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2   Sotsiaaldemokraadid

Jevgeni Ossinovski:
Minu Eesti on avatud, hooliv ja 
keskkonnahoidlik
Jevgeni Ossinovski 
poliitiline karjäär algas 
2011. aastal, mil ta riigikogu 
noorima liikmena oma 
esimese ametivande 
andis. Sellele järgnes 
kiire tõus Eesti poliitika 
absoluutsesse tippu. Juba 
kolm aastat hiljem oli ta 
haridusminister, seejärel 
erakonna esimees ning 
valitsuse liige veel kahes 
valitsuses. Tänaseks on 
Jevgeni üks kogenumaid 
poliitikuid Eesti Vabariigis. 

M illiseid konkreet-
seid otsuseid 
järgmine riigiko-
gu langetab, ei 
saagi ette näha. 

Küll aga saab valija otsustada, millis-
te väärtustega poliitikud neid otsuseid 
langetama hakkavad.

„See ei ole ainult empaatia küsi-
mus – et peaksime appi minema 
neile, kes on kehvemas seisus –, vaid 
ühiskonna tasakaalustatud arengu 
küsimus. Et saaksime toimivas de-
mokraatias rahumeelselt areneda, et 
ühiskonnas oleks vähem pingeid ja 
vaenu,” leiab Ossinovski.

Just ebavõrdsuse süvenemises 
näeb ta EKRE populaarsuse põhjust 
ning peab seda ohuks Eesti demo-
kraatiale ja julgeolekule. 

„Küsimus ei ole inimestes,” rapu-
tab ta pead. „Küsimus on selles, et 
meil on tekkinud poliitilised liidrid, 
kes teadlikult võimendavad ühis-
kondlikke vastuolusid ja kasutavad 
neid oma huvides ära.”

Sõimata on lihtne, 
lahendused keerulised
Sõim, populism ja kõlavad loosun-
gid on emotsionaalselt haaravad. 
Lahendused, mida Jevgeni 
Ossinovski ja sotsiaaldemokraadid 

pakuvad, seda tihti ei ole. Nad on 
keerulised, teadus- ja tõenduspõhi-
sed. Oluline on ju lahendada päris 
probleemi, mitte toksilisust juurde 
valada.

Ossinovski on kindlalt veendu-
nud, et inimeste pettumuse vähen-
damiseks peame leidma toimivad 
lahendused sotsiaalse ebavõrdsuse 
vähendamiseks. Ainult nõnda on 
võimalik vimma täis EKREst õhk 
välja lasta. Samavõrd kindlalt on ta 
veendunud, et EKRE valitsusse saa-
mine tuleb välistada.

„Meie valija võib olla kindel, et 
sotsiaaldemokraadid ei anna mingil 
tingimusel ühtegi häält EKRE või-
mule tulekuks, sest peame seda 
Eestile ohtlikuks,” kinnitab ta. 
„Nägime neli aastat tagasi, millise 
kaose nad valitsuses tekitasid. 
Tänases julgeolekuolukorras on sel-
liste vigade hind mõõtmatult kasva-
nud. Me ei saa seda lubada.”

Hooldekodu pensioni 
eest – lõpuks ometi
Sotsiaaldemokraadid on olnud valit-
suses viimased pool aastat. See pole 
just pikk tegutsemisaeg, kuid mitu 
olulist saavutust saab häbenemata 
välja tuua. Sotsiaalvaldkonna endise 
juhina nimetab Ossinovski hoolde-
kodureformi, mis on sotside eestve-
damisel seaduseks saanud ning või-
maldab selle aasta juulist pensioni 
eest hooldekodukoha saada.

„See annab eakatele võimaluse 
väärikalt, lähedasi koormamata ela-
da ka siis, kui kodus enam hakkama 
ei saa.”

Eesti keeles ja eesti 
meeles

Üleminek eestikeelsele õppele on 
üks nendest eesmärkidest, kus täht-
ajad on seadusega paika pandud, aga 
nende sisuline rakendamine jääb 
järgmise haridusministri õlgadele. 
„Ma näen põhimõttelise probleemi-
na seda, et meie eesti- ja venekeelsed 
lapsed ei suhtle omavahel, kuna õpi-
vad erinevates koolimajades. Seda 
probleemi ei lahenda see, kui vene 
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lapsed eraldi koolides edaspidi eesti 
keeles õppima hakkavad,” ütleb ta 
kirglikult. „Peame minema üle koo-
sõppiva kooli mudelile, kus eesti ja 
vene emakeelega lapsed õpivad koos 
samas koolimajas. Ainult nõnda te-
kivad sõprussuhted ning ka keeleos-
kus areneb kõige paremini just prak-
tilises suhtluses, mitte keeletunnis.” 

Kas sa oled oma laste 
tuleviku pärast mures?
„Kliimamuutuste katastroofilist 
mõju saavad nemad paraku korda-
des rohkem tunda kui mina. Aga 
õnneks on veel lootust, et riigid ja 
nende kodanikud võtavad end kokku 
ning hoiavad hullema ära,” usub ta.

„Kui see kõrvale jätta, siis olen 
küll kindel, et mu lapsed Artur ja 
Marta saavad elus suurepäraselt hak-
kama ja eks me püüame abikaasa 
Triinuga neile selleks vajalikud väär-
tused juurutada. Avatus, uudishimu, 
empaatia. Kasvatame neid sünnist 
saati kakskeelsetena, nad õpivad 
mitmekultuurilises koolis. Erinevalt 
oma lapsepõlvekogemustest on mul 
rõõm näha, kuidas rahvuse või väli-
muse järgi inimeste eristamine on 
võõras. Nad ei saa isegi sellest küsi-
musest aru,” naerab ta.



V analinn ja Uus Maailm, Kassisaba 
ja Kadriorg, Maarjamäe ja Pirita 
koos asumiseltsidega on head näited 
kogukonnatundest, heanaaberlik-
kusest ja sõbralikkusest – põhimõ-

tetest, mida kannavad sotsiaaldemokraadid üle 
Eesti.

Meie ees on väga keeruline aasta: keegi ei oska 
ennustada, kui kaua kestab sõda Ukrainas, milli-
seks kujunevad hinnad, kui palju tuleb maksta 
toasoojuse ja toidu eest. Selles olukorras tuleb 
toetada neid, kes teavad, mille eest nad seisavad 
ning teevad seda pühendunult ja kogu südamest. 
Riigikogusse tuleb valida need, kes seisavad Eesti 
julgeoleku ja turvalisuse eest; keda kuulatakse ja 
kellega rahvusvaheliselt arvestatakse; kes seisavad 
Eesti looduse eest; kes seisavad iga inimese eest 
– olgu ta laps või eakas, üksik- või lasterikas va-
nem; eestlane, venelane või ukrainlane, väikeet-
tevõtja või suurtööstur. 

Me kõik vajame täna kindlus- ja turvatunnet. 
Me kõik vajame märkamist ja hoolimist. Meie 
seas on järjest rohkem neid, kes vajavad tähele-
panu ja abistamist. Ning just selle eest on sotsiaal-
demokraadid alati seisnud ja seisavad ka edaspi-
di. 

Mul on väga hea meel näha, et sotsiaaldemo-
kraatide nimekiri eelseisvatel riigikogu valimistel 
on tugev ning et seda veab teie ringkonnas minu 
väga hea sõber ja kolleeg Jevgeni Ossinovski. 

Valige sotsiaaldemokraate! 
Mina valin.

Marina Kaljurand
Vajame kindlus- ja 
turvatunnet

Hea ruum on kõigile hea

Madle Lippus 
Tallinna
abilinnapea
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CV
Madle Lippus on Tallinna 
linnaplaneerimise abilinnapea ja 
inimmõõtmelise linnaruumi 
pikaaegne eestkõneleja. Madle on 
olnud ühe esimese Tallinnas loodud 
asumiseltsi, Uue Maailma seltsi üks 
eestvedajatest, Vabariigi 
Presidendi Toomas Hendrik Ilvese 
vabakonnanõunik ja 
Muinsuskaitseameti 
kommunikatsioonijuht. Samuti 
2021. aastal loodud algatuse Elav 
Tänav tegevjuht ja asutajaliige.

Hästi planeeritud ruum on 
lisaks kõigele muule ka 
sotsiaaldemokraatlik, sest 
loob võrdseid võimalusi.

N oorena ei olnud mu kodu 
lähedal ühtegi head kohta 
olemiseks – tänavatel pol-

nud pinke ega parginurkasid, rääki-
mata kohvikutest. Hiljem lapsekäru-
ga mööda linna liikudes sai selgeks, 
et see linn kärutamiseks üldse mõel-
dud ei olegi. Nii jäigi käimata ja ole-
mata kohtades, mida ma tegelikult 
oleksin tahtnud külastada. 
Olukorraga leppimise asemel hakka-
sin aga hoopis tegutsema ning sain 
aina enam aru, et ligipääsematu ja 
halvasti korraldatud ruum ei ole mu-
rekoht ainult mulle, vaid ka paljudele 
teistele.

Head ja mõnusad linnad on ka 
mitmekesised linnad. Need on ko-
had, kus on hea elada erineva sisse-
tulekuga, eri vanuses ja soost inimes-
tel. Selle saavutamiseks on oluline, 
et lasteaiad asuksid kodu lähedal, 
kooli ja huviringi saaksid lapsed lii-
kuda turvaliselt ja iseseisvalt ning 

toidupood asuks jalutuskäigu kau-
gusel. Et teenused oleksid lisaks lä-
hedusele ka kättesaadavad, tuleb 
muuta ligipääsetavaks ja turvaliseks 
ka tänavaruum ning teha ühistrans-
port mugavaks. Tuues teenused 
kodu lähedale ja liikumise linnas 
mugavaks, teeb see teenused kätte-
saadavamaks – lapsel ei jää trennis 
käimata põhjusel, et vanemal pole 
võimalik teda sinna viia. Lisaks an-
nab see võimaluse vähendada kulu-
tusi: praegu moodustavad näiteks 
kulutused autole keskmise pere eel-
arvest märkimisväärse osa. 

Sotsiaaldemokraadid   3   
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1 Tõstame tulumaksuvaba alampalga 
1200 euroni aastaks 2027, millega koos 
tõusevad ka pensionid. 6 Tõstame esimese ja teise lapse 

toetuse 150 euroni lapse kohta.

2
Viime aastaks 2030 Eesti 
elektritootmise üle taastuvenergiale. 
Kasutame põlevkivijaamu 
varustuskindluse reservina. Võtame 
vastu kliimaseaduse.

7 Tagame ravikindlustuse kõigile ning 
suurendame tervishoiu rahastamist.

3 Tagame eakatele hooldekodukoha 
pensioni eest - juba alates 1. juulist 
2023. 8 Vähendame Eesti metsade raiemahtu 

kolmandiku võrra. See säästab igal 
aastal lageraiest 100 km2 metsa. 

4 Tagame tasuta lasteaiakoha igale 
lapsele, sest alusharidus on osa 
haridusteest.

5 Suurendame hariduse ja huvihariduse 
rahastamist. Jätkame kooli- ja 
lasteaiaõpetajate palgatõusuga.

Meie sihte:
Sotsiaaldemokraadid hoolivad kõigi Eesti inimeste toimetulekust, 
et tagada meie riigi julgeolek. Terve ja haritud inimene on Eesti 
majandusedu ja ühiskondliku heaolu vedur. Iga inimene peab saama 
maksimaalselt kasutada oma võimeid ja tundma end väärtuslikuna. 
Toetame Ukraina vabadusvõitlust, mis kaitseb ka Eesti vabadust. 

“ Erakondade valimisprogrammide riigikaitse arenda-
mise visioone võrreldes üllatab Reformierakonna 
konservatiivsus, Isamaa kasinus ja sotsiaaldemokraa-

tide ambitsioon. Eesti 200 on aga langenud populismi kütke.
Sotsiaaldemokraatide riigikaitse valimisprogramm on 

kõige terviklikum ja ambitsioonikam. Siin mängib ilmselt rolli 
ka SDE juhi Lauri Läänemetsa kaitseliitlase-kogemus.” 

Julgeolekuekspert Meeli Oidsalu, 
Postimees 24.01.2023

Ekspert hindab:
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Kultuur 
kõigile!
Kui isegi muuseumipilet 
hakkab üle jõu 
käima, peab Tallinna 
muuseumipühapäevade 
algatus laienema 
ka teistesse 
muuseumidesse.

O n paratamatu, et keerulistel 
aegadel hoiame kokku ka 
kultuuri ja huvitegevuse ar-

velt. Nii ongi viimaste aastat jooksul 
tekkinud hulk kultuurikatkestusi, sest 
piletihinnad ja ringitasud käivad liht-
salt üle jõu.

See on kurb, sest paljude jaoks 
on tegemist sundvalikuga. Pikemas 
vaates on tekkivad kultuurikatkestu-
sed aga suur mure, sest kui harjumus 
kultuurielust osa võtta kaob, on sel-
le taaselustamine keeruline.

Seetõttu ongi meie suurim üles-
anne teha kõik, et kultuuri kättesaa-

davus paraneks: langetada raamatu-
te ja piletite käibemaksu. Aidata 
raamatukogusid uute raamatute 
ostmisel. Teha eakatele ja koolinoor-
tele suuremaid hinnasoodustusi 
ning suurendada kultuuriranitsa 
eelarvet, et klassiekskursioonid teat-
risse ei katkeks.

Ja loomulikult noorte huvitege-
vus. Igaüks meist on milleski ande-
kas ning väärib võimalust oma talent 
avastada. Igal lapsel peab olema või-
malus käia vähemalt ühes huviringis 
ja ühes trennis. Kui see jääb raha 
taha, tuleb riigil appi tulla.

P raegune koolireform jätab 
vene emakeelega lapsed 
omaette koolidesse ega vii 

neid Eesti elule lähemale. Aga vene-
keelsete noorte kasvamist Eesti osaks 
on meil vaja. Mitte altruistlikel põh-
justel, vaid seetõttu, et Eesti vajab 
nutikaid ja töökaid noori, kes ei jääks 
elule jalgu või lahkuks läände. Hea ja 
Eesti ühiskonda lõimitud haridus on 
selleks parim investeering. 

Keelepoliitika kujundamisel on 
kasutamata jäetud kogukondade pii-
re ületav võimalus: ligipääsetav ees-
tikeelne huviharidus. Keeleline seg-
regatsioon elab täna ka Tallinna 
huvihariduses ja spordis. 41 600 last 
osaleb eestikeelses huvitegevuses, 21 
300 last aga muukeelses. Selles vald-
konnas saaks sihipärase tegevusega 
uues põlvkonnas lõhesid ületada. 
Trenn ja kunstikool aitavad kokku 
saada, eesti keelt õppida ja Eesti ellu 
sulanduda.

Lasnamäe lapsel on 
tulevik
Kasvasin Lasnamäel 
1980ndatel ja kooliaja 
jooksul ei olnud mul ühtegi 
venekeelset tuttavat. 
Täna on mul küll vene 
emakeelega sõpru, aga 
mu lastel mitte.

K ui olin üli-
kooli lõpe-
tanud, küsis 

vanaisa Karl, kelleks 
ma nüüd siis saan. 
Vastasin uhkusega, 
et olen õpetaja. Selle 
peale hakkas vanaisa 
südamest naerma ja 
ütles: „Mis õpetaja 
sina ka oled, sind ei 
karda ju mitte keegi!”

Õnneks on õpe-
tamise meetodid 
vahepeal muutunud. 
Oleme avastanud, et ka meeldiv õppimine viib heade 
tulemusteni. Eesmärgid on meil suured, ent nende 
saavutamiseks peame senisest enam toetama õpi-
keskkonda ja panustama nii ruumidesse ja vahendi-
tesse kui ka inimestesse. Õpetajate vaimne tervis ja 
rahulolu tööga peab paranema. Selleks tõstame õpe-
tajate miinimumpalga vähemalt 130 protsendile 
keskmisest palgast ja seome lasteaiaõpetajate, huvi-
koolide õpetajate ja noorsootöötajate palga õpetaja-
te palgakasvuga.

T ulevik on palju ebakindlam, kui hulga võima-
lusi määrab sünnikoht. Eesti ei saa tõmbuda 
siilina kerra ja loota, et katastroofid lähevad 

meist mööda – maailm on nii ühendatud, et üksi ei 
suuda me koos loodut ülal pidada. Ühiselt on siiski 
võimalik inimkond ja planeet päästa, kuid see nõuab 
juba märtsis uuelt riigikogult otsustavaid samme. Need 
on sinu senise elu kõige olulisemad valimised ja mina 
olen su valik, kui hoolid keskkonnast. Esiteks on vaja 
üles ehitada taastuvenergia tootmine, teiseks korral-
dada kestlikuks transpordisüsteemid, kolmandaks 
kindlustada muutustele orienteeritud ühiskondlik 
mandaat, et populistid ei müüks maha meie laste tu-
levikku."

Hoiame Eesti õpetajat!

Kuidas päästa Maa?

Siim Tuisk
Maailma-
parandaja
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Margit Hiiet
Lasteaia 
direktor
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See ei ole täpselt teada,
onse veendumus või aade
või ehk vahest sassis peaga
välja mõeldud ilmavaade.

Ometigi mulle näib, et
siis on hea, kui keegi hoolib:
väär on kõrvaldada käibelt
neid, kes pisut omamoodi.

Niikuinii on kätel kantud
võimekad ja kiiduväärsed,
aga neist, kel pole antud,
ei pea saama aiaäärsed.

Hingehädast üle aitab
vahest preester, papp või rabi,
murtud kondid paneb paika
siiski riiklik arstiabi.

Tore kui sul puudujäägi
katteks vahendeid on pangas,
aga ega see sind määri,
kui sa ära elad palgast.

Olgugi ma nimestiku
kõige tagumine otsik,
põgenema ma ei tiku,
kui on pealiskirjaks SOTSID.

Tõnu Oja
Näitleja
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Maailma parimaks 
hariduseks on vaja 
häid õpetajaid ja uusi 
lahendusi. Panen õla alla, 
et asi poliitilise kännu 
tagant liikuma saada.

T egutsen iga päev selle nimel, 
et meie lapsed saaksid maail-
ma parimat haridust. Õpetan 

koolis, loon uuenduslikke õppema-
terjale ja aitan hariduses digitehno-
loogiaid juurutada.

Kahjuks pole varsti häid õpeta-
jaid, kes suudaksid uute lahenduste-
ga õpilastele parimat õppekogemust 
pakkuda. Õpetajate järelkasv on 
kriisis. Eesti koolides jäävad juba 
praegu tunnid ära, sest pole kedagi 
klassi ette panna. Aasta-aastalt muu-
tub olukord hullemaks, sest meie 
õpetajaskond on üks Euroopa vane-
maid. Probleemi tuum on palgas ja 

töökoormuses. Olukorra lahenda-
mine taandub sellele, kui palju oleme 
valmis riigieelarvest haridusse raha 
suunama.

See on ka üks põhjuseid, miks 
ma sotsiaaldemokraatide ridades 
kandideerin. Igapäevatöös saan 
maailma kübekese võrra paremaks 
teha, aga õpetajate järelkasv on ühe 
suurema, poliitilise kännu taga. 
Näen, et sotsiaaldemokraatidel on 
usutav plaan ja oleme valmis hari-
dusse investeerima.

Parima haridusega 
Eesti!

Kristo Siig
Õpetaja
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Kõiki väärtustav 
Eesti
25-aastase LGBT+ aktivistina tahan 
riiki, kus vähemusi kaasatakse 
ja väärtustatakse ning kus Eesti 
noorte vaimse tervise kriisi võetakse 
tõsiselt.

J uba lapsest saati olen tundnud tugevat vas-
tumeelsust igasuguse ebavõrdsuse vastu. 
Kooliajal hakkasin aktivismiga tegelema 

ning mõistsin, et soovin minna ülikooli õppima 
rahvusvahelisi suhteid ja sotsioloogiat, et muuta 
maailm paremaks kohaks. Asusin õppima just 
Hollandisse, sest tahtsin elada riigis, kus saan vabalt 
olla mina ise ja armastada, keda tahan. Minu süda 
murdus 2019. aasta kevadel, kui võimu said juurde 
Eesti mainet kahjustavad parempopulistid, kes asu-
sid veel tugevamalt siinseid vähemusi kiusama. See 
tõttu otsustasin pärast edukalt ülikooli lõpetamist 
tagasi kolida koduriiki, et seista LGBT+ kogukonna 
ning Eesti tuleviku eest. 

Eesti julgeoleku tagab tugev, sidus ja inimõi-
gusi austav ühiskond, kus kõik tunnevad end kaa-
satuna. Seisan abieluvõrdsuse eest, et muuta sa-
mast soost paaride igapäevaelu lihtsamaks ja 
turvalisemaks. Nii saab päriselt LGBT+ kogukon-
nale näidata, et ka meie oleme siin riigis väärtus-
tatud. LGBT+ õigustest hoolimine on oluline märk 
sellest, et progressiivse digiriigina kuulume ka 
väärtusmaailma poolest põhja ja lääne sekka, mit-
te ei võta idanaabrist eeskuju.

Teine minu jaoks äärmiselt oluline teema on 
tervikliku vaimse tervise poliitika loomine. 
Olukorras, kus Eesti noorte surmade number üks 
põhjus on enesetapp, on vaja parandada ligipääsu 
vaimse tervise teenustele ja arendada ennetuste-
gevusi. Enda probleemidest tuleb osata rääkida, 
lähedasi tuleb märgata ja abi peab saama õigel ajal.

Anette 
Mäletjärv
Aktivist
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Sinu hääl otsustab! 
Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil 2023. aastal, kui kella 9–20 on avatud kõik valimisjaoskonnad ning toimub ka kodus hääletamine. 
Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgse valimisringkonna valimisjaoskondades. Leia endale valimisjaoskond: www.valimised.ee

E-hääletamine algab 27. veebruaril kell 9 ja kestab 4. märtsi kella 20-ni. Hääletada saab ööpäev läbi aadressil www.valimised.ee.
E-hääletamiseks vajad kehtivat ID-kaarti või mobiil-ID-d. NB! Smart-ID-ga hääletada ei saa.

Eelhääletus toimub 27. veebruarist kuni 2. märtsini, kui igas vallas ja linnas on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saavad hääletada ka 
valijad, kelle elukoht on mõnes muus valimisringkonnas. Hääletamine algab iga päev kell 12 ja lõpeb kell 20.

Eelhääletus kõigis valimisjaoskondades toimub 3.-4. märtsil kella 12–20, kui saab hääletada oma elukohajärgse valimisringkonna 
valimisjaoskondades.

Tule kindlasti valima ja vali südamega!

Margit Hiiet
Lasteaia direktor

Artjom Dmitrijev
Programmeeria

Anette Mäletjärv
Aktivist

Anne Vetik
Ajakirjanik

Kristo Siig
Õpetaja

426 427 428 429 430

Victoria Erofeeva
Rahvusvaheline  
koordinaator

Siim Tuisk
Maailmaparandaja

Jelena Petriläinen
Koolitaja

Aleksander Valdmann
Kvaliteedikontrolör

Tõnu Oja
Näitleja

431 432 433 434 435

Jevgeni Ossinovski
Tallinna Linnavolikogu 
esimees

Madle Lippus
Tallinna abilinnapea

Kaarel Oja
Tallinna abilinnapea

Maris Hellrand
Tallinna Linnavolikogu liige

Kirill Klaus
Keskkonnaministri nõunik

421 422 423 424 425
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TÄNU
SOTSIDELE
VÕIMALIK -

... PENSIONI
EEST

VESI-, VEE- NÄITEKS PILDI- 
PERSOON SIIRI ...

VÄNTAV
END

KAITSE- 
MINISTER

KAHEKSA
ASTME

SUURUNE
INTERVALL

OMA- 
VALITSUS

NIKKEL

KÕHRKALA

SOOME
KIRJANIK
MARTTI ...

 
ISLAMI

SÜMBOL JAAPAN
ROOMA 500

TÄHESTIKU
VIIES TÄHT

PINDALA-
ÜHIK

BARBIE
PEIKA

UUDISTE- 
AGENTUUR

TONT,
KURADIKE

PUUHARU
KÄÄNDES

SUURE
TURU

AHJU...

KESK-
ERAKOND

SÜSINIK

ALATES

APELSINI
ASUTAJA IN +

NIMI

EESTI
SPORDI- 
ORGANI- 

SATSIOON

MARGUS
KONNULA

JUUBELDUS- 
HÜÜE

NAISE NIMI
DIAMEETER

JA NII EDASI

TARA
KÄÄNDES

SÕIDU- 
VAHEND

PILDI- 
PERSOON

VAIMULIKU- 
RÕIVAS

IDA NAABRI
NETIKOOD

LAEVA
PAIGAL- 
HOIDJA

KÜLJENDUS
INGL K

ALEV

KOHUSE- 
TÄITJA

SDE
LOOSUNG:

TOIME- 
TULEK ON

...

VALD

TÄHESTIKU
AVAJA

... JA
KUULSUS

LÕUNA-
KOREA

SPORDIKOOD

HEKTAR

TÜHI PALJAS

MASSI- 
MEEDIUM

TUNTUD
RAADIO- 
JAAM ...

PLUS

PLAATINA

MASS

 
 

LAURI
SAATPALU

OID
LÜHILAINE

IDA

LINNU
NOKALÖÖK

EW
SOTSIAAL-

DEMO-
KRAADIST
RIIGIPEA
 IN + NIMI

LÄHIM RIIK, 
MILLE PEA-

MINISTER ON
SOTSIAAL-

DEMOKRAAT

Ristsõna
Vastused saatke  
5. märtsiks e-postiga: 
lahendus@sotsid.ee  
või kirja teel: 
Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond, 
Toompuiestee 16, 
Tallinn 10137 

Kõigi õige lahenduseni jõudnute vahel loosime  
välja reisi kahele Brüsselisse koos europarlamendi 
liikme Marina Kaljuranna külastamisega.

VÕIDA  
REIS! Valitud?

Nüüd perega 
tasuta 
muuseumisse!

Valimispäev, 5. märts on ka 
järjekordne Tallinna tasuta 
muuseumipühapäev, mille algatasid 
sotsiaaldemokraadid 2022. 
aasta alguses. Iga kuu esimesel 
pühapäeval avatakse Tallinna 
linnale kuuluvate muuseumide 
uksed kõigile külastajatele 
tasuta. Kui valimas käidud, 
astuge sisse mõnda paljudest 
Tallinna muuseumidest – näiteks 
linnaelumuuseumisse Vene tänaval 
või Kiek in de Köki kindlustustesse! 
Kadriorus ootavad teid kolme 
kirjaniku majamuuseumid, Peeter I 
maja ja lauluväljaku külastuskeskus. 
Lasnamäel püüab aga külastajate 
pilke kunstihoone roosa paviljon. 
Häid muuseumielamusi!

Tähistame koos  
Eesti Vabariigi 
aastapäeva!

Esineb 

Ivo Linna 
Kohtumine  
Jevgeni Ossinovski
ja teiste 
kandidaatidega,
pakutakse ka 
suupisteid ja 
sooja jooki.
Registreerumine
ja lisainfo 
telefonil 
5810 2352

Tulge 
21. veebruaril kell 18  

Mustpeade Majja 
tasuta kontserdile!


