
 

 

Olen sündinud 21. detsembril 1983. aastal ning seega piisavalt 

noor, et igas päevas leida midagi uut, ja küllalt vana, et osata teri 

sõkaldest eraldada.  

Mulle meeldib päike, hea nali ning tore seltskond ja kindlasti sport, 

mis muudab keha tugevaks ja vaimu erksaks. Olen Eesti meister 

sumos, pronks poksis ja rannamaadluses. Jalgratta sadulas istudes 

võin järjest kaheksa tundi pedaale tallata, kuigi, peale taolist 

pingutust vajan minagi pikemat puhkust. Äsja alustasin 

ettevalmistusi 1.märtsil toimuvateks Eesti Meistrivõistlusteks 

maadluses ja luban, et ei lähe sinna selga prügiseks tegema, vaid ikka meistritiitli järele. 

Hariduselt olen geenitehnoloog. See sobib minu tervislike eluviiside ja optimistliku 

ellusuhtumisega, sest geenitehnoloogia kui teadusharu arendamise eesmärgiks on haiguste 

vältimine nende päritolu tundma õppides. Geenitehnoloogia peamiseks saaduseks on aga 

informatsioon inimeste, loomade ja taimede kohta, mida saab kasutada tervema, pikaealisema 

ja harmoonilisema maailma vormimiseks. Kas pole põnev! 

Aastatel 2009-2013 töötasin Valga aselinnapeana ning minu vastutusalasse kuulusid haridus, 

kultuur ja sport. Kõik mulle südamelähedased alad, mille edendamisse Valgas andsin tubli 

panuse. Alates 2014. aasta augustist sai mulle uueks väljakutseks Tallinna Kesklinna vanema 

amet. Juhtida enam kui 56 000 elanikuga asumi igapäevaelu korraldava meeskonna tööd 

pakub tõelist rahulolu, olles samas ka rohkelt vastutust nõudev ja pikki tööpäevi pakkuv 

tegevus. Mulle see istub, sest veerava kivi peale sammal ei kasva. Olen jõudnud end linnaosa 

põhiprobleemidega kurssi viia ning tutvuda paljude kogukonna parimaid püüdlusi esindavate 

tegusate inimestega. Mul on põhimõte, et tööd peab võtma hingega, nii et silmad säraksid. 

Seni olen linnaosa juhina suutnud seda põhimõtet järgida, ja imelik, mida päev edasi, seda 

suuremaks kasvab tahtmine oma linnaosa heaks midagi tõeliselt suurt ära teha. Ent ka Lõuna-

Eestit ja sealset rahvast pole ma unustanud ning loodan peagi sõlmida koostöölepingu 

Tallinna Kesklinna ja Valga vahel.  

Ja veel on mul üks reegel, mida elus järgin. Sajakilone ja pea kahemeetrine mees, nagu olen, 

peab olema valmis seisma oma maa, kodu, nõrgemate eest. Olen läbinud kaitseväeteenistuse 

ja ohu korral ei kavatse ma põõsasse pugeda. Et sõjaväes omandatud oskusi täiendada, osalen 

Kaitseliidu tegevuses. 

Kuulun Eesti Keskerakonda, sest mu loomuses on olla tasakaalustaja, tõe eest seisja, 

vajadusel ka läbi halli kivi mineja. Mulle on võõras vale ning oma tõekspidamiste 

mahasalgamine. Kõigest sellest kirjutan oma blogis. 

 

 

  

 

 

 


