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Eduard Toman: Rahvuskultuuride 
põhjalikum tundmine 
toob ühiskonda positiivsust
JAAN LUKAS

Usutlus tunnustatud näitleja ja laulja ja tänase Vene kultuu

rikeskuse direktoriga sai teoks Jõgeva  vallas Kuremaa 

lossis, kus ta juhatas kontserti "Suur Rahvuskultuuride 
Pidupäev". Mitmekülgne loomeinimene avaldas arvamust, 
et mida rohkem tunneme erinevate rahvaste kultuure, seda 
vähem on ühiskonnas pingeid ja rohkem elujõudu ning po

sitiivset ellusuhtumist.

Vooremaa pärlik s ku tsu tud  
K urem aad p ee tak se  ü heks 
Eestimaa kaunimaks paigaks. 
Kuidas siinses auras ennast 
tunnete?

Igati hästi. Rahvamuusika
kollektiiv Zlatõe Gorõ ja tant
sustuudio Graatsia on harju
nud küll pigem esinema suur
tel lavadel. Lossi interjöör on 
mõneti teistsugune ja  sobib 
rohkem kammerlikumate ette
astete jaoks. Arvan, et täna kõ
lab siin muusika valjemini kui 
tavaliselt. Meie eesmärk ongi 
aga tuua kontsert “Suur Rah
vuskultuuride Pidupäev” Eesti
maa rahvam ajadesse ja  just 
nendesse, mida külastavad en
nekõike eestlased.

Aastaid, kui m itte aastaküm
neid, on rääg itu d  in teg ra t
sioonist. Kas poliitika ja  kul
tuur käivad siin ühte jalga?

Integratsiooni edendam i
seks kulutatakse tohutult raha. 
Kõik peavad protsessi vajali
kuks, kuid tulemused jäävad 
tagasihoidlikuks. Küllap saa
vad olulise panuse edasimine
kuks anda erinevate rahvuste 
kultuurikollektiivid, mille liik
med pingutavad ka ise oma 
kultuuripärandi hoidmise ni

mel ja  soovivad seda mitme
külgselt tutvustada. See sõnum 
peab jõudma mitte ainult Tal
linnasse, vaid märksa kauge
male. Näiteks vene koor esines 
hiljuti ka Hiiumaal ja saavutas 
seal tohutu menu.

M illegipärast seostatakse 
teiste rahvaste kultuuri Eestis 
ennekõike slaavi kultuuriga. 
Pilt on aga hoopis mitmekülg
sem. Nii on omad ansamblid 
näiteks ka Kaukaasia rahvastel 
jne. Ka kontsertkavas kõlavad 
nii vene, valgevene, ukraina, 
juudi, aseri ja teistegi rahvaste 
keelsed laulud ja  esitakse eri
nevate rahvaste tantse.

Rahvuskultuurikollektüvidel 
on olemas ka missioon, ülesan
ne. Me elame sellisel ajal, kui 
poliitika tungib meie ellu, kuid 
ei vii rahvaid kokku, vaid mo
tiveerib iga rahvakildu seisma 
enda huvide eest. Läbi kultuuri 
saam e aga otsida neid asju 
ning momente, mis meid ühen
dab. Usun, et nii suudavad kul- 
tuuritegijad võrreldes poliitiku- 
tega rohkemgi korda saata.

Millised võimalused on rahva
ku ltuu ril või erinevate rah 
vuste kultuuril ühiskonna elu
jõu ja  positiivsuse allikana?

ü i
Eduard Toman.

Absoluutselt suured! Mee
dias levivad sageli negatiivsed 
uudised, sest see nagu müüb. 
Vaimselt tugevad olem iseks 
peaksime aga pigem mõtlema 
sellele, kuidas iga rahvas os
kaks tunnustada teisi rahvusi, 
kes on nende kõrval. Igal rah
vusel on oma kultuur ja  sõ
num, mida sellest edasi kanda. 
Selle jagamine toob kindlasti 
palju positiivset.

Kui sageli ise artistina publi
ku ette tulete?

Vene Kultuurikeskuse direk
torina tuleb suuresti teha amet- 
n ikutööd. E sineda m eeldib 
mulle aga väga. Mõned laulud 
esitan ka kontsertkavas “Suur 
Rahvuskulturide Pidupäev”.

Tuleme veelkord tagasi ü ld
in im lik e  teem a d e  ju u rd e . 
Üheks psüühiliseks se isun
diks on hirm. Kuivõrd põhjus-
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tab seda venekeelsele elanik
konnale tänane päevapoliitika 
Eestis?

Suurt hirmu pole just mär
ganud. Pigem imestatakse selle 
üle, et sellised erakonnad kao- 
litsiooni teevad -  et Keskera
kond kaasas koalitsiooniläbi- 
rääkimistesse Eesti Konserva
tiivse Rahvaerakonna. Eesti 
Konservatiivne Rahvaerakond 
on teistesse rahvustesse suhtu
nud paljuski taunivalt, eriti va
limiste ajal. Võimalik, et kui 
peaks teoks saama valitsusse 
pääsemine, siis selline retoori
ka muutub.

Samas arvan, et vene inime
sed oleksid kriitiliselt suhtu
nud ka Keskerakonna ja Refor
mierakonna läbirääkimistesse. 
Kokkuvõttes on olukord keeru
line ja mis edasi saab, on raske 
ennustada. Varsti peaks see 
selguma ja ootame võimalikult 
positüvseid lahendusi.

Toiduiilmide festivali programm 
on avalik ia piletid müügil
Toidufilmide festival avalikustas programmi, Kuhu kuulub nii 
tõeliselt nauditavaid gurmeeampse kui ka mõruda järelmait
sega dokumentaale. Sõpruse kinos esmakordselt aset leidva 
ürituse piletid on tänasest müügil.

Festivali korraldajate Helen Saluveeri ja Taivi Koitla sõnul 
on filmimenüü võimalikult mitmekesine, et leiduks midagi so
bivat igale maitsele. “Mitmed filmid tutvustavad kulinaaria- 
maastiku tipptegijaid, kes suudavad oma toidukunstiga tõeli
selt ahhetama panna, samal ajal on valikus ka hingekriipivaid 
dokumentaalfilme,” kommenteerisid nad.

Esimese Toidufilmide festivali kinoprogrammi kuulub 7 do
kumentaalfilmi.

Hinnatud tippkokkasid tutvustavad “Michelini tärnid -  lu
gusid köögist”, “Alain Ducasse’i otsimine” ja “Pinge -  (Revo
lutsioon köögis”. Viimane keskendub naiskokkade positsioo
nile, võimatustele ja võimalustele gastronoomiatähtede pjedes
taalil. Kohvitööstuse probleemidest annab aimu film “6-dolla- 
riline kohvitass”, hapendamise põnevast protsessist “Fermen- 
teeritud”, Taimaa kalapüügitööstuse oijatööjõust “Kummitus- 
laevastik” ning lihatööstuse kurjast pahupoolest “Loomi 
süües.”

Filmide tutvustused on leitavad www.foodfilmfestival.ee, 
piletid on müügil Piletilevis ja kino Sõprus kassas. Dokumen
taalfilmid linastuvad inglise keeles või ingliskeelsete subtiitri
tega.

Eesti Esimene Toidufilmide festival toimub 11.-14. aprillini 
kinos Sõprus. Festivali korraldaja on MTÜ Food Film Festival.

Vaata ka www.foodfilmfestival.ee
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Tallinnas, Harjumaal, Virumaal, Läänemaal, 
Pärnumaal, Raplamaal, Jõgevamaal, Võrumaal, 
Saaremaal ja Hiiumaal.
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Öhendkuningriigist Pärit meditsiiniseadmed 
ia abivahendid tuleb ümber registreerida

Ühendkuningriigi kosmeetikatooted 
muutuvad imporditavaks kaubaks

Tulenevalt Ühendkuningriigi lahkumisest 
Euroopa Liidust 30. märtsil tuleb meditsii- 
niseadmete ja abivahendite edasimüüjatel 
tooted vastavas andmekogus (MSA) ümber 
registreerida.

Terviseameti meditsiiniseadmete osa
konna juhataja  Tagne R atassepa sõnul 
Brexiti lähenemise tõttu küsitakse tervise- 
ametilt, kuidas peaks käituma juhul, kui 
m editsiiniseadmetel muutub teavitatud 
asutus või Euroopa volitatud esindaja.

“Kui muutub meditsiiniseadme teavita
tud asutus, siis praegu palume panna msa. 
sm.ee olevale seadmele juurde märge, et 
tootmine on lõpetatud ning teha uus levi
tamise teavitus,” ütles Tagne Ratassepp, 
kelle sõnul arendatakse praegu ka uut 
andmekogu, kus oleks võimalik muuta tea
vitatud asutuse numbrit. “Uuenduse valmi
misel enam uut levitamise teavitust tegema 
ei pea.”

Euroopa volitatud esindaja muutumisel 
palutakse sellest terviseametit teavitada 
e-maili teel (mso@terviseamet.ee). Tulevi
kus on lisandumas andmekogu uuendus, 
millega saab vahetada volitatud esindaja

nime. Uuenduse saabumisel palutakse kõi
kidel seadmetel, millelt on volitatud esin
daja eemaldatud, lisada uus volitatud esin
daja.

“Lisaks tuletame meelde, et andmeko
gusse juba registreeritud seadmete doku
mente tuleb uuendada. Tähtis on jälgida, 
et andmekogus oleksid kehtivad seadme 
dokumendid, seda nii vastavusdeklarat- 
siooni, ЕС-sertifikaadi, kasutusjuhendi kui 
ka pakendi koopia näol,” ütles Ratassepp.

Meditsiiniseade on instrument, aparaat 
või seade ja selle õigeks tahtluseks vajalik 
tarkvara, samuti materjal või muu toode, 
mida kasutatakse inimese puhul kas eraldi 
või kombinatsioonis ning mille kavandatud 
põhitoime inimesele ei ole farmakoloogili
ne, immunoloogiline või ainevahetuslik, 
kuid mida kasutatakse muuhulgas haigus
te ja vigastuste diagnoosimiseks, raviks või 
leevendamiseks, raseduse vältimiseks või 
kehaehituse või füsioloogilise protsessi 
uurimiseks või muutmiseks või kehaosa 
asendamiseks.

Küsimuste korral kirjutage 
mso@terviseamet.ee

Peale Ühendkuningriigi lahku
mist Euroopa Liidust 30. märtsil 
loetakse Ühendkuningriigist too
davad kosmeetikatooted impor- 
ditavateks toodeteks. Seetõttu 
peavad Ühendkuningriigis asu
vad kosmeetikatoodete tootjad ja 
importijad hiljemalt 29. märtsiks 
m ääram a enda toodetavale või 
imporditavale kosmeetikatootele 
uue, füüsiliselt ühes Euroopa Lii
du liikmesriigis asuva vastutava 
isiku.

S am ak s a ja k s  p ea b  sen i 
Ühendkuningriigis asunud vastu
tav isik andm a uuele Euroopa 
Liidus asuvale vastutavale isikule 
üle olemasolevad teavitused kos- 
meetikatoodetest teatamise por
taalis CPNP, sest Ühendkuning
riigis asuv endine vastutav isik 
kaotab portaalile ligipääsu alates 
30. märtsist.

Samuti peab Ühendkuningrii
gis asuv vastutav isik andma uue
le vastutavale isikule üle kosmee-

tikatoote andmiku. Enne selle 
aasta 30. märtsi Euroopa Liidu 
turul kättesaadavaks tehtud kos
m eetikatooted ümbermärgista- 
mist ei vaja, kuid alates 30. märt
sist peab Ühendkuningriigist im- 
porditavatel kosmeetikatoodete 
märgistusel olema (vastavalt kos- 
meetikamääruse artikkel 19 lõi
kele la) välja toodud uue vastu
tava isiku nimi või ärinimi ja aad
ress ning päritoluriik , milleks 
antud juhul on Ühendkuningriik.

Juhul, kui Ühendkuningriigis 
asuv vastutav isik ei ole CPNP 
portaalis uuele vastutavale isiku
le kosm eetikatoodete teavitusi 
üle kandnud, muutub ka levitaja
te juures asuv enne 30. märtsi tu
rule lastud kaup illegaalseks.

Terviseameti kemikaaliohutu- 
se osakonna peaspetsialist Natali 
Prometi sõnul on oht, et selliseid 
olukordi võib tekkida ka Eesti 
le v ita ja te g a , kes k au p lev ad  
Ühendkuningriigi kaudu Euroo

pa Lüdu turule lastud kosmeeti- 
katoodetega.

“Iga levitaja, kes hetkel levitab 
Ühendkuningriigis asuva vastu
tava isiku kosm eetikatooteid, 
peab välja selgitama, kas Suur
britannias asuv vastutav isik on 
uue Euroopa Liidus asuva vastu
tava isiku määranud ja vajalikud 
toimingud CPNP-s teinud. Kui 
seda ei tehta õigeaegselt, siis en
ne 30. märtsi Ühendkuningriigist 
saadud kosmeetikatooted on ille
gaalsed,” ütles N atali Promet, 
kelle sõnade kohaselt kõrvalda
takse illegaalne kaup turult.

Terviseamet
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