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volikogu ja Alutaguse seikluskeskust
Mida vald siis sellest võit-

nud on?
Ta ei ole sellest ka midagi 

kaotanud. Keskerakond erineb 
teistest parteidest ühe tegevu-
se poolest: selle nimi on kaa-
samine. Volikogu esimehena 
olen üle elanud mitmeid vali-
misi, küll presidendi, küll rii-
gikogu valimisi. Eriti hea näi-
de oli presidendi valimine. Kui 
kõik kandidaadid käisid kor-
damööda meie laua tagant lä-
bi, rääkis enamik, et vali mind, 
siis ma teen seda ja seda. 

Keskerakonna kandidaat 
Mailis Reps aga tuli ja küsis, 
mida on vaja teha. 

Ka enne eelmisi valimisi 
kutsus Keskerakond kokku se-
minari, kus osalesid mitmed 
spetsialistid, ja küsis valdkon-
napõhiselt, mida oleks vaja te-
ha. Loomulikult nad ei suuda 
kõike, sest koalitsioonis ei ol-
da üksi, aga mulle meeldib sel-
line kaasamine.

Ma ei ole tulihingeline par-
teilane, ei lehvita lippu ega 
karju. Aga mulle meeldib, kui 
mult küsitakse, mida ma ühest 
või teisest asjast arvan. Mitte 
lihtsalt ei öelda: "Vali mind!"

Volikogu esimehe amet on 
vallavanema või linnapea oma-
ga võrreldes mõnus koht. Pal-
ju vastutust ei ole, aga kõne-
sid pidada ja linte lõigata saab 
küll.

Kui keegi arvab, et need kõ-
ned tulevad lambist, siis tege-
likult ei tule. Volikogu esimees 
on tegelikult koosoleku juhata-
ja ja esindusisik, kuid muus ei 
erine ta teistest volikogu liik-
metest.  

Olite üks haldusreformi ve-
dajatest, kui ühinema hakka-
sid Toila, Kohtla, Kohtla-Nõm-
me ja Jõhvi. Ühinemise ar-
mid pole vist siiani kinni kas-
vanud?

Ma pole üldse rahul selle 
lõpptulemusega, mis me sai-
me. Minu idee on kogu aeg ol-
nud, et arvestades Ida-Viru-
maa eripära, oleks pidanud 
tekkima samasugune lahen-
dus, nagu oli nõukaajal. Ehk 
siis suured linnad on omaette 
omavalitsused ja terve ülejää-
nud maakond on omaette oma-
valitsus. Kahjuks meie Ida-Vi-
rumaal ei saanud sellega hak-
kama, nagu osa maakondi. Ja 
see on meie puudus. Meil on 
praegu valdu, kus on alla 5000 
elaniku. 

Kogu aeg on räägitud, et 
Toila vald on rikas ja raha pole 
kusagile panna. See on müüt.

Selles mõttes ei ole, et siin 
on ikkagi elanike sissetulekud 
ühed maakonna kõrgemad, 
siinsed maksumaksjad on kõi-
ge jõukamad.

Just. Aga tänu sellele pea-

me me ise hakkama saama ega 
saa tasandusfondist sentigi ra-
ha juurde, mida jagatakse vae-
sematele valdadele. 

Nii et parem on olla vae-
ne? 

Mitte seda, aga see Toila 
valla rikkuse jutt on müüt.  

Ütlesite, et pole rahul hal-
dusreformi tulemusega. Aga 
ka Jõhvi tegi lõpusirgel teile 
partnerina tünga ja loobus ühi-
nemisest. Kas olete aru saa-
nud, miks nii juhtus?

Mul on selle kohta oma mõt-
ted, aga ma kindlasti ei taha 
neid jagada.

Mis tundega te praegu neid 
Jõhvi võimukemplusi jälgite?

Minule on see väga eba-
meeldiv, sest paljude nende 
kempluste taga paistavad vo-
likogu liikmete isiklikud hu-
vid. On hirmus kahju, kui nii-
sugused asjad hakkavad juhti-
ma kohaliku omavalitsuse po-
liitikat, arengut ja elu. Mul on 
hea meel, et meil pole praegu 
Toila volikogus selliseid suur-
ärimehi või muid isikuid, kes 
on tulnud sinna ainult selleks, 
et midagi saada või teenida.  

Kas Jõhviga ühinemise kor-
ral aastal 2017 oleks praegu 
midagi teisiti?

Kõik oleneb sellest, kes 

oleks ühinemise järel võimu-
le tulnud. Kui see võim oleks 
selline, nagu praegu Jõhvis, 
siis poleks midagi muutunud. 
Siis poleks me Toilas suutnud 
ka neid asju teha, mis praegu-
seks Toila vallas tehtud on. Kui 
oleks toimunud muutused vo-
likogu koosseisus, siis suure-
ma vallana oleksime ehk suut-
nud hoopis suuremaid asju te-
ha ja see, millest me praegu 
alles unistame, oleks juba aja-
lugu.  

Kas Toilal on jätkuvalt huvi 
Jõhviga ühinemise vastu?

Kui vaadata, mis ümberrin-
gi poliitilisel maastikul toimub, 
siis huvist rääkida on liialdus. 
Jah, meie viimases valimis-
lubaduses oli sees, et proovi-
me Jõhviga jätkuvalt ühineda, 
kuid kahjuks peame selle luba-
duse alla neelama. See ei tule 
kõne allagi enne, kui Jõhvis ei 
hakka olema stabiilset valit-
semist, kus tehakse pikaajali-
si plaane ja neid stabiilselt el-
lu viiakse. 

Aga järgmisel aastal on va-
limised. Me ei tea, kes Toilas 
võimule tuleb ja missugused 
on nende jõudude huvid. 

Kui lihtne või raske on polii-
tikasse uusi tegijaid saada?

Suhteliselt raske. Ma ise 
olen 63aastane ja tahaksin, et 
järgmine põlvkond tuleks juba 

nüüd, et saaksin oma kogemu-
sed neile edasi anda.

Aga miks ei taheta tulla? 
Kas poliitika on hirmutav või 
lõhnab lihtsalt halvasti? 

Poliitikuna oled sa kas või 
volikogu liikmena juba avaliku 
elu tegelane ning ei saa tõm-
mata kardinat ette ja öelda, et 
ma teiega ei räägi. Tekivad ko-
hustused ning poliitik ei ole ju 
solvangute ja mudaloopimise 
eest kunagi kaitstud. See toi-
mub pidevalt. Ja paljud ei ta-
ha seda rolli võtta. 

Toila on viimastel aastatel 
palju arenenud ja muutunud 
aina populaarsemaks ka turis-
tide seas. Mis on lähiaastate 
arengutes sihikul, kui me rää-
gime just Toilast geograafili-
se punktina?

Toila piirkonnas on kaks 
suurt projekti. Üks on Jõhvi ja 
Toila vaheline kergliiklustee. 
Teine oluline arendus on Toila 
jahisadama väljaehitamine. Sa-
damat on samm-sammult kor-
rastatud ja seal pole enam rää-
mas hooneid. Lääne poolt on 
praegu suur huvi käia Ida-Vi-
rumaad ka meritsi avastamas. 
Praegu peab sadamakapten sa-
geli ütlema huvilistele, et va-
bandust, 150 cm on vee süga-
vus ja oma risk, kui tulete. 

Sadama puhul on räägitud, 

et seda tehakse justkui eliidile 
ja seda kasutavad vähesed, sa-
mal ajal kui kaunis rannaala, 
mida kasutavad sajad inime-
sed, on unaruses. Mõned õn-
netud riietuskabiinid, kus pole 
vahel rõivakonksegi. Kas see 
pole proportsioonist väljas?

Ei ole. Sadama arendami-
sel vaatame ka kogu rannaala. 
Meil on uus normaalne ope-
raator sadamakõrtsis, ranna-
salong, mille sarnaseid võiks 
veel rohkem olla. Aga me ei 
saa ära unustada, et peale Toi-
la on meil olemas Järve küla, 
Kohtla-Nõmme, Saka, Voka... 
Ka seal on viimase kolme aas-
taga päris suuri muutusi toi-
munud. 

Olete väikestviisi ka eraet-
tevõtluses Pannjärvel asuva 
Alutaguse seikluskeskuse pi-
damises osalemisega. Kas see 
on tasunud jändamist?

Ei ole. Vanem poeg Robert 
koos Peeter Kümmeli ja Toi-
vo Tünniga omal ajal selle as-
ja käivitasid. Pärast piirival-
vest äratulekut liitusin nende-
ga ja võtsin Toivo Tünni rol-
li üle. Kahjuks on poisid nüüd 
kaugel ja  selle juhtimine ongi 
mulle jäänud. Teen seda hobi 
korras. Meie pluss on see, et 
meil pole suuri pangalaene, on 
omanike laenud ja tänu sellele 
oleme vee peal. Aga rikkaks ei 
ole saanud. 


