Filatelist Jaanus Järsi sõnul on
ilmselt mõnigi laps langenud
Pokemoni Tazode õnge, selmet
alustada märksa vaevarikkamat
margikogumist.
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Tarbimisajastu ähvardab hobid välja suretada
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Kui hobidel oleks oma punane raamat, s iis täieneks ohus tatud liikide nimekiri pidevalt. P aljus id
hobis id ohus tab nii tarbimis mentaliteet, virtuaalajas tu kui ka tehnoloogia areng laiemalt.

N umis maatik ja netiportaali Koguja juures teguts ev Kaimar I lves ütleb, et kollekts ionääride
kokkus aamis tel os alejates t on tema oma 3 4 eluaas taga üks noorimaid mehi. «Kogumis valdkond
on päris vanade inimes te pärus maa,» laus ub I lves .
E re näide ühe hobi ajale jalgu jäämis es t on ka raadioamatöris m. T õs i ta on, et minu
raadioamatööris t s õber s aab alles 3 0 -aas tas eks , ent ta is e tunnis tab, et teis el pool eetrit
kõnelevad temaga tavalis elt 6 0 – 7 0 -aas tas ed vanahärrad. Raadioamatöris m, millel oli is eäranis
s uur võlu s uletud N õukogude s üs teemis , on s eda nüüdis aja noorte jaoks kaotamas .
M illeks s uhelda läbi kahina mõnekümne või mõnes aja kilomeetri kaugus el as uva inimes ega, kui
s kaipides s aab kvaliteets e kiirühendus e üks kõik kellega ja üks kõik kus maailmas ?
Lihtne elu
J ärjes t vähem tuleb kogumis harras tus e juurde noori, s es t nüüdis aegne maailm ei eelda elu
huvitavaks tegemis eks millelegi kes kendumis t.
P ealekauba devalveerib tarbimis ühis kond es emete väärtus t – as ja hind kipub ajas pigem
kahanema kui kas vama. A s ja eluiga is e jääb aga küllalt lühikes eks . Tema ainus väärtus on
lühiajaline tarbimis väärtus .
P raegus eks s is ulis elt väljas urnud hobide ritta võiks I lves e kinnitus el paigutada näiteks
tikutoos ietikettide kogumis e. E s iteks pole tikutoos idel enam pealekleebitavaid etikette, teis eks
pole kuigi palju noori, kes ainuüks i s ellis es t hobis t kuuldes meelekohale ei koputaks .
O hus tatud on ka märks a tradits ioonilis emad hobiliigid, millega veel kaheks akümnendatel
puutus ühel või teis el moel kokku s uur os a praegus te 3 0 -aas tas te põlvkonnas t.
I lves e s õnul teeb noorte jaoks kogumis e alus tamis e ebahuvitavaks ka as jaolu, et as jad tulevad
interneti- ja tarbimis ajas tul kergelt kätte. «Tegelikult peaks alles edas ine ja tõs is em jahtimine
lis ama kogumis ele järjekindlus t,» räägib ta. «N üüd on harjutud kõik kohe kätte s aama, ent
kogumine pole s ugugi nii lihtne.»

P aremas s eis us on hobid, mille harras tamine tähendab ühtlas i raha teenimis t, olgu s elleks s iis
numis maatikud või kuns tikogujad. «Sellis el juhul on inimene s idunud oma väiks e kiiks u
inves teerimis s ooviga,» räägib I lves . Samas on s ellis eid hobis id vähe ja alus tamine nõuab raha.
N oortel s eda tavalis elt pole.
I lves arvab, et filateelia on tulevikus s eos es margi kadumis ega väljas urev hobi, s es t pole, mida
koguda. E hkki vanad margid jäävad, määrab filateelia s aatus e paratamatult s ee, kas käibele
tuleb ka uus i marke või mitte. Kui mark käibelt kaob, s iis jääb kollekts ioonimine aina aheneva
s elts konna tegevus eks s eniks , kuni vanus nemad ja nende hobi ajalukku s aadab.
Samas ugune s aatus ähvardab tegelikult ka vähemas ti neid numis maatikuid, kes koguvad
paberraha – tulevikus as endab paberraha lõplikult plas tkaart.
«Kui kogumis objekte enam käibele ei tule, s iis ei tule juurde huvilis i, s es t inimes tel pole nende
es emetega igapäevas t kokkupuudet,» räägib I lves .
Pseudohobid
Tartu Filatelis tide Selts i ees tvedaja J aanus J ärs ei ole s iis ki nii pes s imis tlik kui I lves .
«Filateelia s eis und s õltub pos ti olukorras t meie ühis konnas ja paraku on nii s ides üs teem kui
pos tivahendite müük jäänud kõvas ti vilets amaks ,» tunnis tab ta.
Samas ei kao korjamis e ja kogumis e kihk J ärs i kinnitus el kuhugi. Tarbimis ühis kond toodab ka
ps eudohobis id, mis orjavad töös turite huve. Ü heks s ellis eid on niinimetatud P okemoni Tazod.
Sellis e hobi tegelik mõte on kogumis kirge tekitades s undida laps i kartulikrõps e õgima. Kui
toode kaob, s iis kaob ka hobi.
J ärs i s õnul on ilms elt mõnigi laps langenud Tazode õnge, s elmet alus tada märks a
vaevarikkamat margikogumis t.
J ärs lis ab, et kuigi margikogujate klubide liikmes kond on kõhnavõitu s tabiils us - või is egi
langus trendis , s iis teis alt on kogumine väljas pool klubis id aktiivs emaks muutunud. «T ihti
os tetaks e as ju välis maalt s is s e, et neid s iin koguda või müüa.»
J ärs i s õnul on tõus uteel näiteks õlleatribuutika korjamine. «Kõigepealt tuleb õlles ilt, s eejärel
õllepudel ja s iis korgid, reklaamipakendid ja vanad õllevaadid,» räägib ta. «M a ei tea, kas s ee on
odav või kallis , kui mõne õlles ildi ees t maks taks e tuhat krooni? O len paar tükki s ellis e hinnaga
maha müünud.»
J ärs lis ab, et hobid tõus evad ja langevad. «O s alt on s ee s eotud tegevus valdkonna aktiivs us ega
ühis konnas , os alt moega ja os alt veel millegagi,» räägib ta.
«Samas on olemas klas s ikalis ed hobid, mille puhul ei maks a ülds e kahelda, kas need jäävad
püs ima – filateelia on üks s ellis tes t. P raegu ja lähema paari s ajandi pers pektiivis on alati
kogujas kond olemas ,» laus ub J ärs .
A ga kes mäletab 1 9 8 0 . aas tate vimplikogujaid?
Telef onikaart ide kogumine hääbub
Telefonikaartide koguja Stellan Sepp jätkab s elle hobiga praegugi, ehkki tunnis tab, et kogujate
hulk on viimas el ajal tublis ti vähenenud.
«V õiks öelda, et s uurem kahanemine algas juba kuue- s eits me aas ta ees t, kui telefonikaarte
vähem ilmuma hakkas ja tiraažid kahanes id,» räägib Sepp.
P õhjus eks on teadagi mobiils ide areng, mis on muutnud juba praegu taks ofonid peaaegu
mõttetuks riis tapuuks . «Kogujate arv vähenes koos kaartide kättes aadavus ega. V arem võis
s aada kaarte ju peaaegu kõigilt ja kogumine oli odav ning lihtne,» lis ab ta. «N üüd on kaarte
ras kem s aada ja tihti tuleb nende ees t rahakotti kergendada.»
I nternetis kauplevaid aktiivs eid E es ti kohalike telefonikaartide kogujaid võib Sepa s õnul praegu
veel ehk kahe käe s õrmedel üle lugeda. «E es ti eri paikades toimuvatel kogujate kokkutulekutel,

kus omavahel kaubeldaks e, enam telefonikaarte eriti ei näe,» tunnis tab ta.
P aljudel hobis t loobujatel on kaardid Sepa s õnul s ahtli põhja ununenud, kuid on ka neid, kes on
oma kollekts iooni müügiks pakkunud.
Sepp lubab s iis ki oma hobiga jätkata s eni, kuni tema kollekts ioonis on kõik E es tis välja antud
telefonikaardid. «Kui s ee ees märk täidetud s aab, eks näis , mis edas i s aab,» laus ub ta. (T P M )
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