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Nõmmelanna Karin Pajuri 
(36) peres on kasvamas viis last: 
18-aastane tütar ning neli poissi 
vanuses 17, 11, 4 ja 2. Karin on 
pärast suvist koondamist kodu-
ne, kuid osaleb aktiivselt töötu-
kassa eri koolitustel, et esimesel 
võimalusel töötegemist  jätkata. 
Seni käib naine mõned korrad 
nädalas vabatahtlikuna Tallinna 
ja Harjumaa lasterikaste pere-
de liidus toidupakke kokku pa-
nemas ning tegeleb koduse ma-
japidamisega, kuniks abikaasa 
Karl Soomes töötab.

Mõne aasta eest tehtud küsit-
lusest selgus, et üle pooltes ehk 
54% leibkondades, kus nii ema 
kui ka ka isa töötavad täiskoha-
ga, teeb ema peres laste ajakava 
ja tegevuste haldamisel rohkem, 
seda ka siis, kui on vaja hoolit-
seda haigete laste eest. Kõigi al-
la 18-aastaste lastega töötavate 
vanemate seas ütlesid enam kui 
pooled (56%), et neil on raske 
oma töö ja pere kohustusi ta-
sakaalustada. Teises uuringus 
vaadeldi 2000 5- kuni 12-aas-
tase lapse ema ja leiti, et nen-
de keskmine töötundide arv nä-
dalas on 98 ehk teisisõnu sama-
väärne kahe ja poole täistööaja-
ga. Iseenda aega jagus emadel 
päevas keskeltläbi tund ja seit-
se minutit...

Karini abikaasa käib Soomes 
tööl ning jagab naisega kodused 
tööd pooleks siis, kui kodus 
on. "Kui mees kodus on, 
teeb ta süüa ja koristab, 
ning mõlemasse ettevõt-
misse kaasame ka lap-
si," rääkis Karin. "Üldi-
selt on meil ära jaotatud, 
kes teeb hommiku-, kes lõu-
nasöögi, ning traditsiooniliselt 
on välja kujunenud, et laupäeva 
hommikul teeb issi mannaputru 
ja pühapäeviti küpsetab emme 
pannkooke. Abikaasa teeb vä-
ga hästi süüa!" 

Meeste ind lihtsalt raugeb
Jagatud on ka laste koolitük-

kide toetamine, kuigi Karini sõ-
nul on lapsed õppimises nii tub-
lid, et tulevad abi küsima vaid 
viimases hädas. "Mees on tu-
gev pigem reaalainetes, iseäranis 
füüsikas, minu peale jääb siis hu-
manitaarsuund, kuigi mulle en-
dale meeldib ka rohkem mate-
maatika ja keemia," selgitas pe-
reema. "Aga kuna tean, et me-
hele keeled üldse ei sobi, jääb 

see minu kanda." Kuna Pajuri-
tel on Nõmmel suur maja, pole 
korda hoida alati lihtne, ent pe-
res on välja kujunenud, et lap-
sed koristavad oma toad, vasta-
sel juhul peavad nad ju ise selles 
segaduses elama. "Ma arvan, et 
selline süsteem on kõige parem 
õpetaja," märkis Karin. "Tekib 
ka olukordi, kus lapsed kurda-
vad, et midagi pole enam selga 
panna. Mina vastan siis, et pe-
sumasin asub endiselt omal ko-
hal! Olen lasknud lastel iseseis-
valt hakkama saada ning õpe-
tanud neid maast-madalast tol-
muimejat ja moppi kasutama, 
sest suureks saades ei ole neil 
emmet, keda kohale kutsuda. 
Ka lasteaias ju õpetatakse juba 
väikestele põnnidele enda järelt 
koristama, et tekiksid reeglid ja 
režiim. Vahepeal oli meil kodus 
suisa tabel, kelle kord on põran-
dat pesta ja üldalasid koristada, 
et ei tekiks arusaama, nagu peab 
ainult emme kõike tegema." 

Ometi möönab ka Karin, et 
mõnel õhtul tekib temalgi vä-
sinuna tunne: miks mina 
pean üksi kõike tegema?! 
"Võib-olla olen puhtu-
sefriik, aga ma tahan 
magama minna nii, et 
hommikul saaks rahu-
likult kohvi juua, mitte 
alustada nõudevirnast 
köögis! Eks nii kipuvad-
ki õhtud pikale venima." 

Katsumuste aeg
Ka Tartu ülikooli ühiskon-

nateaduste instituudi sotsioloo-
gia ja sotsiaalpoliitika vanemtea-
dur Mare Ainsaar (pildil) nen-
tis, et enamasti teevad naised 

tõepoolest kokku kesk-
miselt rohkem kodu-
töid kui mehed, isegi 
töötavad naised, eri-
ti kui peres on lapsed. 
"Naiste panus kodu-

töödesse suureneb koos 
laste arvuga," tõdes Ain-

saar. "Kui lapsi ei ole või on üks, 
on ka koduseid toimetamisi vä-
hem ja siis ei ole naise ja me-
he panuste erinevused veel nii 
märgatavad. Kui koduste töö-
de hulk suureneb, saab meeste 
ind otsa. Mõnedes peredes toi-
mub teise lapse sünniga justkui 
spetsialiseerumine, et kui varem 
olid tööd võrdsemalt jaotatud, 
siis koduse koormuse suurene-
misega jääb naine enam kodu 
eest vastutama ja mehed kipu-
vad elama ikka oma tavapärast 
elu. See on muidugi keskmine, 
sest pered on erinevad kodutöö-
de jaotuse poolest, ja muidugi on 
ka neid, kus isa panustab palju."

Ainsaar lisas, et paarisuhe-
te jaoks on laste kasvatamise 
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emade koormus, isad naudivad kergemat elu
"Lapse kasvatamine on nagu maratoni jooksmine, laps 
õlal, samal ajal kui teised kõrval jooksevad ilma koor-
museta," lausus sotsioloog Mare Ainsaar. Et koroona-
pandeemia ajal on kodutööde hulk ja iseäranis emade 
koormus kasvanud, tõdes ka võrdsete võimaluste voli-
nik Liisa Pakosta.

aeg üldse paras katsumuste pe-
riood. "Paljud uuringud näita-
vad, et paarisuhted paranevad, 
kui lapsed on suuremad," kin-
nitas ta. "Stressi saab muidugi 
vähendada, kui mees ja naine 
mõlemad soovivad panustada." 

Karini meelest oli  koroona-
pandeemiale eelnenud ajal suu-
resti lihtsam tööl käia, sest piirid 
töö ja puhkuse vahel olid selged 
nii vanematel kui ka koolilastel. 
"Töö ajal sai tööd teha ning ko-
ju jõudes koduste asjadega tege-
leda," rääkis naine. "Mu töö lu-
bas, et ma ei pidanud seda ko-
ju kaasa võtma, ning ei olnud 
ka suuri kohustusi, mis eelda-
nuks veel öötundidel arvuti ta-
ga istumist." Teisalt on nüüdsel 
ajal töötada Karini meelest ise-
gi lihtsam, kuna palju saab ära 
teha internetis, mistõttu saavad 
ka väikeste lastega emad oma 
ametikohustusi täita. "Praegu on 
põhiküsimus lihtsalt stressitalu-
vuses: palju inimene jaksab ühes 
kohas teha, kui nii töö- ja kodu-
keskkond on sama?" jätkas Ka-
rin. "Kes suudab neid kaht ühi-
tada, võib palju saavutada. Sel-
leks tuleb päevaplaan ja priori-
teedid paika panna ning ka las-
tele selgeks teha, millal on nen-
de õpiaeg ja vanema tööaeg."

Koroonakriis  
vähendas palka

Kui ränk võib emaduse ja 
tööelu kombineerimine ol-

la, sai Karin tunda ajal, 
mil tema esimene 
kooselu oli lõppenud 
– Saaremaalt pea-
linna kolinud noo-
rel naisel tuli ük-
sinda last kasvata-
da ning koguni ka-

hel töökohal rabada, 
et leib oleks laual. "Meil 

ei olnud muud varianti 
kui elada üürikorteris, 

kuid üks palk ei võimal-
danud 2000ndate algul 
enda ja lapse ära ela-
tamist, seega käis 
elu aastapäevad 
nii, et viisin lapse 
hommikul las-
teaeda ja maga-
sin kodus mõ-
ne tunni, see-
järel läksin 
tööle, tõin lap-
se lasteaiast 
ning viisin ta 
vanavanema-
te või tädide 
juurde, ise tei-
sele tööle suun-
dudes," meenu-
tas Karin. "Last 
nägingi vaid las-
teaeda viies 
ja teda 
sealt 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

tuues. Õnneks oli mul tugivõr-
gustik – vanemad ja kolm õde, 
sõna otseses mõttes kanged saa-
re naised!"

Karin leiab, et kõigil oleks pal-
ju lihtsam, kui riik koroona ajal 
rohkem toetusi pakuks. "Meie-
gi pere sai tunda, mida tähen-
dab palgakaotus karantiini pe-
rioodil," lausus naine. "Ometi 
võiks ka Eestis palk karantiini 
ning haiguslehe ajal säilida na-
gu Soomes – siis ei oleks nak-
kusjuhtude arv esikohal maa-
ilmas! Mul on tutttavaid, kelle 
keskmine kuupalk oli 900 eu-
rot ning kes kahenädalase töö-
võimetuslehe eest said kõigest 
140 eurot haigusraha! Sellistel 
puhkudel ei jäägi muud üle kui 
käia karantiini – või haiguse – 
ajal tööl, sest ei saa endale sel-
list palgakaotust lihtsalt lubada, 
eriti kui oled üksikvanem! Po-
le siis ime, et inimesed on viha-
sed ja korraldavad meeleavaldu-
si! Selle asemel, et kulutada nii 
palju raha testimistele ja vaktsii-
nidele, võiks riik panustada sot-
siaalsüsteemi. Nüüd on inimes-
tel vaimse tervise häired, kuna 
tööst peab loobuma ja kõik is-
tuvad kodus, sest lapsi ei saa ei 
lasteaeda ega kooli viia."

Enamasti loobuvad  
ametist naised

Et praegune koroonakriis on 
naisi meestest kehvemini kohel-
nud, on Ainsaare kinnitusel te-
gelikult ülemaailmne trend, sest 
lasteaiad, koolid jt asutused, mis 
aitasid laste kasvamisele kaasa,  
olid suletud või piiratud tegevu-

sega, lapsed 120% vanemate 
kasvatada ja sellega astu-

ti sisuliselt 100 aas-
tat ühiskon-

na arengus tagasi. "Kannatasid 
nii meestest kui naistest lapse-
vanemad, aga naised said eriti 
pihta just sellesama ebavõrdse 
koduse tööjaotuse pärast," tõ-
des Ainsaar.

Topeltkoormus ja vananenud 
rollid raskendavad ka naiste töö-
elu. "Laste pärast loobuvad oma 
palgatööst endiselt peamiselt nai-
sed," nentis Ainsaar. Statistika-
ameti andmetel sai 2019. aastal 
Eestis vanemahüvitist 27 989 
naist ja 3920 meest. Naistele 
ühes kuus makstav keskmine 
vanemahüvitis oli meestega võr-
reldes kolmandiku võrra väik-
sem. Vanemahüvitise saajatest 
olid 2019. aastal 12% mehed ja 
neile maksti ühes kuus keskmi-
selt 1728 eurot. Naised said va-
nemahüvitiseks samal ajal kesk-
miselt 1133 eurot, mida on mees-
test 34% vähem.

Üheksa kuud tagasi töölt 
koondatud Karin ei nurise. "Ala-
ti leidub töötamisvõimalusi, mi-
da õnnestuks kasvõi lapse kõr-
valt teha," lausus ta. "Näiteks 
olen käinud neljakuuse turvahäl-
lis lapsega õhtuti mängutubasid 
koristamas ning leidnud muid-
ki osalise koormusega väikseid 
tööotsi. Palju on läbirääkimiste 
küsimus – tuleb lihtsalt tööand-
jatega suhelda ning ise varian-
te välja pakkuda. Eestis leidub 
tööd väga palju. Miks ei võiks 
töötada puhastusteenindajana, 
kui ma kodus nagunii koristan? 
Olen töötanud ka toidupoe kas-
sas. Ei pea jääma kinni mõttes-
se, et lähen tegema mingit üht 
asja ning see tundub hirmus ja 
paha. Arenguvõimalust antakse 

Emade  
koormus on  

samaväärne kahe  
ja poole  

täistööajaga.

Suure pere 
ema Karin rää-
gib, et kui 
mees on Soo-
mest töölt ko-
dus, jagavad
nad kodutöid, 
kuid mõnel õh-
tul tekib te-
malgi väsinuna 
tunne, et miks
peab ta üksi 
kõike tegema.
Anett Jaadla &  

Liisa-Ingrid Kerson



üldiselt igas firmas, ise peab sel-
leks palju ära tegema. Kui ini-
mene tahab end tõestada ja pa-
rimast küljest näitab, läheb see 
igale firmale korda!"

Emad pikalt tööst eemal
Karin kinnitas, et tuleb üles 

leida võimalused ja iseend olu-
kordadega kohandada. Ta ise on 
praegu leidnud hingepidet ning 
CV-le täiendust töötukassa müü-
gi-, turundus- ning arvutikooli-
tustelt. "Tuleb hoida sõrm pulsil, 
muidu edasi minna ei saa," nen-

tis naine. "Et nelja seina va-
hel istudes ei tekiks pin-

geid ega kurbust, tu-
leb ka laste kõr-

valt leida enda-
le aega, ja seda 

nii töö 

kui stressi maandamise mõttes. 
Minu moto kõlab: inimesed, min-
ge õue! Meil jagub nii palju ime-
ilusaid matkaradasid üle Eesti! 
Sageli viivad rongid eri matkara-
dade algusse. Avastamisvõima-
lusi – sh ilma autota – leiab ka 
linna ümbruses: Pääsküla raba, 
Harku mets. Iga kord seal käies 
avastan midagi uut: istumispai-
gad, katusealused, treeningtege-
vused, kergliiklusrajad. Kui min-
na koos perega, saavad ka lapsed 
end metsas välja elada ja joosta. 
Tasub avastada, mis meil endil 
pakutakse, mitte ahastada, et vä-
lismaa reisile ei pääse!"

Mare Ainsaar nentis, et lapse-
vanemad, kes laste tõttu loobu-
vad  tööst, on riskirühm, kuna 
suur osa sotsiaalsest kindlustatu-
sest ja inimese toimetulekust sõl-
tub kaasaegses ühiskonnas tema 

tööst ja palgast. "Eestis on küll 
lapse eest hoolitsevale vane-

male garanteeritud mini-
maalne sotsiaalne kind-

lustus, ja see on väga 
eesrindlik, aga kar-

jääri ja palga kao-
tust lapsega ko-

dus oldud aja 
eest on siis-

ki keeruli-
ne kom-

pensee-
rida," 

rää-

kis Ainsaar. "Seega on lapseva-
nematele kõige kasulikum stra-
teegia püüda omavahel ühita-
da palgatööd ja laste kasvata-
misega seotud tööd ning jaga-
da seda koormust nii palju kui 
võimalik."

Mõne aasta eest avaldatud 
Euroopa Komisjoni tööhõive ja 
sotsiaalarengu raporti koosta-
nud analüütikute arvates ohus-
tab Eesti lastega peresid kõige 
sagedamini vaesus ja madal töö-
hõive. Riikide andmete võrdlu-
sest selgus, et Eesti emad jäävad 
pärast lapse sündimist kõige pi-
kemalt tööturust eemale: enne 
lapse aastaseks saamist läheb 
tööle tagasi vaid 20% naisi ja 
aastal pärast lapse sündi veidi 
alla 40% emasid. OECD mõne 
aasta taguse uuringu kinnitu-
sel hoiab vanemahüvitis, mida 
makstakse kauem kui kaks aas-
tat, vanemad tööturust kauem 
eemal ja kahandab nende või-
malust tööle saada. Peale selle 
võib pikem eemalviibimine tu-
levikus viia väiksema teenistu-
seni ja kodutööde ebavõrdse ja-
gunemiseni. 

Üha rohkem kodutöid
Eestis eesmärgiks võetud 

sündimuse suurendamine sõl-
tub Ainsaare sõnul väga palju-
dest teguritest, ennekõike noor-
te inimeste soovist lapsi saada. 
"Uuringud aga näitavad, et suu-
rim mure, mis takistab paaridel 
lapsi saada, on siiski majanduslik 
ebakindlus, mis on kaudselt seo-
tud ka eluasememurega, samuti 
töökoha ja palga kindlusega," tõi 
sotsioloog välja. "Palju lapsi on 
ühe väikse riigi jaoks tore ees-
märk, aga sinnapoole peab vä-
ga delikaatselt liikuma, mitte te-
hes noori lapsemasinateks, sest 
see tänapäeval ei toimi. Tuleb te-
gelda nende probleemidega, mis 
noortel tegelikult mureks."

Laste kasvatamine on ema-
dele paratamatult lisaväljakutse. 
"See on nagu maratoni jooksmi-
ne, laps õlal, samal ajal kui kaas-
jooksjad jooksevad ilma koormu-
seta õlal," võrdles Ainsaar. "See-
ga, kõik need meetmed, mis aita-
vad vanemate elu kergemaks te-
ha, on väga teretulnud. Ühiskon-
na jaoks oleks lausa hea, kui lap-
sevanematele antaks teatud edu-
maa ja lastega oleks üldse liht-
sam elada kui ilma. Näiteks on 
noored inimesed ise ära märki-
nud, et nende lapse saamise plaa-
ne mõjutavad lisaks majandus-
likule ja töisele kindlustundele 
veel lasteaia võimalus. Naistele 
oli oluliseks teemaks nimelt ko-
dutööde võrdsem jaotus – um-
bes pooled naised märkisid, et 
see mõjutab ka nende lapsesaa-
mise plaane."

Võrdsete võimaluste volinik 
Liisa Pakosta kinnitas, et koroo-
napandeemia ajal on kodutöö-
de hulk kasvanud. "Lapsed on 
vähem lasteaias ja koolis, koo-
lilapsed küsivad abi koolitööde-
ga, kodus tehakse rohkem süüa. 
Kui kontoris käis koristaja, siis 
nüüd tuleb kõik ise kraamida. 
Selliseid töid nimetatakse tasus-
tamata töödeks, kuna töö tuleb 
ära teha, aga palka keegi selle 
eest ei maksa," ütles Pakosta.

Samal ajal on kasvanud osa 
naiste palgaline töökoormus – 
eesliinitöötajate hulgas on seda-
korda rohkem naisi: arstid, õed, 
sanitarid, õpetajad, sotsiaaltööta-
jad, poemüüjad jt. "Need on ta-
sustatud tööd," jätkas Pakosta. 
"Kui tasustamata ja tasustatud 
tööd kokku liita, saame päeva-
se töökoormuse. Töökoormusest 
üle jääv kvaliteetaeg on meil ma-
gamiseks, perega koos olemiseks, 
hobideks, puhkamiseks, sõprade-
ga suhtlemiseks, enesetäiendami-
seks, sportimiseks."

Meestest rohkem stressi
Koroona ajal on üldiselt suu-

renenud on nii meeste kui naiste 
töökoormus, aga naiste töökoor-
mus on kasvanud rohkem. "Eriti 
on kasvanud isade ja emade töö-
koormus, aga jällegi on kasvanud 
rohkem nimelt emade töökoor-
mus," täpsustas Pakosta. "Euroo-
pas on täiendav töökoormus jagu-
nenud 2/3 ulatuses naistele ja 1/3 
ulatuses meestele. Sellist jagune-
mist ei ole kuidagi tekitanud ko-
roona ega mitte ükski muu hai-
gus. Naiste suurema töökoormuse 
on tekitanud ettekujutus, et nai-
sel on seda kokkamise, tolmula-
pi käes hoidmise ja lapse füüsi-
kaülesannete lahendamise "soo-
likat" kuidagi nagu rohkem kui 
meestel, mis ei vasta muidugi tõe-
le. Juba ainuüksi tervise huvides 
tuleks olukorda parandada."

Liisa Pakosta kinnitusel näi-
tavad mõõtmistulemused Eestis 
naiste kurnatuse ja sellest tin-
gitud stressi kasvu rohkem kui 
meestel. "Rohkem töövälist ae-
ga võimaldaks ka ennast pare-
mini tööalaselt täiendada ja luua 
sotsiaalseid võrgustikke, mis ai-
tavad suurema sissetuleku poo-
le," nentis Pakosta.
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Aegna saare püsielanikele 
ja saarel tegutsevatele et-
tevõtjatele on loodud või-
malus segaolmejäätmeid lii-
giti koguda ning kord kuus 
ukselt uksele liikuvatele 
jäätmevedajatele üle anda. 
Saare jäätmevedu hakkas 
alates 1. maist korraldama 
Tallinna jäätmekeskus.

Sõltuvalt aastaajast elab 
Aegnal püsivalt 3-12 leibkon-
da. Inimkoormus ja sellest tule-
nevalt ka jäätmete hulk suure-
neb saarel oluliselt alates külas-
tushooaja algusest, kui avatak-
se regulaarne laevaliiklus ning 
saart külastavad ka väikelaeva-
de omanikud. Tallinna jäätme-
keskus paigaldas aktiivselt kü-
lastatavatesse saare Põhja- ja 
Lõunaranda avalikku ruumi 
liigiti kogumiseks eraldi olme-
jäätmete, pakendi- ja klaastaa-

ra konteinerid. Lisaks on saare 
ühendusteede äärde paigalda-
tud mitukümmend jäätmekon-
teinerite komplekti, et võimal-
dada nii elanikel kui ka saare 
külastajatel liigiti sorteeritud 
prügi ära anda. Saarel avati 
ka jäätmete kogumispunkt sa-
damahoone kõrval Tagamaa 
tee 1. Seal saab tasuta ära an-
da liigiti kogutud pakendijäät-
meid: klaasi, paberit ja kartongi 
ning plast- ja metallpakendeid, 
sealhulgas joogikartongi. Vastu 
võetakse ka probleemtooteid, 
nagu patareid ja akud, rehvid 
ning elektroonika, ja ohtlikke 
jäätmeid, nagu kõikvõimali-
kud kemikaalid, lakid ja vär-
vijäätmed. Tasu eest saab ära 
anda suurjäätmeid hinnaga 10 
eurot kuupmeetri kohta. Ko-
gumispunkti lahtiolekuaeg on 
esialgu planeeritud laupäevi-
ti kl 10-11.

"Oma juubeliaastal paku-
me Eestis resideeruvatele 
saatkondadele võimalust 
tutvustada botaanika-
aias oma riiki ning selle 
loodust ja kultuuri," 
ütles botaanikaaia di-
rektor Urve Sinijärv.

Tallinna botaanikaaed 
avas 1. mail traditsioonili-
selt suvehooaja ja kutsub nüüd 
külastajaid aeda esimesi kevad-
õisi nautima. Tänavu saab bo-
taanikaaed 60-aastaseks, Sini-
järve sõnul on hooaeg seetõttu 
eriline ning täis põnevaid üri-
tusi ja muudatusi.

Maist kehastub botaanika-
aed taimeriigi suursaatkon-
naks. "Oma juubeliaastal pa-
kume Eestis resideeruvatele 
saatkondadele võimaluse tut-
vustada botaanikaaias oma rii-
ki ning selle loodust ja kul-
tuuri," ütles Sinijärv. "Omalt 

poolt märgime territooriumil 
ära selle maa taimi, korraldame 

temaatilisi ringkäi-
ke ja muid üri-

tusi. Tegut-
seme vasta-
valt praegu-
se olukorra 
võimaluste-

le ja tegevus-
kava on seetõt-

tu paindlik. Kõige 
täpsemat infot toimuva kohta 
leiab meie kodulehelt ja sot-
siaalmeediast." 

Suvehooaega mõjutavad ka 
mitmed ehitustööd, mis muu-
davad botaanikaaia ilmet ja 
pakuvad valmides külastaja-
tele paremaid elamusi. Piiran-
gute leevenedes avatakse uue-
nenud palmimaja. Samuti saab 
uue ilme botaanikaaia mägiaed 
ehk alpinaarium, mida taimes-
tatakse kevadel ja suvel. Sügisel 
valmib ka uus majandushoone.

Poska tänava remont toob  
tänasest kaasa ajutised 
muudatused Narva maan-
tee liikluses.

Esmaspäevast, 3. maist kuni 
reedeni, 7. maini on linnast väl-
juv ehk Musta Luige maja pool-
ne teeosa suletud. Liiklus on 
suunatud merepoolsele tee-
osale ning nii linna sisse- 
kui ka väljasõiduks on 
avatud üks rada kum-
malgi suunal.

Alates 10. maist 
rakendatakse sama-
sugust liikluslahendust vastupi-
diselt ehk suletud on merepool-
sed sõidurajad ning liiklus toi-
mub Musta Luige maja poolse-

tel radadel. Liiklejatel palutak-
se järgida ajutisi liikluskorral-
dusvahendeid ja varuda siht-
punkti jõudmiseks piisavalt ae-
ga. Soovitatav on kasutada üm-
bersõitu, kuhu suunavad vas-

tavad liiklusmärgid.J. Pos-
ka tänava rekonstrueeri-
mistööd hõlmavad Pos-
ka tänava 750-meetrist 
lõiku Vesivärava täna-
vast Narva maantee-
ni, samuti 80-meet-
rist lõiku Vesivä-
rava tänaval ja 
200-meetrist lõi-
ku Narva maan-

teel kesklinna suunal. Tööde 
lepinguline tähtaeg on 15. ok-
toober.

Jäätmekeskus hakkab 
hoolitsema ka Aegna prügi eest

Botaanikaaed avas suvehooaja

Poska tänava remondi tõttu 
muutub ajutiselt liiklusskeem

Mehi jääb lapsega koju naistega võrreldes  
üle seitsme korra vähem
• USA-s mõne aasta eest teh-

tud küsitluse tulemusel sel-
gus, et üle pooltes 
(54%) leibkondades, 
kus nii ema kui ka 
isa töötavad täisko-
haga, teeb ema pe-
res laste ajakava ja 
tegevuste haldamisel 
rohkem. Seda ka siis, kui 
on vaja hoolitseda haigete 
laste eest. Kõigi alla 18-aas-
taste lastega töötavate vane-
mate seas ütlesid enam kui 
pooled (56%), et neil on ras-
ke oma töö ja pere kohustusi 
tasakaalustada.

• Teises uuringus vaadeldi 
2000 5- kuni 12-aastase lap-
se ema ja leiti, et emade 
keskmine töötundide arv nä-
dalas on 98, teisisõnu sama-
väärne kahe ja poole täistöö-
ajaga. Iseenda aega jagus 
emadel päevas keskeltläbi 
tund ja seitse minutit.

• Eestis on Euroopa Liidu suu-

rim sooline palgalõhe – Eu-
rostati andmetel oli see 2108. 

aastal 22,7%. See tä-
hendab naistele 

suuremat riski lan-
geda vaesusesse, 
rahulolematust 
tööeluga ja mada-

lamaid pensione.
• Statistikaameti andme-

tel sai 2019. aastal Eestis va-
nemahüvitist 27 989 naist ja 
3920 meest. Naistele ühes 
kuus makstav keskmine vane-
mahüvitis oli meestega võrrel-
des kolmandiku võrra väik-
sem. Vanemahüvitise saaja-
test olid 2019. aastal 12% me-
hed ja neile maksti ühes kuus 
keskmiselt 1728 eurot. Naised 
said vanemahüvitiseks samal 
ajal keskmiselt 1133 eurot, mis 
on meestest 34% vähem.

• Mõne aasta eest avaldatud 
Euroopa Komisjoni tööhõive 
ja sotsiaalarengu raporti 
koostanud analüütikute arva-

tes ohustab Eesti lastega pe-
resid kõige sagedamini vae-
sus ja madal tööhõive. Riikide 
andmete võrdlusest selgus, 
et Eesti emad jäävad pärast 
lapse sündimist kõige pike-
malt tööturust eemale: enne 
lapse aastaseks saamist lä-
heb tööle tagasi vaid 20% 
naisi ja aastal pärast lapse 
sündi veidi alla 40% emasid.

• OECD mõne aasta taguse 
uuringu kinnitusel hoiab va-
nemahüvitis, mida makstakse 
kauem kui kaks aastat vane-
mad tööturust kauem eemal 
ja kahandab nende võimalust 
tööle saada. Peale selle võib 
pikem eemalviibimine tulevi-
kus viia väiksema teenistuse-
ni ja kodutööde ebavõrdse 
jagunemiseni. Ka üks Rootsi 
uuring näitas, et naised, kes 
on lapsepuhkusel kauem kui 
16 kuud, edenevad karjääri-
redelil aeglasemalt kui need, 
kes on varem tööle naasnud.
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"Soovime piirata koroona-
viiruse levikut ning hoolit-
seda selle eest, et linlased 
jääks koju kohe esimeste 
haigustunnuste puhul," 
põhjendas otsust linnapea 
Mihhail Kõlvart.

Linn pikendab  esimese hai-
guspäeva toetuse maksmist kuu 
aja võrra ehk mai lõpuni.  Kõl-
varti sõnul on linlaste huvi hüvi-
tise vastu olnud üsna suur ning 
paljud on juba ka küsinud, kas 
selle taotlemise ja maksmise ae-
ga pikendatakse. "Pikendame 
perioodi linlaste soo-
vile vastu tulles," 
mainis linnapea. 
"Soovime sel 
viisil piirata 
koroonavii-
ruse levikut 
ning hoolit-
seda, et ini-
mestel oleks 
võimalus ko-
ju jääda kohe 
esimeste haigus-
tunnuste puhul."

Kõlvart lisas, et vaa-
tamata praegusele nakatumiste 
arvu vähenemisele peab jätku-
valt olema ettevaatlik ja tegema 
kõik endast sõltuva, et viiruse le-
vikut vähendada. "Teadaolevalt 
ei soovi paljud inimesed haigus-
lehte võtta sissetuleku vähemi-
se tõttu," märkis Kõlvart. "Sel-
le toetusega saame anda inimes-
tele kindlustunnet, et nad tule-
vad ka haiguse ajal sissetuleku-
tega toime ja samal ajal saavad 
hoida enda ja teiste tervist. Ot-

sustasime, et see toetus kehtib 
kõigile soovijatele ning iga ini-
mene vaatab ise, kas ta vajab 
seda või mitte."

Võimalusel taotle kodus
Arvestades nakatumisriski, 

tuleks hüvitise taotlemiseks ka-
sutada linna e-teenindust htt-
ps://taotlen.tallinn.ee/haigus-
paev. Kui see ei ole võimalik, 
siis saab taotluse saata ka e-
kirjana oma linnaosa valitsuse 
sotsiaalhoolekande osakonnale. 
Äärmisel juhul saab taotlus esi-
tada ka linnaosavalitsuse teenin-
dussaalis. E-kirjaga esitatud taot-
lus peab olema allkirjastatud di-

gitaalselt. E-keskkon-
da saab siseneda 

riigi autentimis-
teenuse kau-
du: ID-kaar-
di, mobiil-ID, 
Smart-ID ja 
EU eID-ga.

Abilinna-
pea Betina 

Beškina üt-
les, et linna e-

teenindus on hü-
vitise totlemiseks 

igati mugav koht.
 Tallinn maksab oma elani-

kele esimese haiguspäeva eest 
toetust 30 eurot, hüvitise taot-
lusi saab esitada tänasest linna 
e-teeninduses <https://taotlen.
tallinn.ee/haiguspaev> 24 tun-
di pärast seda, kui haigekas-
sa on haiguslehe lõpetanud ja 
haigekassa oma summa välja 
maksnud. Esimese haiguspäeva 
toetust saab küsida tagasiulatu-
valt alates 25. märtsist väljasta-
tud haiguslehe alusel. Haigekas-

sa märgib haigusraha makstuks 
järgmise tööpäeva jooksul pea-
le väljamakse jõudmist panka.

Praeguseks on esitatud esime-
se haiguspäeva hüvitamiseks li-
gi 2000 taotlust.

Üle poole tõbisena kohal
Värbamisagentuuri Brandem 

mullusest uuringust selgus, et sui-
sa 55% inimestest on käinud hai-
gena tööl. Enamasti teevad se-
da just kõhnema rahakotiga ini-
mesed, kes kardavad haiguslehte 
võttes töötasus kaotada. Brande-
mi tegevjuht Mari Evart tõi väl-
ja, et kõige rohkem käivadki hai-
gena tööl oma palgaga kehvas-
ti toime tulevad inimesed, sest 
riik ei kompenseeri haiguspäe-
vade tõttu saamata jäänud pal-
ka. "Keegi ju ei taha tegelikult 
haigena tööl käia, see on paljude 
inimeste jaoks sundseis," märkis 
Evart. "Valdavalt on aga inime-
sed haigena tööl puhtalt isiklikel 
majanduslikel põhjustel."

Evart nentis, et esimese hai-
guspäeva hüvitamine tõepoolest  
vähendab haigena tööl käivate 
inimeste arvu. "Viimastel aasta-
tel on haigest peast tööl käija-
te arv järjepidevalt vähenenud 
just selle tõttu, et üha enam töö-
andjaid hüvitab töötajatele esi-
meste haiguspäevade eest töö-
tasu," lisas ta.

"Meil on päris palju majandus-
likes raskustes olevaid inimesi, 
kes tõesti loevad iga eurot oma 
rahakotis, ja seepärast on alga-
tus väga tänuväärne," lausus pe-
rearst Le Vallikivi. "Eriti mõju-
tab see neid inimesi, kes kipu-
vad tihti haigeks jääma."

Kartuses palgas kaotada lä-
hevad haigena tööle tavaliselt 
just kõhnema rahakotiga ini-
mesed. Scanpix

Tallinn toetab esimest 
haiguspäeva mai lõpuni

Haigena  
käivad tööl just 
vähem teenivad 

inimesed.

Kuidas esimese haiguspäeva  
hüvitist taotleda?
• Haigestumisel peab töö-

taja pöörduma es-
malt perearsti poo-
le, kes avab hai-
guslehe. Tööandja 
esitab haigekas-
sale nõutavad and-
med ning kinnitab 
haiguslehe.

• Toetuse saamiseks peab 
inimene olema registreeri-
tud Tallinna elanikuks.

• Taotlust saab esitada lehe-
küljel https://taotlen.tallinn.
ee/haiguspaev pärast seda, 
kui haigekassa on haigusle-
he lõpetanud ja raha välja 
maksnud. Avatud või veel 
pooleliolevale haiguslehe 

alusel taotlust esitada 
ei saa.
• Süsteem kontrol-

lib taotleja elu-
koha andmeid 
rahvastikuregist-

rist ja töövõime-
tuslehe andmeid 

haigekassa infosüstee-
mist ning seejärel maksab 
linn hüvitise välja.

• E-keskkonda saab siseneda 
ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-
ID ja EU eID-ga.

• Taotluse saab saata ka digi-
taalselt allkirjastatuna e-kir-
ja teel oma linnaosa valitsu-
se sotsiaalhoolekande osa-
konnale.

Haigena käib tööl  
üle poole Eesti inimestest
• Värbamisagentuuri 

Brandem 2020. a 
uuringust sel-
gus, et 55% ini-
mestest käis 
haigena füüsi-
liselt töö juu-
res.

• Suur on haigena 
tööl käijate arv just 
kaubanduses ja toitlus-
tuses, kus kaugtööd teha ei 
saa, kuid samas on ka teiste 
inimeste nakatamise oht 
suurem.

• Uuringust selgus, et mida 

madalam töötasu, 
seda suurem on 

tõenäosus, et 
inimene hai-
gena tööle 
läheb. Töö-
tajatest, kel-
le brutotöö-

tasu täiskoor-
muse korral oli al-

la 1000 euro, käis hai-
gena tööl 61%. Üle 
2000-eurose brutopalgaga 
töötajatest käis viimase 
aasta jooksul haigena tööl 
41%.

Üle saja  
Lasnamäe  
korteriühistu 
soovib  
rattamaja
Pilootprojekti raames pakkus 
Lasnamäe linnaosa valitsus 
korteriühistutele tasuta jalgrat-
tahoidla paigaldamise võima-
lust.  Jalgrataste hoiustamise 
koha pindala on ligi 20 m² ja 
sinna mahub kuni 20 jalgratast. 
Juba sel suvel paigaldatakse 
pilootprojekti raames linnaossa 
tasuta kuus rattamaja. Soovi 
korral saavad korteriühistud 
rattamaja täiendavalt varusta-
da kaamera, valgustuse ja nu-
puga avatava uksega, aga kõigi 
võimaluste kasutamiseks peab 
korteriühistu ise looma elektri-
ühenduse. 

Kristiinesse  
rajatakse  
jaapanipärane 
minimets

Kristiine linnaosa valitsus sõl-
mis AS-iga K-Projekt lepingu 
Tildri 10 kinnistule jaapanipä-
rase minimetsa projekteerimi-
seks. Projekt peab valmima ju-
ba augustiks ning minimetsa 
esimesed istikud saaks mulda 
pista sügisel. Minimetsa näol 
on tegemist sel aastal esma-
kordselt Tallinnas läbi viidud 
kaasava eelarve konkursi võit-
jaga Kristiines, selle idee aga 
pärineb Jaapani botaaniku 
Akira Miyawaki töödest, kes 
on Jaapanisse, Malaisiasse ja 
mujale istutanud üle 1000 sel-
lise metsa. 

Vahepere  
tänavale uus 
bussipeatus
Alanud nädalal algab Vahepe-
re tänaval uude kohta Tiskre 
bussipeatuse rajamine. Välja 
ehitatakse ka valgustatud 
kõnnitee lõik, samuti korrasta-
takse ehitustööde käigus ole-
masolevaid truupe ja kraave. 
Töö peab lõpema juunis ning 
peatuse rajamine maksab 51 
000 eurot. 

Liiklejatel palutakse järgida 
objekti ajutist liikluskorral-
dust ja märke.
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"Tallinna äriinkubaator on 
meile andnud kõik esmased 
tööriistad, toe ja teadmise," 
ütles satelliitidegi abil elekt-
riliine seirava firma Hepta 
Airborne OÜ juht Henri 
Klemmer. "Selle kasutegur 
on hindamatu väärtusega." 
Linn annab alustavate kos-
mosefirmade toetamiseks 
kokku 200 000 eurot.

Tallinna äriinkubaatorist on 
tuule tiibadesse saanud satelliiti-
de, droonide, helikopterite ja suu-
randmete analüüsi abil elektrilii-
nide seiret automatiseeriv Hepta 
Airborne OÜ. Ettevõte tegutseb 

praegu Eestis, Saksamaal, Portu-
galis, Soomes ja Ukrainas. "Õhu-
liinid on aastakümneid pidevalt 
keskkonna meelevallas. Tuul, jäi-
de, sademed kulutavad õhuliini 
juhtmeid ja maste ning aja jook-
sul võivad need puruneda," sel-
gitas Hepta Airborne OÜ tegev-
juht Henri Klemmer. "Selle kõige 
vältimiseks teostab Hepta Airbor-
ne automatiseeritud elektrivõrku-
de ülevaadet – otsib defekte ning 
edastab need võrguettevõttele."

Äriinkubaatoris osalemise suu-
rimaks plussiks peab Klemmer 
rahvusvahelise äri rajamiseks hin-
damatute  teadmiste saamist.

Linn otsustas aastatel 2022-
2025 toetada igal aastal kahte Eu-
roopa Kosmoseagentuuri (ESA) 
äriinkubaatoris arendatavat ette-

võtet Tallinna teaduspargis Teh-
nopol. Selleks paneb linn  õla 
alla Euroopa Kosmoseagentuuri 
äriinkubaatorile aastateks 2022-
2025. Abilinna-
pea Aivar Riisalu 
(pildil) sõnul on 
kosmosesüstee-
midel ning kos-
mosetehnoloogia-
te maapealsetel ra-
kendustel meie igapäe-
vaelus oluline roll. "Tähtsama-
te kosmosega seotud rakenduste 
hulka kuuluvad satelliitside, maa 
kaugseire, satelliittelevisioon, il-
maennustus, isegi targad turva- 
ja transpordisüsteemid ning asu-
kohapõhised teenused," ütles Rii-
salu. "Neid kasutavad nii riigiasu-
tused, kohalikud omavalitsused, 

ettevõtted kui ka üha rohkem ta-
valisi inimesi oma igapäevaelus."

Linna osa inkubaatori rahas-
tamises on nelja aasta jooksul 
kokku 200 000 eurot. "Äriinku-
baator on meile andnud kõik es-
mased vajalikud tööriistad, toe 
ja teadmise või teadmise puu-
dumise korral suuna õigete ini-
meste/ettevõtete poole," selgitas 
Klemmer. "Kasutegur on hinda-
matu väärtusega. Soovitame kõi-
gile, kelle varasemad ettevõtlus-
kogemused on tagasihoidlikud."

Linna eesmärk on järgmise 
nelja aasta jooksul võtta vastu 
ESA Eesti äriinkubaatorisse Tal-
linnas kaheksa kosmosetehnoloo-
giate või kosmoseandmetega tege-
levat iduettevõtet. Lisaks Tallinna 
linnale ja Tehnopolile kuuluvad 

projekti konsortsiumisse veel Tal-
linna Tehnikaülikool, Tartu linn, 
Tartu Teaduspark, Tartu Ülikool, 
Tartu observatoorium ja stardilae-
nu pakkujana KredEx.

Klemmer usub, et Eesti tippteh-
noloogiaettevõtete paremad päe-
vad on pigem ees.

"Eestisse mahub ära tõenäo-
liselt lõpmatu hulk tipptehnoloo-
gia vallas tegutsevaid ettevõtteid," 
lausus ta. "Mõistagi on nende et-
tevõtete sihtturud rahvusvahe-
lised. Küll aga sobib Eesti enda 
väiksuse, digitaalse taustsüstee-
mi ja paindlike ning kiirete äri-
protsessidega hüppelauaks kõigi-
le tipptehnoloogiaga tegelevatele 
ettevõtetele."

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

Tondiraba parki ehitatakse 
rulapark ning kaks trikira-
da, millest üks mõeldud väi-
kestele algajatele ja teine 
edasijõudnud 
harrastajatele.

"Võib öelda, et viimastel aas-
tatel on olukord väliparkidega 
väga palju paremaks läinud – 
kui varem oli neid Tallinnas mõ-
ni üksik, siis nüüd on juba pea-
aegu igas linnaosas mingisugu-
ne skatepark olemas," lausus 
ekstreemsporti edendava MTÜ 
Keerdtrepp juht Mikael Parman. 
"Küll aga on probleem siseparki-
dega, mistõttu paljud pool aastat 
Eestis harjutada ei saa."

Rajatavasse Tondiraba par-
ki tuleb  skatepark ehk rula-
park ja kaks pumptrack’i ehk 
trikirada rattasõiduks. "Ongi 
hea, et tuleb rohkem parke, 
sest praegu on häda, et kui on 
ilus ilm ja suvi, siis skatepark 
on nii servani noori täis, et 
seal võib muutuda ohtlikuks. 
Või ei saa päris nii hästi har-
jutada, kui mõni proff tahta 
võiks," selgitas Parman. "Nii 
et ma arvan, et skateparke ei 
ole kunagi liiga palju. Ja ku-
na  need on noorte kogune-
miskohad, siis mida rohkem 
neid on, seda rohkem on noor-
tel kohti, kus olla ja sõita ja 
harjutada."

Rajad üha popimad
Parman avaldas arvamust, 

et trikiratta ja rulaga sõitmi-
ne muutub tänu sotsiaalmee-
diale ja internetile üha popu-
laarsemaks. "Kui mina 13 aas-
tat tagasi alustasin, ei olnud 
nagu üldse mingeid platvorme 
või asju, kust näha, mida tei-
sed teevad või kust õppida või 
inspiratsiooni või motivatsioo-
ni saada," lausus ta. "Kindlas-
ti aitab see, et noortel on plat-
vormid, kus nad siis ise näe-
vad, mida teised teevad ja ta-
havad ka proovida või alusta-
da. Ja ma arvan, et ühest kül-
jest on ekstreemsport piisa-
valt individuaalne spordiala, 
samas on see ka kambavaimu 
või meeskonna asi. Seda saab 

teha nii hobi korras kui lõbu 
pärast, aga samas saab teha ka 
karjääri ja olümpiale pürgida. 
Ja ma arvan, et sellepärast see 
lähebki noortele peale."

"Usun, et väga paljudele noor-
tele on see rajatav trikiala suu-
reks kingituseks, sest me näeme 
ka linnas, et nende alade harras-
tajaid on palju," lausus linnapea 
Mihhail Kõlvart pargi ehituse-
ga  tutvudes. "Siin on võima-
lused nii professionaalidele kui 
harrastajatele, nii täiskasvanu-

tele kui lastele. On sümbool-
ne, et me alustame just sellest 
osast, mis on mõeldud noore-
matele linlastele. Me teame, et 
ekstreemspordialad on noorte 
seas populaarsed ja siia tuleb-
ki nende jaoks paraja suuruse-
ga pumptrack koos eraldi laste 
pumptrackiga ning selle kõrva-
le rulapark."

Skatepark ja pumptrack’id pa-
kuvad suurepäraseid treenimis-
tingimusi trikiratturitele, rulata-
jatele, rulluisutajatele ja tõuke-

ratturitele. Uus trikiala on olu-
line noorte tervisele, eriti ajal, 
kui siseruumides tegutsemine 
on piiratud.

Lained ja kurvid
Pumptrack’e ehk trikiradu ra-

jatakse kaks, üks neist on mõel-
dud väikestele algajatele ja tei-
ne edasijõudnud harrastajatele. 
Suur pumptrack on kavandatud 
kahe peegelpildis asuva rajana, 
mis võimaldab korraldada ka 
kahe võistlejaga võistlusi. Tri-

kirajad koosnevad peamiselt lai-
netest (rolleritest) ja kurvidest. 
Väiksem rada hõlmab 300 m2 
ja suurem 2400 m2.

Skatepargi ehk rulapargi 
moodustavad eri kõrgusega ele-
mendid, kaared, kallakud, to-
rud ja ääred. Rulapargi pindala 
on 1700 m2. Radade vaheliste-
le aladele tulevad hoovõtuks ja 
puhkuseks mõeldud platvormid. 
Kõik väljakud sobitatakse ümb-
ritseva maastikuga.

Rajatav Tondiraba park meelitab 
ekstreemspordi sõpru kahe trikirajaga

Maist pääseb 
Aegnale ja  
Naissaarele
1. maist taas Aegnale viiv rei-
silaev Vesta võtab esialgu 
peale kuni 24 reisijat, 18 piletit 
tuleb eelmüüki ning kuus saab 
soetada kohapeal elavas jär-
jekorras. Piletite broneerimine 
ja info: veeteed.com. Samal 
ajal hakkab inimesi Aegnale ja 
Naissaarele vedama ka ette-
võte Sunlines uue ruumika 
kolmetekilise laevaga Venus 
ja aurikuga Katharina. 
Sunlines’i pakutud nutigiid lu-
bab külastajatel väikesaartele 
huvireise teha omal käel eks-
kursioonigruppidesse kogu-
nemata. Digigiidi saavad kü-
lastajad oma nutiseadmetes-
se alla laadida tasuta ja liini-
reiside hinnad algavad viiest 
eurost suund. Info ja broneeri-
mine: sunlines.eu

Poolamäel  
algavad  
arheoloogilised 
uuringud
Poolamäel (Staadioni 10) te-
hakse mai keskpaigani arheo-
loogilisi  eeluuringuid, et saa-
da lähteandmeid pargi korras-
tamise projekti koostamiseks 
endise kalmistu alal. Kõige 
suurem töö arheoloogidele on 
välja kaevata kalmistu keskel 
asuval platsil paiknenud ma-
tusekabeli alusmüürid. Arheo-
loog Ragnar Nurga sõnul oli 
pargi keskallee Staadioni tä-
nava poolses otsas kalmistu 
kivist piirdeaias suur kolme 
avaga väravaehitis, mille vun-
damentide olemasolu samuti 
püütakse kindlaks teha.

Kanapidamine 
ei tohi häirida 
naabreid
Koroonaviiruse ajal kodus is-
tudes on nii mõnigi otsusta-
nud kanad võtta ja kukelaulu 
on kuulda ka Pirital. Tallinnas 
on kinnitatud koerte ja kassi-
de pidamise kord, kuid spet-
siifilisi nõudeid või tingimusi 
kanapidamisele ei ole seatud, 
mistõttu tasub lähtuda agri.ee 
lehel esitatud üldistest kana-
pidamisnõuetest. Kanapida-
mise juures häirib naabreid 
ennekõike häälitsemine ja 
sõnnikukäitlus. Kuna praegu 
on linnugripi aeg, peavad kõik 
kodulinnud olema siseruumi-
des.

Tallinn asus kosmosetehnoloogia loomist toetama

Üks trikirada hakkab olema lastele, teine edasijõudnutele.

Tondiraba pargis 26 ha  
jagu põnevust ja rohelust

• Tondiraba pargi rajamine al-
gas 10. märtsil. Sinna tuleb 
mitu suurt mänguväljakut, 
seiklusrada, maastikurada 
ja ekstreemspordiala ning 
koerte jalutusväljakud. Ehi-
tatakse välja mugav taristu 
jalgrattaga sõitmiseks ning 
liuväli, kus suvel saab tege-
leda teiste spordialadega. 
Kokku on pargis eri spordi- 
jm alasid  26 hektarit.

• Parki tuleb 25 661 m2 kõn-
niteid ja 10 243 m2 ulatuses 

koorepuru ja graniitsõelme-
tega kaetud teid. Pargi lõu-
napoolsesse ossa ehitatak-
se veesilmade kohale tõste-
tud teed.

• Eri niidulappe rajatakse 
7575 m2, eraldi niidualasid 
20 110 m2, märgi niidualasid 
1051 m2 ja kasvumuru ala-
sid 8570 m2 ulatuses.

• Kogu pargi ehitus maksab  
u 6,7 miljonit eurot ja see 
peaks valmima augustis.

Mikael Parman
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"Ma olen terve oma elu ajanud seda vagu, et minu lau-
lud tekitaksid ühiskondlikult pinnase, millel inimesel 
on kindel astuda. Ma olen laval selline tüüp, kes pole 
iga moevooluga kaasa läinud. Võib-olla see on aidanud 
põlvkondade vahelist lõhet kaotada," lausub intervjuus 
Pealinnale laulja Ivo Linna, kes on tänavu Tallinna päeva 
etteütluse lugeja. "Eks me ise ohustame oma keelt kõi-
ge rohkem oma mõtlematusega," lisab ta.

Ivo Linna sõnul meeldib talle tohutult ajalugu ning vanalinnal on olnud tema elus eriline koht, kuhu ta ikka ja jälle hea meelega jalutama tuleb. Albert Truuvärt

Linna asub 15. mail kõigi-
le kirjutamishuvilistele diktee-
rima Tallinna päeva etteütlust. 
Pealinn uuris intervjuust, kust 
pärineb tundud laulja armastus 
emakeele vastu.

Te saite linnalt tunnustuse põlv-
kondade ühendamise eest. Kui-
das on teil õnnestunud paeluda 
nii vanu kui ka noori?

Ma olen terve oma elu aja-
nud seda vagu, et minu laulud 
tekitaksid ühiskondlikult pinna-
se, millel inimesel on kindel as-
tuda. Ma loodan, et paljud lood, 
nt viis isamaalist laulu, on aja-
tud. Need lood kanduvad läbi 
aegade. Minu publiku hulgas 
on alati olnud inimesi, kellega 
ma olen koos kasvanud ja va-
nanenud, kuid on olnud ka pal-
ju noori. Ma olen laval selline 
tüüp, kes pole iga moevooluga 
kaasa läinud. Võib-olla see on 
aidanud põlvkondade vahelist 
lõhet kaotada.

Sest et noored mõtlevad üht-
pidi, kuid vanadel on teised ko-
gemused.

Kui te võrdlete eri põlvkondi, 
siis kas nad on muutunud?

Muidugi on muutunud! Maa-
ilm ju muutub iga sekundiga. Ja 
need muutused on käinud lä-
bi inimkonna ajaloo. Juba va-
nas Egiptuses räägiti, et noo-
red on hukka läinud, aga see 
peabki nii olema. Uus muusika 
ja uued ideed peavadki peale 
tulema. Keegi ei saa ära mää-
rata, et vaid ükskord on tehtud 
kõike õigesti ja noored teevad 
kõike valesti. Noored teavad 
väga palju sellist, mida vane-
mad ei saagi võib-olla ära õp-
pida, kui me ka kangelaslikult 
prooviksime käia tänapäevaga 
kaasas. Me ei jaksa!

Meie asi on anda noorema-
tele oma kogemusi, seepärast 
peab oma vanemaid ikka natu-
ke ka kuulama. Nii saab noori 
juhatada põhiväärtuste juurde.

Rääkides põhiväärtustest siis, 
kas võib öelda, et noored võta-
vad isamaalist kasvatust hästi 
vastu just laulude kaudu?

Võtavadki! Eriti tore on, kui 
mõni jumbu küsib nõukogude 
aja kohta, millest ta ei saagi tea-
da. Ma räägin alati hea meelega 
nii palju, kui ma mäletan. Aja-
lugu on põhjatu varasalv. Mina 
nt küsisin oma vanemate käest, 
et mis asi see Eesti aeg oli, mis 
siis toimus, mida te sõite ja jõite, 
milliseid töid tehti. Väga tähtis 
on saada side meie mineviku-
ga kasvõi peenikeste niidikes-
te abil kätte.

Lauludega kehtib sama. Me 
teadsime, et keelatud laulud 
olid "Jää vabaks Eesti me-
ri" jt isamaalised laulud. 
Oli ikka jube põnev neid 
moka otsast salaja laul-
da! Ülikooli ajal laul-
di ühistel õllejoomistel 
kasvõi metsavendadest. 
Need laulud aitavad sil-
lana ajastute sidet hoida. 

Muusika on kõige rah-
vusvahelisem keel. See kõne-
tab nii Aafrika džunglielanik-
ke kui Austraalia aborigeene. 
Muusika ühendab eestlast, türk-
last ja venelast. 

Olete Tallinna etteütluse teksti 
jõudnud põhjalikult tudeerida. 
Kui raske see saab olema tava-
lise inimese jaoks?

Minu meelest ei ole seal mi-
dagi üle jõu käivat. Tuleb olla 
hoolas ja natuke mõelda mõne 
koha peal. Minu arvates peaks 
sellega küll igaüks hakkama saa-
ma ja hoolsamad isegi hindele 
neli pluss.

Kui elevil olete ülesande üle et-
teütlust dikteerida?

Jah, ma ei liialda sugugi, kui 
ütlen, et olin ettepaneku üle et-
teütlust dikteerida väga liiguta-

tud. Seegi on üks viis, kuidas 
meie ilusale emakeelele austust 
avaldada, tähele panna, mõel-
da selle peale.

Miks on oluline seda etteütlust 
kirjutada?

See sunnib mõtlema natu-
ke teiste asjade peale, kui ko-
dused mured ja meie praegune 
olukord. See sunnib natuke aju-
sid liigutama ja ennast proovi-
le panema. Loodan, et kirjuta-
jaid tuleb tuhandeid, sest tekst 
ei ole raske. 

See etteütlus on väike labi-
datäis eesti keele vundamendi 
kindlustamiseks.

Rääkimisel on tähtis hea dikt-
sioon, olete saanud seda ilm-
selt ka paljudes raadiosaade-
tes harjutada. Mis nippe soovi-
tate artistina noortele esinejate-
le – kuidas paremini ja kõlava-
malt rääkida?

Siin aitab harjutamine. Tu-
leb tähele panna, et kõik sõnad 
oleksid ilusti välja öeldud. See 
ei tohiks kellelgi üle jõu käia, 
kui pisut pingutada. Ma harju-
tan praegugi oma diktsiooni ja 
lihvime eesti keele õpetajaga ka 
selle etteütluse teksti etteluge-
mist. See ei olegi niisama. On 
vaja ikka natuke vaeva näha. 
Noortele ja kõigile, kes soovi-
vad avalikkuse ees esineda, võin 

soovitada sedasama. Harju-
tage seda teksti etteluge-

mist, millega üles astute. 
Hea oleks, kui keegi se-
da ka kuulaks ja juhen-
dada oskaks. Mina sain 
oma esimesed triibuli-
sed juba ammu lauldes. 

No oli mingi ettelaulmi-
ne filharmoonia saalis ja 

seal kuulas ka Georg Ots. 
Ta tuli pärast minu juurde ja 
ütles: noormees, te peate roh-
kem tähelepanu pöörama dikt-
sioonile. Iga sõna, mis te lauldes 
välja ütlete, peab olema kõigile 
publikus arusaadav. Pärast se-
da ma hakkasin mõtlema, kui 
hea nõuanne see oli. Ja kellelt 
veel! Georg Ots oli üks kõige 
hiilgavama ja selgema häälduse-
ga Eesti laulja üldse. Tasub ko-
rüfeesid kuulata ja nende nõu-
andeid ikka tõsiselt võtta! Nii-
moodi ainult võidate.

Kuidas võiks eesti keelt veelgi 
väärtustada ja esile tõsta?

Raadiojaamades võiks mängi-
da rohkem eestikeelset muusikat 
ja olla ka keeletoimetajad, kes 
juhataks saatejuhte õigele teele. 
Keelele peaks rohkem tähelepa-
nu pöörata. Ja ka noored artistid 

võiks laulda rohkem eesti pub-
likule meie emakeeles, kui nad 
tahavad, et nende karjäär kes-
taks võimalikult kaua. 

Millised sõnad tunduvad ema-
keeles kõige ilusamad?

Noh, neid ilusaid sõnu on ju 
isegi otsitud ja püütud neid rit-
ta panna. Olen alati neid katseid 
huviga jälginud. Ent minu jaoks 
on kõige ilusam üks lihtmne ja 
lühike sõna – ema. No ja siis 
tasub veel mõelda kõige ilusa-
mate ja tähtsamate asjade pea-
le, mis meid ümbritsevad ja elus 
soojust ja tuge andnud. Need on 
armastus, lill, kodu.

Milline on kõige ilusam laulu-
tekst, mida te esitanud olete?

Võib-olla kõige sügavam tekst 
on see, mille kirjutas Leelo Tun-
gal juba 1982. aastal. Tõsi, laul 
ise on üks Ameerika laul, kuid 
tekst Tungla tekst sellele loo-
le "Laula mu laulu, mu heli-
sev hääl" pakub siiani avasta-
misrõõmu.

Ma laulan seda endiselt ja 
avastan sealt ikka midagi, mi-
da pole varem tähele pannud. 

Ja kui sügavaid tekste kirju-
tas kadunud Ott Arder! Noore 
poisina ei saanud ma aru, mida 
ta mõtles. Nüüd, aastate möö-
dudes taban ma mõne momen-
di ära. Ta nägi ajas palju kau-
gemale ette. 

Mis on eesti keeles olnud kõige 
raskem, millega on tulnud kõige 
rohkem maadelda?

No minul on see olnud seo-
tud murdetaustaga. Saaremaal 
kõneldav keel erines ikka kir-
jakeelest. Ja just nendest eri-
sustest üle saamisega on tul-
nud tegemist teha. Kõige roh-
kem on muidugi räägitud sel-
lest õ-tähest, mis saarlastele 
raskusi valmistab. Aga see po-
le sugugi ainuke asi. Kuid selle 
näitel võib ka muud asjad ära 
selgitada. Kui sa ikka maast 
madalast oled kuulnud öelda-
vat ainult ö-tähte, ka nendes 
sõnades, milles mandrieestla-
sed kasutasid õ-d, siis ka su 
rääkimise aparaat ja lõualuud 
olid juba kohandatud nii, et 
sa ei saanudki mitte kuidagi 
seda õ-tähte välja öelda. See 
lihtsalt ei tulnudki ja nõudis 
ikka suurt treeningut, et hak-
kaks õigesti kostuma.

Eks niisugused raskused on 
ka teistel murdetaustaga lastel.

Ometi on murded meie kee-
le rikkuse allikas ja on tore, kui 
nad päriselt ära ei kaoks. Kas ei 

ole tulnud pähe, et võtaks kät-
te ja laulaks mõned lood saa-
re keeles?

Ma ei ole sellele isegi mõel-
nud. Ilmselt on see ikka tundu-
nud imelik, et kuidas ma hak-
kan järsku kikilipsu saare moo-
di laulma... et mis sellest välja 
tuleb, järsku on ikka väga ime-
lik... Aga võib-olla tõesti pole 
ime, kui mõni lugu tuleb vars-
ti välja saare keeles.

Pealinlastena me suurt rohkem 
ei tunnegi saare keelt, kui oska-
me mõnes Saaremaa külapoes 
müüjalt ölutit küsida.

(Naerab.) Noh, venna ja teiste 
heade tuttavatega räägime oma-
vahel ikka saare keeles. Ja ölut 
on üks tugev ja vahva sõna. Kõ-
lab ju väga veenvalt, eks ole?

Aga ise te pole enam Saaremaa 
mees midagi, kolisite siiapoo-
le õ-piiri Muhu saarele. Samas 
olete ka Tallinnaga ju väga pal-
ju olnud seotud. Mis mulje on 
Tallinna areng jätnud?

Olen oma Muhu saarel väga 
väga rahul, see on maailma kõi-
ge kaunim paradiisisaar üldse! 
Aga kui ma mõtlen tagasi sel-
lele ajale, mil mul tekkisid esi-
mesed kokkupuuted pealinna-
ga laulupeol käies ja trammiga 
sõites, siis tundus see Kuressaa-
re kõrval ikka väga suur linn, 
mida korraga haarata ja tund-
ma õppida polnud üldse või-
malik. Nii oli see siis. Aga pea-
le New Yorgi külastamist vaat-
sin, et küll see Tallinn on ikka 
üks tillukene koht.

Nüüd võib öelda, et Tallinn 
on teinud läbi fantastilise aren-
gu. Ta oli kuuekümnendatel ik-
ka tõesti provintslik ja tundus 
suur ainult väikesele Saaremaa 
poisile, kes polnud käinud ühes-
ki suuremas kohas peale Ku-
ressaare. Nüüd on Tallinn ikka 
suurlinlik ja jätab igati moodsa 

Kõige ilusam 
eestikeelne sõ-

na on ema.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

IVO LINNA:  
Eurovisioonil tasubki 
laulda ühes ilusamas 
ehk eesti keeles
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mulje. Areng on olnud fantasti-
line ja kiire. Eesti jaoks on see 
tõeline New York ja meil po-
le suuremat vajagi. Ja mõelda, 
kui ilus ta võib olla veel mõne 
aja pärast, kui kõik need tore-
dad plaanid, mida praegu pee-
takse, saavad ellu viidud!

1967. aastal astusite Tartu üli-
kooli ajaloo-keeleteaduskonda, 
et eesti keelt õppida. Tõsi, see 
jäi pooleli. Mingi keelepisik oli 
siiski olemas, et otsustasite ees-
ti keele kasuks? Mida sealt ka-
sulikku õppisite, mis siiani va-
jalik?

Mina olin humanitaaraine-
te inimene, raalteadused, ma-
temaatika ja füüsika mulle ko-
he üldse ei istunud. Ja onu oli 
Tartu ülikoolis õppejõud, see 
tundus väga loomulik ja õige, 
et läksin just eesti keelt õppi-
ma. Ma ei võinud siis veel tea-
da, et minust saab hoopis laul-
ja. Aga niimoodi see ometi on 
läinud ja eks on ka põhjus, see 
muusika poole tõmme, et üli-
kool enam nii palju ei köitnud. 
Aga armastus eesti keele vastu 
on jäänud ikkagi. Ülikool õpe-
tab alati midagi, kasvõi kogu 
see elu seal keskkonnas, Tar-
tus, ja need kontaktid, mis te-
kivad. Seda külge ei saa üldse 
alahinnata. Ma olen seda kõi-
ke näinud ja tean, mis see üli-
kool on.

Laulva revolutsiooni üks käivi-
taja oli mure eesti keele tule-
viku pärast. Kõigil on meeles 
need isamaalised laulud, mida 
siis lauldi ja lauldakse mõnikord 
ka praegu veel. Kas nüüd või-
me kindlad olla, et me keel on 
ka edaspidi alles ja teda ei ohus-
ta enam mitte miski?

Nojah, praegu on hoopis tei-
ne aeg ja teised mured. Keel pole 
kunagi valmis ega jää mingisse 
kivinenud seisu, ta muutub kogu 

aeg, sest inimesed, kes seda ka-
sutavad, muutuvad. Nüüd pea-
me hoolega vaatama, mis suu-
nas need muutused tüürivad. 

Mind häirib kohutavalt, kui 
ma kuulen, et ilusa omasõna 
asemel on hakatud kasutama 
mingit ingliskeelset väljendit. 
Ma saan aru, kui see juhtub 
mõne sellise asja puhul, mil-
le kohta meil eesti keeles po-
legi sõna. Aga ei! Võetakse üle 
täiesti tavalisi sõnu, mille kohta 
meil on olemas isegi mitu vastet. 
Ja see on küll kurjast! Miks me 
peame ise oma keelt niimoodi 
risustama, ma küll aru ei saa. 

Eriti häiriv on see, kui min-
gi väljend läheb käibele, mis 
lausa karjub kõrvas ja kui se-
da kasutavad rahulikult need, 
kes peaksid veel teistele ees-
kujuks olema ehk publiku ees 
esinejad, poliitikud, ametni-
kud. Kulla inimesed, mõelge 
natuke, enne kui hakkate teis-
te ees kõnelema! Kasõi harju-
tage natuke, et ka diktsioon 
oleks laitmatu. 

Eks me ise ohustame oma 
keelt kõige rohkem oma mõt-
lematusega.

Aga seda ma ei usu, et eesti 
keel mingis erilises ohus prae-
gu oleks. Mõelda vaid, milliseid 
raskeid aegu on olnud, aegu, 
kui keegi ei julgenud meie kee-
lele mingit tulevikku ennusta-
da. Küll on ahistanud seda sak-
sa keel ja vene keel. Ometi on 
eesti keel nüüd moodne ja are-
nev keel, mis pole mõõtmatult 
keerulisematel aegadel kuhugi 
kadunud ega kao ka edaspidi.

Osalesite just Eesti Laulu kon-
kursil, üldiselt läks ju hästi, aga 
võitu ei tulnud. Kas põhjus võis 
olla selles, et laul oli eesti kee-
les? Kas Eurovisioonile tasub 
saata ainult ingliskeelseid laule?

Ei, ma ei usu seda. Ja kui 
me meenutame natukene, siis 

on ju võitnud päris mitmel kor-
ral just need lood, mis ei ole 
olnud inglise keeles. No kas 
või see Portugali noormees 
Salvador Sobral, kes 2017. 
aasta võistluse võitis portu-
galikeelse lauluga. Ja muide, 
ka eestikeelsetel lauludel on 
olnud seal päris hea menu. " 
Kaelakee hääl", mille esitasi-
me Maarja-Liisiga, sai viien-
da koha. Ja tuletame meelde 
ka teisi eestikeelseid laule, 
mis on hästi seal vastu võe-
tud. Nii et pigem tekitab hu-
vi just üks hea, omapärane 
laul, mis pole nagu kõik tei-
sed inglise keeles. Võib-olla 
aitab see hoopis silma paista.

Kas eesti keel on 
laulmiseks hea 
keel?

Eesti keel 
on väga hea 
keel laula-
miseks, 
see kõlab 
ilusti. Sel-
lepärast ei 
maksa üld-
se pabista-
da, et ei tea, 
kuidas võõras 
publik keelt vas-
tu võtab. Hästi võtab! 
Kuidas saabki teisiti olla, kui 
lauldakse maailma kõige ilusa-
mas keeles, eks ole.

Aga ikka kardetakse, et äkki ei 
saada aru.

No siis võib soovitada teha 
ka oma laulust ingliskeelne va-
riant ja levitada seda oma fänni-
de seas teistes maades. Küll ha-
katakse siis aru saama ka eesti-
keelsest. Me oleks teinud ka oma 
laulust ingliskeelse versiooni, kui 
oleksime Eurovisoonile seekord 
pääsenud. Aga suurel laval kõ-
lab eestikeelne laul ikka korda-
des ilusamalt.

Mida ütlete neile, kes seni po-
le koroonaohtu millekski pida-
nud. ei soovi piiranguid ja ürita-
vad leida selle taga näiteks üle-
ilmset vandenõud inimeste or-
jastamiseks?

No see on ikka üks ülim lol-
lus – arvata, et keegi on meele-
ga viiruse lahti lasknud, et ka-
su saada. Nendele, kes niimoo-
di mõtlevad, võib ainult kaasa 
tunda. Ma ei teagi, kust niisu-
gused mõtted inimeste pähe üld-
se tulevad.

Muidugi võib igaüks mõel-
da, mida tahab, ja uskuda, mi-
da õigeks peab, aga teisi inime-
si oma uskumisega ohtu seada 
ei tohi. Tuleb sellegipoolest täita 
kõiki ohutuse reegleid ja austa-
da kaasinimeste õigusi jääda si-
nust nakatamata.

Me ju soovime, et see aeg kii-
resti läbi saaks. Ja ta saab seda 
kiiremini, mida vähem me ka 
ise lollusi teeme.

Kui läheb nii, nagu me soovime, 
siis ootavad teid juba sel suvel 
ees uued esinemised? Kas hing 
kisub juba lavale?

Jah, kisub lavale ja plaanid 
on suveks täiesti olemas, eks 
näis, kuidas nendega läheb. Ta-
haks muidugi kõigest väest, et 
läheks nii, et saaksime suvel 
kõige muu kõrval  ühe vägeva 
kontserdiga meenutada ka üht 
Eesti suurt kasvu lauljat Ma-
ti Nuudet.

Olete osalenud mitmes mälu-
mängusaates küll saatejuhi, küll 
külalisena. Millest selline põhja-
likuma mõttetöö huvi?

Mälumäng on mind saatnud 
lapsest saadik. Mulle meeldis, 
kui koolis, raamatukogus või 
naabripoiste sünnipäevadel teh-
ti lastele viktoriini. Ajaloohuvi 
tekkis mul sellest, et mu vane-
mad töötasid Saaremaa muuseu-
mis. Niisiis on mu mõte alati kis-
kunud huvitavate faktide poole. 
Ristsõnu lahendan ma siiamaani 
iga päev. Omal ajal oli ju väga 
popp Soome-Eesti televiktoriin 
Naapurivisa. Meil polnud toona 
kodus teleritki. Jooksin siis naab-
ripoisi juurde ja püüdsin vastu-
seid ära arvata. 

Muidugi on mul au olnud ol-
la peaaegu 23 aastat Mnemotur-
niiri võistkonnas. Avastasin üks-

kord, et olen selle saate ajaloo 
kõige pikema staaži-

ga mängija. Mälu-
mängud on põ-

nevad! Täna-
päeval ilmub 
ju nii palju 
uut teatme-
kirjandust. 
Ma loen 
need kõik 
läbi! Min-

gi tera ikka 
kuskilt tuleb.

Olete pool maail-
ma läbi reisinud. Kui 

oluline osa on teie elus olnud 
Tallinnal?

Kui mind hakkas kiskuma la-
vaelu poole, siis küll ma nauti-
sin Tallinna tulesid! Mul on suur 
ajaloohuvi ja mu vend elas va-
nalinnas Uuel tänaval. Niisiis 
ma kondasin mööda vanalinna 
ja ahmisin endale ajalugu sisse. 
Tallinn oli minu jaoks maailma 
kõige ilusam ja suurem linn. Siin 
olid niisiis suurlinna tuled,  ah-
vatlused ja töö. 

Mõned kiidavad ju maailma 
üht suurimat linna New Yorki. 
Olen seal mitu korda käinud. See 
on muidugi uhke koht, kus vä-

ga kõrged majad. Aga seal kus-
kil 5. avenüül liikudes mõtled, 
et saaks hoopis Tallinnasse, seal 
oleks õhku ja hingamist. Tal-
linn on ikkagi kodu- ja mere-
linn. Sest kui sa oled sündinud 
nagu mina mere ääres, siis me-
ri peab olema. 

Praegu on vanalinna vaateplat-
vormidel vaikus. Mis tundeid 
see tekitab?

Linn peaks ikkagi kihisema 
melust ja inimestest, aga küll see 
aeg tuleb. Ma olen teinekord jalu-
tanud abikaasaga sihitult mööda 
tänavaid, et vaadata, mida siin 
siis jälle uut tehtud on. Kui pal-
ju ikka ehitatakse ja kuidas see 
linn areneb! Tallinn on imeline 
linn! Ma unustan ära suure hul-
ga autosid ja ummikud. Need on 
paratamatud, nende peale pole 
mõtet vihastuda. 

Ivo Linna sõnul meeldib talle tohutult ajalugu ning vanalinnal on olnud tema elus eriline koht, kuhu ta ikka ja jälle hea meelega jalutama tuleb. Albert Truuvärt

Ülim lollus  
on arvata, et keegi 
on meelega viiruse 

lahti lasknud, et  
kasu saada.

Ivo Linna saab linnalt teenetemärgi

"Minu jaoks ei olnud küsi-
mustki, kas anda nõusolek 
osaleda etteütluse läbiviimi-
sel. Minu jaoks on sellised 
asjad ennekõike väga suur 
au, sest keel on mind alati 
huvitanud. Loodan, et oma 
elu jooksul suudan 
selle eesti keele 
ka ära õppi-
da," ütles 
saarlasest 
laulja Ivo 
Linna.

Tallinna 
linn esitas 
armastatud 
laulja Ivo Linna 
ka teenetemärgi 
kandidaadiks märki-
misväärse panuse eest Eesti 
muusikaelu kujundamisel. Li-
saks loeb laulja tänavu ette ka 
Tallinna päeval toimuva e-et-
teütluse.

"E-etteütlus toimub 14. mail. 
Mäletatavasti esitas Ivo Linna 
1988. aasta 14. mail esma-
kordselt viis isamaalist laulu. 
Kahjuks küll mitte Tallinna lin-
nas, aga sellele vaatamata on 
sümboolsus rohkem kui suur,"  
ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

"See on väga tore, kui ilusal 
päikesepaistelisel päeval sain 
siia tulla ja juba esimeste mi-
nutite jooksul lüüakse mind 
uudistega tummaks," vastas 
Ivo Linna linnavalitsuse pressi-
konverentsil.

Laulja sõnul on ta äärmiselt 
tänulik nii tunnustuse kui ka 
kutse eest osaleda etteütluse 
läbiviimisel. "Mulle on see suur 

au. Olen pärit Saaremaalt ja 
loodan, et suudan elu jooksul 
ise ka selle keele ära õppida, 
sest kodukandi keel ja kirja-
keel on ju erinevad. Noore me-
hena ümber harjuda oli raske, 
ma ei suutnud õ-tähte välja 

öelda, aga nüüd juba 
suudan,"  lausus 

ta. "Eesti keelel 
on kaunis kõla 

ja meil on 
kõik sõnad 
olemas. Jäl-
gin keele 
muutumist 

natuke mureli-
ku pilguga. See 

on selge, et aasta-
sadade jooksul keel 

muutub, midagi tuleb juurde ja 
mõned sõnad kaovad. Aga 
praegu,  jälgides, kuidas jälle 
ühe teise keele mõju üritab 
meie keelt risustada, läheb 
selg sirgu ja tahaks võidelda. 
Öelda, et sõbrad, meie keeles 
on sõnad olemas, kasutagem 
neid, mitte siis võtta kohe 
hoobilt üle uusi sõnu mujalt." 

Etteütluse sisselugemisest 
on laulja ka ise palju õppinud. 
"Harjutasime koos eesti keele 
õpetaja Seoriin Jõgisega 
teksti, lugesin üsna mitu kor-
da talle ette ja märkusi tal oli, 
nii et mul on veel arenguruu-
mi," lisas ta. "Loodan tõesti 
suurt osavõttu, ja igasugune 
mälutreening ja mõtteharjutus 
on ju praegusel ajal ainult 
abiks." 

E-etteütlus tuleb seekord  
taasiseseisvumise teemaline
• Kui varem on 2013. aastal 

alguse saanud Tallinna päe-
va etteütlust kirjutatud Tal-
linna ülikoolis, kinos Kos-
mos ja ka Vabaduse välja-
kul, siis sel aastal on 
võimalik end proo-
vile panna e-ette-
ütluse vormis. 
"Meil olid sellel 
aastal suuremad 
plaanid. Paar aas-
tat tagasi korralda-
sime etteütlust Vaba-
duse väljakul ja siis oli minu 
meelest kõige emotsionaal-
sem üritus nende aastate 
jooksul,"  sõnas linnapea 
Mihhail Kõlvart. "Praegune 
olukord kahjuks ei luba tu-
handel inimesel kokku saa-
da, aga eelmine aasta andis 
meile uue kogemuse e-et-
teütluse näol." 

• 2021. aasta etteütlus on pü-
hendatud taasiseseisvumi-
se 30. aastapäevale ja see 
toimub 14. mail kell 12.

• Enne etteütlust on kõigil 
keelehuvilistel võimalik 
värskendada oma teadmisi 

eesti keele õpetajate juhen-
datud ettevalmistustundi-
des. 3. mail saab vaadata vi-
deotundi kokku-lahku kirju-

tamise teemal (õpetajad 
Piret Järvela ja Ire-

ne Artma), 10. 
mail aga räägi-
takse suurest 
ja väiksest al-
gustähest 

(õpetaja Seoriin 
Jõgise). Kõiki vi-

deoid ja hiljem ka et-
teütlust saab jälgida etteüt-
luse veebilehel  https://
www.tallinn.ee/etteutlus, 
Tallinna Facebooki lehel, 
Instagramis ja Youtube’is.

• Juba praegu on võimalik 
panna proovile oma teadmi-
sed kirjavahemärkide, eel-
kõige komade kasutami-
sest. Eesti keele õpetajate 
Kristi Koidu ja Kaia Rosina 
koostatud testid leiab kesk-
konnast Kahoot.

• Tallinna päeva e-etteütluse 
korraldab linna haridusamet 
koos Tallinna koolide eesti 
keele õpetajatega.
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"M inu jaoks on kõige ilusam üks lihtne ja lühi-
ke sõna – ema," ütleb seekordses pikas in-
tervjuus (loe lk 6-7) laulja Ivo Linna, kes 15. 
mail asub kõigile kirjutamishuvilistele diktee-

rima Tallinna päeva etteütlust.
Elus kipub juhtuma, et me ei oska igiomast tähele pan-

na, väärtustada, hoida. Mõelgem kasvõi sellele, kui hooli-
matult käitume mõnikord kodustega ja kui püüdlikult üri-
tame halbu emotsioone võõramate eest peita. Emakeel aga 
on ligimesest veel ligem. Väike inimesehakatis õpib maail-
ma mõistma ja mõtestama emakeele najal. Nimelt hakkab 
keel last mõjutama veel enne, kui ta kõnet õpib mõistma. 
Emakeel sätib inimese oma rahvuse hulka ja keel on see, 
mis seob rahvuskultuuri ühte meie kiiresti vahelduvate ida- 
ja läänetuulte tallermaal.

Ivo Linna sõnul on selga, et aastasadade jooksul keel muu-
tub – midagi tuleb juurde ja 
mõned sõnad kaovad. Ometi 
tundub kohati, et oleme liht-
salt hoolimatud, kui üha ja 
jälle tuleb muret tunda ema-
keele risustamise, võõrmõ-
jude koorma ning hävimis-
ohu pärast. Sel juhul läheb 

selg sirgu ja tahaks võidelda.
Samamoodi tahaks võidelda selle nimel, et emadus tä-

hendaks siiski rohkem rõõmu kui raskusi. "Lapse kasvata-
mine on nagu maratoni jooksmine, laps õlal, samal ajal kui 
teised  jooksevad ilma koormuseta õlal," võrdleb sotsio-
loog Mare Ainsaar emadepäeva eel peresisesest ebavõrdsu-
sest rääkivas artiklis (loe lk 2-3). Olenemata asjaolust, et tä-
napäeval rühmavad naised meestega samaväärselt tööd te-
ha, peetakse meil koduseid töid ning haigete lastega koju-
jäämist jätkuvalt ennekõike ema kohustuseks, keda kaasa 
"abistab", kui tal selleks parajasti tuju ja aega juhtub ole-
ma... "Naiste suurema töökoormuse on tekitanud ettekuju-
tus, et õrnemal sool on kokkamise, tolmulapi käeshoidmise 
ja lapse füüsikaülesannete lahendamise "soolikat" kuidagi 
nagu rohkem kui meestel," tõdeb võrdsete võimaluste voli-
nik Liisa Pakosta. Juba ainuüksi emade tervise nimel tuleks 
sellist tendentsi korrigeerida! Lahendusteks võiks olla ees-

kätt paindlikuma töökorralduse tagami-
ne ning võrdsem kodutööde jaotus, mil-
le raames peaksid oma elukorralduses 

ja suhtumistes muudatusi tegema nii 
isad, lapsed kui õpetajad.

Lapsekasvatamine on töö. Et 
see on samal ajal sulaselge rõõm, 
ei muuda asja olemust – ka pal-
gatöö on meist suurele osale 
midagi enamat elatusvahen-
dite teenimisest. Emade töö 
väärtustamine nõuab ena-
mat kui emadepäeval lip-
pude lehvitamist – ja se-
da nii peredes kui ka ko-
gu riigis.

Kuidas hoiame 
oma emasid ja 
emakeelt?

Krista Kiin,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna linnakantselei

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

Toimetaja Virkko Lepassalu, virkko.lepassalu@tallinnlv.ee, 616 4044

Toimetaja Kai Maran, kai.maran@tallinnlv.ee,  616 4079

Toimetaja Krista Kiin, krista.kiin@tallinnlv.ee, 645 7308

Toimetaja Ivo Karlep, ivo.karlep@tallinnlv.ee, 616 4071

Toimetaja Moonika Tuul, moonika.tuul@tallinnlv.ee, 616 4043

Toimetaja Jaanika Valk, jaanika.valk@tallinnlv.ee 640 4416

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Emadus peaks tä-
hendama siiski roh-
kem rõõmu kui ras-
kusi.

Seadused peaks laskma 
malevanoori lihtsamalt töö-
le võtta – praegused sea-
dused ei arvesta, et noorte-
ga on kaasas ka 
rühmajuhid.

Kuigi veel mõni aeg tagasi 
võis ajakirjandusest leida peal-
kirju suve võimalikust ärajäämi-
sest, siis õpilasmaleva jaoks sel-
line stsenaarium ei käivitu. Kui 
just ootamatult uusi üleriigilisi 
piiranguid ei kehtestata. Juba 4. 
mail kell 15 algab kodulehekül-
jel www.malev.ee kandideerimi-

ne Tallinna õpilasmaleva male-
varühmadesse.

Miks võiks 13-19-aastane 
noor õpilasmalevasse tulla? Eks 
need põhjused ole erinevad, kuid 
selle laiem eesmärk on töökas-
vatus ja sotsiaalse kompetentsi 
kujundamine. Noortele töövõi-
malust andes panustavad ette-
võtjad tulevikku, sest mõne aas-
ta pärast hakkavad needsamad 
noored ju tööle. Andes noortele 
võimaluse kogemuseks, ei pea 
pärast kurtma, et noored ei oska 
midagi teha. Ei pruugigi osata, 
kui võimalust pole olnud. Õpi-
lasmaleva noortele reaalse töö-
kogemuse pakkumine valmis-
tab ette asjalikumaid tuleviku-
tegijaid meie majandusele. Sel-
les osas alternatiiv õpilasmale-
vatele puudub.

Tõsi, üks mure on, nimelt 
jääb malevlastele sobivaid töö-

valdkondi järjest vähemaks, sest 
nii mõnelgi alal erinevalt varase-
mast  inimtööjõudu enam ei va-
jata, kõikjal tegutsevad masinad.

Noorte töökasvatusse panus-
tamise eest võib tööandjate kõr-
val kiita ka nii riiki kui ka ko-
halikke omavalitsusi. Näiteks 
on mitmed Tallinna linnaosad ja 
asutused pakkunud juba aastaid 
noortele võimalust suvel õpilas-
maleva kaudu tööd teha.

Õpilasmalevale mõeldes tu-
leb välja, et  seadused vajaks 
täiendamist. Praegu võib ala-
ealise malevlase palkamine ol-
la tööandjale ebaotstarbekas või 
mõnikord isegi kulukas. Seadu-
sed ei arvesta, et rühmaga on 
kaasas rühmajuhid, kelle ole-
masolu vahendaja ning töökait-
se ja -ohutuse tagajana muudab 
malevlase olukorda oluliselt võr-
reldes teiste alaealiste töötajate-

ga. Rühmajuhtide ning ka male-
va staabi seljatagune võiks las-
ta lihtsamalt sõlmida noorte-
ga lepinguid. Küsimus on tun-
ni- ja tükitöös. Lahendus oleks 
tõsta malevad üldisest töösea-
dustes eraldi reale koos nei-
le erandina kehtiva tööandja-
le motiveerivama regulatsiooni-
ga. Kui aga nendest kitsaskoh-
tadest üle saab, siis tööandjale 
lisakulusid malevarühm ei too, 
sest nii majutuse kui toitlustuse 
organiseerib maleva korraldaja. 
Rühmaga on kaasas täiskasva-
nud rühmajuhid, kes kontrolli-
vad, et töö saaks tehtud, moti-
veerivad ja toetavad.

Info tänavuste õpilasmaleva 
rühmade ja rühmadesse kandi-
deerimise kohta leiab SA Õpi-
lasmalev koduleheküljelt www.
malev.ee

Kalle Pilt, 
Lauri Beekmann,
Eesti Karskusliit

Alkohol ei ole stressilee-
vendaja, vaid depressant. 
Kriisi ajal oleme tundnud 
positiivseid muudatusi, mis 
alkoholi tarbimise vähenda-
mine kaasa on toonud, är-
me nüüd lange vanade  har-
jumuste kütkesse!

Pandeemia on toonud meile 
palju negatiivseid emotsioone ja 
hetki – haiged ja surevad lähe-
dased, suletud ühiskond, piira-
tud kultuuritarbimine ja lukus-
tatud söögikohad ning baarid. 
Me oleme pidanud oma elu üm-
ber korraldama, tegema olulisi 
muutusi, mida kaks aastat ta-
gasi isegi ettegi ei kujutanud. 
Muutuste sekka käis ka nende 
ja olukorra eitamine, kuid tä-
naseks oleme enamasti aru saa-
nud pandeemiaga seotud uuen-
duste vajadusest ning neid el-
lu viinud.

Suurel määral on sõltunud 
igaühest meist, kuidas oleme 
suutnud ja osanud selle kodu- 
ja perekeskse perioodi enda ka-
suks töötama panna. Paljud va-
nemad on taas avastanud aktiiv-
se lapsevanema rolli tähenduse. 
Räägitakse rekordilistest suus-
kade ja jalgrataste läbimüügist, 
matka- ja rabaradade külastus-
test. Paljud on vähendanud al-
koholi tarvitamist ja inimesed on 
leidnud suletud umbsetest ruu-
midest jälle tee loodusse. Tervel 
maakeral ei ole vist mitte kuna-
gi peauudiste tasemel räägitud 
nii palju rahva tervisest. Mitte 
ainult vaktsineerimisest, näo-
maskidest ja haiglate koormatu-
sest, vaid ka tervislikest eluvii-
sidest, kasvõi selleks, et vähen-
dada haiglate koormatust ja tu-

gevdada oma isiklikku immuun-
süsteemi nakkuste suhtes. Võib 
ühemõtteliselt öelda, et sellele 
planeedile läheb tervis praegu 
vägagi korda.

Lisakoormus niigi kannata-
vatele tervisetöötajatele

Üks olulisim muudatus on 
olnud baaride ja pubide sulge-
mine ning koosviibimiste pii-
ramine. Viiruse leviku üks pa-
rim "sõber" 

on tõestatult olnud alkohol.  
Eri riikidest on riiklikud tervi-
sesüsteemid korraldanud otse-
seid infokampaaniaid, kutsu-
des üles alkoholi tarbimist vä-
hendama, et vabastada haiglad  
ja kiirabid koormast, mida al-
koholi tarbimine neile muidu 
põhjustab. Ja tõenäoliselt on-
gi paljud seda teinud – tarbi-
nud alkoholi märkimisväärselt 
vähem. Ühelt poolt on piirid 
kinni ja alkoholi tarbimise ko-
had samuti, teiselt poolt räägi-
megi rohkem tervisest, vaim-
sest tervisest ja perede toime-
tulemisest. Oleme aru saanud, 
et alkohol ei ole stressileeven-

daja, vaid depressant. Oleme 
tundnud positiivseid muudatu-
si, mida alkoholi tarbimise vä-
hendamine kaasa on toonud.

Kriisist väljatulemine toob 
kaasa suure kergenduse, kuid 
loob ka ohu langeda tagasi va-
nadesse harjumustesse, mis 
võib-olla olid selle 
kriisi põhjustajaks 
või tühistavad 
selle plaani-
tud refor-
mi kasuli-
ku mõju. 
Eelmise 
aasta eri-
olukorrast 
välja tul-
les kerkisid 
eesliini töö-
tajate andme-
tel paljud alko-
holiga seotud kahjud 
märkimisväärselt. Nii nagu 
juhtub igal aastal jaanipäeva 
ja jõulude aegugi. Vabanemine 
eriolukorra või siis ka igapäe-
va töörutiini piirangutest toob 
paljude inimeste seas kaasa al-
koholi tarvitamise kasvu. Seda 

nimetatakse ju lõõgastumiseks, 
kuid tagajärjed on siiski kõike 
muud. Ärgem langegem taga-
si … läheme positiivsete muu-
datustega edasi. Äkki on aru-
kam hoopis teha need muutu-
sed püsivaks?

Tervis parem ja raha jääb 
rohkem alles

Viimastel aastatel on paljud 
inimesed üle maailma osalenud 
erinevates alkoholivaba kuu akt-
sioonides, kogedes taaskord po-
sitiivset täielikult kainet eluviisi. 
Peaaaegu iga kuu on mingis riigis 
tööle pandud mõni algatus; Tipa-
ton Tammikuu ja Dry January 
(Soomes ja Suurbritannias), Dry 
Feb ja Suchej Unor (Kanadas ja 
Tšehhi Vabariigis), Go Sober For 
October (Suurbritannias) ja Sza-
raz November (Ungari). Muidugi 
ka meie kodumaine "Septemb-
ris ei joo" kampaania. Ja see on 
tõesti ka ainult väike valik sel-
listest kuudest. Praegu käib Su-

urbritannias aga koguni kolme-
kuine Sober Spring et-

tevõtmine. See al-
gas 20. märtsil 

ja kestab 20. 
juunini. Al-
gatatud 
inimeste-
le, kes lä-
bisid Dry 
January ja 
leidsidki, et 

sedasi on ju 
parem. Ter-

vis läheb pa-
remaks, kehakaal 

langeb, uni on täieli-
kum ning raha jääb ka roh-

kem üle.
Pingutagem siis, et meie har-

jumused jääkski tervislikumaks, 
koduvägivald väheneks ning ül-
dised tervisenäitajad paranek-
sid.

Õpilasmalev aitab noortel koroonaaegset suhtlusnälga võita

Tiit Terik,
SA Õpilasmalev 
nõukogu  
esimees

Hoidkem piirangute aja 
harjumusi ja joogem vähem!

Rekordilise 2,61 miljoni euro 
suuruse eelarvega remondi-
takse üle 20 tänava ning erilist 
rõhku pannakse kõnniteede 
kordategemisele. 

Tööde käigus uuendatakse 
sõidu- ja kõnniteede asfaltka-
tet, vahetatakse välja lagune-
nud äärekivid ning korrastatak-
se kaevupäised. Teekatet pa-
randatakse Majaka põiktänaval, 
Lubja ja Lasnamäe tänaval. Üht-
lasi remonditakse Pae prome-

naadiga külgnevad kõnniteed, 
Priisle pargiga külgnev kõnni-
tee, Linnamäe tee 1 esine kõnni-
tee, Punane 65 ja 67 esised sõi-
du- ja kõnniteed ning Kivila 3a 
sotsiaalmajaga külgnevad kõn-
niteed. Samuti taastatakse 
Laagna tee linna siseneval suu-
nal Mustakivi bussipeatuse oo-
teplatvormi asfaltkate. Neil tä-
navatel teostavad töid Tref 
Nord OÜ, InfraRoad OÜ ja Via-
mer Grupp OÜ, tööd viiakse lõ-
pule suve jooksul.

Mitmel pool Lasnamäel algab 
ulatuslik teede taastusremont

Ärgem  
langegem tagasi, 

läheme  
positiivsete  

muudatustega 
edasi.

Vähem alkoholi tähendab vähem koduvägivalda ning katkisi inimesi  
ja peresid.  Scanpix
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Aasta algusest võttis AS 
Tallinna Linnatransport (TLT) 
liitumislepinguga üle pealin-
na sotsiaaltranspordi teenu-
sepakkumise ning kuulutas 
välja hanke uute invabusside 
liiniletoomiseks. Uute sot-
siaaltranspordi busside han-
ke võitis VehoAS.

"Igapäevaselt on pealinnas 
ligikaudu 750 sõidusoovi liini-

vedudele, millest 90% on in-
vatranspordi liiniveod koolides-
se, töökohtadesse ja teistesse iga-
päevatoimingutega seotud asu-
tustesse ning 10% juhuveod ehk 
sõidud arsti juurde või taastus-
ravikeskustesse," ütles abilin-
napea Andrei Novikov. "Meie 
eesmärk on muuta sotsiaaltrans-
pordi teenus töökindlamaks ja 
kvaliteetsemaks." TLT juhatu-
se esimees Deniss Boroditš üt-

les, et sotsiaaltranspordi 
sõidukite hankes osa-
les kokku neli pakku-
jat, kuid hanke või-
tis AS Veho, kel-
le hankepakku-
mus vastas kritee-
riumitele ning oli 
majanduslikult pa-
rim. "Soetame ühte-
kokku 16 invavarus-
tusega väikebussi kogu-

maksumusega 978 
400 eurot, mil-

lele lisandub 
käibemaks," 
lausus Boro-
ditš. 

Kõik 
väikebussid 
varustatak-

se ratastooli 
tõstuki ja kahe 

spetsiaalse ratas-

tooli kohaga. Kaks sõidukit on 
9-kohalised M1 väikebussid ja 
14 sõidukit on 16-kohalised M2 
väikebussid.

Lähikuudel viib TLT läbi Sak-
samaa ekspertide abil koostatud 
koolitusprogrammi, mis aitaks 
tõsta inva- ja erivajadustega ini-
meste transporditeenuse kvali-
teeti ja tunda sõidukijuhtidel end 
ametikohal pädevamana.

Liikumisraskustega inimesed hakkavad sõitma Mercedese bussidega

Külli Mariste
kylli.mariste@tallinnlv.ee

"Linna toetus aitab meie 
õppemaksu ligi 20 eurot 
madalamana hoida ja tree-
neritele palka maksta," lau-
sub võimlemisklubi Piruett 
tegevjuht Catrin Ott. 
"Toetuse eest saame maks-
ta renti ja õpetada noori," li-
sab Tallinna võrkpalliklubi 
noortetöö juht Rando 
Ringmets.

Piruett saab linnalt igal kuul 
6000-7000 eurot toetust. "Sel-
lest rahast on meil kindlasti pal-
ju abi oma igapäevategevuses," 
selgitas Ott (pildil). "Me oleme 
arvestanud, et kui see linna pea-
raha võetakse 
ära, siis tä-
hendaks see 
igale vane-
male ligi 
20-eurost 
õppemaksu 
tõusu. Ja ma ei 
ole kindel, kas kõik vanemad 
oleksid nõus maksma seda raha 
juurde. Harrastusrühmade õp-
pemaks on praegu 50-60 eurot 
kuus, neil, kes juba võistlussporti 
teevad, aga veidi üle 90 euro." 

Linna sporditegevuse toetust 
on lubatud kasutada kas rendi 
maksmiseks, treeneri töötasuks 
või spordivahendite ostuks. "Meie 
kasutame toetust põhiliselt tree-
neri palgafondina," selgitas Ott. 
"Ja kuna oma põhibaasi rendime 
24/7, siis ka selle rendiks."

Võrkpallihuvilisi aina  
rohkem

Meedias on kri-
tiseeritud, just-
kui Tallinn ee-
listaks toeta-
misel mõn-
da spordi-
ala, näiteks 
korvpalli või 
taekwondò d. 
Tegelikult see 
nii ei ole. "Me 
oleme seda toe-
tust saanud hetkest, 
kui Tallinna linn hakkas oma 
spordiklubisid toetama. Nii et 
see on kestnud juba väga kaua, 
klubi ise on juba 31 aastat va-
na," rääkis Ott. "Kolisime oma 
baasi mõni aasta tagasi, sügi-
sel algab meil neljas hooaeg. 
Me väga loodame, et omani-
kud lasevad meil siin veel pal-
ju aastaid veeta. Meile see koht 
väga sobib, tegemist on kesk-
linnaga, kus vanemad leiavad 

meid väga hästi üles. Praegu 
on meil veidi alla 600 õpila-
se, põhibaasi saalis treenib iga 
päev 250 last."

Ringmets täiendas, et linnalt 
saadav pisut üle 160 000-eurone 
toetus aastas aitab noori tree-
nida. Lisaks läheb raha saali-
de rendiks jt tegevuskuludeks. 
"Sellest toetusest on igal juhul 
kõvasti abi meile," kinnitas ta. 
"Meie klubis käib peaaegu 1000 
last esimesest klassist kuni lõ-
puklassini välja. Me oleme vii-
masel viiel aastal ikka tublis-

ti kasvanud, tulevad juur-
de uued treenerid ja 

uued treeningrüh-
mad. Tänu meie 

naiste- ja 
meestekoon-
dise edu-
le on huvi 
Eestis võrk-
palli vastu 

praegu vä-
ga suur. Eri-

ti huvitatud on 
võrkpallist tüdru-

kud, tänaseks on ju-
ba tüdrukud klubis üle-

kaalus. Noorteliigast lähevad 
nad edasi esiliiga võistkonda-
desse ja seejärel juba meistri-
liiga võistkonda ilma klubi va-
hetamata. Meistriliigast edasi 
saab aga minna juba Euroopat 
vallutama!" 

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsevi kinnitusel koostab Ees-
ti riik küll pingerida, millised 
alad on edukamad ja populaar-

semad, selle põhjal antakse ka 
toetusi ning see võib loomuli-
kult peegelduda ka linnas. Sa-
mas saavad Tallinna eelarvest 
toetust kõik spordiklubid, mis 
vastavad seatud kriteeriumi-
tele. "On tähtis, et spordiklu-

bi või spordiorganisatsioon te-
geleks laste ja noorte spordiga 
ning need lapsed ja noored oleks 
ametlikult Tallinna elanikud," 
selgitas abilinnapea. "Toetust 
saavad ka klubid, mis korral-
davad eri üritusi, nagu näiteks 

Tallinna maraton, Tallinn Iron-
man jt võistlusi, mis Tallinnas 
toimuvad. Neid on igal aastal 
mitusada. Kui taolised organi-
satsioonid taotlevad linnalt ra-
ha, siis nad ka toetust saavad. 
Lapsi treenivaid klubisid toe-
tab linn peaaegu kümne miljoni 
euroga. Pearaha on siin üks ja 
kõige levinum allikas, lisandu-
vad eri  investeeringud ja toe-
tused, mis on muuseas seotud 
ka näiteks meie Tallinna spor-
dikooliga. Seal toetatakse ande-
kamaid noorsportlasi – kui ta-
valiselt toetame 7-19-aastaseid 
sportlasi, siis spordikooli kau-
du saab Tallinnalt toetusi kuni 
23 aasta vanuseni."

Ustavad vanemad
Koroonaaeg on vähendanud 

vahetuid treeninguid ja kärpi-
nud spordiklubide sissetulekuid. 
Seepärast on linna toetused veel-
gi olulisemad. "Me oleme teinud 
õppemaksudes allahindlust. Õn-
neks on nii linn kui 
ka riik meid toe-
tanud ja see on 
meil aidanud 
ellu jääda," 
selgitas Ring-
mets (pildil). 
"Praegusel pii-
rangute ajal tegime me kõigi-
ga tööd Zoomi keskkonnas. Tree-
ner juhendas Zoomis ja parema-
tel hetkedel oli meil seal korra-
ga isegi 500 last! Need treenin-
gud toimuvad viis korda näda-
las niimoodi. Alustasime sellis-
te treeningutega ainult oma klu-
bis, aga siis tuli mõte, et jagame 
seda üle kogu Eesti. Ja nii said-
ki kõik võrkpallilapsed treenida 
meiega läbi Zoomi. Nüüd käi-
vad treeningud juba õues, ilmad 
on olnud küll väga külmad, aga 
laste huvi treeningute vastu on 
väga suur. Mõne soojakraadiga 
mängisid poisid juba rannavollet!

Oti sõnul on Covidi periood 
kõikidele raske olnud. "Me ole-
me küll vähendanud õppemak-
su, aga see on olnud võimalik 
just tänu sellele, et oleme saa-
nud toetusi ja meil ei ole tek-
kinud jooksvaid kulusid saa-
li rentidele. Meil on palju saa-
le, mis pole igapäevases kasu-
tuses. Nende eest me praegu  
maksma ei pea ja tänu sellele 
oleme saanud õppemaksu vä-
hendada," ütles Ott. "Siinkohal 
sooviksin ma väga tänada lap-
sevanemaid, kes on olnud vä-
ga truud meie klubile. Nad on 
nõus osalema veebitreeningutel 
kõikidel tingimustel, mida tree-
nerid on siin välja pakkunud"

VÕRKPALLIJUHT: Sporditoetus 
aitab noortel Euroopat vallutada

Pirita puhastas 
mänguväljakuid, 
pinke ja kive
Pirita linnaosa valitsuse telli-
musel pesti survepesuriga üle 
avalike mänguväljakute at-
raktsioonid, pingid ja prügiur-
nid ning puhastati soditud ki-
ve. Survepesuri alt käisid läbi 
ka kivid, avalikud malelauad ja 
rulapargid. Pinke ja prügikaste 
puhastati Rannametsa jalgtee 
ääres ja promenaadil, Vaba-
õhukooli tee ääres ja mujal. 
Mänguväljakute survepesu 
ning pinkide, prügiurnide ja ki-
vide puhastamine grafitist 
läks maksma 4000 eurot. 

Algas punaste 
lehekottide  
äravedu

Punaste lehekottide äravedu 
Nõmmel kestab 23. maini, sel-
lega alustati magistraalide ää-
rest. Kui kümnest lehekotist 
jääb väheks, saab ülejäänud 
haljastujäätmeid tasuta 
jäätmejaama viia,  eraisikutelt 
võetakse korraga vastu kuus 
100-liitrist kotitäit. Lisainfot 
jäätmejaama teenuste kohta 
saab tel 616 4000, mis töötab 
E-N 8.15-17 ja R 8.15-15.45) 
või www.tallinn.ee/jaatmejaa-
mad-tallinnas. Pääsküla 
jäätmejaam asub Raba 40, 
Rahumäe jäätmejaam Rahu-
mäe tee 5a. Infot saab ka 
Nõmme linnaosa valitsusest 
tel 645 7333 või valdeku@
tallinnlv.ee

Vabaõhu- 
muuseumis  
algab  
suvehooaeg

Vabaõhumuuseumis on 3. 
maist avatud ka taluhooned 
ning algab suvehooaeg. Maist 
septembrini saab iga päev 
kindlatel kellaaegadel osa lü-
hiekskursioonidest ja lastete-
gevustest ning proovida lihtsa-
maid talutöid. Suvekuude kol-
mapäevadel viivad muuseumi 
teadurid põnevatele temaatilis-
tele ekskursioonidele. Lisainfo 
https://evm.ee/est/sundmu-
sed/uritused.e/jalutuskaik-ta-
lurahva-toine-kevad/2022

Võimlemisklubi Piruett noored ja lapsed on oma klubi suured fännid, linn toetab klubi kuus 6000-7000 euroga. 
 GC Piruett

Linn toetab  
lastega tegele-

vaid klubisid ligi  
10 miljoni  

euroga.

BELOBROVTSEV: Toetame klubisid 
ka ujulaid ja spordihalle ehitades
"Olgu need siis Euroopa või 
maailma tiitlivõistlused, 
karikavõistluste eta-
pid vm suured jõu-
katsumised – kui  
Tallinnas korralda-
takse eri võistlusi, 
siis loomulikult toe-
tab neid ka linn," ütles 
abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev.

Belobrovtsev vastas kriiti-
kale, justkui toetaks linn vaid 
meelepäraseid klubisid, et nii-
viisi väitjad ei ole lihtsalt asja-
dega kursis. "Tegelikult toeta-
takse Tallinnas väga paljusid 
spordialasid," kinnitas abilin-
napea. "Kui me räägime, et 
üks või teine ala saab alaliidu 
näol tegevustoetust, siis või-
me öelda, et teiste mehhanis-
mide kaudu saavad toetust ka 
teised alad. Võime siin näiteks 
tuua investeeringuid. Tallinn 
ehitab ju ka ujulaid ja spordi-
halle. Praegu näiteks on töös 
Tallinna spordihall, mis on seo-
tud kergejõustikuga ja eelkõi-

ge saab sellest kasu kerge-
jõustikuliit. Nii et inves-

teeringute ja paljude 
toetuste abil toetab 
linn eri  alasid."

Belobrovtsev li-
sas, et kui Tallinnas 

korraldatakse eri  
võistlusi, siis loomulikult 

toetab neid ka linn. "Meil on 
terve nimekiri igasugustest 
võistlustest, mis saavad linna 
eelarvest toetust," lausus ta. 
"Nende seas on nii kohalikud,  
Tallinna oma võistlused kui ka 
suured rahvusvahelised võist-
lused, olgu need siis Euroopa 
või maailma tiitlivõistlused, ka-
rikavõistluste etapid vm suu-
red jõukatsumised. Need 
võistlused on väga erinevatel 
spordialadel. Selles mõttes 
ma küll ei ütleks, et Tallinn ee-
listab mingeid spordialasid. 
Kui tulemused on head, pole 
järelikult raha asjata kuluta-
tud. Aga see pole veel sugugi 
ainuke kriteerium toetuste 
määramisel."
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TALLINNA TEENETEMÄRGID: Tunnustuse saavad nii koroonaga 
võidelnud arstid kui ka Eestile vabaduse toonud diplomaat
"Käime rohkem jala, sõidame rohkem jalg-
rattaga ja ühistranspordiga, sest see on ka-
sulik nii endale kui ka kaaslinlastele," ütleb 
tehnikaülikooli professor Dago Antov. "Ku-
sagil Bangladeshis toodavad  lapsed oda-
vaid tekspükse, mida ei pea iga augu tekki-
des ära viskama – pükse saab ka paranda-
da," lisab ökomoe looja Reet Aus. Linn an-
nab tänavu neile ja paljudele teistele – kok-
ku 27 inimesele – oma teenetemärgi.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Professor Dago Antov  
seisab nutika liikluse eest

Mõistlik inimene ilma erilise 
vajaduseta peagi linnas 
enam autoga ei sõida, sest 
siin ei jätku neile lihtsalt ruu-
mi, leiab tehnikaülikooli inse-
neriteaduskonna mehaanika 
ja tööstustehnika instituudi 
professor Dago Antov.

Antov on ilmselt suurim au-
tostumise ja linnatranspordi 
teemadel rääkija. Teda huvita-
vad arukad ja autonoomsed 
sõidukid ning mõistlik infrast-
ruktuur. Antov uurib aruka liik-
luse mõju liiklejate käitumisele, 
keskkonnale ja ohutusele. Isik-
liku sõiduauto omamine või 
sellest loobumine pealinnas 
on jätkuvalt kirgi küttev teema, 
iseäranis koroonapandeemia 
tingimustes.

Kuigi auto tundub ka Tallin-
nas turvaline liikumisvahend, 
on professor optimistlikult ar-
vanud, et autostumine vähe-
neb peagi, sest kasvuruumi 
enam ei ole. "Kui meil praegu 
on ametlikult umbes 560 sõi-
duautot tuhande elaniku koh-
ta ja maailma maksimum on 
700 peal, siis lihtsalt pole 
enam kuhugi kasvada!" on An-
tov välja toonud. Ühtlasi 
on mees veendunud, 
et Eesti teedevõr-
gust (mitte Tallinna 
tänavatest) üldiselt 
rääkides ei saaks 
ummikuid üldse välja 
tuua, kuna teema on 
olematu. "Neljaraja-
lised teed igale 
poole on pigem 
"nice to have", 
mitte "must be" 
("hea, kui on", mit-
te "kindlasti peab 
olema" – toim) la-
hendus," on liiklus-
asjatundja öel-
nud. Küll aga 
soovitab Dago 
Antov linnatäna-
vatele erinevaid 
piirkiirusi, sest 
liiklusohutuse 

osas oleme kasvõi oma põhja-
naabritest mitu sammu maas. 
"Kaks kolmandikku Eesti juhti-
dest arvab, et nad on keskmi-
sest tunduvalt paremate os-
kustega ja teadmistega. Oma 
võimete ülehindamisest oma-
korda tuleneb, et siinsed juhid 
on liiga enesekindlad," on An-
tov öelnud.

Autostumist ei pea Antov 
sugugi kehva ühistranspordi 
süüks, ta on rõhutanud, et tra-
ditsiooniline ühistransport on-
gi autost alati aeglasem. Pro-
fessori meelest on Tallinnas 
vaja arendada hoopis trammi-
liiklust, sest uued trammid on 
kiired ja mugavad ning  suuda-
vad korraga vedada väga pal-
ju inimesi. Tänapäeva inimeste 
rohkem jalgrattasadulasse 
saamiseks on transpordipla-
neerimise professor Antov 
välja toonud kaks lahendust: 
luua tuleks turvalised mars-
ruudid ka tiheda liiklusega tä-
navatel ning rattahoiuvõimalu-
sed.

Antov kinnitab sõnumit, mis 
on kogu maailmas viimastel 
aastatel  populaarsemaks 
muutunud: käime rohkem jala, 

sõidame rohkem jalgratta-
ga ja kasutame ühistrans-
porti, sest see on kasulik 
nii endale kui kaaslinlas-
tele.

Tallinn tun-
nustab Da-

go Antovit 
asjatund-
liku ja pi-
kaajalise 
töö eest 
Tallinna 
liiklus-
ohutu-
se ja 
tallin-
laste 

liiklus-
käitumise 

paranda-
misel.

Hiiumaa kalamehest  
Vaino Väljasest sai Ladina- 
Ameerika kodusõja lõpetaja  
ning Eesti iseseisvuse taastaja
"Võim tähendab kahte asja 
– muret ja vastutust. Mure-
ga heitsid sa magama ja mu-
rega tõusid üles, sest vastu-
tusekoorem oli seljas," on 
öelnud äsja 90-aastaseks 
saanud diplomaat ja poliitik 
Vaino Väljas.

Vaino Väljas oli nõukogude 
ajal kümme aastat (1961-1971) 
Tallinna linna kõrgeima võimu-
kandja – EKP Tallinna linna-
komitee I sekretär. Kui ta oli 
jõudnud veel kümme aastat 
olla EKP ideoloogiasekretär, 
saatis impeeriumi juhtkond 
mehe rahvuslike vaadete tõttu 
diplomaadina Ladina-Ameeri-
kasse "asumisele". Aastatel 
1980-1988 oli ta NSV Liidu 
erakorraline ja täievoliline 
suursaadik Venezuelas, Domi-
nikaani Vabariigis ja Nicara-
guas. Soojadel maadel tööta-
des rõhutas Väljas alati, et ta 
on pärit Eestist ja Hiiumaalt. 
"Võib öelda, et vähemalt ka-
heksa Ladina-Ameerika presi-
denti teavad, kus asub Hiiu-
maa," on mees huumoriga 
rääkinud.

Väljase diplomaadikarjääri 
tipphetk oli kahtlemata Nica-
ragua kodusõja lõpetamine ja 
rahulepingu  vahendamine 
1988. aasta märtsis. Mehe tei-
se maailmateona mäletame 
küllap me kõik suveräänsus-
deklaratsiooni vastuvõtmist 
ENSV ülemnõukogus 16. no-
vembril 1988. Just see dekla-
ratsioon, milles Vaino Väljas 
mängis dirigendi rolli, oli võt-
metähtsusega Eesti iseseis-
vuse teel ja kõigi hilisemate 
omariiklusaktide nurgakivi. 
Toonane ülemnõukogu saadik 
Enn Põldroos on neid sünd-
musi Toompeal meenutanud 
nõnda: "Kui siis Väljas lõi oma 
kullipilgu üle saali, kus istusid 
ka mundrimehed ja karastatud 
stalinistid, ja raius kõva hääle-
ga "Kes on poolt?" ning tõstis 
ise esimesena käe, tõusid 
käed ka saalis. Mõned hakka-
sid alles hiljem aru saama, mil-
le poolt nad hääletasid." Juu-
bilari saavutuste nimekirja 
kuulub seegi, et nagu on öel-
nud toonane kergetööstuse 
minister ja uue lipu valmistaja 
Jüri Kraft, sai ka sinumustval-
ge lipu 24. veebruaril 1989 

taas Pika Hermanni torni hei-
sata "ainult Vaino Väljase 
heakskiidul".

Vaino Väljast on kutsutud 
mitme hüüdnimega. Väljaanne 
Hiiu Leht kirjutab, et üks tun-
tumaid neist on Suur Vaikija, 
mida endine diplomaat ise on 
tõlgendanud nõnda, et kuna 
paljudest juttudest ei ole alles 
märkmeid ega dokumente, ei 
ole soliidne neid ühepoolselt 
esitada. Kalapüügiga seondu-
vad hüüdnimed on tal Ladina-
Ameerikast pärinev Gran 
Pescador ehk Suur Kalamees 
ning Islander ehk Saareelanik. 
Need tunduvad sobivat mehe 
olemusega palju rohkem, sest 
kala ja kalapüük on Hiiumaal 
sündinud ja kasvanud Vaino 
Väljase kirg, kutsumus ja elu 
osa olnud poisikesest peale. 
Isegi oma kõrget vanust on 
Väljas seostanud kalapüügi-
ga: "Kalalkäik on ka üks põh-
jus, miks ma olen nii kaua ela-
nud. Peale värske õhu on see 
parim psühhoteraapia. Üks-
kõik kui kehv olukord ka po-
leks, kalal olles läheb kõik 
meelest ära."

Kalast ja kalamehe huumo-
rist ei saanud Väljas mööda ka 
kõige ärevamal ajal. Kui NSV 
Liidu juht Mihhail Gorbatšov 
ta 1988. aasta suvel, samal 
päeval, mil diplomaat Nicara-
guast puhkusele saabus, välja 
kutsus ja EKP I sekretäri koh-
ta pakkus, olnud Vaino esime-
ne vastus, et parem läheb ta 
Hiiu Kalurisse rannakaluriks.

Olgugi et Väljas õppis üli-
koolis ajalugu ning tundis huvi 
ka kirjanduse vastu, jäi ometi 
pinnale poliitika, õigemini rah-
va juhtimine, mida mees tegi 
tõelise riigimehelikkusega. Ol-
gu selle kinnituseks tema en-
da lausutud sõnad: "Võim tä-
hendab kahte asja – muret ja 
vastutust. Murega heitsid sa 
magama ja murega tõusid 
üles, sest vastutusekoorem oli 
seljas."

Vaino Väljase saab Tallinna 
kõrgeima autasu – Tallinna 
vapimärgi – märkimisväärsete 
teenete eest Eesti suverään-
susdeklaratsiooni vastuvõtmi-
sel 16. novembril 1988. aastal 
ja rolli eest Eesti iseseisvuse 
taastamise protsessis.

Disainer Reet Aus loob vanadest 
sinistest teksapükstest rohelist 
maailmamoodi

Inimesed ei taju, kui kallis on 
loodusele tegelikult odavate 
pükste tootmine, näiteks 
teksadele kulub 10 000 liitrit 
vett, on öelnud vanadest rõi-
vastest uut ja moekat loov 
disainer Reet Aus.

Rõivadisainer Reet Ausi 
missioon on anda kulunud rii-
deesemetele uus elu. Naine ise 
on kirjutanud, et teksapükste 
tootmine kiirmoetööstuses 
nõuab 10 000 liitrit vett. Kui 
neid teksapükse toota sama-
sugusel viisil Eesti tingimustes, 
oleks pelgalt veekulu hind Tal-
linna Vee hinnakirja alusel 21 
eurot. Inimesed ei taju, kui kal-
lid need odavad teksapüksid 
tegelikult on. Kusagil Bangla-
deshis toodavad neid lap-
sed ja jäätmed visatak-
se lihtsalt üle aia.

Tallinn tunnustab 
Reet Ausi ka selle-
pärast, et ta õpe-
tab taaskasutus-
kunsti üliõpilastele. 

Ausi arvates on meie püha ko-
hus anda pealtnäha odavate-
le, aga tegelikult kallitele tek-
sapüksele pärast mõningast 
kandmist uus elu. "Minu ees-
märk on peale selle lahendada 
küsimus, kuidas seda ringma-
jandust tööstuslikult võimali-
kult laialdaseks muuta," võtab 
Aus ise oma missiooni kokku.

Mitte et see hoobilt nüüd 
muudaks suurt pilti globaal-
majanduses. Keldritaolises 
nurgataguses tehases jäävad 
seitsmeaastased lapsed ikka-
gi mõne brändi T-särke trükki-
ma. Aga üha enam inimesi 
mõistab tänu Ausi selgitus-
tööle, et osta tuleks mitme 
odava asemel üks kallim, aga 

naturaalsest mater-
jalist riideese. Ja 

et riiet ei pea 
iga augu pä-
rast ära vis-
kama, vaid 
saab ka pa-

randada.

Eduard Toman: Kui see aitab  
tööd leida, õpib inimene  
kasvõi hiina keele ära

"See, kuidas eestlased ja ve-
nelased omavahel suhtle-
vad, on hoopis midagi muud, 
kui ajalehtedes kirjutatak-
se!" leiab rahvas-
te ühendaja, 
Vene kultuu-
rikeskuse di-
rektor Edu-
ard Toman.

Mullu oma 
60. sünnipäeva 
tähistanud näit-
lejat, lavastajat ja 
muusikut tuntakse küllap enim 
Vene teatri näitleja ning kuns-
tilise juhina. Vanaisa poolt Pal-
diski juurtega Toman sündis 
Harkovis ja lõpetas Moskva 
teatrikõrgkooli, kuid õppis Ees-
tisse naastes ära eesti keele 
ning teda võib pidada esime-
seks kahe kultuuri ühendajaks 
siinsel kaasaegsel teatrimaas-
tikul, kus varem  eksisteerisid 
eesti ja vene teater täiesti eral-
di. Tähendusrikkalt kehastas 
näitleja venelasest perepea 
rolli ka omaaegses telesarjas 
"Eestlased ja venelased", mille 
kohta ta ise märkis, et eestla-
sed ja venelased käivad küll 
samades poodides, sõidavad 
koos trollis ja bussis, kuid ome-
ti ei tea me üksteisest ja tege-
mistest midagi. "Tahame sellist 
eraldatust muuta, sest see, 
kuidas eestlased ja venelased 
omavahel suhtlevad, on hoopis 
midagi muud, millest ajalehte-
des kirjutatakse!" märkis To-
man toona, pidades ühtlasi 
imelikuks, et tema venelastest 

kolleegide seas leidub inimesi, 
kes eesti keele äraõppimist 
pole siin elades vajalikuks pi-
danud.

Üks väheseid vene näitle-
jaid, kes on ühtviisi hin-

natud ja armastatud nii 
vene- kui ka eestikeel-
se publiku hulgas, on 
teatri- ja telerollide 
kõrval tuntud ka paro-

disti ja lauljana. Tomani 
repertuaarivalikusse on 

läbi aegade mahtunud nii vene 
romansse, tuntud ooperi- ja 
operetiaariaid, itaalia laule kui 
lääne ja vene filmimuusika 
klassikat. Lisaks on Toman ise 
loonud arvukalt laule, kirjuta-
nud muusikat lastelavastustele 
ja teinud muusikalisi kujundusi. 

2017. aastast töötab Toman 
Vene kultuurikeskuse direktori 
ametikohal, kus ta varemalt oli 
ametis arengudirektorina. Vä-
hem ehk teatakse Tomani te-
gevust poliitikuna – tänaseks 
on mees juba aastaid Tallinna 
volikogu haridus- ja kultuuri-
komisjoni esimees, edenda-
des siingi teatrivaldkonna 
arenguid ning keeleõpetuse 
programme. Toman on öelnud, 
et eesti keele õpetamist peaks 
alustama juba lasteaias, usku-
des ühtlasi, et kui keeleoskus 
aitab tööd saada, õpib inime-
ne kasvõi hiina keele ära. 

Linn annab Tomanile teene-
temärgi pikaajalise ja märki-
misväärse töö eest Tallinna 
kultuuri- ja vaimuelu rikasta-
misel.
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TALLINNA TEENETEMÄRGID: Tunnustuse saavad nii koroonaga 
võidelnud arstid kui ka Eestile vabaduse toonud diplomaat

Dr Arkadi Popov rääkis  
koroonast ausalt ja keeruta-
mata ning dr Peep Talving  
seisis piirangute eest
"Üleüldine tervislik suht-
lemine, ka kriisi ajal, on 
ülioluline, sellest al-
gab kõik," lausus dr 
Arkadi Popov ja ta 
võitis rahva süda-
me. "Koroonaaja 
meetmed tuleb 
lihtsalt ellu viia, 
soovitusi ei võta 
inimesed tõsiselt," 
lisas ka USA geto-
gängsterite kuulihaa-
vu tohterdanud dr 
Peep Talving, kes 
oma teadmisi 
kodumaal ka-
sutades mõ-
ne aasta 
eest aasta 
arstiks sai.

"Eriolu-
korra haig-
latsaar" ja 
"kõige kuul-
sam eestlane" 
on vaid mõned hel-
litusnimedest, mis dr 
Arkadi Popovil õnnestus 
koroonakriisi alates mee-
dias välja teenida. Tervise-
ameti kriisistaabi hädaolu-
korra meditsiinijuhina te-
gutsedes võitis doktor Po-
pov rahva südame, pälvis 
kiitust hea eesti keele, au-
sa jutu ja huumorimeele 
eest ning sai Facebookis 
fännilehe rohkem kui kahe 
tuhande jälgijaga. Temalt 
on õppida, et lisaks eriala-
teadmistele on hea arsti 
trumbiks suhtlemisoskus. 
"Meditsiinis on number 
üks abistamine – abista-
me patsienti, abistame 
kolleegi. Üleüldine tervislik 
suhtlemine, ka kriisi ajal, 
on ülioluline, sellest algab 
kõik," on Tartu Ülikoolis 
arstiteadust ja Peterburis 
psühholoogiat õppinud dr 
Popov öelnud. Kolleegide 
sõnul on Arkadi Popov ise 
oma sõnadele parimaks il-
lustratsiooniks. Kui Popov 
midagi teeb, siis kirglikult, 
täpselt ja pühendunult.

Arst, õppejõud ja tead-
lane Peep Talving on am-
mutanud kogemusi nii lä-
hedases Stockholmis, ek-
sootilises Lõuna-Aafrikas 
kui ka kriminaalses Los 
Angeleses. Prof Talvingu 
kogenud käe all edenes  
traumaravi märkimisväär-
selt. Eestis juhitud projekti 
tulemusel on meil peaae-
gu kaks korda vähenenud 
suremine raskete trauma-
de tõttu. Mõne aasta eest 
aasta arstiks valitud trau-
makirurg on märkinud, et 
kirurgias tipptaseme saa-
vutamiseks on oluline sü-
gav huvi eriala vastu ja sil-
mapaistvalt tugev tööta-

he. Mit-
metes välisriikides 

töötanud doktor Talving 
peab oluliseks ka mentori 
rolli kirurgiks arenemisel ja 
kujunemisel. Pärast enam 
kui 30 aastat töötamist 
Rootsis ja USA-s Califor-
nias 2013. aastal Eestisse 
tagasi pöördunud arst 
hindab väga kõrgelt ka 
inimlikkust, järgib seda ka-
tegooriat ise ja ootab sa-
ma kaasinimestelt. Koroo-
napandeemia tingimustes 
on prof Talving rõhutanud, 
et tema hinnangul ei saagi 
pandeemia piiramine olla 
päris demokraatlik prot-
sess, vaid pigem veidi mili-
taarne: "Me teeme nii-
moodi: me otsustasime, et 
võtame selle meetme ja 
see tuleb ära teha. Siin on 
palju otsuseid, mis on kar-
mid, aga soovitustega vä-
ga kaugele ei jõua – ini-
mesed lihtsalt ei võta seda 
tõsiselt."

Lääne-Tallinna Kesk-
haigla juhatuse esimeest 
Arkadi Popovi tunnustab 
linn hindamatu panuse 
eest Covid-19 pandeemia-
ga võitlemisel ning elanike 
selgesõnalise teavitamise 
eest kriisiajal.

Põhja-Eesti Regionaal-
haigla juhatuse liiget, üle-
marst Peep Talvingut aga 
märkimisväärse ja olulise 
panuse eest Eesti medit-
siinivaldkonna arengusse 
nii praktiku kui ka teadla-
sena.

Teenetemärgi saab ka 
Kivimäe perearstikeskuse 
perearst Karmen Joller 
pühendunud töö eest pe-
rearstina ja tallinlaste ter-
vise edendamisel.

Eestlase kangekaelsus tegi 
Ott Tänakust maailma  
sporditipu, imeline mäng 
aga Tiit Sokust osava  
korvpallitreeneri
"Spordis peavadki vahepeal pisut halvemad ajad 
olema, et siis pärast jälle tõusta," ütleb korvpalli-
guru Tiit Sokk. "Kui aga vaadata meie rahvaarvu, 
siis oleme ikkagi saavutanud väga häid tulemusi."

"Terve vabariigi valitsus käis mõnda mängu vaata-
mas," meenutab Tiit Sokk korvpalli hiilgeaegu 
1980ndate lõpus. "Kalevi hall oli rahvast täis ja kisa-
kära meeletult palju, ehkki lõunapoolsete maadega 
võrreldes oli kõik veel üsnagi vaikne." Korvpallurid 
olid toona tõelised kangelased rahva silmis. Tipp-
spordist lahkuti vanuse tõttu ja võidetud tiitlid ja me-
dalid kirjutati igaveseks spordiajalukku. 

Soku 1988. a Soulist saadud olümpiakulla väärtus 
viimase aja krahhide ja krahhikeste taustal vaid kas-
vab. Olgu pealegi, et see oli võidetud NSV Liidu koon-
dises, kus mängumehena kindlasti geniaalne Sokk oli 
seatud mängujuhiks. Rääkimata maailmameistrivõist-
luste hõbemedalist (1986 ja 1990) ja Euroopa meistri-
võistluste pronksmedalist (1989). Toona, taasiseseis-
vumise eel ei tajutud, 
see on esimene ja 
suure tõenäosusega 
viimane kord, kui 
eestlane jõuab korv-
pallis olümpiavõidu-
ni. Sokk arvab, et 
Eesti spordi pare-
mad päevad veel al-
les tulevad. "Spordis 
peavadki vahepeal ehk pisut halvemad ajad olema, et 
siis pärast jälle tõusta," ütleb ta. "Kui aga vaadata 
meie rahvaarvu, siis oleme ikkagi saavutanud väga 
häid tulemusi." Tiit Sokk on muidugi teinud kõik, et te-
ma ei jääks ainsaks, kel korvpallis ette näidata seda-
võrd suured saavutused. Pärast mängijakarjääri lõppu 
on ta püüdnud, et keegi veel sama kaugele jõuaks kui 
tema omal ajal. Ta on asutanud Tiit Soku Korvpalli-
kooli, nüüdse nimega spordiklubi Nord, mille sihiks on 
kasvatada spordist ja tervislikest eluviisidest lugu pi-
davaid noori. 2019. aastast on spordiklubi Nord ka 
ametlik BC Kalev Cramo noortesüsteemi arendaja. 
Eesmärk on leida nii järelkasvu nii BC Kalev Cramo ri-
dadesse kui ka rahvuskoondisesse.

Teist sportlast, kes esitatud teenetemärgi laureaa-
diks, rallisõitjat Ott Tänakut, ühendab Sokuga üks 
joon. Kangekaelsus, millega noorukina murti end 
maailma tipu poole. Ja muidugi veel, et nad on saavu-
tanud kõik, mis oma alal võimalik. Mitmekordse Eesti 
meistri autorallis ning 2019. aasta autoralli maailma-
meistri võidud mõjusid kindlasti palsamina meie räsi-
tud enesekindlusele. Olime just ju suusariigina põrmu 
tõugatud. Aastatel 2018 ja 2019 valiti rallipaar Ott 
Tänak ja Martin Järveoja Eesti aasta võistkonnaks.

Käesoleval aastal tähistab Eesti auto- ja moto-
sport 100 aasta  juubelit – 1921. aastal toimus Eestis 
esimene võidusõit autodele ja mootorratastele mars-
ruudil Tallinn-Rapla-Tallinn, milles osales kaheksa au-
tot ja kaks mootorratast.

"Sport peaks ikka positiivseid emotsioone looma," 
ütleb Tiit Sokk.

Mõlemad mehed on neid kuhjaga andnud.
Linn tunnustab omanimelise korvpallikooli asutajat ja 

treenerit Tiit Sokk olulise panuse eest Eesti ja Tallinna 
spordi arengusse tippsportlasena, Eesti korvpallikoon-
dise peatreenerina ja panuse eest korvpalli järelkasvu 
treenimisel. Rallisõitjat, mitmekordset Eesti meistrit ja 
maailmameistrit Ott Tänakut aga märkimisväärse pa-
nuse eest Eesti rallispordi maailmakaardile viimisel, 
spordiala populariseerimisel ja eeskujuks olemise eest 

noortele 
motosport-
lastele.

Koolipapa Meelis Kond ei salli massikooli, 
vaid tõstab  esile õpilaste andeid
"Haridus pole mitte see, mida oleme 
õppinud, vaid see, mis jääb järele, kui 
oleme õpitu unustanud," tsiteerib Tal-
linna 21. kooli direktor Meelis Kond 
meelsasti klassikuid. Tallinna vanima 
lasteaia direktorit Marika Ärmpalu kir-
jeldavad aga kolleegid kui väga sooja 
ja hoolivat inimest, kes on loonud Kop-
lis kogukonda ühendava paiga.

Kond oli juba keskkooli lõpus veen-
dunud, et tahab õpetajaks saada. "Pü-
hendumus on pedagoogikas väga täh-
tis," leiab mees, kes on direktoriks rah-
vusvahelisi innovatsiooniauhindu pälvi-
nud koolis, mille lipukirjaks on "21. koo-
list 21. sajandi haridus". 
"Haridusinnovatsioon seisneb püüdes 
iga õpilase anne üles leida, et ei taan-
dutaks vaid millegi selgeks õppimisele, 
vaid et joonistuks välja pilt õpilase an-
netest ja et oleks vähem n-ö massikoo-
li," räägib Kond. Ta möönab, et 1400 
õpilasega koolis on see küll keeruline, 
kuid kõik püüavad selle nimel. "Haridus 
pole mitte see, mida oleme õppinud, 
vaid see, mis jääb järele, kui oleme õpitu 
unustanud," tsiteerib Kond meelsasti 
klassikuid.

Kui Marika Ärmpalu 1999. aas-
tal Tallinna vanima, Kopli laste-
aia juhiks sai, ootas teda ees 
mitu väljakutset. Lapsi käis las-
teaias vähe ja õppekeel oli ve-
ne keel. Kuna sel ajal tuli 
Koplisse elama ühe 
rohkem noori eesti 
peresid, võetigi 
uus direktor tööle 
tingimusega, et 
ta avaks laste-
aias eestikeel-
sed rühmad. 

Väljakutseid leidus veelgi, 
nimelt oli vana maja 
väga halvas korras: 
elektrisüsteem ae-
gunud, torustik 
vana ja lagune-
nud, nii et kogu 
aeg oli hirm, millal 
miski üles ütleb. 
"Suur kergendus oli, kui 
maja 2005. aastal keldrist pööningu-
korruseni renoveeriti," meenutab Ärm-
palu (pildil). Kui Eesti esimene lasteaia-
hoone sai valmides hellitusnimeks mu-
dilaste loss, nimetatakse uhke õueala ja 
ajaloolise hoonega maja täna ka Kopli 
kalliskiviks.

Kõik need aastad on Ärmpalu pida-
nud südameasjaks ka Kopli lasteaia 
ajaloo jäädvustamist ning kogunud en-
diste töötajate ja kasvandike mälestusi. 
Saja-aastase ajalooga lasteaia puhul 
on järjepidevus väga oluline. Nii mõnigi 
vanem on tunnustanud, et Kopli laste-
aed on kujunenud kogukonna laste-
aiaks – kes on oma esimese lapse siia 

toonud, toob ka teise ja kolmanda. 
"Ühelt poolt osatakse hoida tra-
ditsioone, teisalt ollakse ka uuele 
avatud," on kinnitanud mitmed 
ema-isad.

Tallinna 21. kooli direktor Mee-
lis Kond (pildil) saab teenetemär-

gi pühendunud tegevuse eest 
haridusvaldkonna uuendus-

meelse eestvedajana. 
Kopli lasteaia direktor Ma-
rika Ärmpalu aga pühen-
dunud töö eest koolieeli-
kute kasvatamisel ja pe-
dagoogiliste uuenduste 
elluviimisel.

Kes saavad Tallinna päeval  
linna teenete- või vapimärgi?
TTÜ professor Dago Antov, moedisai-
ner Reet Aus, MTÜ PX Band asutaja 
Ruslan Bõkov, perearst Karmen Joller, 
21. Kooli direktor Meelis Kond, laulja Ivo 
Linna, Iru hooldekodu direktor Jaanika 
Luus, Kaasani kiriku preester Viktor Me-
lnik, Ida-Tallinna Keskhaigla kardioloog 
Ene Mäeots, endine Tallinna peaarhi-
tekt Endrik Mänd, Lääne-Tallinna Kesk-
haigla juhatuse esimees Arkadi Popov, 
Pae gümnaasiumi direktor Izabella Riit-
saar, Vene Teatri näitleja, pedagoog La-
rissa Savankova, Püha Johannese Kooli 
asutaja ja direktor Liivika Simmul, tree-

ner Tiit Sokk, ajakirjanik ja tõlkija Leivi 
Šer, Kuku Raadio ajakirjanik Timo Tarve, 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst 
Peep Talving, päästeameti peadirektor 
Kuno Tammearu, Lääne-Tallinna Kesk-
haigla vanemarst-uroloog Gennadi Tim-
berg, rallisõitja Ott Tänak, Vene kultuuri-
keskuse direktor Eduard Toman, polit-
seikindral Elmar Vaher, peapiiskop Ur-
mas Viilma, tehnoloogiaettevõtja Bolt 
kaasasutaja Martin Villig, ajakirja Viker-
kaar peatoimetaja Märt Väljataga, Kopli 
lasteaia direktor Marika Ärmpalu.

Traditsiooniliselt on 
Tallinna teenetemär-
gid kätte andnud lin-
napea raekojas koos 
volikogu esimehega. 
Albert truuväärt
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Tammsaare muuseum plaa-
nib avada välinäituse loo-
dusluulest ning Miiamilla 
kutsub veetma emadepäe-
va lauldes. Tänasest leeve-
nevad valitsuse kehtesta-
tud piirangud ning taas pää-
seb ka  muuseumitesse.

Kadrioru lastemuuseum 
Miiamilla kutsub 9. mail kella 
12-14 peresid tasuta üritusele 
Miiamilla sisehoovi. "Plaanime 
emade jaoks sel päeval aja ma-
ha võtta, sest emale aega anda 
on kõige tähtsam," rääkis laste-
muuseumi juhataja kohusetäit-
ja Jane Meresmaa-Roos. "Päe-
va tempo on seetõttu rahulik – 
alustame eri maade hällilugu-
dest. Kingime emale aega! Kin-
gitusena kaasa õpetame ema-
dele ja lastele selgeks meie kü-
lastusjuhi Mari Tammari kirju-
tatud regilaulu stiilis loo, mida 
kodus hiljem koos laulda. Ergu-
tame lapse ja vanema dialoogi 
mõnusas ja rahulikus tempos 
ning püüame väljendada rõõ-
mu, headust või uudishimu he-
likeeles muusikariistadel. Män-
gime ka emade toredaid lapse-
põlvemänge ja koos saavad va-
nemad lapsega suure elusuuru-
ses kalligi maalida. Selle pildi 
saab samuti kingitusena kaasa."

Miiamilla ärgitab  
ka rohenäppe

7. maist on Kalamaja põhi-
kooli aias avatud Kalamaja muu-
seumi ja kooli ühisnäitus "Minu 
ema(d)", kus distantsõppel olnud 
1.-9. klasside lapsed on kujuta-
nud eripalgelisi tehnikaid ka-

sutades oma emasid. Muuseu-
mi stendid kujundas Anneliis 
Aunapuu. Näitus on sündinud 
koostöös Põhja-Tallinna linna-
osa valitsusega, Kalamaja muu-
seum on lisanud väligaleriisse 
muuseumi loomisel jagatud lu-
gusid ja fotosid tublidest ema-
dest ja vanaemadest 50, 60 ja 
70 aastat tagasi. Värviküllane 
väligalerii jääb möödakäijaid 
rõõmustama 18. juunini.

Miiamilla avab 14. mail tasu-
ta näituse "Roheliste näppude-
ga lapsed". "Avamispäeval kell 
kolm ootame rohkelt osalejaid," 
lausus Meresmaa-Roos. "Muu-
seumi miniaia tegevustahvlitel 
on kujutatud hiigelsuuri taimi, 
näiteks porgandeid. Rohelapsed 
sealhulgas ärgitavad külasta-
jaid märkama loodust 
enda ümber ja seal 
jõudumööda te-
gutsema. Tä-
navu plaani-
me muuseu-
mi miniae-
da laienda-
da ja looma 
peenraid 
ka värvi-
de järgi. Lii-
gume sööda-
va aia suunas – 
praegu hakkame 
mulda pistma porgan-
deid ja istutama tähtlavendlit, 
piparmünt ja petersell meil juba 
kasvavad. Nina on mullast väl-
ja pistnud ka petersell ja hapu-
oblikas. Ürtide kõrval kasvata-
me köögivilja, lastega koos pa-
neme maha isegi kartulit. Ko-
gukonna abiga rajame sensoor-
se raja, kus looduslikke mater-
jalide nagu puit, käbid, kivi ja 
liiv eripära tunnetada."

Muuseum kasutab üritusteks 
üha rohkem oma õue. "Koroo-
naaeg on õpetanud, et väljaspool 
hooneid saab vägagi palju asju el-
lu viia. Nii lõpetame maikuu sise-
hoovis peoga, kus õpetame laste-
le tantse ja maalimist," ütles Me-
resmaa-Roos. "Veel viime külas-
tajad Kadrioru parki, seal teeb te-
maatilisi ringkäike ka muuseumis 
fotonäituse avanud Arvo Iho."

Filmilavastaja ja operaatori 
Iho kaamerasilm on jäädvusta-
nud Kadrioru vaateid ja elukesk-
konda aastatel 2009-2020. Fo-
tonäitust "Muutuv vana Kadri-
org" saab lastemuuseumis vaa-
data oktoobri lõpuni. Kõigist  lin-
namuuseumi näitustest saab üle-
vaate veebilehel https://www.

linnamuuseum.ee/
Tallinna kirjandus-
keskuse direktori 

Maarja Vaino 
sõnul ava-
nevad mais 
Tammsaa-
re muu-
seum, 
Vilde 
muuseum 
ja uudne 

Mati Un-
di muuseum 

aadressil L. 
Koidula 17.

"Undi muuseu-
mis saab külastada mitut 

kodu korraga, seda võib ni-
metada elamusmuuseumiks," 
rääkis Vaino.  "Külastaja saab 
maja esimesel korrusel kiigata 
nii tema Mustamäe paneelma-
ja korter-salongi kui ka Kad-
rioru korterisse. Samuti asub 
muuseum ise ju kivimajas, mis 
üheksakümnendate alguses 
kirjanikele ehitati ning mille 

kolmandal korrusel Unt aasta-
tel 1995-2005 elas. Ennekõike 
tegeles ta sel perioodil lavas-
tamisega, kuid Kadriorus kir-
jutas ka oma viimase romaani  
"Brecht ilmub öösel" ning näi-
dendid "Graal!" ja "Vend An-
tigone, ema Oidipus". Ka tema 
mitmetes ajalehtedes avaldatud 
populaarsete argimütoloogiate 
kirjutamine jääb sellesse aega."

Mati Undile külla
Kirjanduskeskus kutsub mai-

kuu jooksul meenutama kirja-
nikku tema tegemistes kogu-
miskampaaniaga "Matit mär-
kasid?".

"Päris paljud inimesed puu-
tusid Mati Undiga kokku otse-
semalt või kaudsemalt. Mitmed 
mälestused on kogutud Undi 
mälestusteosesse, kuid see ei 
ole kaugeltki kõik," ütles Vaino. 
"Oleme kohtunud paljude ini-
mestega, kellel on võluvaid ja 
inforikkaid mälestuskilde koh-
tumisest temaga või mõni eri-
line lugemis- või teatrielamus 
Undiga seoses. Nüüd kutsume-
gi kõiki üles oma ükskõik kui 
väikesena tunduvat meenutust 
meiega jagama."

Mälestusi saab jagad veebi-
lehel https://kirjanduskeskus.ee/
malestused-undist/ Mälestuste 
jagajate vahel lähevad loosi Un-
di pildiga T-särgid. Meenutu-
sed talletab Mati Undi muuseu-
mi arhiiv.

Tammsaare muuseumis ava-
takse peagi välinäitus loodusluu-
lest. "Maikuus plaanime Tamm-
saare muuseumi aias avada luu-
lenäituse loodusmotiividest Ees-
ti luules," ütles Vaino. "Muuseu-
mi verandal on loodetavasti või-
malik ka tassi kohvi nautida."

Taasavanev muuseum 
toob tänavatele vana  
aja vanaemad

Kristiine linnaosa valitsu-
se tellimusel alustas 1. 
maist linnaosas ringsõite 
turvaettevõtte K Security 
OÜ patrullekipaaž, kelle 
ülesandeks on linnaosas 
täiendava korra tagamine. 

Turvafirma teeb linnaosas 
iga päev patrullautoga kolm 
ringsõitu, et ennetada avali-
ku korra rikkumisi ja tagada 
elanikele suurem turvatunne.

Linnaosavanem Jaanus Rii-
be ütles, et eelmise aasta tur-
vafirma kaasamise kogemus 
oli hea ja seetõttu otsustati 
sellise koostöövormiga jätka-
ta. "Kuigi linnaosa üldist tur-
vataset võib pidada heaks, on 
märgata, et suvisel perioodil sa-
genevad avaliku korra rikku-

mised ja nende kohta on ela-
nikud edastanud kaebuseid. 
Põhjused on erinevad, alates 
valju muusika kuulamisest öi-
sel ajal spordiväljakutel kuni 
kampade kogunemiseni välja. 
Usun, et täiendavast turvaeki-
paažist saab olema abi nii lin-
naosavalitsusele, munitsipaal-
politseile kui ka riigi politsei-
le ning meie linnaosa elanike 
turvatunne paraneb veelgi," 
lisas Riibe.

Lisaks igapäevasele pat-
rullimisele tagavad K Secu-
rity OÜ turvamehed turvali-
sust Kristiine linnaosa avali-
kel üritustel. Ka linlastel on 
võimalus teavitada patrull- 
ekipaaži avaliku korra rikku-
mistest telefonil 6 00 0756.

"Mai jooksul avame vakt-
sineerimise järk-järgult 
kõigile soovijatele," ütles 
tervise- ja tööminister 
Tanel Kiik.

Tänasest oodatakse siiski 
veel Covid-19 vastu vaktsi-
neerima kõiki 50-aastaseid või 
sel aastal 50-aastaseks saavaid 
inimesi, samuti on endiselt oo-
datud vaktsineerima Covid-19 
riskirühma kuuluvad inime-
sed sõltumata vanusest.

Vaktsineerimi-
se aja saab bro-
neerida digi-
registratuu-
ri kaudu 
www.di-
giregist-
ratuur.ee, 
helistades 
kohalikku 
haiglasse 
või eraravi-
asutuse regist-
ratuuri.

"Vaktsineerimi-
ne päästab elusid, vähendab 
haiglaravi koormust ning või-
maldab järk-järgult piiranguid 
leevendada, ühiskonda avada 
ja tavapärasema elukorral-
duse juurde naasta. Seetõt-
tu on väga oluline, et igaüks 
meist vaktsineerimise võima-
lust kasutaks,"  märkis Kiik.

Endiselt oodatakse vakt-
sineerima ka kõiki vähemalt 
16-aastaseid Covid-19 ris-
kirühma kuuluvaid inimesi. 
Riskirühma kuulumise koh-
ta saab inimene infot oma pe-
rearstilt või patsiendiportaa-
lis digilugu.ee avalehel jaotu-
ses Minu andmed. Haigekas-
sa koostas riskirühma kuu-
luvate inimeste nimekirjad 

jaanuari alguse seisuga ning 
nendele inimestele on digire-
gistratuuris vaktsineerimisaja 
broneerimise võimalus samu-
ti avatud.

"Vaktsineerimise maraton 
on jõudnud ühe olulise tähi-
seni: suurem osa riskirühma-
desse kuuluvatest inimestest 
on praeguseks vaktsineerimi-
se võimaluse saanud. Seetõt-
tu on vaktsineeritavate sih-
trühmadega edasiliikumine 

igati tervitatav," ütles 
Perearstide Selt-

si juht doktor 
Le Valliki-

vi. "Riik-
liku vakt-
sineeri-
miskava 
peamine 
eesmärk 

oli vakt-
sineerida 

esmalt ea-
kad ja kroo-

niliste haiguste-
ga inimesed, et kaits-

ta ühiskonna kõige haava-
tavamat osa. Riskirühmade 
vaktsineerimisel on endiselt 
võtmeroll perearstikeskustel, 
sest perearstidel on terviklik 
ülevaade nimistusse kuuluva-
te inimeste terviseseisundist 
ning usalduslik suhe patsien-
tidega."

Perearstid kutsuvad üles 
kõiki riskirühma kuuluvaid 
inimesi, kellega ei ole pere-
arstikeskuse poolt veel ühen-
dust võetud, endast ise pere-
arstikeskusele teada andma, 
kuna patsientide kontaktand-
med võivad olla muutunud.

Vaktsineerimisele regist-
reerumiseks palume kasutada 
üleriigilist digiregistratuuri.

Kristiine tänavatel 
patrullib turvafirma

Tänasest on oodatud 
vaktsineerima kõiki 50+ 
vanuses inimesed

K Security 
patrullautod

Tänavu plaanib MiiaMilla oma miniaeda laiendada, luues söödavate viljadega ala. Praegu lähevad mulda porgandid ja tähtlavendel, aias kasvavad juba 
piparmünt ja petersell. Tallinna Linnamuuseum

Spetsiaalne  
rada aitab puidu, 

käbide, kivi ja  
liiva eripära  
tunnetada.
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Ligi saja korteriga munitsi-
paalmaja Lasnamäel saab 
uued rõdud ja moodsa läbi-
pääsusüsteemi, lisaks 
uuendab linn vanimaid sot-
siaalhooneid Mustamäel. 
Kokku läheb värskendami-
sele viis hoonet.

Tondiraba pargi kõrval asu-
vas musta-roheka-punaka fas-
saadiga, soklikorruse ja seitsme 
elukorrusega munitsipaalhoones 
on praegu käsil otsaseina rõdu-
de remont.

"Lisaks rõdude remontimi-
sele vahetame välja maja vä-
lisuksed ja paigaldame moodsa 
läbipääsusüsteemi," ütles abi-
linnapea Eha Võrk. "Praegu 
on programmeerimisel läbi-
pääsukaardid, värske ilme saa-
vad maja mõlemad tamburid."

Välisuksed kinni-lahti  
automaatikaga

Maja remontiva Honex OÜ 
juhatuse liikme Jevgeni 
Drozdovi sõnul saa-
vad sajandi algu-
ses valminud 
maja 11-12 
m2 suurused 
rõdud roos-
test puh-
taks. "Pu-
hastame lii-
vapritsiga 
rõdude me-
tallkonstrukt-
sioone ja värvi-
me need uuesti üle," 

mainis  Drozdov. "Rõdu-
de aluspõrandad va-

hetame välja vee-
kindla vineeri 
ja PVC katte 
vastu."

"Välis-
uksed hak-
kavad ava-
nema ro-
helise kaar-

diga," üt-
les Drozdov. 

"Seega saavad 
majaelanikud sa-

ma kaardiga sõita ühissõidukis 
ja ka koju siseneda. Klaasist ja 
metallist tuulekindlad välisuk-
sed avanevad väljudes tänu an-
duritele automaatselt."

Remont jõuab lõpule juuliks. 
See läheb maksma 137 808 eu-
rot, millest riigiabi on 125 280 
eurot. Võrgu sõnul uuendatakse 
peagi ka kuuekümnendail ehita-
tud ühiselamutüüpi sotsiaal- ja 
munitsipaalmajad. "Akadeemia 
tee 32, 34 ja Vilde tee 94 hoo-
ned kui vanimad on kõige keh-
vemas olukorras," ütles Võrk. 

"Tegemist on 1964-1967 ehi-
tatud hoonetega ning tänu ra-
hastusele saame lisaks viimist-
lustöödele renoveerida ka Aka-
deemia tee 34 ja Vilde tee 94 
soojasõlmed."

Kunstmuru ja aiad
Oktoobri alguseks saab uue 

ilme Vilde tee 94 munitsipaal-
maja. "Renoveeritakse fassaad, 
maja saab moodsa soojasõlme 
ja valgustussüsteemid," lausus 
Võrk. "Rajatakse uus läbipää-
susüsteem, remonditakse tur-

varuum ja tambur. Samuti saab 
hoone uued sise- ja välisuksed. 
Akendele paigaldatakse värske 
õhu klapid."

Lepingu sõlmis linn Taleon 
Grupp OÜ-ga ja remont läheb 
maksma 359 254 eurot, millest 
riigiabi on 326 595 eurot.  Aprilli 
keskel algasid sama toetust kasu-
tades veel Karjamaa 9a mängu- 
ja spordiväljaku renoveerimis-
tööd, mille käigus asendatakse 
kunstmurukate ja remonditakse 
väljakut ümbritsevad aiad. "Pai-
galdame sinna ka kivist lauaten-

niselaua ja vahetame välja iste-
pinkide laudise," mainis Võrk. 
Väljaku uuendab Warren Teed 
OÜ juuliks 114 510 euro eest, 
millest riigiabi on 104 100 eurot.

Veel sai linn Covid-19 eri-
olukorra omavalitsuste inves-
teeringute ja remonttööde toe-
tust kasutades renoveerida Ank-
ru 1 munitsipaalhoone trepiko-
jad ja vahetada välja maja vä-
lisuksed. Leping sõlmiti Proffi-
abi OÜ-ga ja töö läheb maksma 
58 621 eurot, millest riigiabi on 
53 292 eurot.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavolikogu otsustas 22. ap-
rilli 2021 istungil:
1. otsusega nr 54:
tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 23. 
augusti 2006 korraldusega nr 1676-k 
kehtestatud Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c 
kruntide detailplaneeringu Tooma tn 13 
kinnistu osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/
Tallinna Linnavolikogu otsustas 22. aprilli 
2021 istungil:
2. otsusega nr 54:
tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 23. 
augusti 2006 korraldusega nr 1676-k 
kehtestatud Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c 
kruntide detailplaneeringu Tooma tn 13 
kinnistu osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Mustamäe Linnaosa Valitsus annab 
teada
Kadaka tee 181 soojusakumulaatori pro-
jekteerimistingimuste eelnõu avatud me-
netlus

Tallinna Keskkonna-ja Kommunaal-
ameti menetluses on projekteerimis-
tingimuste taotlus

 2111002/00250 . Projekteerimistingi-
muste taotluse  kohaselt soovitakse ra-
jada soojusakumulaator mille eesmärk 
on fossiilsete kütuste kasutamise vähen-

damine koos võrgustabiilsuse suurenda-
misega, mis on kooskõlas Tallinna aren-
gustrateegia 2035 strateegiliste ees-
märkidega. Projekteerimistingimuste 
taotluse kohase olemasolevaid ehitisi 
teenindava rajatise rajamiseks ei ole de-
tailplaneeringu koostamine vajalik. Pro-
jekteerimistingimuste koostamise alu-
seks on ehitusseadustiku § 26 lõige 2, 
Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 mää-
rusega nr 21 kehtestatud Tallinna linna 
ehitusmääruse § 31 lõige 21. Tallinna Lin-
navolikogu 22.06.2006 otsusega nr 230 
kehtestatud Mustamäe linnaosa üldpla-
neeringu maakasutuse kaardi kohaselt 
on Kadaka tee 181// Vinkli tn 6 kinnistul 
tegemist katlamaja maa eriterritooriumi-
ga ja piirangute määramisel tuleb arves-
tada piirkonnas välja kujunenud miljöö-
ga. 100% tootmismaa sihtotstarbega 
kinnistule, olemasoleva katlamaja ja 
koostootmisjaama tootmisprotsessi op-
timeerimiseks soojusakumulaatori raja-
mine ei ole vastuolus Mustamäe linnaosa 
üldplaneeringuga. Projekteerimistingi-
muste taotluse kohase olemasolevaid 
ehitisi teenindava rajatise rajamiseks ei 
ole detailplaneeringu koostamine vajalik. 
Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on 
projekteerimistingimused vajalikud oluli-
se avaliku huviga rajatise ehitusprojekti 
koostamiseks, kui puudub detailplanee-
ringu koostamise kohustus.
Projekteerimistingimuste eelnõu on ava-
likul väljapanekul 10.05.- 24.05.2021  
Mustamäe Linnaosa Valitsuses E. Vilde 
tee 118 infoletis tööajal.

Projekteerimistingimuste eelnõu doku-
mendid on leitavad registri menetluse nr 
PT247250 - Kadake tee 181//Vinkli 6 PT 
taotlus alt http://ehitus.tallinn.ee/tpr/
Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik
=PT&MID=168980
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esitada menetlust 
läbiviivale haldusorganile eelnõu või 
taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid kuni 24.05.2021.
Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ette-
panekuid või vastuväiteid ei esitata, soo-
vib haldusorgan asja arutada ilma avalik-
ku istungit läbi viimata (alus haldusme-
netluse seadus § 50 lõige 3).
Projekteerimistingimusi on võimalik vaid-
lustada, esitades Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalametile vaide 30 päeva jook-
sul projekteerimistingimuste väljastami-
sest arvates või pöörduda kaebusega 
Tallinna halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 
15082 Tallinn) seaduses sätestatud 
tähtaegadel ja korras.

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab 
Põllu tn 63 kinnistu  projekteerimistin-
gimuste eelnõu. Eelnõu kohaselt soo-
vitakse kinnistule püstitada ühekorru-
seline tervisekeskus.
05.02.2021 esitas Osaühing Arhitektuu-
ribüroo Pluss esindaja Tallinna Linnapla-
neerimise Ametile projekteerimistingi-
muste (edaspidi PT) taotluse nr 
2111002/00672 sooviga püstitada lam-
mutatavate töökodade asemele Põllu tn 

63 kinnistule ühekorruseline tervisekes-
kus.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada 
detailplaneeringu koostamise kohustuse 
korral detailplaneeringut koostamata 
püstitada PT alusel olemasoleva hoo-
nestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe 
hoone ja seda teenindavad rajatised, kui 
ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt 
piirkonna väljakujunenud keskkonda, ar-
vestades sealhulgas piirkonna hoones-
tuslaadi (alus PlanS § 125 lg 5 punkt 1) 
ning üldplaneeringus on määratud vas-
tava ala üldised kasutus- ja ehitustingi-
mused, sealhulgas PT andmise aluseks 
olevad tingimused, ning ehitise püstita-
mine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus 
määratud muude tingimustega (alus 
PlanS § 125 lg 5 punkt 2).
Tallinna üldplaneeringu maakasutus-
plaani kohaselt jääb Põllu tn 63 kinnistu 
ühiskondlike ja puhkeehitiste juhtotstar-
bega alale. Nõmme linnaosa üldplanee-
ringu kohaselt asub Põllu tn 63 kinnistu 
miljööväärtuslikul hoonestusalal ja avali-
kult kasutatavate ja sotsiaalobjektide 
alal. Ühe korrusega tervisekeskuse hoo-
ne püstitamine käesolevates projekteeri-
mistingimustes määratud tingimuste alu-
sel on kooskõlas Tallinna üldplaneerin-
guga ning piirkonna hoonestuslaadiga. 
Nõmme linnaosakogu arengu- ja planee-
rimise komisjon ja Nõmme linnaosakogu 
03.03.2021 toetasid Põllu tn 63/Sana-
tooriumi tn 2 tervisekeskuse ehitamist.
Projekteerimistingimuste taotluse ja sel-
le lisamaterjalide avalik väljapanek toi-

mub 17. mai kuni 1. juuni 2021 Nõmme 
Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 
13, I korruse fuajees infoletis.
PT taotluse ja selle lisamaterjalidega on 
võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe 
kaudu aadressil https://www.ehr.ee.
PT taotluse nr 2111002/00672 ning 
ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik 
tutvuda Tallinna vanas projekteerimistin-
gimuste ja ehitusprojektide registris vee-
biaadressil https://ehr.ee/app/w/page?2 
PT menetluste nr PT 247273 või Põllu tn 
63 aadressi alt (dokumentide nägemi-
seks peab ID-kaardiga sisse logima).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esitada menetlust 
läbiviivale haldusorganile eelnõu või 
taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid. Ettepanekute ja vastuväidete esita-
mise tähtajaks on avaliku väljapaneku 
lõppemise kuupäev.
Juhul kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib haldusorgan as-
ja arutada ilma avalikku istungit läbi vii-
mata.
Menetlusosaline loetakse asja arutami-
sest avalikul istungil loobunuks, kui hal-
dusorgan on väljapaneku alguses või 
menetlusest teatamisel teinud ettepane-
ku asja arutamiseks ilma avalikku istun-
git läbi viimata ja menetlusosaline ei ole 
ettepanekute ja vastuväidete esitamise 
tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväi-
teid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 
lõige 3). Info tel 645 7300

Linnamaja elanikud pääsevad  
koju rohelise kaardiga

Vahetame  
välja välisuksed  
ja paneme paika 

moodsa läbipääsu-
süsteemi.

Loometsa tee 6 linnama-
jas saavad värske ilme 
maja mõlemad tamburid 
ning käimas on ka rõdu-
de remont.
Albert Truuväärt
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9. mail tähistatakse Euroopa päeva

Mis on  
Euroopa päev?

• Igal aastal 9. mail tähistatakse 
Euroopa päeval rahu ja üht-
sust Euroopas. Sellel kuupäe-
val on ajaloolise Schumani 
deklaratsiooni aastapäev. 
1950. aastal Pariisis peetud 
kõnes esitas Prantsusmaa vä-
lisminister Robert Schuman 
oma idee uut liiki poliitilise 
koostöö kohta Euroopas, mis 
muudaks sõja Euroopa rah-
vaste vahel mõeldamatuks.

• Schuman nägi ette Euroopa ins-
titutsiooni loomise, mis ühen-
daks söe- ja terasetootmise 
ning juhiks seda. Vähem kui 
aasta pärast allkirjastatigi selli-
se organisatsiooni loomise le-
ping. Schumani ettepanekut 
peetakse praeguse Euroopa Lii-
du alguseks.

Vabaduse  
väljakut kaunistab 
emade auks kokku 

11 000  
lille.

Tule Euroopa päeval  
virtuaalselt reisima!
Kuna juba teist aastat on reisimine Euroo-
pa Liidu liikmesriikidesse keeruline, saab 
Euroopa päeva puhul neid riike külastada 
rakenduse abil Eesti linnades liikudes. 
Mängijate vahel loositakse 11. mail välja 
kümme 300-eurost kinkekaarti puhkuse 
plaanimiseks Eestis või mujal Euroopas.

7.-9. maini tähistame Euroopa päeva Tallin-
nas ja veel kaheksas Eesti linnas põneva 
orienteerumismänguga. Mängu saab mängi-
da isikliku nutiseadme abil eesti, vene või ing-
lise keeles. Osaleda on võimalik kolmel päeval 
ning selle läbimiseks pole ajalist piirangut.

Mängimiseks tuleb oma nutiseadmesse 
veebileheltwww.euroopapäev.ee<http://
www.xn--euroopapev-x5a.ee/> laadida liht-
ne rakendus Loquiz, milles on näha linna 
kaart 27 Euroopa Liidu riiki ja Euroopa Liidu 
punktiga (Tallinnas lisaks Tallinna linna ning 
Euroopa Liidu agentuuri eu-LISA punktid).

Mängu eesmärk on läbida kõik kaardil näi-
datud sihtkohad ning koguda neist punkte. 
Kontrollpunkti saabudes avaneb valikvas-
tustega küsimus, millele vastates saate eda-
si liikuda järgmisesse sihtkohta. Kui vastus ei 
ole õige, siis punkti olete ikkagi läbinud ja 
saanud uue teadmise võrra rikkamaks. Loo-
simise tulemused avaldame 11. mail ürituse 
FB lehel ning võitjatega võetakse ühendust.

Emadele pühendatud  
lillevaip keskväljakuil
Emadepäeval võib võtta jalutuskäigule 
kaasa ema, külastada keskväljakule laota-
tud lillevaipa ning jalutada koos läbi Eu-
roopa!

Euroopa päev, 9. mai on tänavu  ühtlasi 
emadepäev. Pidulike sündmuste korral kin-
gitakse lilli. Lille kinkimine on sümboolne ja 
südamlik žest näitamaks, et sa pead meeles 
ja hoolid. Emadepäeva ja Euroopa päeva tä-
histamiseks kingime ka meie lille – suure lil-
le linnale!

Tallinna, Jõhvi, Narva, Põlva, Võru, Pärnu, 
Haapsalu, Kärdla ja Kuressaare keskvälja-
kut kaunistab lillevaip, mis on Euroopa päe-
va tähistamiseks sümboolselt EL-i ja Eesti 
lipu värvides! Lillevaipade kujunduse autor 
on Maali Roomet-Allese.

Kingitus  
tervisetöötajatele
Tallinna Vabaduse väljakut kaunistab kok-
ku 11 000 taime. Kasutatav lillevalik koos-
neb sinise, valge ja kollase õiega võõras-
emadest, kevadist hõngu annavad väiksed 
kuumaasikad, piparmünt ja meliss.

Lilled pakuvad silmailu kõigile Eesti ema-
dele, keda sel päeval eriliselt meeles peame.

Lillevaiba moodustavad potililled kingime 
veel samal päeval naistele, kes on sel aastal 
emadepäeval tööl eeskätt kriisi ajal suure 
koormusega töökohtades nagu haiglad, 
päästekeskused, koolid ja lasteaiad.

Euroopa päeva ürituste peakorraldajad 
on Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Euroo-
pa Parlamendi Büroo ja Europe Directi tea-
bekeskused. Tegevused viime läbi koostöös 
EL-i liikmesriikide saatkondade ja eu-LISA-
ga.

Tallinna Haigla on maamärk 
kogu Tallinnale
Mitmed meediakanalid 
on juba välja toonud, et 
Tallinna Haigla rajamine 
looks pretsedendi nii ehi-
tusmahult kui maksumu-
selt. 

Tõepoolest on tegu 
suurprojektiga – Tallinna 
haigla projekteerimiseks 
ja ehituseks taotletakse 
ainuüksi Euroopa Liidult 
on 380 miljonit eurot, pro-
jekti kogumaksumuseks 
hinnatakse üle poole mil-
jardi euro. EL toetuse lõp-
lik maht suurprojekti ra-
hastamiseks selgub Eu-
roopa Komisjoniga peeta-
vate läbirääkimiste käi-
gus.

Tallinna praegused ravi-
asutused on üle 40 aasta 

vanad, mõned ka 70-80 
aastat vanad, mitmed 
neist on väga amortisee-
runud. Kohati on hoidutud 
investeeringutest vana-
desse hoonetesse just 
Tallinna Haigla rajamise 
põhjendusel, oodatakse 
uut kaasaegset hoonet, 
kuhu sisse kolida.

Uue haiglakompleksi 
üldpinnaks on kavandatud 
127 000 m2 ning rajata-
vasse haiglasse plaani-
takse koondada eelkõige 
Ida- ja Lääne-Tallinna 
Keskhaigla ning ka osa 
lastehaiglast. Tulevikus 
oleks see väga heaks lo-
gistiliseks lahenduseks – 
Tallinna ühes servas paik-
neb Põhja-Eesti Regio-

naalhaigla ning tei-
ses plaanitav Tal-
linna Haigla. Uus 
Eesti modernseim 
haigla aitaks tõsta 
arstiabi kvaliteeti, 
parandada selle 
kättesaadavust, 
koondades endas-
se vähemalt 25% 
Eesti eriarstiabist 
ning teenindada 
vähemalt poolt 
Eestit.
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Eesti saab 
Euroopa Liidult  
koroonakriisi  
võitmiseks  
4,83 miljardit eurot
64 miljonit eurot on ette nähtud näi-
teks vaimse tervise ja ohvriabi jaoks 
ning  vaktsineerimise korraldami-
seks, 24,6 miljonit ravi kättesaada-
vamaks tegemiseks ning 9 miljonit 
tööta jäänud inimeste toetamiseks 
uue töö leidmisel.

Valitsus kiitis märtsi alguses heaks 
välistoetuste jaotuse aastatel 2021-
2027, mil Eesti saab  kokku ligi 4,83 
miljardit eurot. Lisaks Euroopa Liidu 
struktuurifondidele on võimalik toe-
tust saada ka Euroopa Liidu taaste- ja 
vastupidavusrahastust (RRF).

Rohepööre ja digitaliseerimine
Kui React-EU on loo-
dud vahetult kriisile 
reageerimiseks, siis 
taaste- ja vastupida-
vusrahastu (Recovery 
and Resilience Facility, 
RRF) fondi tuum on 
kriisist taastumine, et 
aidata majandusel 
saada jalad alla ja luua 
eeldused uueks ma-
janduskasvuks. 

Kui suure summa 
Eesti RRF-ist  saab, sel-
gub 2022. a juuni lõpus, 
kui Euroopa Komisjon 
arvutab värskete SKT 

andmete alusel kõigi 
liikmesriikide kohta täp-
se toetusmahu. Summa 
sõltub sellest, kuidas 
meie majandusel sel 
aastal võrreldes teiste 
Euroopa riikidega läheb.  
Eelduslikult jääb RRF 
toetusmaht vahemikku 
900 miljonit kuni 1,1 mil-
jardit eurot.

Taasterahastu puhul 
on rahandusministeeriu-
mi riigieelarve osakonna 
strateegiatalituse nõuni-
ku, taastefondi projekti-
juhi Triin Tomingase sõ-

nul olulisel kohal ettevõt-
lus ehk suur osa Eesti 
toetusest läheb just et-
tevõtete digi- ja rohe-
pöörde ergutamiseks. 
"Oleme plaanimas 
meetmeid, mis toetavad 
ettevõtete automatisee-
rimist ja digitaliseerimist 
ning aitavad meie ette-
võtjatel olla välisturgudel 
konkurentsivõimelise-
mad. Rohevaldkonnas 
on suuremahuliselt plaa-
nis toetada uuenduslik-
ke ja ressursitõhusaid 
rohetehnoloogiaid ja 

nende kasutuselevõttu 
ettevõtetes. RRF-ist on 
plaanis hoogu anda ka 
üle Euroopa palju kõne-
ainet pakkuvate vesini-
kutehnoloogiate tervikli-
ke tarneahelate kasutu-
selevõtuks Eestis. Tähtis 
on ka avaliku sektori IT-
võimekus: rahastu toel 
on plaanis ettevõtjatele 
ja kodanikele suunatud 
avalikud digiteenused 
teha kasutajasõbraliku-
maks ja parandada ava-
andmete kättesaada-
vust."

RRF raames panus-
tatakse ka korterelamu-
te ja väikeelamute ener-
giatõhususe suurenda-
misse ning transpordi-
valdkonda – kohalike 
omavalitsuste kergliik-
lusteedesse ja keskkon-
nasäästlikku rööbas-
transporti, nt Rohuküla 
raudtee, Vanasadama 
trammiliini ja Ülemiste 
ühisterminali ehitusse. 
Sotsiaalvaldkonnas pa-
nustatakse noorte töö-
puudust vähendavatele 
tööturumeetmetele.

Eesti peab eurotoetuste kasutamisel nutikusega silma paistma
Martin Karro, 
EL toetuste korraldusasutuse juht Riigi Tu-
giteenuste Keskuses

2014-2020 perioodi Euroopa Liidu ühte-
kuuluvuspoliitika fondidest (3,5 miljardit 
eurot) on märtsi lõpu seisuga toetuse 
saajatele välja makstud 2 178 774 771 eu-
rot ja kohustustega on kaetud 93% Eesti-
le mõeldud toetusrahast. 

Kuigi perioodi rakendamist aeglustasid 
mitmed tegurid, ka koroonakriis, paistab 
Eesti silma tõhusa toetuste rakendamise-
ga, olles EL riikide seas neljandal kohal. 
Eesti head tööd näitab väike veamäär, mis 
on püsinud alla 1%. Oleme üles ehitanud tõ-

husa ja läbipaistva raken-
dussüsteemi, kus suurte 
vaidluste asemel saa-
vad töötajad kesken-
duda toetuse saajate 
nõustamisele. Paha-
tahtlikke toetuse saa-
jaid on vähe ning tuleb 
tunnustada, et projek-
tid on korrektselt ellu vii-
dud. Euroopa tõukefondi-
de sihipärane kasutamine on 
aidanud kaasa sellele, et Eesti si-
semajanduse koguprodukt elaniku kohta 
on tõusnud 54% Euroopa Liidu keskmisest 
2004. aastal üle 80% viimastel aastatel.

Riigireformi raames töötame 
selle nimel, et toetuseid kon-

solideerida ühte asutusse. 
Alates 1. juunist 2021 ra-
kendab Riigi Tugiteenuste 
Keskus (RTK) 2,6 miljar-
dit eurot Euroopa struk-
tuurivahendeid ehk 73% 

kõikidest EL struktuuriva-
henditest Eestis. Meil on 

suur vastutus töötada välja 
nutikad toetusmeetmed, mis pa-

rimal viisil Eesti inimeste heaolu pa-
randaksid. Soovime seejuures vähenda-
da tarbetut bürokraatiat ja lihtsustada 
toetuse andmise tingimusi.

437 miljonit eurot Tallinnale
Tallinna mitmete olu-
liste ja mahukate in-
vesteeringute rahas-
tamiseks on Euroopa 
Komisjoniga läbirää-
kimised veel käimas.

Rööbasliinidest on 
Tallinnas kavas Eu-
roopa rahastuse toel 
rajada Vanasadama 
trammiliin, mis valmib 
2024. aasta keva-
deks.  Uue trammitee 
rajamine sadamasse 
on seotud Rail Balticu 
projektiga ning on 
mõeldud ühendama 
uut Ülemiste jaama 
Tallinna Vanasada-
maga, et anda võima-
lus kiiresti ja muretult 
ühistranspordiga elu-
tähtsate punktide va-
hel liikuda. Euroopa 
Liit panustab trammi-
liini ehitusse 26 miljo-
ni euroga ja Ülemiste 
ühisterminali rajamis-
se 31 miljoni euroga.

Tallinn kavatseb 
loodava ühenduse pu-
hul kasutada maksi-
maalselt juba olemas-
olevat taristut. Välja 
on vaadatud optimaal-
ne trassikoridor, mis 

võimaldab kiiret ühen-
dust ja mõjutab liiklust 
ning linnakeskkonda 
nii vähe kui võimalik. 
Trammi peetakse lin-
natranspordi konteks-
tis parimaks võimali-
kuks lahenduseks: see 
on kiire iseseisvas ko-
ridoris liikuv transport, 
mida ei aeglusta muu 
liiklus ja sellest tulene-
vad ummikud.

Ülemistele on mõne 
aasta pärast kerkimas 
Eesti suurim trans-
pordisõlm, mis ühen-
dab endas rahvusva-
helise rongiliikluse 
kõikide Eesti ühis-
transpordi liikidega. 
Rongidest, bussidest, 
trammidest kuni üm-
beristumise võimalu-
sega lennukite ja lae-
vadeni. 

Kiirem leevendus kriisile
Covid-19 kriisiga toimetu-
lekuks ja majanduse tur-
gutamiseks lisas Euroopa 
Liit lõppeva eelarvepe-
rioodi 2014-2020 struk-
tuuritoetustele raha juur-
de ja lõi sellega kriisile 
reageerimiseks mõeldud 
instrumendi React-EU. 
Eesti toetusmaht on 177 
miljonit eurot. 

Taotlusvoorude avamine 
toimub tõenäoliselt mais 
ning kasutamise aeg on 
2023. aasta lõpp. "React-
EU fondil on kolm põhilist 
fookust. 72 miljonit suuna-
takse ettevõtlusesse, 18 
miljonit sellest on näiteks 
mõeldud kriisis kannatada 
saanud turismisektori elav-
damisele," selgitab rahan-

dusministeeriumi riigieelar-
ve osakonna välisvahendite 
talituse juht Kadri Tali.

Tali sõnul on plaanis Co-
vid-i  kriisiga toimetulekuks 
kasutada 64 miljonit eurot, 
see on ette nähtud näiteks 
testimiseks, vaimse tervise 
ja ohvriabi tegevuste kätte-
saadavuse tagamiseks, 
vaktsiinide ja vaktsineerimi-
se korraldamiseks, teadus-
uuringuteks, kriisijuhtimist 
toetavateks tegevusteks. 
Sellele lisandub 24,6 miljonit 
tervishoiuteenuste kätte-
saadavuse parandamiseks 
ja  tervishoiukriisideks val-
misoleku tagamiseks. 9 mil-
jonit suunatakse tööta jää-
nud inimeste tööturule taga-
sipöördumise toetamiseks.

Struktuuritoetuste  
põhirõhk on rohelise-
mal, nutikamal ja  
sotsiaalsemal Eestil
Struktuuritoetusi saab uuel perioodil se-
nise kolme asemel neljast fondist.  Ühte-
kuuluvusfondile, Euroopa Sotsiaalfondile 
ja Euroopa Regionaalarengu Fondile li-
sandus Õiglase Ülemineku Fond, mille 
eesmärgiks on toetada kliimaeesmärkide 
saavutamisest enim mõjutatud piirkon-
dade ja inimeste toimetulekut. Eestis on 
selle fondi sihtpiirkonnaks Ida-Virumaa.

Järgneval perioodil on olulisteks rahas-
tatavateks valdkondadeks: Nutikam Eesti, 
Rohelisem Eesti, Ühendatum Eesti, Sot-
siaalsem Eesti ja Inimestele Lähedasem 
Eesti. Kokku jagatakse perioodil 2021-
2027 Euroopa Liidu Struktuurifondide kau-
du toetusteks 3,37 miljardit eurot.
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Telliskivis avati  
Eesti disaini näitus
Püsinäitus "Sissejuhatus Eesti disaini" 
Telliskivi loomelinnakus annab võima-
luse heita kiirpilk kodumaise disaini 
kihtidele ka ajal, mil disainimuuseum 
on suletud. Välinäitus tõstab esile 20 
näidet, mis kuni Eesti taasiseseisvumi-
seni on siinset disainipilti kujundanud 
ja igapäevaelu puudutanud. Valikus on 
nii näiteid, mille eesti inimene kohe ära 
tunneb, kui ka sellist materjali, mis ülla-
tab ja teadmist siinsest disainist avar-
dab. Välinäitus on avatud ööpäev läbi 
ja iga päev juuni lõpuni.

Salme kultuurikes-
kuse seintel Marju 
Bormeistri maalid
Seekordne maalinäitus kultuurikesku-
se seintel kannab nime "Hetk" ja selle 
autoriks on Marju Bormeister. Väljapa-
nekud Salme keskuse fassaadil said 
piirangute ajal kiiresti populaarseks ja 
need toimuvad, kuni jätkub pimedat 
aega ja säilib nii kunstnike kui ka vaa-
tajate huvi. Kunsti eksponeerimiseks 
tuleb võtta ühendust kultuurikeskuse 
Facebooki lehel või info@salme.ee

Raamatukogu ootab 
veebikohtumistele 
kirjanikega
Keskraamatukogu korraldab sel keva-
del enam kui 20 kohtumist Eesti laste- 
ja noortekirjanikega, millest on video-
silla vahendusel oodatud osa võtma 
linna koolide õpilased. Õpetajad, kes 
soovivad oma klassidega kohtumistel 
osaleda, on oodatud ühendust võtma 
laste@tln.lib.ee ja tel 683 0914. Kohtu-
misi modereerivad raamatukoguhoid-
jad ning need toimuvad klassile sobival 
ajal ja e-platvormil (nt Zoom, Jiitsi 
Meet, Google Meet, Skype või 
Discord). Kevadised kohtumised toi-
muvad projekti "Kirjanik raamatuko-
gus" raames, millega keskraamatuko-
gu on kümne aasta jooksul korralda-
nud rohkem kui 200 Eesti kirjandust 
populariseerivat üritust. 

KADRIORU PARK AITAB  
HOOLITSEDA KA  
LAHKUNUD EMA EEST

Tallinna kalmistute eest hoolitsev Kadrioru Park 
annab teada, et emadepäevaks saab tellida Tal-
linna kalmistutel teenuse, kus kalmistutöötaja 
süütab 9. mai hommikul küünla ema või esiema 
kalmul. Oma soovist anna teada 5. maini töö-
päevadel kella 9-16.30 telefonil 623 9006.

Minu  
TALLINN

On tänuväärne,  
kui linnalaps õpib  
põllutööd

Jooksja Evelin Talts

Olen kuulnud, et õpilasmaleva kohad täituvad 
ülikiirelt, kümne minutiga! Seepärast soovitan 
huvilistel oma otsus langetada suurte kõhk-
lusteta, sest kes ees, see mees! Lapsi õpeta-
des näen, et pärast koroonatalve, kui noortel 
on tulnud kuude viisi koduseinte vahel olla, 
on neile omavahelist suhtlust väga vaja. Juba 
võimaluse pärast omavanustega suhelda soo-
vitan noortel nimi malevasse kirja panna. Kuid 
töö on sama tähtis. Mulle tundub, et tänapäeva 
lapsed ja noored teevad kodutöid 20-30  aasta ta-
guse ajaga võrreldes tunduvalt vähem. Kui linna-
lapsed saavad malevas põllutöö kogemuse, on see 
väga tänuväärne! Esimeseks töökasvatuseks on 
malev väga vajalik. Malevasse minnes tasuks ka niit 
ja nõel kaasa võtta, sest riideid tuleb seal ise paran-
dada.

• 4. mail algab kandideerimine õpilasmalevatesse. Pealinn uuris, mida võiks malev noortele õpetada  
ning kui väga vajavad nad laagrites suhtlemist pärast pikka koroonaaega.

JOOKSJA EVELIN TALTS: Malev aitab 
noortel pärast koroonatalve suhelda

Oleme korjanud  
maasikaid ja müünud 
rannas jäätist

SA Õpilasmalev juhataja 
Ott Väli

Kõige tähtsam on pakku-
da noortele töökogemu-
se ja taskuraha teenimi-
se võimalust, samuti või-
malust pärast tööd ühiselt 
huvitavalt aega veeta. 
Need on kaks motivaatorit, 
mille pärast tullakse ja miks ma-
lev nii populaarne on. Rühmajuhina 
õpilasmalevas tegutsedes oli mulle 
kõige olulisem malevarühm tervikuna 
toimima panna nii, et tulemusega olek-

sid rahul nii tööandja kui ka noored ise. 
Et kõik osapooled õnnelikud oleksid, 

on tubli keskastme juhi välja-
kutse! Oleme korjanud 

maasikaid, müünud 
rannas jäätist ja tei-

nud koristustöid. 
Heakorrarühmas 
tegime väikse-
maid ehitus- ja 
lammutustöidki.  
Pingutama pidi 

igal pool, maasi-
kate korjamine pani 

kannatuse esimestel 
päevadel igatahes 

proovile küll. Karpi korjates 
kippus algul selg kangeks jääma! Iga 
uus töö nõuab harjumust. Noored har-
juvad aga küllalt kiiresti.

Malev on  
juhtimise kool      
Taimetark Mercedes Merimaa

Kui maalapsel on võimalik muidu ka oma 
kätega tööd teha, siis linnalaps õpib ma-
levas palju uut. Praegusel IT-ajastul 
jääb noorel käelisest tegevusest 
vajaka, malevas aga tuleb 
aeg-ajalt köögiski abiks olla. 
See annab igapäevaeluks 
kogemusi, mida paljud 
noored pole kodust kaa-
sa saanud, sest argiküsi-
mused on nende eest 
ära lahendatud. Ise olen 
teinud pikalt üliõpilasma-
levat, nii rühma kui ka re-
giooni tasandil. Olen teinud 
malevas ehitaja- ja maalritööd, 

paekivimüüri ladunud ja haljastanud. Kui 
malevasuvi on loodust tundma õpeta-
nud, ei teki ka enam küsimust, kuidas 
maha pandud herned kauna sisse taga-
si saavad. Taskuraha kõrval sain hea 
juhtimise kooli kaasa, samuti õpetas 

malev iseseisvalt vastuta-
ma. Kui koolis peab 

korda õpetaja, 
siis nüüd tu-

leb ise va-
jadusel 

sõpra 
korrale 
kutsu-
da! Ma-
lev toob 
vastu-

tusvõime-
lisemad 

noored esile.

Malevlased võiks 
panna metsa istu-
tades lageraie jälgi 
kaotama
Laulja Erich Krieger

Malevasuve stiimul ei 
peaks olema ainult 
linnakärast ja me-
lust eemale saa-
da, vaid õpilas-
malev peaks 
pakkuma või-
malust ka tõsist 
tööd teha. Kri-
teeriume, millist 
tööd kui vanad 
lapsed üldse teha 
tohivad, peaks minu 
arvates leevendama. 

Õpilaste vääriline ei peaks ju olema 
vaid tänavailt suitsukonisid kokku kor-
jata või riisuda, töö põllul või metsas 
pakuks linnalapsele suuremat vahel-
dust. Parem oleks malevlased panna 
näiteks metsa istutama, siis ei oleks ka 

lageraie tagajärjed nii kurvad. Te-
gu ei peaks aga olema hea-

tegevusega, vaid seda 
tööd peaks riiklikultki 

rahastama. Tähtis 
on, et laps saaks 
malevasuve 
jooksul tõsise 
töö eest väärili-
se palga. Mui-
dugi peab mõ-
nus seltsielu sa-

muti malevasuve 
juurde kuuluma.

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

Tänasest leevenevad 
sportimise, koolis ja kiri-
kus käimise, huvitegevuse 
ja õues söömise piirangud.

Haridus
Tänasest võivad kooli min-

na 1.-4. klassi lapsed ja hari-
dusliku erivajadusega õpilased.

Sportimine, noorsootöö,  
huvitegevus ja täiendõpe

Siseruumis tohib tegevusi 
läbi viia 2+2 reeglit järgides, 
mis tähendab, et koos tohib 
treenida kuni kaks inimest 
ja teistega tuleb hoida vä-
hemalt kahemeetrist vahe-
maad. Lubatud on ka paa-
ristrennid, näiteks tennises 

paarismäng. Samadel tingi-
mustel on lubatud treenin-
gud ka ujulates. Tegevusi lä-
bi viies tuleb arvestada ku-
ni 25-protsendilise täituvu-
se piiranguga. Rühmatree-
ningud ei ole lubatud.

Kaubandus- ja  
teenindusettevõtted

Uksed tohivad avada kõik 
poed, arvestada tuleb 2+2 reeg-
lit ja kuni 25-protsendilist ruu-
mide täituvust. Teenindusette-
võtete jaoks olemasolevad pii-
rangud ei muutu, see tähendab, 
et nad tohivad olla avatud, kui 
järgitakse 2+2 liikumispiirangut 
ja kuni 25-protsendilist ruumi-
täitumuse nõuet.

Toitlustusettevõtted
Söögikohtade terrassidel to-

hib einestada kella 21-ni, arves-
tada tuleb kuni 50-protsendili-
se täituvusega, ühe laudkonna 
suurus tohib olla maksimaal-
selt 10 inimest. Endiselt ei to-
hi kliendid süüa-juua siseruu-
mides, toidu kaasamüük jääb 
lubatuks.

Jumalateenistused, muu-
seumid ning avalikud üritu-
sed ja koosolekud

Muuseume ja näitusesaa-
le tohib taas külastada, arves-
tades 2+2 liikumispiirangut ja 
25-protsendilist ruumide täitu-
vust. Muuseumite ja näituste 
uksed tuleb sulgeda kell 19. Sa-

ma liikumispiirangut, ruumitäi-
tumust ja sulgemisaega arvesta-
des tohib korraldada ka juma-
lateenistusi ning teisi avalikke 
usulisi talitusi.

Kõikidele teistele siseruumi-
des toimuvatele avalikele üri-
tustele jätkuvad kehtivad pii-
rangud. Piirangud pikenevad 
ka spaadele, ujulatele, sauna-
dele. Sportimine ja treenimi-
ne on neis lubatud vastavalt 
spordile ette nähtud tingimus-
tele. Õues on lubatud maksi-
maalselt 150 inimesele avali-
kud koosolekud ja jumalatee-
nistused ning kõik muud kul-
tuuri-ja meelelahutussündmu-
sed. Inimesed tohivad olla ku-
ni 10-liikmelistes rühmades, 

mis omavahel kokku ei puu-
tu. Kõik üritused peavad lõp-
pema õhtul kell 21.

Spordivõistlused ning  
spordi- ja liikumisüritused

Õues on lubatud spordi- ja lii- 
kumisüritused maksimaalselt 
150 inimesele, kes tohivad ol-
la kuni 10-liikmelistes rühma-
des (kaasa arvatud juhendaja), 
rühmad omavahel kokku puu-
tuda ei tohi. Üritus peab lõppe-
ma hiljemalt kell 21. Siseruumi-
des tohib võistlusest koos per-
sonaliga osa võtta kuni 100 ja 
õues kuni 200 inimest. Pealt-
vaatajad on kõikidel võistlus-
tel keelatud.

PIIRANGUD LEEBEMAKS: Tänasest koolid ja trennid taas lahti


