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Sissejuhatus

Kuivõrd Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (edaspidi SAPTK) alustas oma aktiivset te-
gevust 2012. aasta sügisel, oli 2014. aasta meie jaoks teine terviklik tegevusaasta. Võib öelda, et 2014. 
aasta osutus SAPTK-le edukaks, sest suurendasime märkimisväärselt oma kohalolekut avaliku arva-
muse platool, mobiliseerisime abielu, perekonna ja ühiskonna loomulike kõlbeliste alusväärtuste kait-
sele suure hulga inimesi ning kasvatasime oluliselt oma toetajate baasi. See omakorda võimaldab meil 
kasvada, võtta ette üha ulatuslikumaid initsiatiive ning teha ära veel palju rohkem, et suunata Eesti 
ühiskonna ja kultuuri suundumusi kooskõlas kõlbeliste põhiväärtustega.

Asutasime SAPTK-i lähtudes eesmärgist seista kristlikule õpetusele tuginedes perekonda, loomulik-
ku moraaliseadust ja inimväärikust austava ühiskonnakorralduse ja Euroopa kultuuripärandi kaits-
mise eest kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Nagu ühiskondlikud suundumused näitavad, on sellise 
tegevuse järele suur vajadus, kuna kaasaegsete ideoloogiliste tõmbetuulte kontekstis seatakse üha ag-
ressiivsemalt kahtluse alla kõlbelised aluspõhimõtted, millele meie ühiskondlik korraldus on aastasadu 
tuginenud. See vajadus oli ja on seda pakilisem, et Eesti ühiskondlikus arutelus on paljude traditsioo-
niliste vaadetega inimeste põhimõtted ja seisukohad tugevalt alaesindatud, et mitte öelda tahaplaanile 
jäetud, mistõttu on kujundatud avalikust arvamusest moonutatud, tegelikust oluliselt nö vabameelsem 
ja relativistlikum kuvand.

Just selles osas muutuste esilekutsumine on üks peamistest eesmärkidest, millest on SAPTK-i tegevus 
siiani lähtunud ja lähtub ka edaspidi.
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Uudiskirja käivitamine

Kuivõrd SAPTK tegevuses on olulisel kohal püüdlus mõjutada ja mobiliseerida avalikku arvamust 
ühiskonna loomulike kõlbeliste alusväärtuste kaitseks, teeme pingutusi oma enda meediasüsteemi 
ülesehitamiseks. See oleks teine oluline kommunikatsioonikanal otsepostituse kõrval, mis on siiani 
meie peamine vahend inimestega suhtlemiseks. Esimese märkimisväärse sammuna selles püüdluses 
käivitasime 2014. aastal oma uudiskirja “Perekond & Traditsioon” väljaandmise. Uudiskirjast, mis kes-
kendub nii SAPTK tegevuse tutvustamisele ja sellest kokkuvõtete tegemisele kui ka meie vaatevink-
list oluliste ühiskondlike sündmuste ja suundumuste kajastamisele ja lahtimõtestamisele, ilmus möö-
dunud aastal kaks numbrit. Pikemas perspektiivis töötame selle nimel, et uudiskirja pinnalt kasvaks 
välja ajakiri, mis moodustaks ühes internetiportaaliga meie meedia-alase tegevuse tuumiku.

Objektiivi saatesari ja videokommentaarid

Meie senises püüdluses rajada iseseisvaid 
ja peavoolumeediast sõltumatuid kommu-
nikatsioonikanaleid on olnud tähtsal kohal 
Pereraadio vahendusel kuulajateni jõudev 
saatesari “Objektiiv” ning videokommen-
taarid poliitilistel teemadel. Kui 2014. 
aastal toimusid Objektiivi saated üle nä-
dala, siis nüüdseks on programm eetris 
iganädalaselt. Ka videokommentaaride 
loomise ja levitamisega plaanime astuda 
suure sammu edasi, viies selle ettevõtmise 
professionaalsele ja regulaarsele alusele ning püüdes rajada toimiva YouTube’i kanali. Selle 
eesmärgi poole liikumiseks valmistame ette oma videostuudio rajamist, mis võimaldaks toota opera-
tiivselt materjali mitte üksi portaali tarvis, vaid ka õppematerjalide koostamiseks.

Seminarid ühiskonnas olulistel teemadel

Koondamaks SAPTK-ga seonduvaid mõttekaaslasi, korraldasime 2014. aastal mitmeid loenguid ja 
seminare, millest olid ennekõike kutsutud osa võtma meie sihtasutuse lähemad toetajad. Ehk kõige 
meeldejäävamad loengud möödunud aastal pidasid keeleteadlane ja endine poliitik, professor Mati 
Hint, majandusteadlane Andres Arrak ning ühiskonnateadlane ja samuti endine poliitik, professor 
Ülo Vooglaid. Loengute, seminaride ja konverentside korraldamisele tahame tulevikus oluliselt roh-
kem rõhku panna.
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Rohkem kui 35 000 protestikirja üleandmine riigikogus 

17. juunil 2014. Pildil võtab protesikirjad vastu Refor-

mierakonna esindaja Valdo Randpere, kes oli üks pea-

misi kooseluseaduse läbisurumise eestvedajaid.
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Kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!”

Juba 2012. aasta sügisel tegime ettevalmistusi kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” elluviimi-
seks, millega hakkasime aktiivselt pihta 2013. aasta alguses. Kuivõrd kampaania oli suunatud loomu-
liku abielu ja perekonna mõiste kaitsmisele ning nende õiguslikule ümbermääratlemisele suunatud 
kooseluseaduse läbisurumisele vastuseismisele, jätkus see ka läbi 2014. aasta.

Kuigi peame oluliseks säilitada austuse kõigi inimeste kui isikute suhtes, sõltumata nende tõekspida-
mistest, hoiakutest ja kalduvustest, ei saa me heaks kiita püüdlusi moodsatest ideoloogilistest tõm-
betuultest ja agressiivsete vähemuste nõudmistest lähtudes õiguslikult olemuslikult ümber kujundada 
nende loomulike institutsioonide tähendus, mis on olnud aastatuhandeid inimtsivilisatsiooni aluseks 
mitte üksi Euroopa kultuuriruumis. Sellisena lähtub kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” 
eesmärgist koondada nii eesti- kui ka vene rahvusest inimeste häält, kes ei ole nõus homoliikumise 
püüdlusega määratleda õiguslikult olemuslikult ümber perekonna institutsioon, mis on põhiseaduse 
kohaselt rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus. Seega oli kampaania “Kaitskem üheskoos 
perekonda!” suunatud põhiseadusegi kohaselt eesti ühiskonna ja kultuuri alusväärtuste kaitsele.

2013. aasta maikuus andsime riigikogule üle 38 046 inimese osalusega petitsiooni. Meile teadaolevalt 
on see kõige suurema allkirjade arvuga petitsioon, mis on kunagi riigikogule esitatud selleks, et väljen-
dada poolt- või vastuseisu konkreetsele seadusemuudatusele. Pärast allkirjade riigikogule üleandmist on 
enamjaolt täiesti omaalgatuslikult liitunud meie püüdlustega veel tuhandeid inimesi, mistõttu oli petit-
sioonil “Kaitskem üheskoos perekonda!” juba 2014. aasta keskpaigaks rohkem kui 45 000 inimese toetus.

Meeleavaldusele perekonna ja demokraatia kaitseks kogunes Toompeale 
erinevatel hinnangutel 3000 kuni 5000 inimest. Sellisena oli tegu ilmselt 
kõige rohkemaarvulise meeleavaldusega taasiseseisvunud Eesti ajaloos.
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Buklett homoliikumise valedest

2014. aastal jätkusid kooseluseaduse läbisurumise püüdlused väga paljude inimeste selgelt väljenda-
tud vastuseisust hoolimata. Seepärast jätkasime kampaania “Kaitskem üheskoos perekonda!” raames 
püüdlusi sellele seadusandlikule projektile vastu seista ning andsime nii eesti kui ka vene keeles välja 
bukleti pealkirjaga “Kuidas tunda ära homoliikumise valed ja need ümber lükata?”.

Bukletis selgitasime , et kuigi homoliikumine püüab jätta muljet, nagu ei püüdleks see midagi enamat 
kui võrdseid õigusi homoseksuaalidele, on asi tegelikkuses väga erinev. Homoliikumise näol on tege-
mist radikaalse organiseeritud püüdlusega muuta tervete ühiskondade arusaamist hüvelisest käitumi-
sest – sh mehelikkusest, naiselikkusest ja soorollidest – ning ka ühiskonna aluseks olevate abielu ja 
perekonna institutsioonide tähendust. Seetõttu on erakordselt oluline, et inimesed mõistaksid, kuidas 
homoliikumine kasutab oma püüdluste ühiskonnale pealesurumiseks valesid, pooltõdesid ja mani-
pulatsioone, rajades oma argumendid enamasti kas faktivigadele, mõistete moonutamisele või lihtsalt 
loogikavigadele. Loodame, et see buklett aitab inimestel leida enesekindlust, et homoaktivistide mani-
pulatiivsetele püüdlustele julgelt vastu astuda ja nende valed otsustavalt tagasi tõrjuda. Allaheitlikkus 
ja sallivus ei ole üks ja sama asi. Selles, kui jääme kindlaks loomulikele kõlbelistele seisukohtadele ega 
kiida homoliikumise nõudmisi heaks, ei ole mitte midagi sallimatut.

Levitasime bukletti üle Eesti kümnete tuhandete inimesteni. Praeguseks ajaks on buklett välja antud 
ka läti keeles.

Arvamus kooseluseaduse eelnõu suhtes

Selleks, et anda oma aktiivne panus õigusloome protsessis osalemiseks, esitasime riigikogule oma 
põhjaliku arvamuse kooseluseaduse eelnõu suhtes. Arvamuse keskseks järelduseks oli tõdemus, et 
kooseluseaduse vastuvõtmine oleks vastuolus loomuseaduse elementaarsete põhimõtete, demokraatia 
alusprintsiipide, suure osa eesti ühiskonna liikmete fundamentaalsete kõlbeliste tõekspidamiste ja ka 
Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga 27, mille kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning 
ühiskonna alusena riigi kaitse all. Oma arvamuse kokkuvõttes sedastasime:

“Oleme veendunud, et täitmaks oma põhiseadusest tulenevat pealisülesannet tagada Eesti rahvuse ja 
kultuuri säilimist läbi aegade, tuleb Eesti Vabariigil teha suuri pingutusi, et taastada austus perekonna 
kui ühiskonna aluse vastu. Kooseluseaduse vastuvõtmine oleks aga samm risti vastupidises suunas ja 
saadaks ühiskonnale sõnumi, et kuivõrd meie perekonnakultuur on nii või teisi alla käinud, loobume 
üldse perekonna ideaalist ja avame selle ükskõik millisteks muutusteks, olgu need kui tahes jämedalt 
loomuseaduse ja inimeste loomuliku kõlbelise tunnetusega vastuolus. Sellisel juhul jäävad õhku küsi-
mused, millistele argumentidele toetudes keelduda perekonna järgmiste metamorfooside elluviimisest, 
sh kolme ja enama omavahel seksuaalselt läbikäiva inimese liidu tunnustamisest perekonnana.
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Omapoolse sisendi andsime ka seonduvalt lastekaitseseaduse eelnõu ja raseduse katkestamise ja steri-
liseerimise seaduse eelnõu menetlemisega, esitades mõlemal juhul riigikogule põhjalikud seisukohad, 
millega seadusandja paraku ei arvestanud (vt siit ja siit). Loodame liikuda eesmärgi poole kujundada 
SAPTK-is tulevikus välja veel oluliselt suurem võimekus õigusloome protsessis kaasa rääkida, seda 
kriitiliselt analüüsida ning anda sellesse oma professionaalne sisend.

Kooseluseaduse teemalise internetilehe avamine

Kooseluseaduse eelnõu ja selle läbisurumise protsessi kohta olulise info koondamiseks avasime aadres-
sil www.kooseluseadus.ee spetsiaalse internetilehekülje. Sellel leheküljel tegime huvilistele kättesaa-
davaks küsimused ja vastused kooseluseaduse eelnõu kohta, erinevate subjektide kriitilised arvamused 
eelnõu ja selle läbisurumise protsessi suhtes, bukletti homoliikumise valedest, temaatilised videokom-
mentaarid, viited meediakajastusele, hoiatavad näited teiste riikide kogemusest, eelnõu teksti ja selle 
suhtes esitatud muudatusettepanekud, riigikogu liikmete seisukohad ning temaatilised uuringud. Le-
hekülje avasime nii eesti- kui ka venekeelsena (piiratumal kujul).

Protestikirjad kooseluseaduse läbisurumise vastu

Järgmise sammuna kutsusime maikuus inimesi üles avaldama riigikogule protesti, kuna kooselusea-
duse läbisurumise püüdlused jätkusid kümnete tuhandete inimeste selgelt väljendatud vastuseisust 
hoolimata. Selle tulemusel kogusime ja andsime 17. juunil 2014 riigikogu erinevatele fraktsioonidele 
üle kokku rohkem kui 35 000 protestikirja.

Lisaks sellele väljendasid paljud inimesed protesti meie poolt ettevalmistatud protestilehekülje vahen-
dusel, mille kaudu sai isiklikult saata e-kirja kõigile riigikogu liikmetele. Mõned poliitikud nimetasid 
protestiks saadetud e-kirju spämmiks ning kohati mindi koguni nii kaugele, et kirjeldasid tuhandete 
inimeste poolt protestikirjade saatmist küberrünnakuna.

Protestikirjade üleandmisest, mille näiteks ERR vaikis täielikult maha, saab vaadata videot siit.

Põhiseadusliku analüüsi tellimine ja riigikogule esitamine

Kuivõrd ka protestikirjade saatmine ei peatanud kooseluseaduse läbisurumise püüdlust, võtsime omalt 
poolt ette järgmised sammud, tellides ekspertarvamuse Advokaadibüroolt Aivar Pilv, mida peetakse 
üheks kõige mainekamaks Eestis. Põhjaliku ekspertarvamuse, millele kirjutas alla ka juhtivpartner 
Aivar Pilv, esitasime 15. septembril 2014 riigikogu õiguskomisjonile ning tegime selle kättesaadavaks 
ka avalikkusele. Ekspertarvamuse terviktekstiga saab tutvuda siin.
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Avaliku arvamuse küsitluse tellimine ja tulemuste esitlemine

Samuti tellisime avaliku arvamuse küsitluse AS Emorilt kui Eesti kõige tuntumalt uuringuettevõttelt. 
Küsitluse tulemuste esitlemiseks korraldasime pressikonverentsi, mis leidis rohkelt meediakajastust 
(vt nt siit).

Uuringu tulemuste kohaselt peab üle poole (55%) eesti ühiskonnast homoseksuaalseid suhteid täiesti 
või pigem ebamoraalseks, 67% eesti elanikkonnast ei toeta üldse või pigem ei toeta homoseksuaalsete 
suhete õiguslikku tunnustamist perekonnana, 73% inimestest ei poolda homoseksuaalsetele paaridele 
lapsendamise õiguse andmist ning 66% ei pea õigeks (pigem või üldse) homoseksuaalsete suhete tut-
vustamist lasteasutustes õppekava osana.

Märkimisväärne oli uuringu tulemuste juures ka tõsiasi, et homoseksuaalsete suhete riiklikku tunnus-
tamist perekonnana (mis on kooseluseaduse üheks keskseks tähenduseks) ei pooldanud mitte ühegi 
erakonna valijate enamus, mis annab seaduse läbisurumise püüdlustele selgelt ebademokraatliku pitseri.

Uuringu tulemustega saab terviklikul kujul tutvuda siin.
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Meeleavaldus kooseluseaduse läbisurumise vastu

Viimase suure sammuna püüdluses seista vastu kooseluseaduse läbisurumise püüdlustele kutsusime 5. 
oktoobriks 2014 Toompeale, riigikogu ette kokku meeleavalduse perekonna ja demokraatia kaitseks, 
millest sai üks võimsamaid kodanikutunde väljendusi taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ajaloos.

Perekonna ja meie rahva moraalsete alusväärtuste kaitseks esinesid sõnavõttudega kultuuriinimesed 
ja vaimulikud, teiste hulgas isa Vello Salo, saarte praost Veiko Vihuri, professor Tõnu Lehtsaar, pastor 
Veljo Kaptein, näitleja ja teoloog Malle Pärn, teleajakirjanik Maksim Roglski, aasta isa Ants Taul ning 
loomulikult ka SAPTK juhatuse esindajad. Muusikalise programmi eest vastutas meie hea sõber Rai-
mondo Laikre koos ansambliga Häälemaa, üles astusid ka mitmed teised artistid. Kohale olid tulnud 
abielu, perekonna ja pereväärtuste ning ka meie rahva ja riigi saatuse pärast muret tundvad kodanikud 
üle Eesti, Saare- ja Hiiumaast Narvani ja pealinnast Valga- ja Põlvamaani. Kokku osales meeleavaldu-
sel erinevate hinnangute kohaselt kolm kuni viis tuhat inimest.

Paraku näitas meedia ka meie meeleavalduse kajastamisel üles äärmuslikku kallutatust ja isegi otsest 
pahatahtlikkust. Näiteks anti Vikerraadios kooseluseaduse vastuvõtmisele järgneval päeval sõna ho-
moliikumise aktiivse toetajana tuntud Alari Rammole, kes ütles, et meie meeleavaldusel lokkas kõik-
jal viha ja “toores vägivald” (kommentaari, mille kallutatust tunnistasid nii ERR-i ajakirjanduseetika 
nõunik Tarmu Tammerk kui ka Vikerraadio peatoimetaja Riina Rõõmus, saab kuulata siit). Veelgi 
kallutatuma ja lausa naeruväärse kommentaariga astus üles teenekas sotsioloog, Tartu Ülikooli ajakir-
jandusõppejõud ja sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv Euroopa Parlamendi saadik Marju Lauris-
tin, kes iseloomustas meie igati rahumeelset ja kultuurset meeleavaldust tuntava põlgusega, kasutades 
selle iseloomustamiseks selliseid väljendeid nagu “püüdlus vähemusrühma ära tappa”, “vihkamine”, 
“vihakõne”, “massiline viha ülessurumine”, “keskaegne protsess”, “psühhoterrori õhkkonna väljakutsu-
mine”, “sallimatuse ristikäik” jne (kõnealust kommentaari saab kuulata siit).

Pole ime, et mitmed ajakirjanduseksperdid nimetasid meedia käitumist kooseluseaduse teema kajasta-
misel sügavalt kallutatuks ja lausa piinlikuks. Näiteks ERR-i ajakirjanduseetika nõuniku Tarmu Tam-
merki sõnul oli suuremate ajalehtede poole poolevalik täiesti selge ning ka uudistekajastus oli sageli 
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kallutatud (vt siit). “Ilmuvad piinlikult propagandistlikud uudislood näiteks kooseluseaduse vastaste 
meeleavalduse kohta Toompeal,” selgitas Tammerk ja lisas, et “mõnest artiklist või päevakaja käsitlu-
sest saab vaid katkendliku või kallutatud ülevaate Toompeal toimunust,” mistõttu pole imestada, et 
“kohal mittekäinud inimesed ütlevad, et meediast jääb mulje, et seal peamiselt räusati”.

Tallinna Ülikooli ajakirjandusõppejõud Priit Hõbemägi kirjutas aga meediakajastust iseloomustades 
(vt siit), et diskussioonist on saanud diktatuur: “Neid, kes julgevad välja öelda teistsuguse seisukoha, 
saavad kohe peksa... Veel halvem on see, et mõned toimetused on loobunud diskussioonide tasakaa-
lukast käsitlusest ja toetavad ainult ühte poolt… Ja keskustelu tooni jälgides paistab silma, et eesmärk 
ei ole mitte selgitada, vaid sundida vastane jõuga taanduma, taguda ta maa sisse ja häbistada nii, et ta 
enam iialgi ei julgeks oma arusaamadega välja tulla.” Sellise olukorra kujunemine on ühtlasi selgeks 
signaaliks meie oma meedia ülesehitamise vajalikkuse kohta, et meedia ei saaks ilma vastupanu koh-
tamata maalida ühiskonnale meie tegevusest nii moonutatud pilti.

Meeleavalduse kajastust nii videos kui ka piltides saab vaadata lähemalt siit, siit ja siit.

Suvine ringreis

Kuivõrd SAPTK on tõeline kodanikeühendus, 
mis toetub oma tegevuses üksnes eraisikute an-
netustele ja püüab koondada väga paljude ini-
meste häält, et seista ühiskonnas ühiselt olulis-
te kõlbeliste põhimõtete eest, peame oluliseks 
olla oma toetajatega pidevalt kontaktis, mitte 
ainult kirja teel, vaid võimalusel ka vahetult. 
Seetõttu oleme seadnud eesmärgiks viia vähe-
malt korra aastas läbi ringreisi, mille raames 
saame kohtuda inimestega mitte ainult Tallin-
nas ja Tartus, vaid kõikjal üle Eesti.

Esimest korda teostasime sellise plaani 3.-9. augustil 2014, kohtudes sadade inimestega nii Tallinnas, 
Haapsalus, Kärdlas, Kuressaares, Orissaares, Pärnus, Viljandis, Võrus, Tartus, Jõgeval, Rakveres, Paides 
kui ka Raplas ning pidades ettekande teemal “Perekond kui rahva püsimise ja kasvamise ning ühis-
konna alus”. Ringreis, mille raames toimus kaks kohtumist päevas, oli intensiivne ja väsitav, ent samas 
ka palju rõõmu ja inspiratsiooni pakkuv, võimaldades meil näha ja kuulda, kuidas inimesed üle Eesti 
tunnetavad ühiskonnas toimuvat ning milles nende mured ja mõtted seisnevad.

Kindlasti kordame ringreisi ka 2015. aasta suvel, ilmselt juba laiendatud formaadis.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks TULEB OMA TOETAJATELE KÜLLA!
Selleks teeme ajavahemikus 3.-9. august Eestimaale ringi peale, kohtudes kolmeteistkümnes linnas sadade inimestega, et pidada ühiselt aru, kuidas meie ühise liikumisega kõige tõhusamalt edasi minna, kait-sta ühiskonna kõlbelisi aluseid ja tõrjuda tagasi nende vastu suunatud rünnakud.

Igal kohtumisel peame ettekande perekonnast kui ühiskonna alusest ning anname ülevaate kaasaegsetest ideoloogilistest rünnakutest pere-konna ja ühiskonna moraalsete alusväärtuste vastu. Ettekandele järgneb arutelu. Samuti jagame erinevaid materjale.

Loodame väga Teiega kohtuda! Kui võimalik, võtke ka oma sõbrad-tuttavad kaasa.

Tallinn
3. august

Rapla
9. august

Paide
9. august

Haapsalu
4. august

Kärdla
4. august

Orissaare
5. august

Kuressaare
5. august

Pärnu
6. august

Viljandi
6. august

Tartu
7. august

Võru
7. august

Jõgeva
8. august

Rakvere
8. august
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Laimavad süüdistused seotuses Venemaa võimuringkondadega

Laimavad süüdistused

2014. aasta juulikuu lõpus (24. juulil) ilmus Eesti Päevalehes artikkel pealkirjaga “Vooglaiu sihtasutuse 
nõukogu liikmed istuvad ühes paadis Jakuniniga”, milles anti mõista, nagu oleks SAPTK-i nõukogu 
liikmed Paul Hertzog von Oldenburg ja Sławomir Olejniczak seotud Venemaa Raudteede presidendi 
Vladimir Jakunini rahastatud organisatsiooniga ning seega istuvat SAPTK mainitud ringkondadega 
“ühes paadis”. Alusetuid kahtlustusi aitasid omalt poolt levitada Delfi ja ERR-i uudisteportaal.

Nende süüdistustega vallandati SAPTK-i vastu seni kõige vihasem ja alatum rünnak. Tuntud homo-
seksuaalist ärimehe Peeter Rebase hilisema ülestunnistuse valguses, et kooseluseaduse propagandat 
on algusest peale koordineerinud üks Baltimaade suurimaid suhtekorraldusfirmasid KPMS, võib ar-
vata, et valekahtluste levitamine oli ette kavandatud ja süstemaatiline. Laimukampaania abil üritati 
lüüa lõhe SAPTK-i ja meie toetajate vahele. Selleks sobitus suurepäraselt nö vene kaart ehk valelik 
vihjamine seostele Venemaa võimuringkondadega. Oponentide maine rikkumine kuulub tuntud pro-
pagandavõtete hulka, mida ebameeldivate vastaste puhul on kasutatud juba aastatuhandeid.

Samas oli aga rõõmustav vaadata, kuidas meie toetajad ilmsele laimule reageerisid. Artikliseeria all 
olevates kommentaarides arvas ülekaalukas osa, et Eesti Päevaleht on alustanud alatut ja õelat laimu-
kampaaniat. Lõpuks oli Delfi ja EPL-i peatoimetaja Urmo Soonvald sunnitud ka ise tunnistama, et ta 

Meeleavaldusel perekonna ja demokraatia kait-
seks astusid sõnavõttudega üles paljud tuntud 
inimesed. Pildil on laval meeleavalduse korralda-
jad SA-st Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks.



– 12 –

küll tahaks meie sihtasutust siduda “Venemaa tänase võimuladvikuga, aga fakte, mis SAPTK ja Vene 
oligarhid ühte patta paneks, meil hetkel ei ole.”

SAPTK-i poolt kirjutas juhatuse liige Markus Järvi avaliku vastuse Eesti Päevalehe, milles kummutas 
valeväited seotusest Venemaa võimuringkondadega. Lühidalt võib meie vastuse kokku võtta järgnevalt:

• SAPTK-l puuduvad igasugused seosed Kremli poliitiliste ringkondade või oligarhidest ra-
hastajatega

• SAPTK pole saanud Venemaalt ei rahalist ega organisatoorset toetust.

• Oma tegevuse alustamiseks oleme saanud sihtotstarbelisi annetusi poola suurimalt katoliik-
likult eraorganisatsioonilt, Piotr Skarga ühingult, kellel aga omakorda pole mingisuguseid 
seoseid Venemaalt pärit rahaga.

• Tänaseks oleme väga tõsise, süstemaatilise ja aeganõudva töö tulemusel jõudnud olukorra-
ni, kus saame toetust vaid eestimaistelt annetajatelt. See on olukord, mis teeb meid täiesti 
sõltumatuks Eesti poliitilisest kartellist ja kingib meile vabaduse, mida ei naudi mitte ükski 
riiklike ja eurofondide abil rahastatav organisatsioon.

Kommenteerides EPL-i peatoimetaja Urmo Soonvaldi väidet, et süüdistuste esitamiseks puudub faktili-
ne aluspõhi, kommenteeris SAPTK-i juhatuse liige Varro Vooglaid oma teises avalikus vastulauses, mida 
ERR-i portaal keeldus avaldamast, andes nõnda viimase sõna laimajale: “See kõlab täiesti naeruväärselt 
– kui ei ole fakte, mis tõendaks vähimalgi määral meie olemist “ühes paadis” vene oligarhidega, siis millest 
on tuletatav ja mida üleüldse kujutab endast “seotus teoreetilisel tasandil”? Samahästi võiks öelda, et “teo-
reetilisel tasandil” on SAPTK seotud ükskõik millega.”

SAPTK-i ametlikus vastulauses Eesti Päevalehele 
võttis Markus Järvi meie missiooni kokku järgmi-
selt: „Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks 
seisab koos oma Euroopa kolleegidega kristliku tsi-
vilisatsiooni ja meie ühiskonna loomuliku kõlbelise 
alusvundamendi kaitsel, toetudes eelkõige Kato-
liku Kiriku ühiskonnaõpetusele ja aastatuhandete 
pikkusele traditsioonile ehk paljude põlvkondade 
jooksul akumuleeritud tarkusele. Me oleme seda 
teinud enne, teeme nüüd ja jääme tegema ka tulevi-
kus, sõltumata meie naaberriikide või meie oma riigi 
valitsuse ükskõik millistest ideoloogilis-poliitilistest 
suundumustest, huvidest või püüdlustest.”

Väljavõte 24. juuli Eesti Päevalehe esikaanelt, mis kujutas en-
dast osa püüdlusest kujundada avalikkuse silmis ekslikku mul-
jet, nagu oleks SAPTK-l või selle juhtorganite liikmetel mingid 
varjatud sidemed Venemaa oligarhidega ning nagu oleks vii-
mased SAPTK rahastajateks.
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Pressinõukogu taunivad otsused Eesti Päevalehe ja ERR-i suhtes

Vastuseks meie vastu suunatud laimukampaaniale pöördusime 17. septembril kaebusega Pressinõuko-
gu poole, paludes tuvastada ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumine Eesti Päevalehe, portaali Delfi 
ja Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uudisteportaali poolt seonduvalt SAPTK ning selle juhtorganite 
liikmete suhtes valeväidete esitamise ja levitamise ning eksliku ja eksitava kuvandi loomisega. Kaebuse 
terviktekstiga saab tutvuda siin.

Nagu me kaebuses selgitasime, rikuti SAPTK-i suh-
tes ennekõike Eesti Ajakirjanduseetika  Koodeksi 
punktis 1.4. sätestatud põhimõtet, mille kohaselt 
peab ajakirjandusorganisatsioon kandma hoolt selle 
eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav 
informatsioon, punktis 4.1. sätestatud põhimõtet, 
mille kohaselt peab uudismaterjal põhinema tõesta-
taval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil, 
punktis 4.2. sätestatud põhimõtet, mille kohaselt 
peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul 
kuulama ära kõik osapooled, punktis 4.11 kinnitatud 
põhimõtet, mille kohaselt artiklite pealkirjad ei tohi 
auditooriumi eksitada ning punktis 5.1. kätketud 
põhimõtet, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid 
süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust.

Kaebuses selgitasime, et Eesti Päevaleht, Delfi ja ERR-i uudisteportaal on levitanud kahtlustusi ja 
süüdistusi, millel puudub igasugune faktiline aluspõhi ning on seeläbi kahjustanud ulatuslikult nii 
SAPTK-i kui ka selle juhtorganite liikmete mainet:

“Isegi Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald on olnud sunnitud tunnistama, et SAPTK suhtes 
levitatud kahtlustustel ja süüdistustel, nagu oleks me saanud varjatud rahastamist Venemaa võimu-
ringkondadega seotud isikutelt, puudub igasugune faktiline aluspõhi. On väga kahetsusväärne ja tõesti 
lubamatu, et meie ühiskonnas võib meedia sellisel viisil endale ideoloogiliselt ebameeldivaid kodanike-
ühendusi mustata ja nende mainet kahjustada. Selline tegevus on eriti näotu pidades silmas asjaolu, et 
erinevalt paljudest teistest valitsuse rahalistest toetustest sõltuvatest ühendustest on SAPTK reaalselt 
sõltumatu kodanikeühendus, mis sõltub üksnes eraisikute annetusest ja usaldusest. Loodame, et mee-
dia peab sellise tegevuse eest mingisugustki vastutust kandma.”

25. novembril langetas Pressinõukogu kaks otsust (vt siit ja siit), millega leidis kinnitust, et Eesti 
Päevaleht, Delfi ja Eesti Rahvusringhääling (ERR) rikkusid mitmeid ajakirjanduseetika põhimõt-
teid, levitades alusetuid kuuldusi, nagu oleks meie sihtasutusel mingid varjatud suhted venemaiste 

Tüüpiline näide Eesti Päevalehe pahatahtlikust laimukampaa-
niast. Uudist, mis räägib vene oligarh Konstantin Malofejevi 
seostest ukraina separatistidega, ilmestab arusaamatul põh-
jusel Varro Vooglaidi pilt, olgugi, et viimasel ei ole ei ukraina 
separatistide, Konstantin Malofejevi ega Moskvaga mitte min-
gisuguseid seoseid.
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võimuringkondadega ja nagu istuks me nendega “ühes paadis”.

Pressinõukogu otsus oli ühemõtteline:

“Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad 
ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul eksitab lugejaid Päevalehes, lehe veebis ja Del-
fis 24. juulil ilmunud artikli „Vooglaiu sihtasutuse nõukogu liikmed istuvad ühes paadis Jakuniniga“ 
pealkiri. /…/

Samuti rikkusid Päevaleht ja Delfi ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti 
sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli 
antud teema vaid Päevalehele teada ja seega ei olnud tegemist ajakriitilise materjaliga, et see ilma Varro 
Vooglaiu kommentaarita avaldada.”

Pressinõukogu otsuse olid sunnitud avaldama nii Eesti Päevaleht (vt siit) kui ka ERR (vt siit), olgugi, 
et seda tehti nii vähe tähelepanu pälvival viisil kui võimalik. Omamoodi kõnekas on ka see, et ülejää-
nud meedia ei teinud neist otsustest üldse välja ega maininud seda poole sõnagagi, olgugi, et suvel, kui 
meie suhtes laimukampaania käivitati, kajastasid seda mitmed väljaanded suure õhinaga.

Kuigi Pressinõukogu otsusega on leidnud selgelt kinnitust, et meie vastu avalikkuse ette paisatud süü-
distused ja kahtlustused ei olnud põhjendatud, on isegi mitmed poliitikud aidanud luua vastupidist 
kuvandit. Heaks näiteks oli selles osas toonase riigikogu liikme Olga Sõtniku häbiväärne käitumine 
parlamendi 7. oktoobri istungil, mida saab vaadata siit.

Pidades silmas, et meie vastu esitatud alusetuid süüdistusi ja kahtlustusi on aidanud levitada ise-
gi president Toomas Hendrik Ilves, on meie sihtasutuse mainele selle kõigega kindlasti palju kahju 
tehtud – ilmselt on paljud kõhklevad inimesed jäänud laimavaid väiteid uskuma. See on järjekordne 
näide selle kohta, milliseks on meie ühiskondlik olukord kujunenud – meedia laimab pahatahtlikul ja 
alatul moel valitsusest sõltumatut kodanikuühendust, kuid vastutust ei võta keegi. Ei Eesti Päevalehe 
ega ka ERR-i juhtkonnast ei ole keegi meie ees laimavate väidete levitamise pärast vabandanud. Aga 
vähemalt oleme ise astunud võimalikud sammud oma hea nime eest seismiseks, kulutades selleks palju 
aega ja energiat, ning saavutanud selle osas Pressinõukogu otsuste näol ka tulemuse.

Alusetuid süüdistusi venemaises rahastamises on Varro Vooglaid korduvalt ja kategooriliselt eitanud 
ka nii ETV saatele “Pealtnägija” kui ka Kanal 2 saatele “Radar” antud intervjuus (vt siit ja siit).
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Kalender “Aastaring perekonnaga”

2013. aasta sügisel andsime välja SAPTK-i kalendri “Aastaring Maarjamaal”, mis sai kümnete tu-
handete inimeste poolt väga sooja vastuvõtu osaliseks. Sellest kogemusest inspireerituna andsime ka 
2104. aasta lõpus välja oma kalendri, mis keskendus seekord pereväärtuste teemale ja kandis pealkirja 
“Aastaring perekonnaga”.

Kokkuvõtlikult öeldes pühendame selle aasta kalendri perekonnale, et see suur ideaal uuesti ausse tõs-
ta. Kalendris sisalduvad maalid näitavad mitte ainult perekonna kaunidust, vaid ka seda, millised on 
meie kõige tähtsamad rollid ja suhted perekonnas. Tahaksime, et need maalid mitte üksi ei rõõmustaks 
oma iluga, vaid tuletaksid ka meelde lähisuhete tõelist mõtet ja sügavat tähendust. Selleks lisasime iga 
maali juurde tarkuseterad mõtiskluseks perekondliku elu erinevate oluliste aspektide üle. On väga täh-
tis, et me ei heidaks põlvest põlve edasiantud kõige sügavamat elutarkust ajastu hulluste tõttu kõrvale, 
vaid õpiksime sellest ning annaksime selle oma lastele ja laste-lastele edasi.

Kalender, millega on võimalik tutvuda ka internetis, kandis väga lihtsat ja selget sõnumit – sõnumit, et 
perekond ei ole oma aega ära elanud, vaid see on tõelise ja sügava inimliku õnne tee täna samamoodi, 
nagu see oli minevikus ja saab olema tulevikus. Perekond on sõna otseses mõttes rahva püsimise ja 
kasvamise ning ühiskonna alus ning vaimselt tugevad perekonnad on kogu rahva heaolu tagatiseks. 
Seega on meie ühiseks ülesandeks pingutada selle nimel, et üha enam inimesi, eriti noori taasavastaks 
perekonna ideaali ilu ning pühendaks end selle teostamisele oma elus. Seda tõde on eriti oluline meel-

Ema armastus oma lapse vastu on 
maailmas täiesti unikaalne nähtus. 
See ei tunne mingit hirmu ega halet-
sust ning see julgeb kõike, murdes 
maha kõik teel seisvad takistused.

Agatha Christie

Väljavõte SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks 
2014. aasta kalendrist “Aastaring perekonnaga”.
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de tuletada tänapäeva ühiskonnas, kus iidoliteks on tõstetud raha, naudingud ja enesekeskne mugavus. 
perekonna jaoks kõige suuremaks ohuks, et inimesed sulgevad oma südame ja muutuvad isekaks.

Terve perekonna loomine ja hoidmine võib nõuda lausa kangelaslikku pingutust. Ometi on kindel, et 
tagamaks Eesti rahva ja kultuuri kestmist läbi aegade, peame hoidma kinni meile meie esivanemate 
poolt edasi antud rahvatarkusest ja kultuurilisest pärandist ning kandma selle omakorda edasi järg-
nevatele põlvkondadele, mitte hülgama moodsate ideoloogiliste tõmbetuultega kaasa joostes paljude 
inimpõlvede kogemusel rajaneva traditsiooni tarkust. Eesti rahvas on liialt väike ja meie kultuur liialt 
habras selleks, et olla allutatud ideoloogilistele eksperimentidele, mis on niigi meie rahva elujõudu 
drastiliselt hävitanud.

Kalendri saatsime mitte ainult kõigile SAPTK-i tegevust ühel või teisel moel toetanud inimestele, 
vaid ka kõigile 534 koolile, millest igaüks sai vähemalt kolm eksemplari. Mitmetele koolidele, kes 
avaldasid selleks soovi, saatsime kalendrist kümneid lisaeksemplare. Sedasi toimides oli meie eesmär-
giks, et kalendris sisalduvad kaunid pildid ja perekonnaelu olulisi aspekte tutvustavad tekstid jõuaksid 
võimalikult paljude noorte inimesteni üle Eesti ning ärataksid neis soovi perekondlikke ideaale oma 
elus teostada.
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Aadu Luukase Missioonipreemia

3. detsembril 2014 kuulutati välja Aadu Luukase missioonipreemia laureaat, kelleks osutus sel aastal 
meie sihtasutus. Preemia võtsid Kadrioru lossis toimunud pidulikul tseremoonial vastu sihtasutuse 
juhid Varro Vooglaid ja Markus Järvi. Vooglaid ütles, et tunnustus tuli üllatusena ja et tal on au see 
preemia vastu võtta.

“Laureaaditiitel on meile väga oluline ja kosutav. Kuigi oma toetajatelt oleme alati saanud palju julgus-
tust, on preemia esimene suur avalik tunnustus meie püüdlustele,” sõnas Vooglaid. “Missioonipreemia 
omistamine SAPTK-le saadab selge sõnumi perekonna ühiskondlikust tähtsusest ning et selle kaits-
mine on kultuuriliselt keskse tähtsusega küsimus.”

Vooglaid rääkis, et sihtasutuse missiooniks on seista selle eest, et taastada ja säilitada kiirelt muutuvas 
maailmas austus nende kõlbeliste tõdede vastu, mis on terve ja inimliku ühiskonna aluseks. “Usume, 
et need väärtused, millele tuginedes on meie rahvas elanud üle kõige raskemad ajad – perekondlikkus, 
abieluline truudus ja pühendumine, kodanikujulgus – ei ole aegunud ning just neile truuks jäädes on 
lootust rahval ja kultuuril püsima jääda. Loodame, et meie tegevus annab tõuke tõelise kodanikuühis-
konna kujunemiseks Eestis.”

“Missioonipreemia lähtub eesmärgist tunnustada isikut või organisatsiooni, kes paistab silma Eesti 
ühiskonna tasakaalustatud arengu ja rahva elukvaliteedi edendamisega,” ütles Aadu Luukase SA nõu-
kogu esimees Indrek Luukas. “Rolli ei mängi seejuures niivõrd tegevusvaldkond kui see, et laureaat 

SAPTK valiti Aadu Luukase 
missioonipreemia laureaadiks
3. detsembril 2014 kuulutati välja 
Aadu Luukase missioonipreemia 
laureaat, kelleks osutus Sihtasutus 
Perekonna ja Traditsiooni Kait-
seks. Preemia võtsid Kadrioru 
lossis toimunud tseremoonial vastu 
sihtasutuse juhid Varro Vooglaid 
ja Markus Järvi. Vooglaid ütles, et 
tunnustus tuli üllatusena ja et tal 
on au see preemia vastu võtta.

“Laureaaditiitel on meile väga oluline ja 
kosutav. Kuigi oma toetajatelt oleme alati 
saanud palju julgustust, on preemia esi-
mene suur avalik tunnustus meie püüd-
lustele,” sõnas Vooglaid. “Missioonipree-
mia omistamine SAPTK-le saadab selge 
sõnumi perekonna ühiskondlikust täht-
susest ning et selle kaitsmine on kultuuri-
liselt keskse tähtsusega küsimus.”

Vooglaid rääkis, et sihtasutuse mis-
siooniks on seista selle eest, et taastada 
ja säilitada kiirelt muutuvas maailmas 
austus nende kõlbeliste tõdede vastu, mis 
on terve ja inimliku ühiskonna aluseks. 
“Usume, et need väärtused, millele tugi-
nedes on meie rahvas elanud üle kõige 
raskemad ajad – perekondlikkus, abielu-
line truudus ja pühendumine, koda  niku -
julgus – ei ole aegunud ning just neile 
truuks jäädes on lootust rahval ja kultuu-
ril püsima jääda. Loodame, et meie tege-
vus annab tõuke tõelise kodanikuühis-
konna kujunemiseks Eestis.”

Missioonipreemia lähtub eesmärgist 
tunnustada isikut või organisatsiooni, 
kes paistab silma Eesti ühiskonna tasa-
kaalustatud arengu ja rahva elukvaliteedi 
edendamisega, ütles Aadu Luukase SA 
nõukogu esimees Indrek Luukas. “Rolli 

ei mängi seejuures niivõrd tegevusvald-
kond, kui see, et laureaat suhtuks oma 
missiooni hingega ja tema tegevusest või 
ka eeskujust oleks kasu võimalikult palju-
dele Eesti inimestele.”

Ootuspäraselt kaasnesid preemia and-
misega SAPTK-ile vihased rünnakud 
nende poolt, kes väidavad end seisvat 
sallivuse ja avarameelsuse poolel. Varem 
samuti Aadu Luukase preemia laureaa-
diks valitud Marju Lauristini sõnul on 
vale tunnustada inimesi, kes külvavad 
ühiskonnas “vihavaenu ja sallimatust”. 
Homoaktivist Reimo Mets tembeldas 
aga Aadu Luukase preemia “Putini pree-
miaks” ja kurtis, et tunnustuse andmine 
SAPTK-le on sigadus: “Mina olen oma 
elust pühendanud kümme viimast aas-
tat sellele, et LGBT inimeste [st homo-, 
bi- ja transseksuaalide] olukord Eestis 
oleks elementaarsel õiguslikul tasandil 
kaitstud, mingit missioonipreemiat ma 
pole saanud … omaette sigaduseks pean 
ma aga seda, et raha jagatakse vihkamist 
õhutava organisatsiooni tegevuse eden-

damiseks, mitte tasakaalustatud ühiskon-
na arenguks.”

Tagatipuks küsis igal aastal sadu miljo-
neid eurosid kasumit saav Swedbank Aadu 
Luukase Sihtasutuselt tagasi oma 5000 
eurose annetuse, andes sellega mõista, et 
preemia andmine SAPTK-le oli samm, 
mida nemad ei pea vastuvõetavaks.

Missioonipreemiaga kaasnes tunnus-
tus 32 000 euro näol, mille SAPTK on 
esialgse otsuse kohaselt plaaninud kasu-
tada mitte jooksvate kulude katteks, vaid 
videostuudio rajamiseks, et luua eeldu-
si konservatiivsetest väärtustest lähtu-
va meediaväljaande käivitamiseks ning 
lapse  vanemate ja koolide tarvis õppe -
materjalide valmistamiseks.

Missioonipreemia ülejäänud nomi-
nente tunnustati 6400-eurose preemiaga, 
mille said Eesti Toidupank, tänavalas-
te probleemile pühendunud Inge Oja-
la-Pihlaja, Tallinna Loomaaia direktor 
Mati Kaal, SA Hille Tänavsuu Vähiravi-
fond “Kingitud Elu” ning MTÜ Peeteli 
Kiriku Sotsiaalkeskus.

Kalendrid kõikidele koolidele
25. veebruaril saatsime kõigile 
ehk kokku 534 koolile kolm ek-
semplari meie kalendrist “Aas-
taring perekonnaga”, pakkudes 
ühtlasi võimalust tellida täienda-
vaid eksemplare.

Meie eesmärgiks oli, et need kaunid pil-
did ja perekonnaelu olulisi aspekte tut-
vustavad tekstid jõuaksid võimalikult 
paljude noorte inimesteni üle Eesti ning 
ärataksid neis soovi perekondlikke ideaa-
le oma elus teostada. Täname südamest 
meie häid annetajaid ja toetajaid, kes on 
selle ettevõtmise võimalikuks teinud!

KALENDER 2015

AASTARING PEREKONNAGA
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EESTI UUDISED

Aadu Luukase Missioonipreemia laureaadiks valimine oli SA-
le Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks esimeseks suureks ava-
likuks tunnustuseks. Pildil on Markus Järvi ja Varro Vooglaid 
preemia vastuvõtmise tseremoonial Kadrioru lossis.
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suhtuks oma missiooni hingega ja tema tegevusest või ka eeskujust oleks kasu võimalikult paljudele 
Eesti inimestele.”

Missioonipreemiaga kaasnes tunnustus 32 000 euro näol, mille SAPTK on esialgse otsuse kohaselt 
plaaninud kasutada mitte jooksvate kulude katteks, vaid videostuudio rajamiseks, et luua eeldusi kon-
servatiivsetest väärtustest lähtuva meediaväljaande käivitamiseks ning lapsevanemate ja koolide tarvis 
õppematerjalide valmistamiseks.
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Ettevalmistused 2015. aasta riigikogu valimisteks

Juba 5. oktoobril 2014 toimunud meeleavaldusel kinnitasime Toompea lossi ette kogunenud tuhan-
detele inimestele ühemõtteliselt, et SAPTK teeb riigikogu valimiste eelsel ajal kõik endast oleneva, 
et meenutada sadadele tuhandetele inimestele üle Eesti, kes olid need saadikud, kes hääletasid rahva 
tahte vastaselt kooseluseaduse läbisurumise poolt ja keda ei tohiks seetõttu enam riigivõimu juurde 
usaldada.

Sellest lubadusest lähtuvalt pühendasime 2014. aasta lõpuosas ja 2015. aasta esimestel kuudel suure 
osa oma ajast ja energiast riigikogu valimisteks ettevalmistumisele. Meie eesmärgiks oli seista selle 
eest, et parlamendi uude koosseisu osutuks valituks võimalikult palju saadikuid, kes austavad abielu 
ja perekonna tähendust ning kes soovivad julgelt seista pereväärtuste kaitsel, hoolimata vastupidisest 
ideoloogilisest survest. Et meenutada võimalikult paljudele inimestele, kes olid kooseluseaduse läbi-
surujaid ning tuua välja, millised kandidaadid on pereväärtuste seisukohast usaldusväärsed ja millised 
mitte, saatsime oma toetajatele alates novembrist ligi 70 000 tavaposti kirja ja enam kui 120 000 
e-kirja, levitasime üle Eesti kõigis valimisringkondades kokku ligi 400 000 voldikut, viisime riigikogu 
kandidaatide seas läbi suure küsitluse, avasime küsitluse tulemuste esitlemiseks veebilehe www.riigi-
koguvalimised2015.ee ning salvestasime terve rea videoklippe ja raadiosaateid.

Kui palju see kõik valimiste tulemusi mõjutas, seda me täpselt ei tea. Küll aga teame, et:

• parlamenti pääses meie materjalides läbivalt kõige perekonnasõbralikuma erakonnana välja 
toodud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond;

• riigikogusse sai teise uue tulijana Vabaerakond, mis on öelnud selgelt välja, et vähemalt prae-
gusel kujul nad kooseluseaduse rakendussätete vastuvõtmist ei toeta;
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• kohtade arvu parlamendis kasvatas pereväärtustesse pigem sõbralikult kui vaenulikult suhtuv 
Keskerakond;

• süstemaatiliselt perekonnavaenulikku poliitikat teostavad Reformierakond ja Sotsiaaldemo-
kraatlik Erakond kaotasid parlamendis oma enamuse – kui enne valimisi oli neil parlamendis 
ühtekokku 57 kohta, siis nüüd on neil vaid 45 kohta;

• 40-st kooseluseaduse poolt hääletanud riigikogu liikmest pääses parlamendi uude koosseisu 
vaid 14 inimest (seoses asendusliikmetega on see arv kasvanud 17-ni).

Need on head uudised, mis näitavad, et meie jaoks on olukord parlamendis läinud paremaks.

Kuidas seletada aga seda, et sügisel riigikogus kooseluseaduse vastu hääletanud Isamaa ja Res Publica 
Liit kaotas valimistega koguni 9 kohta? Ilmselt on siin mitmeid põhjuseid, kuid kahtlemata mängis 
olulist rolli asjaolu, et vastupidiselt sellele, millest sügisel IRL-i juhtkonnaga rääkisime ja mida omalt 
poolt palusime, otsustati pereväärtuste ja kooseluseaduse teema oma valimis- kampaanias maha vai-
kida. Sellest, et IRL pigem konservatiivse erakonnana kohti kaotas, on kahju, aga paraku oli selline 
tulemus ebaõnnestunud kampaaniavalikuid ja muid poliitilis-tehnoloogilisi manöövreid silmas pida-
des kõike muud kui üllatav.

Nagu oleme alati toonitanud, ei toeta SAPTK otseselt ühtegi parteid, vaid püüab seista selle eest, 
et parlamendis oleks sõltumata erakondlikust taustast võimalikult palju inimesi, kes lähtuvad oma 
tegevuses austusest meie ühiskonna ja kultuuri alusväärtuste vastu. Oleme veendunud, et möödunud 
valimistega astusime olulise sammu selle eesmärgi poole. Kuid selge on ka see, et meil tuleb veel palju 
tööd teha ja pingutada, et oma mõju ühiskondlikele ja poliitilistele suundumustele Eestis oluliselt 
kasvatada.

Lisaks eelnevale korraldasime 2014. aastal terve rea loenguid, andime suure hulga intervjuusid, osale-
sime tele- ja raadiosaadetes ning avalikel debattidel, kirjutasime palju artikleid, edendasime sidemeid 
koostööpartneritega nii Eestis kui ka välismaal, tegime pingutusi SAPTK-i töö võimaldamiseks va-
jalike andmebaaside ja tehniliste lahenduste ülesehitamiseks ning tutvustasime SAPTK-i tegevust 
mitmel pool Euroopas.
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Kokkuvõte

Kokkuvõttes oli 2014. aasta Sihtasutusele edukas – mitte ainult selle pärast, et suutsime mobiliseerida 
ühiskonna loomulike kõlbeliste alusväärtuste kaitseks väga palju inimesi, vaid ka seetõttu, et aasta tõi 
endaga kaasa meie toetajateringi suure laienemise, toetajate usalduse kasvu ja ka suure koguse annetusi.

Kuigi meie peamine võitlus abielu ja perekonna mõiste kaitseks ning nende mõistete ümbermääratle-
misele suunatud kooseluseaduse läbisurumise vastu ei osutunud edukaks selles mõttes, et seadus võeti 
massilistest protestidest hoolimata vastu, ei käsitle me seda kaotusena. Esiteks on tõsiasi, et koos-
eluseadus võeti vastu poolikuna, ilma seaduse jõustumiseks vajalike rakendussäteteta. Teiseks ei ole 
kooseluseadus mingi asi iseeneses, vaid moodustab vaid osa meie ühiskonnale pealesurutavast kultuu-
rilise revolutsiooni programmist, mistõttu on oluline kodanikkonna ülesäratamine, informeerimine ja 
mobiliseerimine, et koonduda üheskoos ühiskonna alusväärtuste kaitsele.

Nagu majandusaasta aruandest nähtub, on väga paljud inimesed näidanud oma annetustega, et nad 
peavad SAPTK-i usaldusväärseks ja meie tööd vajalikuks – selle eest kuulub neile tuhandetele inimes-
tele meie siiras ja südamlik tänu. Teiselt poolt on paljude annetajate ja toetajate usaldus pannud meile 
aga suure vastutuse jätkata alustatud tööd nii hästi kui me oskame, ning kasvada oma pühendumises 
ja suutlikkuses.

Kuivõrd nende inimeste hulk, kes meie sihtasutuse ettevõtmistega seonduvad ja neid toetavad, on nii 
drastiliselt kasvanud, on möödapääsmatu ka see, et peame oma organisatsioonilist struktuuri 2015. 
aastal oluliselt laiendama, et saada hüppeliselt suurenenud ja kaugelt üle pea kasvanud töökoormusega 
hakkama. Selles osas olemegi juba astunud olulisi samme ning meie meeskonnaga on liitunud mitmed 

Markus Järvi ja Varro Vooglaid salvestamas Pereraadio 
stuudios järjekordset Objektiivi episoodi. Kolme aasta 
jooksul on tehtud saatesarja raames erinevatel ühis-
kondlikult olulistel teemadel juba ligi 50 saadet.
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võimekad inimesed.

Niisiis on rõõmustav, et meil on õnnestunud asuda ehitama tõelist kodanikeliikumist, mis erinevalt 
paljudest teistest enda kodanikeühendusteks nimetavatest organisatsioonidest rajaneb reaalselt tu-
handete kodanike isiklikule panusele ühise eesmärgi nimel. Seejuures peame äärmiselt oluliseks, et 
SAPTK ei ole saanud mitte ainsatki senti toetust ei riigilt, Euroopa Liidult ega üheltki teiselt avalikku 
võimu esindavalt struktuurilt, vaid tegutseb üksnes eraisikute annetuste toel.

Võrreldes 2013. aastaga on väga oluline edasiminek ka see, et SAPTK-i rahastamine toetub nüüd üks-
nes kohalikele annetajatele ning ülekaalukas enamus meie sihtasutuse tuludest moodustub tuhandete 
väikeannetajate panusest. Kui 2013. aastal toetas meie tegevuse ülesehitamist meie sõprade juhtimisel 
Poolas tegutsev Piotr Skarga Instituut, siis 2014. aastal ei ole me enam välismaiseid annetusi saanud 
ja sõltume üksnes eesti eraisikutest annetajate toetusest. Selline olukord tagab meile reaalse vabaduse 
ja sõltumatuse seista selle eest, mida peame õigeks ja heaks, ega aseta meid olukorda, kus oleksime 
sunnitud langetama oma otsuseid lähtudes avaliku võimu esindajate suunistest, nagu mitmed teised 
nn kodanikeühendused seda teevad.

Igal juhul võimaldab SAPTK-i toetajate pühendunud panustamine meie ettevõtmistesse kasutada meie 
käsutusse antud rahalisi vahendeid selleks, et 2015. aastal tegevust laiendada ja teha meie põhikirjaliste 
eesmärkide poole püüdlemiseks ära senisest veel oluliselt rohkem. Ennekõike pühendume 2015. aastal 
sellele, et ehitada üles SAPTK-i enda meediasüsteemi, mis aitaks traditsioonilisi väärtusi Eesti ühiskon-
nas uuesti au sisse tõsta ning neid ideoloogiliste rünnakute eest kaitsta. Samuti paneme varasemast roh-
kem rõhku loengute, seminaride ja konverentside korraldamisele ning hariduslike materjalide loomisele.

2014. aastal on makstud juhatuse ja nõukogu liikmetele töötasu koos maksudega 59 976 €, kogu 
palgakulu oli 96 278 € ning põhivara on soetatud  1 276 € ulatuses. Majandusaasta lõppes positiivse 
tulemiga, mis kasutatakse 2015 aastal SAPTK-i põhikirjalistest eesmärkidest juhinduvate juba käi-
masolevate ja uute projektide elluviimiseks. Loodame anda 2015. aastal veelgi suurema panuse ühis-
kondlike, kultuuriliste, õiguslike, hariduslike ja poliitiliste protsesside analüüsi ja suunamisse ning kas-
vada seeläbi üha tõsisemaltvõetavamaks organisatsiooniks, mis suudab oma tegevust järjest laiendada 
ja kaasata ühiskonna loomulike alusväärtuste kaitsmisse ja edendamisse veel tuhandeid inimesi. Töö-
tame selle eesmärgi nimel ja teeme selle realiseerimiseks parima, et õigustada oma toetajate usaldust.

Tallinnas, 3. juunil 2015

Varro Vooglaid 
Juhatuse esimees

Toomas Vooglaid 
Juhatuse liige

Markus Järvi 
Juhatuse liige


