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Lugupeetud suursaadik, austatud külalised, daamid ja härrad! 

On sümboolne, et tuuleenergiale pühendatud konverents toimub sellisel tuulisel ja tormisel 

päeval nagu täna on. Aknast välja vaadates ja tänaval kõndides tunned meeletut jõudu, mida 

tuul endas kannab. Oleks rumal jätta see jõud kasutamata. 

 

Läbi aegade on inimesed tuult ühtpidi kartnud ja teistpidi pidanud temast lugu. Erinevates 

maade usundites on eraldi tuulejumalad, kellele on omistatud olulisi võimeid. Tuulejumalaid 

peetakse ühelt poolt loojateks,  aga teiselt poolt tuntakse ja kardetakse neid kui hävitajaid, 

kelle viha keegi välja teenida ei soovi. Mõnes mõttes võib tuua siin paralleeli tänapäeva 

maailmaga. Ka tänapäeval saab tuult pidada loojaks, kui tuult kasutatakse ära elektri 

tootmisel, laevade liikumisel või kasvõi jahu jahvatamisel. Kuid tuul saab ka tänapäeval olla 

hävitaja murdes puid, tekitades orkaane ja üleujutusi. Loodus võib tuule abiga vajadusel 

näidata, kes siin maailmas tegelikult peremees on. 

 

Tuul ei ole läbi aegade olnud ainult müstiline ilmanähtus, vaid erinevate tsivilisatsioonide 

jaoks ka oluline vaimne element. Näiteks paljudes idamaa tsivilisatsioonides on 

tuulejumalannat ühtlasi peetud kaastunde ja halastuse jumalannaks, kes toob vajalikul hetkel 

leevendust. 

 

Kirjanik Arvo Valton on öelnud, et inimene on targem kui tuul, sest ta teab, kust tuul puhub, 

aga ta on nõrgem, sest ei suuda tuult peatada. Kuid ega tuule peatamisest ei võidaks otseselt 

keegi. Piisab sellest, kui tuult ja temas peituvat energiat targalt ära kasutada. Tänapäevases 

energianäljas maailmas on tuul väärtuslik ressurss arvestades tuuleenergia 

keskkonnasõbralikkust ja piiramatut olemasolu. Tuuleenergeetika propageerijatele on ilmselt 

hetkel suurimaks väljakutseks viia tuul ja tuuleenergia sarnasesse staatusesse nagu sel oli 

vana-Kreeka mütoloogias või idamaade usundites rõhudes eelkõige tuule kui looja staatusele.  

 

Seoses sellega, et täna toimuv konverents on pühendatud Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni 

10. Aastapäevale, soovin ma Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioonile palju õnne juubeli puhul 

ning jõudu tuuleenergia kasutamise laiendamiseks ning selle positiivsete külgede 

propageerimiseks edaspidi. Kõigile konverentsil osalejatele soovin aga sisutihedaid 

arutelusid, mis annaksid teele kaasa leidlikke ning uuenduslikke mõtteid! 

 

Tänan tähelepanu eest! 
as 


