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Uus aasta tuli tänavu meile nii Eestis kui mujal maailmas kammit-
setumas meeleolus kui tavaliselt. Eesti lipud olid üleeile heisatud 
leinalippudena nagu paljudes teistes riikides Euroopas, et mäles-
tada neid, kes kaotasid elu Aasia looduskatastroofis.1 Kolmapäeval 
kell 12 seisatavad Euroopa kodanikud kolmeks minutiks, et vaiku-
ses avaldada hukkunutele viimset austust. Ka meie siin, Riigikont-
rollis, peame vaikusehetke.

Loodus ise saatis meile tunnustähe selle kohta, kui väike on tege-
likult maailm ja kui tühine on inimese jõud temaga võrreldes. Pea 
mitusada tuhat inimest on surnud, miljonid jäänud peavarjuta, nälga, 
veepuudusesse, haiguste meelevalda. Ka meie lähimaid naabreid – 
soomlasi, norralasi, venelasi ja rootslasi – on tuhandete kilomeetrite 
kaugusel aset leidnud katastroof puudutanud õige lähedalt. Rootsile 
on see kõige rängem inimkaotus viimase 300 aasta jooksul.

Olin ka viimase nädala perega Eestist ära ja tagasi tulles oli ehma-
tav, lausa õõvastav lugeda neid netikommentaare ja käsitlusi mee-
dias, kus surnuid jagati omadeks ja võõrasteks, leina omaks ja võõ-
raks. Inimese elu on inimese elu. Ei ole nii, et üks elu on rohkem väärt 
kui teine. Ja need kommentaarid stiilis „ah, las need kilid seal sure-
vad, peaasi, et baar lahti on“, ei tekita midagi muud kui tülgastust 

1  2004. aasta 26. detsembri hommikul toimus India ookeanis maavärin, mis põhjus-
tas tsunami. Hiidlaine laastas Indoneesia, Sri Lanka, India, Tai ja teiste maade randu, 
tappes ligi 230 000 inimest.



ja häbi kaasmaalaste pärast. Meie endi ja meie lähinaabrite lein on 
meile lihtsalt lähemalt ja paremini näha. See ei tähenda, et euroop-
lase lein on suurem kui nendel, kes on kaotusevalus Indoneesias, 
Tais, Sri Lankal, Indias ja mujal. Kahju, et meie seoseid maailma ja 
selles toimuvaga hakatakse Eestis järk-järgult tunnetama alles sel-
liste kohutavate sündmuste ajel.

Mul on nende paikadega, mis jäid hiidlaine alla, seotud ka väga 
isiklikud mälestused. 13 aastat tagasi olin abikaasaga Tais ja kogesin 
sealsete inimeste sooja ja osavõtlikku suhtumist, nende külalislahkust. 

Eesti Punane Rist vahendab siinsete inimeste panust, et pisutki 
aidata neid, kes on kaotanud kodud, perekonna toitjad, vanemad, 
õed-vennad. Loodan, et need kolleegid, kel see on võimalik, saavad 
samuti anda jõukohase panuse, et pisutki teisi aidata.

Selline üleilmne üksteise toetamine on loomulik osa inimeseks 
ja kodanikuks olemisest. Me ei tea iial, millal meie ise hädas oleme 
ja teise abikätt ootame. Teise inimese aitamine tuleb vaid siis süda-
mest, kui me ei oota vastuteenet.

• • •

Uus aasta tuleb ka meile siin Riigikontrollis uuendustega. Minu 
silmis saab see meile kõigile olema suur õppimise aasta. Või kui 
soovite – ununema kippunu meeldetuletamise aasta. Mida me siis 
õpime? Seda, kes me oleme, milleks me oleme, milleks riik meid 
ülal peab. 

Meie hoone teisel korrusel on seinal üks tahvel, kus on koopiad 
vanadest, sõjaeelsetest lehelugudest, mis käivad Riigikontrolli kohta. 
Ühe artikli peakirjaks on „Walwur riigilaewas“. Selles ongi meie ole-
mus kokku võetud. Riigikontroll peab olema nagu vahimadrus kõrge 
masti otsas, kelle usaldusväärse info põhjal saab tüürimees rooli kee-
rata, kapten otsuseid vastu võtta. Meie põhiseaduslik sõltumatus 
annab meile võimaluse näha panoraamset pilti, näha asju laialt ja 
kaugelt distantsilt, aga samas vajaduse korral pikksilma kasutades, 
mis üldpildist ühe või teise asja välja toob, tähelepanu fokuseerib. [---]

Tänan teid kõiki eelmisel aastal tehtud töö eest ja usun, et aastal 
2006 näeme me juba tehtud muudatuste vilju. Õpime, suhtleme, tut-
vustame oma ideid, näeme probleeme laiemas kontekstis. Mina usun 
teisse ja loodan teie peale, uskuge ka teie iseendasse.



• • •

Uueks aastaks olete küllap kõik juba saanud oma sõpradelt ja lähe-
dastelt kamaluga häid soove. Lisan siia omalt poolt ühe – ma soovin, 
et meil oleks tahtmist ja võimalust näha enda ümber teisi inimesi 
ja väikesi toredaid asju, märke, mis aitavad paremaks saada, märke, 
mis panevad meid iseendale naeratama.

Minu seekordne elamus, mis lõi kogu päevaks hea tunde, pärineb 
siitsamast lähedalt Liivalaia tänavalt. Seal, Stockmanni kaubamaja 
kõrval oli kuuskede müügikoht. Sattusin sinna jõulude eel ja mõtle-
sin, et vaatan aedikusse sisse. Paraku see kohe ei õnnestunud, sest 
jõuluvanakostüümis kuusemüüja oli hetkeks lahkunud. Aga ta oli aia 
külge riputanud sildi, mis juba eos hoidis minust eemale võimaliku 
pahura tunde, et ma ei saanud kohe kuuskede juurde. Sellele sildile 
oli kirjutatud: „Läksin põtra söötma.“ 

Nii vähe ongi vaja, et kogu päeva oleks väga tore tunne.
Kõik me vajame aega iseenda jaoks. Võtkem siis seda. Aga ärgem 

unustagem, et ka iga minut, mille me pühendame teisele inimesele, 
on väärtus. Kui teil on raske, siis naeratage iseendale ja teil läheb ker-
gemaks. Õnnelikku aastat teile ja teie peredele!




