Tallinna
hoolib …

Linnatransport

Rõõm on teada, et Tallina Linnatransport hoolib, jälgib ja
otsustab Eesti Vabariigi kodanike
sõitude ja nende
sihipärasuse
üle … tunnen ennast märkimisväärselt
turvalisena.
Järgnev on vastusest minu kirjale, milles väitsin,
trammijuht ei oska Eesti keelt ja käitub jämedalt.

et

lidest. (sic!)
Kuigi seda otseselt välja ei öelda juhitakse lugejat
järjekindlalt järeldusele, et kuna mina tarvitan alkoholi ja
sõidan pikalt ning sihitult, on Tallinna Linnatranspordi
Aktsiaseltsil õigus rikkuda keeleseadust võttes tööle
umbkeelseid juhte.
Järgnevalt siis minu ja TLT vaheline kirjavahetus tervikuna:
—–Original Message—–
From: Enn [mailto:enn.ellandi@seenior.ee]
Sent: Wednesday, December 06, 2017 1:31 AM
To: Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts
Subject: Re: Trammijuhi käitumisest
Tere,
Ikka ja jälle peab peatuma
ebakorrektsel käitumisel.

trammi-

ja

bussijuhtide

Seega siis, 06:12:2017 nr.4 trammis, mis väljub Hobujaama
peatusest kell 00:22.
Plaanis sõita Keskturu peatusesse aga jäin mõttesse ja sõitsin
mööda, otsustasin teha ringi ära ja tagasiteel Keskturu
peatuses väljuda.
Äkki Lennujaama peatuse avanes keskmine uks – istusin
invaliidina trammi keskel, invaliididele mõeldud kohal – ja
mingi ebamäärane lokkis juuste ja sarnase habemega kuju
karjus, ma rõhutan: karjus ja seda väga agressiivsel toonil:
“ja jeedu v depoo i jesli seitšas ne võidiš to poželaaješ”
— olin nii üllatunud, et ei märganud isegi pikalt saata, vaid
küsisin:
“kuda jeediš!?”, tema:
“v depoo jesli seitšas ne võidiš poželaaješ”
Selline lugu siis ja see pole esimene kord, kas poleks
võimalik oma umbkeelsetele juhtidele selgeks teha, et sõitjate
poole peab pöörduma riigikeeles
Vastust oodates
Enn Ellandi

Lugupeetud hr. Enn Ellandi,
Täname Teid meile saadetud e-kirja eest.
Teie kirja saanud, vestlesime juhtunust ka nimetatud trammi
juhiga. Juhi sõnul avastas ta Teid Lennujaama peatuses trammis
magamas. Tema arvates olite ka kerges või keskmises
alkoholijoobes. Olles mures sellepärast, kas Te öötunnil
ohutult koju jõuate, äratas ta Teid magamast üles ja teatas,
et sõidab depoosse. Lisaks küsis ta Teilt, kas tahate väljuda
või kuhu Te sõita soovite (vene keeles: kuda poželaješ jehat).
Trammijuhi sõnul esitas ta oma küsimuse algul eesti, seejärel,
teadmata, kas Te eesti keelest aru saite, ka vene keeles. Teie
peale ta ei karjunud, küll võis tema hääletoon olla veidi

kõrgendatud, kuna vaiksemale häälele Te ei reageerinud.
Seega, palun ärge süüdistage trammijuhti, kes soovis Teile
ainult head. Mis puudutab Teie väljendit „umbkeelne“, siis
palume võtta teadmiseks, et kõik trammijuhid on sooritanud
riigikeele taseme eksami. Antud trammijuht räägib vabalt eesti
keelt. Samas on meil varasemast Teie kohta olemas trammi
turvakaamera videosalvestis, millel on näha kui Te tarvitate
trammis alkoholi. Samuti olete trammijuhtidele tuttav oma
pikkade sihitute trammisõitudega.
Heade soovidega edaspidiseks,
Vahur Kaldas
Trammiteenuste osakonna juhataja

Tere,
Just nimelt ” … juhi sõnul … “, mina aga väidan, et mingit
magamist ei olnud, samuti ei olnud mingit “küsimist, kuhu ma
sõita soovin” – nagu ma oma kirjas märkisin oli “ja jeedu v
depoo i jesli seitšas ne võidiš to poželaaješ” ja seda 2
korda.
Mingit Eesti keelt tema suust ma ei kuulnud.
Seega väidan mina: “Trammijuht valetab!”
Sooviksin veel märkida, et trammijuhi asi ei ole minu joovet
tuvastada, selleks on politsei, samuti ei ole trammijuhtide
asi minu sõitude jälgimine, registreerimine ja nende
sihipärasuse üle otsustamine – see kuulub juba ebaseadusliku
jälitustegevuse valdkonda, mis teatavasti on karistatav:
“§ 1331. Ebaseaduslik jälitustegevus
(1) Tahtliku tegevuse eest isiku või isikute grupi poolt,
kellel ei olnud õigust jälitustegevuseks ja kelle tegevuses
esinevad jälitustegevuse seaduse § 12 1. lõikes loetletud

jälituse eritoimingu tunnused, kui selle tegevusega rikuti
õigust perekonna- ja eraelu puutumatusele või õigust kodu
puutumatusele –
karistatakse rahatrahvi, aresti või vabadusekaotusega kuni
kolme aastani.
(2) Tahtliku tegevuse eest isiku või isikute grupi poolt,
kellel ei olnud õigust jälitustegevuseks ja kelle tegevuses
esinevad jälitustegevuse seaduse § 12 2. lõikes loetletud
jälituse erandtoimingu tunnused –
karistatakse rahatrahvi, aresti või vabadusekaotusega kuni
viie aastani.”
Valige ise, kas 3 või 5 aastat!
Head istumist
Enn Ellandi

