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•  Pärast 13-aastast pausi tõid just naised Eestile 
olümpiamängudelt kuldmedalid.

•  Ei maksa mõelda, et elame väikeses riigis ja ei saa hakkama. 
Eestison suurepärased treenerid.
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Pae pargis elavad täh-
nikvesilikud ja haruldased 
taimed. LOE LK 16

VANALINNA PÄEVAD: 
Festivalil esineb teiste 
seas ka ansambel 
Terminaator. LOE LK 4-5
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«Pean veel mitu nädalat oo-
tama, enne kui end vaktsineeri-
da saan,» sõnas nukralt 18-aas-
tane Annabel, kes mõne nädala 
pärast alustab viimast gümnaa-
siumiaastat linna ühes hinnatu-
mas koolis. 

Kust Annabel nakkuse sai, ta 
täpselt öelda ei oska. Enne jaani-
aega käis ta sõbrannaga Prant-
susmaal, kus hoolikalt maske 
kandis ning muid ettevaatusabi-
nõusid järgis, kuid vabalt võis 
nakatumine toimuda ka tagasi-
teel, peatudes mitme lennu va-
hel päevaks Inglismaal, või Ees-
tisse naasmise järel. «Kuna kõik 
tahtsid meid pärast reisi kanges-
ti näha, käisime siin hästi palju 
ringi ning sattusime päris mit-
messe koldesse pealinnas ja ühes 
väiksemas linnakeses,» meenu-
tas Annabel. «Lisaks oli meil 
Eestis kokkupuude ühe poisiga, 
kes oli just tulnud Hispaaniast ja 
oli kohtumise ajal koroonas, aga 
meile ta seda ei maininud – teada 
saime alles nüüd, nädala eest.»

Kannatavad juba ka imikud
Annabel ei vaktsineerinud 

end enne reisi, kuna sobilikke 
aegu ei olnud lihtne saada. «Lõ-
puks jagus vaktsineerimisaegu 
ainult J&J vaktsiini jaoks, mi-
da mu ema ei pidanud piisavalt 
turvaliseks, nii et sõitsime ilma.»

Kui Annabel ja tema sõbran-
na haigeks jäid, tundis sõbratar 
end kehvasti vaid mõne päeva, 
Annabel aga põdes noore inime-

se kohta suhteliselt raskelt. «Pik-
ka aega ei saanud üldse liikuda, 
ilma et pea hakkaks ringi käi-
ma, ning üleüldine nõrkus rabas 
jalust,» kirjeldas neiu. «Tundsin 
maitseid, aga lõhnu üldse mitte. 
Kopsumaht vähenes järsult. Hai-
guse lõpupoo-
le hakkasin 
õhupalle 
puhuma, 
et kop-
su endi-
seks tree-
nida.» An-
nabeli vaevas 
hirm, kui palju-
sid inimesi nad sõbrannaga tead-
matusest nakatada võisid.

Praegu kosutab Annabel ter-
vist mitmete vitamiinide ja toi-
dulisanditega ning ootab, 
et saaks vaktsineerima. 
«Pea kõik mu sõbrad 
ja klassikaaslased on 
nüüd vaktsineeri-
tud, soovitan kõi-
kidel noortel sama 
teha, sest koroona 
on ränk haigus,» on 
neiu veendunud.

Koroonapandee-
mia ajal on alla 19-aas-
taseid haigestunuid ol-
nud 20 142, ehk 19,55% 
nakatunutest, tõi välja Tallinna 
lastehaigla erakorralise meditsii-
ni osakonna lastearst Ülle Uus-
talu (pildil). «Seega ei saa kui-
dagi väita, et lapsed ei haiges-
tu, nagu arvati koroonaepidee-
mia algul. Teine laine näitas, et 
nakatuvad igas vanuses lapsed. 
Sealjuures on alla kümneaastas-
te osas ametlikud numbrid ma-
dalamad kui tegelik haigestumi-
ne, sest paljud lapsed jäid vanu-
se tõttu testimata.»

LASTE MITTENAKATUMISE MÜÜT MURTUD: Koroona 
möllab noorte seas, tihti on tagajärjeks ka südamekahjustus
«Ma ei saanud üldse liikuda, nõrkus rabas lausa 
jalust,» räägib 18-aastane nõmmelanna Annabel, kes 
poolteist kuud tagasi põdes rängalt koroonaviirust, 
millest siiani taastub. «Teine laine näitas, et koroonas-
se nakatuvad igas vanuses lapsed. Ei saa kuidagi 
väita, et lapsed jäävad sellest puutumata, nagu arvati 
koroonaepideemia algul,» lisab lastearst Ülle Uustalu, 
kelle sõnul on viiendik koroonasse haigestunuid 
alaealised.

Maikuuni oli haiglates ligi 200 
last, mis tähendab, et umbes 1% 
ehk iga sajas koroonanakkust põ-
dev laps. Haiglaravi vajajate hul-
gas oli suhteliselt palju väikelap-
si – näiteks Tallinna lastehaigla 
noorimad patsiendid on olnud 
kõigest 12-päevased. «Imikute 
nakatajaks on tavaliselt pereliik-
med, kuid lasteaialapsed võivad 
saada nakkuse ka lasteaiast,» sel-
gitas Uustalu. «Nakatumisi esi-
nes isegi sünnil ja sünniperioo-
dil, kui ema on sünnitusel Co-
vid-positiivne.»

Võimalikke tüsistusi 
on mitmeid

Koroonahaigust mõjutada 
võiva kaasuvaga haigusega lap-
si oli dr Uustalu sõnul umbes vee-
rand haiglaravi vajavatest lastest. 
«See hõlmas lapsi, kes põdesid 
mõnd riskihaigust, mis soodus-
tab koroonaviiruse rasket põde-
mist või sellesse hõlpsamalt hai-
gestumist,» täpsustas lastearst. 
«Nagu meediast juba läbi käi-
nud, on kaks last seoses koroo-
naga surnud.»

Imikutel olid haiguse põhikae-
busteks nohu, palavik, rahutus ja 
isutus. Väikelapsi kimbutasid pa-
lavik ja köha. Alg- ja põhikooli-
lastel oli enamasti palavik, kuid 
lisaks nohule ja köhale lisandu-
sid ka oksendamine ja kõhulahti-

sus. Üle 15-aastastel esinesid 
Covid-19 nakkusel tüüpi-

lisemate sümptomitena 
äärmine väsimus, pala-
vik, köha, aga ka hin-
gamisraskused. Kop-
supõletik oli 7,5%-l 
haiglasse võetud las-
test, kuid vaid paar 
last vajasid lisahap-

nikku ja ravi intensiiv-
raviosakonnas. Hinga-

misaparaadi alla ei sattu-
nud ükski laps. «Haiglaravi 

keskmine pikkus lastel on olnud 
lühike – keskmiselt kaks päeva, 
kuid see ei hõlma MIS-C juhtu-
meid,» lisas Uustalu.

Nakatumise võimalus 
praegu veelgi suurem

Olgugi, et perearstide kinnitu-
sel põeb enamik lastest koroona-
viirust kergekujuliselt või sümp-
tomiteta, võtab haigus osal siiski 
raske kulu ning lisaks on oht mul-
tisüsteemse põletikureaktsioo-
ni (MIS-C) tekkeks. «Raskeim 
tüsistus laste puhul on sümp-
tomiteta või kerge koroonapõ-
demise järel 2-6 nädala jooksul 
tekkiv MIS-C sündroom, mille 
puhul immuunsüsteem reagee-
rib üle,» rääkis Uustalu. «Hai-
gus kahjustab eelkõige südant ja 
võib ka surmaga lõppeda. Peab 
küll lisama, et viimast pole Ees-
tis esinenud.»

Esimene laps sai MIS-C sünd-
roomi diagnoosi käesoleva aasta 
veebruaris. Kuni juuni alguseni 
diagnoositi Eestis 17 haigusjuh-
tu. MIS-C sündroomi esinevus 
viimatisel talvel oli dr Uustalu 
andmetel üks kümnele tuhan-
dele alla 10-aastaste laste hul-
gas, mis näitab küll haiguse har-
vaesinemist selles vanusegrupis, 
kuid haigestumine on väga sõltuv 
Covid-19 viiruse leviku ulatu-

Krista Kiin
krista.kiin@
tallinnlv.ee

sest. Mi-
da rohkem 
nakkust, seda 
rohkem haigeid. MIS-C 
sündroomi haigestunud Eesti las-
te keskmine vanus oli kuus aas-
tat, neist enamus poisse (65%). 
Kõik nad vajasid haiglaravi ja 
kõigil tekkis haigusfaasi eri ast-
mes südamekahjustus. Kirjandu-
se andmetel on haigestunud lap-
sed enamasti olnud varem terved.

MIS-C sündroomi iseloomus-
tab dr Uustalu sõnul kõrge pa-
lavik, põletikunäitajate tõus ve-
res ning eri elundsüsteemide haa-
ratus, kaebusteks kõhuvalu, ok-

sendamine, kõhulahtisus, 
hingeldus, nahalööve, när-

visüsteemi nähud, maksa- ja 
neerunäitajate muutused, lisaks 
muutused verehüübimises.

Nn pikka koroonat Tallinna 
lastehaiglas ei ole märgatud, küll 
aga rõhutab dr Uustalu koroo-
naviiruse mõjusid laste ja noor-
te vaimsele tervisele. «Eestis lä-
bi viidud küsitluste põhjal on ko-
roonapandeemiast enim mõjuta-
tud kuni 24-aastased, kuna nen-
de elukorraldust on isolatsioon 
enim muutunud,» sõnas tohter. 
«Sarnaselt täiskasvanutega lii-
gutakse vähem ning süvenenud 

Koroonapandeemia ajal on alla 19-aastaseid haigestunuid olnud 20 142, ehk 19,55% nakatunutest. Mats Õun

Koolid jäävad avatuks ja 
õpilased pääsevad kodusõppest
«Koolid ei pea enam pakkuma õpet 
kodus koroonat põdevatele lastele, 
kuna neid käsitletakse kui tavalisi hai-
geid lapsi,» ütles haridus- ja teadus-
minister Liina Kersna. «Me teeme 
kõik, et koolid saaksid pakkuda tava-
õpet.» 

Kersna sõnul ei pea koolide avatuna 
hoidmiseks vaktsineeritud inimesed vii-
ruse kolde korral lähikontaktsetena 
eneseisolatsiooni jääma. «Lähikontakt-
sed, kes ei ole vaktsineeritud, korduv-
testime,  ja kui test on negatiiv-
ne, siis saavad nad käia 
koolis,» lausus ta. «Kõiki 
lähikontaktseid enam 
koju ei saadeta. 
Kindlasti peavad ko-
ju minema haigus-
sümptomitega ini-
mesed ja ka posi-
tiivse testi andnud.»

Teadusnõukoja liige Irja Lutsar tut-
vustas Suurbritannias läbi viidud uurin-
gut, mille järgi koolis nakatus lähikon-
taktsena 1,2-1,3%.

Kersna ütles, et kooli avatuna hoidmi-
seks on kõige tähtsam koolipere vaktsi-
neerimine. «Oktoobri lõpuks on ees-
märk, et haridustöötajatest oleks vakt-
sineeritud 90 protsenti,» lausus ta. «Tä-
naseks on vaktsineeritud haridustööta-
jatest 72 protsenti.» 

Kersna sõnul on mure alusharidu-
se ja huvihariduse töötaja-

tega, kus on vaktsineeri-
tud veidi üle 60 prot-

sendi. «Need, kes ei 
ole vaktsineeritud, 
peavad tegema 
regulaarselt kiir-
testi. Kiirtestid 
tagab aasta lõ-
puni riik,» lisas ta.

Lastehaigla Lastehaigla Lastehaigla 
noorimad noorimad noorimad 

patsiendid on patsiendid on patsiendid on 
olnud kõigest olnud kõigest olnud kõigest 
12-päevased.12-päevased.12-päevased.
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on kaaluprobleemid nii ülekaa-
lulisuse kui ka toitumishäirete 
näol. Kui koolid on suletud ning 
rakendub digiõpe, puudub sel-
les vanuses vajalik sotsiaalsus. 
Lisaks hariduslünkadele preva-
leerib ärevus ja muud meeleo-
luhäired. Viimase kevade seisu-
ga jõudis Tallinna lastehaiglasse 
17–20 suitsiidkatsega last kuus, 
mida on pandeemia eelse ajaga 
tunduvalt rohkem.»

«Kuna alanud on kolmas lai-
ne, uued tüved on eelnenutest 
nakkavamad ning meenutavad 
rohkem nn tavalist külmetus-
haigust, on nakatumise võima-

lus suurem,» lausus dr  Uustalu. 
«Laste puhul pole võimalik eris-
tada, kas tegemist on koroona või 
mõne muu viirusega. Teismelis-
tel esineb küll maitsetundlikkuse 
häiret, aga uute tüvede puhul ei 
pruugi sedagi tekkida. Kuna lap-
sed pole talvise isolatsiooni ajal 
põdenud tavalisi nakkushaigusi 
(paragripp, adenoviirus, rinovii-
rus, kõhulahtisuse viirused), le-
vivad need ka rohkem nüüd.»

Seega soovitab dr Uustalu ka 
noorematel kui 12-aastased kan-
da maski, olgugi et mask ei an-
na 100% kaitset, nagu ka mit-
te vaktsiin. «Lisaks on oluline 

vältida kontakte ja haigestunu-
na koju jääda,» täiendas Uusta-
lu. «Laste vaktsineerimine nei-
le lubatud mRNA-põhiste vakt-
siiniga on soovitatav, et vältida 
koroonasse haigestumist, haigla-
ravi vajadust, võimalikku rasket 
põdemist, pikaajalisi haigusjuhte 
ning MIS-C juhtumeid.»

Vaktsineerimine ei too 
erilisi tüsistusi

Vanemates tekitab palju kü-
simusi erivajadustega ja kaasu-
vate haigustega (diabeet, vähk 
jt) laste vaktsineerimine. «Siin 
tasub kaaluda koos arstiga ka-
su ja kahju tasakaalu,» soovitas 
Uustalu. «Üha rohkem näeme, et 
kergelt koroona põdemine ei taga 
kaitset järgmiste viirusvariantide 
vastu – nagu ka gripi eri tüvede 
puhul kipub olema. Kes ei soo-
vi vaktsineerida last, vaktsinee-
rigu ennast ja teisi pereliikmeid, 
nii saab tekitada lapsele ümber 
otsekui kookoni. On leitud, et 
raseduse ajal vaktsineeritud nai-
sed annavad kaitsvad antikehad 
ka oma vastsündinud beebile.»

5.augusti hommikuse seisuga 
on 26 546 alla 18-aastast last saa-
nud vähemalt ühe annuse Covid-
vaktsiini, valdav enamus Comir-
naty vaktsiini. Vaktsineerimiskuur 
on lõpetatud 9100 lapsel. «Numb-
rid peaksid ilmekalt näitama, et 
vaktsiin on ohutu,» sõnas Uus-
küla. «Mis puudutab koroonav-
aktsiini tüsistusi, ei ole neid esine-
nud või neist ei ole teada antud.»

Ravimiametile on teatatud 11 
korral alla 18-aastatel noorukitel 
vaktsineerimise järgselt tekkinud 
reaktsioonidest, mis kõik on tea-
daolevad ja kerged ning möödu-
sid mõne päevaga. Kaheksal juhul 
kirjeldati teadaolevaid ja kergeid 
reaktsioone, mis möödusid mõne 
päevaga: nohu, köha, väsimus, ük-
sik hematoom, jäseme valu, pea-
valu, iiveldus, oksendamine, pa-
lavik, külmavärinad, süstekoha 
reaktsioonid (punetus, turse, va-
lu). Kahes teatises kirjeldati allergi-
lisi reaktsioone. Ühel juhul tekkis 
13-aastasel noorukil ravi vajanud 
allergiline reaktsioon vahetult pä-
rast esimese annusega vaktsinee-
rimist. Poiss vajas tavapärast ravi 
ja paranes. See näitab, kui oluli-
ne on jääda vaktsineerimiskesku-
sesse/arstikabineti lähedale pärast 
vaktsineerimist. Tõsine allergiline 
reaktsioon vajab alati ravi. Teisel 
juhul tekkis 14-aastasel tüdrukul 
48 tundi pärast esimese annusega 
vaktsineerimist laialdane urtikaa-
ria (nõgestõbi), mis vajas ravi. Tüd-
ruk paranes. «Vaid ühel juhul tek-
kis 13-aastasel noorukil ravi vaja-
nud allergiline reaktsioon vahetult 
pärast vaktsineerimist (esimese an-
nusega),» ütles Uusküla. «Poiss va-
jas tavapärast ravi ja paranes. See 
näitab, kui oluline on jääda vakt-
sineerimiskeskusesse või arstika-
bineti lähedale pärast vaktsinee-
rimist. Tõsine allergiline reakt-
sioon vajab alati ravi.» 5. augus-
til anti teada ka stressreaktsioo-
nist (mis ei ole vaktsiini kõrvaltoi-
me, vaid ärevusest tingitud reakt-
sioon tõenäoliselt süsteprotseduu-
rile) – 15-aastane nooruk mines-
tas 13 minutit pärast süsti. Noor-
mees ravi ei vajanud.

LASTE MITTENAKATUMISE MÜÜT MURTUD: Koroona 
möllab noorte seas, tihti on tagajärjeks ka südamekahjustus

Eriti kulub kiirabi rattapatrull ära vanalinna ja kesklinna kitsastel tänavatel, kuhu auto  nii hästi ei mahuks..  

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

Augustis vanalinna kitsas-
tel tänavatel taas tegutse-
ma asunud rattakiirabi toh-
terdab traumasid herilaste 
nõelamistest jäsemevigas-
tusteni ning väntab abiva-
jajate juurde kuu lõpuni. 

Tallinna Kiirabi pani selgi su-
vel vana- ja kesklinnas patrulli-
ma rattabrigaadi. «Kaheliikme-
lisse tiimi kuuluvad õde-brigaa-
dijuht ja õde või parameedik,» 
selgitas Tallinna Kiirabi opera-
tiivjuht Taavet Reimers. «Rat-
tabrigaad töötab iga päev kel-
la 9-21 ja reageerimisaeg on 
väga kiire, keskmiselt 3-5 mi-
nutit. Ainus vaenlane on kehv 
ilm – kui sajab, siis meid väl-
jas ei ole.»

«Hommikul stardime Ret-
ke tee kiirabi peajaamast,» 
kirjeldas rattabrigaadi argi-
päeva õde-brigaadijuht Mari-
Ann Voogla. «Need, kes tee-
vad 12-tunnise vahetuse, on 
õhtuni linnas ja liiguvad see-
järel rattal tagasi Retke teele. 
Lisaks vanalinnale ja kesklin-
nale sõidame ka Noblessneri 
ja Kalamaja piirkonnas, kuhu 
ongi rohkem liikunud viimas-
te aastate tööpõld.»

Soojade ilmadega 
rohkem väljakutseid

Väljakutsete põhjused sõltu-
vad Voogla sõnul suuresti sel-
lest, kes parajasti linnas liigub. 
«Kuna sel aastal on kruiisitu-
riste eelnenud aastatest vähem, 
kohtame tavapäraselt rohkem 
pikutajaid, kes on alko-
holiga üle pinguta-
nud, ning vana-
linnas – nagu 
ikka – tuleb 
ette kerge-
maid jäse-
metrauma-
sid. Kuna 
alles mõne 
päeva eest 
sai alusta-
tud, pole mi-
dagi väga hullu 
veel olnud. Eelne-
nud aastatel, mil kruii-
situriste saabus rohkem, esines 
kuumade ilmadega põhiliselt 
minestamisi, kuna unustati vett 
juua, aga ka väiksemaid trau-
masid ja herilaste nõelamisi.»

Kutseid päevas tuleb erine-
valt – Voogla kinnitusel on ol-

nud kümne väljakutsega päe-
vi, aga ka nullpäevi. Tuulised 
ja vihmased ilmad ei kutsu ini-
mesi väga kesklinna kogunema. 

Reimers ütles, et enne koroo-
napandeemiat tegutses ratta-
brigaad juunist augustini ja too-
na teenindati umbes 300 kut-
set. «Näiteks 2019. aastal lä-
bis jalgrattabrigaad kolme kuu 
jooksul kahe ratta peale 9000 
kilomeetrit,» lausus ta.

Üllataval kombel on jalgrat-
tabrigaadi varustus täpselt sama 
mis kiirabi tavaauto peal, aga 
lihtsalt väiksemates mahtudes, 
nii et ära saab teenindada kõik 
väljakutsed. Samuti on rattabri-
gaadil kõik tänapäevased side-
vahendid. «Vajadusel kutsume 
appi auto, näiteks kui on vaja 
keegi haiglasse toimetada,» li-
sas Voogla. «Saame lahastada ja 
elustada, rääkimata valuvastase 

tableti andmisest – kõik 
on sama ning mei-

le vajalikud apa-
raadid mahu-

vad rattakot-
tidesse, osa 
vaid väik-
semal ku-
jul.»

Teist 
hooaega ka-

sutusel ole-
vad elektrira-

taste akud pea-
vad kenasti vastu 

ja neid laetakse Tallinna 
Kiirabi jaama katusel olevatest 
elektripaneelidest. «Rattal on eri 
režiimid, nii et kes tahab spor-
ti teha, võib vabalt ka ise pe-
daale sõtkuda,» mainis Voogla. 
«Eelnenud aastatel olid kasutu-
sel tavarattad, nii et sporditege-

mise osakaal oli natuke suurem. 
Kuna jalgratas koos varustusega 
kaalub kokku 40 kilo, on elekt-
riratas meie töös suureks plus-
siks. Mõistagi suudab iga kiir-
abimeedik jalgrattaga sõita, aga 
varustusekotid on rasked.» 

Reimersi sõnul oskavad kõik, 
kes rattabrigaadiga liitumiseks 
soovi avaldavad, hinnata oma 
võimeid ja on suutelised sõitma. 

Ettevaatust, 
elektritõukerattad!

Mõistagi tuleb rattapatrul-
lil ette ka värvikamaid juhtu-
meid. «On olnud olukordi, mil 
kõik tavabrigaadid on hõivatud 
ja peame sõitma mõnda kauban-
duskeskusse, kus turvamees üri-
tas kord brigaadi ekslikult väl-
ja ajada – ei saadud aru, et te-
gu on meedikutega,» meenutas 
Voogla. «Esialgu oli natuke sel-
gitamist, kuid kõik laabus siis-
ki ilusti. Ka rõõmsamaid juhtu-
meid on ette tulnud, nii arva-
vad turistid sageli, et meie käest 
on hea teed küsida – loomuli-
kult aitame! Paar aastat tagasi 
sattusin kokku välismaise selts-
konnaga, kes palus koos pilti 
teha, sest nad sõidavad ka ise 
oma kodumaal rattabrigaadis.»

Nii auto- kui ka rattabrigaa-
dis tegutseva meedikuna ta-
hab Voogla südamele panna, 
et elektritõukeratastega sõit-
misel tuleb hoida silmad lah-
ti ja panna kiiver pähe! «Vä-
ga kurb on vaadata, et ei kan-
ta kiivrit või sõidetakse rattal 
kahekesi, mille tõttu õnnetu-
sed enamasti juhtuvadki. Just 
elektritõukerattaga juhtuvate 
õnnetuste osakaal on kesklin-
nas praegu lubamatult suur.»

Kiirabi jalgrattapatrull paneb 
lahase ja vajadusel ka elustab
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BETINA BEŠKINA: 
Jalgrattapatrulli eelis on kiirus
«Varem on igal aastal 
olnud ka õnnetus-
juhtumeid, mille 
puhul kannatanu 
on vajanud elus-
tamist,» lausus 
abilinnapea Beti-
na Beškina.

«Jalgrattapatrull on 
Tallinn Kiirabi oluline osa,» 
nentis Beškina. «Patrull liigub 
moodsatel elektriratastel 
ning neil on olemas kogu va-
jalik varustus, et pakkuda hea 
kvaliteediga kiirabi tallinlas-
tele. Jalgrattapatrulli eelis on 

kiirus, seda eriti 
vanalinna kit-

sastel tänava-
tel, kuhu au-
toga ei ole 
alati kõige 
lihtsam ligi 

pääseda. Sel-
listes olukorda-

des on jalgrattapat-
rullidel eriti tähtis roll, sest 
kiirabitöös on aeg oluline. 
Sündmuskohale tuleb jõuda 
võimalikult ruttu, et ära hoida 
kannatanu raskemate tervi-
sehäirete väljakujunemist.»

Kiirabi Kiirabi Kiirabi 
elektrirattaid elektrirattaid elektrirattaid 

laevad päikesepa-laevad päikesepa-laevad päikesepa-
neelid kiirabijaa-neelid kiirabijaa-neelid kiirabijaa-

ma katuselma katuselma katusel

Koroonapandeemia ajal on alla 19-aastaseid haigestunuid olnud 20 142, ehk 19,55% nakatunutest. Mats Õun

Koroona toodud põletik kahjustab 
südant ja võib lõppeda surmaga
• Covid võib lastel tekitada 

multisüsteemse põle-
tikureaktsiooni 
MIS-C. Immuun-
süsteem reagee-
rib üle, haigus 
kahjustab sü-
dant ja võib lõp-
peda surmaga.

• Imikutel on haiguse 
põhikaebusteks nohu, pa-
lavik, rahutus ja isutus. Väi-
kelapsi kimbutavad palavik 
ja köha. 

• Alg- ja põhikoolilastel tekib 
enamasti palavik, kuid lisaks 
nohule ja köhale lisandusid 
ka oksendamine ja kõhulah-
tisus. Üle 15-aastastel esi-
nesid Covid-19 nakkusel 
tüüpilisemate sümptomite-
na äärmine väsimus, pala-

vik, köha, aga ka hinga-
misraskused. 

Kopsupõletik 
oli 7,5% haig-
lasse võetud 
lastest, kuid 
vaid paar last 
vajasid lisa-

hapnikku ja ravi 
intensiivraviosa-

konnas. Hingamisapa-
raadi alla ei sattunud ükski 
laps.

• Kes ei soovi vaktsineerida 
last, vaktsineerigu ennast ja 
teisi pereliikmeid – nii saab 
tekitada lapsele ümber ot-
sekui kookoni. 

• Raseduse ajal vaktsineeri-
tud naised annavad kaits-
vad antikehad ka oma vast-
sündinud beebile
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Muusik Siim Aimla alustab 
12. augusti õhtul Tallinna Is-
sanda Muutmise peakirikust 
(Suur-Kloostri 14) muusikalise 
ringkäiguga. «Teeme ringkäike 
kahel päeval kokku kuues kiri-
kus,» ütles Aimla. «Kuna vana-
linnapäevade deviis on sel aas-
tal «Lood ja legendid», jutus-
tab Jürgen Rooste omapoolse 
fantaasiaga vürtsitatult kiriku-
tega seotud legendidest ja aja-
loolisest taustast. Minu pilli-
mäng on samuti suuresti neist 
legendidest tõukunud ja imp-
rovisatsioonil on siingi suur 
osa. Improviseeriva džässmuu-
sikuna on mul kergem Jürge-
ni tekstidele vahetumalt rea-
geerida. Nii huvitav, kui eri-
nevalt sama pill eri kirikutes 
kõlada võib! Akustika on igas 
hoones väga omapärane, aja-
loolisel keskkonnal on kõla-
le suur mõju. Mängime kont-
rabassimängijaga duetti, kuid 
saksofoni kõrval mängin kiri-
kutes ka flöödil.»

Neljapäeval liigutakse sealt 
edasi Ukraina kreeka-katoliku 
kirikusse ja Oleviste kirikus-
se, reedel kulgeb retk advendi-
kirikust Peeter-Pauli katedraa-

li kaudu Püha Nikolai Imetegi-
ja kirikusse. 

Aimla sõnul on vanalinna-
päevad tema jaoks läbi aegade 
olnud väga tähtsal kohal:  «Mä-
letan selle kultuuriüritusi juba 
koolieast. Kui alguses osalesin 
külalisena, siis  nüüd juba aas-
taid osalisena.»

Kuidas keeta köömneteed?
Vanalinna huviretki on 

mitmesuguseid – ekskursioo-
nil Raeapteeki tutvustab kesk-
aegses rõivastuses giid apteegi 
ajalugu ja toonaseid ravimee-
todeid. Juttu tuleb nii huvita-
vatest apteekritest, kes Raeap-
teegis tegutsenud, kui ka põne-
vatest ravimitest, mida vanas-
ti apteegis kasutati. Legende 
ja uskumusi iidseist maitse- ja 
ravimtaimedest jutustavad gii-
did keldrisaali köömne uhmer-
damise töötoas, kus iga osaleja 
saab kotikese köömnetega ko-
jugi kaasa. Osalustasu on 5 eu-
rot ja registreeruda saab reva-
lirae@apotheka.ee

«Piiratud osaliste arvuga üri-
tustele saab üldjuhul registreeru-
da kas vanalinnapäevade kodu-
lehe või linna muuseumide ko-
dulehe kaudu,» ütles vanalin-
napäevade peakorraldaja An-
ne Velt, kelle sõnul jagub palju 
ka üritusi lihtsalt möödakõndi-
jaile. «Viru tänaval saavad ja-
lutajad osa tänavakunsti ilust 
ja melust. Kolmel päeval igal 

Raeapteek tutvustab keskaegseid 
ravimeetodeid, Viru tänaval esinevad 
tsirkuseartistid ja näitlejad ning Edgar 
Valteri raamatutegelased ärkavad ellu.

täis- ja pooltunnil, kordamööda 
kas ühes või teises tänava otsas 
esinevad tsirkuseartistid, muusi-
kud ja näitlejad. Melu vanalin-
nas on kogu aeg!»

Vanalinna tänavatel hakka-
vad jalutajaid saatma Edgar Val-
teri muinasjutulised tegelased, il-
lustraator Maari Soekovi maagi-
line maailm ning Roonald Reiska 
inim- ja loomalaadsed olendid, 

kes on inspireeritud keskaegsest 
Tarot de Marseillest. 

Mehed õpivad niplispitsi 
heegeldama

Tornide väljakul 13. augus-
tist avatud pärimuskülas jaga-
vad oma oskusi käsitöömeistrid. 
«Meeste käsitööalal tutvustab 
puukäsitöö meister Meelis Ki-
hulane  rahvuslikku puutööd ja 

Vanalinnapäevad jutustavad 
tänavu lugusid ja legende

13. augustil kell 18.30 esineb Raekoja platsil ansambel Terminaator. Scanpix

Vanalinnapäevad kestavad 12.-15. augustini.
12. augustil
• Kell 19 Raekoja platsil 

avab vanalinnapäevad 
ansambel Trad.Attack!

• Kella 15-21 kiiking Väike-
se Rannavärava bastioni 
haljasalal (Kanuti teel)

• Kella 16-18.30 ekskur-
sioonide sari «Avatud 
majad»: keskaja pärlid 
Tallinna vanalinnas. Gii-
did Oliver Orro, Henry 

Kuningas, Boris Dubovik. 
13. augustil
• Kella 12-12.45 raeapteegi 

ekskursioon ja töötuba 
(Raekoja plats 11). Üritus 
kestab u 45 min. Hind 5 
eurot. Sobib lastele ala-
tes 7 a. Registreeru reva-
lirae@apotheka.ee

• Kella 15-17 Raekoja plat-
sil vanalinnapäevade 
mõttetalgud «Tänane 

unistus, homne reaalsus»
• Kell 18.30 Raekoja platsil 

Terminaaror live@Rae-
koja plats

• Kell 20 Raekoja platsil 
Talsingi Keikka. Esinevad 
Pelle Miljoona Soomest, 
Vennaskond, J.M.K.E ja 
Villu Tamme

14. augustil
• Kell 12 ringkäik Jüri 

Kuuskemaaga «Söögi, 

joogi ja lõbukohad vana-
linnas»

• Kella 12-12.30 Raekoja 
platsil rüütliturniir Old 
Tallinn Cup V avamine

• Kell 12.30 Raekoja platsil 
heategevuslik koerte-
marss Käpakäik.

• Kell 20 Raekoja platsil 
tšellokvartett C-JAM

• Kella 11-18 Harju tänava 
haljasalal Vene keskaegne 

kaubasaatkond MTÜ Ka-
ru Eeslinn eestvedamisel. 

15. augustil
• Kell 11 Eesti loodusmuu-

seumis (Lai 29A) lõbus 
aardejaht 10, sooduspilet 
6 eurot, alla 8 a tasuta 

• Kell 11.30 Raekoja platsil 
nukuteatrite maratoni 
avatseremoonia. Rong-
käik Raekoja platsilt Ko-
dulinna maja juurde 

(Gümnaasiumi 3). 
• Kell 18 Raekoja platsil 

esinevad Vaiko Eplik ja 
Eliit

Kõigi üritustega saab tut-
vuda  kodulehel vanalinna-
paevad.ee 
Ekskursioonidele ja tuuri-
dele saab registreeruda 
https://vanalinnapaevad.
ee/registreerimine/

Püüa Aegna 
ilu pildile!
Kesklinna valitsus ootab e-
posti aadressile aegna@tal-
linnlv.ee 12. augustini töid 
Aegna saare loodust ja eripä-
ra jäädvustavale fotokonkur-
sile. Iga osaleja saab saata 
kuni kolm tööd kogumahuga 
kuni 8 MB, pildistamine ei eel-
da profikaamerat. Konkursi 
võitja saab 150-eurose, teine 
koht 100-eurose ja kolmas 
koht 70-eurose Matkaspordi 
kinkekaardi. Võidutöödega 
saab tutvuda 26. augustil Rei-
di tee kergliiklusalal tähistata-
val Läänemere päeval, mille 
keskmes on Aegna saar. 
Programmis on nii meelelahu-
tuslikke tegevusi igas vanuses 
külastajatele kui ka loodus-
hoiu teemalisi ettekandeid. 

Pirital avati 
rataste 
trikirada
Pirita spordikeskuse lähedal 
jõe ääres on avatud tasuta tri-
kirattarada, mille elanikud va-
lisid Tallinna kaasava eelarve-
ga rahastatavaks projektiks. 
Rada läks maksma 83 480 
eurot ja see  sobib nii lastele 
kui ka vanematele inimestele 
olenemata oskustest. Kui ta-
valiselt on pumprajad ovaal-
sed, siis Pirita oma meenutab 
kujult ristikheinalehte või nä-
puvurri, mis lisab sõitjatele 
põnevaid võimalusi. Pumpra-
jal võib sõita jooksuratta, tõu-
keratta, jalgratta ja BMX-iga 
ning rula ja rulluiskudega. 
Kindlasti peaksid sõitjad 
kandma kiivrit ja kaitsmeid 
ning alla 8-aastased kasuta-
ma rada lapsevanema järele-
valve all. 

Ilvese sild 
on kuuks ajaks 
suletud

Lasnamäe Ilvese sild on seo-
ses mahuka remondiga kuu 
lõpuni suletud, mõned tööd 
kestavad kuni oktoobrini. Ma-
jaka ja Sikupilli asumite elani-
kel palutakse varuda kanna-
tust ja järgida ajutisi liikluskor-
raldusvahendeid. Alternatii-
viks Ilvese sillale on värskelt 
renoveeritud Lubja tänav ning 
Kumu juures asuv Kadriorgu 
viiv trepp.

Kai Maran
kai.maran@
tallinnlv.ee
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Vanalinnapäevad jutustavad 
tänavu lugusid ja legende

Lahemaa pärimuskoja meistrid 
villaga seotud käsitöötarkusi,» 
rääkis folkloorinõukogu tegev-
juht Monika Tomingas. «Kaks 
seppa näitavad, kuidas valmib 
ehe sepis, ja õpetavad huvilisi 
kohapeal separiistu oma käe-
ga järele proovima. Paadimeist-
rid annavad nõu traditsioonilise 
paadi ehitamisel. Meestele näi-
datakse aga ka niplispitsi tege-
mise oskusi!»

Töötube on mitmesuguseid, 
näiteks saab punuda südame-
paela ja meisterdada rätinuk-
ku. «Nahatöötoas näiteks kae-
lavõru või kaepaela,» lisas To-
mingas. «Kuidas villast valmib 
kinnas ja mis töid selleks teha 
tuleb, saab samuti alates villa 
ketramisest selgeks. Maili Met-
salu jutustab lugusid ja loob eri 
pillidel värvi juurde. Jutuvest-
jate mõõduvõtmisel püütakse 
üksteist põnevate lugudega üle 
trumbata. Tantsuklubid õpeta-
vad pärimustantse, külla tuleb 
ka Leedu folkloorirühm.»

Kirjeldustõlkega ekskursioo-
nil pimedaile ja vaegnägijaile 
tutvustab ajaloomuuseumi ha-
ridusvaldkonna juht Liisi Selg 
keskaegses Tallinnas olulist rolli 
mänginud hooneid ja paiku: rae-
koda ja Raekoja platsi, raeaptee-
ki, Pühavaimu kirikut, Suurgildi 
hoonet ja uusaegset Mustpeade 
maja. Kokkusaamine Mustpea-
de hoone ees (Pikk 26), eelre-
gistreerimine tellimus@ajaloo-
muuseum.ee

Legendaarses Kuku klubis 
Vabaduse väljaku ääres mängi-
vad reedel Kukerpillid. Külalisi 
usutleb Artur Raidmets ja pub-
lik saab kaasa lüüa teemakoha-
ses viktoriinis.

13. augustil kell 18.30 esineb Raekoja platsil ansambel Terminaator. Scanpix

pealinn@tallinnlv.ee

Kui kümme vaktsineerida 
soovivat inimest koos, saab 
kutsuda kohale Lääne-
Tallinna keskhaigla vaktsii-
nikiirabi. Esimene brigaad 
sõitis möödunud nädalal 
kohale Uus-Veerenni aren-
duse ehitusplatsile, kus 
oma vaktsiinisüsti said kät-
te Merko töötajad.

Merko töötaja Madis, kes sa-
muti sabas koha sisse võttis, oli 
seni veel vaktsineerimata. «Ei 
olnud varem sobivat võimalust 
selleks,» lausus ta. «Nüüd tu-
li objektile buss ja olen selle-
ga väga rahul.»

Ka ehitaja Denisi meelest 
on see väga mugav variant. 
«Tuleme objektilt, laseme süs-
ti teha ja ongi kõik. Oleks pi-
danud varem sellise asja pea-
le tulema!» 

Selleks, et vaktsiinikiirabi 
kohale kutsuda, ei pea olema 
tegemist töökoha või ettevõt-
tega – võib olla ka lihtsalt sõp-
ruskond või korteriühistu. Pä-
ris ühe inimese pärast küll ko-
hale ei tulda, välja arvatud eri-
juhtudel.

Lääne-Tallinna keskhaigla 
ravijuht Imbi Moks lausus, et 
kiirabirigaad ootab väljakut-
seid. «Me ootame selliseid kut-
seid, kus on vähemalt kümme 
inimest nimekirjas,» selgitas 
Moks. «Tahame inimeste and-
meid, isikukoodi, nime ja kon-
takttelefoni, ning kindlasti on 
vaja ka aadressi, kuhu me siis 
kohale sõidame.»

Kiirabi tellimiseks 
saada e-kiri

President Kersti Kaljulaid, 
kes vaktsiinikiirabi pidulikult 
sisse juhatas, tõdes, et vakt-
sineerituse tase peab tõusma 
seitsmekümnelt protsendilt 
kõrgemale, muidu viiruse le-
vik ei pidurdu. Praeguse sei-
suga on elanike vaktsineerimi-
sega hõlmatus Eestis 48,24% 
– kuu ajaga on vaktsineeritute 
arv kasvanud ligi 80 000 ini-
mese võrra.

«Me näeme praegu, et edu-
kad riigid ei ütle, et pane aeg 
kirja, vaid saadavad inimese-
le aja koju,» lausus president. 
«Näiteks USA-s tellid Uber 
takso ja see küsib, kas ehk 
enne süstile ja siis sinna, ku-
hu tahtsid minna. Ja ka Ees-
ti õpib selliste näidete varal, 
kõiki jalgrattaid ei ole nagu-
nii mõtet leiutada.»

Vaktsiinikiirabi saab Tallin-
na piires kohale kutsuda, saa-
tes e-kirja meiliaadressile ltkh-
vak@keskhaigla.ee. Ettetellimi-
se aeg on vähemalt 48 tundi 
ning päringusse tuleb märkida 
aadress, kuhu kutsutakse, kuu-
päev, soovitav kellaaeg ja vakt-
sineerimissooviga inimeste arv. 
Seejärel võetakse tellijaga ühen-
dust ning täpsustatakse, millal 
täpselt vaktsiinikiirabi saabub. 

Vaktsiinikiirabi toob koha-
le peamiselt ühedoosilise vakt-

siini Janssen ja seetõttu saab 
kiirabis vaktsineerida inimesi 
alates 18. eluaastast. Kindlas-
ti peab neil, kes soovivad end 
vaktsineerida, olema kaasas isi-
kut tõendav dokument.

Registreerumata saab las-
ta endale kaitsesüsti teha ka 
vaktsineerimisbussis, mis pa-
kub Pfizeri või Jansseni vakt-
siini linna käidavamates koh-
tades. Üks paiku, kus vaktsi-
neerimisbuss tiirutab, on Las-
namäe. «Vaktsineerimisbuss 
peatub peamiselt kaubandus-
keskuste parklates ning seepä-
rast on selle külastamine eriti 
mugavalt ühildatav tavapära-
se poeskäiguga,» selgitas Las-
namäe linnaosa vanem Vladi-
mir Svet. «Kui olete ise kait-
sesüsti juba saanud, siis palun 
rääkige riskirühma kuuluvate-
le ja teistele lähedastele vakt-
sineerimisbussi võimalustest.» 

Buss peatub kaupluste 
parklates

Kahedoosilist vaktsiini saa-
ma on oodatud kõik Eesti ela-
nikud alates 12. eluaastast. 
Täiskaitseks viiruse vastu on 
väga oluline läbida kogu vakt-
sineerimiskuur ja lasta teha ka 
teine kaitsesüst. Teise kaitse-
süsti aja ja koha saab teada 
esimese doosi tegemise ajal. 
Vaktsineerima tulles peab kaa-
sa võtma ID-kaardi või pas-
si, eelnev registreerimine ei 
ole vajalik. Vaktsineerimise-
le pääseb elava järjekorra alu-

sel. Vaktsineerimisbuss tegut-
seb Lasnamäel koostöös Qva-
litase Arstikeskusega.

Vaktsineerimisbuss töötab 
Lasnamäel igapäevaselt 4.-19. 
augustini ja sõidab läbi pea 
kõik asumid. 

Jätkuvalt saab Eestis end Co-
vid-19 vastu vaktsineerida ka 
eelregistreerimisega – selleks tu-
leb aeg broneerida telefonil 1247 
või digiregistratuuris www.digi-
lugu.ee. Ka on kõigis maakon-
nahaiglates nüüd avatud vakt-

sineerimiskabinetid, kuhu võib 
sisse astuda aega kinni panema-
ta. Nende ja teiste kiirvaktsinee-
rimise võimaluste kohta leiab in-
fot veebilehelt www.vaktsineeri.
ee, samuti annab teavet riigiin-
fo telefon 1247.

Vaktsiinibuss toob süsti 
käidavasse, -kiirabi aga 
igasse sobivasse paika kohale

Vaktsineerimisbussi peatuskohad

• Paljudesse käidavatesse 
paikadesse sõidab kohale 
vaktsineerimisbuss. 9. au-
gustil kella 11-19 peatub 
Qvalitas Arstikeskuse vakt-
sineerimisbuss Lasnamäel 
Rimi parklas (Läänemere te 
2c). Vaktsiinideks Pfizer ja 
Janssen

• 10. augustil kella 11-19 saab 
vaktsineerida Grossi parklas 
(Paasiku 2a). Vaktsiinideks 
Pfizer ja Janssen

• 11. augustil kella 11-19 võib 
kaitsesüsti teha Lindakivi 
kultuurikeskuse taga oleval 
platsil (Koorti 22). Vaktsiini-
deks Pfizer ja Janssen

• 12. augustil kella 11-19 pea-
tub Qvalitas Arstikeskuse 
vaktsineerimisbuss Lasna-
mäel Vikerlase kaubandus-
keskuse parklas (Vikerlase 
19). Vaktsiinideks Pfizer ja 
Janssen

• 13. augustil kella 14-20 ja 14.-
15. augustil kella 8-20 saab 
lasta end süstida Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla (Sütiste tee 
19, Tallinn) vaktsineerimiskabi-

nettides 1-5 (registratuur nr 16 
juures). Peaukse juurest juha-
tavad sildid. Vaktsiiniks Pfizer.

• 13. augustil kella 11-19 pea-
tub buss Lasnamäe kerge-
jõustikuhalli juures (Punane 
45). Vaktsiinideks Pfizer ja 
Janssen

• 14. augustil kella 10-17 ja 15. 
augustil kella 10-16 peatub 
buss Pae promenaadil (Pae 
74). Vaktsiinideks Pfizer ja 
Janssen

• 16. augustil kella 11-19 saab 
end vaktsineerida lasta 
Smuuli Maxima parklas 
(Smuuli tee 9). Vaktsiinideks 
Pfizer ja Janssen

• 17. augustil kella 11-19 võib 
kaitsesüsti teha Paepargi 
Maxima parklas (Paepargi 
57). Vaktsiinideks Pfizer ja 
Janssen

• 18. augustil kella 11-19 pea-
tub buss Lasnamäel linna-
osavalitsuse parklas (Pallasti 
54). Vaktsiinideks Pfizer ja 
Janssen

• 18. augustil kella 10-14 saab 
end vaktsineerida lasta Vene 

kultuurikeskuses seal toimu-
va õigusapteegi ajal. Vaktsii-
nideks Pfizer ja Janssen

• 19. augustil kella 11-19 pea-
tub buss Lasnamäel Sikupilli 
keskuse parklas (Tartu mnt 
87). Vaktsiinideks Pfizer ja 
Janssen

• 15. augustini võib lasta kait-
sesüsti teha Tallinki laevadel 
Star ja Megastar. Vaktsiiniks 
Pfizer ja Janssen. Laeval 
vaktsineerijad saavad kingi-
tuseks reisikupongi Tallinkilt. 
Võimalus on ka ette regist-
reeruda www.tallink.ee/vakt-
sineeri

• Iga päev kella 9-18 saab nii 
eelregistreerimiseta kui ka 
aega kinni pannes end vakt-
sineerida Kaja kultuurikes-
kuse vaktsineerimiskesku-
ses (Vilde tee 118). Vaktsii-
niks Pfizer.

• E-R kella 8-16 ootab vaktsii-
nisoovijaid Põhja-Eesti Re-
gionaalhaigla Mustamäe 
korpus (Sütiste tee 19). Süsti 
saab teha polikliinikus 16. 
kabinetis C1220

Möödunud esmaspäevast 
on ühistranspordis maski-
kandmine taas kohustus-
lik. Kohustus on üldine ning 
vaktsineeritutele või läbi-
põdenutele erandit ei 
tehta. 

Üritustel ja tegevustes, 
mille eel ei kontrollita kü-
lastajate nakkusohutust ehk 
tõendit vaktsineerituse, läbi-
põdemise või negatiivse testi 
kohta, on siseruumides luba-
tud kuni 500 ning õues kuni 
1500 osalejat. 

Üritustel ja tegevustes, kus 
tegevuse korraldaja kontrollib 
kõikide osalejate negatiivset tes-
titulemust, Covid-19 haiguse lä-
bipõdemist või Covid-19 vakt-
sineerimiskuuri läbimist, jääb 
kehtima senine kord.

Sõitjad peavad 
kandma maski 
ning bussifirma 
TLT hoolitseb sõi-
dukite desinfit-
seerimise eest.
Scanpix

Ühistranspordis on maskikandmine taas kohustuslik

Esimesena said vaktsiini-
kiirabis kaitsesüsti Merko 
ehitajad.  Ilja Matusihis
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Kuumalained on selleks su-
veks ilmselt lõppenud, kuid nen-
del on mõnedki varjatud taga-
järjed. Lähematel aastatel toob 
see endaga tõenäoliselt kaasa 
ehitatavate hoonete sisekliimat 
puudutavate nõudmiste muutu-
se. Praegu paigaldatakse uutesse 
korterelamutesse ehitamise käi-
gus jahutussüsteeme haruharva. 
Jahutussüsteemid rajatakse ta-
valiselt vaid büroodesse ja kau-
banduspindadele. Edaspidi, seo-
ses kliimamuutustega võidakse 
see aga ka uutes korterites vä-
hemalt mingis osas kohustusli-
kuks muuta.

Sisekliimat puudutavaid nõu-
deid töötatakse välja TalTechis. 
Hoonete energiatarbimise küsi-
mustega tegeleva professori Ja-
rek Kurnitski sõnul ei pruugi me 
enam n-ö passiivsete meetmete-
ga toime tulla. Ehitada ega kor-
terit soetada ei tasuks pelgalt 
lootusega, et küll akende ava-
misega tõmbetuul kuumalaine 
ajal korteri ära  jahutab. Seetõt-
tu tuleks kriitilise pilguga korte-
rite suvist temperatuuri puudu-
tavad ehitusnormid üle vaadata.

34 soojakraadi 
tapab ka terveid

Kõige suuremate katsumus-
te ette seavad kuumad ilmad 
kuni nelja-aastased väikelap-
sed, krooniliste haiguste põde-
jad, kodutud ning vanemad kui 
65-aastased inimesed. Mõistagi 

eriti need, kes elavad linnades ja 
vanemates kortermajades. 

Lapsepõlves vanalinnas Laial 
tänaval elanud Mihkel Kallisaar 
on nüüd juba ise perepea. Sün-
dis ta aga südamerikkega – nõn-
da juhtub umbes ühe protsen-
diga lastest. Arstid ei andnud 
poisile  lapseeas just palju loo-
tust. Jooksmine oli talle rangelt 
ebasoovitav. Siiski on Mihkel 
oma südame  tervise aastatega 
märksa paremasse korda saa-
nud.  Tema ema Stella on mitu-
kümmend aastat juhtinud Eesti 
laste südameliitu, mis tegeleb 
südamerikkega sündinud 
laste vanemate nõusta-
misega. Palavad su-
vepäevad on nende 
jaoks alati aasta ras-
keimad – nõnda na-
gu kõigile südame 
tööga kimpus ini-
mestele. 

Mihkli ja tema 
ema elu läks kerge-
maks Laial tänaval. 
«Vanalinna maja pak-
sud müürid päästsid meid,» 
räägib Stella Kallisaar korteri 
keskaegsest «sisekliimalahen-
dusest», mis tänase päevani edu-
kalt ajale vastu on pidanud. Pak-
sud müürid aitasid omalt poolt 
kaasa, et ta poeg – vaatamata 
kaasasündinud raskele südame-
rikkele – kasvas täisväärtuslik-
ku elu elavaks pereinimeseks ja 
nõutud IT-spetsiks.

«Hommikul paistab päike 
sisse ja nii kuni õhtuni väl-
ja, kohati tõuseb temperatuur 
34 kraadini,» kirjeldab Stella 
poeg Mihkli praegust eluaset 
Rahumäe piirkonnas. Tegemist 
on kena ja korralikult renovee-
ritud kortermajaga. Ainult et 

Virkko 
Lepassalu
virkko.
lepassalu@
tallinnlv.ee

«Vanalinna maja paksud müürid päästsid meid,» 
meenutab südamerikkega sündinud Mihkli ema pide-
vat muret oma lapse pärast, mille on toonud kaasa 
palavad suvepäevad. Kuumalained muutuvad üha 
sagedasemaks ja eksperdid ütlevad, et kortermaja-
desse tuleks hakata ehitama sundjahutussüsteeme, 
sest muidu satub vanemate inimeste ja krooniliste 
haigete elu järjest enam ohtu.
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pusega ajutiselt hädas paljudes 
maades ühekorraga.

Küsin Eesti ühelt edukamalt 
ehitajalt, Astlanda Ehituse juhilt 
Kaupo Kolsarilt, millistele tem-
peratuurinõuetele peaks täna-
päeva korteri sisekliima vasta-
ma. Eeldatavasti tuleks projek-
teerijatel ja ehitajatel ette näha, 
et võivad esineda kuumalained. 
Kui näiteks uuemas või uues kor-
termajas tõuseb mõnes toas tem-
peratuur 30 kraadini või üle sel-
le – kas seda võiks siis ehitus-
praagiks pidada?

Vastuseks saadab Kaupo Kol-
sar valemitest ja tabelitest ku-
biseva normdokumendi aastast 
2007, mis jõustunud 2008. Si-
sekliima jaotatakse üldiselt kol-
me mugavusklassi. Kõige kõrge-
ma mugavusklassiga  ruumides 
peaks eeldatav temperatuuride 
vahemik jääma alati piiridesse 
23,5-25,5 C ning kõige mada-
lama klassiga ruumides 22,0-
27,0 C. Sellest võib omakorda 
järeldada, et see, millise mu-
gavusastmega korteri keegi en-
dale soetada jõuab, sõltub tema 
rahakotist. 

Üldiselt ei huvitu Eesti kesk-
mine korteriostja sundjahutami-
se võimalusest või selle rajami-
se perspektiivist. Paljuski ilm-
selt põhjusel, et peame ikkagi 
kuumalaineid haruldasteks. Tei-
salt seotakse end ühe või teise 
kinnisvaraga ju tavaliselt aasta-
kümneteks. Kuumalaineid võib 

tulevikus hakata esinema pea 
igal suvel.

«Kuna kaasaegse jahutussüs-
teemi rajamine moodustab olu-
lise osa eluruumi maksumusest, 
ei soovi paljud ostjad seda lisa-
mugavust,» tõdeb Kaupo Kol-
sar. «Lepitakse võimalusega, et 
ajavahemikus 1. juuni – 31. au-
gust võib ruumide sisekliima ol-
la ebamugavam.»

Kolmetoalise korteri jahuta-
mise seadmed koos paigalduse-
ga maksavad Kolsari sõnul hin-
nanguliselt 15-20 000 eurot. See 
moodustab märkimisväärse osa 
korteri enda hinnast. Süsteemi 
ei saa valida kõige odavamate 
seast. Lisaks tuleb tiheasustu-
se puhul arvestada, et süstee-
mi välimised osad teevad töö-
tades häält ja see ei tohi naab-
reid segada. 

Kolsari sõnul, kuigi hoonete 
sisekliimat, sh jahutamist puudu-
tavad nõuded pärinevad umbes 
13 aasta tagusest ajast, pole va-
ja neid muutma hakata. Ta üt-
leb, et turg paneb uute korter-
majade puhul ikkagi asja paika. 
Kui nõudlust kalli jahutuse järe-
le korteriostjate hulgas ei leidu, 
siis pole parata.

Professor: kliimamuutusi ei 
tohi eirata

TalTechi professor, akadee-
mik ja liginullenergiahoonete uu-
rimisrühma juht  Jarek Kurnitski 
näeb asja teisiti. Ilmselgelt on si-

nõnda nagu üle 90% uute või 
renoveeritud korterite puhul, 
pole sealgi ette nähtud muud 
jahutusvõimalust kui aken-
de avamine. Korter paikneb 
aga just päikesepoolses kül-
jes. «Mõistagi peaks hakkama 
linnadesse rajama sundjahutu-
sega kortereid,» ütleb naine. 
34-kraadine toatemperatuur 
kurnab tervetki inimest – sü-
damehaigest rääkimata. 

Klimatoloogide sõnul, kui-
gi põhjuste üle võib vaielda, 
muutuvad meil kuumalained 
üha sagedasemaks. 2003. ja 
2010. aasta suvesid loetakse 
Euroopa kõige kuumemateks. 
Nende aastate kuumalaineid 
iseloomustatakse kui «me-
ga-kuumalaineid». 2010. aas-
tal käis üle Eestigi rekordili-
ne kuumalaine. Sama juhtus 
aastatel 2012, 2015, 2017, ja 
uued rekordid püsitati 2018. 
Nüüd siis elasime üle palavad 
juuni- ja juulikuu. Ajavahemi-
kus 1961-2018  esinenud kuu-
malaineid uurinud Triin Õis-
puu andmetel on meil kuu-

malained sagenema ha-
kanud 1990ndate al-

gusest. Enne seda 
esines neid märk-
sa harvem.

Kuumalainete 
ohvrite üle on ot-
sest arvestust või-
matu pidada. Küll 
on laias laastus tea-

da, et suremus tõu-
seb siis 30%. Peamiselt 

põhjustavad surma kar-
diovaskulatoorsed ja vas-

kulaarsed haigused – näiteks 
võivad inimesed jääda hapni-
kupuudusesse. Südamehaigeid 
ähvardavad muuhulgas sisemi-
sed verejooksud, sest veri muu-
tub paksemaks ja veresooned ei 
pruugi vastu pidada. 27-kraadi-
se temperatuuri juures hakkab 
suremus tõusma, ja 30 juures 
juba väga oluliselt. 

Kuigi kuumalained muutu-
vad üha sagedasemaks, on isegi 
uutesse või renoveeritud kor-
termajadesse jahutussüsteeme 
ehitatud haruharva. Kaasasün-
dinud südamerikkega Mihkel 
Kallisaar räägib, et püüab oma 
korteris kuumalaine ajal tem-
peratuuri allapoole saada kon-
ditsioneeriga – nagu neid um-
bes 300 euro eest elektrooni-
kapoodides müüakse. «Kuid 
see on mürarikas ja kui päe-
val võib tal lasta uriseda, siis 
ööseks tuleb välja lülitada,» 
räägib Mihkel. «Autos on küll 
konditsioneeriga hea!»

Korteriostjad 
sundjahutust ei nõua

Üks konditsioneere müüva-
test ettevõtjatest aga kõneleb, 
et vale on arvata, nagu võik-
sid nad kuumalainete ajal su-
pelda vaheldumisi meres ja ra-
has. Poed osteti kuumalainete 
ajal konditsioneeridest tühjaks. 
Vahepeal tekkisid tarneaugud. 
Kuna kuumalained hõlmavad 
Euroopas suuri piirkondi, siis 
ollakse konditsioneeride nap-

Enamasti ei Enamasti ei Enamasti ei 
ehitata uutessegi ehitata uutessegi ehitata uutessegi 
kortermajadesse kortermajadesse kortermajadesse 

jahutus-jahutus-jahutus-
süsteeme.süsteeme.süsteeme.

Kuumalained toovad suuremad elektriarved
Võrguettevõtte Elektrilevi and-
metel kasvatasid tõenäoli-
selt just juunikuu kaks 
kuumemat nädalat 
elektri müüki võrreldes 
tavapärasega seitse 
protsenti. 

Elektrilevi ei olnud juu-
likuu müüginumbreid Pea-
linna trükkimineku ajaks veel 
kokku arvestanud. Küll on juuni-
kuu kohta selge, et elektrit tarbiti 2020. 
a juuniga võrreldes 7% enam: kui juunis 
2020 458 gigavatt-tundi, siis tänavu 
490,6. Kui mingi osa kasvust võis tule-
neda ka elavnenud majandusest, siis 
üsna selgelt on siin ka kuumalainel mär-
gatav mõju. 

Tallinna kohta eraldi on andmeid 
keeruline välja tuua. Kuid Elekt-

rilevi arvates võis ka siin 
elektri tarbimine juunis kas-
vada suurusjärgus 7%. Tõ-
si, selle üle võib spekuleeri-
da ja oletada, et see prot-
sent on märksa suurem. 

Erinevalt väiksematest asu-
latest ja maapiirkondadest pi-

did siin inimesed eriti paneellinna-
osade soojussaartel märksa enam raha 
jahutamisele kulutama. 

Väiksemate majade elanikele, kes ja-
hutasid end soojuspumpade abil, tõid 
aga juuni ja juulikuu ilmselt vähemalt 
kolmandiku võrra tavapärastest suve-
kuudest suuremad elektriarved.

Stella Kallisaar, kes on üles kasvatanud südamehaige poja, ütleb, et kinnisvaraturule oleks vaja sundjahutusega kortereid. Ta räägib paljude südamehaigete nimel, sest lisaks lasteaiale Maasikas juhib 
Stella südamehaigete laste vanemaid nõustavat Eesti laste südameliitu.  Albert Truuväärt



KINNISVARA •  9. august 2021  •  7

SÜDAMEHAIGE POJA EMA: Me vajame sundjahutusega 
kortereid, mu lapse päästsid kuumast vanalinna müürid

Klimatoloog: tuleks mõtelda 
jahutuskeskuste loomise peale

Klimatoloog Ain Kallise arvates 
peaks inimeste kaitsmiseks 
kuumalainete eest looma 
Eesti mõnes suuremas 
linnas jahutuskeskused. 
Sellised on loodud Lõu-
na-Euroopa riikides, kus 
nõrgema tervisega ja va-
nemad inimesed saavad 
end turgutada.

«+27 on juba selline temperatuur, kus 
paljude jaoks muutub elamine ebamu-
gavamaks, eriti kui veel on kõrgem õhu-
niiskus nagu meil mereäärses riigis,» 
selgitas Kallis. «+27 on meil siin Eestis 
raskem taluda kui 35 või 40 kraadi ku-
sagil kõrbelisemates maades. Kuuma-
laine, kui see mitu päeva püsib, tekitab 
eriti raskusi lastele ja vanematele ini-
mestele.»

2003. aasta kurikuulsa kuumalaine 
tõttu hukkus Prantsusmaal, Belgias, 

Saksamaal, Hollandis jm mõnedel 
andmetel kokku 30 000, teistel 
isegi 60 000 inimest. Ain Kallise 
sõnul võis suurt suremust tähel-
dada eriti just vanemate inimeste 

hulgas, sest paljudel perekonda-
del polnud ju võimalust  viibida kuu-

malaine ajal jahedamates ruumides na-
gu keldrites jm. Siis rakendatigi riiklikke 
programme jahutatud alade leidmiseks. 
Soovitati inimestel isegi konditsioneeri-
ga ruumides nagu poodides veeta aega 
pikemalt kui igapäevatoiminguteks ta-
vapäraselt vaja. Kallise sõnul peaksime 
ka meie edaspidisteks kuumalaineteks 
taolisel viisil valmistuma. Oleks vaja 
vastavaid kokkuleppeid näiteks kinode 
ja kaubanduskeskuste omanikega.

Kiirabijuht: päevas seostus kuumaga 
otseselt kümmekond väljakutset

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase 
sõnul oli palavate ilmade ajal um-
bes kümmekond väljakutset 
päevas seotud otseselt kuuma-
kahjustustega.

«Kui tavapäraselt on suviti päe-
vas kiirabil 250 väljakutset, siis pala-
vatel päevadel oli kümmekond neist ot-
seselt seotud kuuma ilmaga,» märkis 
Adlas. Suurusjärk 250 väljakutset päe-
vas on Adlase sõnul suviti tavapärane 
näitaja. Tema sõnul seega kiirabi töö-
koormust kuumalained kuigivõrd ei 
suurendanud. Tavaliselt esines inimes-
tel kas kuumastressi või kuumakurna-
tust, mille puhul piisas patsiendi turgu-
tamisest ja juhendamisest, kuidas oma 
tervist edaspidi paremini hoida. Haig-
lasse oli vaja viia vaid mõni üksik pat-

sient. Nõnda nagu paljud 
uurijad on väitnud, jääb 
kuumalaine kui surma 
põhjustaja või sellele 
kaasa aitaja valdavalt 
varjatuks ega jõua sta-

tistikasse. Kui näiteks su-
reb kroonilise haigusega va-

nainimene, võib ainult oletada, kui palju 
liigkõrge korteritemperatuur kaasa ai-
tas. Saab vaid tõdeda, et juunis suri 
Eestis 1400 inimest. See on 200 surma 
rohkem kui juunikuus tavaliselt. Juulikuu 
kuumade nädalate puhul näitab aga 
statistika kuumalainete puhul tavapä-
rast ehk umbes 30% kõrgemat sure-
must. Lõuna-Euroopa maades on juh-
tunud ka enam kui 100% suremuse 
suurenemist kuumalainete ajal.

Mida suurem linn, seda suurem 
kuumalaine mõju

Linnades toovad kuumalained kaasa 
nn soojussaarte efekti, sest tumedad 
pinnad nagu bituumenkatused, asfalt-
teed- ja parklad neelavad suure osa 
päikesekiirgusest ja kütavad seega 
ahjuna linnaruumi. 

Soojussaari on põhjalikult uuritud 
2014. aastast. Kus asuvad sel suvel 
soojussaared Eesti linnades, sellega on 
võimalik tutvuda riigi maa-ameti kaardi-
rakenduse kaudu https://xgis.maaamet.
ee/xgis2/page/app/soojussaared . 
Sealt leiab  kaardid, millistes kohtades 
oli kuumalaine ajal linnades seoses 
kuumuse salvestumisega temperatuur 
üle 30, 35 ja üle 40 kraadi. Viimast esi-
nes õnneks harvades paikades. 
35-kraadiseid piirkondi võib aga kor-
rusmajadega tiheasustusra-
joonides tavaliseks pida-
da. 

Juba 19. sajandi 
alguses, kui hakati 
linnakliimat uuri-
ma, pandi tähele, 
et linnades on 
õhutemperatuur 
kõrgem kui ümbrit-
sevatel aladel. Soo-

jussaare efekti saab mõistagi vähenda-
da parkide jm haljasaladega korrusma-
jade vahel.

Kui esialgu võiks arvata, et kõige 
ohustatumad on nn mägede elanikud, 
siis on see nii vaid osaliselt. Näiteks 
suur osa Lasnamäes elamutest on hal-
jasaladega nii vaheldatud, et märkimis-
väärset nn ülekuumenemist ei teki. Tar-
tu Ülikooli geograafia osakonnas valmi-
nud uurimistöös «Soojussaarte ulatuse 
levik ja trend Tallinnas aastatel 2014-
2018» märgitakse, et probleemseks 
piirkonnaks on kujunenud Peterburi 
maantee ja Ülemiste lennuvälja vahele 
jääv tööstus- ja kontorihoonete rajoon. 
Siin tõusevad tehispindade, eelkõige la-
mekatuste temperatuurid äärmiselt 

kõrgele. On väga iseloomulik, et 
«helendavateks täppideks» 

on just hiljuti väga tihedalt 
täis ehitatud ärikvartalid, 

kus praktiliselt puudu-
vad rohealad. Selgelt 
eristuva kuumasaarte 
ahela moodustavad 
Ülemiste keskus, Tartu 

mnt – Peterburi mnt 
ristmik ja Sikupilli keskus.

sekliima normid kliimamuutus-
tele jalgu jäänud, leiab ta. 

«Suviste ruumitemperatuu-
ride normides aastast 2008 on 
lähtutud tavapärastest suvedest, 
nõnda nagu need on olnud 30 
aastat enne seda,» ütleb Kurnits-
ki. «Aga olukorras, kus korteri-
te temperatuur on pikalt üle 30 
kraadi, kuumenevad need liht-
salt üle. Ehitajad on seni üldiselt 
lähtunud miinimumnõuetest ja 
seda on peetud piisavaks. Kuid 
passiivsete meetmetega ilmselt 
enam tulevikus hakkama ei saa 

ja tuleb hakata paigaldama ja-
hutussüsteeme.»

Nõnda nagu Kaupo Kolsar, 
räägib ka Kurnitski turu regu-
leerivast käest. Kuid ta näeb asja 
teisest vaatevinklist. Puudu po-
le tema sõnul mitte ostjate soo-
vist, vaid arendajate ja ehitaja-
te poolsest pakkumisest. 

Teisisõnu peaks igal korte-
riostjal olema võimalik valida, 
kas ta soovib endale soetada n-ö 
tavalist või sundjahutuse võima-
lusega korterit. Viimaseid aga 
kinnisvaraturul üldiselt ei pa-

kuta – kui rääkida uutest kor-
termajadest. Lihtsam on aren-
dada ja ehitada, lähtudes prae-
gusest, ajale juba ammu jalgu 
jäänud kliimavalemist. 

Kurnitski sõnul on hoonete 
sisekliima nõudeid uuendatud 
aastatel 2012 ja 2020. Kuid su-
viseid ruumitemperatuuri stan-
dardeid pole need puudutanud. 
Need pärinevad, nagu öeldud, 
ammusest ajast ehk aastast 2008. 
Uus sisekliima nõuete ülevaa-
tamine ootab ees 2025. aastal. 
Kuid me seisame möödunud juu-
ni- ja juulikuu taustal küsimuse 
ees: kas me ei peaks seda juba 
lähiajal ette võtma?

Nõudeid töötatakse välja Tal-
Techis. Edasi on juba tegemist 
poliitilise otsusega, kas tead-
laste ettepanekuid ellu viia või 
mitte. Eksperdid viitavad, et te-
gemist on olulise otsusega, mis 
ilmselt ei saa lähtuda vaid ühe 
või teise üksiku ministri arva-
musest või vaatest. See mõjutab 
oluliselt kogu ehitus- ja kinnis-
varasektorit.  

Seoses kliimamuutustega 
oleme justkui sattunud välja-
pääsmatusse ringi. Ühest kül-
jest peaksime kulutama vä-
hem energiat ja seega saasta-
ma üha vähem. Teisalt tuleb 
meil seoses kliimamuutustega 
konditsioneerimisele kulutada 
suviti hulga elektrit, mida me 
varem ei pidanud kasutama. 
Konditsioneeride, ventilaato-
rite või soojuspumpade soe-
tamise raha veel juurde. Ehk 
oleks kliimasäästlikum ehita-
da jahutussüsteemidega kor-
terhooneid selmet lasta ini-
mestel konditsioneere kokku 
osta? Seega muudavad kuu-
malained meie elu silmnähta-
valt kallimaks. 

35 kraadi kurnab ka tervet
Jarek Kurnitski näeb siin väl-

japääsu katusele paigutatavates 
päikesepaneelides, nagu neid 
praegu ka kasutatakse. Meid 
kuumutav päike tuleb konver-
teerida jahutuseks. See on märk-
sa säästlikum – nii igale leibkon-
nale eraldi kui ühiskonnale ter-
vikuna – kui näiteks olukord, kus 
üheksakordse maja täis rahvast 
kõik korraga oma konditsionee-
rid huugama panevad.

«See on ikka ennekõike in-
vesteeringuprobleem, mitte 
energiaprobleem,» sõnab Kur-
nitski korterite jahutuse kohta. 
Kui ühistu kavandab korterela-
mu renoveerimist, on võimalik 
saada jahutuse juurde ehitami-
seks KredExilt toetust. Seni po-
le teada olevalt seda võimalust 
kasutatud.

Kui korteri temperatuur tõu-
seb 35 kraadini, nagu see möö-
dunud kuumalainete ajal pol-
nud ilmselt kuigi haruldane,  
on see juba kriitiline tempera-
tuur. See on ligilähedane ini-
mese normaalse kehatempera-
tuuriga.  Siis on võimalik soo-
just eraldada ainult higistamise-
ga – kuid see on isegi täisjõus 
ja hea tervisega inimese jaoks 
ikkagi kurnav.

Stella Kallisaar, kes on üles kasvatanud südamehaige poja, ütleb, et kinnisvaraturule oleks vaja sundjahutusega kortereid. Ta räägib paljude südamehaigete nimel, sest lisaks lasteaiale Maasikas juhib 
Stella südamehaigete laste vanemaid nõustavat Eesti laste südameliitu.  Albert Truuväärt

Keskkonna-
agentuur on 
kaardistanud 
kuumalainete 
aegseid soo-
jussaari Tallin-
nas jt Eesti lin-
nades.
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Praeguse viiruselaine küsimus on, kuidas kaitsta lap-
si. Delta-tüvi on teatavasti märksa nakkavam alg-
sest. Kuigi perearstide kinnitusel põevad lapsed hai-
gust kergemalt, peitub siin oht just laste ja noorte ti-

hedas omavahelises läbikäimises.  
Praeguseks on vaktsineeritud suurusjärgus 25 000 noo-

remat kui 18-aastast, ja nendest ligi 8500 puhul vaktsinee-
rimiskuur lõpetatud. Eestis elab umbes 250 000 last. Kui-
gi vaktsineerimine peaks algama 12 aasta vanustest, räägi-
me ikkagi veel vähemalt kümnetest tuhandetest, keda veel 
peaks süstima. Üsna selgusetu on, kes peaksid kandma laste 
ja noorte vaktsineerimise põhiraskust pärast kooliaasta algust.

Meie riigi president toob eeskujuks maid, kus vaktsinee-
rimine nii kättesaadav, et piltlikult öeldes komistatakse. 
Praegu ei kujuta isegi hea fantaasiaga ette, kus koolis käi-
vad lapsed võiksid vaktsineerimisvõimaluse otsa komistada.  
Täpsemalt öeldes peaksid komistama vanemad, sest nendelt 
nõutakse vaktsineerimiseks nõusolekut.

Ilmselt peaks laste vaktsineerimise põhiraskus jääma 
kooliõdede õlule. Koolidele pakuvad tervishoiuteenust pal-
jud medasutused. Millal luuakse koolide medkabinettides-

se vaktsineerimise võimalu-
sed? Teatavasti nõuab Pfize-
ri vaktsiini säilitamine, mi-
da laste puhul kasutatakse, 
eriti madalaid temperatuu-
re. On vaja veel klassides-
se jt ruumidesse õhupuhas-

teid jms. Ja muidugi vanemate veenmist. Plakatid ei müü. 
Küll aga aitab aus selgitustöö. Lapsevanemate elu on väga 
kohustuste rohke ja kiire. Vale oleks loota, et küll vanem 
leiab vaba aja digiregistratuuri kaudu. Sageli võib aga asi 
jääda sinnapaika inimlikust mugavusest.

Kooli alguseni on jäänud vähem kui kuu ja see tuleks et-
tevalmistuseks võimalikult ära kasutada. Muidu ei ole me 
kooliaasta alguseks midagi õppinud. Kuigi lapsed põevad 
kergemalt, ohustab neid multisüsteemne põletikureaktsioon 

(MIS-C). Immuunsüsteem reageerib üle ja hai-
gus kahjustab eelkõige südant. Kuigi Eestis 
on selliseid juhtumeid teada alla paariküm-
ne, tasuks vaktsineerimist eelistada riskile, 

et laps satub surmasuhu.
Aeg-ajalt meediat või sotsiaalmee-

diat sirvides jääb aga mulje, et vakt-
siinidelt oodatakse justnagu imet tege-
vat toimet. Inimesed tarvitavad muu-
hulgas ka harjumusest meeletutes ko-
gustes ravimeid. Infolehti võimalike 
kõrvaltoimete kohta enamik meist ei 
loe ja skandaale ei korralda. Närvid 
püsivad rohkem korras. Lugege aga 
vahel neid infolehti ja mõelge ko-
roonavaktsiini võimalike tüsistus-
te üle uuesti.

Kas me oleme kooli 
alguseks õppinud?

Virkko Lepassalu, 
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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Sageli võib kaitsesüst 
ära jääda inimlikust 
mugavusest.

Nüüd on elanikel igas linna-
osas võimalus tasuta välja 
printida immuniseerimise 
tõendit. Seda saab teha nii 
linnavalitsuse teenindus-
saalis (Vabaduse väljak 7, I 
korrus), kõigis linnaosava-
litsuste infosaalides kui ka 
keskraamatukogus 
(Estonia pst 8) ja kõigis sel-
le haruraamatukogudes. 

Tõendi printimiseks on vaja 
ID-kaarti ja PIN-koode. Linla-
sed saavad linnavalitsuse teenin-
dussaali, linnaosavalitsuse või 
keskraamatukogu avalikus ar-
vutis minna digilugu.ee kodu-
lehele ja vormistada seal oma-
le digitaalse Covid tõendi. Va-
jadusel saab ka klienditeenin-
daja inimest juhendada. Immu-

niseerimise tõendi printimine 
on tasuta.

Sotsiaal- ja tervishoiuvald-
konda kureeriv abilinnapea Be-
tina Beškina tõdes, et seoses va-
bariigi valitsuse kehtestatud uu-
te piirangute ja reeglitega on 
tekkinud selge vajadus immu-

niseerimistõendite väljastamis-
punktide järele. «Kuna kõigil ei 
ole kodus arvutit või printerit, 
ja suuresti ka seetõttu, et pal-
jud vanemaealised inimesed ei 
pruugi osata iseseisvalt digitee-
nuseid kasutada, on linn leidnud 
lahenduse ning pakume võima-

lust oma isiklik immuniseerimis-
tõend tasuta välja printida. Üht-
lasi on vajadusel abiks kliendi-
teenindaja.» 

Printimisvõimalus on ka 
Kesklinna sotsiaalkeskuses (Lii-
valaia 32) ja Kesklinna sotsiaal-
hoolekande osakonnas (Pärnu 
mnt 9). Mustamäel saab lisaks 
linnaosavalitsuse avalikule ar-
vutipunktile (E. Vilde tee 118) 
tööajal kasutada ka Mustamäe 
päevakeskuse (Ehitajate tee 82) 
avalikku arvutit ja printerit. Las-
namäel saab immuniseerimis-
tõendit välja printida lisaks lin-
naosavalitsuse infosaalile sot-
siaalhoolekande toetuste tali-
tuses (Mahtra 48) ja sotsiaal-
keskuse uutes ajutistes ruumi-
des (Punane 36).

Immuunsustõendit saab välja printida 
linnavalitsuse ja linnaosavalitsuste infosaalides

Ühendkuningriigi väljaanne The 
Guardian vahendas teadlaste 
seisukohta, et pudelivee tootmi-
ne ja tarbimine kahjustab loodust 
koguni 1400 korda rohkem kui 
kraanivee joomine. Uurimispai-
gaks oli valitud Hispaanias asuv 
Barcelona. Vaatama-
ta linnavõimude 
jõupingutus-
tele muuta 
kraanivee 
kvaliteeti 
üha pare-
maks, tar-
vitatakse 
Barcelo-
nas ikkagi 
määratutes 
kogustes pudeli-
vett.  Uurimuses vii-
datakse, et inimesed kardavad 
kraanivee joomist muuhulgas 
põhjusel, et see võib sisaldada 
vee puhastamisel tekkivat kant-
serogeenset trihalometaani. Tei-
salt hindavad teadlased sellest 
tulenevat riiski tervisele meid mõ-
jutavate kõigi muude terviseriski-
de kõrval siiski ääretult tühiseks. 
Teisalt aga jääb pudeliveest mee-

letu keskkonnasaastus. Näiteks 
Ühendriikides kulutatakse aastas 
17 mln barrelit naftat vaid selleks, 
et pudelivee plastikut toota, mil-
lest omakorda 86% käideldakse 
prügina, mitte ei lähe ümbertööt-
lusse. Pudelivee menukus üle 

maailma põhineb oskuslikul 
turundusel. Tasub mee-

nutada, et Tallinna Ve-
si on linnas avanud 

üheksa avalikku 
joogiveekraani, 
viimane neist loo-
di noobliks elura-
jooniks kujuneva-

te Kopli liinide piir-
konnas. Kuigi mõ-

ned ettevõtjad on sa-
muti avalikke veekraane 

avanud – näiteks Balti jaama 
turul –, võiks eraärides nagu kau-
banduskeskustes jm üldiselt sel-
leks märksa enam panustada. 
Märkimisväärne, et muidu igati 
trenditeadlikud ja sportlikud ava-
liku elu tegelasedki ei taju, et 
poeveepudeliga pildi peale jää-
mine kusagil spordi- vm üritusel 
peaks olema sama taunitav kui 
näiteks sigaretiga.

Enne kaupluskäiku soovitaks hei-
ta pilk põllumajandus- ja toidu-
ameti koduleheküljele, millel ni-
mekiri kantserogeenset etüleen-
oksiidi sisaldavate toodete kohta. 
5. augusti seisuga paiknes seal 11 
toiduainet, näiteks mitmete toot-
jate suitsupeekon ja jäätised. 
Kauplused peaksid need toiduai-
ned kiiremas korras müügilt ära 
korjama. Etüleenoksiid on bio-
tsiid, mida kasutatakse väljaspool 
Euroopa Liitu toidu steriliseerimi-
seks, et seda bakterite eest kaits-
ta. Kusagil Aasias ja Aafrikas 
«gaasitatakse» tooret, suurkont-
sernis saab toormest toit ja siis 
me sööme selle ära. Nagu näitab 
suitsupeekoni juhtum, pole 

etüleenoksiidi tarvitamine võõras 
ka EL sees, kasvõi Poolas. Meie 
toidulaud muutub pisut tervisliku-
maks tänu Euroopa Komisjoni 
kriisikoosolekule, et kõikides liik-
mesmaades algatada etüleen-
oksiidiga saastatud toidu tagasi 
kutsumine. Etüleenoksiid võib 
põhjustada rinnavähki, leukee-
miat jpm taolist. Kurvastab, et 
meie enda ametkonnad etüleen-
oksiidi tõrjumiseks turgu kuidagi 
süsteemselt ei monitoori. Mõista-
gi pole Euroopa Komisjoni avas-
tuses midagi uut – lihtsalt selle 
ohtliku aine kogused toidus ja/või 
toidutoormes on hakanud järjest 
uusi rekordeid lööma.

Kui eelmisel nädalal levitas üks 
õigusbüroo teadet, et rohkem on 
tekkinud kliente, kes vajavad nõu 
ravivea puhul, näitas see taas 
patsiendikindlustussüsteemi va-
jalikkust. Praegu on patsiendi-
kindlustuse süsteemi loomine 
eelnõuna olemas ning selle keh-
testamine kirjas valitseva koalit-
siooni leppes. Iseasi, et selle keh-
testamine on veninud aastaid ja 
ilmselt ei soodusta eelnõu sea-
mist seaduseks mured, mis seo-
tud Covidiga. Igal juhul peaksid 
poliitikud asja käiku kiirendama. 
Juristidele annab praegune olu-
kord kahtlemata tööd ja leiba, 

sest pikalt lahatakse juh-
tumeid, mille muidu la-
hendaks kiiremini kindlustus. Tei-
salt on meditsiinisüsteem pat-
siendikindlustuse puudumise 
tõttu lisaks patsiendivaenulikku-
sele ka arstivaenulik. Kahtlemata 
on aga positiivne, et inimesed ta-
juvad varasemast rohkem enda 
kui patsiendi õigusi. Kuna pat-
sient otseselt ravi eest ei maksa, 
vaid raha tuleb maksude kaudu 
haigekassast, tundub arstiabi 
olevat justnagu «tasuta», mille 
suhtes on justnagu piinlik pre-
tensioone esitada.      

Majandusministri Taavi Aasa all-
kirjaga määrus ei luba enam 
Eestis arvele võtta teistest riiki-
dest ostetud sõidukeid, mille lä-
bisõidunäitu on muudetud. Tea-
tavasti harrastatakse rahvasuus 
«spidomeetri kerimiseks» nime-
tatavat tegevust selleks, et müü-
ki pandud auto tunduks värskem 
ja seda võiks müüa nn kirikuõpe-
taja autona. Transpordiameti 
andmetel võib olla keritud hodo-
meetriga umbes iga teine Eu-
roopast Eestisse toodud auto. 
Tõenäoliselt petavad ostjaid 
taolisel viisil ka sõidukite Eestist 
pärit vahendajad. Teisisõnu – nn 
kerimist toimetatakse juba Eesti 

pinnal. Paraku ei saa heauskne 
ostja halva sõiduki otsa sattumi-
sest enne teada, kui ta seda ar-
vele võtma asub ja sellest keel-
dutakse. Üldiselt peaks igal sõi-
dukil peaks olema hooldusajalu-
gu ja seda saab tänapäeval üsna 
lihtsalt kontrollida, sest autode 
hoolduskojad üle Euroopa üldi-
selt salvestavad klientide ja sõi-
dukite andmed. Lisaks annavad 
korralikud müügiettevõtted ka-
sutatud autole garantii. Trans-
pordiamet kontrollib välismaalt 
tulnud autode reaalset läbisõitu 
üleeuroopalises infosüsteemis 
EUCAR, mis tavakodanikele su-
letud.

Roheline mõttelaad ja 
poevesi kokku ei sobi

Toidulaud muutub 
pisut puhtamaks

Patsiendid tajuvad 
endi õigusi rohkem

«Kirikuõpetajate autosid» 
enam ei sallita

(MIS-C). Immuunsüsteem reageerib üle ja hai-
gus kahjustab eelkõige südant. Kuigi Eestis 
on selliseid juhtumeid teada alla paariküm-
ne, tasuks vaktsineerimist eelistada riskile, 

et laps satub surmasuhu.

diat sirvides jääb aga mulje, et vakt-
siinidelt oodatakse justnagu imet tege-
vat toimet. Inimesed tarvitavad muu-
hulgas ka harjumusest meeletutes ko-
gustes ravimeid. Infolehti võimalike 
kõrvaltoimete kohta enamik meist ei 
loe ja skandaale ei korralda. Närvid 
püsivad rohkem korras. Lugege aga 
vahel neid infolehti ja mõelge ko-
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Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Linna üürikomisjon alustab 
augustis tööd ajaloolise 
hoone  kohtupäraselt sisus-
tatud ruumides, lahenda-
des osapoolte kulusid kok-
ku hoides aastas üle saja 
vaidluse.

Üürikomisjoni kauaaegse 
esimehe Heli Hellamaa sõnul 
on üks tüüpilisi vaidluste põh-
juseid tagatised. «Üürileandja 
tihti ei saa aru, et tagatisraha 
tuleb üürilevõtjale tagastada,» 
rääkis Hellamaa. «Üürileandja 
püüab leiutada igasuguseid et-
tekäändeid, et seda mitte tagas-
tada. Eluruumidel leitakse mit-
meid puudusi, kuid unustatakse, 
et kõik puudused tuleb tõenda-
da. Telefonivestlus ei maksa pä-
rast vaidluses midagi.» 

Kahe kuu võlgnevuse korral 
saab lepingu lõpetada

Hellamaa sõnul on oluline 
korteri olukord fikseerida nii 
üürile võtmisel kui ka hiljem 
üürileandjale üleandmisel. Sel-
leks sobivad ka fotod. Pahatihti 
aga juhtub, et puudusi hakatakse 
märkama alles hiljem. Vaidlusi 
tekitavad nii määrdunud katted 
kui ka lemmikloomade rikutud 
põrandad. «Eluruumid on sage-
li väga reostatud, põrandad ri-
kutud ja voodrimadratsid määr-
dunud. Mööbel on katki, seinad 
määritud, omavoliliselt on võe-
tud koduloomi,» kirjeldas Hel-
lamaa. «Või siis heidab üürile-

andja ette  veekahjustusi köö-
gis, näiteks on kapiservad pun-
dunud. Siin aga tuleb arvesta-
da, kas mööbel on ikka valitud 
kööki arvestusega, et see üldse 
sobib sinna.»

Üürikomisjoni kaudu saab ka 
võlgu olevat üüri nõuda. «Üü-
rikomisjonis jõustunud otsuse 
täitmiseks saab pöörduda koh-
tutäituri poole, kes siis alustab 
täitemenetlust,» selgitas Hella-
maa. «Kuhjuvad võlad on üü-
rileandjatel sagedane probleem. 
Uuenenud seadus näeb ette, et 
juba kahe kuu üürivõla puhul 
saab lepingu üles öelda. Üüri-
lepingus võib kokku leppida ka 
teise tähtaja, kuid tähtaeg ei to-
hi olla üürniku kahjuks. Kehti-
vaks muutub ülesütlemise aval-
dus aga alles siis, kui erakorra-

lise ülesütlemise teade on üür-
nikule tõendatult kätte toime-
tatud. Kui üürnikuga on keeru-
line kontakti leida, on võima-
lik selle kättetoimetamiseks ka-
sutada ka tasulist kohtutäituri 
abi. Leppetrahvid võib määra-
ta üürilepingus.» 

Tallinna üürikomisjon võtab 
avaldusi vaidluste lahendami-
seks vastu mõlemalt eluruumi 
üürileppe poolelt, kui eluruum 
asub Tallinnas. 

Uued ruumid 
nagu kohtusaal

Juba augustis ootavad õiguse-
nõudlejaid värskelt remonditud 
soliidselt hallikas toonis ruumid 
Vabaduse väljak 10 maja A-kor-
puse teisel korrusel. Hellamaa sõ-
nul on sisustus kohtusaali laadne.

«Lähtume oma istungeil tsi-
viilkohtu menetlusest. Pooled, 
avaldaja ja vastustaja kohtuvad 
istungiruumis, kuhu saab kut-
suda ka tunnistajad ja poolte 
esindajad,» rääkis Hellamaa. 
«Meie otsused on otse täideta-
vad, nagu kohtuotsusedki, koh-
tutäituri kaudu. Tänavune esi-
mene poolaasta on toonud meile 
avaldusi 50 ringis, eelmisel aas-
tal pöörduti meie poole kokku 
ligi 120 avaldusega. Iga avaldus 
istungini ei jõuagi, kuna poo-
led võivad loobuda või menet-
luse käigus omavahel kokku-
leppele jõuda. Seoses viiruste 

levikuga palume üürikomisjoni 
peaspetsialisti vastuvõtule tule-
kuks eelnevalt registreerida te-
lefoni või e-kirja teel. Kohtumi-
sele või istungile tulles palume 
kanda maski!»

Üürikomisjoni poole saab 
pöörduda tel 640 4560, faksi-
ga 640 4550 ja e-postiga yyri-
komisjon@tallinnlv.ee.  Avaldu-
si saab tuua esmaspäeviti kel-
la 9-12 ja 15-18, kolmapäeval 
kella 9-12 ja 14-16, reedel kel-
la 9-12. Avaldusi saab esitada 
ka posti teel aadressil Vabaduse 
väljak 10, 10146 Tallinn.

Linna üürikomisjon aitab üürnike ja omanike tülisid lahendada kohtuta

Sofia Iva
Sofia.Iva@tallinnlv.ee

Välismaalt võistlema saabu-
nud sportlased peavad esita-
ma vaktsineerimistunnistuse, 
varasema haiguse või koroo-
naviiruse negatiivse testi tu-
lemuse. Ranged reeglid keh-
testavad võistlustel viibivate 
inimeste maksimaalse arvu ja 
nõude inimesi hajutada.

Praeguseks ähvardavad 
prognoosid kolmanda koroo-
naviiruse lainega. Vabariigi va-
litsus on kehtestanud juba uued 
piirangud. Koroonaviiruse levik 
on oranžil, see tähendab kõr-
gel tasemel.

Täpsed tingimused
Sellest hoolimata toimus eel-

misel nädalavahetusel, 7. ja 8. 
augustil linna toel ja turvameet-
meid järgides laiaulatuslik spor-
diüritus – IRONMAN Tallinna 
triatlon. Triatlonil osalesid nii ko-
halikud kui ka välismaa sport-
lased. Kestvusvõistlus koosnes 
mitmest etapist: 3,8 km ujumi-
ne Harku järves, 180,2 km kahe 
ringiga jalgrattasõit mööda ran-
nikut ja äärelinna külasid. Võist-
lus lõppes Tallinna kesklinnas 
42,2 km maratoniga – osalejad 
lõpetasid Noblessneri kvartalis.

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev kinnitas, et IRONMAN 

Tallinna triatloni jaoks koosta-
tud tegevuskava ja rakendatud 
meetmed olid  koroonaviiruse 
leviku tõkestamiseks piisavalt 
asjakohased ja tõhusad.

Seega esitasid välismaalt saa-
bunud sportlased vaktsineeri-
mistunnistuse, varasema hai-
guse või koroonaviiruse nega-
tiivse testi tulemuse; kõigi osa-

lejate arv ei ületanud valitsuse 
kehtestatud norme; kõik triatlo-
nil osalejad olid varustatud isi-
kukaitsevahenditega.

Abilinnapea sõnul on Eesti 
valitsus välja töötanud spordi-
ürituste jaoks väga täpsed juhi-
sed ja tingimused, mida järgides 
on võimalik ka praeguses kee-
rulises olukorras spordivõistlusi 

korraldada ja läbi viia. «Reeglid 
kehtestavad maksimaalse osale-
jate arvu, kohustuse kontrollida 
vaktsineerimiste või testide do-
kumente, tagada inimeste haju-
tamine jne. Spordiürituste kor-
raldajad vastutavad reeglite jär-
gimise eest,» ütles Belobrovtsev.

Abilinnapea kinnitusel vas-
tutavad inimesed avalikes koh-

tades ka kehtestatud nõuete täit-
mise eest. See kehtib näiteks 
maskide kandmise kohta ühis-
transpordis, nõutava vahemaa 
ja muude ettevaatusabinõude 
järgimisel. «Tuletame ka meel-
de, et väliüritused on palju tur-
valisemad kui siseüritused. Soo-
vime  kõigile head tervist ja jul-
gustame teid rohkem liikuma ja 
sportima!» ütles abilinnapea.

Abiks kiratsevatele söögi-
kohtadele

Triatlonile saabunud osale-
jad ja nende toetusmeeskon-
nad pakkusid olulist abi turis-
mile ja teenindusele. Nädalava-
hetusel tõusis pealinna restora-
nide külastatavus märgatavalt, 
suurenes külaliste arv hotelli-
des ja hotellides. Seega suutis 
spordiarmastus tuua linnale li-
saraha ja pakkuda tööd vald-
kondadele, mis olid koronavii-
ruse kriisi tõttu kõige haavata-
vamas olukorras.

Pizza & Cannoli Vinotee-
gi kaasomanik Giuseppe Bas-
si märkis, et konkursiga seo-
tud turistide arvu kasv on et-
tevõttele kasuks tulnud.  «Just 
sel nädalavahetusel oli külas-
tajaid tavapärasest palju roh-
kem,» kinnitas ta. «Sellest tu-
lenevalt kasum kasvas. See on 
eriti oluline praeguses olukor-
ras, kui restoraniäri kannab ko-
lossaalset kahju.»

Vaktsineerituse kontroll 
muudab võistlused turvaliseks

Üürikomisjoni uued ruumid asuvad Vabaduse väljak 10 teisel korrusel. 
Seal, kus enne asus Pealinna toimetus.

Vabaduse 
väljakule 
rulatriki-
vahendid
Kesklinna valitsus tahab ri-
kastada Vabaduse väljakut 
rulaelementidega, lisaks ru-
laspordile algatati ka tõuke-
rattatreeningud Politseipar-
gis. Ideed uuteks rulaelemen-
tideks ja ka tõukerattatreenin-
guteks tulid noortelt endilt. 
Tõukerattatrennid toimuvad 
Politseipargi skatepargis igal 
esmaspäeval kell 15, oodatud 
on nii vanad tegijad kui ka al-
gajad.  

Piritalased 
tahavad Mähe-
Kaasiku teed 
ühesuunaliseks
Augusti lõpuni on avatud kü-
sitlus Mähe-Kaasiku tee liik-
luskorralduse kohta. Nimelt 
tahavad linnaosa elanikud 
muuta liikluse seal ühesuuna-
liseks – tänava ühel poolel 
oleksid parkimiskohad ja tei-
ne pool oleks sõidetav. Nii 
oleks liiklus ohutum ning hõl-
bustaks ka operatiivautode 
läbipääsu. Küsimusele «Kas 
Mähe-Kaasiku tee peaks ole-
ma ühesuunaline?» oodatak-
se ei- või jah-vastust kuni 31. 
augustini. Küsitluse kupongi 
leiab Pirita ajalehe juulikuu 
numbrist ning see palutakse 
täidetuna tuua või saata lin-
naosavalitsuse postkasti 
Kloostri tee 6. Elektrooniline 
küsitlus on avatud ka Pirita 
kodulehel. 

Aita nälkjatest 
lahi saada!
18. augustil toimuvad Haa-
bersti linnaosas Kakumäel 
uuesti lusitaania teetigude 
korjetalgud, kus jõud ühenda-
vad  linnaosavalitsus ja koha-
likud elanikud. Talguõhtu kes-
tab kella 20-22, talgulisi oo-
datakse Pikaliiva tehnoüle-
vaatuspunkti juures kergliik-
lusteel, Landi bussipeatuses 
ja Õismäe raba Vana-Ranna-
mõisa tee äärses parklas, 
nälkjate korjamiseks ja hävi-
tamiseks vajalike vahendite 
eest hoolitseb linnaosavalit-
sus.
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Võrk: üürikomisjonis 
ei pea maksma riigilõivu
Abilinnapea Eha 
Võrgu sõnul aitab 
linna üüriko-
misjon elanikel 
kokku hoida 
nii aega kui ka 
raha. 

«Üürivaidlus-
te lahendamiseks 
võib kodanik pöördu-
da kas üürikomisjoni või koh-
tusse. Ent erinevalt kohtust ei 
pea inimene üürikomisjoni 
pöördudes maksma riigilõivu, 
ka menetletakse tema kae-
bust tasuta ning oluliselt kiire-
mini,»  ütles Võrk. 

Korteriühistuil aitab kohtuta 
vaidlusi lahendada linna asu-
tatud korteriühistukomisjon. 
«Korteriühistukomisjon on le-

pitavaks vaheorganiks 
korteriühistute, nende 

liikmete või ameti-
asutuste vahel,» üt-
les Võrk. «Üldiselt 
pöörduvad inime-
sed komisjoni poole 

sooviga, et neil aida-
taks lahendada oma-

vahelisi erimeelsusi nii, et 
saaks vältida aeganõudvat ja 
rahaliselt kulukat kohtuteed. 
Sellepärast leidsime, et enne 
kohtusse minemist võiks olla 
komisjon, kus oleks võimalik 
lepitada ja selgitada seadus-
andlust eesmärgiga, et eri 
osapooled jõuaksid omavahel 
kokkuleppele ja normaalne 
omavaheline suhtlemine kor-
teriühistus jätkuks.»
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Eesti epeenaiskond koossei-
sus Katrina Lehis, Erika Kirpu, 
Julia Beljajeva ja Irina Embrich 
võitis Tokyo olümpiamängudel 
kuldmedali, alistades finaalis 
Lõuna-Korea tulemusega 36:32. 
Esialgu varuvehkleja rollis ol-
nud 41-aastane Irina Embrich 
võitis finaalis enda minimatši 
ning aitas Eesti kullale. Selle-
ga teenis Embrich oma esime-
se olümpiamedali. Pealinn tegi 
temaga intervjuu.

Kuidas on Eesti epeenaiskond 
juba üle kümne aasta maailma 
parimate seas olnud?

Aastate eest meie võistkond 
noorenes, juurde tulnud tüd-
rukud olid väga teotahtelised 
just siis, kui Kaido Kaabermaa 
hakkas meid treenima. Ma ar-
van, et ka see kuldmedal on 
tema võit. Ta on kaua aega ol-
nud meie võistkonna treener, 
oskab hästi sportlasi motivee-
rida. Seepärast on see ka te-
ma võita sama palju kui meie 
võistkonna võit. 

Kunagi oli meil päris kehv 
olukord. Kristina ja mina oli-
me päris kaua vehelnud, aga 
kui Julia ja Erika tulid, siis olid 
nad oma vanuseklassis väga 
tugevad. Neil oli palju taht-
mist midagi suurt korda saata 
ja koondises hästi vehelda. Ja 
tänu sellele hakkas meie 
võistkond Kaaber-
maa suunamisel 
vaikselt üles-
poole liikuma. 
Kui me saime 
2012. aastal 
esimese me-
dali, saime 
aru, et me 
olemegi pal-
juks võimeli-
sed. Püüdsime 
midagi saavutada 
mitte ainult Euroopa 
meistrivõistlustel, vaid ka 
maailma karikavõistluse etap-
pidel ja maailmameistrivõist-
lustel. Loomulikult tuleb edu 
vaid siis, kui võistkonnas üks-
teist toetatakse. Ja seda me ol-
me siiani teinudki. Igaüks meist 
tundis, et kui tema on ise tugev, 
siis jaksab ta ka teisi toetada. 
Nii see läks. See andis kõigile 
tahtmist juurde. Kui paljud nais-

konnad tuginevad ühele-kahele 
tipule, siis Eestil otsest esinumb-
rit pole, see annab tohutu kind-
lustunde ja võtab pinge maha, 
kui tead, et kehval hetkel võib 
sama tugev kaaslane sind välja 
vahetada. Meil pole probleemi, 
kes nelikust vehklema pannak-
se, peaasi, et võidame.

Kas võistkonna vaimu hoidmi-
sel on olnud väga raskeid hetki 
ja kuidas sellest üle olete saa-
nud?

Raske aeg oli siis, kui võist-
konda kandusid probleemid 
meie alaliidu juhtimisest. Mi-
nu ja kogu võistkonna jaoks oli 
raske hetk, kui mind otsusta-
ti mitte saata MM-ile. Ja kuigi 
Erika oli Eesti edetabelis kol-
mas, ei saanud temagi MM-il 
vehelda. See oli alaliidu juha-
tuse otsus, võistlema pandi tei-
sed. Meil kadus motivatsioon, 
kui olulistel võistlustel võistel-
da ei lastud. Kuidagi siiski suut-
sime selle pettumuse üle ela-
da ja edasi tegutseda. Elasime 
selle raske aja üle just üksteist 
toetades, tajusime, kui oluline 
on koostöö. Igasuguseid asju ju 
elus kahjuks juhtub, kõik ei sõl-
tugi sinust ja võistkonnast. Aeg 
parandab haavad, öeldakse, ja 
ka juhatus sai aru, et oli teinud 
vale otsuse. Juhatus leidis, et 
peab ikka olema mingi kindel 
süsteem, mille järgi võistkond 
moodustatakse, mitte kellegi su-
va või tunne. Ja kui need reeg-
lid on paigas, siis ei teki ka nii-
suguseid probleeme. Jah, ta-
gantjärele vaadates tekitas see 
valeotsuse lumepall, mis hak-

kas mäe otsast alla vee-
rema, meile ikka pä-

ris karmi olukor-
ra. Asi läks pa-

remaks, kui 
unustasime 
vanad mu-
red, sead-
sime uued 
kõrged ees-
märgid ning 

hakkasime 
üheskoos nen-

de poole rühki-
ma. 

Kas teil on ka endal olnud het-
ki, mil olete mõelnud kõik sin-
napaika jätta?

See juhtub siis, kui olen vä-
sinud või kui tahan kogu hin-
gest näiteks olümpiale pääseda, 
aga see ei õnnestu. Ma ei saa-
nud mitu korda järjest olüm-
piale ja see tegi muidugi mee-
le kurvaks. Siis mõtlesin, et 

Kui teed Kui teed Kui teed 
vastasele hai-vastasele hai-vastasele hai-

get, siis vabanda. get, siis vabanda. get, siis vabanda. 
Kui kaotad, siis Kui kaotad, siis Kui kaotad, siis 

suru kätt.suru kätt.suru kätt.

IRINA EMBRICHI KULD ÜLE NOATERA: Naised 
on vehklemises palju võidujanusemad kui mehed!
«Kui ma juba vehklema hakkan, siis kaovad ka hirm 
ja ärevus,» lausub Pealinnale värske olümpiavõitja 
Irina Embrich, kelle sõnul oleks ta äärepealt loobunud 
vehklemisest, s.t ilma jäänud ka olümpiakullast. 
«Minu ja kogu võistkonna jaoks oli omal ajal väga 
raske alaliidu otsus mitte saata mind MM-ile. Meil 
kadus motivatsioon ja valeotsuse lumepall tekitas 
päris karmi olukorra. Tulemused hakkasid paranema 
alles koos Kaido Kaabermaaga.»

Ivo Karlep
ivo.karlep@
tallinnlv.ee

«Iga inimene peab endale mingi eesmärgi 
seadma,» leiab Embrich. «Kui pole eesmärki, 
ei õnnestu kellelgi midagi saavutada. Ja kui 
on kõrge eesmärk seatud, siis tuleb energia 
nagu iseenesest selle poole liikumiseks.»
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nüüd on vaja jälle otsast peale 
neli aastat pingutada, ja mul ka-
dus tuju ja motivatsioon. Tekkis 
tunne, et nüüd hakka jälle ot-
sast peale! Vaat sellistel hetke-
del olen mõelnud küll, et äkki 
lõpetaks üldse ära ja hakkaks 
millegi muuga tegelema. Aga 
kui natuke aega läheb mööda, 
rahunen ja proovin ikka jätka-
ta. Nii see kuidagi sujuvalt kõik 
liigub edasi. Olen tundnud ka 
igal sammul oma pere toetust. 
Nemad ikka on julgustanud, et 
ära jäta, püüa ikka edasi.

Teid võib pärast olümpiavõitu 
õnnitleda, et olete Eestis ainuke 
sportlane, kellel on kõik meda-
lid ja tiitlivõistluste kohad, mil-
lest üks sportlane võib unistada. 
Mida tundiste, kui teid vahetus-
vehklejana areenile saadeti?

Ma tänan õnnitluste 
eest ja olen tõesti 
oma saavutuste-
ga väga rahul. 
Ja eriti muidu-
gi see viima-
ne olümpia-
kuld – tore 
tulemus nii 
minu kui ko-
gu Eesti spor-
di jaoks. Meie 
kõigi jaoks. Mul-
le juba vaikselt 
hakkab jah see asi 
reaalsuseks muutuma. Aga 
mitte päris lõpuni veel…

Loomulikult ma närvitsesin 
võistlema minnes. See ärevus oli 
juba kogu selle  päeva jooksul, 
sest minu jaoks on oodata ras-
kem kui vehelda. Aga see aree-
nile minek ei olnud sugugi oo-
tamatu, ma olin end koos teis-
tega soojaks teinud, vehelnud  
ja valmis. Ja siis treener ütles-
ki, et kohe pean minema.  Kui 
olin juba vehklemas, siis pol-
nud enam mingit ärevust. Iga 
võistlusega oli meie kõigi ene-
setunne tegelikult palju parane-
nud ja kindlus kasvanud. Aitas 

juba see, et me teadsime – Ko-
rea pole meie jaoks kõige hul-
lem vastane. Statistika ütles, et 
me oleme neid rohkem võitnud 
kui neile kaotanud. Me ei läinud 
ka seekord kaotama. Teadsime, 
et see on meie võimalus võita 
olümpiakuld ja see aitas jääda 
rahulikuks ja kindlaks. 

Kas Hiina kui üks tugevamatest 
vehklemismaadest oleks siis ol-
nud halvem vastane finaalis?

Seekord küll sai nende esi-
vehkleja juba turniiri esimeses 
ringis vigastada ja enam kaasa 
ei teinud, kuid ka teised nende 
naised on väga tugevad. See vist 
selgitab ka, miks nad ei olnud 
Tokyos kõige paremad ega meie 
vastased finaalis. Jah, Hiinaga 
võistlus oleks olnud väga ras-
ke, nad on kõik väga kiired ja 

hea tehnikaga vehklejad. 

Mida tundsite, 
kui seisite poo-

diumi kõrgei-
mal astmel ja 
kõlas hümn, 
ning siis, kui  
rahvas tuli 
teid Tallinna 

lennujaama 
vastu võtma?

Seda on üldse 
väga raske kellele-

gi seletada, mis tunne 
see on, kui seisad olümpia-

poodiumi kõige kõrgemal ast-
mel  ja hümn mängib… Tallin-
na jõudes tundsin ma küll vä-
simust, aga oli uhke tunne, tu-
lime tagasi olümpiavõitjana ja 
vastuvõtt oli suurepärane. Seal 
läks ka mu väsimus kohe ära. 
Oli tore kuulata neid kõnesid ja 
häid sõnu, mis seal öeldi. Rah-
vast olümpiatribüünidel peaae-
gu polnud, kaasaelajaid, kes üld-
se said vaatama sinna, oli vähe. 
Ometi oli ikka tunne, et kodus 
jälgitakse iga meie liigutust suu-
re kaasaelamisega, et Eestimaa 
on koos meiega. See kõik kan-

gastus jälle ka lennujaama vas-
tuvõtul.

Pere toetab teid igati ja teil on 
sportlik perekond. Abikaasa 
Andrei on mänginud jalgpalli, 
tütar Maria harrastab iluvõim-
lemist, nagu teiegi alguses. Kui 
tähtis on see kõik teie medali-
te saamisel?

Tütar juba tegeleb ka vehkle-
misega ja talle see meeldib, käib 
laagrites ja võistlustel. Loomuli-
kult on pere toetus tähtis. Eri-
ti siis, kui kodus on väike laps. 
Kui mees sind ei toeta ja ütleb, 
et sa pead nüüd kodus olema, 
mitte käima võistlustel ja tree-
ningutel, jäädki koju ja on või-
matu medalite pärast pingutada. 
Nii sünnivad ka perekondlikud 
skandaalid ja lahkuminekud.

Meie peres seda õnneks pole 
olnud, lausa vastupidi, abikaasa 
on mind alati innustanud ja toe-
tanud, et ma saaksin oma unis-
tusi täita.  Ta ütles ikka, et kui 
sa unistad sellest või teisest me-
dalist, siis harjuta, käi laagrites, 
pinguta. Ja nii on nad koos vana-
emaga meie tütart hoidnud, kui 
ema on laagris või võistlustel.  

Kes on olnud teie jaoks kõige 
parem treener? Kes on andnud 
selle väga olulise tõuke, mida 
sportlasel on vaja tähtede juur-
de jõudmiseks?

Kõik minu treenerid on 
mänginud oma olulist rolli mi-
nu sportlaseteel. Minu esimene 
treener Samuil Kaminski tegi 
minuga ikka väga palju tööd. 
Tänu temale minust saigi hea 
vehkleja. Kaminski andis mul-
le lootust, et ma olen võimeli-
ne midagi saavutama. Ta oskas 
mind motiveerida. Esimesed me-
dalid tulid tema käe all. Ta rää-
kis kogu aeg, et vahet pole, kas 
sa oled individuaalsel või võist-
kondlikul võistlusel, ikka tuleb 
anda endast maksimum, olene-
mata kõigest. Ei loe, et pea  va-
lutab, ikka pead andma endast 

kõik, ei tohi midagi teis-
te peale jätta.

Hiljem aitasid kõik 
treenerid, kes minuga 
tegelesid, mul edasi are-
neda ja uusi võite saavu-
tada. Nad tegutsesid mi-
nu erinevatel eluetappidel ja 
olid minu jaoks vajalikud. Prae-
gu teen koostööd Valeri Roma-
novi ja Kaido Kaabermaaga. Ja 
ma ei saagi öelda, et nüüd üks 
treener oleks teinud minu jaoks 
midagi väga erilist. 

Mis on noorte puhul väga täh-
tis, et neid avastataks ja julgus-
tataks?

Jah, töö noortega on hoopis 
teistsugune kui täiskasvanutega, 
kellele on treener pigem partner 
ja hea nõuandja ning innustaja. 
Noortetreeneril on vaja kulutada 
palju energiat, et neid motivee-
rida ja teha treeninguid nii, et 
noortel ei kaoks huvi. Kui tren-
nid muutuvad nüriks, siis tuleb 

noortel tüdimus ja nad kaovad. 
Väga tähtis on, et sportimine 
noortele meeldiks, ja treeneri 
osa on siin kõige olulisem. Ta ei 
tohi muuta sportimist ja treeni-
mist vastumeelseks. 

Mõned meessportlased on väit-
nud, et naistel pole piisavalt 
võidujanu. Mis te selle kohta üt-
lete?

Võib-olla tõesti mõnel on min-
gi kartus sees, aga iga inimene, 
olgu ta mees või naine, peab en-
dale mingi eesmärgi seadma. Ja 
kui on kõrge eesmärk seatud, 
siis tuleb energia nagu iseene-
sest selle  poole liikumiseks si-
nu sisse. Kui pole eesmärki ega 
huvigi midagi saavutada, siis po-
le vahet, kas tegu on mehe või 
naisega. Kui pole eesmärki,  ei 
õnnestu kellelgi midagi saavu-
tada. Kõik sõltub ikka inimesest 
endast, mitte tema soost. Vehk-
lemises aga on küll naised pal-
ju kangemad ja võidujanusemad 
kui mehed.

Kui meie ühiskonnas oleks sa-
ma palju pühendumist ja kohu-

setunnet nagu teil, siis 
kas see hoiaks ära nii 
mõnegi külmlao soojene-
mise või praami kokku-
põrke kaiga?

Kõik sõltub inimeste 
kasvatusest, sellest, mil-
line suhtumine valitseb 
meie peredes. Kui peres 
õpetatakse olema kohuse-
tundlik ning üksteist aus-
tatakse, siis kasvavad ka 
lapsed sellisteks, kellest on 
kõigile ainult rõõmu. Ja õi-

ge on see, et lastele õpetatakse 
spordis ja üleüldse seda, et kui 
sa teed võisteldes vastasele ko-
gemata haiget, siis sa pead kind-
lasti selle eest tema ees vaban-
dama. Sa pead oma vastasel igal 
juhul kätt suruma ka siis, kui sa 
kaotad ja sulle see ei meeldi. Vi-
ha ei aita edasi. Kui on selline 
kasvatus, siis saadakse aru, et 
nii on kõigile palju parem. Tu-
leb alati üksteist austada ja toe-
tada. Me ei tohiks kaasa minna 
nendega, kes halvasti käituvad, 
ja lootma, et maailm hakkab ik-
ka liikuma sinnapoole, et üks-
teist austada ja toetada. Ja sel-
le kasvatamine algab kodust. 

Kas eri emakeelega inimeste 
vahel on meil suhted muu-

tunud paremaks kui need 
olid paarkümmend aas-

tat tagasi?
Ma arvan küll, 

et asi on parem. 
Jällegi on sportla-
sed siin heaks ees-
kujuks. Ma näen, 
kui palju ja häs-
ti sportlased oma-
vahel suhtlevad, 
olenemata nende 

taustast. Laagrites 
ja võistlustel ollakse 

ühine pere ning käiak-
se üksteisel külas ka va-

bal ajal. Minu arvates on 
praegu piirid eri emakeele pä-

rast kadunud. Vähemalt spordis 
küll. Kõik saavad aru, et nii on 
hea ja normaalne. Ka keelte õp-
pimine aitab sellele kaasa. Kõik 
noored räägivad ka inglise keelt 
väga hästi ja suhtlevad omava-
hel vabalt, ükskõik, kust kee-
gi pärit on. 

Kui palju ise võistkonnakaaslas-
tel külas käite?

Seda vaba aega on olnud üs-
na vähe ja siis tegelen oma pere-
ga. Üksteisel me külas niimoodi 
ei käi. Me pole selles mõttes lä-
hedased sõbrad, vaid lähedased 
võistluskaaslased.  Aga sageli on 
nii, et sünnipäevad on kas võist-
luste või laagrite ajal. Näiteks Ju-
lia Beljajeval oli sünnipäe,v kui 
olime olümpial. Me ikka õnnit-
leme sel puhul ja istume natu-
ke ühiselt koos. 

Mida soovitaksite noortele, kes 
teile ja teie kaaslastele alt üles 
vaatavad? Kas neil tasub sport-
lase rasket teed käima hakata?

Kedagi ei saa sundida, aga kui 
on soov saada olümpiavõitjaks, 
siis soovitan kindlasti seda teed 
käia. Olümpiavõitjaks saamine 
on muidugi väga raske, aga see 
on ikkagi ka väga huvitav tee, 
mis tuleb sinna jõudmiseks läbi 
käia. Aga kõik algab ikka sellest, 
et tehakse korralikult trenni, 
kuulatakse oma treenerit, usal-
daksid teda. Ja kui on soov tip-
pu jõuda, siis nii see algab. Ala-
ti peab meeles pidama, et kõik 
on võimalik, kui on ainult taht-
mist ja visadust. Meie epeenais-
kond seda tõestaski. 

Võitnud arvukalt hõbemedaleid

• Irina Embrich on sündinud 
12. juulil 1980 Tallinnas.

• Aastal 2002 võitis Embrich 
naiskondliku hõbemedali 
maailmameistrivõistlustel ja 
2003 Euroopa meistrivõist-
lustel. 

• Aastal 2006 võitis maailma-
meistrivõistlustel indivi-
duaalse hõbemedali. 

• 2007. aastal võitis pronks-
medali nii Euroopa meistri-
võistlustel kui ka maailma-
meistrivõistlustel. 

• 2014. aastal Kaasanis toi-
munud maailmameistri-
võistlustel võitis naiskondli-
kus epees hõbeda. 

• Aastal 2015 võitis Šveitsis 
toimunud Euroopa meist-
rivõistlustel naiskondli-
kus epees hõbemedali. 

• Aastail 2005–2011 

oli tema treener ja koostöö-
partner Nikolai Novosjolov. 

• Juunis 2018 võitis Embrich 
vehklemise EM-il võist-
kondlikus arvestuses 
pronksmedali. See on tema 
kaheteistkümnes tiitlivõist-
luste medal, millega ta ker-
kis olümpiaalal täiskasvanu-
te tiitlivõistlustel võidetud 
medalite arvu poolest Eesti 
edukaimaks sportlaseks. 

• 2021 tuli Tokyo olümpia-
mängudel koos Eesti nais-
konnaga olümpiavõitjaks.

KATRINA LEHIS: Lennujaama meid 
tervitama tulnud rahvast nähes 
oli raske nuttu tagasi hoida

Eesti epeenaiskonda kuulusid Tokio olümpial 
Katrina Lehis, Erika Kirpu, Julia Beljajeva ja Iri-
na Embrich, kes tõid Eestile olümpiavõidu pä-
rast 13-aastast pausi.

Lehisele olid need üldse esimesed olümpia-
mängud, kus ta osales. «Olümpia on olnud minu 
jaoks kogu aeg väga olulisel kohal ja olümpiavõi-
duni jõudmine minu unistus,» rääkis naine Delfile. 
«Seetõttu on mul ka endiselt raske uskuda, et üks 
osa sellest unistusest on täidetud. Kuna nii paljud 
seda taga ajavad ja just meil see õnnestus, siis 
see tekitab kohati isegi eufoorilise tunde.»

Lehisele jõudis võit tegelikult alles pärale siis, 
kui ta Tallinna lennujaama jõudis ja rahvas teda 
õnnitlema oli tulnud. «Olümpia poodiumil olin 
tõesti võib-olla kerges šokiseisundis,» selgitas Le-
his. «Seda oli ikkagi nii raske uskuda, et me jõudsi-
megi olümpiavõiduni. Koju tagasi lennates ei osa-
nud ma mõeldagi selle peale, mis meid ees ootab. 
Soov oli näha oma perekonda ja teadsin, et elu-
kaaslane lapsega on mul vastas, nagu nad ikka ja 
alati on olnud. Aga kohapealne vastuvõtt oli tõesti 
võimas. Palju inimesi ja kõik lähedased kohal – 

see tõesti liigutas. Nuttu 
oli raske tagasi hoida.»

Lennujaama oli olüm-
piavõitjaid õnnitlema tul-
nud ka linnapea Mihhail 
Kõlvart. «Arvan, et terve 
Eesti rahvas mitte ainult ei 
elanud teile kaasa, vaid 
elas ja võitles koos teie-
ga,» ütles Kõlvart võitjate-
le. «Mina isegi püüdsin 
paar torget sooritada, kuid 
see ei tulnud välja. Olümpia kuldmedal 
ei ole ainult spordisaavutus. See on 
meile suur sõnum sellest, kuidas raske 
töö ja mees- või naiskonna vaim ja usk 
teevad imet. Seda sõnumit vajame me 
praegu kõik. Te olete kõige tublim, kõi-
ge parem ja kõige kaunim naiskond!»

Tallinn premeerib Tokyo olümpia-
mängudel kuldmedali võitnud Eesti 
epeenaiskonda 50 000 ning peatree-
neri Kaido Kaabermad 10 000 euroga.

Kui mees Kui mees Kui mees 
naist ei toeta, naist ei toeta, naist ei toeta, 
pole medalit pole medalit pole medalit 

võimalik võimalik võimalik 
võita.võita.võita.

Eesti vehklemisnaiskond rõõmustab olümpiavõidu üle. 
3 x Scanpix

järgneb lk 12

Olümpiavõitjast Lehise vastuvõtt pärast maandumist 

Tallinna lennuväljal.
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Minu tütar teab, kui raske see 
on, et tuleb palju kodunt ära ol-
la ja pingutada, paljustki loobu-
da. Kui ta sellega on nõus, siis 
õnn kaasa! Ja ka kõigile teiste-
le noortele, kes otsustavad tähti 
püüdma hakata. Ei maksa mõel-
da nii, et elame väikeses riigis 
ja mis nüüd meie. Kui on soov 
ja tahtmine ning jätkub järje-
kindlust, siis jõuba tippu ka il-
ma suurte sponsorite abita. Kõik 
oleneb siiski treeneritest, ja meil 
on head treenerid, kes teevad 
suurepärast tööd. Meie tüdru-
kud näitavad juba noorteklas-
sis väga häid tulemusi. Järel-
kasv sirgub. 

Millisena näete üldse Eesti spor-
di olukorda praegu? Vehklejate 
medalid jäävad vist sel olümpial 
ainukeseks. 

Ma ei pea ennast eksperdiks, 
aga nendel mängudel on sport-
lastel olnud ka ebaõnne. On 

kaotatud kohe esimeses kohtu-
mises, pole edasi võistlema saa-
dud jne. Ka vehklejatele on see 
ebaõnn tuttav, kui sa kohe esi-
meses kohtumises ei ole küllalt 
valmis, kaotad ja langed välja. 
Aga raske on öelda, milles on 
probleem, kas võimaluste või 
tahtmise puudumises. 

Kuidas tundub, kas Eestis on 
spordi suhtes heatahtlik õhk-
kond? 

Mulle tundub küll, et on. Vaa-
tame kasvõi statistikat ja näe-
me, et väga palju tehakse spor-
ti. Jooksuvõistlustel ja marato-
nidel on alati väga palju inime-
si. Tehakse jõudumööda trenni. 
Mulle tundub, et Eesti rahvas on 
sportlik. Aga tippude kasvata-
mine on muidugi keerulisem. 

Mida ütlete aga keskeas järsku 
üle oma võimete treenima ha-
kanud tervisesportlastele? Kas 
tasub igal maratonil osaleda ja 
lõpuks ülepingutusest infark-
ti saada?

Tippsportlastel on spordiars-
tid, kes pidevalt jälgivad meie 
tervist. Ja ka nemad soovitavad 
mõnikord koormusi vähendada 
või isegi väik paus teha harjuta-
mises. Ka treenerid näevad, kui 
me oleme stressis, ja käsivad siis 
natukene puhata. Kui ei jaksa 
ja on kehv enesetunne, siis tu-

leb tagasi tõmmata. Ka tervises-
portlased peaksid suure väsimu-
se korral mõne treeningu vahe-
le jätma. Ja kui enesetunne on 
parem, siis võib isegi koormust 
suurendada. 

Noored istuvad paraku tänapäe-
val palju nutiseadmetes ja pugi-

vad igasugust rämpstoitu, pal-
jud on ülekaalulised. Mida selle 
vastu teha annaks?

Muidugi tasuks panna lap-
sed trenni. Ega pole tarvis neist 
kasvatada tingimata olümpia-
võitjaid, aga tähtis on, et nad 
ennast ikka liigutaksid. Siis on 
neil vähem aega igasuguste nu-
tiseadmete mängude jaoks. Pa-
rem tehku sporti, suhelgu päri-
selt omavahel. Ja kui nad tulevad 
trennist tagasi, siis nad hakka-
vad arutama oma tegevuse üle, 
räägivad ka vanematega ega is-
tu nutitelefon käes klaasistunud 
pilgul nurgas. 

Praegu juba trennis käivad 
noored unistavad samuti meda-
litest ja pingutavad. Nad käivad 
usinalt trennis ja treeninglaagri-
tes. Nendega on tore tööd teha. 

Kas teil on peale sporditegemise 
veel mingeid harrastusi?

Sport on mul muidugi esi-
plaanil ja võtab enamuse ajast. 
Treeningud ja noorte treenime. 
Ega sellest aega palju üle ei jää. 

Vabal hetkel meeldib mulle liht-
salt niisama koeraga jalutada. 

Kui ükskord otsustate oma 
sportlasekarjääri lõpetada, mida 
siis ette võtate? Kas teile jääb 
ainult treeneriamet?

Kohe ma ei lõpeta. Eks pea-
le väikest puhkust hakkan jäl-
le vehklema ja vaikselt treeni-
ma. See ikka meeldib mulle, ma 
ei taha relvi veel lõplikult kotti 
panna. Ja kui ikka tuleb soov ka 
võistlema minna, siis miks mit-
te. See võimalus on alati olemas. 
Arvan, et kui sportlane väga ta-
hab , siis ta ka teeb, mida tahab. 

Samas kui treenerina täis-
koormusel töötada, võtab see ko-
gu minu aja ära ja midagi muud 
selle kõrvalt enam teha ei saa-
gi. Ma saan noortele oma suur-
te kogemustega palju abiks olla. 
Suures poliitikas ma end küll et-
te ei kujuta, minu põhitegevus 
jääb ikka spordimaailma. 

Vehklejad olid esimesed naised alates Erika Salumäe võidust 1992. aas-
tal, kes Eestile olümpiamedalid koju tõid.  Scanpix

ENDINE VASARAHEITJA JÜRI TAMM:
Naised päästavad võistlustel alati hädast välja

algus lk 10–11

Boris Tuch, 
Krista Kiin
pealinn@tallinnlv.ee

«Väikese riigi, selle rahva 
jaoks on olümpiamedal juba 
pidupäev. Väike ime!» rää-
gib intervjuus Pealinnale 
endine vasaraheitja ja Eesti 
olümpiakomitee liige Jüri 
Tamm.

Milliste tunnetega suhtute Ees-
ti epeenaiskonna võitu Tokio 
olümpial?

On suur rõõm, et Eestil on 
kuld, ja mitte üks, vaid neli 
tükki – naised päästavad ala-
ti hädast, kui vaja!  Minu isik-
lik emotsioon on selline, et vä-
ga hea, et olümpia ikkagi toi-
mus, olgugi aasta hiljem, ko-
gu selles keerulises olukorras! 
Sportlased ootasid võistlusi vä-
ga. On olnud väga huvitav kon-
kurents, väga kõvad tulemused 
ja uued spordialad, nii et Ees-
ti peab olema õnnelik, et meil 
on kuld olemas, ja pronks li-
saks. Olime ju väga väikese 
koondisega väljas, võrreldes 
Hiina, Ameerika jt suurriiki-
dega. Õnnitlused spordisõpra-
dele ja kogu rahvale!

Kui oluline on see võit Eesti 
rahva jaoks?

On eriti vahva, et ikkagi 
naised tegid asja ära – vii-
mane medal, mille naine või-
tis, oli ju Erika Salumäe kuld 
1992. aastal. Iga medalivõit 
tänapäeva globaalses ja väga 
konkurentsitihedas maailmas 
on pisike ime. Niisiis on ime 
jälle tehtud – Eesti on maail-
ma spordikaardil ja väärikal 
kohal maailma riikide edeta-
belis. Siin võib öelda nagu lo-
terii puhul: üks õnnestumine 
on juba jackpot!

Kui mina 1990. aastal oma 
esimese medali võitsin, ega ma 
väga hästi aru ei saanud, mida 
ma tegin. Kui ajakirjanikud kü-
sisid, et kuidas siis tunne on, 
vastasin, et vähemalt on mida-

gi koju viia ja vanematele näi-
data. Tänases olukorras on nii, 
et Eesti koondisel ja tüdrukutel 
on midagi koju viia ning las-
tele ja Eesti rahvale näidata – 
see on suur asi!

Väikese riigi, selle rahva 
jaoks on olümpiamedal juba 
pidupäev. Väike ime! Väikese 
riigi sportlasel lasub olümpia-
mängudel tohutu vastutus ja to-
hutu psüühiline koormus. Vaat 
et iga teine kaasmaalane on si-
nu või sinu sugulaste tuttav.

Kui oluline on igas vanuses lii-
kuda ja spordiga tegeleda?

Liikuda tuleks juba vara-
sest east peale. Tõsiseks spor-
diga tegelemiseks on parim aeg 
noorus, kuid füüsiline aktiiv-
sus on vajalik igas vanuses. Tu-
leb vaid leida sobiv spordiala.

Isegi jalutuskäik koeraga 
kuulub aktiivse eluviisi alla. 
Iga võimalus arvuti välja lü-
litada, teleri eest üles tõusta, 
minna värskesse õhku, vaada-
ta, mis on ümberringi – see on-
gi aktiivne puhkus. Väga tähtis 
on tunda oma keha. Tuleb ette, 
et ärkad hommikul ja kuuled, 
kuidas linnud laulavad. Ja sul 
hakkab hinges nii hea. 

Teisel päeval sa aga ei kuu-
le nende laulmist. See tähen-
dab, et sa oled väsinud, sul 
pole tuju, sinuga on midagi 
korrast ära. Ei maganud välja 
või pingutasid tööl üle. Sellis-
tel päevadel pole vaja ennast 
jõuga sundida ega nõuda en-
dalt täisprogrammi. Vähenda 
sportimise intensiivsust, lühen-
da treeninguaega.

Mida te peate silmas, kui ütlete 
tervislik eluviis? 

Minu vanuses – ma olen 
64-aastane – on see füüsiline 
aktiivsus, tervislik toit ning 
päeva- ja nädalaplaani järgi-
mine. Püüan õigeaegselt ma-
gama heita – kui just samal 
õhtul pole EM jalgpalliülekan-
net või muud huvitavat võist-
lust. Ma ei tõuse liiga vara, ku-
ni on und, tuleb magada. Kui 

teil on võimalik päeval maga-
da kas või 15-20 minutit, ka-
sutage seda kindlasti. See an-
nab teile psüühilise tasakaalu. 
Väga paljud meie probleemid 
tulenevad stressist.

Praegu on kümme Tallinna koo-
listaadioni avatud kõigile kasu-
tamiseks. Kas see võib tekitada 
suuremat spordihuvi?

Ma kinnitan, et see on suu-
repärane algatus! Spordiring-
kondades mõeldi sellest ammu. 
Milleks rajatakse koolistaadio-
nid? Kas ainult selleks, et seal 
tunde ja õpilaste võistlusi lä-
bi viia? Ei! Need on ümbritse-

vate majade elanike jaoks ko-
dustaadionid. Pikka aega ei 
lastud kõrvalisi inimesi sin-
na seetõttu, et kardeti, et nad 
lõhuvad midagi. Kuid see oli 
liigne kartus! 

Mul on mõte kutsuda järg-
misel aastal neile staadionide-
le spordiveterane ja treenereid, 
et nad räägiksid oma elust, jäl-
giksid, kas treenitakse õiges-
ti. Elavat suhtlust inimesega, 
kellel on elukogemust ja soo-
vi noortega suhelda, ei asenda 
ükski telesaade ega videoloeng.

Ainult staadionide avami-
sest jääb väheks. Noorte spor-
tima meelitamiseks on oluline 

vanemate eeskuju. Saab ju lei-
da kaks-kolm päeva nädalas, 
et lastega tegeleda.

Kuivõrd on spordis vajalik võist-
lemine? Kas liikumisest üksi ei 
piisa?

Maksimumi poole püüdle-
mine annab motivatsiooni. Ma 
isiklikult ei ole päris rahul sel-
lega, et me kehalises kasvatu-
ses eemaldume sportlikust põ-
himõttest, juhime kogu tähele-
panu üksnes liikumisaktiivsu-
sele. Olen veendunud, et tu-
lemuste võrdlemine on väga 
oluline. Kui sa täna hüppasid 
kaugust 3 meetrit, homme aga 
3,10, siis see tähendab, et sa 
arenesid ja  sul on eesmärk. 
Olümpiavõitja hüppab peaaegu 
9 meetri märgise juurde. Tema 
on endale eesmärgi seadnud ja 
sina samuti. Tema saavutab en-
da jaoks võimaliku maksimumi 
ja sina enda jaoks võimaliku. 

Noored vajavad konkurent-
si, tarvis on õppida ausalt võit-
ma ja ausalt mõistma, mille pä-
rast sa kaotasid! Kui sa aga tä-
na võitsid ja jääd loorberitele 
lebama, siis järgmisel korral 
sa kaotad. Elus on meie üm-
ber suur konkurents ja sport 
aga on elu väga täpne mudel.

Kujutlege, et ütleme noorte-
le, et täna mängime jalgpalli, 
kuid väravad pole meile oluli-
sed.  Tahame ainult, et te lii-
guksite ja ajaksite palli taga. 
Mida noored teile vastavad, on 
lihtne ette kujutada. Me oleme 
muutunud liiga laisaks. Meile 

tundub, nagu me kaitseksime 
niiviisi oma lapsi läbikukku-
mise pettumuse eest.

Kuidas siis panna noori rohkem 
sportima?

Konkurentsi pole tarvis mit-
te vältida, vaid otsida lastele 
sellised spordialad, mis neile 
sobivad! Siis saavad neist võit-
jad. Kui minu isa oleks mu vii-
nud iluuisutama, see oleks ol-
nud katastroof! Ma olin lapse-
na nagu kapp, kuidas nii suu-
rena uiskudel hüpata! Võitlus-
kunstid, tõstmine, vasaraheide 
– see on niisuguste jaoks na-
gu mina! 

Kui sul on väikest kasvu 
noormees, vii ta võimlema. Tal 
pole tarvis korvpalliga tegele-
da. Otsi seda, mis talle meel-
dib. Asi pole ju ainult füüsi-
listes eeldustes. Mõnele meel-
dib kontaktsport, teisele vas-
tupidi. Mõni soovib mängida 
meeskonnas, teine eelistab ük-
si oma tulemuse eest vastuta-
da. Pole vaja lapsele peale sun-
dida seda, mis pole talle lähe-
dane ei füüsilises ega psüühi-
lises mõttes. 

Ideaalis proovivad inimesed 
lapsepõlves mitmeid spordiala-
sid, et otsustada, mis on nei-
le hingelähedane ja kus nad 
saavad end kõige enam aren-
dada. Nii me saamegi võitjate 
ühiskonna. Igaüks peab ole-
ma võitja oma kohal. Spor-
dis. Kuid elus samuti! Igaühe 
väikesed võidud on meie ühi-
seks võiduks. 

«Kui mina 1990. aastal oma esimese medali võitsin, ega ma väga hästi 
aru ei saanud, mida ma tegin,» meenutas Tamm.

Tamm on püstitanud maailmarekordi

• Jüri Tamm osales olümpia-
mängudel neli korda. 1980. 
ja 1988. aastal võitis ta 
NSVL koondvõistkonnas 
pronksmedali vasaraheites. 

• 1992. ja 1996. aastal võist-
les ta olümpiamängudel ise-
seisva Eesti meeskonnas. 

• Tamm sai 1987. aastal ker-
gejõustiku MM hõbemedali. 

• Tema pagasis on ka 1981. 
aasta universiaadi teine 
koht, ta on 1983. aastal uni-
versiaadi võitja. 

• 1980. aasta olümpiaeelsetel 
võistlustel saavutas vasara-
heites maailmarekordi, saa-
tes heitevahendi 80.46 kau-
gusele.
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Endisel püssirohu valmista-
mise tänaval saab  kunagi-
ses KGB saapalaos imetle-
da tillukest kirikut ja maitsta 
Ukraina leiba.

Tallinna heerold Jüri Kuuske-
maa kutsub saate «Tallinna pa-
noraam» rubriigis «Heeroldi ju-
tud» vanalinnas jalutades avasta-
ma linna kõige väiksemat püha-
koda, mis asub Laboratooriumi 
tänaval ja mida juhuslik mööda-
käija tihtilugu ei märkagi. Seal-
ne Ukraina kreeka-katoliku kirik 
on aga kohaliku Ukraina kogu-
konna keskus. «Laboratooriumi 
tänav on oma nime saanud sel-
le järgi, et siin valmistati püs-
sirohtu,» selgitas Kuuskemaa. 
«Siin asusid ka aidad ning üks 
nendest aitadest on teinud läbi 
imelise metamorfoosi – sellest 
on saanud Ukraina Kolme Käe 
Jumalaema kirik.»

Kiriku välisseinalt võib leida 
ava, kuhu saab lasta oma palve-
soovi. «Neid, kellel on mured, 
aitab siis preester oma palves,» 
mainib heerold.

Algne aidahoone oli seest vä-
ga lihtne: kelder, kaks madalat 
korrust ja vahelagi pööninguga. 
Nurgas oli ümmargune trepišaht, 
mis viis üles. Kui hoone kohan-
dati ümber Oleviste kiriku leeri-
õpilaste toaks, ehitati see ümber 
– tehti puidust võlvid ja terav-
kaarsed uusgooti stiilis aknad. 
Hiljem,  nõukogude ajal, võeti 
maja kirikult ära ning seal asu-
sid hoopis KGB või siseminis-
teeriumi saapaladu. Kui Eesti 
taastas iseseisvuse ning Tallin-
nas hakkasid rahvusvähemused 
end jälle liigutama ja oma kul-
tuuri järgima, anti ruumid Uk-
raina kogudusele, et nad saak-
sid rajada oma kiriku.

Kolme käega neitsi
Altarisein on kirikusse ehita-

tud väga vaimukalt ja lakoonili-
selt. Kasutatud on palke, mis su-
landuvad keskaegse Tallinna at-
mosfääri. Paigutatud on ka ku-
ninga väravad, mille kohal kõr-
gub neitsi Maarja. 

«Kui keldrist prahti välja 
kühveldati, leiti sealt kaks ki-
vitükki, millel on kujutatud 
inimese labakäsi. Tükid müü-
riti siia seina ja see andis ins-
piratsiooni, et Ukraina kirik 
sai nimeks Kolme Käe Jumala-
ema kirik,» rääkis heerold. «On 
üks selline legend, et kellelgi 
oli käsi väga haige ja ta pal-
vetas Jumalaema poole. Käsi 
sai terveks ja tänutäheks osu-

tatud heateo eest laskis mees 
valmistada käekuju, mis ripu-
tati Neitsi Maarja kuju külge. 
Nii sai see Neitsi Maarja kuju 
kolm kätt.»

Ukraina kogu-
kond Eestis on üs-
na suur. Prae-
gu peaks siin 
elama 35 
000 uk-
rainlast, 
ja kuigi 
osa neist 
on ateis-
tid, siis 
teine osa 
on meelsasti 
valmis käima 
ka kirikus. «Mõ-
nikord, kui ei olnud 
koroonaviirust, oli siin ki-
rikus sadakond inimest,» mai-
nis heerold.

Kuuskemaa sõnul ei ole uk-
rainlased mõelnud ainult kitsalt 
rahvuslikult, vaid on võtnud ju-
malaema patronaaži natuke laie-
malt. Nii leiabki kirikust kuns-

tipärase kujundusega 
tahvelmaalid, mis 

kujutavad mit-
mesuguseid 
pühakuid, 
kes aitavad 
ja kaitse-
vad ini-
mesi, ko-
dusid ja 
koduloomi.

Hoo-
ne kirikuks 

kohaldami-
se hing, disai-

ner Anatoli Ljutjuk 
on loonud kiriku kõrva-

le ka Ukraina kultuurikesku-
se, kus tehakse paberit, ukrai-

napärast leiba, õlgedest män-
guasju ja värvitakse ka mune. 
Ukraina värvitud lihavõttemu-
nad on heeroldi sõnul tõeline 
kunstivaldkond ja tulemus saab 
palju uhkem kui paljudes muu-
des riikides või rahvaste juures. 
Kiriku keldrist leiab väljapa-
neku värvitud munadest, mis 
on eri piirkondade lõikes eri-
neva mustriga, nii nagu meie 
rahvariided.

Tagakiusatutest 
kunstimeistriteks

Kolme Käe Jumalaema kirik 
on küll Ukraina kogukonna ki-
rik, kuid siia on oodatud ka tei-
sed inimesed. Igaüks võib tulla 
vaatama, kuidas siin ollakse, su-
vel saab sageli kuulata väga pal-
jude lindude laulu.

Põnevaid ikoone saab vaada-
ta ka Vene 6 õues ehk Meistrite 

hoovis ikoonimuuseumis. «Pei-
psi vanausuliste seas on veel 
moes vana ikoonikultuur, mida 
on seal pikalt arendatud,» selgi-
tas Kuuskemaa. «Seal on olnud 
oma  ikoonimaalijad, neist kõige 
tuntumad olid vennad Frolovid. 
Nad tulid Peipsi äärde Valgeve-
nest, aga enne oli Gavriil õppi-
nud Moskvas. Vanausulised ei 
läinud erinevalt ametlikust vene 
kiriku kunstist kaasa lääne rah-
valiku või akadeemilise stiiliga. 
Vanausuliste ikoonimaal püüdis 
jääda n-ö Rubljovi-aegsete kaa-
nonite juurde, mis oli ehe, pu-
has, õilis ja idealistlik.»

Ikoonimuuseum asub vanas 
aidas, millel kokku viis kor-
rust. «Neist kahes on väljapa-
nek, viiendal korrusel raamatu-
kogu, neljas korrus peaks peatselt 
saama ka uue väljapaneku,» lau-
sus Kuuskemaa. «Kui see muu-

seum avati, siis oli kollektsioo-
nis 300-400 ikooni väga erine-
vatest koolkondadest. Praegu-
seks on kogu tublisti kasvanud 
ja hõlmab juba 800 ikooni.»

Ikoone ostetakse juurde ise-
gi läänemaistelt oksjonitelt, kus 
neid ikka liigub. Kollektsiooni al-
gataja on Gunnar Savisaar, kel-
lel tekkis alguses isiklik huvi ja 
armastus selle valdkonna vastu. 
Nüüdseks on sellest huvist saa-
nud muuseum, mis kõigile kü-
lastajatele avatud.

17. sajandi lõpus, kui Vene-
maal hakati vanausulisi taga kiu-
sama – neid põletati elusalt koos 
kirikutega, saadeti sunnitööle ja 
tehti igasuguseid muid jubedusi 
–, põgenes osa neist Peipsi lää-
nekaldale, kus toonane Rootsi 
võim suhtus nendesse leebelt, ju-
tustas heerold. Vanausulised ela-
vad Peipsi ääres seniajani ning 
on siin väga hästi kohanenud. 
Nad räägivad nii vene kui ka 
eesti keelt, kasvatavad kapsaid, 
sibulat ja püüavad kala.

Salapärane ka 
spetsialistidele

Muuseumirahvas teab öelda, 
et kõige populaarsem ikoon va-
nausuliste toas on suuremõõtme-
line Kristus Kõigevalitseja. See 
on omandatud Eestis, aga tema 
taustalugu on puudulik. «Asja-
olu, et isegi spetsialistid, kes on 
seda lähemalt uurinud, on sega-
duses, kuidas ikooni  dateerida, 
näitab ikka kõrge meisterlikku-
se taset,» mainis Kuuskemaa.

Ka Gavriil Frolovi töökojas 
oli mitmeid õpilasi ja mõned 
neid jäid tegutsema pärast tema 
surma. Nende hulgas oli Mark 
Solntsev, kellelt leiab muuseu-
mis mitu ikooni.

Teine andekas õpilane, kes 
hiljem Eestist lahkus, oli Pimen 
Sofronov, kellelt on õnnestunud 
saada ainult üks kindlasti tal-
le omistatav teos, mis kujutab 
peaingel Miikaeli. «Peainglit on 
siin kujutatud ratsutamas puna-
setiivulisel hobusel, keda võib pi-
dada lääne Pegasuse eeskujuks 
või suguvennaks Maa kohal,» sõ-
nas heerold. «Maa on siin kuju-
tatud punaka ja mägisena, sel-
le all avaneb veel nagu koobas, 
kuhu peaingel Miikael paiskas 
saatana põrgusse.»

Peipsiääre vanausuliste ikoo-
nimaali pärand moodustab siis-
ki vaid väikese osa ikoonimuu-
seumi väljapanekust.

Vaata videoid «Heeroldi 
juttudest» aadressil 
www.pealinn.ee

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Vanausulisi Vanausulisi Vanausulisi 
põletati elusalt põletati elusalt põletati elusalt 

koos püha-koos püha-koos püha-
kodadega.kodadega.kodadega.

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikus-
tab  ajavahemikus 26.07–09.08.2021
Projekteerimistingimuste eelnõu Künka-
maa tn 8 kinnistul. Lubatud on täpsusta-
da arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujun-
duslikke tingimusi. Hoone katusekallet 
on lubatud muuta ja kavandada lameka-
tusega hoone. Kõikide teiste nõuete ja 
näitajate osas peab ehitusprojekt vasta-
ma alal kehtiva detailplaneeringule. Ma-
terjalid on nähtavad aadressil https://tpr.
tallinn.ee/ samaaegselt avaliku väljapa-
neku teatega detailplaneeringu nr 
DP015010 juures rubriigis „Dokumen-
did“
Avalik väljapanek toimub linnaosa valit-
suses, Ehitajate tee 109a/1  II korrusel 
esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast 
neljapäevani 8.15–17.00 ning reedel kl 
8.15–16.00.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 28. juu-
ni 2021 istungil korraldusega nr 762:
võtta vastu Nõmme linnaosas asuva 0,19 
ha suuruse maa-ala kohta koostatud Ro-
hula tn 18 kinnistu detailplaneering, Uibo 
Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 2012/5. De-
tailplaneeringu koostamise eesmärk on 
muuta Rohula tn 18 kinnistu sihtotstarbe-
ta maa sihtotstarve elamumaaks ning 
määrata krundile ehitusõigus kuni 2 maa-
pealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikela-
mu ning ühe abihoone rajamiseks. Lisaks 
antakse detailplaneeringus heakorrastu-
se, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkude-
ga varustamise põhimõtteline lahendus.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 08. juuli 
2021 istungil korraldusega nr 770:
võtta vastu Kesklinnas asuva 0,34 ha 
suuruse maa-ala kohta koostatud Tartu 

mnt 86b kinnistu detailplaneering, K-
Projekt Aktsiaseltsi töö nr 11193. Detail-
planeering on koostatud eesmärgil mää-
rata ehitusõigus Tartu mnt 86b kinnistule 
kuni 14 maapealse ja 3 maa-aluse korru-
sega ärihoone ehitamiseks ning krundi 
kasutamise tingimused. Tartu mnt 86c 
kinnistu jäetakse transpordimaa krun-
diks Ülemiste ristmiku teerajatiste tee-
nindamiseks.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 15. juuli 
2021 istungil korraldusega nr 781:
kehtestada Põhja-Tallinnas asuva 0,60 
ha suuruse maa-ala kohta koostatud 
Kotzebue tn ja Vana-Kalamaja tn vaheli-
se kvartali detailplaneering, aktsiaselts 
NORD PROJEKT töö nr 05400. Detail-
planeeringu eesmärk on Põhja-Tallinnas 
asuvate Kotzebue tn 18d ja Kotzebue tn 

18c kinnistute liitmine üheks elamumaa 
sihtotstarbega krundiks ning moodusta-
tavale krundile 2 ehitusõiguse määrami-
ne kuni kuue 4 maapealse (sh katuse-
korrus) ja 1 maa-aluse korrusega korte-
relamu ehitamiseks. Lisaks on detailpla-
neeringus määratud üldised maakasu-
tustingimused ja esitatud heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsude, parkimise 
ning tehnovõrkudega varustamise põhi-
mõtteline lahendus.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikus-
tab ajavahemikus 16.08-31.08.2021
Projekteerimistingimuste eelnõu Kurmu 
tn 10 kinnistul. Lubatud on täpsustada 
hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoo-

nestusala suurendamist, vähendamist, 
keeramist või nihutamist, hoonestusala 
võib suurendada kuni 10%, kinnistu pii-
rist minimaalselt 3,3 meetri kaugusel 
vastavalt esitatud asendiplaani joonisele 
Ehitusjoon kavandada tänavapoolsest 
piirist samale kaugusele Kurmu tn 12 
elamuga. Kõikide teiste nõuete ja näita-
jate osas peab ehitusprojekt vastama 
alal kehtivale detailplaneeringule. Pro-
jekteerimistingimuste taotlusega on või-
malik tutvuda Tallinna planeeringute re-
gistri veebiaadressil https://tpr.tallinn.
ee/ detailplaneeringu nr DP002780, juu-
rest rubriigist „Dokumendid“.
Avalik väljapanek toimub linnaosa valit-
suses, Ehitajate tee 109a/1 teisel korru-
sel  esmaspäeval 8.15–18, teisipäevast 
neljapäevani 8.15–17 ning reedel kl 8.15–
16.

Tule vanalinna väikseimat 
pühakoda ja Ukraina 
kultuurikeskust avastama!

Jüri Kuuskemaa näitab väikest kirikut 
Laboratooriumi tänaval, mis on ukrai-
napärane, hubane ja armas.
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Shereen Belal sattus Eestis-
se pagulasena 2016. aasta ap-
rillis koos abikaasa Mustafa ja 
8-aastase poja Omariga Süüria 
sõja eest põgenedes. Tema pere 
elas Damaskuses, kus 2011. aas-
tal lahvatanud kodusõda jõudis 
pommiplahvatustega otse nen-
de õuele. Selleks, et ellu jääda, 
tuli kodumaalt lahkuda. Lä-
bi Liibanoni liiguti Türgisse, 
aga sealsete rahvustevahelis-
te konfliktide ja keelebarjää-
ri tõttu rännati edasi ja võeti 
ette eluohtlik reis mööda tor-
mist Vahemerd. Lekkiva kum-
mipaadiga jõuti lõpuks Kree-
kasse, kus pere paigutati põ-
genikelaagrisse.

«Ateenas anti meile valida, 
kas jääda Kreekasse või tul-
la Eestisse. Meil oli 15 minu-
tit aega otsustamiseks, otsisi-
me telefonist infot, et mis maa 
see Eesti üldse on. Ma ei ol-
nud Eestist enne midagi kuul-
nudki, aga leidsin fakti, et siin-
ne koolisüsteem on Soome jä-
rel teisel kohal – ja see sai ot-
sustavaks. Meie suurim soov 
oli leida selline paik, kus poeg 
Omaril oleks turvaline kasva-
da ja koolis käia. Me ei mõel-
nud niipalju endale kui temale 
– Süürias poleks tal olnud min-
git tulevikku,» räägib Shereen. 

Unistus kohvikust sai teoks
Shereen ja tema abikaasa on 

pidanud oma põgenemise lugu 
jutustama mitmeid kordi. Neli 
aastat tagasi, kui nad olid Ees-
tis olnud kümme kuud, oli She-
reeni abikaasa Mustafal unis-
tus avada oma väike kohvik, 
mis pakuks.

Süüria toite. Süüria köök sar-
naneb Liibanoni ja Türgi köögi-
ga, kuid sellel on oma nüansid.

Tänaseks on unistus teoks 
saanud. Kohtume Shereeniga 
Marhaba-nimelises söögikohas 
Tare tänaval, mis pakub värs-
keid, koduse retsepti järgi val-
mistatud Lähis-Ida roogi. Vest-
lust kokku leppides arvasin, et 
leian eest värvikireva idamai-
se restorani, aga hõrgud eined 
valmivad kitsukeses lihtsa si-
sustusega köögis, kust need 
tellijani toimetatakse. Ka She-
reen ise pole üldse selline, na-
gu teda internetis nähtud foto-
de järgi ette kujutasin. Piltidel 
tundub ta suurt kasvu jõulise 
emandana, aga mulle sirutab 
terekäe hoopis pisike valget 
hidžaabi kandev naine, rahu-
likes pruunides silmades sõb-
ralik naeratus. 

Shereeniga on esimesest 
silmapilgust peale väga liht-
ne suhelda – paarikümne mi-
nuti möödudes on tunne, nagu 
räägiks sõbrannaga, keda pole 
mõnda aega näinud. Ta pakub 
jutu kõrvale piparmünditeed. 
Kui ütlen, et eestlased kasva-
tavad ka koduaias piparmün-
ti, noogutab ta, aga lisab: «Oh, 
sa peaksid maitsma Lähis-Idas 
kasvanud mündist valmistatud 
teed, aga selline siin kahjuks ei 
kasva. Sealne päike annab tai-
medele hoopis tugevama mait-
se,» jutustab naine teekannu-
ga askeldades. 

Piparmünditee pole Araa-
bia kultuuris üksnes värsken-
dav kuum jook, vaid ka küla-
lislahkuse väljendus, ning ta-
valiselt pakutaksegi seda tervi-
tusjoogina. «Muidugi armasta-
me me ka kohvi, kohv on vä-
ga oluline osa Araabia köö-
gis,» jätkab naine. «No näi-
teks, hommikul, kui abikaasa 
on tööle läinud, kuuled kopu-
tust uksele – naabrinaine astub 
läbi ja siis me kohvitame mõnu-
ga! Kui sa teinekord külla tu-
led, siis valmistan sulle kohvi 
meie moodi.»

Minevik kadus kohvritega 
Vahemerre

Süüria köögist ja toidust 
rääkides löövad Shereeni sil-
mad särama. Kui pikemalt vä-
lismaal elanud eestlased üt-
levad, et tunnevad puudust 
eelkõige mustast lei-
vast, siis Shereen tun-
nistab, et igatseb ko-
duseid lõhnu: «Minu 
kodumaal on toiduval-
mistamise lõhn hoopis 
teistsugune! Kui lähed 
seal turule, siis oled 
keset külluslikkust. 
Me kasutame rohkem 
maitseaineid, erinevaid 
vürtse,» selgitab She-
reen, kes on töötanud 
Eesti pagulasabi keskuse 
juures asuvas sotsiaalses 
ettevõttes Siin & Sääl ko-
kana. «Seal toimetavad 
eri kultuuridest naised 
ja paljud neist kasutavad 
toiduvalmistamisel ainult 
soola ja pipart – ma ütle-
sin, et meile maitseb see 
nagu haiglatoit,» meenu-
tab ta naeratades kohtu-
misi mitte-idamaise köö-
gikultuuriga. 

Shereeni lemmikuks on fa-
lafelid ehk frititud kikerherne-
pallid. «Alguses oli meil kee-
ruline leida vajalikke maitse-
aineid, aga nüüd teame, kust 
neid tellida. Meil on välja ku-
junenud oma kliendid, kes ar-
mastavad just selliseid vürtsi-
kaid toite, nagu meie teeme. 
Ja meie suurimad kliendid on 

Süüria pere põgenes lekkiva kummipaadiga üle tormise mere sõja jalust
«Meil oli 15 minutit otsustamiseks, kuhu elama asuda. 
Ma ei olnud Eestist enne kuulnudki, aga kui selgus, et  
siinne koolisüsteem on Soome järel teisel kohal, sai 
see otsustavaks. Meie suurim soov oli leida paik, kus 
poeg Omaril oleks turvaline kasvada ja koolis käia,» 
ütles Süüria sõja eest põgenenud ja Eestis uue kodu 
leidnud Shereen Belal, kes on Tallinnas elanud nüüd 
juba viis aastat. 

eksootilisi roogi eelistavad ko-
halikud.» 

Jutt läheb ka eestlaste rah-
vustoitudele. Verivorst? «Jaa, 
ma tean küll, et siinmail te-
hakse selliseid asju, aga selle 
söömine ei tule kõne allagi – 
ma olen ju moslem! Ka Omar 
imestas, et kuidas küll saab mi-
dagi sellist üldse suhu pista,» 
mainib naine.  

Väga keeruline on mõista, 
mida tunnevad inimesed, kes 
on sunnitud jätma maha oma 
kodu, vanemad, sugulased – 
terve varasema elu. Shereen üt-
leb, et esmakohtumine uue ko-
dulinnaga on tal mälust pühi-
tud – pingelangus oli nii suur. 
«Pärast Tallinnasse jõudmist oli 
esialgu täiesti tühi tunne,» tõ-
deb ta. «Suur hirm oli, sest me 
ei teadnud siinsest elust mitte 
midagi. Ainult seda, et Eestis 
on turvaline, aga samas olime 
ajalehest lugenud, et siinsed 
inimesed ei armasta põgenik-
ke. Alustada tuli täiesti nullist, 
meil ei olnud kaasas riideid ega 
üldse mingeid asju, ainult doku-
mendid – kogu minevik kadus 
koos kohvritega Vahemerre.» 

Kuninglikku elu ei tasu loota
Shereeni sõnul on ta väga 

tänulik selle üle, et on saanud 
koos perega võimaluse siin uut 
elu alustada, kuid möönab sa-
mas, et sisseelamine on olnud 
väga raske. «Inimesed mõtle-
vad, et põgenikud tulevad siia 
ja elavad nagu kuningad, et 
nad saavad riigilt palju raha 
ja tasuta korterid, aga see pole 
kaugeltki nii,» selgitab ta. «Esi-
mestel kuudel valasin palju pi-
saraid – me tulime tühja korte-
risse, kus polnud ei magamis-
aset ega köögitarbeid, millega 
süüa teha. Saime kolme inime-
se peale mõnisada eurot, nii et 
kui ma siin esimest korda poo-
di läksin, oli mul 50 eurot ja 
ma ei osanud valida, kas osta 
selle eest süüa või puhastusva-

hendeid. Nutsin terve öö, sest 
ma ei kujutanud ette, kuidas me 
siin üldse hakkama saame…» 

Õnneks oli Shereenil Ees-
tis hea sõber Maria, kes ai-
tas perel end siin sisse seada. 
«Me lahkusime kodust, sest 
ma lihtsalt pidin midagi tege-

ma, et ellu jääda,» rää-
gib süürlanna. «Ja ma 
pean ka nüüd midagi 
tegema, et eluga edasi 
minna. Ma ei pea en-
nast väga tugevaks ini-
meseks, aga kui elus on 
mingi probleem, siis 
ma püüan sellele la-
henduse leida. Kui me 
siia kolisime, siis oli 
mul väga abitu tun-
ne, sest ma ei saanud 
ise mitte midagi teha 
oma olukorra paran-
damiseks.»

Teise riiki, täiesti 
teistsugusesse kesk-
konda elama asumi-

Shereeni poeg Omargi aitab 

köögis süüa teha. Mats Õun

Shereen koos sõbranna Mariaga, kes aitas tal elu Eestis sisse seada.  

Mats Õun

Õnne Puhk
onne.puhk@
tallinnlv.ee

ne eeldab tugivõrgustiku loo-
mist. «Selleks, et probleeme la-
hendada, pead sa tundma ini-
mesi, keda appi kutsuda,» tun-
nistab naine. «Süürias on kom-
beks, et kui on suur pere, siis 
aidatakse üksteist rasketel ae-
gadel. Mu abikaasa sai mõne 
nädala möödudes õnneks tööd 
– ilma tööta pole ju võimalik 
ära elada.»

Miks mu kodumaal 
sõditakse?

Shereen õppis Süürias üli-
koolis araabia keelt ja islami 
kultuuri ning töötas pärast po-
ja sündi lasteaias õpetajana. Ta 
räägib, et majanduslikus mõt-
tes oli elu tema kodumaal en-
ne sõja puhkemist heal järjel. 
«Ma olen töötanud araabia kee-
le ja matemaatika õpetajana 
ning organisatsioonis, mis ai-
tab isata jäänud lapsi. Abiellu-
sin ja sündis Omar, seetõttu jäi 
mul ülikool lõpetamata. Plaa-
nisin kindlasti õpinguid jätka-
ta, aga siis algas sõda.»

Kui räägitakse Süüria sõ-
jast, on väga keeruline aru saa-
da, kes, miks ja mille eest seal 
tänaseni täpselt sõdib. Nüüd-
seks on selles rahvusvahelise 
ulatuse võtnud verises tohu-
vabohus, mis algas natuke üle 
kümne aasta tagasi, 15. märt-
sil 2011, hukkunud mõninga-
tel andmetel juba üle 500 000 
inimese, ja oma kodust on sun-
nitud lahkuma kolmandik rah-
vast. «Ma loen ja kuulan palju 
uudiseid ja räägin oma perega. 
Tavalised inimesed Süürias ei 
mõista, mis nende maal praegu 
toimub,» lausub Shereen. «Ma 

Neli aastat tagasi Eestisse saabudes oli Shereenil ja ta abikaasal Mustafal unistus avada Tallinnas väike kohvik, mis pakuks Süüria toite. Nüüdseks on unistus teoks saanud ja abikaa-
sad peavad Marhaba-nimelist söögikohta Tare tänaval.  Mats Õun
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Süüria pere põgenes lekkiva kummipaadiga üle tormise mere sõja jalust

ei tea, mis on tõde ja miks mu 
kodumaal sõditakse. Kui rahu-
tused 2011. aastal algasid, vär-
vati kõik mehed otse tänavalt 
sõjaväkke. Mehed, isad ja pojad 
ei pääsenud enam oma abikaa-
sade, laste, emade juurde ning 
pered kisti lahku.»

Õpetaja karjäärile Shereen 
praegu ei mõtle, igapäevase lei-
va peab lauale tooma Marhaba, 
kus toimetamine neelab suure-
ma osa tema päevast. Idamaine 
köök viis ta aga kokku tantsuõpe-
taja Berit Villiga, kellega nüüd-
seks ollakse head sõbrad. «Berit 
tuli siia toitu tellima ja me hak-
kasime rääkima. Ta pakkus väl-
ja, et sooviks korraldada üritusi 
just sellistele naistele nagu mina 
– Araabia kultuurist pärit pagu-
lastele, kes on siin võõras kesk-
konnas,»  meenutab Shereen. 

«Igatsesin juba ammu, et mul 
oleks araablannadest sõbrad, 
kellega saaksin rääkida ja ja-
gada oma armastust araabia 
kultuuri vastu,» ütles Vill. Tä-
nu kohtumisele Shereeniga tek-
kis tal idee korraldada nais-
teõhtuid, kus saaksid kokku 
Tallinnas elavad eri rahvused. 
«Idamaades on eri põlvkonda-
de naistel kombeks kokku tul-
la, et omavahel suhelda, jaga-
da oma muresid ja rõõme ning 
koos midagi ette võtta. Naised 
saavad kokku, lapsed on kaa-
sas ja räägitakse naistejutte – 
on need siis isiklikud või laste-
ga, kultuuri ja muusikaga seo-
tud teemad,» räägib ta. 

Araabia naiste kogunemiste-
ga liitus ajapikku ka teistest rah-
vustest naisi – esindatud on ase-
rid, naised Indiast, Pakistanist 

ja Nepalist. «Tallinnas tegutseb 
ka väga tore Maroko kogukond 
ning me teeme koostööd siin-
sete tatarlaste ja armeenlaste 
seltsidega,» mainib Vill. 

Pagulasabi aitab kohaneda
Vill ütleb, et kui meediat jäl-

gida, võib tunduda, et meil on 
suur hirm pagulaste ees, aga te-
gelikult on neid Eestis ja Tal-
linnas vähe. «Mulle tundub, et 
Eestis ei ole pagulastesse suh-
tumisega kuigi suurt probleemi. 
Muidugi on uus tihti ka hirmu-
tav, ja kui sul ei ole kokkupuu-
det ega kogemust teistsuguse 
kultuuriga, siis võibki see kõik 
tekitada hirmu,» mõtiskleb ta. 
«Seetõttu on ka need naiste 
üritused hästi olulised – me ei 
räägi siin ju mingist integree-
rumisest, vaid sellest, et välis-
maalased mõistaksid meid pare-
mini ja meie neid. Ja mis saab 
olla veel parem, kui teha seda 
läbi tantsu ja muusika.»  

Pagulastel aitab siinse elu-
ga kohaneda Eesti Pagulas-
abi, kes pakub tugiteenuseid 
rahvusvahelise kaitse saaja-
tele Eestis. Tugiteenuste juht 
Anu Viltrop ütleb, et pagulas-
abi keskuses tegutseb praegu 
koos kaks asutust. Eesti Pa-
gulasabi Tallinna kontoris pa-
kutakse rahvusvahelise kait-
se saajatele eri tugiteenuseid 
ning sotsiaalse ettevõtte Siin 
& Sääl kaudu töö-ampse ja 
seltskondlikku tegevust. Just 
siin töötas Shereen enne oma 
firmale pühendumist kokana 
ja õpetas araabia keelt. 

«Selleks, et taolises olukor-
ras vastu pidada, peab olema 

tugev inimene – Shereen võib 
tunduda leebe ja haprana, aga 
ta on väga sitke, kuigi see ei 
paista esmakohtumisel välja. 
Just see sitkus paneb järjepi-
devalt otsima võimalusi, kui-
das raskest olukorrast välja 
tulla,» märgib Viltrop. «Eriti 
pagulaste puhul on üsna selge 
muster see, et kui inimene on 
juba pealtnäha kõik raskused 
seljatanud, tuleb mingisugune 
tagasilöök – küsimus on sel-
les, kui pikk ja sügav see on ja 
kui hästi me oskame teda sel-
les olukorras toetada. Üks asi 
on see, et me pakume keele-

õpet ja nõustamist, aga vaimse 
tervise teemade puhul on asi 
keerulisem. Kui ei ole inimese-
ga ühist keelt või kui toe pak-
kuja kardab, et ta ei ole piisa-
valt kultuuritundlik ja tal tu-
leb tegeleda probleemidega, 
mida inimene võib-olla iseen-
dalegi tunnistada ei taha, siis 
on raske ka nõu anda. Oluli-
ne on tunnetada kogukonnas 
seda tuge, et oled siin teretul-
nud ja sind ollakse valmis ära 
kuulama siis, kui oled vaimselt 
katki. Kui inimene tunneb en-
nast üksinda ja isoleerituna, siis 
on tal väga keeruline tegeleda 

ka mingite muude teemadega. 
Pagulase läbielamised tulevad 
uude ellu paratamatult kaasa, 
isegi kui need püütakse vap-
ralt seljataha jätta.»

Kaasmaalastega kokkusaa-
mine on oluline

Shereen ütleb, et sellistest 
kultuuriõhtutest, nagu korral-
datakse kogukonnakeskuses 
Siin & Sääl ja Berit Villi tant-
sustuudios Müstika, saavad mu-
jalt tulnud neile väga vajalikku 
tuge. Tallinnas tegutseb ka is-
lami keskus, kus Shereen õpe-
tas paar aastat araabia keelt. 
«Moslemi kogukond Tallinnas 
saab omavahel kokku mošees, 
kui peetakse tähtsamaid rah-
vuspühi nagu ramadaan, meie 
lapsed saavad seal omavahel 
mängida, me räägime ükstei-
sele oma elust ja valmistame 
oma rahvustoite.» 

Shereeni pere – tema ema, 
isa, vend ja õed – jäid Süürias-
se, ning kuigi telefoni teel saab 
omavahel suhelda, igatseb ta lä-
hedaste järele väga. 

Idamaades on tihti suured pe-
red ja palju lapsi, Shereeni peres 
kasvab praegu üks poeg, aga ta 
soovib väga, et Omar saaks en-
dale väikese õe. Samas lükkab 
ta ümber meil levinud arusaa-
ma, et Araabia kultuuris peavad 
naised üksnes kodu eest hoolit-
sema. «Minu emal ja minu va-
naemal on kõigil olnud suured 
pered, aga tänapäeval ei soovi 
naised Süürias enam nii suuri 
peresid luua, sest elu on seal 
praegu väga raske ja ka nai-
sed käivad tööl, kui nad seda 
soovivad. Vahel olen kurb, et 
mu pojal pole õde, sest mul en-
dal on kolm õde ja me hoiame 
üksteist väga,» lisab ta vaikselt. 

Shereen on rahvuselt kurd 
– umbes 30-miljoniline kurdi 
rahvas elab peale Süü-
ria Türgis, Iraagis 
ja Iraanis ning 
nende oma-
vahelised 
suhted on 
keerulised 
nii ajaloo-
listel, po-
liitilistel 
kui ka usu-
listel põh-
justel. «Süü-
rias elavad pea-
le moslemite koos 
paljud eri rahvused ja 
religioonid, kelle kombed on 
väga erinevad. Jah, tõesti on nii, 
et naised saavad pühenduda ko-
duperenaistena oma pere eest 
hoolitsemisele – see ongi siis 
nende töö, ja see on ilus töö!» 
räägib Shereen. «Suure pere 
kõrvalt poleks tal ju võima-
lik veel mingit teist tööd teha. 
Aga see pole sugugi nii, et nai-
si sunnitakse koju jääma, pigem 
on see araabia kultuurile üldi-
selt omane, et mees hoolitseb 
pere majandusliku poole, nai-
ne aga koduse õdususe ja toi-
dulaua eest. Tänapäeval saavad 
naised valida, kas käia tööl või 
mitte. Kui naine peaks veel tööl 
ka käima, siis ta oleks ju liht-
salt väga väsinud. Seetõttu ee-
listavad naised Süürias olla ko-
dused ja perepea teenib raha.»

«Mina ise käisin tööl, kui ma 
Süürias elasin, ja minu ema ja 
isa jaoks ei olnud see probleem,» 

lausub Shereen. «Mul oli selleks 
aega ja mulle väga meeldis mu 
töö, soovisin oma eluga midagi 
peale hakata, mitte lihtsalt ko-
dus istuda. Siin aga ei saa ma 
endale lubada seda, et olen ko-
dune, ja nii on mul siin prak-
tiliselt kaks töökohta. Aga en-
ne seda, kui ma siin oma äris-
se sukeldusin, sain käia palju-
del üritustel – nii Süüria kööki 
kui ka araabia kultuuri ja keelt 
tutvustamas. Ja laulupeol olen 
ka käinud! Mulle väga meel-
dis – seal oli väga palav ja to-
hutult palju rahvast, aga kõik 
olid väga sõbralikud!» 

Omar käib Lasnamäel Laag-
na gümnaasiumis ja tal läheb 
koolis hästi. «Ta räägib ees-
ti keelt juba väga hästi! Kuna 
mina ise veel nii hästi ei rää-
gi, siis vahel palun, et ta mind 
õpetaks, aga ta ütleb, et ma 
olen nii aeglane,» naerab naine. 

Omarile, nagu kõigile täna-
päeva lastele, meeldib väga ar-
vutis mängida, aga ta teeb hea 
meelega sporti ja on ka köögis 
meeleldi abiks. «Vahel olen pa-
hane, et ta veedab liiga palju 
aega arvutis, ja ütlen talle, et 
mingu mängigu pigem sõpra-
dega õues, aga ega sõprugi po-
le lihtne õue meelitada,» selgi-
tab Shereen. «Minu ema saa-
tis meid kodus kogu aeg õue, 
kui me liiga palju internetis 
aega veetsime. Me vaidlesime 
vastu, et miks, kui arvutis on 
kõik olemas, aga ema ütles ik-
ka, et niimoodi te ei näe maa-
ilma ja siis te ei õpi ka, et as-
ju tuleb puudutada ja oma sil-
maga näha.»

Me saame rääkida 
oma lugusid

Tulevikust rääkides muutub 
Shereen aga jälle nukraks. Süü-

ria konfliktile ei paista lõp-
pu tulevat ja naine ei 

hellita lootust nii-
pea kodumaale 

naasta. «Ma 
soovin oma 
elu siin üles 
ehitada. 
Ei, kõike 
enam nul-
list alus-
tada ma 

ei saaks. 
Ja Omar 

ei saaks seal 
head haridust, 

sest Süüria koolisüs-
teemist pole enam suurt mi-

dagi järel. On väga raske muuta 
tervet oma elu, võib-olla järg-
mised põlvkonnad oskavad ela-
da targemalt, ilma suurte sõda-
deta, mis purustavad inimes-
tel elusid.» 

Kas tavainimene saab maa-
ilmas midagi muuta? «Me saa-
me rääkida oma lugusid, et ini-
mesed teaksid, mis mujal maa-
ilmas toimub,» vastab Shereen. 
«Saage aru, pagulased ei rän-
da mööda maailma ju vaba-
tahtlikult, vaid nad on aetud 
oma kodust, mida nad armas-
tavad, julmalt ära. Just selle-
pärast peaksid ajalehed sellest 
rääkima – rääkima põgenikest 
nagu mina, kes on pidanud oma 
kodumaalt raske südamega lah-
kuma. Lootuses, et nende lap-
sed saavad siin turvaliselt ela-
da, õppida ja töötada.» 

Pomm Pomm Pomm 
plahvatas juba plahvatas juba plahvatas juba 
meie koduõuel meie koduõuel meie koduõuel 

ja meil tuli ja meil tuli ja meil tuli 
lahkuda.lahkuda.lahkuda.

Eesti pagulastest ligi pooled 
on lapsed
«Huvitaval kombel on väga 
sageli see üks keel, mida 
kõik oskavad, eesti keel. Kui 
meil siin süürlane ja türklane 
koos nädalaplaani kokku pa-
nevad, siis saavad mõlemad 
eesti keelt harjutada, sest 
just see on keel, mis on neil 
ühine,» ütles Eesti pagulas-
abi tugiteenuste juht Anu 
Viltrop.

«Eesti liitus pagulaskon-
ventsiooniga aastal 1997 ja 
siin on kaitse saanud pisut üle 
500 inimese,» lausus Viltrop. 
«Hooga hakkas meie tegevus 
kasvama aastal 2015, kui Eu-
roopas puhkes rändekriis. 
Eestis oli pagulastest ja või-
malikest kvootidest siis väga 
palju juttu, aga pagulasi jõudis 
siia väga vähe. Eestisse oleks 
pidanud siis jõudma 550 pa-
gulast siit ja sealt Euroopast, 
aga tegelikult jõudis ehk poole 
vähem. Me pakume nõusta-
mist, kooskäimisvõimalust ja 
korraldame koolitusi. Need ini-
mesed, kes on kaitse saanud, 
elavad iseseisvat elu – näiteks 
ka korteri otsivad nad üüritu-
rult ise, ja arvestades seda, et 

välismaalastesse suhtutakse 
meil tihti mõningase umbusu-
ga, on juba korteri leidmine 
väljakutse.»

Viltropi sõnul on pooled 
Eestis elavatest pagulastest 
lapsed, kes käivad koolis ja 
lasteaias. «Inimesed, kes rän-
dekriisi ajal siia jõudsid ja mõ-
neks ajaks siia jäid, isegi kui 
nad Eestist midagi ei teadnud, 
on ikkagi Eestisse jäänud ja 
pooled täiskasvanutest ka 
töötavad siin. Need, kes ot-
sustasid ära minna, need läk-
sid kohe.» 

Eesti rändepoliitika on alati 
olnud konservatiivne. Suure-
mad pagulaste rühmad on pärit 
Süüriast, Ukrainast, Venemaalt, 
Jeemenist ja Eritreast. Ülemöö-
dunud aastal tuli palju türklasi, 
kes olid poliitilistel põhjustel 
sunnitud kodumaalt lahkuma. 
Praegusel ajal jõuab Eestisse 
pigem venelasi, nende hulgas 
enamjaolt poliitpõgenikud ja ka 
Jehoova tunnistajad.

Vaata lähemalt: https://www.
pagulasabi.ee ja https://siinja-
saal.ee/

Moslemitest elab Tallinnas kõige 
rohkem tatarlasi ja türklasi
Tatarlased tulid Eestisse ju-
ba Liivi sõja ajal koos vene 
vägedega. Osa neist läks 
rootslaste poolele üle ja jäid 
siia elama.

Moslemite kogukonda Tal-
linnas on uurinud Nõo 
reaalgümnaasiumi aja-
loo- ja religiooni-
õpetuse õpetaja 
ning TÜ usutea-
duskonna vilist-
lane Ege Lepa, 
kelle sõnul ela-
vad islamiusuli-
sed tegelikult Ees-
tis juba kaua. «Mos-
lemitega on Eestis olnud 
kokkupuuteid alates Liivi sõ-
jast, kui koos Moskva suur-
vürstiriigi vägedega Kaasani 
khaan Šigalei väed 1558. aas-
tal Tartu piiskopkonda ründa-
sid. 1570. aastal Tallinna piira-
nud väe hulgas arvati olevat li-
gi kümme tuhat tatarlast, kel-
lest mõned Rootsi poolele üle 
tulid ning Eestisse elama 
jäid,» kirjutab Lepa. 

20. sajandi alguses koosnes 
Eesti väikesearvuline islami-

kogukond ainult tatarlastest, 
jäädes selliseks Nõukogude 
Liidu okupatsiooni alguseni. 
Pärast seda lisandusid tolle-
aegse migratsioonipoliitika 
toel aserbaidžaanlased, ka-
sahhid, usbekid, tšerkessid, 

tšetšeenid jt 
Lepa 2015. aas-
tal alustatud uuri-

mistöö sedas-
tab, et peami-
selt Tallinna 
Tehnikaülikooli 

saabus pärast 
Eesti iseseisvuse 

taastamist  vahetus-
üliõpilasi sellistest islami-

riikidest, nagu näiteks Pakis-
tan või Bangladesh. Rahva-
loenduse andmetel esindavad 
Tallinna islamikogukonda ka-
he suurima rahvusena tatarla-
sed ja aserbaidžaanlased.  
2021. aasta 1. jaanuari seisu-
ga elas Tallinnas 1152 tatar-
last, 876 aserbaidžaani, 465 
türklast, 346 pakistanlast, 
209 araablast, 28 kurdi. Süür-
lasena määratles ennast vaid 
üks  inimene.

Neli aastat tagasi Eestisse saabudes oli Shereenil ja ta abikaasal Mustafal unistus avada Tallinnas väike kohvik, mis pakuks Süüria toite. Nüüdseks on unistus teoks saanud ja abikaa-
sad peavad Marhaba-nimelist söögikohta Tare tänaval.  Mats Õun
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Kose pargi 
tenniseväljakud 
saavad uue katte

Pirital asuvatele Kose tenniseväljaku-
tele paigaldatakse spetsiaalne tenni-
seväljakutele mõeldud kunstmurukate, 
ka uuendatakse väljakutel poste ja te-
hakse muid väiksemaid töid. Mänguala 
on punast ja jooksualad rohelist värvi 
ning jooned valged, uut katet on lihtne 
hooldada. Kose pargis (Rahvakooli tee 
3) on neli tenniseväljakut kogupindala-
ga 2741 m². Tennisesõbrad saavad 
uuendatud väljakutel mängima hakata 
septembris. Tööde maksumus on 54 
125 eurot (ilma käibemaksuta) ja töid 
teeb osaühing Unigrass.

Viru keskuse juurde 
uued elektrijalgra-
taste laadimisalad
Koostöös ettevõttega Bikeep paigal-
dati kokku 12 elektrilise jalgratta laadi-
mispunkti ning 20 kohta ka elektriliste-
le tõukeratastele. Iga Viru keskuse sis-
sepääsu juures on jalgrataste parkimi-
se ning laadimise ala, kus elektriliste 
rataste piirkond on eraldi tähistatud 
Viru Vooluringi värvides. Ühel ajal saab 
parkida 37 tavaratast ning 12 elektrilist 
jalgratast, lisaks on olemas ka laadimi-
se ja parkimise jaamad kokku 20 tõu-
kerattale. Klient saab Viru Keskuse Bi-
keepi parklates parkida tasuta kaks 
tundi.

Kesklinn ootab 
eakaid oma elu üle 
otsustama
Kesklinna valitsus kutsub aktiivseid 
seeniore loodava eakate nõukogu töös 
osalema, oma soovist palutakse teata-
da e-posti aadressile kesklinlane@tal-
linnlv.ee või tel 645 7220. Eakate nõu-
kogu uus koosseis alustab tegevust ju-
ba septembris, hakates tegelema linna 
elu puudutavates küsimustes eakate 
seisukohtade väljaselgitamisega. Nõu-
kogu kutsutakse kokku vähemalt kord 
kvartalis, töösse saab kaasata eksper-
te, ametnikke ja arutatavate valdkon-
dade asjatundjaid. Koosolekud on ava-
likud, osaleda võivad kõik Kesklinna 
linnaosa elanikud.

VAATA TALLINNA TELESAATEID!
SAA TEADA, MIS TALLINNAS SÜNNIB!

Tallinna uudised igal argipäeval kell 
18.45 Kanal 12s ja pikem ülevaatesaade 
Tallinna panoraam pühapäeviti  kell 
18 Kanal 11s.

Minu
TALLINN

Tondiraba park 
saab 40 000 m2 uusi niite
Priit Liiviste, 
Ivo Karlep
pealinn@tallinnlv.ee 

Tondiraba pargi kolmelt uuelt 
sillalt saab peagi seal arvukalt 
elavaid taimi ja loomi, näiteks 
haruldast Balti sõrmkäppa ja 
vesilikke, vaadata nende loomuli-
kus keskkonnas.

Tondiraba pargis leiavad oma koha 
nii inimene kui ka loodus. Parki tulevad 
sportimise ja vaba aja veetmise paigad, 
mänguväljakud ja koerte jalutusvälja-
kud, jalgrajad ja rattateed. Aktiivse aja-
veetmise alad ehitatakse ümber kasvava 
metsa nii, et need ei rikuks pargis elava-
te liikide mitmekesisust. Kadrioru Pargi 
juhataja Ain Järve sõnul on Tondirabas 
huvitav see, et suhteliselt suurte korrus-
majade äärde surutud loodus on suure-
pärases olukorras. «Seal elavad ka sisa-
likud ja minu jaoks oli eriti üllatav üks 
Tondirabas asuv pisikene rabajärv, mida 
ma pidasin elutuks,» lausus Järve. «Sel 
kevadel sain tõesti kinnitada, et seal on 
elu.» Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul 
saab Tondiraba pargis peagi mõnusalt 
aega veeta. «Spordipaigad, nt ratta- ja 
rulapargid rajatakse parki nii, et need 
olemasolevat metsa ja liikide mitmeke-
sisust ei rikuks,» märkis Kõlvart. «Ole-
me arvestanud kergliiklejatega ning li-
saks ekstreemspordialale tuleb parki ka 
mugav rattatee ja eraldi maastikurada.»

Jälgimispaik pilliroo varjus
Lasnamäe elanike endi parki raja-

tud sillakesed ja purded jäävad alles, 
ent pargi idapoolsesse ossa ehitatak-
se lisaks kolm silda, millest igaüks või-
maldab vaadelda loomi ja taimi nende 
loomulikus keskkonnas. Tiikides elavate 
vesilike elukeskkonna säilitamise nimel 
rajatakse sild suurelt osalt hoopis vee-
kogu kõrvale. «Üle veesilma on plaa-
nitud sild. Kui meie seda paika sügisel 
nägime, kasvas seal tõsine roostik, mis 
tekitas vau-efekti,» lausus Järve. «Ke-
vadel ja varasuvel on seal vesi, ja siis 
vesi taandub, kuna roostik hakkab kas-
vama. Suve keskpaigaks mattub järv 
roostikusse, nii et seda eemalt enam 
ei märkagi. See on kujunduslikus mõt-
tes väga hea lahendus. Nüüd saab va-
rakevadel hakata sealt sillalt vett vaa-
tama, et leida pulmamänge mängivaid 
vesilikke, kes ühel hetkel roostiku sis-
se peitu poevad.»

Turbakaevandamise jäljed
Tondirabas leidub ka palju haruldasi 

taimi, nende seas näiteks Balti sõrmkäpp. 
«Tema teeb unikaalseks asjaolu, et seda 
taime leidub peamiselt ainult Kagu-Ees-
tis, Põhja-Eestis haruharva,» selgitas Jär-
ve. «Talle meeldivad niisked metsatiigid 
ja vähe soostunumad alad. Me ei tead-

nud, et seda taime üldse siin on! Selle 
liigi eripära on, et tema õied ei erita nek-
tarit ja teda ei paljunda putukad, tema 
paljuneb ise, igal aastal ühe uue mugu-

la kasvatades. See taim tahab saada val-
gust. Enne oli siin võsa, aga niipea kui 
võsa maha võtta, hakkavad kasvama 
need taimed, mis on siin ennegi olnud.»

Ka kunagise turbakaevandamise jäl-
jed on Järve sõnul Tondiraba pargis ju-
ba vaatamisväärsuseks muutunud. «Ton-
dirabas on mõnusad, pehmed turbamas-
siivid, mis on mitme meetri kõrgused ja 
looduse meelevallas võtnud endale kõik 
võimalikud samblad ja samblikud,» üt-
les Järve. «See värvipalett, mis turba-
laamade peal on, väärib suisa omaette 
eksponeerimist.»

Ehituse käigus säilib maa-ala loodus-
lik osa – mets ja väike veekogu, samuti 
pargis elutsevate loomade, lindude ja tai-
mede elupaigad. Kokku rajatakse 40 000 
m2 jagu erinevaid niidulappe ja -alasid.

Tondiraba pargi ehitus maksab u 6,7 
miljonit eurot ning park peaks valmi-
ma augustis.
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MAASTIKUARHITEKT: Külvame 
parki looduslikke taimi
 Kõikide siin kasvavate taime-
de seemned on pärit Ees-
tist ning püüame loodust 
säilitada nii palju kui või-
malik, lausus Tondiraba 
pargi projekti autor, 
maastikuarhitekt Merle 
Karro-Kalberg.

Tondiraba pargis on juba 
praegu ligi 30 000 m2 kenasti õit-
sevaid niite ja kokku saab park endale 
neid 40 000 m2. Arihtekt rääkis, et nii 
suuri niidualasid ei olegi Tallinnas va-
rem tehtud. «Niidud on kõige elurik-
kamad maastiku kooslused. Seal on 
palju õitsvaid taimi, mis pakuvad head 
toidulauda nii tolmeldajatale, näiteks 
mesilastele, ja ka liblikatele. Kuna te-
gemist on vana rabaga, siis on pargis 
omajagu ka raba säilinud.» 

Karro-Kalberg lisas, et pargis on ka 

tühermaalikku ilmet ja metsa, 
paepaljandit, turbapaljandit. 

Niidud nende vahel toovad 
kõike seda esile ning aita-
vad looduse elamust või-
mendada. 

Arhitekt ütles, et klassi-
kalisi lillepeenraid nagu me 

oleme harjunud nägema kesk-
linna parkides, Tondiraba pargis ei 

näe. «Roose ja pojenge ei maksa siit 
otsida, küll aga looduses vabalt kas-
vavaid taimeliike,» kinnitas ta. «Kõiki-
de siin kasvavate taimede seemned 
on pärit Eestist ja me püüame kodu-
maiste taimede genofondi niimoodi ka 
säilitada ning levitada.  Niidul on ligi 
50 taimeliiki, lisaks puud ja põõsad.» 
Niitudele külvatakse näiteks harilikku 
koldrohtu, keskmist väriheina, anger-
pist, süstlehist teelehte jne.

EKSPERT: 
Tondirabas jätab 
inimene looduse 
kõrvale tõrjumata
Tondiraba pargi kol-
mes veesilmas 
elavad vahvad 
tähnikvesilikud, 
kirjeldas pargi 
uurija Riinu 
Rannap.

Pargi projekti 
tehti vajalikud muu-
tused, et tähnikvesilikud 
saaksid neis tiikides edasi elada 
ja et nende asurkond seal ei 
kaoks. «Tähnikvesilikud näevad 
välja sisaliku moodi, aga nad kuu-
luvad sabakonnaliste hulka,» üt-
les Rannap. «Neil on paljunemi-
seks vaja puhast veekogu, kus 
pole kalu. Tondiraba pargis jäi al-
les neli veekogu ja üheski neist 
kalu ei ole. Kaladega koos ei saa 
kahepaiksed loomad sigida, kuna 
nad söövad ära kahepaiksete 
vastsed.» 

Tähnikvesilikud elavad kolmes 
Tondiraba veekogus ja need vee-
silmad kõik säilivad. Nende veeko-
gude ümbert võeti vähemaks võsa 
ja pilliroogu, et parandada looma-
keste paljunemistingimusi. «Mui-
dugi paranes sellega ka nende 
veekogude ilme ja nad on kenad 
vaadata,» lisas Rannap. «Vesilikele 
nagu teistelegi kahepaiksetele on 
oluline, et veekogu oleks päiksele 
avatud ja soojeneks kiiresti.» 

Tondiraba pargi üks põhimõte 
ongi see, et inimene ja loodus 
saaksid rahulikult koos eksistee-
rida. Pahatihti inimene tõrjub tei-
sed liigid ja looduse kõrvale, kui ta 
enda jaoks midagi rajab. Selles 
kohas see nii ei ole.

Ain Järve kõnnib üle Lasnamäe elanike ehitatud purde. Ohutumad neist jäävad ka uues 
pargis alles.  Albert Truuväärt


