
 

Valitsus peaks otsustamise 
edasilükkamist kohe selgitama  

TARMO KRIIS 

Särav läbirääkija  

ANDRUS KARNAU 

Skype lootis, et pahandus 
läheb ruttu mööda  

KALEV AASMÄE 

Avalikud firmateated

  Eesti | Välis | Majandus | Sport | Kultuur | Teadus | Krimi Tänased firmateated 

 
Ülemaailmne AIDSI surnute ohvrite mälestuspäev. 
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Toimub: 20.05.2007  
 
 

PRESSITEADE 
 
PEATAGE AIDS! TÄITKE LUBADUS. ÜHTSUS! 
 
Tegevust Eestis viiakse läbi Tallinnas – Tammsaare pargis 
 
Aktsiooni alustatakse 20. mai, kell 12:00-15.15 
 
Aktsiooni värvid on punane ja valge. 
 
Maikuu kolmas pühapäev – mälestuspäev neile, kes surid AIDSi. 
 
Igal aastal kolmandal pühapäeval maikuus viiakse läbi Ülemaailmne Mälestus AIDSi ohvritele. Esmakordselt toimus see 1983 a. San-
Franciscos ( USA ) organiseerituna grupi inimeste poolt, kes olid isiklikult puutunud kokku AIDSiga, või kes olid väga mures selle 
probleemi pärast. Sellel ajal küündis AIDSi- ohvrite arv paari tuhandeni. Sellest ajast peale miljonid inimesed korraldavad sellel päeval 
esinevad üritusi, et mälestada neid inimesi, kes on surnud ja anda võimalus elavatele mõelda selle üle, et AIDSi epideemia võib 
puudutada igaüht meist. 
 
PEATAGE AIDS! TÄITKE LUBADUS. ÜHTSUS!  
 
See päev sümboliseerib toetust nendele, kes elavad HIV/AIDS-iga ja mälestust nendest, keda enam pole meiega...  
 
Alates 1983. aastast on see pandeemia viinud meie hulgast üle 28 miljoni inimelu, üle 42 miljoni inimese on HIV-positiivsed või juba 
AIDS-i staadiumis. 
 
Kuna AIDS levib jätkuvalt üle kogu maailma, on HIV-positiivsete ühingutele ja ka nendele, kes ei ole ükskõiksed selle teema suhtes 
saanud tähtsaks ülesandeks valgustada seda probleemi, avalikult leinates kõiki, kes on lahkunud meie hulgast ning sellega seoses 
tuletada meelde riigivalitsustele nende kohustustest AIDS-i vastu võitlemisel.  
 
Eesti HIV-positiivsete Võrgustik ja Tervise Arengu Instituut viivad Tallinnas üheskoos läbi aktsiooni nimetusega PEATAGE AIDS! TÄITKE 
LUBADUS. ÜHTSUS!  
 
Me tahame austada meie hulgast lahkunute mälestust ja samal ajal toetada AIDS-i haigeid, kes võitlevad iga päev oma elu eest.  
 
Igal aastal sureb AIDS-i üle kolme miljoni inimese. Igas minutis nakatub 11 inimest – meest, naist ja last. Iga päev hukkub AIDS-i läbi üle 
8 tuhande inimese!!! "Peatage AIDS. Täitke lubadus! ÜHTSUS "  
 
Me tuletame meelde seda, et probleem puudutab meid kõiki, ükskõiksus selles suhtes võib saada kümnete tuhandete inimeste surmade 
põhjuseks. Igaüks võib anda oma panuse, andes tõotuse, tuleb meeles pidada, et ümberringi on palju inimesi, kes elavad selle 
haigusega ja kellele on vajalik Teie toetus. Toetage kampaaniat, võtke osa selle tööst! Peatage AIDS! 
 
Me kutsume samuti riigiametnikke täitma kohustusi, mis antud nende poolt siis, kui nad kirjutasid alla dokumentidele, võitluseks 
HIV/AIDS-i vastu. Teie aktiivset tegevust ja lubaduste täitmist ootavad tuhanded inimesed. 
 
Täitke lubadus . 
 
Ürituse kava: 
 
12.00 päevajuhtide tervitus 
 
päevajuht tervitab kohale saabunud inimesi ja annavad teada, mis üritusega on tegu ja mis toimuma hakkab, tutvustavad sisse esimese 
esineja 
 
Viktoria Melnikova fotonäitus. Info: Fotodel Aidsi-vastase liikumise aktivistid ja lihtsad inimesed , kes on seotud HIV+ inimeste 
liikumisega. Näituse teema – „Need oleme meie – inimesed. ЭТО МЫ-ЛЮДИ!” . 
 
Tööde autor: Viktoria Melnikova - Disainer kes 1984. aastal lõpetas Leningradi V.I. Muhhini nimelise Kõrgema Kunstikooli. Fotograaf ja 
disainer ajakirjas Leedi ja trükikojas Livret. 
 
12:10 Svetlana 
 
Laulja räägib rahvaga oma isiklikest kaotustest seoses Aidsi-ga ja esitab 2 omaloomingulist laulu Aidsi-ohvrite mälestuseks 
 
12.25 Yucca 
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Etnorocki ja autorimuusika uuendaja Irina Petsegina on vokalistina olnud ka osaline ansamblis Sumerki. Mitmekülgne lauljatar on 
saavutanud juba laialdast tunnustust nii Eesti vabariigis kui kaugemalgi. 
 
12.45 Päevajuht räägib kunstiteosest ja kunstnikuga 
 
Kunstniku ja disaineri Leonardo Meigase käe all ja kõigi soovijate ühistööna valmib kunstiprojekt – vaip. Suure võrgu külge saab iga 
soovija kunstniku näpunäidete järgi siduda punase või kollase lindi, mis lõpuks moodustavad kujundi. Kujundiks on võetud päike.Seda 
selle pärast, et päike paistab kõigi peale võrdselt. Inimese lootusele annab jõudu teadmine, et loojangule järgneb alati koit. Päike kiirgab 
meie suhetesse soojust.  
 
Kujund moodustub vastavalt kavandile võrgu külge seotavatest punastest ja kollastest paeltest, tema kiired loovad dekoratiivse pinna. 
 
päevajuht juhatab sisse järgmise esineja 
 
12.55 Toomas Kuteri 1. esinemine (3 lugu, ca 15 min) Minu tee romansimaailmas 
 
Toomas Kuter on vabakutseline literaat ja laulja. Lauluõpinguid alustas ta 15 aastaselt Pärnu laulumemm Klaudia Taevi juures. Tema 
esimene soolokontsert toimus 17 aastaselt Pärnus ja selleks oli õhtu vanade vene romanssidega. Edasine lauljatee viis Toomas Kuteri 
Tallinna, kus temast sai primadonna Therese Raide õpilane. Lauljana on ta kogunud tunnustust, kui vene romansside ja erinevate 
rahvaste kammerlaulude esitaja. Menu on saatnud teda ka kontsertidel Moskvas, Sankt-Peterburis, Veliki Novgorodis, Pihkvas, Helsingis 
jm. 
 
13.15 Yucca 
 
13.40 Noizmakaz’i esinemine, 30 min 
 
Noizmakaz – Pärnust pärit ja 1997 alustanud hip-hop grupp, kuhu kuuluvad Alko, Tommyboy, DJ Lauri Täht ja Dj Koyot. Oma 
tegutsemisaja jooksul on välja andnud 3 albumit – Social Poetry 2001, Valitud Mõtted 2005 ja E-P 2007. Grupi muusikas kohtub 
sotsiaalne kriitilisus peoloomadega ja tulemuseks on sõnadesse pandud intelligentne müra. 
 
14.05 Õhupallide õhku laskmine. 
 
14.20 Toomas Kuter 
 
14.45 TrioPHONICSplusARTS Drugoj Teatrist esinemine 
 
Elav kunst -vaatajate silme all. Tantsu- ja muusikaimprovisatsioonid  
OSALISED: DJ BANDIT, trummar (JURA PX) ja basskitarrist (Sass Trains). Koreograafia – Olga Privis. 
 
Igor Sobolev,  
 
juhatuse esimees,  
 
E-mail: eesti.hpv@gmail.com, igor.sobolev@gmail.com  
 
Tel.: +37256506376 
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