Riigikogu lastetuba
on popp koht
Eesti tuleviku üle mõtiskledes väldib Eiki musti stsenaariume. “Võib kirjutada hästi musti stsenaariume meie
tulevikust seetõttu, et meid
on nii vähe. Aga mustade
stsenaariumite kirjutamisel
on mõte selles, et need aitavad mingit teemat üles tõsta.
Tegelikult arvan ma, et tulevik ei ole nii tume. Kindlasti on probleeme, mida peab
lahendama ja ühiskonnas toimuva taustal ümber mõtlema, aga mingeid katastroofilisi järeldusi sellest, et elame
kauem ja töötame kauem, et
oleme pensionil kauem, ei
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“Oleme Hiiumaa usku, terve pere on Hiiumaa fännid ja
mul on hea meel, et ka meie
poegade sõbrad on muutunud Hiiumaa sõpradeks. Oleme seal rõõmuga ja maksame
makse Emmaste vallale. Nüüd
käib juba mitu aastat teadlik
ettevalmistus, et kui siit pensionile lähen, olengi suurema
osa aastast Hiiumaal. Kõik
ei ole veel valmis, aga küll ta
saab,” on Eiki rõõmus.
Eesti on väike, Hiiumaa
veelgi väiksem, kus kõik kõiki tunnevad. Eikile see sobib.
“Mulle hirmsasti meeldib
Eesti ühiskond. Ärge võtke
seda eputamisena, aga mulle
nii meeldib, et kui Hiiumaal
bussi peale lähen, ütleb bussijuht mulle “sina” ja seejuures teab, et olen riigikogu esimees. Ma ei kujuta ette, mis
juhtuks Hispaanias, kui parlamendi esimees astuks liinibussi. Eestis on see normaalne.”
Olgu öeldud, et Eiki on elupõline ühistranspordi austaja.
Kuni viimase ajani käis ta Õismäelt trolliga tööl. Hispaaniaga võrdluse juurde tagasi
tulles möönab Eiki, et seal ei
usukski keegi, et parlamendi
esimees bussiga sõidab. “Eesti tavad ja suhtlus sarnanevad
selles mõttes Põhjamaadega.
See on meie suur eelis ja võit.
Kui ma saaks selleks midagi
jäädavat teha, teeksin kõik, et
nii jääks.”

peaks tegema. Euroopa jääb
ikka selliseks, nagu ta on.
See on sügavalt me tavades,
et eakal inimesel peab olema
sissetulek, et ta saaks iseseisvalt võimalikult hästi toime
tulla. Islamimaailmas ei ole
sellist arusaama. See Euroopa
kultuuri osa – vanemate inimeste iseseisvus ja vabadus –
ei sega, vaid on väärtus, mida
kaitsta. Selle nimel peavad riigid vaeva nägema, et olemasolevaid süsteeme kohendada,
aga põhiolemus jääb samaks.”
Pidevalt õhus olevale küsimusele, kas Eestile
Hiiumaa on Eikile nii südame külge kasvanud,
sobiks ka naispreet pensionile jäädes plaanib ta sinna kolida.
sident, hüüatab Eiki vasOlen naisi
saavad män- ole aega piisavalt muusikat
tuseks: “Oi,
ka
põlv maas
gida, sellal kuulata. “Ma kuulen muusiväga hästi!”
palunud, et nad
kui vanemad kat, aga kuulata pole kahjuks
ja jätkab:
saalis hääle- iga päev aega. Kui saaksin,
“Ma levitan
poliitikasse
tavad. Seda siis – täiesti siiralt – kuulakseda ideed
tuleksid.
juba mitu
saavad riigi- sin iga päev. Seda, mis muukogu liikme- sikamaailmas toimub, jälaastat täiesti teadlikult ja
te kõrval kasu- gin aga pidevalt. Kui mul on
rõõmuga. Arvan,
tada kõik töötajad. vabam aeg, näiteks kodus toiet see oleks väga sobilik,
Suitsutoa asemel,” nae- metades, mängib ka muusiaga teen seda suhteliselt vaik- rab Eiki.
ka. Praegugi on mul koju soetatud kuus plaati, mis järge
selt. Kui küsitakse, kes see
konkreetselt võiks olla, läheb Mõistab ka moodsat
ootavad.”
Seejuures ei piirdu Eiki
asi natukene keerulisemaks...” muusikat
vaid oma vanade lemmikuteÜhiskonnale mõjuks naispresident Eiki meelest posi- Eiki on tuntud tõsise melo- ga, vaid jälgib huviga ka nootiivselt. “Räägime palju nais- maanina ja aktiivse DJna. Ta ri tegijaid. Eiki eriline lemmik
te osast ühiskonnas, aga nüüd kurdab, et kiire elu rütmis ei on Jakob Juhkam. “Ta on mulpandi kokku selline valitsus,
kus naisministreid on jälle
vähe. Olen paljusid naisi, keda
toolil istudes, keda ka põlv
maas palunud, et nad poliitikasse tuleksid,” kirjeldab Eiki.
“Ma näen, kui raske see on, ja
võib-olla julgustaks naispresident naisi rohkem poliitikas
Liharikas Lihakas suitsuvorst on uudis, mida peab jagama!
kaasa lööma.” Küll tõdeb Eiki,
Klassikaliselt hea maitsega suitsuvorst sisaldab lausa 80%
et selline muudatus ei toimu
sealiha ja on eheda lepasuitsuga parajalt suitsutatud.
ühiskonnas ruttu. “Riigikogus
Lihakas suitsuvorst on E-ainete vaba ning suitsuvorsti
on ka alles teist koosseisu selkuldpruun ja eriline nööriga vormitud välimus toonitab
line seadus, et kui parlamenvorsti naturaalsust veelgi. Liharikas Lihakas. Rakverelt.
diliikme peres toimub õnnelik sündmus ja sünnib laps,
saab ta lapsega rahulikult koju
jääda ja siis tagasi tulla,” selgitab Eiki. “Kujutage ette, et isegi riigikogu kodu- ja töökorraseadus eeldas senimaani, et
riigikogu liige käib ära ja sünnitab lapse ning tuleb homme
tööle tagasi. Oleme siin naiste
eestvõttel vahvaid asju teinud,
näiteks lastetoa, kus lapsed

Uus lemmik
Lihakas sarjas!
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