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Juhtkiri

Olukord on segane. Meie eelmist väljaannet lugesite
ilmselt oma mugavast tugitoolist pärast järjekordset
rutiinset nädalat. Uudised ja arvamuslood olid Teile
pigem ajaviiteks kui elulise tähtsusega. Nüüd on kõik
muutunud. Peame oluliseks rõhutada, et viimased
arengud on tugevalt mõjutanud ka meie prioriteete.
Me teeme kõik võimaliku, et Teieni jõuaks ajakohane
ja tähtis informatsioon. Tunneme, et Välgumihklina
on meie kohustus Teile raskel ajal valgust näidata ja
olla abimeheks ellujäämisel metsikutes oludes.
Seekordsest väljaandest leiate aktuaalsete uudiste
kõrvalt ka intervjuu Karl Kirvesega. Tegu on
kompetentse metsaelanikuga, keda Välgumihkel
on juba 6 aastat valinud arvamusliidriks
sooloellujäämise valllas. Seekordse arvamusloo on
kirjutanud Kertu Birgit Anton. Kuna liikvel on väga
palju erimeelsusi, valeinfot ja vandenõuteooriaid,
siis tasub lugeda väga usaldusväärse ja kompetentse
isiku mõtteavaldust. Muidugi ei ole meie veergudelt
kadunud ka vanad head: horoskoop, ilmaennustus ja
muidugi töö- ja surmakuulutused.
Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales,
sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo.
Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies
et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan
bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare
odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit
mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante.
Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper
vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Püsige terved ja olgem vastutustundlikud!
Välgumihkel

Piltuudis: kiivitajad Harjumaal

Allikas: erakogu.

21. märtsi hommikul kohtasid juhuslikud
möödakäijad Harjumaal Kobru vallas kiivitajate
parve. 18 lindu istusid segamatult päikesepaistel
lumisel põllul ning ei lasknud end häirida teel
peatunud autost, milles istuvad turistid agaralt linde
pildistasid.
Kiivitaja on üks varasemaid Eestisse saabuvaid
rändlinde, keda võib kohata juba märtsis. Niivõrd
suure kiivitajate parve silmamine on siiski erakordne.
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Salaküttimine ja metsavargus
on tõusuteel

RMK viimasest uuringust järeldus, et iga viies
maapiirkonnas elav inimene hangib toitu (ulukid,
marjad, seened) metsast. Küttepuid käib sealt
hankimas iga kolmas kodanik. Huvitaval kombel
käib eestlane eelistatult vargil oma naabri metsas.
Populaarsuselt jääb napilt teiseks riigimets ning oma
enda krunti väldib korralik eestlane elu hinnaga.
”Looduses valitseb ikkagi tasakaal. Uuringust
tuli välja, et 95 protsenti nendest, kes varastasid
langesid ka ise ärastamise ohvriks. Eestimaal on
lihtsalt välja kujunenud selline omamoodi parasitism.
Kõik elavad kellegi teise hüvedest - järelikult
elame kõik oma hüvedest!”, kommenteeris RMK
nõukogu esimees. RMK on veendunud, et sellise
käitumismudeli elimineerimine tooks kaasa Eesti
metsade ja eestluse hääbumise.

Ida-Virumaal suri keskealine
mees trihhinelloosi

Teisipäeval avastas 43-aastane Margus, et tema
külmkapp on tühjaks saanud. Toidupoodi minek
ei olnud suure distantsi tõttu võimalik. Nimelt
elas ta Alutaguse vallas Pootsniku külas ja kogu
oma kütuse oli ta eelmisel päeval sõprade ees
driftimise peale ära kulutanud. Samas oli Margus
leidlik mees. Ta võttis püssi õlale ja läks naabri
metsa jahile. Tagasi tuli ta koos karuga. Jahiõnne
tähistamiseks sõi ta selle sama päeva õhtul üksi
ära. Järgmisel päeval leidsid taas driftima tulnud
sõbrad ta surnuna. Selgus, et inimesed ei tohi
karu liha süüa. Eesti Jahimeeste Ühingu esindaja
seletas: ”Kõik pruunkarud on nakatunud parasiitse
ümarussiga, trihhiiniga. Rahvasuus tuntud ka kui
keeritsuss. Karule põhjustab ta vähe kaebuseid, aga
inimestele, kes pole harjunud oma keha nii paljude
organismidega jagama, on see surmav.” Terviseameti
soovituste kohaselt ei tohi karude kallale minna,
ükskõik kui lootusetu olukord ka ei tunduks.

Sünoptikud: Tulemas on
sajandi võimsaim lumetorm

Ajaloo kõige kõige hullem, lumisem, tuulisem
torm on kohal. Teadlased arvavad, et enne ei saa
evakuatsioon alata, kui vaenlasele on nimi pandud.
Nimekanditaadid on: Tormi Toivo, Tuisu Tiit, Maru
Madis ja Kõue Kaur.

Reklaam
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Arendajad vabandavad

Arendajad vabandavad kõigi mängijate ees tarkvara
vigadest tingitud raskuste eest ning lubavad
probleemidega võimalikult kiiresti tegeleda.

Arendajate esindaja V. A. Raan
Allikas: erakogu.

Arendajate esindaja V. A. Raani sõnul on viimaste
uuenduste eesmärk olnud takistada ressursside
koondumist üksikute mängijate kätte ja sellest
tingitud tugevalt negatiivset mõju ülejäänute
mängukogemusele. Seniste katsetuste ebaedu tõttu
lubati versioonis 1.2020 oma ideid katsetada ka
nooremarendajatel. Kuigi uuendusega ilmnesid
märgatavad positiivsed mõjud mängukeskkonnale,
on arendajad otsustanud kasutajasõbralikkuse
huvides hiljemalt aprilli lõpuks uuendused tagasi
keerata ja tulla välja versiooniga 1.2020.1.
Arendajad loodavad, et mängijad on kogemusest
õppinud ja mängivad edaspidi mõistlikumalt. Seniks
soovitavad arendajad säilitada rahu ja kaine mõistus.

Sisepõlemismootoriga autosid
ei või enam reklaamida

Täna kinnitas Riigikogu reklaamiseaduse muudatuse,
mis keelustab sisepõlemismootoritega autode
reklaami. ”See aitab suurendada taastuvenergial
sõitvate sõidukite osakaalu Eesti teedel, mis on
väga oluline samm kliimaneutraalsuse poole,”
kommenteeris EKRE esimees Mart Helme.
Seadusemuudatus keelab sisepõlemismootoriga
autode reklaamimise televisioonis, raadios ning
veebis ning jõustub selle aasta 1. aprillil. Sedavõrd
laiaulatusliku keelu kehtestamisega nihkus Eesti
kliimamuutuste leevendamisega kõige tõsisemalt
tegelevamate riikide hulka Euroopas.

Uudis

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus
ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor.
Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non
leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales,
augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla
arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec
congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut,
vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Uudis

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus
ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor.
Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non
leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales,
augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla
arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec
congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut,
vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.
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Intervjuu
Autor

Kas igasugune puit sobib pliidi alla? Sellele vastab
igapäevane lõkkesüütaja Karl Kirves.

Kas igasugune puit sobib pliidi alla?
Pliidi alla sobib iga puit, mis ei ole vaigune. Kõige
paremini sobib pliidi alla riigimetsa või naabri metsa
puit.

Miks otsustasite soojusallikana kasutada
eranditult puitu?
Tunnen ennast nii kõige iseseisvamalt. Naabril ju
metsa jagub.

Miks on puit praeguses olukorras kõige parem
lahendus?
Sellega ei tule välismaalt mingisugust jama sisse.
Lisaks sellele on puit väga odav, naabri metsast saab
seda tasuta.

Miks puud põlevad, aga kivid mitte?
Puus on flogistoni. Kivi seevastu on väga
flogistonivaene.

Mis on erinevate puudeliikide peamised
erinevused?
Just sellesama flogistoni hulk.

Mis puuliike te ise lugejale soovitaksite?
Mis iganes naabri metsast tuleb. Vahepeal võib ka
riigimetsast võtta.

Kas mingit puud on keelatud Eestis kasutada?
Hiiepuud. Aga tegelikult neid väga ei valvata, nii et
kui vaja on siis saab ikka kätte.

Mida teha siis kui oled pliidi alla pannud vale
puu?
Tuleb teha 3 ringi ümber oma vasaku õla, 10 kükki
ja õige puu alla panna.

Mida teha siis, kui tuli levib pliidi alt ka
teistele puudele, nagu näiteks mööbliesemetele

ja majaseintele?
Palvetage ja loopige püha veega. Kui maja enam
päästa ei õnnestu juhtige tuli kindlasti ka oma naabri
maja peale.

Miks mu suitsuandur karjub?
Õhus on liiga palju flogistoni. Kui suitsuandur varsti
karjumist ei lõpeta on soovituslik tema patareid välja
võtta, siis saab rahulikumalt magada.

Kas riigimetsast võib puitu võtta?
Riigimets? Rohkem nagu meie-kõigi-oma mets.
Riigimetsast mitte ainult ei või puitu võtta vaid see
on iga eestimaalase kohustus.
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Arvamuslugu
Kertu Birgit Anton

Eriolukorra jõustudes tormasid paljud poodi ning
tõstsid supermarketite käibe jõulueelsele tasemele.
Üks toode, mida erakordselt suures koguses soetati,
ja soetatakse endiselt, on tualettpaber. Meenutagem
siinkohal, et vähemalt hetkel veel ei ole näha
ohtu kaupluste varustuskindlusele tualettpaberiga,
mistõttu on ebamõistlik seda korraga osta rohkem
kui kahe nädala jaoks. Tegelikult on eestlastel
kaubandusvõrgust tualettpaberi kättesaamisega
minevikuski kummalisi seiku ette tulnud. Kas
mäletate veel pallinöörist tehtud kaelakeesid, mille
otsa olid pärlitena lükitud wc-paberi rullid?

Allikas: erakogu.

Oli aeg, mil tualettpaberit müüdi vaid normi järgi:
kümme rulli inimese kohta ja sedagi vaid neil
harvadel päevadel, kui mõnes linna poes juhtus

defitsiitset kaupa olema ning sa sattusid õigel ajal
jaole, rääkimata pikast järjekorrast, kus tuli selle
hüüsi omandamiseks enda väärtuslikku noorusaega
raisata. Enamasti aeti läbi hoolikalt nelinurkseks
rebitud ajalehtedega, mis olid laotud tikandiga riidest
taskusse, sest peab ju olema kultuurne.
Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis
purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis
non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget
odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque
non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt.
Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare
ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque,
erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis
congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent
sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus,
vehicula eu, lacus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec
odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed,
leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer
vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem.
Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed,
eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque
eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut
mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui.
Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac,
dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis,
ultrices a, dui.
Kuigi praegune olukord võib tunduda hirmutavana,
ei pea me kartma tualettpaberi defitsiiti, nagu
mõnikümmend aastat tagasi, sest Kanada
tselluloosivabrikud töötavad täistuuridel ning
koroona pole mitte seedekulgla, vaid hingamisteede
haigus.
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Reklaam

Müüme suures koguses Ameerika Ühendriikide presidendi Donald John Trumpi piltidega tualettpaberit.
Paber on kvaliteetne nagu USA tervishoiusuüsteem ja vastupidav nagu USA majandus. Tegemist on
maailma kõige parima tualettpaberiga absoluutselt igas valdkonnas. Hind alates 10C rulli kohta. Üle 300
töötajaga firmadele allahindlus 50%. Ostusoovist andke teada meiliaadressil donaldtrumppaper@usa.usa.
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Tutvumiskuulutus

25aastane mees, kellel on varutud 20 kilogrammi
kuivaineid ja 16 kilogrammi lihakonserve, otsib 20
kuni 30aastast naist, kellel on varutud vähemalt 50
rulli WC-paberit. Huvi korral helistada numbril
56321457.

Horoskoop

Loe, mida tulevikul sinule pakkuda on:

Kaljukits
Saad vabamalt hingata ja taas käsile võtta huvitava
hobiga tegelemise, mis ajapuudusel soiku jäi. Naudi
väikesi edusamme!

Veevalaja
Isegi kui sulle tundub, et kõik ei suju päris nii, nagu
ootasid, ära hakka norutama. Tegelikult pole sul
kahtlemiseks ja kõhklemiseks põhjust.

Skorpion
Sulle tundub, et tead täpselt, mis on õige ja mis
vale. Proovi elule läheneda veidi loomingulisemalt
ja vältida eelarvamusi.

Kaksikud
Küllap oled tegus ja püsimatu, otsid aina uusi
tegevusi. Hakkad teiste headest ideedest lennult
kinni ja tahad neid ellu viia.

Neitsi
Sõbrad ja sugulased tahavad sulle head ning
nende soovitusi tasub hoolega kuulata – see annab
võimaluse näha asju teisest vaatepunktist.

Sõnn
Ole positiivne ja ära nuhtle kaaslasi nende eksimuste
pärast liiga rängalt. Eksimine on inimlik – ega suuda
alati kõike perfektselt teha.

Lõvi
Ära planeeri oma tegevusi liiga pikalt ja detailselt
ette. Vastasel juhul võib juhtuda, et ka väikesed
ootamatused häirivad sind väga.

Vähk
Empaatiavõimet sul jagub. Tunned siirast huvi teiste
inimeste vastu, tahad teada, mida nemad maailma
asjadest arvavad.

Jäär
Asjad ei laabu iseenesest – et kõik läheks nii, nagu
sina tahad, pead korralikult planeerima ja päris palju
tööd tegema.

Kalad
Igaühel on oma elu ja ühtlasi õigus otsustada,
mida võib endale lubada ja mida mitte. Hoidu
käsutamisest ja kuulujuttude levitamisest.

Ambur
Proovi end negatiivsetest tunnetest säästa, ära sekku
vaidlustesse ja riidudesse, mis sind otseselt ei
puuduta.

Kaalud
Fantaasia on lennukas. Kui oled loominguline
inimene, naudid loomise protsessi täiel rinnal.
Meeldib kõik see, mis köitis sind juba lapseeas.

Oluline teave

Tähelepanu: tegemist on ajakirjandusväljaandega.
Kaebuste korral tutvuge Eesti ajakirjanduseetika
koodeksiga ning vajadusel pöörduge Avaliku Sõna
Nõukogusse.

Toimetus

Kertu Birgit Anton
Sofia Marlene Haug
Martin Rahe


