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“Venemaa eesotsas on sisuliselt tsaar, kes juhib
seda hiigelriiki käsitsi”. Intervjuu erukindral Ants Laaneotsaga.

Ilmus uus eesti-rootsi
sõnaraamat.

Õnneks ei pea mardisandid tänapäe-
val enam mantleid pooleks lõikama ja 
nad on alati teretulnud. Nii oligi 13. 
novembril Eesti Majas võimalik väike-
seid mardisante ringi jooksmas näha.

Kõva koputuse peale uksele hakkas ukse ta-
gant juba laulu kostma ja küll oli siis imesta-
mist, kui väikesed vahvad mardisandid laul-
des sisse tulid. Kõigil ilusasti isetehtud maskid 

ees või mõni tore riideese seljas. Vastuvõtjatelt 
küsiti ka mõistatusi, mille lahendamine nõu-
dis veidi peamurdmist ja mardisantide abi. 

Et Eesti Majas ikka mardiõnne oleks, anti 
mardisantidele kaasa ka väikest meelehead 
(mis tegelikult kohe kohapeal väikestesse põs-
kedesse ära kadus). Lahkudes ütlesid mardi-
sandid häid soove, lehvitasid innukalt ja luba-
sid järgmine aasta tagasi tulla.

TIINA PINTSAAR

Armsad mardisandid Eest i Majas

Vahvad mardisandid 
Stockholmi Eesti Majas.
(Foto: Kati Aednurm)

Arengufondi korraldatud 
arengu ideede konkursile esita-
tud e-residendi kontseptsiooni 
võidu välja kuulutamisest on 
möödas alla poole aasta. Det-
sembrist saavad välisriikide 
kodanikud taotleda e-residendi 
digi-ID kaarti 50 euro eest. Sel-
leks tuleb kaks korda külastada 
Politsei- ja Piirivalveameti tee-
ninduspunkti, esmalt enda iden-
tifitseerimiseks ja seejärel do-
kumendi kättesaamiseks. Eesti 
saatkondades on võimalik e-re-
sidentsust taotleda loodetavasti 
2015. aasta teisest poolest.

Tuleb tunnustada idee esitajaid, kon-
kursi korraldanud Arengufondi ja ka 

valitsust. Juba enne esimese e-residen-
di tunnistuse väljastamist on Eesti saa-
nud positiivset globaalset meediakajas-
tust ja rohkem inimesi teavad meie IT 
edulugu.

Ettevõtluskeskkond
paraneb mitteresidentide jaoks

Välisriikides äri teinud eestlased tea-
vad hästi, kui palju aega võib paberite 
ootamine, allkirjastamine ja saatmine 
raisata. Sellele lisandub veel pettuste 
oht, allkirjade võltsimine äri registrisse 
ja panka paberite saatmisel on näiteks 
Rootsis ja Suurbritannias võimalik ette-
võtte kaaperdamiseks. Eesti on selles 
osas oaas, ülejäänud maailm toimib vanal 
moel posti ja paberi toel.     Loe edasi lk 3!
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E-residentsus annab hea
põhjuse kodu korrastamiseks

Kuulus sookurg jõudis talvituspaika
Eesti kuulsaim sookurg Ahja 
4 (fotol) jõudis 1. novembril 
oma talvituspaika Sulultas, 
mis jääb ligikaudu 20 kilo-
meetrit Etioopa pealinnast 
Addis Abebast põhja poole. 
See on täpselt sama koht, 
kus ta veetis kogu oma eel-
mise talve.

Eestist, täpsemalt Rääbiselt Jõge-
vamaal, lahkus ta 24. septembri 
hommikul ja jõudis samal õhtul 
Põhja-Valgevenes Miorõ linna lähe-
dal asuvasse sookurgede rändepea-
tuspaika. Seal veetis Ahja 4 umbes 
kolm nädalat, kogudes varurasva 
eelseisvaks pikaks rändeks Etioo-
piasse. Peatuspaigast lendas ta 
kuue päevaga Hurghada linna lä-
hedale Punase mere looderannikul 
Egiptuses, seega läbis ta selle ajaga 
ligikaudu 3500 kilomeetrit. Kesk-

mine rändekiirus oli Valgevenest 
Hurghadani ligikaudu 580 km öö-
päevas, esimesel kolmel päeval aga 
koguni 833 km päevas. Edasi kulges 
sookure teekond lühikeste ööbimis-
peatustega kuni Sulultasse. Ahja 4 
rändetee oli tänavu märksa otsem ja 
kiirem ning ta jõudis talvituspaika 
ligi kolm nädalat varem kui eelmi-
sel sügisel. Kokku läbis Ahja 4 oma 
teisel sügisrändel ligikaudu 5800 
kilomeetrit.
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Lk 10Lk 7-8

Mardipäeva kombestik on eri maades varieeruv, kuid püha ise 
on kristliku algupäraga – 11. november on püha Martini 
(4. sajandi Tours´i piiskop) surmapäev. Tuntuim legend sel-
lest pühakust räägib, et kord lõikas ta pooleks oma mantli, et 
jagada seda lumes külmetava kerjusega. Põhjamaades ning ka 
Eestis on mardipäev nihkunud 10. novembrile – Martin Luthe-
ri sünnipäevale. Mardipäeva seostataksegi Eesti traditsioonis 
Martin Lutheriga. On levinud ka mitmesuguseid legende ja 
seletusi Lutherist kerjusena ja tema naisest, kes samuti ker-
jusena ringi liikunud.                                   (Allikas: Vikipeedia)


