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• Vaja läheb peresid, kes hoolitseks kriisi ajal kõige rohkem 90 päeva
jooksul halvasti koheldud laste eest.
•  Soovi korral võib saada mõnele lapsele ka püsivaks asenduspereks.
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Nüüd 11-kuune beebi sün-
dis fetaalse alkoholisündroo-
miga, sest tema bioloogiline 
ema tarvitas raseduse ajal pi-
devalt alkoholi. "Küll õigeaeg-
selt sündinud, kaalus beebi il-
male tulles kõigest kaks kilo 
ning elas esimestest elupäeva-
dest saati turvakodus," rääkis 
Katrin. "Oli selge, et lähe-
dus on talle võõras – 
näiteks kui beebi 
sülle võeti, tõr-
jus kätega ee-
male."

Katrini 
perre tul-
les seits-
mekuune 
tita veel ei 
istunud, la-
mas vaid sel-
ja peal ning 
suutis end kõ-
huli pöörata.

Nüüdseks on tege-
mist täiesti tavalise beebiga, 
kes oma mõne nädala pärast 
saabuvaks esimeseks sünnipäe-
vaks paistab kõndima hakka-
vat ning tema lemmiksõnaks – 
kuna peres elab ka kaks kassi 
– on "kiisu". "Tõsi küll, ta on 
siiani palju väiksem kui teised 
temavanused, kuid arenes kii-
resti. Õpetasime ta roomama ja 
istuma," lausus Katrin. "Täna-
seks on ta pereeluga harjunud 
ega  võõrista kedagi."

Et pisikesel oli hoolivas peres 
elamist väga vaja, kinnitab asja-
olu, et turvakodus võttis beebi 
külge aina uusi haigusi ja sat-
tus mitu korda isegi haiglasse. 
Tema immuunsüsteem ei olnud 
väga tugev. "Meie juures pole 
tal olnud ühtegi respiratoorset 
haigust, tegu on tubli ja terve 
lapsega," kinnitas Katrin.

Väärkohtlemised ja hoole-
tusse jätmine

Tallinn osaleb sotsiaal-
kindlustusameti pilootprojek-
tis, pakkudes taolistele laste-
le kriisihooldusperet. "Põhju-
sed, miks lapsed võivad vaja-
da perest eraldamist, on erine-
vad: vanemate ootamatud hai-
gused, sõltuvused jm kriisiolu-
korrad," rääkis sotsiaalkindlus-
tusameti lastekaitse osakonna 

asendushoolduse talituse pea-
spetsialist Agnes Kulmar.

"On esinenud seksuaalse 
väärkohtlemise kahtlust ning 
väikelaste hooletusse jätmist 
vanemate joomingu käigus," li-
sas hooldusperede teenust ve-
dava SOS lasteküla Eesti ühin-
gu arendusjuht Elmet Puhm. 
"Ühel juhul tekitati lapsele tõ-
sine tervisekahjustus, mistõttu 
ta haiglast otse kriisihooldus-
perre viidi."

Linn kutsub endast teada 
andma kaht peret, kes soovi-
vad pakkuda kriisiolukorda sat-
tunud lapsele ajutist peavarju 

ja turvatunnet oma kodus. 
"Koroonakriis on te-

kitanud perede-
le lisapingeid ja 

raskendanud 
toimetule-
kut, sa-
mas ei ta-
haks lap-
si turva-
kodusse 
saata," sel-

gitas Kul-
mar. "Krii-

sihooldusperre 
viiakse peamiselt 

oma vanematega ela-
vad lapsed, kel ei ole võima-

lik ka lühikeseks ajaks minna 
hoolitseva vanaema vt lähe-
daste juurde. Soovime pakku-
da lastele turvalist kasvukoh-
ta pigem peredes, mitte mõnes 
asutuses. Seni on kiiret eralda-
mist vajavad lapsed paigutatud 
peamiselt turvakodusse."

Laps perre kahe tunniga
Lisaks on oodatud ühine-

ma üks kutseline erihooldus-
pere, kes suudab kodu pak-
kuda suurema hooldusvajadu-
sega lapsele. "Taolised lapsed 
vajavad individuaalset pühen-
dumist ja teadmistel põhinevat 
pidevat tuge," tõdes Kulmar.

Puhmi sõnul on kriisihool-
duspere eelkõige imikute ja alla 
kolmeste väikelaste puhul tur-
vakodust igal juhul parem va-
riant. "Nii väike laps vajab lä-
hedust ja individuaalset tähele-
panu," põhjendas ta.

Kulmar kinnitas, et peresse 
paigutatud laste puhul on rõõm 
näha edusamme uute oskuste 
õppimisel, kõnes ja emotsio-
naalses arengus. "Need eda-
siminekud on kriisihoolduspe-
res lapsele pakutud turvatun-
de, hoole ja tähelepanu tule-
mus," ütles Kulmar. "Kriisi-
hoolduspere kõige olulisem roll 

ASENDUSEMA RÄNGA MINEVIKUGA LAPSEST:
Ma ei kujuta enam ette, kuidas temata elaksin

Praegu on oodatud lastele kodu pakkuma veel kaks peret. Scanpix

"Laps kaalus sündides vaid kaks kilo. Seitsmekuusena 
meile sattudes oli lähedus talle võõras – laps tõrjus 
meid kätega. Ta oli pidevalt haige ega osanud veel is-
tuda," rääkis tallinlanna Katrin, kes võttis abikaasaga 
kasvatada bioloogilise ema alkoholitarvitamisest kan-
natada saanud beebi. Tublid pereemad ja -isad on oo-
datud väärkohtlemist kannatavatele lastele kriisivane-
mateks hakkama.

Selle asemel, Selle asemel, Selle asemel, 
et oodata ja et oodata ja et oodata ja 

kibestuda, võtke kibestuda, võtke kibestuda, võtke 
süda rindu.süda rindu.süda rindu.

ongi pakkuda lapsele väikseid 
ja n-ö tavalisi, turvatunnet te-
kitavaid asju ning stabiilset ja 
rahulikku keskkonda lapsele 
väga keerulisel ajal."

Hetkel oodatakse kriisihool-
duspere pilootprojektiga ühine-
ma veel kaht peret. "Need pe-
red peaksid olema valmis pak-
kuma ajutist hooldust eri eas 
ja vajadustega lapsele," märkis 
Kulmar. "Kriisihoolduspereks 
saamisel on vajalik laste kas-
vatamise või lastega töö koge-
mus. Mõistagi on väga olulised 
ka inimese omadused – hool-
duspere vanemaks sobib ava-
tud, empaatiline ja soe inime-
ne, kellel on soov, võimalus ja 
valmisolek avada oma süda ja 
kodu lapsele, kes seda nii vä-
ga vajab. Oluline on paindlik 
ajagraafik, mis võimaldab hoo-
litseda vajadusel väikelapse või 
kooliealise eest. Suur erinevus 
nn tavahooldusperedest on pro-
jektis osalevate kriisihooldus-
perede valmisolek lapse per-
re tulekuks kuni kahe tunni 
jooksul. Selle eest saavad krii-
sihoolduspered ka n-ö valmis-
olekutasu."

Joomatsükli eest varjule
Puhm täiendas, et kuna krii-

sihoolduspere peab 24/7 olema 
valmis last vastu võtma, seab 
see pere elukorraldusele omad 
eeldused: "Kui laps tuuakse öö-
sel või nädalavahetusel, peaks 
vanema tööaeg või -viis ole-
ma paindlik," selgitas ta. "See 
eeldab kas kodust vanemat või 
ametit, mis võimaldab koju jää-
mist – näiteks kui olla ise ette-
võtja või muu paindliku tööaja-
ga elukutse esindaja. Kriisiolu-
korrast ära toodud lapsega tu-
leb esmalt tegeleda – vajadusel 
ka juba öösel –, alles siis saab 
muu juurde asuda. Ilmselt ei ole 
see mõeldav vanema puhul, kes 
on tööl kaubanduses või koo-
lis, kuhu peab kella pealt jõud-
ma. Seepärast ongi antud tee-
nuse puhul ette nähtud ka val-
misolekutasu."

Ka tuleb kriisihooldusperel 
teadlikult valmis olla, et perre 
saabuva lapse näol võib kokku 
puutuda emotsionaalselt keeru-
lise juhtumiga. "Näiteks on lap-
se bioloogilistel vanematel joo-
matsükkel peale tulnud, naab-
rid kutsuvad politsei, laps on 
viibinud väga halbades tingi-
mustes – ja see võib šokeeri-
da," kirjeldas Puhm. "Seepärast 
hoitakse paljudes riikides lahus 
klassikalise (asendus)hooldus-
pereks ning kriisihoolduspereks 
olemine – viimasel puhul pea-
vad pered olema spetsiaalselt 
ette valmistatud, et nad suu-
daksid toime tulla ka keeruli-
se olukorra ja kõigi seonduva-
te nüanssidega." 

Selleks läbivadki pered lisaks 
hindamisele veel hoolduspere-
dele mõeldud PRIDE koolitu-
se ning traumakoolituse. "Eri-
ti on oodatud PRIDE koolituse 
juba läbinud pered," lisas Kul-
mar. "Siiski võivad märku an-

Krista Kiin
krista.kiin@
tallinnlv.ee
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da needki pered, kes pole vas-
tavat koolitust läbinud – sobivu-
sel saame nad pilootprogrammi-
ga ikkagi liita," mainis Puhm. 

Katrin meenutas, et nende 
perre sattus laps mullu detsemb-
ris väga kiiresti ja asjade suisa 
ekstreemsete kokkusattumus-
te tõttu. "Hoolduspereks soo-
visime saada juba 2019. aasta 
lõpus. Möödunud aasta augus-
tis alustasime PRIDE eelkoo-
litusega, mille ajal mind töölt 
koondati. Seetõttu soosis elu-
korraldus novembris lühiajali-
se hoolduspere otsust kiiresti 
vastu võtma."

Pered saavad tuge nõustami-
se, võrgustikutöö ja materiaal-
sete vahendite näol. "Toetavaid 
teenuseid on võimalik saada nii 
kriisihooldusperedel kui ka kõi-
kidel teistel lühi- ja pikaajalist 
hooldust pakkuvatel peredel," 
kinnitas Kulmar.

Lapsed, kes peredesse tule-
vad, on erinevad. "Ühes krii-
sihooldusperes on juba selle lü-
hikese aja jooksul olnud ne-
li last ja teises üks laps," lau-
sus Puhm. "Kõige pisem neist 
on olnud neljakuune ja vanim 
16-aastane."

Kiindumus tekib kiiresti
Ühe olulise asjaoluna peab 

kriisihoolduspere olema endale 
teadvustanud, et laps ei jää nen-
de juurde pikaks ajaks, vaid lühi-
ajaliselt ehk peagi tuleb lapsest 
suuta n-ö lahti lasta. "Ka ühek-
sa, mitte üheksakümne päeva 
jooksul on võimalik perre tul-
nud lapsesse ära kiinduda," tõ-
des Puhm. "Professionaalsuse 
ja inimlikkuse vahele tuleb piir 
tõmmata, seepärast me räägi-
megi asjad alati potentsiaalsete 
kriisihooldusperedega läbi ning 
küsime, kas tegu on lapsenda-
missooviga. Viimase puhul on 
protsess teistsugune."

Samas pole Puhmi sõnul pä-
riselt välistatud seegi variant, 
et ühel hetkel saab kriisihool-
dusperest tavaline, klassikali-
ne hoolduspere ehk asendus-
hoolduspere.

Kiindumine on tuttav ka 
Katrinile, kelle peres kasva-
va väikelapse ema käib oma 
hooldusõiguse pärast ko-
hut. "Kuigi bioloo-
giline ema pole 
osale lapsega 
kohtumiste-
le ilmunud, 
võitleb ta 
oma lap-
se eest ja 
võib juh-
tuda, et 
laps ei jää 
meie juur-
de," nentis 
Katrin. "Lapsel 
on ometi vaja sta-
biilset keskkonda, ta ei 
ole katsejänes. Sellel emal on 
veel 7- ja 13-aastane laps, kes 
praegu on lastekodus."

Mõistagi annavad Katrin ja 
tema abikaasa endale aru, et 
lühiajaliseks hoolduspereks ole-

mise juurde kuulubki väljavaa-
de, et laps ei jää hooldusvane-
mate juurde pikaks ajaks, kuid 
meeleolu on hetkel ärev. "Ma 
ei kujuta ette, kuidas ilma te-
mata elaksin," tunnistas Katrin.

Seni ei ole ükski laps krii-
sihooldusperes elanud lubatud 
maksimumini ehk 90 päeva. Sel-
le aja jooksul korraldab omava-
litsus lapse edasise elu. "Krii-
sihooldusperest edasi asendus-
kodusse ehk lastekodusse on 
läinud üks laps ning pereko-
dusse suundus kaks last," lau-
sus Puhm.

Oma pere juurde 
tagasi pole läinud

Oma bioloogilise pere juur-
de pole seni naasnud ükski laps. 
"Tavaliselt me ikkagi eeldame, 
et 90 päeva jooksul saavad lapse 
pärisvanemad omadega nii kau-
gele, et laps võib tagasi minna," 
ütles Puhm. "Mis lahendus lap-
sele leitakse, sõltub omavalitsu-
se tööst ja asjaolust, kui tõsised 
pereprobleemid on. Kui on nä-
ha, et oma perega taasühine-
mist ei toimu, püütakse reegli-
na leida lapsele teine hooldus-
pere, kes võtaks ta n-ö pikaaja-
lisele hooldusele."

Lapse seaduslik esindaja on 
seejuures kohalik omavalitsus, 
märkis Agnes Kulmar. "See tä-
hendab jagatud vastutust – pere 
ja omavalitsus sõlmivad lepin-
gu, mille alusel pere last kasva-
tab. Omavalitsus on pere põhi-
partner ja tugi, ta võtab vastu 
olulisemad lapsega seotud otsu-
sed, näiteks tervise või haridu-
se teemal. Ent kõiki neid otsu-
seid tehakse koos lapse ja pe-
rega ning need lähtuvad lapse 
vajadustest."

Samal ajal on väga oodatud 
endast märku andma ka pered, 
kes oleks valmis asuma n-ö tava-
pärases mõttes hoolduspereks. 
Sel puhul on lapse perre jõud-
mise protsess pikem, nii et pe-
rel jääb aega teha ettevalmistu-
sed lapse perre tulemiseks. "Ot-
sime üle Eesti inimesi, kes kaa-
luvad võimalust pakkuda ühe-
le või mitmele lapsele kodu, ar-
mastust ja hoolt," julgustas Kul-
mar. "On oluline, et lapse kõr-

val oleks kindel täiskas-
vanud inimene, kes 

hoolib ja mõistab 
– keegi, keda 

saab usalda-
da ja kelle-
le igapäe-
valt toetu-
da. Need, 
kes soovi-
vad tuge 
hoolduspe-

reks saamise 
mõttele, või-

vad julgelt võt-
ta ühendust eluko-

hajärgse lastekaitsetöö-
tajaga või pöörduda sotsiaal-
kindlustusameti spetsialistide 
poole."

Tallinna lastekodu juhataja 
Meelis Kukk tõi välja viimaste 
aastate statistika, mille kohaselt 

on umbes 40 last aastas väike-
laste turvakodus. Neist ligikau-
du pooled lähevad tagasi sünni-
perre, üks lapsendamisele ning 
ülejäänud eestkoste- või hool-
dusperesse. "Keskmiselt viibib 
laps turvakodus 2,5-3 kuud, 
kuid on ka olukordi, kus laps 
jääb teenusele pikemaks," täp-
sustas Kukk.

Toeks muredes
 ja rõõmudes

Kulmar lisas, et samas hoolit-
seb hoolduspere lapse eest pik-
ka aega, sageli kuni täiskasva-
nuks saamiseni. "Hoolduspere 
vanem on lapsele nagu ema või 
isa, kes toetab teda rõõmudes 
ja muredes," ütles ta. "Peresid 
omakorda toetavad eri organi-
satsioonid – igal perel on või-
malik saada toetavad teenuseid, 
nii individuaalselt kui ka gru-
pi toel. Riik ja kohalik omava-
litsus pakuvad nõustamist, et-
tevalmistust ja tuge, et tagada 
hooldusperre tulnud lapse kas-
vatamisel kindlustunne ja kom-
petents."

Reeglina otsitakse lapsele pe-
rekonda tema sünnikoha lähe-

dal, et säilitada lapsele harju-
muspärast elukeskkonda ning 
suhtlust vanemate ja teiste lä-
hedastega. "Täiskasvanul tuleb 
toetada lapse sidet oma juurte-
ga," tõi Kulmar välja. "Iga laps 
tuleb uude perre ju oma loo ja 
kaotuse kogemusega ning hool-
duspere vanemate kätes on ai-
data lapsel oma perelooga sõ-
ber olla."

Peresid, kes veel kõhklevad, 
kas nad söandavad hooldus-
vanemaks asuda, tahab Katrin 
tingimata julgustada. "Kindlas-
ti ei pruugi hoolduspereks ole-
mine tähendada, et laps kind-
lasti oma bioloogiliste vanema-
te juurde tagasi läheb, iseäranis 
pikaajalise hoolduspere puhul," 
kinnitas ta. "Lapsendamiseks on 
lapsi vähe, hooldusperet vaja-
vaid lapsi aga väga palju. Selle 
asemel, et lapsendamisega aas-
taid oodata ja kibestuda, võt-
ke süda rindu! Lapsel on kind-
lasti parem kasvada turvalises 
kodukeskkonnas, isegi kui see 
on vaid lühiajaliselt. Meie ole-
me õnnelikud, et saame beebi-
kest aidata, toogu tulevik mi-
da tahes."
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Hoolduspere Hoolduspere Hoolduspere 
vanemaks sobib vanemaks sobib vanemaks sobib 

avatud, empaatiline avatud, empaatiline avatud, empaatiline 
ja soe inimene.ja soe inimene.ja soe inimene.

Metsakalmis-
tule rajatakse 
uued trepid
Eelmisel suvel ehitati Metsa-
kalmistule kaks uut treppi, 
nüüd tehakse korda veel üks 
trepp ja kolm trepistikku. Töö-
de käigus lammutatakse ole-
masolevad trepiastmed ja 
paigaldatakse uued, samuti 
tulevad uute treppide äärde 
käsipuud. Töid teostab Tallin-
na Teede AS, need lähevad 
maksma kokku 16 000 eurot.

Murdunud või 
ohtlikest puu-
dest tuleb kohe 
teatada

Nõmme linnaosas on kevadi-
sed tugevad tuulehood murd-
nud mitmes paigas puid ja 
suuri oksi. Ilma tavapärase 
raieloata võib erakinnistul lõi-
gata puud, mis on tormi või lu-
me poolt tugevasti kahjusta-
tud või muul viisil muutunud 
ootamatult ohtlikuks. Enne 
puu lõikust tasub erakinnistul 
tekkinud olukorrast kirjalikult 
teavitada linna keskkonna- ja 
kommunaalameti haljastuse 
osakonda (kontaktisik sulev.
jarve@tallinnlv.ee). Lisama 
peaks oma kontaktandmed ja 
pildid ohtlikest puudest või 
okstest. Kui kirja saatmise 
võimalust pole, saab helistada 
tel 640 4264. Linna maal asu-
vatest ohtlikest ja kahjustu-
nud puudest tuleb e-kirjaga 
teavitada Nõmme linnaosa 
spetsialisti (einar.tamm@tal-
linnlv.ee) või helistada tel 645 
7312.

Kevadel on 
lehepuhurid 
keelatud
Kevadilmade saabudes on 
munitsipaalpolitseile saabu-
nud järjest rohkem kaebusi 
seoses heakorratöödega, 
kus graniitsõelmete korista-
misel võetakse appi lehepu-
hur. Tallinnas kehtiva heakor-
raeeskirja kohaselt on avali-
kus kohas lubatud lehepuhu-
rit kasutada vaid lehtede 
kokku kogumiseks. Muul ots-
tarbel on see keelatud, sest 
koristusega kaasneb märki-
misväärne tolmu õhku pais-
kamine. 

ABILINNAPEA BETINA BEŠKINA: 
Iga laps vajab kodu ja perekonda

Vahel tekib paraku olukordi, 
kus laps ei saa elada oma 
sünniperes,  ning siis tuleb 
teda aidata.

Abilinnapea Betina 
Beškina sõnul soo-
vib linn pakkuda 
lastele kasva-
mist peres ka 
siis, kui sünnipe-
re seda mingil 
põhjusel ei või-
malda. "Iga laps 
vajab kodu ja pere-
konda, hoolitsevaid ja 
armastavaid vanemaid," 
lausus Beškina. "Kuid vahel 
tekib paraku olukordi, kus laps 
ei saa elada oma sünniperes – 
siis tuleb talle pakkuda uut 

peret. Tore, et paljud pealinna 
pered on juba läbinud koolitu-

se ja valmis hakkama 
hoolduspe-

reks. Kuid 
hooldus-

peresid 
ei jät-
ku 
veel 
kõigile 
lastele 

ning 
eriti on 

juurde vaja 
peresid, kes 

oleksid valmis võt-
ma enda juurde lapse, kelle 
edasine elukorraldus ei ole 
veel selge."

Kuidas lapse hooldajaks hakata?
• Kriisihoolduspere ja kutseli-

se erihoolduspere teenuse 
projektiga liituda soovivatel 
peredel palutakse helistada 
SOS Lasteküla Eesti ühingu 
projektijuhile Elmet Puhmile 
telefonil 58147797 või 
kirjutada Elmet.
Puhm@sos-
lastekyla.
ee

• Uuri lisa 
ka asen-
dus-
hooldu-
se info-
telefonilt 
655 1666 
või kirjutades 
aadressile asen-
dushooldus@sotsiaalkind-
lustusamet.ee

• Lisainfot leiab ka veebilehelt 
https://tarkvanem.ee/kasu-
pere/

• Laste paigutamise kohta 
hooldusperesse, kas lühi- 
või pikaajaliselt, leiab lisain-

fot https://tarkvanem.
ee/kasupere-ar-

tiklid/kuidas-
pakkuda-ko-

dusoojust-
lapsele-
kes-ei-
saa-ela-
da-sunni-
peres

• Kriisihool-
duspereks 

saab olla kuni 
90 päeva.

• Aastas vajab turvalist kas-
vupaika umbes 40 last.
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Pajula rääkis saates "Pealinna 
päevaintervjuu" linna koolikor-
ralduse hetkeolukorrast ning sel-
lest, kuidas õpilased ja õpetajad  
koduõppega hakkama saavad.

Õpilased on eri võimetega, kui 
palju meil on õpiraskustega lap-
si, kui palju mahajäämust võrrel-
des näiteks eelmise aastaga?

Teadlased ja  psühholoogid 
on teinud uuringu, kuidas dis-
tantsõpe just teadmiste poolest 
õpilastele mõjub. Kolmandikule 
distantsõpe väga sobib. Nende 
õpitulemused võivad isegi pare-
maks muutuda. Kolmandiku õpi-
laste teadmisi ja oskusi distants-
õpe mingil moel ei mõjuta. Ja üks 
kolmandik on siis need, kellele 
distantsõpe ei sobi, kel tekivad 
õpiraskused.

Uuringud on näidanud, et meie 
koolilapsed hakkavad väsima ja 
nende psüühiline vastupidavus 
nõrgenema lausa 75%. On lap-
si, kes ei tule sellise pingega toi-
me. Kuidas haridusamet saab 
neid aidata?

Koolis õppimisel on inimese 
arengus kolm olulist rolli. Üks 
on see, mida me pähe tuubime 
ehk teadmiste pool. Teine on 
sotsiaalsed oskused, suhtlemine 
ja meeskonnatöö. Kolmandaks  
siis kehalised oskused. Ja tõesti, 
lapsed on väsinud. Mitte niivõrd 
distantsõppest, vaid just sellest, 
et nad on pidanud isolatsioonis 

olema. Nad ei saa suhelda teis-
te lastega, nad ei saa normaalset 
elurütmi ja see tegelikult mõju-
tab üsna otseselt nii õpilaste kui 
ka õpetajate vaimset tervist.  Siin 
saab kindlasti haridusamet toe-
tada, nõustada ja tähele panna. 
Kui sellised probleemid tekivad, 
siis saab suunata õpilased, õpeta-
jad ja vanemad võimalikult kii-
resti abi otsima või abi leidma, 
ja selles osas on kindlasti vaja-
dused väga suured.

Kui palju seda abi 
küsimist on ol-
nud? Kas õpilas-
tel ja vanematel 
on koht, kuhu 
pöörduda?

Meil on kõi-
kides koolides 
koordinaato-
riks koolipsüh-
holoogid. Samuti 
on olemas Tallinna 
õppenõustamise keskus, 
kuhu on lapsevanematel, pere-
del ja kõigil võimalik pöörduda 
abi saamiseks. Selge on see, et 
selle abi saamisel on praegu vä-
ga-väga pikad järjekorrad, nii et 
abileidmise võimalused on päris 
keerukad. Kindlasti on ka see 
süsteem, mis puudutab inimes-
te vaimset tervist, praegu kokku 
kukkumise äärel, või ei suudeta 
piisavalt palju teenust osutada.

On kuulda ka arvamust, et ega 
me seda õpilaste teadmistesse 
sattunud lünka kunagi vist enam 
täita ei saa.

Ma teadmiste osa lünga pärast 
üldse ei muretse. Selles mõttes, 
et inimesed on ka oma olemu-
selt erinevad, mõned arenevad 
kiiremini, mõned aeglasemalt. 
Mõned õpilased on seitsmenda 
klassi lõpus teadmiste poolest na-
tuke rohkem arenenud kui tei-
sed. Seal see lünk täidetakse ära 
kindlasti, selles osas pole üldse 
mingisugust kahtlust.

Mida ma kindlasti ütlen, on 
see, et tulevik saab olema ras-
ke, sest sotsiaalsete kontaktide 
puudumine, hirm mingisuguse 
haiguse ees või tegelikult hirm 
selle eest, et mis haigus minuga 
teeb, mõjutab tänast põlvkonda 
kindlasti. Võib-olla 20-30 aasta 
pärast oleme olukorras, kus see 
põlvkond vajab rohkem psüh-
holoogilist abi. Mind inimesena 
ja ameti juhina teeb see rohkem 
murelikuks, kui lünk teadmis-
tes. Need teadmised on võima-
lik väga lihtsalt omandada, end 
saab täiendada, see ei ole üldse 

probleem.

Praegu on ju ka 
selline seis, et 
me ei teagi, 
millal lapsed 
kooli saavad. 
Ja see seis ai-
na süveneb – 
äkki peaks mi-

dagi välja mõt-
lema?
Välja peaks mõt-

lema, et kuidas me sel-
lest viirusest võitu saame.  

Kindlasti  on vastutus ka igal 
perel endal, tuleks küsida lap-
se käest, kuidas tal läheb. Kui-
das saab teda aidata? Praegu on 
kõige tähtsam suhtlemine laste-
ga, nendega kontakti hoidmine, 
mitte üksinda jätmine, mitte jät-
mine arvutisse, mitte jätmine te-
lefoni. See on ääretult oluline 
ja kindlasti kool ja klassijuhata-
ja, eriti just algklassides, saavad 
anda õpilastele seda igapäevast 
kontakti, olla avatud ja tagada 
võimaluse nende poole otseselt 
pöörduda.

Minu kogemus ütleb, et eelmisel 
kevadel digiõpetamise meetodi-
tes ühtset süsteemi ei olnud. Iga 
õpetaja valis, mis tal kõige pa-
rem oli või kättesaadavam. Kas 
on oodata ühtse süsteemi välja-
töötamist?

Eesti hariduse üks tugevusi 
on see, et meil on suhteliselt au-
tonoomne hariduse juhtimine ja 
kasutada väga palju eri  digi-
tehnoloogilisi vahendeid. Digi-
õppele üleminek näitas, et ühe-
le õpetajale sobis üks rakendus 
rohkem kui teine, ja tänu selle-
le tegelikult me suutsime roh-
kem pakkuda digivahendite ka-
sutust ja digiõpet. Jah, see oli 
õpilasele keerukam, sest et üks 
õpetaja kasutas näiteks Goog-
le Zoomi, teine kasutas Team-
si, kolmas kasutas muid too-
teid. Teisest küljest jälle andis 
see väga palju oskusi meile kõi-
gile juurde, just neid tarkvara-
sid kasutades.

Võtame kasvõi ametnikud või 
koolid või suhtlemise koolijuh-
tidega. Meil on võimalik teha 
tunde viie minuti jooksul, tuua 
kõik koolijuhid ühtsesse inforuu-
mi. Selles mõttes on muutunud 
ühiskond oluliselt kiiremaks, mis 
toob kindlasti palju plusse. Kõik 
õpetajad on nüüd klassi ees tar-
gemad ja peaksid õpetama me-
toodika alusel, mis annab kõige 
paremad tulemusi.

Lastel on aga natuke keeruline, 
kui üks aine on ühes keskkon-
nas, teine aine teises. Siis peab 
ju kiirelt orienteeruma ja kesk-
kondasid vahetama.

Kindlasti on see probleem, õp-
pida on kodus väga palju. Õpe-
taja püüab kogu oma õppema-
terjali tunni jooksul läbi võtta, 
uue materjali esitada, seda kin-
nistada ja siis ka tegelikult kogu 
koduse töö ära teha. Õpetajal ja 
õpetajal on vahe, nii on ka õpe-
tamise meetodid erinevad. Me ei 
saa neid panna ühtemoodi õpe-
tama. Kõige tähtsam on, et õpi-
lane saaks õpetajate esitatud ma-
terjalist aru.

Digitehnoloogia kasutamine 
peaks tegelikult rikastama õp-
peprotsessi ja pakkuma täienda-
vaid võimalusi, kuidas me saak-
sime kõige paremini teadmisi 
omandada.

Kas õpetajad on kõik  ühesu-
guste võimetega? Võib-olla üks 

õpetaja on klassi ees perfektne, 
ta suudab oma ainet anda väga 
hästi ja saab õpilastega hea kon-
takti. Samas interneti kasutami-
sel ta nii tugev ei ole ja see kon-
takt jääb nõrgemaks.

Kindlasti on kõik õpetajad eri-
nevad, ja jumal tänatud, et nii 
on. Väga suur õnnetus oleks, kui 

"Tulevik saab olema raske. Praegused õpi-
lased võivad 20-30 aasta pärast vajada 
oluliselt rohkem psühholoogilist abi, sest 
peavad nüüd tundma pidevat hirmu haigu-
se ees ja saavad vähem sõpradega koos 
olla," ütles Tallinna haridusameti juhataja 
Andres Pajula, kelle sõnul ei sobi distants-
õpe kolmandikule koolilastest.

Meie Meie Meie 
õpetajate õpetajate õpetajate 

erinevad õpe-erinevad õpe-erinevad õpe-
tamismeetodid tamismeetodid tamismeetodid 

on suur on suur on suur 
rikkus.rikkus.rikkus.

Kuidas saada õppimisel abi?
• Õpilasi, õpetajaid ja vane-

maid aitab Tallinna õppe-
nõustamiskeskus, mis 
asub Lasnamäel aadres-
sil Martsa 2, tel 640 
4938, 5804 8259. Sa-
muti Mustamäel Vilde tee 
120, tel 5671 5802. Vastu-
võtuajad teisipäeviti kl 13-
19, kolmapäeviti 16-20 ja 
reedeti 9-16. Spetsialisti 
juurde registreerimisel tuleb 
kindlasti täita ankeet kodu-
lehel www.tonkeskus.ee . 

Ankeedi leidmi-
seks vali üla-

ribal Re-
gistreeru!

• Küsimus-
tele regist-

reerimise 
kohta oma 

vastuvõtu ajal vas-
tab Tallinna õppenõusta-
miskeskuse koordinaator 
Ruuda Lind, tel 5671 5802, 
koordinaator@tonkeskus.
ee.

Kust saab psühholoogilist abi?
• Vaimse 

tervise 
nõustami-
ne https://
registra-
tuur.peaasi.ee/kriisi pakub 
videosilla vahendusel tasu-
ta tuge igapäevaeluliste 
muredega toimetulekul. Üks 
nõustamine kestab kuni 60 
minutit ning nõustajaga 
saab rääkida kuni viis korda. 
26-aastased ja nooremad 
saavad valida www.peaasi.
ee noortekeskuse teenuse. 
Lisaks postitatakse kasulik-
ku ja positiivset informat-
siooni Facebooki lehel www.
facebook.com/VaimseTer-
viseNoustamine

• Tallinna perekeskus pakub 
psühholoogilist nõu, inter-
netinõu, pereteenistust, tu-
giisikut, päevakeskust. Tel 
655 6088, E-R kl 9-18.

• MTÜ Eluliini psühholoogili-

ne abi. 
E–R kella 
15–19 tel 
631 4300.

• Eluliini 
usaldustelefon kella 19–7 
tel 655 8088.

• Noorte usaldustelefon N–L 
kl 19–22 tel 646 6666.

• Usaldustelefon (psühholoo-
giline abi) iga päev kella 19–
23 tel 126 (eesti keeles).

• Tasuta nõustamis- ja suht-
lemisteenus Abitaja: www.
abitaja.ee ja E–R kella 9–17 
tel 650 0650. Kõik juba re-
gistreeritud abivajaja ja va-
batahtliku vestluspartneri 
paarid saavad omavahel 
rääkida mistahes ajal ja ma-
hus ka nädalavahetuseti ja 
pühade ajal. Iga moodusta-
tud paar saab unikaalse te-
lefoninumbri, mis neid oma-
vahel ühendab ja mis on ka-
sutusvalmis 24/7.

HARIDUSAMETI 
JUHT PAJULA: 

Peale õpiraskuste 
võib tänastel 

koolilastel tekkida 
suuri psühholoogilisi 

probleeme

Praegu on klassiruu-
mid ja õppetöökojad 
küll tühjad, kuid And-
res Pajula loodab, et 
esimesest septembrist 
saavad õpilased taas 
koolimajades õppimist 
jätkata.
Albert Truuväärt.
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Põhja-Tallinn ootab 6. ap-
rillil kell 17 Süsta pargi 
projekti avalikule 
arutelule. 

Eesmärk on park, selle lä-
hiümbrus ning TalTech me-
reakadeemia esine ala korda 
teha. Avalik arutelu toimub 
veebikoosolekuna, kuhu saab 
registreeruda 5. aprillil kella 
17-ni aadressil https://forms.
gle/gPr4EWin1GFM18Qu9

Samas saab esitada ka kü-
simusi. Kõikidele registree-

runutele saadetakse veebi-
koosoleku link. Süsta park 
on tekkinud kunagise Mar-
jamäe soo kohale. Ligi 6 ha 
suurune park on jäänuk ku-
nagi Kopli poolsaarel laiu-
nud suurtest, ürikuteski tihti 
mainitud metsadest. Esime-
sed andmed poolsaare tam-
memetsast pärinevad 1365. 
a. Kui enne I maailmasõda 
ehitati Kopli poolsaarele lae-
vatehased, kavandati nende 
juurde ka pargid, sh ka Süs-
ta park.

Põhja-Tallinn 
tutvustab uueneva 
Süsta pargi projekti

HARIDUSAMETI 
JUHT PAJULA: 

Peale õpiraskuste 
võib tänastel 

koolilastel tekkida 
suuri psühholoogilisi 

probleeme
meil kõik õpetajad oleks ühesu-
gused ja kogu see toodang, mis 
meie Eesti haridussüsteemist tu-
leks, oleks väga ühetaoline. Eesti 
õpetajad on Eestimaa kõige suu-
rem rikkus – see, et nad on nii 
eripalgelised ja suudavad eri  õp-
pemeetodeid kasutades erinevaid 
teadmisi ja oskusi anda.

See on suur rikkus ja prae-
gu suudab ikka kaks kuni kolm 
korda rohkem õpetajaid kasutada 
tänapäeva digitehnoloogilisi va-
hendeid oma töös. Selles mõttes 
tuleb neid väga-väga tunnusta-
da, samuti tuleb kindlasti öelda 
suur-suur tänu kõigile lasteva-
nematele, kes on tegelikult ai-
danud lapsi kodus ja niiviisi pe-
dagooge toetanud.

Kas lapsi hakatakse vaktsinee-
rima?

Ma ei oska sellele vastata. Üks 
asi on see, et me võime hakata 
vaktsineerima, teine, et paljud 
neist ennast vaktsineerida lase-
vad. Noored on noored ja me 
vaatame ikkagi lapsevanemate 
poole. Tänane noor põlvkond on 
hoopis teistsuguse arusaamise ja 
mõtlemisega.

Kindlasti saame haigust kont-
rolli all hoida. Ja nii nagu meid ju-
hendatakse, hoiatatakse, on olu-
line, et me suudame ka täiskas-
vanud inimesed vaktsineerida. 
Siis on ju kõik korras.

Kui sujuv on info liikumine ha-
ridusministeeriumilt ja hari-
dusametilt koolidele? Kui pal-
ju te koostööd teete ja seda infot 
koordineerite?

Suur tänu tuleks öelda ha-
ridusministeeriumile, kes väga 
palju aitas meil korraldada õpe-
tajatele eri infopäevi ja koolitu-
si, kuidas infotehnoloogilisi va-
hendeid kasutada õppes. Aga sel-
ge see, et haridusametil on kõi-
ge otsesem kontakt ikkagi koo-
lijuhtidega, haridusasutuste juh-
tidega, ja nemad peavad ja an-
navad meile informatsiooni. Se-
da, kas ja kuidas me saame te-
gelikult õpetajaid aidata.

Kriisi ajal kohtusime igal nä-
dalal kõikide haridusasutuste 
töötajatega. Õpetajad  olid vä-
ga tänulikud, sest nad said vahe-
tult oma probleemidest rääkida, 
said vahetult anda informatsioo-
ni. Lisaks sellele kogusime iga-
päevaselt infot nii laste osalemi-
sest õppetöös kui ka digiteh-
noloogiavahendite ka-
sutamisest kooli õp-
petöös.

Nüüd ilmselt 
koolidirekto-
rid ja koo-
li juhtkond 
ootavad in-
fot eksamite 
kohta. Kui-
das seda kor-
raldama haka-
takse?

Esimene eksam 
peaks toimuma 19. ap-
rillil, eesti keele eksam. Täiesti 
tõenäoline, et see eksam võib 
edasi lükkuda. Aga otsuse võ-
tab vastu ikka haridus- ja tea-
dusministeerium. Kindlasti on  
lõpuklassid mures oma eksa-
mite pärast ja seda muret tu-
leks kuidagi maha võtta. Aga 
me ei tea, kuidas...

Kaheteistkümnendikud on 
mures, et mis nüüd saab eda-
si. Põhikoolilõpetajatega on olu-
kord oluliselt lihtsam, sest et 
alati on võimalik 10. klassi võt-
ta ka põhikooli lõputunnistu-
se hinnete alusel või siis tege-
likult teha vestlusi näiteks au-
gustis. Tegelikult ei ole keegi 
ju öelnud, et kümnendad klas-
sid peavad olema komplektee-
ritud meil mai lõpuks või juuni 
alguseks, nii et selles osas ma 
ei näe suuri probleeme.

Küll aga soovivad gümnaa-
siumilõpetajatest paljud siirdu-
da õppima kas siis piiri taha 
või Eesti kõrgkoolidesse. Kui-
das see vastuvõtt siis saab ole-
ma, kas riigieksamid on aluseks 
või ei ole või siis tuleb tegeli-
kult teha neil ikkagi sisseastu-
miseksam? Need on küsimused, 

millele tuleb vastused leida või-
malikult kiiresti.

Tuntud õpetaja Lauri Leesi ar-
vates peaks ära jätma koolivahe-
aja aprilli lõpus ja eksamid võiks 
kuu aega edasi lükata, kuni jaa-
nipäevani. Mis teie arvate?

Eksamite edasilükkami-
ne on kõige lihtsam. 

See ei ole prob-
leem ja vaja-

dusel seda 
tulebki te-
ha. Mis 
puudutab 
kooliva-
heaja ära-
jätmist, siis 
kindlasti 

on siin kaks 
otsa. Üks asi 

on see, et kuidas 
vaadata olukorda, 

kus õpilased peavad dis-
tantsõppel pingutama kaks kor-
da rohkem. Mõte, et koolivahe-
aeg siis ära jätta, lähtub sellest, 
et õpetaja distantsõppel ei õpe-
ta ja õpilane distantsõppel olles 
ei õpi. Õpilased vajavad kindlas-
ti hingetõmbeaega ja selleks on 
koolivaheaeg. Me ei saa õpeta-
jaid ega õpilasi üle koormata, sest 
siis suureneksid vaimsed pinged 
veelgi. Siin tuleb leida lahendus 
ja tasakaal.

Aga kas ei võiks kaaluda õues-
õpet?

Juba eelmisel kevadel olid 
meil koolidele ja lasteaedade-
le kriisiks valmistumise plaanid 
– kollased, punased ja roheli-
sed plaanid, ja üks osa nendest 
plaanidest nägigi seda ette. Ke-
vadel või sügisel väga suur osa 
õppest toimuski õues. Nii et me 
oleme seda õuesõpet praktiseeri-
nud juba viimased aastad ja jär-
jest enam lisandub õues tunde. 
Kui me kooli uuendame, siis mõt-
leme juba õuesõppeklassidele ja 
kohtadele, kus on võimalik õpet 
korraldada. Kogu linnaruum on 
meie meelest koht, kus on või-
malik õppida, käia muuseumis, 

käia linna parkides, vaadata lin-
de-loomi, nii et selles mõttes on 
see Tallinna koolides juba tava-
pärane tegevus.

Kui me tõesti kooli ei saa, siis 
kas on olemas plaan A, plaan B, 
võib-olla isegi plaan C?

Selge on see, et meil on koge-
mus. Meil on eelmise kevade ko-
gemus, kus tegelikult täpselt sa-
mamoodi märtsist kuni õppeaas-
ta lõpuni kõik õpilased olid sa-
da protsenti distantsõppel, õppe-
aasta sai lõpetatud, lõpueksamid 
said tehtud, 10. klasside katsed 
said tehtud, tuli ilus suvi ja lap-
sed said puhata. Nii et kindlas-
ti see plaan on meil olemas, et 
kui me ka peame tõesti suveni 
olema kodus. Muidugi, mis on 
kurb – eelmine aasta paljud lõ-
puaktused jäid ära või nad toi-
musid pärast jaanipäeva või juuli 
alguses. Aga kõik on võimalik.

Nii et lapsed lähevad ikka 1. 
septembril taas koolimajja?

Kõik lähevad 1. septembril 
kooli. Ma väga usun, et me saa-
me 1. septembril jätkata kontakt-
õppega. Ma olen valmis ka sel-
leks, et see viirus ei kao kuhu-
gi, ehk et võib juhtuda, et hüb-
riidõpe jätkub ka veel järgmisel 
õppeaastal. Osaliselt kindlasti.

Meil on aastatagune kogemus. 
Siis oli olukord palju keerukam: 
anti täpselt nädal aega, et reedeks 
on kõik koolid kinni või esmas-
päevast on kõik koolid kinni; pol-
nud aega ettevalmistusteks, pol-
nud aega millekski. See oli tõesti 
raske aeg eelkõige kõikidele õpe-
tajatele, kooliperele ja ka vane-
matele, kes siis kõige väiksema-
te lastega kodus pidid hakkama 
õppima. Nüüd oleme me oluliselt 
paremas seisukorras, sest meil 
on ikkagi sisuliselt aastane koge-
mus, kuidas korraldada distant-
sõpet. Kõik õpetajad on saanud 
teatud oskusi, kogemusi, õpilased 
on kogemuse võrra rikkamad, nii 
et ma arvan, et praegu oleme ik-
kagi oluliselt paremas olukorras, 
kui me olime aasta tagasi.

Kõik liigub Kõik liigub Kõik liigub 
palju kiiremini kui palju kiiremini kui palju kiiremini kui 
enne ja õpetajad enne ja õpetajad enne ja õpetajad 
on muutunud tar-on muutunud tar-on muutunud tar-

gemaks.gemaks.gemaks.
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Politsei teated telefoni- või 
internetipettuste ohvriks lange-
nutest on muutunud nii tavali-
seks, et ei pälvi rohkem tähele-
panu kui mõni plekimõlkimine 
liikluses. Näiteks selline: "Polit-
seisse pöördus 58-aastane Las-
namäe elanik, kes registreeris 
end jaanuari lõpus kauplemis-
platvormil, et kaubelda valuu-
taturgudel ja saada suurt kasu-
mit. Inimesed, kellega ta suht-
les, palusid tal paigaldada ar-
vutisse AnyDesk programmi, 
mees kandis üle 35 000 eurot, 
raha välja võtta ei saa ja nõu-
takse raha juurde."

Või samalaadne teade Sauelt: 
taas AnyDesk programm, kon-
tolt kanti üle 4800 eurot. Taga-
si raha ei saa ja nõuti ka juur-
demakseid.

Uusi trikke ei õpita
Investeerimisnõustajad rää-

givad, et ühesugused petuskee-
mid on käigus väga palju aas-
taid. Sageli vahetatakse vaid 
skeemi nime ja kodulehekül-
ge. Skeemid on nagu autod: 
uutena Lääne-Euroopas ja va-
nadena ida pool.

Praegu on kelmid aktivi-
seerunud. Nende kasuks töö-
tavad nii koroonakriis kui ka 
pensioni teisest sambast raha 
välja võtmine. Inimesed vee-
davad varasemast rohkem ae-
ga arvutite taga ja neid on liht-
sam peibutada.

Üks viimane hitt, mis taas 
ajalootolmust puhtaks pühitud, 
seisneb tuntud ettevõtete akt-
siate telefonimüügis. Aktsiaid 
raha vastu muidugi ei anta. 
Müüakse näiteks osalust et-
tevõtetes nagu Tesla või mõ-
ni suur farmaatsiakompanii. 
"Roheline" ja "ravimid" on ju 
kuumad sõnad. Muidugi vasta-
takse veendunult ja tõepäraselt 
kõikidele küsimustele, sest et-
tevõtted ja nende näitajad on 
ju olemas.

Huumoriväljaanne Lugeja-
kiri kirjutas internetipetturite 
pöördumisest valitsuse poole. 
Peaks peatama teisest sambast 
raha välja võtjate avalduste vas-
tuvõtmise, sest ei jõuta nii pal-
ju inimesi läbi helistada.

"Eks ta musta tooniga nali 
on, aga kahjuks inimene, kes 
võtab teisest sambast raha väl-
ja ja pole varem investeerinud, 

on haavatav," nendib investee-
rimisnõustaja Kristi Saare.

Pensionikeskuse andmetel 
on esitanud avalduse teisest 
pensionisambast lahkumiseks 
nüüdseks ümmarguselt 152 000 
inimest ehk 23% teise sambaga 
liitunutest. Septembris saaksid 
kõik, kes märtsi lõpuks avaldu-
se esitanud, raha kätte, kuid üs-
na ilmselt jätkub raha väljavõt-
jate vool edaspidigi. Juba siis, 
kui teise samba vabaks lask-
mise üle alles arutati, võis nä-
ha teatud riskantsete investee-
rimiskeskkondade aktiviseeru-
mist ja reklaami internetis.

Palju juttu, vähe villa
Kahtlaste pakkumiste 

eest hoiatavad pidevalt 
ja palju aastaid ühte-
panu nii pangad kui 
ka (majandus)mee-
dia. Paradoksaal-
ne, et mida rohkem 
räägitakse ja hoia-
tatakse, seda enam 
leidub pettuse ohv-
reid, mis kajastub näi-
teks politseis registree-
ritud kuritegude arvus.

Võib-olla seisab asi selles, 
et kui vastastikku on meedia 
abstraktne jutt ja konkreetne 
mesikeel teispool arvutiekraa-
ni või kõnetraati, jääb viimane 
peale. Hoiatada tohib meedias 
pealegi vaid üldsõnaliselt. Li-
bedale jääle võib sattuda alates 
hetkest, mil hakata nimetama 
(sotsiaal)meedias või blogides 
konkreetse petuskeemiga seo-
tud firmasid, olgu siis kodu- või 
välismaiseid. Olgu see nimetaja 
siis eraisik, riigiasutus, ettevõ-
te või kes iganes. Kui just pole 
tegemist jõustunud kohtulahen-
diga, aga neid pea pole.

Igaüks võib skeemitajalt 
kohtuasja kaela saada

Nagu kirjeldab nõustaja Taa-
vi Pertman: kui kirjutad mõnest 
konkreetsest skeemist halvasti, 
"lendab kari vastava skeemi 
fänne sulle peaaegu alati tur-
ja". Lõpuks näibki kommentaa-
ridele-kirjadele vastamine mõt-
tetu vasikatega võidujooksuna.

Maade jagamine lihtsameel-
setega, kes skeemi toimimisse 
usuvad, on veel leebe variant. 
Kui näiteks hoiatad oma blogis 
mõne skeemi eest, võid halve-
mal juhul saada ähvarduskõ-
ne ülimalt kvalifitseeritud vä-
lismaiselt advokaadilt, millele 
eelneb öine ingliskeelne sõim 
kusagilt kaugelt.

"Eestis ei ole ühtegi organi-
satsiooni, mis vastutaks skee-
mide ohjamise eest," tõdeb tun-

Virkko 
Lepassalu
virkko.
lepassalu@
tallinnlv.ee

"Kuradima raske töö, mis ei too mitte midagi sisse: 
selle eest saab minimaalselt sõimata, aga võib ka saa-
da otseselt ähvardusi ja advokaatidelt nõudeid." See 
on investeerimisnõustaja Taavi Pertmani meelest põh-
jus, miks konkreetsete petufirmade eest ei hoiata 
meedia ja praegu ka ükski riigiasutus. Nüüd asub pet-
turite fookuses teise pensionisamba raha.
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Enne toda lahendit, möödu-
nud aastal avaldas finantsins-
pektsioon kokku 1283 hoia-
tusteadet ning tegi 30 kuriteo-
teadet politseile: peamiselt te-
gevusloata tegutsenud ettevõ-
tete tõttu.

Tõsi, riigikohtu lahendist ku-
mab helgemaid noote.

Halduskolleegium märkis, et 
mõistab vajadust Eesti avalik-
kust ja tarbijaid põhjendatud 
ohust võimalikult vara teavita-
da. Aga seda ei saa teha õigus-
liku aluseta. Niisiis juhtis riigi-
kohus seadusandja tähelepanu, 
et taoline alus on vaja luua.

"Aina keerukamas ja pettus-
tele avatud sektoris on hoiatus-
teadete avaldamine väga oluli-
ne informatsioon," möönab FI 
juhatuse liige Siim Tammer. 
Mõistagi on otsusest möödu-
nud kahe kuu jooksul muuda-
tust vara oodata. Praeguseni on 
teadmata, kas ja millal siis to-
hib FI rahvale edasi teatada, et 
ühe või teise konkreetse firma 
Y või Z tegevus on kahtlane.

"Seadusloome on hetkel 
tööprotsessis," märgib Tam-
mer diplomaatiliselt.

Siin on täiesti võimalik, et 
kui näiteks pensionär X loeb 
lehest FI hoiatust mõne skee-
mi kohta, siis peab ta riigi-
asutust autoriteetsemaks kui 
näiteks investeeriminõustajaid 
Pertmani, Saart ja teisi. Nen-
de hääl pealegi kõlab rohkem 

tud investeerimiskoolitaja Kris-
ti Saare, et konkreetseid pet-
tusekahtlusega firmasid esile 
tuua on keeruline.  "Tarbija-
kaitse asi see ei ole, finants-
inspektsioon (FI) tegeleb oma 
vastutusalaga ja politsei taga-
järgedega. Asutust, kes saadaks 
välja hoiatavaid pressiteateid, 
meil ei leidu."

Nõnda nagu Saare sõnab, 
ollakse koduleheküljed ja fir-
mad ammu välja vahetanud, 
kui FI menetlus kahtlase ette-
võtte asjus ükskord lõpuni on 
jõudnud. Kui palju on tolleks 
ajaks ohvreid tekkinud, võib 
vaid oletada.

Aitaks ainult kohtupink
Märgilise tähtsusega ongi 

siin tänavu jaanuari lõpust pä-
rit riigikohtu lahend. Selle jär-
gi ei tohi FI avaldada hoiatus-
teadet enne, kui järelevalveme-
netlus on lõpuni viidud.

Kohtuasi algas sellest, et FI 
avaldas 4. märtsil 2019 oma 
veebilehel hoiatusteate: neile 
teadaolevalt vahendab maail-
mas tuntud krüptovaluutade-

ga tegelev ettevõte Nexo 
tarbijatele krüptovara-

de tagatisel Credissi-
mo pakutavat krediiti. 
Samas puudusid neil 
ettevõtetel krediidi 
andmiseks ja vahen-
damiseks Eestis tege-
vusload.

Siinkohal on oluli-
ne, et Nexot ei tohiks 

ühte patta panna levi-
nud investeerimispettuste-

ga. Nexo probleem seisnes sel-
les, et nad polnud oma tegevust 
Eestis seadustanud.

Nexo on ettevõte, kes pa-
kub esimesena maailmas krüp-
tovaluutadega tagatud laene. 
Süsteem käib nii, et lepingute 
abil on võimalik enda krüpto-
valuutasid laenu vastu tagati-
seks anda, ilma, et nad neid 
müües nendest loobuda tuleks.

Kui FI oli hoiatuse kodulehel 
avaldanud, taotlesid Nexo Ser-
vices OÜ, Nexo Capital ja Cre-

dissimo EAD teate avaldamise 
lõpetamist. Algul otse inspekt-
sioonilt ja hiljem kohtu kaudu. 
Väidetavalt nad Eesti tarbijate-
le üldse teenuseid ei pakkunud. 
Veebileht Nexo.io oli kaebaja-
te väitel üksnes ajutiselt Eesti 
firma nimel.

FI jäi seega jaanuaris kaota-
jaks ka riigikohtus. Kohtuotsus 
tähendab aga, et firmade nime-
sid ei saa välja tuua.

Mida rohkem Mida rohkem Mida rohkem 
hoiatatakse, hoiatatakse, hoiatatakse, 

seda enam leidub seda enam leidub seda enam leidub 
pettuseohvreid.pettuseohvreid.pettuseohvreid.

Iga kiiret tulu pakkuv 
investeerimispakkumine on kahtlane

• Igasse kiiret tulu pakkuvasse investeerimis-
pakkumisse tuleb suhtuda ettevaatlikult.

• Ära tee omale kasutajakontot ega jäta oma 
andmeid võõrastele veebilehtedele.

• Ära edasta "maaklerile" andmeid oma ID-kaar-
dist, PIN-koodidest, infot muudest isikut tõen-
davatest dokumentidest, fotosid krediitkaar-
dist jms.

• Igasugune investeerimine ja laenu võtmine tä-
hendab lepingu sõlmimist. Loe kind-
lasti läbi lepingu tingimused ja 
pööra tähelepanu võimalikele 
lisatasudele.

• Vaata internetipangast 
enda ülekandelimiite – 
mõistlik on seada väik-
semad summad, et ju-
hul kui kelmid kontole li-
gipääsu saavad, ei ole 
kerge kohe suuri sum-

masid teisele arvele üle kanda
• Ära tee ülekannet enne, kui oled kontrollinud 

konkreetse ettevõtte tausta. Kasuta interneti-
otsingu abi ja kui sealt infot ettevõtte kohta ei 
leia, peaks see ettevaatlikuks tegema.

• Kuna tutvusportaalides võidakse kasutada in-
ternetist vabalt leitavaid pilte, siis soovitame 
teha n-ö tagurpidi pildiotsingu – nii on võimalik 
leida pildi algallikas.

• Kui saad sellise pakkumise, lõpeta 
inimesega suhtlemine, blokeeri 

kasutaja ja anna sellisest 
kontaktist teada PPA info-

liinile 612 3000.
• Kui oled saanud kahju, 

pöördu politseisse.
• Hoiata palun kahtlasest 

skeemist tuttavaid, 
sõpru ja pereliikmeid.

 Allikas: PPA Põhja prefektuur
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investeerimishuviliste hulgas. 
Amatöörideni, kes vastavaid 
võrgufoorumeid ei külasta, ei 
pruugi nende nõuanded jõu-
da. Aga jällegi: isegi FI ei to-
hi praegu kahtlaste firmade ni-
mesid avaldada.

Taavi Pertman ise jääb skep-
tiliseks: "Tänagi on nii, et kui 
guugeldada skeemi või selle 
autori nime, tuleb välja, et te-
gemist on pettusega. Aga ini-
mesed ei tee seda!" Ta on ise 
jõudumööda püüdnud inimesi 
blogis harida, kuid on sunni-
tud möönma: "Kuradima ras-
ke töö, mis ei too mitte mida-
gi sisse: selle eest saab mini-
maalselt sõimata, aga võib ka 
saada otseselt ähvardusi ja ad-
vokaatidelt nõudeid."

Teisisõnu: kui FI-d ei pelja-
tud kohtusse kaevata, siis mi-
da veel rääkida üksiknõustajast, 
kes peaks oma kulul kaitseks 
advokaadi palkama.

Pertmani arvates aitab ai-
nult skeemi autorite kohtupin-
ki toomine. "Meil Eestis on sel-
les osas muidugi hoovad lühi-
kesed," tõdeb ta samas.

Investeerimispettus viis 
enesetapuni

Tööpõld oleks FI-l aga hoia-
tusteadetega ees suur ja lai. Aas-
ta-aastalt muutub rahvusvaheli-
ne pettusetööstus üha massiiv-
semaks. Seal pöörleb maailmas 
triljoneid eurosid.

Põhja prefektuuri raskete ku-
ritegude talituse juhi Hannes 
Kelti andmetel on politseil and-
med 200 eelmisel aastal toime 
pandud investeerimiskelmusest. 
Kogukahju oli üle 5,6 miljoni eu-
ro, sellest Tallinnas ja Harjumaal 
pea 2 miljonit. Tänavu on po-
litseis teada lisaks 30 juhtumist 
– kogukahjuga 263 000 eurot.

Ei maksa unustada, et nagu 
ütlevad investeerimisnõustajad, 
on see kõik jäämäe veepealne 
osa. Petta saanute hulgas leidub 
kõiki: üliõpilastest firmajuhtide-
ni. Suurem osa eelistab kaotust 
vaikselt seedida, ja nagu ütleb 
Kristi Saare, "kodus patja nutta". 
Nii aga ei tohiks. Ka siis, kui ka 
on väga häbi, tuleks politseisse 
minna. Niikuinii jääb kõik vä-
heste ametnike ja ohvri vahele.

Nii FI-le kui ka politseile on 
teada juhtum naisega, kes lõpe-
tas elu enesetapuga. Ta oli ära 
"investeerinud" nii kogu enda 
kui paljude lähedaste-tuttava-
te raha. Esimesel telefonikõnel 
räägiti naisega kiiresti ja agres-
siivselt: kui sa kohe ei investee-
ri, siis sa oled rumal. Psühho-
loogiline töötlus kestis aasta – 
kni traagilise lõpuni.

Aeg-ajalt jääb politseiteateid 
lugedes mulje, et investeerimis-
pettuste ohvriks langevad vähe-
sed. Eriti just üksikud ja/või va-
nemad inimesed. Vähem räägi-
takse, et sageli on tegu kui mit-
te massi-, siis grupipsühhoosiga.

"Mingi hulk on kindlasti 
heausklikud," sõnab skeemi-
de kiitjate kohta investeerimis-
nõustaja Saare, kes administ-
reerib ühtlasi mõnda Facebooki 
investeerimisgruppi. "Aga kui 
ühe korra võib inimesele an-
deks anda, siis teist korda on 
nii ja naa. Eks me oleme näi-
nud, et kui inimene küsib, et 
kas see on mingi ok asi, ja tei-
sed ütlevad, et ei-ei-ei, see on 
petuskeem, siis inimene paneb 
ikka pea liiva alla: te lihtsalt ei 
taha, et ma rikkaks saaksin."

Teisalt sehkendab interne-
tis palgalisi skeemide lobiste.

"Meil on Facebooki gruppides 
eraldi reegel, et kõik sellised, et 
kirjuta mulle küsimus ja ma saa-
dan pakkumise, oleme automaat-
selt välja visanud," räägib Kristi 
Saare. "99,9% on see alati min-
gi püramiidskeemi promo. Üks 
omapärasemaid pakkumisi, mis 
ma olen viimasel ajal näinud, et 
keegi promos – kuna kõik rohe-
line on popp ja investeerimistee-
ma –, et minu kaudu saab inves-
teerida rohelisse krüptorahasse. 
Roheline on praegu kuum tee-
ma ja krüpto on teema. Kasuta-
takse seega trende osavalt ära."

Enne kui  raha paigutada, 
tuleks küsida mõne teadjama 
käest, kas see on päris asi. Nõus-
tajad ütlevad, et kui tegemist on 
telefoni- või internetipakkumi-
sega, siis suure tõenäosusega ei 
tule sealt midagi head.
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Investor Kristi 
Saare ütleb, et 
kuigi kelmid on 
tema tausta 
tundma õppi-
nud, ei häbe-
neta tallegi 
petuskeeme 
pakkuda. 
Müügipsühho-
loogia on neil 
võimsalt kä-
pas: kindlasti 
pakuvad uued 
võimalused 
huvi, tegijana 
sa kindlasti 
mõistad meie 
pakkumise po-
tentsiaali.
  Scanpix

ADVOKAAT: Pettuse ja ebaõnnestunud 
äriplaani vahe on õhkõrn
Vandeadvokaat Rauno Kinkari sõnul 
sõltub kaotatud investeeringu kohtu 
kaudu tagasi nõudmise mõttekus sel-
lest, kui suur on summa ning kas ja 
millised lepingud on sõlmitud.

Tänaseni ei ole Kinkari kin-
nitusel kuhugi kadunud 
skeemid, kus investeeringut 
pakub mitte telefoni- või ar-
vutipetis, vaid lihast ja luust, 
heas ülikonnas ja Maserati-
ga sõitev härrasmees.

"Räägitakse väga spetsiifilist 
juttu, kus kõik rohelised nooled näi-
tavad tõusu, aga leping ei kajasta seda 
kõike tavaliselt mingilgi moel, nii et päeva 
lõpuks on see kõik ikka usalduse peal 
bisnis," ütleb Kinkar. "Loogilist lepingut 
tavaliselt ei sõlmita."

Alustada tuleks muidugi sellest, et 
vaadata ja kontrollida, milline ettevõte on 
investeeringupakkumise taga ja kas see 
ei paikne mitte palmisaarel.

Juhul kui siiski leidub mõni äriühing, 
keda hageda, peaks kohtusse mineku 
otsus sõltuma summa suurusest. Näi-
teks 20 000 euro võib-olla-tagasisaami-
se-nimel tuleks kulutada veel umbes 
5000 eurot: õigusabi ja riigilõiv.

Kuigi see tundub üllatavana, on inter-
netis mõnes keskkonnas investeerimise 
puhul, kui inimene pisutki ettevaatlikkust 
ilmutab, leping juriidilises mõttes isegi 
kergemini tuvastatav. Seda juhul,  kui ek-

raanitõmmised oma sammudest raha 
paigutamisel on fikseeritud. Sellest on 
abi, kui firma "pillid kokku pakib" ja kodu-

leht kaob.
Teisalt, kui inimene on liht-
salt hea jutu peale käest 

kätte andnud mingi raha-
summa, siis polegi midagi 
teha.

Advokaadibüroosse on 
Kinkari sõnul näiteks pöör-

dutud skeemidega, kus raha 
on kaotatud seoses virtuaal-

vääringutega. Sel juhul sõltub taas 
lepingust, kas on mõttekas tsiviilõiguselt 
abi otsida. Võib juhtuda, et peale polit-
seisse kuriteoteate esitamise ei olegi mi-
dagi ette võtta. "Tasub meenutada, et 
pettuse ja ebaõnnestunud äriplaani jurii-
diline vahe on õhkõrn," toonitab advo-
kaat.

Üldiselt ei ole aga teada edulugusid, 
kus investeeringupettusega kaotatud 
raha kohtu kaudu tagasi oleks saadud. 
See ei tähenda, et petturitel ei peaks 
püüdma elu kibedaks teha. Ohvrid võik-
sid koonduda, et kulu oleks väiksem, 
ning üheskoos mõnda skeemi hageda, 
et siis vähemalt moraalnegi võit saada, 
arvab advokaat. Vähemalt püsiks teema 
ühtlasi avalikkuse silme ees. Ja hakataks 
mõtlema, enne kui kergekäeliselt, kerge 
teenistuse lootuses kuhugi raha panus-
tatakse.

POLITSEINIK: Petturid esitlevad end 
panga- või rahapesutõrje töötajatena
"Arvestades, et pensionireformiga tu-
leb turule hetkeliselt suur summa ra-
ha, proovivad kelmid kindlasti seda 
ära kasutada," hoiatab Põhja prefek-
tuuri kriminaalbüroo kelmuste ja ma-
janduskuritegude talituse juht Paul Pi-
helgas. "Siinkohal aitab inimesi põhja-
lik eeltöö, kuhu oma raha paigutada."

Rääkides suundumustest petturite 
maailmas, siis 2020. aasta juulist hakkas 
Pihelgase sõnul levima skeem, kus ini-
mestele helistasid kelmid, kes esitlesid 
end pangatöötajatena. Kelm teavitab ini-
mest kahtlasest tehingust kontol, palub 
selle peatamiseks inimeselt tema sisse 
logimise koodi ning Smart-ID või Mobiil-
ID kaudu sisestada PIN-koodid.

"Hiljuti lisandusid panga nimel tehtud 
kelmuste sekka ka juhud, kus esitletakse 
ennast kui rahapesu vastase osakonna 
töötajat, et tekitada inimeses usaldust 
ning saada kiiremini juurdepääs kontole," 
ütleb Pihelgas. "Mullu pöördus sellise 
kelmuseskeemi tõttu politseisse 193 ini-
mest, kellele tekitati kahju kogusummas 
üle 624 000 euro."

Investeerimispakkumisi tehakse näi-
teks vene ja inglise keeles. Libapanga-
töötajad kõnelevad peamiselt vene kee-
les. Kelmidele piisab, kui inimene natuke-
negi keelt mõistab – siis hakatakse juba 
juhiseid andma ja küsitakse inimeselt te-
ma andmeid või ligipääsu arvutile.

Samas on politseinikud Pihel-
gase sõnul täheldanud, et liba-
pangatöötajate ohvriks lange-
vad rohkem just vene keelt kõ-
nelevad inimesed. Põhjuseks 
võib olla, et eesti emakeelega 
inimesed teavad, et pangatöö-
taja peaks alati ka eesti 
keelt rääkima.

"Meile on pöör-
dunud mitmed 
inimesed, kelle 
sõnul põiklesid 
kelmid vastu 
palvele rääkida 
eesti keeles, öel-
des, et tema tee-
nindab ainult ve-
ne keeles," ütleb 
Pihelgas. "Samuti 

on kelmid üritanud veenda inimest, et 
too märkis ise suhtluskeeleks vene kee-
le. Eesti pangatöötajad valdavad mit-
meid keeli. Sellised vabandused ei ole 
usutavad. Eelmisel aastal teatati polit-
seile ligi 170 sellisest juhtumist kogukah-
juga 3,4 miljonit eurot."

Samuti on endiselt kuum sõna tutvu-
misäpid ja sotsiaalvõrgustikud. Tutvus-
portaalis end noorte ja kaunite neidude-
na esitlevad kelmid suhtlevad nii inglise 
kui ka vene keeles. Alguses räägivad nad 
enda kogemusest investeerimisel ning 
pakuvad nõu ja abi. Mõni neist ütleb, et 
on investeerimiskonsultant, mõni väidab, 
et tal on kogenud mentor, mistõttu riskid 
madalad ja tulu garanteeritud.

Kelm võib vestlust ülal hoida mitu nä-
dalat või isegi kuud, ning alguses rääkida 
tühjast-tähjast. Alles siis, muu jutu käi-
gus mainitakse, et tegeletakse investee-
rimisega. Kui mees näitab ka ise üles hu-
vi investeerida, selgitab naine üksikasja-
likult, kuidas see käib, ja annab juhiseid, 
kuid rõhutab korduvalt, et soov investee-
rida peab olema mehe enda otsus. Alles 
pärast esimese ülekande tegemist muu-
tub jutt pealetükkivamaks. Soovitatakse 
investeerida aina enam, et tulu suurem 
oleks.

Mullu alustas politsei Tallinnas ja Har-
jumaal kaheksa kriminaalmenetlust, kus 

kannatanud suhtlesid kelmidega 
Facebookis, Tinderis ja Mail.ru-s 
ning said kogukahju esialgsetel 
andmetel ligi 180 000 eurot.

Tasub ka meeles pidada, et 
enamasti asuvad kelmid välis-
maal, mistõttu on kaotatud raha 

tagasisaamine pea võimatu. Ka 
seda kasutavad kelmid, üritades 

juba petta saanud inimeselt 
ka teisel ringil raha välja 

petta, pakkudes seekord 
"abi raha tagasi saami-
sel". Pihelgas toonitab, 
et selliseid jutte ei tohi 
uskuda, isegi kui näete 
mõnes foorumis või 
sotsiaalmeediagrupis 
häid kommentaare. 
Sellist tagasisidet jä-
tavad kelmid ise.

negi keelt mõistab – siis hakatakse juba 
juhiseid andma ja küsitakse inimeselt te-
ma andmeid või ligipääsu arvutile.
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inimesed teavad, et pangatöö-
taja peaks alati ka eesti 

"Meile on pöör-

eesti keeles, öel-
des, et tema tee-
nindab ainult ve-
ne keeles," ütleb 
Pihelgas. "Samuti 
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Mul on olnud 15-aastase ajakirjanikutöö jook-
sul vähe intervjuusid, mis sedavõrd puudutak-
sid ja veel päevi hiljem hinges kriibiksid, nagu 
too viimatine, mille raames rääkis oma hool-

dusvanemaks saamise loo noor tallinlanna Katrin (loe lk 
2–3). Taamal koogas 11-kuune beebi, kelle rõõmsast ole-
kust ei andnud miski märku, et ta oleks sündinud tervi-
seprobleemidega või mittehoolivasse perre. 

Ometi just nõnda selle tubli ja tarmuka väiksekese elu 
algas, ning kui poleks olnud tähelepanelikke ametnikke ja 
avatud meelega noort peret, ei teeks see tita praegu oma 
eakohaseid toimetusi ega rõkkaks naerda nagu paljud tema 
saatusega lapsed, kes nimelt tänu hooldusperedele saavad 
tunda hellust ja hoitust. Koroonakriis on tekitanud kõiki-

dele lisapingeid ja rasken-
danud perede toimetulekut, 
olgu siis tegemist haigestu-
mise, töökaotuse, sõltuvus-
te küüsi sattumise või muu-
de saatuselöökidega. 

Kuigi iga laps vajab ko-
du ja perekonda, ei ole kõi-
gil põnnidel võimalust üles 

kasvada oma bioloogiliste vanemate juures. Et pakkuda 
kriisiolukorda sattunud lastele peavarju ja turvatunnet ko-
duses keskkonnas, osaleb Tallinn projektis, mille käigus 
katsetatakse kriisihooldusperet lastele. Linn kutsub endast 

teada andma peresid, kes on 
otsustanud leida oma sü-

dames ja kodus lisaruu-
mi lastele, kes enda lä-
hedaste juures elada ei 
saa. "Selle asemel, et 

lapsendamisega aastaid 
oodata ja kibestuda, võt-
ke süda rindu!" julgustab 
asendusema Katrin teisi 
vanemaid, kes ehk veel 
kõhklevad, kas ikka 

söandavad hooldus-
pereks asuda. Pole 
kahtlustki, et või-
malus üht kasva-
vat last toetada 
ja tema arengu-
tele kaasa aida-
ta kaalub kül-
laga üles eba-
kindluse tule-
viku ees.

Kodusoojust 
ka kriisi ajal

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 Õnne Puhk, onne.puhk@tallinnlv.ee, 616 4048

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Kriisiajal vajavad 
lapsed erilist 
kaitset saatuselöö-
kide eest.

Tallinn osaleb rohelise kaar-
di värskenduse projektiga 
üleilmsel linnapeade inno-
vatsiooniväljakutsel, mida 
korraldab endise New Yorgi 
linnapea Michael 
Bloombergi asutatud siht-
asutus Bloomberg 
Philanthropies.

Tallinna võistlusidee on laien-
dada rohelise kaardi võimalu-
si ja ühtlasi toetada sellega lin-
na puhtamat õhku ning kliima-
neutraalsuse saavutamist, tut-
vustades linlastele nende tekita-
tud süsinikujalajälge. "Hiljutised 
uuringud on näidanud, et linna 
ühistranspordi kasutamine on 
langustrendis ning üha rohkem 
eelistatakse sõita oma autoga," 
ütles abilinnapea Aivar Riisalu. 
"Siin tuleks mängu Rohekaart 
2.0 programm, mille ideekavan-
di järgi avaneks linlastel võima-
lus hakata teenima rohepunkte, 

mida saab hiljem kasutada avali-
ku sektori teenuste soodsamaks 
soetamiseks."

Näiteks võiks rohepunkte tee-
nida ühistranspordi ja e-tõukerat-
ta kasutamise või jäätmete sor-
teerimise eest ning neid samu 
teenitud punkte saaks kasutada 
näiteks soodsama muuseumipi-
leti või basseinipääsme ostmi-

seks. Tuleviku rohekaardi pro-
jekti ülesehitamisse ja täpsema-
te lahenduste väljatöötamisse on 
plaanis kaasata ka linnaelanikke.

Linnapeade väljakutse on lin-
nade innovatsioonivõistlus, mil-
les toetatakse kõige ambitsiooni-
kamaid väljatöötatud ideid, mis 
on mõnes rakendusetapis Co-
vid-19 pandeemia tõttu toppa-

ma jäänud. 2021. aastal toimub 
linnapeade väljakutse viiendat 
korda ning see on avatud kõi-
gile rohkem kui 100 000 elani-
kuga linnadele. Tänavu valitak-
se välja 15 linna, millest igaüks 
saab 1 miljon dollarit oma idee 
elluviimiseks.

2021. aasta sügisel linnapea-
de väljakutsel finalistideks vali-
tud ideedel peab olema ülekan-
tavuse võimekus teistesse linna-
dess. Auhinnalisele kohale jõud-
miseks peab konkursile esitatud 
idee elanike igapäeva toimetusi 
oluliselt lihtsamaks ja paremaks 
muutma. Võiduideid saadab suu-
repärane toetusprogramm, mida 
juhivad ülemaailmselt tunnusta-
tud innovatsiooni-, andmete- ja 
projektide eksperdid. Bloomber-
gi loodud linnade võrgustik pa-
kub omavalitsuste innovaatori-
tele võimalusi üksteiselt õppida 
ning tipptasemel tuge ja tead-
misi saada.

Tallinn osaleb rohekaardiga linnapeade väljakutses

Esmalt tehakse tööd 
Supluse pst ja Arnika teel, 
aprillis jõutakse Mähe-
Kaasiku, Meremehe ja 
Jahimehe teele ning sealt 
edasi Lükati teele, samuti 
remonditakse mitmes ko-
has jalgteid. 

Teedele pannakse uus as-
falt, paigaldatakse uued ääre-
kivid ja vahetatakse välja kae-
vupäised. 

Samuti uuendatakse ülekäi-
guradasid, mis saavad mum-
mukivi ehk braikivi katte, te-
hakse haljastustöid ning Jahi-
mehe teel piiratakse ka puu-

de võrasid. Pirita teedel ja tä-
navatel tehakse sel aastal nii 
taastus- kui ka  hooldusremon-
ti ning pindamistöid kokku üle 
40 kohas. 

Samal ajal on avatud riigi-
hange linnaosa kvartalisises-
te teede taastusremondi tegi-
ja leidmiseks. 

"Nii ulatuslike tööde puhul 
on etapiline lähenemine mõist-
lik," ütles linnaosavanem Tõ-
nis Liinat. Kvartalisiseste tee-
de taastusremonti teeb AS Tref 
Nord, tööde lepinguline mak-
sumus on 468 450 eurot ja 
tähtaeg 6. juuni.

Veebruaris, kui Jüri Ratas oli 
juba peaministriametist vaba, 
kahanes tema toetus 23%-ni. 
Eesti Päevalehe tellitud ja Tu-
ru-uuringute AS-i tehtud kü-
sitluse järgi hakkasid inimesed 
märtsis aga eelmist valitsus-
juhti taga igatsema. Ra-
tast eelistas lõp-
penud kuul 
peaministrina 
näha juba 
32% kü-
sitlusele 
vasta-
nuid. Jüri 
Ratase ja 
Kaja Kal-
lase toe-
tuse vahe 
kasvas taas 
üle 10%, ent 
nüüd Ratase ka-
suks. Tõenäoliselt 
mängis siin rolli asjaolu, et kui-
gi Ratast tuntakse poliitikuna 
kui rahumeelset diplomaati, 
olid tema juhitud valitsuse sõ-
numid ja otsused eelmisel ke-
vadel ja suvel kriisi ohjates 
selged ja kindlad. Kaja Kallas 

on aga püüdnud praeguses 
koroonalaines korraga kõigile 
meeldida. Valitsus on üritanud 
ühiskonda piirangutest võima-
likult vabana hoida ja kehtes-
tada neid n-ö koera saba 
tükkhaaval raiudes. Näiteks 

võib tuua praeguste 
piirangute eelse 

mängimise 
toidukoh-

tade lah-
tioleku-
aega-
dega jt 
sega-
sed sõ-
numid, 

millest 
aru ei 

saadud. 
Suur osa 

ühiskonnast 
pole, vastupidiselt 

ootustele, Kaja Kallase "peh-
met kätt" mõistnud. Parem lü-
hem ja karmim pingutus sule-
tuna, kui lõputu kummi venita-
mine – ja nii igatsetaksegi 
"Ratase aega". 

Pärnu maakohus mõistis 14 
aastaks mõrvasüüdistuses van-
gi mullu jaanuaris purjuspäi kol-
me hukkunuga avarii põhjusta-
nud Andres Reinar-
ti. Otsus on oo-
tamatu põh-
jusel, et 
juhtunu 
kvalifitsee-
riti mitte 
liikluskuri-
teo, vaid 
mõrvana. Tartu 
Ülikooli krimino-
loogia professor Jaan 
Ginter avaldas AK-s arvamust, 
et tulevikus võiks prokuratuur 

rohkem hakata taoliste juhtumi-
te puhul kasutama mõrva pa-
ragrahvi. Jutt on siin kaudsest 
tahtlusest, kus isik küll ei tea 
kindlalt, et tema tegude taga-

järjel keegi sureb, aga ta 
teab, et see on võimalik 

ning ei tee midagi selle 
tagajärje vältimiseks. 
Loomulikult kaebab 
kohtualuse advokaat 
otsuse edasi. Ent kui 

otsus jääb paika ka teis-
tes kohtuastmetes, vähen-

dab see loodetavasti roolijoo-
diklust. Üks asi on saada karis-
tatud liikluskuriteo tõttu, hoopis 
teine asi aga mõrvas.

Lätis kehtestati 2018. a algusest 
kohapeal kasvatatavate puu- ja 
juurviljade ning marjade mada-
lam, 5%-line käibemaksumäär. 
Läti poliitikud ja põllumeeste 
esindajad on rääkinud, et sellest 
on olnud kasu. Vähenenud on va-
rimajandus ning kasvanud ini-
meste huvi aiasaadusi kasvata-
da. Eestis on sellesse aga leigelt 
suhtutud ja arvatud, et mõistli-
kum on köögiviljakasvatajaid 
toetustega turgutada. Seda vaa-
tamata, et Läti märgatavalt oda-
vamad aiaviljad suruvad eriti 
Lõuna-Eestis kõrvale kallimaid 

Eesti omi. Praegu pole köögivil-
jade jaoks madalamat käibe-
maksu vaid Taanis, Bulgaarias, 
Leedus ja Eestis. Köögiviljade 
käibemaksu langetamise vaja-
dust toetavad otsesemalt või 
kaudsemalt mitmed uuringud. 
Näiteks on toit meil liiga kallis ja 
Eesti inimestel läheb esmatarbe-
kuludeks 46% sissetulekust, sa-
mas kui Euroopa Liidu keskmine 
on umbes 30%. Ka on Eesti toi-
duostja väga hinnatundlik, mis-
tõttu eelistataksegi kallimale ko-
halikule toidule Poola oma.

Pirital algas ligi pool miljonit 
maksev teeremont

Ratase valitsus kui selgete 
otsuste generaator

Kas purjus roolikeeraja 
on mõrvar?

Aiavilja kasvatajad 
igatsevad Läti käibemaksu

Kõikvõimalikele ehitajatele – oma 
maja ümber nokitsevatest ama-
tööridest suurte kompaniide ja 
professionaalideni – on praegune 
kriis ehitusmaterjali hindade tõu-
su ja tarneraskuste tõttu keeruli-
ne. Vahepeal igal pool maailmas 
tehased viirusepuhangu tõttu sei-
sid. Uue laine tõttu pole seni au-
gust välja tuldud. Tõenäoliselt 
muudab see suvel ja sügisel val-
mis saavate uute majade-korteri-
te hinnad kallimaks. Seega need 
ostuhuvilised, kes suutsid tehingu 
veel mullu või aasta alguses ära 
teha, võivad endale õnne soovida. 

Materjalide tootmise 
muudab kallimaks metal-
lide, nafta jm tooraine üleüldine 
hinnatõus. Jutt ei käi siin ühest, 
vaid kümnetest protsentidest. 
Kõik see toob ahelreaktsiooni. Kui 
loodetud materjali ei õnnestu 
tähtajaks hankida, "rebenevad" 
lepingud nii ajaliselt kui ka rahali-
selt. Kõik see tuleb juba valusalt 
tuttav ette eelmisest suurest 
muutuste ajast, 80ndate lõpust. 
Kuid praegune defitsiidi ja hinna-
tõusu aeg jääb kestma ilmselt 
märksa pikemalt kui mõned aas-
tad. 

Kriisi tegelikku hinda 
teavad ehitajad
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otsustanud leida oma sü-
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mi lastele, kes enda lä-
hedaste juures elada ei 
saa. "Selle asemel, et 

lapsendamisega aastaid 
oodata ja kibestuda, võt-
ke süda rindu!" julgustab 
asendusema Katrin teisi 
vanemaid, kes ehk veel 
kõhklevad, kas ikka 

söandavad hooldus-
pereks asuda. Pole 
kahtlustki, et või-
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vat last toetada 
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Tallinna lapsevanemad saa-
vad nädalavahetustel kut-
suda koduarstibrigaadi ku-
ni 12-aastasele ägedate 
haigussümptomitega lap-
sele – näiteks juhul, kui va-
nemal ei ole olnud võimalik 
lapsega perearsti juurde 
minna või haigestub laps 
puhkepäeval.

Abilinnapea Betina Beški-
na selgitas, et kui varem sai 
arsti koju kutsuda kuni 8-aas-
tastele lastele, siis nüüd laie-
neb teenus maikuu lõpuni ka 

9-12-aastastele. "Viimasel ajal 
on paraku sagenenud jäämine 
Covid-19 haigusesse ning lap-
sevanemad vajavad laste põe-
tamiseks tuge ja nõu. Seepä-
rast otsustasime praegu pak-
kuda arsti koju kutsumise või-
malust kuni 12-aastastele las-
tele," rääkis Beškina. "Kodu-
arsti võivad nädalavahetustel 
kutsuda kõik Tallinnas viibi-
vad haigestunud laste vane-
mad olenemata nende tegeli-
kust elukohast."

Koduarstibrigaadi teenus on 
loodud, et leevendada kiirabi 

mitmekordistunud koormust. 
Arst tuleb koju ägedate tervi-
sehäiretega lastele, kes ei vaja 
kiireloomulist vältimatut abi, 
kuid kelle vanematel võib ars-
tile minek olla raske või kel-
le puhul ei piisa infotelefonilt 
saadud soovitustest.

Arsti saab kutsuda reedel, 
laupäeval ja pühapäeval kel-
la 14-22. Kõnesid võtab vastu 
Tallinna Kiirabi dispetšer tel 
697 1145 kella 12-20, edasta-
des kutse valves olevale bri-
gaadile. Päeva jooksul jõuab 
arst käia kuni kümnes kodus.

Arsti sõidutab kohale Tallin-
na Kiirabi, kes pakub ka kiir-
abitehnikut, arst on pärit laste-
haiglast. Koju tuleval arstil on 
õigus välja kirjutada ka retsep-
te, koroona ajal on ta täies  kait-
sevarustuses. Peamised välja-
kutsete põhjused on seni olnud 
ägedad viirushaigused. Arstid 
on teinud 184 visiiti, väikeste 
patsientide keskmine vanus on 
2,2 aastat.

Linn toetab arstide kodus 
käimisi 100 000 euroga.

Aprillis ja mais saab arsti koju kutsuda kuni 12-aastastele lastele

Sandra Lepik, 
Dmitri Povilaitis
pealinn@tallinnlv.ee

"Sõle vaktsineerimiskes-
kusse saabuti reedel juba 
enne kella 10 hommikul," üt-
les inimesi koroonaviiruse 
vastu vaktsineerinud 
Confido Meditsiinikeskuse 
juht Kadi Lambot. 
Kohaletulnud avaldasid 
heameelt, et vaktsiin vii-
maks nendeni jõudis.

63-aastane Sulev (pildil) sai 
reedel Sõle vaktsineerimiskes-
kuses oma esimese koroona-
vaktsiini süs-
ti. "Tunne 
on super 
– kõik 
on kor-
ras," 
ütles ta 
rõõm-
salt. 
"Ma olen 
astmaatik 
ning seepärast 
arvasin, et vaktsineerimine on 
mõistlik."

Sulev lisas, et paraku põeb 
tema poeg juba pikka aega ras-
kelt koroonat. "Tal on nõrku-
sehood, kõikuvalt halb tunne 
ja väga paha köha, kuid pala-
vikku ei ole. Nüüd, kolman-
dal kuul, on enesetunne õn-
neks paranemas."

Enesetunne hea
67-aastane Jaan (pildil) sai 

samuti esimese vaktsiini-
doosi. "Tunne on täpselt 
sama hea kui siia tul-
les, mingit vahet po-
le," kinnitas mees ja 
lisas, et tema vakt-
sineerimiskutset ei 
saanud, vaid re-
gistreeris ennast 
ise. "Mõtlesin, et 
ootan, kuni mind 
vaktsineerima kut-
sutakse, aga lapsed 
ütlesid, et võiks niisa-
magi minna, kuna olen 
riskirühmas. Minu tutvus-
ringkonnas on koroonat põ-

denud endised töökaaslased, 
õnneks mitte keegi raskelt." 

63-aastane Heidi (pildil) 
pärast vaktsineerimist samu-
ti enesetunde üle ei kurtnud. 
"Mul oli vaktsineerimine re-
gistreeritud hilisemaks ajaks, 
aga kuna abikaasa tuli täna, 
siis õnnestus ka minul nüüd 
vaktsiin kätte saada," selgi-
tas ta. Järgmine vaktsineerimi-
ne seisab Heidil  
ees juunis.

Hei-
di sõnul 
pole te-
ma lä-
hedased 
koroo-
nat põde-
nud, küll 

aga endi-
sed töökaas-
lased. "Üks endine töö-
kaaslane sai raske kahe-
poolse kopsupõletiku, see 
on tal juba kuu aega olnud."

Confido juht Lambot üt-
les, et Sõle vaktsineerimis-

keskusse saabusid reedel ini-
mesed juba varakult. "Meil olid 
kõik reedesed kohad bronee-
ritud. Juba natuke enne kella 
10 tulid esimesed inimesed sis-
se, nad olid rahul ja kõik su-
jus plaanipäraselt," rääkis ta. 
"Meditsiinitöötajatena oleme 
koondanud kõik oma jõud, et 
aidata kaasa normaalse elurüt-
mi taastamisele."

Kui Sõle spordikeskuses 
vaktsineeris inimesi Confido 

Meditsii-
ni-

keskus, siis Tondiraba jäähal-
lis Medicum. Medicumi juhi Tõ-
nis Alliku sõnul koosnes nende 
vaktsineerimismeeskond kol-
mest arstist, kümnest vaktsi-
neerimisõest ja abilistest. "Te-
gime kõik endast oleneva, et 
vaktsiin jõuaks võimalikult kii-
resti meie inimesteni ning tee-
nindus uutes vaksineerimis-
punktides oleks meeldiv ja 
ohutu," ütles Allik.

Linn valmistus varakult
Mõlemale kliinikule an-

dis haigekassa vaktsineeri-
miseks Astra Zeneca vaktsii-

ni. Oodatud olid kõik 65-aas-
tased ja vanemad inimesed, 
samuti vähemalt 60-aastased, 
kellel on kaasuvad haigused.

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul valmistus linn juba va-
rakult vaktsineerimiskeskuste 
avamiseks ning saab neid vaja-
dusel avada veelgi. "Vaatasime 
üle kõik Tallinna suured saa-
lid. Praegu paneb küll vaktsi-
neerimistele piiri dooside arv, 
kuid vajadusel oleme valmis 
avama kuus keskust, mis vas-
taksid nõuetele ja kus Tallinn 
saaks ka omalt poolt ressurs-
si pakkuda," kinnitas Kõlvart. 
"Me tegelesime ettevalmista-
misega juba päris mitu näda-
lat enne seda, kui riik otsus-
tas pöörduda Tallinna poole 
palvega keskused avada. Tee-
me omalt poolt kõik võimali-
ku, et vaktsiinidoosid jõuaksid 
võimalikult kiiresti ja sujuvalt 
tallinlasteni. Eesmärk on ik-

ka see, et saaksime kõik suve 
nautida juba ilma suuremate 
piiranguteta."

Kõlvarti sõnul 
lõi linn vaktsi-
neerimiskes-
kustes seal 
vaja mine-
vad tugi-
teenused 
ja kattis 
kulutu-
sed. "Tegi-
me vaktsi-
neerimisele 
registreerimi-
seks kõnekesku-
se, pakkusime vakt-
sineerivatele tervisetöötaja-
tele linna pinda, sisseseadet ja 
arvutivõrku," loetles ta. "Neil 
on ikkagi väga suur koormus. 

Vaktsineerimiskeskuste juures 
hoolitses turvalisuse eest mu-

po ning lisaks osale-
sid linnasüsteemi 

töötajad kes-
kustes tugi-

personali-
na. Tihen-
dasime 
vaktsi-
neerimis-
keskuste 
juurde vii-

vate bussi-
liinide graa-

fikuid ja pani-
me sõitjaid veda-

ma liigendbussid, et 
inimesed jõuaksid mugavalt 

ja turvaliselt kohale."

MASSVAKTSINEERIMISEL 
KÄINUD MEES: Mu poeg põeb juba 
kolmandat kuud laastavat koroonat

Reedel vaktsineerima tulnud inimesed olid rahul ja kehva enesetunnet ei kurtnud. Ilja Matusihis

Arsti toob koju Tallinna Kiirabi.

Esimeseks Esimeseks Esimeseks 
päevaks olid päevaks olid päevaks olid 
kõik kohad kõik kohad kõik kohad 

broneeritud.broneeritud.broneeritud.
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"Needki inimesed, kes pol-
nud õigel ajal huvi tundnud, 
ei suutnud kiusatusele vas-
tu panna ja poetasid seem-
ned peenrakasti," rääkis  
Kollase tänava aia eestve-
daja Kadi Kesküla oma 
peenrakastide algusest eel-
misel suvel. Uuendusena 
saavad elanikud linnalt ren-
tida sümboolse summa eest 
aiaplatsi, et seal nt söögitai-
mi kasvatada.

Linna üks uuemaid kogukon-
naaedu rajati mullu Kadriorgu. 
Sealne Kollase tänava aed sai 
Kadrioru Seltsi ühe eestve-
daja Kadi Kesküla (pil-
dil) sõnul teoks pal-
juski tänu noorte 
huvile.

"Huvi seljad 
kokku panna ja 
ühine aed rajada tu-
li kohalikelt, noortelt 
inimestelt," rääkis Kes-
küla. "Linnaosa aitas maa 
saamisel meeleldi. Sealt see asi 
veerema läks ja alustasime eel-
misel suvel."

Kesküla sõnul läks nende uus 
linnaaed päris hästi käima. "Li-
saks innukatele noortele on Kad-
riorus huvilisi elukogenuma rah-
va hulgast, kellega koos projekti 
kirjutasime," rääkis ta. "Nii võib 
rääkida põlvkondade sidemest. 
Kaardistasime ala ja vaatasime 
peenarde asendi ilmakaarte suh-
tes läbi. Tegime eelarve, ostsi-
me kvaliteetset mulda jm tarvi-
likku. Linna toetus oli meile aia 
rajamisel suureks abiks, ilma sel-
leta poleks me suutnud. Paljast 
tahtest ja soovist jääb väheks, 
kuid eelarves ja raamatupida-
mises on meie seltsis asjatund-
jaid. Talgute korras said ka ni-
melised peenrakastid paika. Pä-
ris armas aed tuli välja, lopsa-
kalt läksid kasvama nii salatid 
kui tomatid. Needki, kes polnud 
õigel ajal huvi tundnud, ei suut-
nud kiusatusele vastu panna ja 
poetasid seemned peenrakasti."

Abilinnapea Kalle Klandorf 
ütles, et linnaaianduse toetami-

sega soovib linn panna elanik-
ke keskkonnast hoolima. "Usun, 
et kasvava huvi taga aianduse 
vastu on aktiivsete inimeste ta-
he panustada linnalooduse mit-
mekesisuse säilimisse, aga ka 
lihtne soov näpud mulda pista," 
lausus Klandorf. "Samuti soovi-
vad huvilised põneval ja kasuli-
kul moel vaba aega veeta, teha 
midagi naabritega koos ning va-
bas õhus tervislikult toimetada."

Näpp mulda ka kivilinnas
Tänavugi soodustab linn ko-

gukonna- ja õppeaedade pida-
mist ning rajamist. Uued aiad 
saavad plaani järgi 3000 eurot, 
juba käigus olevad 2000 eurot 
toetust. Huvi aiapidamise vas-
tu kasvab iga aastaga, tulemas 

on neli uut aeda Kristiines-
se ja Haaberstisse. Näi-

teks õppeaedade toe-
tust soovis tänavu 77 
taotlejat, kelle vahel lä-
heb jagamisele 94 000 
eurot. Seni on õppeae-

du  linna toel rajanud ja 
arendanud kokku juba 51 

linnaasutust. 
"Kui kogukonnaaiad avatud 

aedadena on mõeldud harimi-
seks elanikele, siis õppeaiad õpe-
tavad loodust tundma nt laste-
aia, kooli, noortekeskuse, muu-
seumi või raamatukogu juures," 
selgitas linna keskkonna- ja kom-
munaalameti juhataja asetäitja 
Elena Sapp.

Virmalise lasteaia direktori 
Kerli Steini sõnul saab lastega 
söödavaid taimi kasvatades neile 
juba varakult selgitada, kuidas 
toit lauale jõuab. "Koos õpeta-
jatega istutatud taimed on meil 
sellised, et kui ka õis suhu sa-
tub, siis on seegi söödav," rää-
kis Stein. "Eelmisel suvel tegi-
me omakasvatatud suvikõrvit-
sast näiteks kõrvitsakeeksi. Sü-
gisel kuivatasime omakasvata-
tud ravimtaimi, mida jagus kin-
giks ka külalistele. Meil on aias 
õunapuud ja nii oleme õppinud 
õunugi kuivatama. Samuti õpi-
me aiatööriistu hoidma – pole 
nii, et need lihtsalt kuhugi nur-
ka vedelema jäävad! Loodus-
hoid on üks meie lasteaia põhi-
väärtusi. Asume linnasüdames 

majade vahel, seepärast on las-
teaia oma peenramaa mudilas-
tele eriti tähtis. Muidugi on pal-
judel lastel ka maakohad, aga 
oluline on õppida iga päev tai-
mede eest hoolitsema.  Aias on 
meil kõrgete peenrakastide juu-
res veel kasvuhoone, kus mullu 
kasvas tomatite, kurkide ja pap-
rika kõrval ka väike arbuus. Te-
gemist jagub!"

Putukaväilale algus sisse
Lisaks aktiivsete linnakoda-

nike algatusel juba loodud ka-
heteistkümnele kogukonnaaiale 
plaanib linn tulevikus huviliste-
le maad aedade jaoks rentida. 
"Sel aastal valmistame veel et-
te rendiaedade rajamise võima-
lust," ütles Sapp. "Esimesed sel-
lised  alad on plaanis luua Putu-
kaväila raames."

Liigi-
rikas nii-
duilmeli-
ne Putu-
kaväil kul-
geb rohe-
koridorina 
läbi kuue 
linnaosa ga-
raažide va-
heliselt alalt 
Põhja-Tal-
linnas Hiiu-
ni välja. Eriti 

innukalt kasutavad liikumisko-
ridori ühelt rohealalt teisele lii-
kumisel tolmeldajad-liblikad, ki-
malased ja erakmesilased. Lin-
naaianduse huvilised aga on ju-
ba rajanud Putukaväilale Pelgu 
kogukonnaaia, kus kasvatatak-
se toidutaimi ja lilli. Sealsed ren-
diaiamaad oleks kohalike elani-
ke isiklikus kasutuses. 

"Linnalt sümboolse summa 
eest rendile antud maal saavad 
linnaelanikud oma tarbeks söö-
gi- ja tarbetaimi kasvatada," üt-
les rendiaiamaade koordinaa-
tor Anne-May Nagel. Ta lisas, 
et sellised aiamaad said algu-
se juba keskajal kirikuaedade-
na, kus kogukond omale tarbe-
vilja kasvatas. "Praegu on ren-
diaiandus levinud paljudes Eu-
roopa riikides."

Uued platsid ehk sel suvel
Ümmargused hekiga piiratud 

aiad on levinud näiteks Saksa-
maal ja Taanis. Prantsusmaal Di-
jonis on rendiaiamaa kuurikatus-
tel päikesepaneelid, mille toode-
tud energiat kasutatakse kaevu-
vee väljapumpamiseks. Kasuta-
mata jäänud energia müüakse 
kohalikule energiaturule. 

Putukaväila tulevases asu-
kohas katsetatakse võimalikke 
rendiaiaplatse loodetavasti juba 
sel suvel. "Töötame sel ja järg-
misel aastal prototüübi välja," 
lisas Nagel.

Idee kohaselt saaksid aiapida-
mise võimaluseta Tallinna koda-
nikud rentida sümboolse summa 
eest 25, 50 või 100 m2 suuruse 
aiaplatsi, et kasvatada oma tar-
beks söögi- ja tarbetaimi. Täp-
sem info võimaluste ja taotlemise 
kohta maist Tallinna kodulehel.

Rendiaiamaa luuakse Putu-
kaväilale B.Green projekti raa-
mes, mida rahastab Kesk-Lääne-
mere Programmi Interreg 2014-
2020. Projekti viib ellu Tallin-
na strateegiakeskuse ruumiloo-
me kompetentsikeskuse mees-
kond. Aiandushuviliste tegemisi 
saab jälgida veebilehel Putuka-
vail.ee või Instagramis.

Rocca al Mare 
sild on remondi 
tõttu suletud
Rocca al Mare rannaprome-
naadi sillal on alanud puitosa-
de vahetamine. Ehitustööde 
ajal on sild liikluseks suletud 
ning rannapromenaadil liikle-
jatel palutakse kasutada Pal-
diski mnt, Soodi tänava ja La-
hepea tänava kergliiklusteed. 
Tööde käigus eemaldatakse 
vana laudis koos talastikuga, 
puhastatakse kandvad me-
tallkonstruktsioonid ning ehi-
tatakse sügavimmutatud pui-
dust uus talastik ja laudis. Üle 
remondis oleva silla ronimine 
on ohtlik ning seetõttu keela-
tud. Ehitustööd peaks lõppe-
ma juunis.

Linn vabastas 
vanemad 
ajutiselt laste-
aia kohatasust

Volikogu muutis määrusi, mis 
võimaldavad Covid-19 haigu-
se leviku tõkestamiseks keh-
testatud piirangute ajal va-
bastada lapsevanemad ajuti-
selt lasteaia kohatasu maks-
misest, maksta täiendavat 
lapsehoiuteenuse hüvitist ja 
toetust eralasteaias käivate 
laste vanematele ning vabas-
tada õppetasust ka linna hu-
vikoolides käivate laste va-
nemad. Kohatasu vabastus 
kehtib tagasiulatuvalt 11. 
märtsist kuni 30. aprillini, 
munitsipaalhuvikoolides käi-
vate laste vanematele kehtib 
100%-line õppetasuvabas-
tus alates 1. märtsist. Linn 
kavatseb ka hakata avalduse 
alusel tallinlastele maksma 
esimese haiguspäeva eest 
toetust 30 eurot, eeldatavas-
ti saab volikogu seda eelnõu 
arutada juba järgmisel istun-
gil.

Kristiines algas 
kevadkoristus 
graniitsõelmete 
kogumisega

Kristiine linnaosa valitsuse le-
pingupartnerid alustasid suu-
re kevadpuhastusega, sinna 
alla kuuluvad tänavate ja hal-
jasalade koristustööd, talvise 
prahi, tolmu ja prügi väljave-
damine. Teede puhastamist 
alustati graniitsõelmete kok-
kukogumisest, need suuna-
takse puhastusele ja korduv-
kasutusele. Mahukamate töö-
de puhul kaasatakse käsi-
tööbrigaade.

Kuidas ja kes saab linnaaia pidamist taotleda?

• Tänavugi soodustab linn kogukonna- ja õppe-
aedade pidamist ning rajamist. Uued aiad saa-
vad plaani järgi 3000, juba käigus olevad 2000 
eurot toetust. Huvi aedade pidamise vastu kas-
vab iga aastaga, tulemas on neli uut aeda Kris-
tiinesse ja Haaberstisse. Nt õppeaedade toe-
tust soovis tänavu 77 taotlejat, kelle vahel lä-
heb jagamisele 94 000 eurot.

• Lisaks asub linn oma maatükke aedade rajami-
seks rentima. Idee kohaselt saaksid aiapidami-
se võimaluseta Tallinna kodanikud rentida 
sümboolse summa eest 25, 50 või 100 m2 suu-
ruse aiaplatsi, et kasvatada oma tarbeks söö-
gi- ja tarbetaimi.

• Linnaaedu saavad rajada kogukonnad või näi-
teks koolid, lasteiad, raamatukogud, noorte-
keskused jt linnaasutused. Linn toetab nende 
rajamist nii raha, maa kui nõuga.

• Tänaseks võib linnaosades lugeda kokku üle 12 

kogukonnaaeda, kus tegutseb üle 500 rohenä-
pu. Lisaks aiapidamisele korraldavad huvilised 
neis talguid, kontserte, töötubasid, loenguid ja 
jutuõhtuid.

• Linnaaianduse huvilisi koondab sotsiaalmeedias 
Facebook grupp Söödav linn TLN, millega saab 
liituda, et vahetada kogemusi ja teadmisi ning ol-
la kursis linnaaiandusega seotud tegevustest.

• Tallinnas koordineerivad linnaaedu projektiju-
hid Maria Derlõš (tel 511 0290) ja Marina Laid-
la (tel 513 5779). Infot saab ka veebilehelt 
www.tallinn.ee/est/keskkond/Linnaaiandus

• "Laekunud taotluste põhjal saab järeldada, et 
seni rajatud kogukonnaaedade võimekus kas-
vab ning aiandusse saab kaasata aina rohkem 
inimesi," selgitas abilinnapea Kalle Klandorf 
(pildil). "Hea meel on veel tõdeda, et võimalus 
söögitaimi kogukondlikult kasvatada saab 
nüüd olema kõikides Tallinna linnaosades."

Pelguaed asub tulevase Putukaväila 
ühes otsas Ehte t garaažide juures.

Selle ühe eestvedaja Martin Pennaste 
sõnul on aias korraldatud ka

mitmesuguseid kogukonnaüritusi, näi-
teks lauamänguõhtuid ja ravimtaimede

koolitusi.
Albert Truuväärt

Kogukonnaaia rajamine külvab 
naabrite vahel ka sõpruseseemneid

Lasnamäe pole enam ammu vaid kivilinn. Priisle aias 

peenraid rajades saavad naabrid tuttavaks.  Ilja Matusihis.
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"Lehepuhureid kevadel ka-
sutada ei tohi, kuna need te-
kitavad liigselt tolmu," ütles 
abilinnapea Kalle Klandorf, 
kelle sõnul peavad  koris-
tustöid segavate sõidukite 
omanikud koristama oma 
sõidukite ümbruse ühe 
meetri raadiuses. Samuti tu-
leks sõidukijuhtidel vaheta-
da naastrehvid suverehvide 
vastu ning soovitatav on ka 
sõidukite põhjapesu.

"Inimesed on meilt juba uuri-
nud, millal saavad jalgrattateed 
korda – et tahaks rulluiskudega 
sõita –, kuigi alles hiljuti võis pä-
ris uiskudega sõita," ütles abilinna-
pea Kalle Klandorf. "Nüüd oleme 
suure kevadpuhastusega alustanud 
ja sõltuvalt ilmadest tahame selle 
suure töö lõpetada juba aprillis. 
Esmalt puhastame jalg- ja jalgrat-
tateed ning peatused sõelmetest."

Kuna tänavune talv oli  lume-
rohke, on linnatänavaile jäänud 
rohkelt killustikupuru. Kokku 

kogutud puru kasutatakse  täite-
materjalina teede ehitusel ja pa-
randamisel. Linna ühe hoolsama 
lepingupartneri tänavate hoolda-
misel, Tänavapuhastuse AS-i juht 
Vello Kink teab hästi, et kevadel 
lume sulades võib tänavatelt lei-
da hulganisti nii suitsukonisid kui 
ka muud prahti. Kevadise  suur-
puhastuse raames käiakse kõik 
tänavad tolmuimuriga kolm kor-
da üle, seejärel jätkub juba iga-
nädalane tavapärane tänavape-
su. "Päris musta tänavat pole ju 
mõtet pesta, see ajab ainult tol-
mu laiali," selgitas Kink ja lisas, 
et  korralik töö eeldab enne suurt 
tänavapesu kogu tolmukihi ee-
maldamist. "Teed ja kõnniteed, 
mida linn laseb puhastada, saa-
vad puhtaks loodetavasti juba 
enne aprilli lõppu," mainis ta.

Võitlus tolmuga sõltub ka il-
mast. "Kui ööd on külmad, siis 
vaakumimuriga tööd teha ei saa," 
ütles Kink. "Selleks, et imur töö-
taks, peab olema vähemalt 2-3 
kraadi sooja. Tolmutõrjeks nii-
sutatakse tänavat, aga kui on 
külmakraadid, siis tekib kohe 
jää. Peame sellega arvestama, 

et autodega ei juhtuks 
hulle asju."

Tallinnas on mitu firmat, kes 
praegu hoogsalt  tegutsevad, Tä-
navapuhastuse AS-i hooldada on 
umbes neljandik linnast – kesklinn 
ja vanalinn. "See on puhastami-
sel kahtlemata ka kõige raskem 
paik," lausus Kink. "Siin käib ini-

mesi rohkem, prahti tekib rohkem, 
tänavad on kitsad ja käänulised. 
Ja selle piirkonna järgi hinnatak-
se mõnes mõttes ka kogu Tallin-
na tänavate seisukorda. Palju on 
käsitsitööd, sest kitsastel tänavatel 
igale poole ligi ei pääse. Sotsiaalne 

kontroll meie töö üle on 
siin samuti oluliselt suu-

rem kui mõnes teises linnaosas."
Muret teevad veel pikaks ajaks 

tänava äärde seisma jäetud sõi-
dukid. "Meie ei saa nendega mi-
dagi teha – sõidame mööda ja 
nende ümbert jääb koristama-
ta," ütles Kink.

Sama kinnitas kommunaal-
ameti juhataja asetäitja Tarmo 
Sulg. "Mõned autoomanikud ar-
vavad, et linnatänav on eluaeg-
ne tasuta parkimise koht. Oleme 
mõelnud ka sellele, et kindlustu-
seta või ülevaatuseta sõiduk ei to-
hiks edaspidi üldse tänaval parki-
da. Üks võimalus on tasulise par-
kimise tsooni laiendada ja anda 
elanikele sooduskaardid."

Linna heakorra eeskiri ütleb ka, 
et parkiva auto omanik on kohus-
tatud selle ümbruse meetri raadiu-
ses korras hoidma. Siin saab Su-
le kinnitusel ka mupo appi tulla 
ja juhtidele eeskirja meelde tule-
tada. Igal kevadel  viiakse täna-
vatelt ära palju talv läbi lumehan-
ges seisnud autosid, loodetavasti 
tehakse sama ka tänavu  kevadel.

Vello Kink ütles, et osa kinnis-
tuomanikke lükkab vahel oma pra-
hi kõnniteelt rentslisse selmet so-
di ära koristada. "Siis see sõidu-
tee osa, mille enne puhtaks tegi-
me, pole ju enam puhas." lausus 
ta. "Seda juhtub kogu aeg. Vahel 
lastakse ka lehepuhuritega tolm 
igale poole laiali ja see paistab äs-
ja puhastatud tänaval kohe silma."

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

Poska tänav ja osa Pikast 
tänavast kaevataks terve-
nisti üles, sest seal lähevad 
vahetusse ka veetorud.

Mõne päeva eest käivitus 
esimene suvist asfalti tootev 
tehas ning Tallinna Teede AS-
i remondibrigaadid alustavad 
teede ja tänavate freesimise ja 
asfalteerimisega. Asfalditehase 
käivitamiseks on vaja, et öö-
päevane keskmine temperatuur 
tõuseks viie plusskraadini, ning 
möödunud nädalal saigi tehas 
tööd alustada.

"Mul on rõõm teatada, et 
tänu varasele kevadele saame 
juba sel nädalal alustada suvist 

teederemonti," lausus abilinna-
pea Kalle Klandorf. "Tavaliselt 
oleme pihta hakanud aprilli al-
guses, aga tänavu lubab ilm se-
da teha juba märtsi lõpul. Esi-
mesena saavad 15. maini kor-
da suured teed ning tänavad, 
kus liigub ühistransport. Alus-
tame töödega Lasnamäel, sest 
asfalditehas asub seal ja prae-
gu ei saa veel madala välistem-
peratuuri tõttu asfalti kaugele 
transportida, see hanguks ära."

Remondikohad paigas
Abilinnapea lisas, et kogu 

tänavuse aasta teeremondi ka-
va ja ulatus saab täielikult pai-
ka hiljemalt 1. maiks. "Meil on 
plaanid laias laastus tehtud – 
oleme linnaosadega läbi rää-
kinud, kus on vaja teeparan-

dused ette võtta. Rahanumber 
on sel aastal 10,7 miljonit, sel-
lest umbes 650 000 oleme ka-
sutanud ära juba talvel asfaldi 
panekuks, sest siis on samuti 
vaja auke parandada ja talvi-
ne töö on üsna kallis."

Sellele lisandub veel üle 5 
miljoni, mille riik andis täna-
vu teede remondiks.

Ohtu, et ilma jahenedes tee-
tööd katki peab jätma, tegeli-
kult pole – sellele on tee-ehita-
jad juba aegsasti mõelnud. Tal-
linna Teede AS teeb selle juha-
tuse esimehe Jüri Lälli sõnul tee-
remontidega algust juba varem, 
kui ilmad veel külmemad. "Kui 
nüüd päris aus olla, siis see kibe 
tööaeg on juba ammu peal," sel-
gitas Läll. "Praegu on ka esime-
sed tulemused linna vahel näha."

Firma on väljas kuue bri-
gaadiga.

Peterburi tee joonisele
Suurematest tänavustest tee-

töödest käib näiteks Poska tä-
nava uuendamine. See võetak-
se Klandorfi sõnul sisuliselt ter-
ves ulatuses üles, kuna seal lä-
hevad vahetusse ka torud. Sa-
mal põhjusel võetakse üles ja 
taastatakse endisest  paremana 
osa Pikast tänavast vanalinnas.

Tänavu on linnal käsil mit-
mete suurte tee-ehituste projek-
teerimine. "Suuri tee-ehitusi, 
nagu Peterburi tee ja veel mõ-
ned, valmistatakse aktiivselt et-
te,"  ütles Klandorf. "Männiku 
tee ja Vabaduse puiestee rist-
mikul hakkame lähiajal tegema 
maa-alust tunnelit kergliikluse-

le ja jalakäijatele, nii et seal te-
kivad ümbersõidud. Püüame nii 
teha, et üks teepool oleks  ko-
gu aeg liikluseks avatud. Sel-
liseid kohti on veel, ja väik-

semad remondid võtavad mui-
dugi samuti liikluse hoogu ma-
ha. Aga kui need kõik tehtud, 
saab senisest palju mugavamalt 
ja ohutumalt liigelda."

Möödunud nädalal algasid tee-
tööd Laagna teel. Albert Truuväärt

Kus käivad esimesed 
teeremondid?
• "Ehitajate ja Akadeemia tee 

vahel on alanud Kadaka tee 
remont, kuna see tee on 
ühenduslüli linnaosade va-
hel, mis peab olema korras," 
lausus abilinnapea Kalle 
Klandorf. "Sinna rajatakse 
3,5 m laiused sõiduread, 
eraldi vasakpöörde read ja 
kergliiklusteed, välja vaheta-
takse valgustid ja ülekäiku-

dele paigaldatakse vaegnä-
gijate tarvis Braille´i kivid." 

• Esimesena algab remont 
Laagna teel, Narva mnt, 
Smuuli teel, Mustakivi teel, 
Suur-Sõjamäe tänaval ja 
Vana-Kuuli tänaval.

• Tänavu annab linn teedere-
mondile 10,7 miljonit, millele 
lisandub veel üle 5 miljoni 
riigilt.

Parkima unustatud auto omanik peab 
selle ümbruse ise ära koristama

• Talvel sai rattateedele puistatud 1840 tonni 
sõelmeid. Seni on neist puhtaks tehtud üle 964 
000 m2 asfalti ja kokku kogutud üle 945 tonni 
pühkmeid. Kõnni- ja rattateed peaksid alanud 
nädalal olema graniidipurust puhtad. Talve 
jooksul kogunenud graniitsõelmed tuleb oma 
krundi juures asuvatelt kõnniteedelt kokku kor-
jata ka maaomani-
kel.

• Olmejäätmeid on 
tänavatelt korista-
tud 20 tonni.

• Käib ka naastrehvi-
de tekitatud asfal-
diosakeste jm prahi 
koristus sõidutee-

delt, parklatest, treppidelt, äärekividelt, teeäär-
setelt plaatidelt ja eraldusribadelt.

• Suurem tänavapesu algab aprilli keskel ehk ka-
he koristusnädala möödudes tänavatel, kus 
esimene puhastus on juba tehtud. Haljasalade 
hooldus algab kohe, kui maapind on piisavalt 
tahenenud.

• Parkiva auto oma-
nik on kohustatud 
oma auto ümbruse 
meetri raadiuses 
korras hoidma.

• Kevadkoristus  
peab linnas olema 
tehtud hiljemalt 1. 
maiks.

Tavatult 
vara alanud 
remondiga 
saavad 
esmalt korda 
rattateed

Esimene suurpuhastus ootab bussipeatusi
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võimatu teha. Arstide sisse too-
mist ma küll ei pea praegu va-
jalikuks. Õdede probleem tuleb 
aga lahendada sellega, et peame 
hakkama neid lihtsalt kohe roh-
kem ette valmistama. Nii palju 
kui ma tean, pole ühelgi aastal 
olnud tervisekõrgkoolides õdede 
õppekohtade täitmisega problee-
me ja neid võiks tulla veel roh-
kem õppima.

Meil on puudu Eestis vähe-
malt 500 medõde ja nende väl-
jaõpetamisega läheks ikka ka-
heksa aastat. Mida varem me 
sellega alustame, seda kiiremi-
ni jõuame õdede miinimumar-
vuni. Tuleb lihtsalt kohe õdede 
vastuvõttu suurendada. Kui igal 
aastal õnnestub sada õde roh-
kem vastu võtta, siis nelja aas-
ta pärast saaksime esimesed sa-
da lisaks. Viie aasta pärast oleks 
siis kakssada, kuue aasta pärast 
kolmsada ja nii edasi..

Me ei pääse ka meditsiini juures 
üle ega ümber rahast. Kas me 
võime rahul olla meditsiini ra-
hastamisega?

Ma pean ütlema, et ega pe-
rearstide rahastus ei ole praegu 
sugugi kõige halvem. Kui koroo-
na ajal on neil lisatasud, siis ega 
see raha ka tavalisel ajal pisku 
ei olnud.

Igaüks tahab, et tema kui pat-
siendiga rohkem tegeldaks, ja sel-
lepärast antigi perearstile ühe-
le pereõele lisaks teine juurde. 
Varsti tuleb ka kolmas. Aga sa-
mal ajal pole õdede ettevalmis-
tust riigi poolt üldse suurenda-
tud. Kuskohalt need õed kõik 
võetakse? Haiglatel tekivad ko-
he õdedega probleemid, sest pe-

Talllinna suurhaigla pole enam 
pelgalt unistus. Äsja astus linn sel-
lele sammukese lähemale, kuu-
lutades välja suure rahvusvahe-
lise projekteerimishanke. Samas 
on olukord koroonaga võitlemisel 
endiselt pingeline, nt Ida-Tallinna 
Keskhaigla avas äsja 23 voodiko-
haga neljanda koroonaosakonna. 
Neil teemadel Pealinn Allikvee-
ga vestleski.

Millised on viimased uudised ko-
roonarindelt? Manitsesite ette-
vaatusele lapseootel emasid, aga 
kes veel vajaksid eraldi hoiata-
mist? Kas erilist tähelepanu vaja-
vad ka lapsed?

Ettevaatlikud peavad olema 
kõik, kuna haigus võib tabada 
igaüht  meist. Paljude teadvus-
se pole veel jõudnud, et kui sa 
hoiad ennast, siis hoiad ka tei-
si. Enne meil haiglas lapseootel 
emasid polnud, nüüd on nemadki 
hakanud tulema. Me oleme val-
mis haiglas ka veel suuremaks 
haigete vastuvõtuks kui praegu, 
aga õnneks tundub, et nüüd hak-
kab asi stabiliseeruma. Kuid see 
ei muuda asja kergemaks, sest 
praegu on rohkem väga raskelt 
põdevaid haigeid. Ja neid on igas 
vanuses. Kõige rohkem 40 ja 90 
eluaasta vahel. Paljud põevad ik-
ka väga raskelt, kuna kopsukah-
justused on suured. Ja see on ka 
põhjus, miks inimesed meie seast 
jäädavalt lahkuvad. Mis puudu-
tab lapsi, siis nemad kannavad 
neid viiruseid, seda ise teadma-
ta. Eks praegune nakatumise vä-
henemine on tingitud ka sellest, 
et praegu ei puutu lapsed oma-
vahel nii palju kokku kui varem, 
mil koolis käidi.  Viirust ei too-
da koolist koju.

Kas see suur laine ja haigestumi-
se enneolematu kasv tabas meid 
ootamatult?

Ei, see on olnud ühe haiguse 
päris tavaline kulgemine. Üks-
kord pidime ka kriisini jõudma. 
Ja praegu ongi see kriisiaeg käes. 
Loodame, et nakatumise kasv 
nüüd pidurdub ja hakkame pare-
muse poole liikuma. See muidugi 
ei tähenda, et võiksime end lõd-
vaks lasta. Ma saan aru, et kuna 
see haigus on juba küllalt kaua 
kestnud, siis on inimestel kiusa-
tus ettevaatusabinõudest loobu-
da. Aga ikka peab teiste seas lii-

kudes maski ette panema ning 
hoolega pärast käsi pesema. Kah-
juks on ka poes nii, et kassajär-
jekorras keegi tuleb sulle päris 
selga. Me ikka veel ei saa aru, 
et nii ei tohi teha.

Nähes iga päev raskeid haigeid, 
kellest nii mõnigi ei tule elule ta-
gasi, mida ütleksite vaktsiinivas-
tastele?

Ma ei saa nende maailmast 
aru. Jah, mitte ükski vaktsiin 
ei ole nii kiiresti turule tulnud 
kui praegused koroonavaktsii-
nid. Nende uurimise aeg oli lü-
hem kui vanematel vaktsiinidel. 
Aga see on ka ainuke võima-
lus praegusest olukorrast välja 
tulla. Ja see on suhteliselt nor-
maalne viis meie tavaline elu 
jälle taastada. Praeguste vakt-
siinide puhul on tagatud see, et 
kui sa ka peaksid seda haigust 
põdema, siis see läheb palju 
kergemini kui muidu. Vaktsii-
nivastased lähtuvad ainult en-
da arvamusest, neid ei huvita, 
mis on inimkonna üldised tead-
mised selle asja kohta.

Vaktsineerimised ränkade hai-
guste vastu on olnud varem lau-
sa kohustuslikud. Kas koroona-
vaktsiini peaks samuti kohustus-
likuks muutma?

Inimestel peab olema nii pal-
ju vabadusi kui võimalik, aga 
praegu peaks nii maski kand-
mine kui ka vaktsineerimine 
olema tõepoolest kohustuslik. 
Ükskõik, mida keegi siis ka ei 
räägiks, see ei tähenda, et kel-
legi vabadusi piiratakse. Ei pii-
rata vabadust, vaid antakse või-
malus edasi elada.

Praegu on ju väga moodne, 
et kui midagi arukat öeldakse, 
siis keegi peab tingimata ka vas-
tu olema. Seda saaks arvesta-
da ainult juhul, kui vastu üt-
leja on ka sellisel tasemel na-
gu poolt ütleja. Maskide kohta 
öeldi ka, et see on sotsiaalselt 
soovitatav, mitte et tuleb kan-
da. Kuna see oli nii ebalevalt 
öeldud, siis oli ka lihtne kohe 
vastu olla. Oleks pidanud palju 
konkreetsem olema, siis oleks ka 
oponentidel raskem olnud vas-
tu vaielda.

ALLIKVEE: Vaktsineerimine olgu kohustuslik, 
see ei piira vabadust, vaid päästab elusid
"Eesti meditsiinis on haiglad jaotatud otsekui kasti-
desse, see aga  pidurdab arengut," ütleb Ida-Tallinna 
Keskhaigla juht Ralf Allikvee (68). "On olemas regio-
naalhaiglad, kus võib teha kõike,  ja siis keskhaiglad, 
mille õigused on palju väiksemad. Tipus tohivad ol-
la ainult Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikoo-
li kliinikum." Loodav Tallinna suurhaigla peaks olukor-
da muutma.

Kas koroonaaeg on ka midagi 
õpetanud ja andnud tõuke edasi-
seks arenguks?

Ravi seisukohalt koroonaaeg 
midagi spetsiifiliselt uut andnud 
ei ole, sest mingit uut ravimit po-
le ju tulnud. Aga me näeme, et 
viirushaiguse tüsistused on rän-
gad. Mismoodi ikka saavad kah-
justada inimeste kopsud! Palju-
del juhtudel on ka aju kahjusta-
tud. See viirus lihtsalt ründab ja 
lammutab organismi. Taastumi-
ne saab sageli olema väga pikk 
ja vaevaline.

Kui lähedal me oleme olnud 
oma meditsiinisüsteemi kokku 
kukkumisele? Mäletame ju, mis 
juhtus möödunud aastal Itaalias.

Ütleme nii, et kokku kukku-
miseni on olnud ikka natukene 
aega. Isegi finišisirgele me pole 
veel sel teel jõudnud õnneks. Aga 
olukord on sellegipoolest äärmi-
selt keeruline, sest Covid osa-
konnas on üheksa inimest ühes 
valveringis ööpäev läbi. Tavali-
se ravi puhul on poole vähem 
inimesi. See tähendab, et kui ka 
saaksime voodeid juurde panna, 
siis poleks varsti enam inime-
si, kes haigete eest hoolitsevad. 
Kui kõik kokku arvestada, siis 
on meil kokku 152 Covidi-hai-
gete voodikohta, kõigis kliiniku-
tes, ja see on meie jaoks juba vä-
ga piiripealne asi. Me suudame 
veel pakkuda erakorralist arsti-
abi seejuures, aga kui me peak-
sime nüüd veel hakkama Covi-
di-haigetele uusi voodikohti te-
gema, siis tekiksid väga tõsised 
raskused ja midagi võib hakata 
rebenema.

Kas on ka hirm, et kui perso-
nal suure pinge tõttu lahkub, tu-
leb hakata uusi töötajaid välim-
saalt otsima?

Viimasel ajal on hakatud sel-
lest väga palju rääkima, nagu ta-
haksid kõik õed varsti lahkuda. 
Praegu on Covidi ohtu ja pinget 
arvestades inimestel kõrgenda-
tud palgad. Nad saavad lisata-
su. Kui see periood lõpeb, kaob 
lisatasu ära. Aga kuhu siis ikka-
gi minna? Ega Soome ka ei võ-
ta korraga tuhandeid meie õde-
sid tööle. Ma ikka loodan väga, 
et kui suudetakse säilitada siin 
see hea meie-tunne, siis saab ka 
normaalsesse ellu tagasipöördu-
mine olema natuke lihtsam. Et 
inimesed säilitavad oma töö ja 
oma kodu.

Mujalt personali värbamine 
ei ole nii lihtne. Eriti muidu-
gi veel kriisi ajal. Võõral ini-
mesel on väga raske sisse elada 
ja siin ravima hakata. Esimene 
asi, et sa pead oskama patsien-
diga rääkida. Kui ei saada tei-
neteisest aru, siis on seda tööd 

reõe elu on ikka parem. Tal on 
nädalalõpud ja riiklikud pühad 
vabad. Tal on oma kindlad pat-
siendid, kellega on juba harjutud.

Nüüd võibki tekkida suurem 
probleem, sest kui perearst suu-
nab patsiendid edasi mingitele 
protseduuridele või ravile, siis 
seal, neis haiglates hakkavad juba 
personaliga probleemid ja võivad 
tekkida suuremad järjekorrad.

Kas me siis võime öelda, et Ees-
ti meditsiinisüsteem on üldiselt 
alarahastatud?

Seda saab kindlasti öelda, sest 
see osa, mis meie SKT-st medit-
siini jaoks antakse, on Euroopa 
võrdluses ikka väga nadi. Kui 
ma õigesti mäletan, siis on see 
kuue protsendi juures, aga Eu-
roopa keskmine on ikkagi ligi 
üheksa. See on päris suur vahe. 
Ja ega meil ei peagi see üheksa 
olema, kui ka poolteist protsen-
ti tuleks juurde, oleks see meie 
meditsiinisüsteemi efektiivsuse 
puhul väga hea. Me oleme ikka 
andnud maksimumi, et praegu-
ne tase saavutada selle piskuga. 
Ja kui me tahame jõuda Euroo-
pa keskmiseni, siis ega ühe aas-
taga seda ei saavuta. See peab 
tulema sammhaaval ja seda ra-
hastamist tuleks ka siis samm-
haaval suurendada. Loodetavas-
ti saab siis olema ka rohkem ini-
mesi, kes tahaksid tervishoiusüs-
teemis tegutseda.

Kas meie vähiseire ja ennetami-
ne jääb sageli juba eespool too-
dud põhjustel nõrgaks?

Kõigele vaatamata on meie 
arstiabi tase korralik, häbeneda 
pole midagi. Inimestele on ta-

Ralf Allikvee sõnul seavad vanad hooned haigla arengule piirid. Olukorda peaks parandama mõne aasta pärast avatav moodne superhaigla. 
Scanpix

Ivo Karlep
ivo.karlep@
tallinnlv.ee

Pärjatud aasta isa tiitliga
• Ralf Allikvee on lõpetanud 

Tartu Ülikooli arstiteadus-
konna ja töötanud onko-
loogiakirurgina mitmes 
Eesti haiglas.

• Allikvee on olnud Tallin-
na Mustamäe haigla 

peaarst ja 2001. aastast Ida-
Tallinna Keskhaigla juha-

tuse liige, nüüdne juha-
tuse esimees.

• 2009. aastal sai ta Tal-
linna teenetemärgi ja 
2012  aasta isa tiitli.
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gatud mitmekülgne tänapäeva-
ne arstiabi ka kõige nõudlike-
mates valdkondades.

Aga jah, just skriiningprog-
ramme peaksime tublisti aren-
dama. Praegu tehakse jälgimist 
jämesoole osas, rindade osas, 
emakakaela kasvajaid samu-
ti jälgitakse. Neid programme 
peaks olema palju rohkem. Ini-
mesed ise ei ole piisavalt ak-
tiivsed, et end pidevalt jälgida 
lasta. Muidugi, ega me korraga 
ka väga palju programme käi-
vitada ei saaks, aga kui saaksi-
me sinnamaale, et ka praegus-
test jälgimisprogrammidest võ-
tab osa 90% nendest aastakäi-
kudest, keda osa võtma kut-
sutakse, oleks juba suur edasi-
minek. Me leiaksime haigused 
palju varasemas staadiumis, mis 
tähendab ka seda, et ravi saab 
olema efektiivne.

Aga tahan veel kord rõhuta-
da, et kõik hakkab peale ikka 
sellest, kuidas keegi ise suhtub 
oma tervisesse.

Peab ikka endalt küsima: kas 
ma tahan olla terve? Kas ma ta-
han normaalselt elada? Või on 
mul ükskõik? Või hakkan alles 
siis tegutsema, kui on mingi tõ-
sine probleem? Aga paljudel juh-
tudel on siis juba hilja ja arstil on 
üpris keeruline aidata.

Kas patsientide vaatevinklist on 
meie suurim häda liiga pikad jär-
jekorrad erialaarstile pääsemi-
seks?

Kui me võrdleme Euroopaga, 
siis meie ravijärjekorrad ei ole 
pikad. Kui aga meenutada, mil-
lised need olid Nõukogude Lii-
dus, siis jah, on pikad...

Mina olen eluaeg töötanud 
haiglates ja üle neljakümne aas-
ta olnud ka juhtival positsioo-
nil. Ma ütleksin, et kõik sõltub 
sellest, kuidas haiglaid rahasta-
da. Kui me suurendame haig-
late rahastamist, siis vähenevad 
seal järjekorrad. Kui me anna-
me rohkem erasektori väikeste-
le meditsiiniasutustele ja poliklii-
nikutele, siis haiglatele jääb vä-
hem ja ooteaeg nendesse pääse-
miseks võib suureneda. Küsimus 
on selles, kuidas leida see kuld-
ne kesktee, et nii erasektor kui 
ka haiglad saaksid kõige paremi-
ni töötada. Siis saaksid ka inime-
sed suhteliselt normaalselt abi.

Praegu saab ka valida – kes 
tahab kiiremat ja mugavamat 
teenust, ei tule keskhaiglasse, 
vaid läheb tasulisse meditsiini. 
Kes on nõus nii-öelda tavatingi-
mustega, mis oma tasemelt po-
le sugugi halvemad, see on kan-
natlikum ja tuleb keskhaiglasse 
või regionaalhaiglasse.

Kas plaanilist ravi tuleb praegu 
palju edasi lükata ja mida see tä-
hendab haigetele?

No Ida-Tallinna Keskhaiglas 
plaanilist ravi praegu sama hästi 
kui ei toimugi. Maksimaalselt 10-
15 protsenti saame tegeleda ainult 
korraliste patsientidega. Kui me 
saame mais jälle plaanilise ravi-
ga edasi minna, siis saame isegi 
tänavused ette antud ravimised 
ära teha. Ka eelmisel aastal oli 
meie haigla vist ainuke, kes te-
gi haigekassa plaanilise tööma-
hu ära. Neli ja pool kuud hiljem 
tööd alustada, see tähendab, et 
veerandi võrra peab tööd inten-
siivistama ja oleks võimalik ka le-
ping haigekassaga täita. Aga siis 
tuleks hiljemalt mai keskel täie 
jõuga tegutsema hakata.

Milline on praegu Eesti inimes-
te võimalus saada head arstiabi, 
mis vastaks 21. sajandi tipptase-
mele? Me alustame perearstist, 
aga kui ta ise ei ravi meid ega 
saada ka edasi, mis siis saab?

Jah, siis võib see lugu lõppeda 
ju kurvalt. Ja me ei jõuagi selle 
parima arstiabi juurde, mis meil 
on kahtlemata olemas. Ma ei os-
kagi öelda, mis neil perearstidel 
mõttes on ja miks nad ei taha ko-
duvisiite teha. Aga minu arvates 
tehti viga juba selle perearstin-
duse süsteemi loomisel. Nad pi-
did hakkama kõik eraettevõtja-
teks ja nendest moodustus äriline 
struktuur. Perearstid pidid olema 
kas füüsilisest isikust ettevõtjad 
või tegema oma osaühingu. See 
ei olnud vast kõige õigem valik.

Enne kui perearstindust alus-
tati, oli arutluse all ka minipoli-
kliinikute tekitamine. Neis oleks 
perearste koos vähemalt viis-
kuus või rohkem ja nad  peak-
sid jätkama koos ning jagama 
omavahel töö spetsiifika järgi, et 
milliste valdkondade peale kee-
gi spetsialiseerub ning patsiendid 
oleksid saanud siis juba esmata-
sandil rohkem erialalist abi. Kes 
oleks kardioloog, kes neuroloog 
ja nii edasi. 

ALLIKVEE: Vaktsineerimine olgu kohustuslik, 
see ei piira vabadust, vaid päästab elusid

Ralf Allikvee sõnul seavad vanad hooned haigla arengule piirid. Olukorda peaks parandama mõne aasta pärast avatav moodne superhaigla. 
Scanpix

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

547 palatiga uus ühend-
haigla lubab epideemiate 
korral osakondi üksteisest 
eraldada ning selle välimus 
ja ümbruski aitavad terve-
nemisele kaasa.

Uue ühendhaigla rajamine 
on linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul eluliselt vajalik. "Medit-
siinitehnoloogia areneb kiires-
ti ning praegused haiglahoo-
ned ei suuda arenguga kaasas 
käia," lausus ta. "Nende hoo-
nete remont ei annaks ka väga 
palju juurde. Seda näitas kah-
juks ka kevadine koroonakriis, 
kui oli selgelt näha, et hoonete 
struktuur ei võimalda epidee-
mia korral eri osakondi üks-
teisest eraldada."

Linnapea sõnul on tegemist 
väga suure objektiga. "Kui ma 
õigesti mäletan, siis 547 ühe-
kohalist palatit peab mahtu-
ma sellesse haiglasse. Ja kok-
ku on ehituspinda umbes 140 
000 ruutmeetrit," rääkis Kõl-
vart. "Tegemist ei ole ainult 
Tallinna, vaid ikkagi üleriigi-
lise projektiga, ja meile on an-
tud väga tugev sõnum, et me 
hakkame selle projektiga eda-
si liikuma."

Loogilises kohas
Eesti suurima haiglakomp-

leksi rajamine Lasnamäele lau-
luväljaku lähedale on linnaosa-
vanema Vladimir Sveti sõnul 
igati asjakohane. "On väga loo-
giline, et tulevikus saab pealin-
nas olema kaks suurt ja mul-
tifunktsionaalset haiglakomp-
leksi – lisaks Põhja-Eesti Re-
gionaalhaiglale Mustamäe ja 
Nõmme piiri juures ka Las-
namäel. Valdade ja linnade 
koostöö on piirkonnas väga 
tugev. Haigla asupaigale Las-
namäel on ühistranspordiga ja 
autoga mugav pääseda neilgi, 
kes Tallinnas ei ela," rääkis 
Svet. "Lasnamäelastel on suur 
rõõm saada piirkonda Eesti 
kõige moodsamate  meditsiini-
võimalustega mastaapne haig-
lakompleks, kuhu saab 
ka  jalutada või sõita 
rattaga. Nüüdses 
koroonakrii-
sis tunneme 
haiglast sel-
gelt puudust, 
sest Tallinna 
suurimas lin-
nosas praegu 
seda ju pole."

Esmaspäe-
val välja kuuluta-
tud Tallinna Haigla 
rahvusvahelise projektee-
rimishanke pakkumuste täht-
aeg on 27. mai ja hanke eel-
datav maksumus 11 miljonit 
eurot. Haigla projekteerimis-
hanke ettevalmistamisel tegi 
linn koostööd arhitek-
tide liiduga.

Selle  presidendi And-
ro Männi sõnul on mas-
taapne ehitis unikaalne 
kogu Eestis. "Hange pa-
neb paika, milline hak-
kab olema haigla välisil-
me," ütles Mänd. "Osale-
jaile on ette antud skeem, 
kus hakkavad paiknema 
operatsiooniblokid, kus 
näiteks EMO ja inten-
siivravi."

Arhitekti sõnul peab ka 
haigla ümbrus igati meel-
div olema ja tervenemise-
le kaasa aitama. "Ümbrit-

sev keskkond on ülioluline osa 
raviprotsessist," nentis Mänd. 
"Linnak ei peaks kujunema 
suletud kindluseks, vaid ava-
tud linnaruumiga haljastatud 
alaks. Looduslikud eeldused 
on olemas, kasvab ju piirkon-
nas ka mitmeid looduskaitse-
aluseid taimi."

Tarvis ka seadmeid
"Pingutame, et haiglahoo-

ne ümbruses säiliks võimali-
kult palju paevälja roheala ja 
unikaalsed taimeliigid vaja-
dusel ümber istutatud saak-
sid," lisas Svet. "Eesmärk on 
luua haigla ümber linnaruum, 
kuhu tahaksid meeleldi tul-
la nii töötajad kui ka pat-
siendid."

Pakkumuste hinda-
miseks moodus-

tas Tallinna linn 
seitsmeliikme-
lise komis-
joni, mille 
kolm liiget 
nimetas ar-
hitektide liit 
ja neli liiget 

Tallinn.
"Loodame, 

et Lasnamäele 
kerkib hoone, mis 

saab tulevikus meie linna-
osa tunnuseks," selgitas Svet. 
"Elame huvitaval ajal, sest 
haiglaga samal ajal valmista-
me linnaosa teises küljes ette 
Rail 

Balticu terminali rajamist. 
Need kaks suurt rajatist muu-
davad kindlasti meie linnaosa 
nägu, Lasnamäe tähendus ja 
funktsioon teiseneb kogu Ees-
ti jaoks."

Kolme parima projekti loo-
jat ootab auhind. Enim punk-
te saanud pakkumuse esitajat 
ootab 40 000, teist 35 000 ja 
kolman-

da koha omanikku 25 000 
eurot. Juhul, kui mõni pak-
kujatest osutub nii edukaks, 
et temaga sõlmitakse leping, 
siis preemiasummat välja ei 
maksta.

Haigla rajamine läheb eel-
datavasti maksma 520 miljo-
nit eurot. Planeerimine ja pro-
jekteerimine 450 miljonit ning 
seadmete ost 70 miljonit eu-
rot. Kokku on kavandatava 
haigla eeldatav brutopind u  
127 000 m².

Nüüdisaegne meditsiinilin-
nak tuleb aadressile Narva mnt 
129, 129b. Tallinna Haigla ra-
jatakse riigi ja linna koostöös, 
mille aluseks on 2019. aas-
ta 18. veebruaril allkirjasta-
tud Eesti Vabariigi ja Tallin-
na linna koostöölepe Tallin-
na Haigla asutamise etteval-
mistamiseks. Tallinna Haig-
la peaks kava kohaselt val-
mima 2027. aastal, kuid see 
sõltub ka sellest, kas Euroopa 
Liidust saab haigla rajamiseks 
vajalikku raha.

ARHITEKT: Uus 
suurhaigla uppugu 
rohelusse, see ei tohi 
olla suletud kindlus

Ümbrus peab Ümbrus peab Ümbrus peab 
tervenemisele tervenemisele tervenemisele 
kaasa aitama.kaasa aitama.kaasa aitama.

LINNAPEA: Ootame haiglat 
looma võimekat meeskonda
"Tallinna haigla on suurpro-
jekt, mille ilme loomisele oo-
tame nii Eesti kui ka rahvus-
vahelisi ettevõtteid, et saada 
kõige parem tulemus," 
lausus linnapea Mih-
hail Kõlvart.

"Ühtlasi on oo-
datud Eesti ja vä-
lismaiste ettevõte-
te ühispakkumu-
sed, mis ühise kon-
sortsiumi läbi suuren-
davad ka Eesti 
arhitektide ja inseneride 
teadmisi tänapäevaste maa-
ilma tipptasemel meditsiini-
asutuste projekteerimises," 
märkis Kõlvart. "Loodame 
hanke tulemusena leida ko-
gemustega ja võimeka pro-
jekteerimismeeskonna, kelle 
eestvedamisel valmib täht-

ajaks  ehk 2023. aastaks 
haiglahoone põhiprojekt, mil-
le alusel saab siis juba läbi 

viia ka ehitushanke."
Hankes on 
osalema oo-

datud haig-
late projek-
teerimisele 
spetsiali-
seerunud, 

suurte koge-
mustega ja 

tunnustust pälvi-
nud projekteerimisfir-

mad, kelle viimase kolme 
aasta keskmine netokäive on 
vähemalt kolm miljonit eurot. 
Kuna tegemist on väga suure 
paigaga, siis on oodatud ka 
ühispakkujad. Hanke võitja 
selgub eeldatavasti tänavu 
juuni lõpus.

Haigla hakkab asuma lauluväljaku lähedal Lasnamäel.

Tallinna suurhaig-
lasse tuleb 280 
meetri pikkune kori-
dor, millest parema-
le poole jääb poli-
kliinik, suurem osa 
on aga haigla jaoks.
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TALLINNA        UUDISED TALLINNA
PANORAAMSIIN TALLINN

Argipäeviti kl 18.45
Kanal 12

Neljapäeviti kl 21.30
Kanal 11

Pühapäeviti kl 17.30
Kanal 11

Aprilli alguses algab Punane 
17 multifunktsionaalse män-
guväljaku ehitamine, män-
guväljaku kõrvale tuleb ka 
koerte jalutusala.

Mõlemad platsid asuvad lam-
mutatud Paekaare gümnaasiu-
mi maa-alal, tulevikus kerkib 
nende naabrusse uus kogukon-
namaja, kuhu tulevad raama-
tukogu, noortekeskus ja muud 
vaba aja veetmise võimalused. 
Nii kujuneb sisehoovis hubane 
linnakeskkond ning omamoodi 
tõmbekeskus Pae asumi elani-
kele. Mänguväljak on mõeldud 
kuni kümneaastastele lastele, 
selle elemendid on talu- ja loo-

mateemalised. Mänguala üm-
ber rajatakse väikelas-
te jalgrattatee, hal-
jasala koos muru 
ja põõsastega, 
paigaldatak-
se pingid ning 
jalgrattapark-
la. Lähedusse 
tuleb ka koer-
te jalutusplats, 
mis hakkab 
koosnema kahest 
osast – eraldi suurte-
le ja väikestele koeratõu-
gudele. Platsid piiratakse aiaga 
ja eraldatakse omavahel. Väl-
jakutele paigaldatakse eri ele-
mendid ja muu varustus koer-

te treenimiseks, territoorium 
saab moodsa valgustu-

se. "Laste ja koer-
te mänguvälja-

kute rajamise 
kavandami-
sel oli oluli-
ne roll koha-
likel aktiivse-
tel elanikel," 
ütles Lasna-

mäe linnaosa 
vanem Vladimir 

Svet.
Ehitustöid teostab 

Mefab OÜ, projekti koostas Ar-
hitektuuribüroo Järve & Tuu-
lik OÜ ja tööd on kavas lõpe-
tada juuliks.

Punasele tänavale tuleb laste 
mänguväljak ja koerteväljak

Aga sellest ei tulnud midagi 
välja, tehti teistsugused otsused 
ja nüüd me siis oleme sellise pe-
rearstinduse juures, nagu meil on. 
Tol hetkel võis ju olla põhjenda-
tud, et perearstid töötasid ette-
võtjatena või äriühingutes, me-
ditsiinis pole aga selline lähene-
mine kõige õigem. Kui ma olen 
äriühingus, siis on tegevuse ees-
märk ikkagi kasumi teenimine. 
Muidu tuleb ju pankrot. Aga pe-
rearstide puhul pole kasumi taga-
ajamine minu arvates kõige rat-
sionaalsem lahendus.

Kas me saame ka maailma ula-
tuses kiita oma meditsiinitase-
mega?

Oma suhteliselt kasinate või-
maluste juures oleme selles olnud 
üsna tublid. Kohe, kui 90ndatel 
piirid lahti läksid ja me maailmas 
koolitustel käima hakkasime, too-
di igalt poolt midagi kaasa. Ja suur 
vahe, mis meil muu maailmaga 
oli, tehti ikka väga kiiresti tasa. 
90%-l juhtudest on nüüd Eestis 
võimalik saada sama head arsti-
abi kui Soomes või Saksamaal.

Mida peate Ida-Tallinna Kesk-
haigla viimase kolme aasta tipp-
saavutusteks?

Kaasaegse suurepärase arsti-
abi andmiseks on meile loonud 
võimalused haigla operatsiooni-
keskuse renoveerimine. Meil on 
tänapäevane sisustus ja see an-
nab kõik võimalused teha tipp-
tasemel tööd. Meie silmakliinik 
on tippkliinik ja täiesti võrdne 
rahvusvaheliste tippkliinikute-
ga. Oleme ka väga palju aren-
danud naistekliinikut, oleme in-
tensiivravi teinud perekeskseks, 
vastsündinud ja emad saavad 
olla intensiivravil koos. See on 
väga oluline ja annab palju pa-
remaid tulemusi. 

Meil on arenenud hästi uroloo-
gia ja lülisamba kirurgia. Samu-
ti väärib esiletõstmist meie on-
koloogiaravi. Nendes valdkon-
dades ei pea me mitte midagi 
häbenema ega silmi maha löö-
ma. Me peaksime teglikult rää-
kima Ida-Tallinna Keskhaiglast 
juba kui Tallinna haiglast, kus 
tehakse Euroopa tasemel tööd. 
Ja tegelikult polegi meil ühtegi 
eriala siin, mille üle ei võiks rõõ-
mu tunda, mis poleks tipptase-
mel. Muidugi saaks alati veel pa-
remini, aga meie puhul hakkab 
tunda andma hoonete vanus. See 
seab arengule piirid. Meditsiini 
tipptehnoloogia areneb iga päe-
vaga ja vanas majas seda kõike 

kasutusele võtta on ikka suhte-
liselt keeruline.

No aga äsja kuulutati välja uue 
Tallinna haigla projekteerimise 
hange. See peaks vanade  ruumi-
de kitsaskoha lähemas tulevikus 
lahendama ja andma hoopis uue 
hingamise?

Praegu on välja kuulutatud, et 
juba kuue aasta pärast saab see 
haigla olema käigus. Mida see 
meile annab, seda polegi nii liht-
ne öelda. Põhimõtteliselt peaks 
väga palju laienema tipptasemel 
arstiabi kättesaadavus. See peaks 
põhimõtteliselt ju nii olema, eks 
ole. Aga selle juures on ka mit-
med küsimused. Esiteks muidu-
gi inimesed, kaader – kes hak-
kavad uues haiglas tööle? Uued 
seinad ja sisseseade üksi ju mi-
dagi juurde ei anna. Asja otsus-
tab ikkagi kogu kollektiivi kvali-
teet. Hea kollektiivi kujundamine 
võtab palju aega. See pole tehtav 
aasta-kahega. See võtab ikka vä-
hemalt neli-viis aastat.

Kui kaks head haiglat pan-
nakse kokku, siis jääb ikka kü-
simus, kumma mõttemaailm jääb 
peale. Et haigla normaalselt töö-
taks, peab olema ju ühine mõt-
temaailm.

Meenutame siin natuke möö-
dunut. Kui 2001. aastal algas haig-
late ühendamine, siis kulus ikka 
viis aastat enne, kui tekkis ütle-
mine, et see on nüüd meie haigla, 
et pole enam Magdaleena haig-
la, Järve haigla või keskhaigla.

Tartu ülikooli kliini-
kumi doktor He-
len Everaus on 
maininud, et 
suurim oht 
on medit-
siini kap-
seldumi-
ne klubi-
süsteemi, 
mille pu-
hul problee-
mid mätsitak-
se kinni. Näi-
teks Bristoli laste 
südamekliinikus sel-
gus, et seal oli suremus suu-
rem kui mujal, sest arstid varja-
sid süsteemseid vigu. Kuidas se-
da murda?

Seda saab murda siis, kui ars-
tidel kaob hirm tunnistada, et mi-
dagi on läinud nii, nagu ei oleks 
pidanud minema. Paljudel juhtu-
del tekivad niisugused varjamised 
ikka hirmust saada karistada. Tu-
leb aru saada, et ka tippmeditsii-
nis ei ole olemas ilma tüsistuste-
ta arstiabi. See protsent võib ol-
la isagi 10-20. Ka kõige briljant-

semate protseduuride puhul tu-
leb ette, et patsient lahkub siit il-
mast. Kui hakatakse karistama, 
siis tekib hirm, ja hirm ongi see, 
mis takistab objektiivse informat-
siooni edastamist. Kui hirmu pole, 
saab rahulikult analüüsida, mida 
oleks võib-olla võinud teistmoo-
di teha. Kuid otsus võib tõenäo-
liselt olla ka selline, et kõik teh-
ti õigesti, kuid asi lõppes kahjuks 
nii ning midagi polnudki parata. 
Tuleb julgeda oma vigu tunnis-
tada ja kõrged ülemused peak-
sid mõtlema, kas tasub ikka iga 
eksimuse puhul rangelt karista-

da. Võib-olla hoopis toetada ja 
kiita, et arstid arenek-

sid edasi.

Kui suur vahe 
on ka haig-
late võimes 
inimesi ra-
vida?

Jah, 
meil siin 
pole küsi-

mus niivõrd 
ravivigade 

mätsimises kui 
omalaadses kasti-

süsteemis, mis minu 
meelest pidurdab arengut. On 

olemas regionaalhaiglad, kus võib 
teha kõike. On ka keskhaiglad, 
mille õigused on palju väikse-
mad, neis paljusid asju teha ei 
tohi. Tallinna keskhaiglate viga 
on selles, et ajalooliselt on nad ol-
nud ikka vabariikliku tähtsusega 
haiglad. Oli ka neljas haigla, kus 
raviti kõige tähtsamaid inimesi 
ja tehti tipptasemel tööd. Meie 
haiglate ajaloolisse mällu on ko-
deeritud, et need olid tipud, kust 
enam kuhugi kõrgemale minna 

ei olnud. Selle tõttu on nüüd vä-
ga raske leppida kastisüsteemiga. 
Nii Lääne- kui Ida-Tallinna Kesk-
haiglal on praegu ka palju erisusi. 
Ja kui me tuleme tagasi selle uue 
Tallinna haigla juurde, siis tekib 
küsimus, mis haiglat me ikkagi 
ehitama hakkame, kas Tallinna 
keskhaiglat või Tallinna haiglat. 
Viimane tähendaks tipptasemel 
tööd tegevat haiglat. Keskhaig-
lal aga oleksid teatud piirid ees, 
sellelt on siiski ära võetud min-
gi lõpuni mineku võimalus ja see 
võtab ka arstide silmist sära. Ti-
pus nagu tohib olla ainult Põh-
ja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu 
Ülikooli kliinikum.

Nii et meil peaks olema tege-
likult kolm võrdsete õigustega 
tipphaiglat, uus Tallinna haigla 
nende seas?

See oleks normaalne: Tartu 
kindlustab kõige kõrgemal tase-
mel 400 000 lõunapoolse Eesti 
tipparstiabi vajadused, aga roh-
kem kui 800 000 ülejäänud Eesti 
inimesele peaks siis abi pakkuma 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Kas 
ta tuleb üksi sellega toime? Te-
ma kõrval peaks tingimata ole-
ma ka uus Tallinna haigla, ja ka  
regionaalhaigla. See oleks eel-
dus, et kõigile Eesti inimestele 
on tagatud tippkvaliteedis ars-
tiabi. Aga veel parem ja viisa-
kam oleks see, et haiglaid ei lii-
gitataks üldse mitte kastide jär-
gi, vaid selle järgi, mida nad tee-
vad. Kõike pole ju mõtet tippta-
semel dubleerida. Mingi tööjao-
tus võiks ka haiglate vahel olla. 
Minu meelest peaksid just need 
kolm haiglat väikses Eestis oma-
vahel ära jagama, kes millega te-
geleb, sest siin ei saa ju kõik teha 

kõike. Aga igal pool oleks oma 
töölõigus tipptase. Ja paljud ravi-
suunad peaksid ka kattuma, kui 
vajadus on suurem.

No näiteks ma näen, et uues 
Tallinna haiglas pole mõtet tege-
leda ei südamekirurgia ega aju-
kirurgiaga jne.

Tervist ja elu ei saa rahaga mõõ-
ta. Aga ometi sõltume kõik sel-
lest rahast. Kui kalliks see läheb 
ühiskonnale maksma, et palju-
del inimestel pole üldse ravikind-
lustust?

Jah, EMO-s saavad abi ka need, 
kel pole ravikindlustust. Aga ma 
tahan öelda siin hoopis seda, et 
iga inimene peab ka ise enda ja 
oma tervise eest hoolitsema. Ini-
mesel peab olema tahtmine, lausa 
kohustus hoida end tervena. Kui 
ma olen normaalne maksumaks-
ja, siis on mul ka õigus nõuda 
arstiabi. Aga kui ma tahan saa-
da oma palga ilma sotsiaalmak-
su ja tulumaksu maksmata, siis 
mis õigust mul saab olla nõuda? 
Muidugi, firmad säästavad ümb-
rikupalgaga raha, aga riigil jääb 
see saamata. Ja siis jääb see raha 
saamata ka neil, kes seda abi osu-
tavad. Tavaliselt sellele ei mõelda 
seni, kuni abi vaja läheb.

Teine asi on ka see, et kui ini-
mene läheb mustalt tööle, siis on 
ta ühel hetkel õnnelik, et saab roh-
kem raha kätte. Aga hiljem võib 
see muutuda hoopis kulukamaks, 
kui peab ravi eest maksma hak-
kama. Sellepärast soovitan alati 
vaadata, kas tööandja ikka tasub 
teie eest kõik maksud, nagu sea-
dus ette näeb.

Vaatamata epideemiale kustu-
tavad meie eluküünla ikka kõi-

ge sagedamini südame- ja vere-
soonkonna haigused. Miks see 
nii on?

Süüdi on meie eluviisid, meie 
söömisharjumused, vähene ke-
haline aktiivsus. Vaadake peeg-
lisse ja te näete, kuidas mõõdud 
aastatega on muutunud. See on 
eluviisi tulemus.

Me sööme väga palju niisugust 
toitu, mis organismis lihtsalt la-
destub. Meie poodide sooja toi-
du letis müüakse väga maitsvaid 
toite. Aga kas nad alati ka kõige 
tervislikumad on? See on päris 
tõsine küsimus.

Küsimus on ka toidu koguses, 
kui palju me sööme. Maos on ret-
septorid, mis peavad märku and-
ma täiskõhu tundest. Aga see tun-
ne ei teki kohe, kui toit alla lä-
heb. Ja seepärast tuleb söömine 
lõpetada ikka enne, kui ollakse 
end kuni söögitoruni täis puginud. 
Söömine tuleb lõpetada varem. 
Sellega on igaüks teinud esimese  
sammu, et südame-veresoonkon-
na haigusi vähem oleks.

On ka neid, kes küsivad, et kas 
kõiki, nii söögi kui ka alkoholiga 
liialdajaid, narkomaane ja teisi 
enda tervise teadlikke hävitajaid, 
peaks ikka maksumaksja kulul 
ravima. Mis on teie arvamus?

Inimene ju tavaliselt kaasini-
mest hätta ei jäta, on inimlik 
kaasinimest aidata. Ja arst on 
juba olemuse poolest see, kes 
abistab kõiki. Tuleb ka nendest 
aru saada, kes mingil põhjusel ei 
ole oma tervisest hoolinud. Al-
kohoolikud ja narkomaanid on 
mingil hetkel jäänud elu ham-
masrataste vahele. Kuidas me 
saame olla kindlad, et meiega 
ei või mingil raskel nõrkusehte-
kel sama juhtuda? Kui me täna 
neid ei aita, siis see tähendab, et 
homme võidakse ka meid mit-
te aidata.

Olete erialalt onkoloog. Mil-
lal tuleb aeg, kui me vähist või-
tu saame?

Ei julge ennustada. Ega loodu-
sele ei meeldi, kui mingi asi kaob, 
eriti vist sellised asjad, mis ini-
meste arvu natuke reguleerivad. 
Kui ka ühele haigusele õnnestub 
päitsed pähe panna, ilmub kohe 
midagi uut. Oli vähk, hakkasi-
me teda seljatama, ilmus aids. Ja 
ega see kõige viimane koroona-
viirus, mis ilmus, pole ka mingi 
süütukene. Ta tegutseb juba pä-
ris kaua ja me pole temast jagu 
saanud. Kui palju ta on terve-
le maailmale probleeme tekita-
nud, kui palju miljoneid inime-
si on haigestunud ja miljonid lä-
hevad teise ilma.

algab lk 12–13

Koroona nõuab palju personali, keda Allikvee sõnul napib. Sellest hoolimata on haiglas ööpäevasringselt val-
ves kaks koda rohkem inimesi, kui tavaliselt. Sellest hoolimata on haiglas ööpäev läbi valves kaks korda roh-
kem inimesi kui tavaliselt. Scanpix

See viirus lihtsalt See viirus lihtsalt See viirus lihtsalt 
ründab ja lammu-ründab ja lammu-ründab ja lammu-

tab organismi, taas-tab organismi, taas-tab organismi, taas-
tumine on väga tumine on väga tumine on väga 

vaevaline.vaevaline.vaevaline.
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Juba keskajal vastutas iga 
linnaelanik oma maja lähe-
dal asuva  tänavalapi puhtu-
se eest. Kuna aga linnas va-
balt jalutavad sead puhtu-
sest suurt ei hoolinud, käs-
kis raad tänavatel asuvad 
seasulud lammutada ja läga 
ära koristada.

"Tänapäeval on meil muidugi 
raske ette kujutada, et vanalin-
nas võiks elada muid loomi pea-
le rottide ja hiirte, aga vanasti oli 
olukord teine," lausus kunstiaja-
loolane, heerold Jüri Kuuskemaa 
saates "Tallinna panoraam".

Kiek in de Köki soklikorru-
sel on väljas arvukalt eri kodu-
loomi, kes keskajal  Tallinna kit-
sastel tänavatel ja hoovides rin-
gi jalutasid. "See, mida notsuke-
ne siin teeb, on omamoodi ku-
rioosne lugu, sest vaadake, see 
tool, mida kasutati vanasti van-
gide istutamiseks, nii et jalad jäid 
kinni, on nüüd rakendatud selle 
sea teenistusse," selgitas Kuus-
kemaa. "Tekst siin juures ütleb, 
et on mõistetud surma poomi-
se läbi tapmise eest 1386. aas-
tal kuskil Prantsusmaal. Sõna 
siga eesti keeles käändub ju si-
ga-sea, sealt tuleb välja ka sea-
dus," rääkis Kuuskemaa.

Laiad laudauksed
Sigu Tallinnas siiski surma 

ei mõistetud. Küll aga karistati 
lohakaid seapidajaid ja seavar-
gaid, kes käisid paragrahvi al-
la. 15. sajandi alguseni oli Tal-
linnas tavaks, et seasulud ehita-
ti lausa tänavale. Sead lonkisid 
vabalt isegi Raekoja platsil rin-
gi, nad õiendasid igal pool oma 
hädasid ning tungisid ka võõras-
tesse hoovidesse ja majadesse. 
Pole siis ime, et 15. sajandi 
alguses keelas raad sel-
le ära, käskides tä-
navaäärsed seasu-
lud maha lammu-
tada ja teatades, 
et kes ise ei lam-
muta, selle sulud 
laseb lammutada 
raad. Oma maja 
esise tänava puh-
tuse eest vastutasid 
majaomanikud. Ära 
tuli koristada mitte ainult 
oma loomade sõnnik, vaid ka 
kogu muul viisil tänavale sattu-
nud praht ja läga.

Keskaja lõpul, 1555. aastal, 
tohtis rae korraldusel pidada ai-
nult kolme lehma. Ja juba paar-
kümmend aastat varem lubati si-
gu pidada ainult eeslinnas. Selle-
ga taheti viia kõik seasulud väl-
japoole linnamüüri ehitatud sa-
radesse.

Vanalinna pikkadel õuedel on 
mõneski kohas näha ootamatult 

laiu kahetiivalisi uksi. "Nii pak-
se inimesi pole meil kunagi ol-
nud, aga need laiade ustega hoo-
neosad olid hobusetallid, vank-
rikuurid ja lehmalaudad," selgi-
tas heerold.

Tallinnas oli lihunikuamet ju-
ba 14. sajandil au sees, ja lihuni-
ke põhikirjad on säilinud. "Säili-
nud on ka palju tööriistu ja  too-
danguga seotud esemeid," lausus 

Kuuskemaa. "Näiteks 
see siin peaks ole-

ma üks soolali-
ha tünn, sest 
vanasti kül-
mikuid ju ei 
olnud. Eri-
ti võimas 
on muidu-
gi lihuniku 

kirves. See 
kaalub kind-

lasti oma küm-
mekond kilo ja kui 

sellega obadus anti, siis oli 
loomakese surm kindel."

Paljude Tallinna majade keld-
rites võib näha lakke või võlvi 
külge kinnitatud rõngaid ja neist 
läbi pandud raudlehti. Need ei 
olnud riidenagid, vaid sinna ri-
putati vorste ja sinke. "Hiired ja 
rotid vaatasid neid alt, aga kätte 
ei saanud," mainis Kuuskemaa. 
"Natukene on siin välja pandud 
ka tooteid, mida loomadest sai. 
Teiselt poolt  näeme luust valmis-

tatud esemeid, mida Tallinnas on 
läbi sajandite valmistatud." 

Näitusel leidub mälestusena 
kunagistest söömaaegadest iid-
seid puunõusid ning suur puust 
seapea, mille taolist kasutati va-
nasti päriselt lauakaunistuseks. 
Kullatud paabulinnukuju annab 
mõista, et kulinaarne kunst oli 
Tallinnas omal ajal kõrgel tase-
mel – nagu praegugi.

Iidsed puunõud
Kui tänapäeval on vanalinn 

transpordivahenditest üle koor-
matud, siis keskajal pargiti sõidu-
kid hoovi. Seal olid ka hobusetal-
lid ja kodanikud uhkeldasid, kel-
lel on toredamini kaunistatud ho-
bused ja sõiduvahendid. Näitusel 
on ka fotod ning mudel Tallinna 
esimesest hobutrammist, samu-
ti voorimeeste varustus. "Mina 
mäletan veel oma lapsepõlvest, 
kui 1950. aasta paiku Balti jaa-
ma juures ootasid traditsioonili-
selt voorimehed reisijaid," ütles  
Kuuskemaa.

Näitusel selgub ka, millised 
seosed on Tallinna paikadel loo-
made ja lindude nimedega.

Saate "Tallinna panoraam" 
rubriigis "Heeroldi jutud" rää-
gib Tallinna heerold Jüri Kuus-
kemaa iga kord mõnest huvita-
vast paigast või nähtusest Tal-
linna ajaloos. 

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Vana aja singid ja vorstid 
rippusid lae all, et hiired ja 
rotid neid kätte ei saaks

Nõmmel 
patrullib maist 
turvafirma
Nõmme linnaosa ja turvafirma 
Viking Security on välja selgi-
tanud ligi 20 kohta linnaosas, 
kus firma hakkab korda valva-
ma. Põhiliselt on need pargid, 
rohealad ja populaarsed puh-
kepaigad. Olukordi, mis võivad 
tekkida, on seinast seina, näi-
teks lärmakad ja väljakutsu-
vad kogunemised, huligaanit-
sevad alaealised, joobes ini-
mesed, pargipingil magajad. 
Mõnikord on prügikast ümber 
lükatud või on klaas katki teh-
tud.

Turvatöötajaid võib Nõm-
mel patrullimas näha 15. ok-
toobrini.

Teata loomade 
vastasest 
vägivallast!
Eesti loomakaitse seltsi (ELS) 
teatel jõuab nendeni üha roh-
kem teateid, ka lugusid sot-
siaalmeedias, loomade löömi-
se, peksmise, hülgamise, rih-
maga poomise ja lausa tulis-
tamise kohta. Tavaline on 
väärkohtlemine, puudulikud 
pidamistingimused ja olematu 
ravi. ELS kutsub kõiki inimesi 
üles märkama loomavastast 
vägivalda ja tegutsema, sest 
loomad ei saa enda eest ise 
seista. Tänavu on seltsile lae-
kunud 72 loomade väärkoht-
lemise teadet. Teavita vägival-
latsejast 112, filmi toimuvat, 
kirjuta või helista info@loo-
makaitse.ee, tel 526 7117.

Ka Eesti koda-
nikud saavad 
astronaudiks 
kandideerida
Euroopa Kosmoseagentuur 
(ESA) avas astronaudiks kan-
dideerimise vooru, mis kestab 
28. maini. Kandidaat peab 
olema mõne ESA liikmesriigi 
(nt Eesti) kodanik, omama vä-
hemalt magistrikraadi, soovi-
tavalt inseneriteadustes, loo-
dusteadustes, infotehnoloo-
gias või meditsiinis, oskama 
väga hästi inglise keelt (teiste 
keelte oskus tuleb kasuks.

Baastreeningu käigus õpi-
takse näiteks kosmosesüs-
teemide ja -masinate kohta ja 
omandatakse ellujäämisos-
kusi. Info www.esa.int/
About_Us/Careers_at_
ESA/ESA_Astronaut_Selec-
tion

Näitus tutvustab tallinlastega 
koos elanud loomi ja putukaid

• Koroonaepideemia ja pii-
rangute leevenedes ootab 
Kiek in de Kökis huvilisi näi-
tus "Linnaloom. Lehm, luti-
kas ja lohe Tallinna ajaloos", 
mis viib meid 
keskaegsele lin-
natänavale, kus 
näeb koduloo-
made elukäiku 
seasulust peo-
lauani. Torni 
keldrikorrusel on 
aga avatud 
metsikute ja 
taltsutamata 
loomade maa-
ilm.

• Näitus uurib, millist eksooti-
kat tõid linlase ellu rändtsir-
kused ja -loomaaiad; kuidas 
nägid välja linnatänavad, kui 
siin askeldasid veel sajad 
voorimehed; millised loo-
mad on elanud linlaste fan-
taasias; kes olid need tüü-
tud närilised ja putukad, kes 
levitasid haigusi; miks Rae-
koja platsil kasse sisse 
müüriti; millised seadused 
reguleerisid loomapidamist; 
kuidas kirikus loomadele tä-
hendust omistati ning mis 

sai Tallinna lahte äraeksinud 
küürvaalast.

• Kaasava näituseruumi loob 
Nukufilmi meeskond, kelle 
käte all on valminud ka mit-

med loomamu-
laažid. Topiseid 
on jõudnud näi-
tusele ka loo-
dusmuuseumi 
kogudest. Kael-
kirjaku skelett 
rändas Tallin-
nasse Maaüli-
koolist ning loo-
dusmuuseumi 
entomoloogid 
korjasid ja prepa-

reerisid näituse jaoks putu-
kaid nagu lutikas, kirp, täi, 
kilk jt.

• Näituse loomisse on panus-
tanud mitmed ajaloolased, 
tekstid kirjutas lastekirjanik 
ja loodusmees Juhani Pütt-
sepp. Näituse kunstnik on 
Ivika Luisk ja graafiline di-
sainer Ivar Reimann.

• Näitusega käivad kaasas ka 
elamustuurid, loengusari ja 
muuseumitunnid. Näitus 
jääb avatuks 2022. aasta 
lõpuni

Pirita Linnaosa 
Valitsus korral-
dab Karuslase tn 
7 projekteerimis-
tingimuste eelnõu  
avaliku arutelu.

Pirita Linnaosa Valitsuse ruumi-
des oli  välja pandud Karuslase 
tn 7 projekteerimistingimuste 
eelnõu, millega sai tutvuda 7. – 
21. detsembrini 2020. Huvitatud 
isikuil, kelle õigusi võib avatud 

menetluse korras antav õigus-
akt puudutada, oli õigus esitada 
menetlust läbiviivale haldusor-
ganile eelnõu või taotluse kohta 
ettepanekuid ja vastuväiteid. 
Ettepanekute ja  vastuväidete 
esitamise tähtajaks laekus üks 
vastuväiteid sisaldav pöördumi-
ne juurdepääsu tee kohta.
Avalik arutelu toimub 20.aprillil 
2021 kell 16.00 Pirita Linnaosa 
Valitsuses Kloostri tee 6, ruumis 
nr 123.
Seoses viiruse levikuga on aru-
telul osalemiseks vajalik eelnev 

registreerimine hiljemalt 16.ap-
rilliks 2021 e- postil  tiina.paal-
berg@tallinnlv<mailto:tiina.
paalberg@tallinnlv> või telefonil 
645 7600.

Mäepealse 21a 
detailplaneerin-
gu avalik arutelu, 
mis pidi toimuma 
01.04.2021
E. Vilde tee 118 Kultuurikesku-

se Kaja IV korruse seminariruu-
mis nr 1, jääb ära kuna  3. märt-
sist 2021, ei ole lubatud avali-
kud üritused ja avalikud koos-
olekud siseruumides. Seda 
nõuet tuleb täita ka planeerin-
gute avalike arutelude kavan-
damisel (Planeeringute avali-
kud arutelud märtsis 03.märts 
2021)
https://planeerimine.
ee/2021/03/planeeringute-
avalikud-arutelud-mart-
sis-2021/
Planeeringute avalikud arutelud 

märtsis 2021
Alates 3. märtsist 2021 ei ole lu-
batud avalikud üritused ja avali-
kud koosolekud siseruumides. 
Seda nõuet tuleb täita ka pla-
neeringute avalike arutelude ka-
vandamisel.
planeerimine.ee
Reeglid kehtivad hetkel kuni 
11.04.2021. Võimalusel tuleks 
avalikud koosolekud selle ajani 
edasi lükata. Kõikide piirangute 
eesmärk on tagada avalikusta-
mistel osalevate inimeste ja 
spetsialistide tervise ohutus.

15. sajandi lihunik turul 
kaupa müümas.



16 • 5. aprill 2021  •  KÜSITLUS

Rahvaülikool kutsub 
e-koolitusele
21. aprillil toimuval koolitusel "Kuidas 
muudatusi kergusega läbida?" räägib 
Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud Liina 
Randmann. Muu hulgas tuleb juttu 
vastupanu olemusest ja selle tugevu-
sest ning sellest, kuidas muudatuste 
protsessis enda emotsioone juhtida. 
Veebikoolitus toimub 21. aprillil kl 
17.30–19.30. Täpsemat info leiab ja 
kursusele saab registreeruda rahvaüli-
kooli kodulehel kultuur.ee või tel 5887 
7165.

Saada koroona-
lugusid ja -meeme!
Vanalinnapäevad ning Eesti kirjandus-
muuseumi rahvaluulearhiiv kutsuvad kõi-
ki üles jagama oma koroonalugusid, foto-
sid ning meeme 39. vanalinnapäevade 
ajal toimuva näituse jaoks. Oodatud on 
folkloor juba aasta kestvast pandee-
miast: koroonapärimus (jutud, uskumu-
sed, naljad, tähtpäevad, muutunud iga-
päevaelu), fotod ja meemid. Oma lood, 
meemid ja fotod koos kommentaaridega 
palutakse postitada hiljemalt 14. juuniks 
Facebooki gruppi Covidi meemid aad-
ressil https://www.facebook.com/
groups/502182500785886/. Lisainfo 
info@vanalinnapaevad.ee

Salme kultuurikes-
kuse fassaadi hüpik-
näitus jätkub
Salme kultuurikeskuse fassaadil avati 
Birgit Vaarandi fotoseeria "Kihiline 
kesklinn", mis kutsub vaatama kesklin-
na ja Kalamaja eri kihte, näitus on vaa-
deldav pärast päikeseloojangut kuni kl 
23.30-ni. Birgit Vaarandi loodusfotod 
on saanud tunnustusi looduse aasta 
foto konkursil, neid on eksponeeritud 
Eesti eri paigus ning AK ilmateate 
taustaks.

Kunstinäitused hoone fassaadil toi-
muvad, kuni jätkub pimedat aega ja 
säilib nii kunstnike kui vaatajate huvi. 
Kunsti eksponeerimiseks võtta ühen-
dust kultuurikeskusega selle 
Facebooki lehel või info@salme.ee

SÜDAMEKUU VEEBILOENGUD

Kesklinna valitsusel valmis hariv videoloengute programm südame-
kuuks, mida Eestis tähistatakse aprillis tervise arengu instituudi 
eestvedamisel. Aprillis saavad kõik huvilised Kesklinna valitsuse 
ühismeediast jälgida harivaid loenguid tervisekäitumisest. 7. aprillil 
kell 18 räägib kulturist ja toitumisspetsialist Ott Kiivikas vanematele, 
kuidas toetada lapse füüsilist aktiivsust ja tervislikku toitumist. 21. 
aprillil kell 18 selgitab treener Igor Burdin, kuidas kaugtööd tehes 
oma selga hoida.
Loengud ja info www.facebook.com/KesklinnaValitsus

Minu
TALLINN

Juba 13-aastaseid lapsi 
töödeldakse netis
Merle Albrant,
jurist

Naisorganisatsioonid on aastaid rääkinud, et sek-
suaalsuhte madal eapiir Eestis on suur probleem.  
Paraku pole neid, kes olukorda meie riigis normaal-
seks ei pea, kuulda võetud. 14-aastane on ikkagi laps, 
kellele igasugust otsustusvabadust ei saa anda.  Sek-
suaalelu alustamine eeldab, et mõlemad osapooled 
on selleks küpsed nii füüsiliselt, vaimselt kui hingeli-
selt. Oma praktikas olen tegelenud mitme juhtumi-
ga, kus seksuaalkurjategija on vaid oodanud 
hetke, mil laps 14-aastaseks saab. Neid lapsi 
on hakatud töötlema internetis, kui nad on 
veel kolmteist. See on tõsine probleem. Eu-
roopa riikides vaadatakse lapse õigusi tei-
se vaatenurga alt. Kui meil öeldakse, et 
lapsel on õigus seksuaaleluks, siis seal 
öeldakse, et lapsel on õigus olla kaits-
tud. Minu arvates võiks eapiiriks olla 
16 aastat.

• Hiljuti lahvatanud laste seksuaalse ärakasutamise skandaal tõstatas  ühiskonnas teema, 
kas ei peaks vahekorraks lubatavat eapiiri tõstma 14. eluaastalt kõrgemaks. Pealinn küsis, 
mida arvavad sellest eksperdid ja tuntud inimesed.

JURIST: Mõni on lausa oodanud lapse 
14-aastaseks saamist, et temaga magada

Kodu peab last 
piisavalt toetama
Tiit Kõnnussaar,
pereterapeut

Väga palju asju on definee-
rimata. Näiteks eapiiri tä-
hendus – kas 14- ja 
15-aastased võivad siis ol-
la seksuaalvahekorras? 
Minu meelest pole aga okei 
ka 15 ja 45. Küsimus pole ai-
nult seksuaalses enesemää-
ramises, vaid samavõrra ka sot-
siaalses küpsemises, sotsiaalses 
sündimises. Öeldakse, et last saab 
mõjutada 9-aastaseni, edasi saab 
pakkuda oma toetust. Mingil ajal peab 
teismeline liikuma vanematest eemale, 

et iseseisvaks saada ja siis mingil het-
kel tagasi tulla. Pere ei to-

hiks samal ajal kas-
vatamist näha 

vaid kamanda-
misena, vaid 

oskuses luua 
eakohaseid 
sotsiaalseid 
stiimuleid.  
Kui lapsel 
tekib prob-

leem, on 
märksa kasuli-

kum, kui ta sõpra-
de juurest abi otsi-

mise asemele julgeb tulla 
koju. Kodu toetus on kõige olulisem! 
Positiivne tagasiside töötab.

Eriti taunitav on, kui 
sobimatult käitub 
treener või õpetaja

Anna-Kaisa Oidermaa,
kliiniline psühholoog

Praegune eapiir seksuaalsuhte loomisel 
alaealisega on kindlasti liiga madal. 
Siin kahtlusi olla ei saa, eapiiri tõst-
mise peaksid seaduseandjad igal 
juhul teemaks võtma ja kokkulep-
pe saavutama. Minu arvates on 
kuusteist parem kui neliteist! Mo-
raalselt ja eetiliselt on eriti tauni-
tav, kui sobimatult käitub laste 
treener või õpetaja. Lastele võib 
üleelamiste mõju olla eluaegne, mis-
tõttu noor inimene peaks vajadusel 
saama adekvaatset abi – trauma- ja 

psühhoteraapiat. Abi peaks olema kät-
tesaadav ja riiklikult rahastatud. Ühis-
kondlikud normid tuleks üle vaadata. 
Karistused alati inimeste käitumist ei 
mõjuta.

Eapiiri tõstmine 
kaitseb lapsi
Anne Veski,
laulja

Mina olen ikka 
harjunud 16. 
eluaastat 
selleks 
eapiiriks 
pidama. 
Seda 
enam, 
kui 
nüüd 
ajakir-
jandusest 
lugeda, kui 
palju 14-aas-
tasi lapsi sek-
suaalselt ära on 

kasutatud! Minu arvates peaks tõstma 
eapiiri 16. eluaastani juba laste eneste 
kaitseks. Et lapsi ei saaks ära kasuta-
da ja nende elu ei oleks ohustatud. 

Sest on üks asi, kui inimene ar-
vab, et ta on võimeline 

tähtsate asjade üle ot-
sustama, ja teine asi, 

kas tal tõesti juba 
jagub küpsust oma 

tegudest aru saa-
miseks. Laste 
kogenematust ja 
mõistmatust ei 
tohi kurjasti ära 
kasutada, sest 
see võib neile jät-

ta jälje kogu eluks. 
16-aastased on juba 

küpsemad mõistma, 
et igal teol on ka taga-

järg.

Varesed nopivad pesasoojustu-
seks piisonite seljast talvekarva, 
mis praegu hõlpsalt lahti tuleb. 
26. märtsi varahommikul koorus 
loomaaia inkubaatoris 
habekotkatibu.

Juba teisipäeval piuksumisega koo-
rumisvalmidusest teada andnud tibu 
vajas munakoore purustamisel vähe-
ke inimeste abi, kuid kosub ja areneb 
nüüd kenasti. Munast väljunud märga 
tibu masseeriti ja hõõruti kergelt ham-
baharjaga, et udusuled paremini ava-

neksid. See 
on tibu ter-
moregulat-
siooni jaoks 
väga oluli-
ne. 2. veeb-
ruaril mu-
netud mu-
na hauti 
välja inku-
baatoris, et 
anda habe-
kotkapaa-
rile võima-
lus uues-
ti muneda. Loomaaia linnutiigid olid 
veel jääs, kui häälekas naerukajakaparv 
alates läinud laupäevast igal hommi-

kupoolikul 
lootusrik-
kalt olukor-
da kontrol-
limas käima 
hakkas. 

Rändlin-
dude hoo-
aeg kogub 
tuure ja ha-
neparved 
lendavad 
üle looma-
aia. Kesknä-
dalal maan-

dus linnutiigil kaheksaliikmeline tutt-
vartide salk. Sinikael-partide paarike-
sed puhkavad veepiiril võsa varjus. 

Pulmarüüs jääkoskel lendab pladinal 
üle tiigi. Loomaaia veelinnud on küll 
varjul, kuid linnugripi ohu tõttu on ka 
rändlindude toitmine loomaaias ran-
gelt keelatud. Kevad tuleb. Hallvare-
sed nopivad pesasoojustuseks piisoni-
te seljast talvekarva. Kulaanid nakit-
sevad üksteist vastamisi. 

Elevandid võtavad hoolega sinisavi-
vanne ja saavad nüüd ka turba õueae-
dikusse. Kääbusjõehobu Pupa üritab 
veel olematut aedikumuru pügada. Ke-
vadpäikest käivad tervitamas nii okas-
sead kui ninakarud. Sini-kõrvukfaasa-
ni kukk kurameerib hoogsalt ja hää-
lekalt oma kanakesega. Isegi harikro-
kodillid troopikamajas laulavad ninad 
vastamisi. 

Äsja koorunud habekotkatibu nautis hambaharjamassaaži

Loe Pealinna 
veebis:  

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

Kuuepäevane habekotkatibu.

Juba 13-aastaseid lapsi 

Naisorganisatsioonid on aastaid rääkinud, et sek-
suaalsuhte madal eapiir Eestis on suur probleem.  
Paraku pole neid, kes olukorda meie riigis normaal-
seks ei pea, kuulda võetud. 14-aastane on ikkagi laps, 
kellele igasugust otsustusvabadust ei saa anda.  Sek-
suaalelu alustamine eeldab, et mõlemad osapooled 
on selleks küpsed nii füüsiliselt, vaimselt kui hingeli-
selt. Oma praktikas olen tegelenud mitme juhtumi-
ga, kus seksuaalkurjategija on vaid oodanud 
hetke, mil laps 14-aastaseks saab. Neid lapsi 
on hakatud töötlema internetis, kui nad on 
veel kolmteist. See on tõsine probleem. Eu-
roopa riikides vaadatakse lapse õigusi tei-
se vaatenurga alt. Kui meil öeldakse, et 
lapsel on õigus seksuaaleluks, siis seal 
öeldakse, et lapsel on õigus olla kaits-
tud. Minu arvates võiks eapiiriks olla 

NÄDAL 
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