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Tallinna lastekodu hoole all 
on mitu perekodu lastele üle 
linna. Samuti noori iseseisvaks 
kasvatav noortekodu, ema ja 
lapse turvakodu, väikelaste tur-
vakodu ning hoiukodu puuete-
ga lastele. Kõike seda haldav 
juhataja Meelis Kukk on suu-
re südamega mees, kes mee-
nutab hiiglaslikku karumõm-
mi. Ta ise kasvas sõltlaste pe-
res, hulkus tänavatel ning jõu-
dis lõpuks lastekodusse. Nüüd 
on Kukk pühendanud end sel-
lele, et teised sarnase saatusega 
lapsed saaksid endale parema 
elu, kui oli tal endal.

Kui raskes seisus need lapsed 
on, kes teile lastekodusse jõua-
vad? On nad kartlikud, silm-
nähatavalt muutunud käitumi-
sega?

Meile satuvad väga erine-
vas olukorras lapsed. Tõesti. 
Peame silmas pidama, et lap-
sed väljendavad ka oma sei-
sundit erinevalt. Mõni on ag-
ressiivne, mõni käitub täies-
ti normaalselt. Aga on ka ras-
ke või sügava puudega lapsi. 
Kui ema on raseduse ajal tar-
vitanud alkoholi, võtnud nar-
kootikume, elanud ebastabiil-
set elu, siis see kõik mõjutab 
ju loodet. Meile jõuab ka lapsi, 
kes on saanud kahjustada sün-
nitrauma tagajärjel või ka liht-
salt raputatud vigaseks. Niisiis 
on nad väga erinevad.

Kogume lugusid – paljud 
meil elanud noored on öel-
nud, et lastekodusse sattumi-
ned on olnud õnn ja pääsemi-
ne. Kui laps satub meie juurde, 
peame pingutama, et ta tun-
neks end turvaliselt ja kodu-
selt. Lastekodu annab võib-ol-
la jõu, et elus läbi murda. Las-
tekodu lapsed on maru tuge-
vad, et selles maailmas hak-
kama saada

Olete ise pärit perest, kus ema 
ja isa tarvitasid ohtralt alkoholi 
ning teie kui ringihulkuv kraa-
depoiss pandi viimaks lasteko-
dusse. Kas tugevad sõltlased 
üldse suudavad laste eest hoo-
litseda?

Kui mõelda, kuidas üldse 
alkoholisõltlasi ravida, siis ega 
väga palju tervendavaid prog-
ramme nende jaoks ei ole. Mõ-
ne aasta eest tuli üks uus prog-

ramm ja on veel mõned väik-
semad, aga terviklikku süstee-
mi sellest sõltuvusest vabane-
miseks ei olegi. Aga elu on näi-
danud, et osa inimesi on suut-
nud vabaneda ja kainena püsi-
da. Kui  saadakse  tagasi usk 
ellu, siis on võimalik sõltuvu-
sest vabaneda ja ka oma lapsi 
kasvatada. Küsimus on nüüd 
ikkagi selles, millist süsteem-
set tuge me suudame nendele 
inimestele – sõltlastele – pak-
kuda. Nad vajavad seda.

Jah, aga igasugune abi võtab 
aega. Kui majas on väike bee-
bi, siis pole võõrutamise ajal-
gi aega lapsukesega nagu kord 
ja kohus tegeleda. Kas sel ju-
hul, kui mõlemal vanemal on 
tõsine narko- või alkoholisõl-
tuvus, peaks väikelapse perest 
ära võtma?

Eelkõige tuleb ikkagi hinna-
ta, kas lapsel on selles ko-
dus, selles keskkonnas, 
kus ta on, ikka turva-
line elu. Lapse eemal-
damine vanematest 
on väga äärmuslik 
meede. Teisalt võib 
see ikkagi lapse sei-
sukohast olla väga 
vajalik. Küsimus on: 
mis saab selle järel, 
kui laps on kodust eral-
datud?  Kas keegi enam 
siis lapsevanemaga või va-
nematega tegeleb, et nad õi-
ge raja peale tagasi saaksid ja 
lapse eemaldamine oleks aju-
tine? Öeldakse, et ühiskonnal 
pole piisavalt ressurssi, et nii-
suguste vanematega tegeleda. 
Oodata, et need inimesed ise 
endaga hakkama saavad – sel-
lest head nahka ei tule. Aga 
loomulikult, kui mõelda, siis 
pole ju vahet, kui vana lapse-
ga on tegemist, kas alles beebi-
ga või juba teismeikka jõudva 
noorukiga. Kui tal kodus po-
le turvaline, peab ta sealt igal 
juhul lahkuma. Kui laps satub 
lastekodusse liiga hilja, siis po-
le tal välja kujunenud päeva-
rutiini ega harjumusi, mis ta-
gavad normaalse elu. Tal po-
le hobisid. Kui niisugused lap-
sed jõuavad meile lastekodus-
se, siis on nendega toimetulek 
üsna keeruline. Ja kui sellised 
keerulise käitumisega lapsed 
omavahel kokku panna, siis 

LASTEKODU JUHT: Meie hoolealustest saavad tublid pereinimesed, 
kes pakuvad oma lapsele seda, millest ise on ilma jäänud

Meelis Kuke sõnul on iga juhtum erinev. Mõnel lapsel on ohutum lastekodus, kui oma vanemate juures. Mõnele sobib lastekodu isegi asendusperest rohkem. Albert Truuväärt

"Meile jõuab ka lapsi, kes on lihtsalt raputatud viga-
seks. Kui tal ikka kodus pole turvaline, peab ta sealt 
igal juhul lahkuma," lausub Tallinna lastekodu juht 
Meelis Kukk. "Kui laps satub lastekodusse liiga hilja, 
siis pole tal välja kujunenud päevarutiini ega harjumu-
si, mis toovad normaalse elu. Tal pole hobisid. Kui nii-
sugused lapsed jõuavad meile lastekodusse, siis on 
nendega toimetulemine üsna keeruline."

ongi ju keeruline ka nendega 
üldse toime tulla.

Mis siis neid raske looga lapsi 
võiks tegelikult muuta?

 Soovitus on kindlasti – tur-
valised suhted. Tahame või mit-
te, aga head eeskuju andvad 
inimesed mõjuvad neile hästi. 
Paranemine saab toimuda su-
hete kaudu ja see on kindlas-
ti kõige olulisem. Ja ka kõige 
lihtsam retsept.

Üks hull asi, mis veel kaasneb 
alkohoolikutest vanematega, on 
küllap vägivald laste kallal – 
kuidas aidata neid ohvreid?

Kui laps on kodus kogenud 
vägivalda, siis see kogemus jääb 
temaga kogu eluks. On muidu-
gi eri  võimalusi aidata, ja sel-
lekohaseid teenuseid. Me ole-
me loomas teraapiakeskust ka 
lastekodu juurde, et meie las-
tel oleks abi kättesaadavam kui 
see praegu on. Meil on jah eri 
teenuseid, aga need pole piisa-
valt kättesaadavad. Järjekorrad 
võivad olla üsna pikad. Need 
teenused ei ole  odavad ja vas-
tavaid spetsialiste pole ka kui-
gi palju.

Ma saan aru nüüd teie jutust, et 
tegelikult vajaks turvakodu või 
vastavat rehabilitatsiooniteenust 
palju rohkem lapsi, kui praegu 
üldse pakkuda suudetakse?

Ma ei ole kindel, et  roh-
kem lastekodusid oleks vaja. 
Hoopis enam peaks tegelema 
sellega, et rohkem lapsi saaks 
jääda ikka oma koju. Selle ees-
märgi nimel ei tohiks ressurs-

se kokku hoida. Peame toe-
tama neid vanemaid, kes 

on võib-olla ajutiselt li-
bastunud ja suuda-
vad end kokku võt-
ta. Aga kui on nä-
ha, et see üritus 
on lootusetu, siis 
ei aita muud kui 
laps sellisest pere-
konnast ära tuua.

Väikelaste tur-
vakodu puhul ma 

näen, et kui alla kol-
meaastane laps on juba 

korra olnud turvakodus, ja 
satub uuesti sinna, siis tuleb 
tõsiselt hinnata, kas see laps 
ikka saab minna enam taga-
si oma bioloogiliste vanema-
te juurde. On ka küllalt neid 
olukordi, et vanema-
telt on lapsed ära võe-
tud, nad on asendus-
kodus, aga siis sünni-
vad samal emal uued 
lapsed. Ja ka nemad 
satuvad meile turva-
kodusse…Need on olu-
korrad, kus võib-olla ei 
peaks automaatselt lap-
si eraldama, kui vanem 
suudab tõestada, et ta 
saab hakkama. Lõpp-
kokkuvõttes me trau-
meerime vanematelt ära 
võttes lapsi üha rohkem 
ja rohkem.

Suhe bioloogilise vane-
maga peab ikka teie ar-

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

vates siis olema, seda ei tohi lä-
bi lõigata, ükskõik mis ka ei 
oleks?

See sõltub jällegi asjaolu-
dest. Tuleb hinnata, kas see su-
he on last kahjustav või mit-
te. Siis, kui niisugune suhe last 
kahjustab, ei saa seda loomu-
likult toetada. Aga me näeme, 
et ükskõik milline see vanem 
on, ta on ikka lapse jaoks olu-
line. Ta on oluline lapse iden-
titeedi kujunemise juures, ja 
meie suur proovikivi on see, 
kuidas paigutada lapse bioloo-
giline vanem turvaliselt lapse 
elupilti. See ei ole üldse lihtne.

Jah, vahel see ei õnnestu. Ja 
see asi on meil olnud ikka veel 
lapsekingades. Me pole ka kogu 
Eestis püüdnud seda veel teha 
nii nagu kord ja kohus, sest see 
on kuidagi keeruline, kui va-
nematel on vähesed sotsiaalsed 
oskused, nad ei pea kokkule-
petest kinni, ja siis me püüa-
me nad maha raputada,  ütle-
me lihtsalt, et ta ju ei saanud 
lapse kasvatamisega hakkama. 
Aga lapse jaoks on bioloogili-
ne vanem oluline ja me pea-
me ikka lähtuma eelkõige lap-
se huvidest. Millest siis veel?

Nii et tuleks kui vähegi 
võimalik soodustada laste 
suhtlemist oma päris va-
nematega?

Seal on ka see mo-
ment, et kui vanem käib 
teda vaatamas, siis lapse 
käitumine muutub. Mõ-
ned muutuvad ka ag-
ressiivsemaks, sest laps 
ei tule oma tunnetega 
toime. Me peame lap-
si õpetama, kuidas sel-
lega toime tulla. Loo-
mulikult on keeruli-
sem siis, kui vanem 
veel lubab lapse koju 
viia, aga ei vii, kui ta 
lubab vaatama tulla, 
aga ei tule. See võ-
tab aega, kuni laps 
ise mõistab, et emal 

Lapsele  
otsitakse peret,  

mitte perele last.

Tallinna lastekodu hoolitseb ka laste loodushariduse eest. Nt imikute ja 

puuetega laste maja taga asub mõnus aed, kus suvel kasvavad maasi-

kad.   

Albert Truuväärt
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või isal pole seda jõudu, et te-
da koju viia või isegi tihemini 
vaatamas käia. Aga meie ei saa 
hooldajana öelda, et kui ema ei 
suuda kokkulepetest kinni pi-
dada, siis me tema identiteeti 
ei toeta. Me peame seda igal 
juhul tegema. Lapse jaoks on 
tema päris vanemad olulised ja 
seda ei saa keegi eirata. Me ei 
saa seda eirata.

Mõned lapsed on teile toodud 
juba imikueas. Millal oleks õige 
nendel lastele rääkida, et nad 
on lastekodu lapsed? Neil po-
le ju kodukogemust üldse. Kas 
neile peaks tutvustama ka bio-
loogilisi vanemaid?

See sõltub sellest, mis neis 
peredes on juhtunud, mis nen-
de bioloogiliste vanematega on  
saanud. Oleneb ka sellest, mil-
line on selle beebi tervislik sei-
sund olnud. On ka lapsi, kes 
ei kuule… Peab hoolega kaa-
luma, kuidas nendele lastele 
seda tõde selgeks teha. Õn-
neks neid väikelapsi, keda siia 
tuuakse, ei ole väga palju. Aga 
igas vanuses lapsega, kes juba 
hakkab maailma asjadest aru 
saama, saab rääkida vanema-
test ja nende olukorrast. On ka 
neid, kelle bioloogilised vane-
mad käivad aktiivselt siin vaa-
tamas. Need on inimesed, kes 
võib-olla sotsiaalsete oskuste 
puudumise tõttu ei tule toime 

oma laste kasvatamisega. Ma 
vaatan, et nendel lastel on ise-
gi lihtsam. Keerulisem on neil, 
kelle vanemad on järsku pildilt 
ära kadunud.

Teie elu on hea näide, kuidas 
kiivakiskunud eluga ja vanema-
te poolt hooletusse jäetud poi-
sist on saanud korralik, vastu-
tustundlik inimene. Kas võik-
site tuua oma kasvandike koh-
ta selliseid edulugusid, nagu te 
ise olete?

Jah, mul on oma elust see 
kogemus, kuidas kõik võib hal-
vasti lõppeda. Aga kui rääkida 
Tallinna lastekodust, siis siin 
olen ma töötanud veel natuke 
vähem kui aasta ega ole veel 
teadlik kõigist, kes on siit el-
lu astunud. Olen kokku puu-
tunud nende noortega, kes on 
siit ellu läinud kümme aastat 
tagasi või enam ja tulevad tä-
na hästi toime. Nemad on välja 
toonud, et neil on oma pere ja 
sellega on kõik korras. Ja kui 
ma olen uurinud, et mis on ol-
nud see, mis neid on aidanud, 
siis rõhutavad nad suhtlust ka 
väljaspool lastekodu ning häid 
kontakte inimestega. Nad ei ole 
kinni jäänud iseenda loosse, et 
nad on olnud lastekodus ja sel-
lega oleks nende elu nagu läbi. 
Hobid, trennid – kõik see, mida 
me neile siin püüame leida ja 
pakkuda, on neid aidanud. On 

neid, kes arvavad siiski, et las-
tekodusse sattumine on nende 
elu ära rikkunud, aga rohkem 
on neid, kes arvavad, et laste-
kodusse tulek on olnud nende 
elu parim võimalus.

Nende viimast seas on ilm-
selt palju neid, kes jõudnud ka 
kõrgkooli ja teinud silmapaist-
vat karjääri?

Jaa, meie kasvandike seas on 
küll neid, kes on lõpetanud kõrg-
kooli ja on täna kooli- või äriju-
hid. Aga alati pole see amet täh-
tis. Tähtsam on see, et neist on 
saanud tublid pereemad ja pere-
isad, kes suhtuvad oma sellesse 
rolli vastutustundega. Kes pin-
gutavad just selle nime, et või-
maldada oma lapsele kõike se-
da, millest ise on elus ilma jää-
nud. Ja see on suur asi, kui meie 
suudame panustada

Nii palju, et meilt tulevad 
tublid inimesed, korralikud 
ühiskonnaliikmed, ja kui soovi-
te, ka korralikud maksumaks-
jad. Ja see, mida me võib-olla 
ei ole seni nii hästi suutnud, 
aga mille poole me püüame 
ja pingutame, on aidata lap-
sel oma looga sõbraks saada.

Et lapsed selle looga hakkama 
saaksid ega võtaks seda enam 
traagikana?

Jah. Me pingutame, et lei-
da uusi lähenemisviise, et se-
da teoks teha. Oleme rääki-
nud sellest ka lastekaitsjatega 
ja palunud neilt, et teeme se-
da koos.

Asenduskodu lapse elus on 
ju nii palju erinevaid 
inimesi. On asen-
duskodu pe-
retöötajad, 
lastekaitse-
töötajad, 
ka mõned 
sotsiaal-
töötajad, 
siis on 
koolis ini-
mesed. Ini-
mesi lasteko-
du kasvandiku 
ümber on ju häs-
ti palju. Tekibki ja-
gatud vanemlus või kaas-
vanemlus. Küsimus ongi sel-
les, kuidas ühiselt neid lapsi 
kasvatada. Et neist saaks ter-
viklikud inimesed. Elu on seni 
näidanud, et see on võimalik. 
Vahel tuleb muidugi ette olu-
kordi, mil meie käed on jää-
nud lühikeseks.

Kas lapsendamine on lahendus 
sellele probleemile? Palju üldse 
lastekodulapsi lapsendatakse?

Lastekodus on meil üldse 
170 last, Väikelaste turvako-
dus, kus on lapsed kuni nelja 
aastani, on meil igal aastal ligi 
40 last. Neist pooled lähevad 
koju tagasi, pooled eestkodu-
peredesse või hooldeperedesse. 
Ja ainult üks laps on viimase 
kahe aasta jooksul lapsenda-
tud. Põhjus võib olla selles, et 
lapsendada saab ka sünnitus-
majast otse. Pered, kes on ol-
nud lühemat või pikemat aega 

lapsendamise ootel, järjekor-
ras, kasutavad seda võimaluist. 
Nad tahavad reeglina ikka väi-
kest beebit saada. Kõiki lapsi 
aga ei saagi lapsendada, kuna 
lootust on, et laps saab taga-
si oma bioloogiliste vanemate 
perre. Palju lootust siiski pole.

Meil on ka raske ja sügava 
puudega lapsed, lamajad lapsed 
– meil on väga erinevaid lapsi. 
Meil on ka teismelisi päris pal-
ju, kellele on keerulisem leida 
hooldusperet. Teame teismeli-
se nii-öelda arengu eripära. Ta 
hakkab võõrduma ja siis uu-
de keskkonda sulandumine ei 
pruugi alati nii hästi kulgeda.

Kas lapsendajaperele on liialt 
suured nõudmised?

Küsimus pole selles. Lap-
sendada saab sellist last, kes 
on läbi kohtu otsusel lapsen-
damiseks vaba. Tihti püütak-
se vanemate hooldusõigused 
lihtsalt peatada ja antakse või-
malus päris vanemate laps ko-
ju tagasi võtta. Vahepeal võib 
laps minna ka hooldusperes-
se. Ja hoolduspered suuremaid 
lapsi ei taha. Tahetakse ikka 
väikseid lapsi. Aga meil tule-
vad asenduskodusse tihtipeale 
just 11-12-aastased varateisme-
lised. Tihti on keeruline leida 
asenduskodu ka puudega las-
tele. Need lapsed pole tihtilu-
gu ainult üksi. Ikka on neil ka 
mõni õde või vend. Vahel on 
neid õdesid-vendi ka rohkem. 
Praegu on suund selline, et me 
ei lahuta õdesid-vendi kui vä-

hegi võimalik, aga selliseid 
hooldusperesid, kes 

oleks nõus kolm-
neli  last võt-

ma, on väga 
vähe.

Milli-
sed pered 
need on, 
kes soovi-
vad keda-

gi lapsenda-
da?
Keeruli-

ne on isegi väl-
ja tuua, millised pe-

red soovivad lastekodulapsi 
oma perre võtta. On neid, kes 
võib-olla ise lapsi ei saa, neid, 
kellel on endal lapsed suured, 
kellel on kodus teismeline ja 
sooviks natukene väiksemat 
last, on neid vanemaid, kellel 
on üks laps ja sooviks teist ka, 
on üksikvanemaid. Siin võib ol-
la ühine nimetaja, et need on 
inimesed, kes on valmis pa-
nustama iseenda aega ja ener-
giat selleks, et üks ilmakodanik 
saaks niimoodi tulevases elus 
iseseisvalt hakkama.

Päris alguses, kui ma siia tu-
lin, oli selline hästi tore noor 
pere, kes võttis meilt hooldus-
perre väikese, alla aastase lap-
se. Nad olid vanuses alla 30 ja 
täna on nad ise lapseootel. Nii 
et meie juurest tuli laps koos 
õnnega. Peresid on tõesti vä-
ga erinevas vanuses.
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Mulle võib alati 
muresid kurta. Ma 
pole suur direktor 

kuskil kaugel. 

Kuidas vanemate hooleta jäänud 
lapse eest hoolitsema hakata või 
talle kasuvanemaks saada?

• Kõigepealt tasuks 
pöörduda sotsiaal-
kindlustusame-
tisse, helistades 
tel 655 1666 või 
kirjutades e-posti 
aadressile asen-
dushooldus@sot-
siaalkindlustusamet.ee ja 
oma soovist teada anda.

• Lisaks võib pöörduda ka ko-
haliku lastekaitsetöötaja 
poole. Lastekaitsetöötajad 
on olemas igas linnaosas.

• Läbi tasub mõelda, kas soov 
on laps päriselt lapsendada 
või pakkuda talle hooldus-
perena ajutist kodu.

• Hooldusperes kasvava lapse 
seaduslikuks esindajaks ehk 
eestkostjaks jääb omavalit-
sus. Tegemist on jagatud 
vastutusega – pere kasva-
tab ja toetab last, kuid kaa-
lukamaid otsuseid võetakse 
vastu koos omavalitsusega. 
See ei tähenda, et vanemad 
oleksid kogu aeg kohaliku 
omavalitsuse valve all, vaid 
et kõrval on keegi, kes aitab, 
kui vaja. Hooldusperes kas-
vava lapse suhtlus tema bio-
loogilise perega jätkub.

• Lapsendamiseks vabu lapsi 
väga palju ei ole, seega on 
hoolduspere vanemaks ole-
mine hea võimalus olla va-
nem teistest vanematest 
sündinud lapsele, kes vajab 
kodu ja perekonda. Hool-
dusperedele makstakse 870 
eurot kuus esimese kolme 
kuu jooksul, et võimaldada 
hooldusvanemal lapsega te-
geleda.

• Lapsendada saab siis, kui 
lapse vanemad on surnud, 

andnud nõusoleku 
lapsendamiseks 

või vanematelt on 
hooldusõigus 
täielikult ära võe-
tud. Eestkostja-

teks on sel juhul 
enamasti lapse lähe-

dased (nt vanavanemad), 
kuid eestkostjaks võib saada 
ka lapsega sugulussuhtes 
mitte olev inimene.

• Kui lapse lähivõrgustikus ei 
ole lähedast inimest, kes 
saaks lapse eest hoolt kan-
da ja teda kasvatada, otsi-
takse talle sobiv pere ette-
valmistuse saanud hooldus-
perede hulgast või lapsen-
dajapere, kui last on võimalik 
lapsendada.

• Sageli arvatakse, et lapsen-
dada on keeruline, kuid nii 
see ei ole. Jah, see võtab ae-
ga, sest kasuvanemaks saa-
mine on väga vastutusrikas 
otsus. Samas on sellel tee-
konnal perele alati toeks 
spetsialistid, sh tugiorgani-
satsiooni esindajad, ning 
toetavad teenused.

• Ettevalmistuse põhjalik kir-
jeldus asub veebis www.
hoolduspere.ee alarubriigi all 
"Kuidas saada hoolduspe-
reks? 8 sammu". Sarnane 
protsess on ka lapsendami-
se puhul (rubriik "Lapsenda-
miseks valmistumine").

• Lisainfo veebilehelt www.
hoolduspere.ee. Laste pai-
gutamise kohta hoolduspe-
resse leiab lisainfot https://
tarkvanem.ee/kasupere-ar-
tiklid/kuidas-pakkuda-ko-
dusoojust-lapsele-kes-ei-
saa-elada-sunniperes

Aastas lapsendatakse 25 last

• Iga aasta eraldatakse pere-
kondadest umbes 250 
last. Rohkem kui 
pooled lastest ei 
naase oma sün-
niperekonda ehk 
nad vajavad 
asendushooldust.

• Eesti lastekodu-
des elas 2020. aasta 
lõpu seisuga 800 last. Tal-
linna lastekodus elab ligi 
170 last ja noort, kellest 133 
on eri vanuses alaealist last: 
10 last on 7-aastased, 
8-13-aastaseid on 61 ja 
4-18-aastaseid 62. Kõige 
rohkem on lapsi vanuses 8+ 
ja teismelisi, samuti on eri-
vajadustega lapsi.

• Selliseid lastekodusid, mis 
meenutavad filmist "Naera-
ta ometi" nähtut, enam ole-
mas pole. Nüüd elavad lap-
sed peremajades, kus kas-
vab kuni kuus last, kes seal 
õpivad, aga nädalavahetusel 

teevad ise ka süüa jm kodu-
töid. Lapsed elavad las-

tekodus täisealiseks 
saamiseni.

• 2020. aasta lõpu 
seisuga oli teiste 
perede hoole alla 
Eestis 2102 last. 

145 last kasvas 
hooldusperes, 1332 

last oli eestkoste all ja 625 
lapsendatud. Hoolduspere-
des kasvavate laste arv 
kasvab. 2019. aastal oli neid 
133.

• Keskmiselt lapsendatakse 
20-25 last aastas.

• Mullu esitas hoolduspere 
vanemaks saamiseks aval-
duse 72 inimest. Seda on 
20 võrra rohkem kui 2019. 
aastal. Suvel 2021 toimu-
nud teavituskampaania  jä-
reluuringu tulemused ütle-
vad, et 5% vastanutest 
mõtlevad tõsiselt kasuva-
nemlusele.

Pikemalt loe pealinn.ee
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Raekoja platsile neljapäeval 
püsti pandud jõulukuuse 
ümber kiirtena hargnevad 
müügikioskid pakuvad 26. 
novembrist kinkide kõrval 
ka hõrgutavaid roogi. 
Kuumi glögisid peaaegu 
kõikidest Eestimaa marja-
dest saab nautida 
hilisõhtuni.

Jõuluturu korraldaja Diana 
Harusoo sõnul hakati seda ehita-
ma juba päev pärast kuuse pai-
kapanekut.

"Sel aastal keskendume roh-
kem kohalikule elanikule, mis-
tõttu joogi- ja söögivalik on vara-
semast tunduvalt suurem," rää-
kis Harusoo, kes on oma mees-
konnaga korraldanud jõulutur-
ge juba tosin aastat. "Jõuluturg 
tuleb eelmisega võrreldes pisut 
suuremas mahus. Valida saab 
traditsioonilisi jõulusööke alates 
hapukapsast ja verivorstist kuni 
täiesti uute ja huvitavate rooga-
deni. Nautida saab nii hommi-
kueinet, lõuna- kui ka õhtusöö-
ki. Kõige suurem ja mitmekesi-
sem on glögivalik. Kui Euroo-
pas müüakse valdavalt kolme 
sorti glögisid, siis Raekoja plat-
si jõuluturul leidub jooke pea-
aegu kõikidest Eestimaa marja-
dest ja enamgi veel!"

Kuumad joogid on letil argi-
päevadel kuni kella 22, reedel 
ja laupäeval 23-ni. Müügimaja-
kesed hargnevad traditsioonili-

selt päikesekiirtena ümber kuu-
se. "Kingivalikus on kindad, 
sallid, mütsid ja trendikad jõu-
luehted, moosid ja maiustused 
ning palju muud," ütles Haru-
soo. "Kokku on müügikioske 
neljateistkümne ringis. Lastele 
on lisaks veel üks uus karussell 
ja jõuluvana maja juures ootab 
postkast, kuhu oma kirjapan-
dud soovid läkitada."

Advendiküünal ja  
valgusetendus

Jõuluturg avatakse 
26. novembril kell 17 
ning samal ajal lööb 
elektriküünalde val-
guses särama ka uh-
ke ja kahar Kuu-
salu vallast pärit 
jõulupuu. "Kolmel 
viimasel aastal on 
Raekoja platsi jõulu-
kuusk leitud siitsamast 
Tallinnast. Seekord va-
lisime välja kaugemal kas-
vava väga ilusa kahara kuuse-
puu," ütles Kesklinna vanem 
Monika Haukanõmm, kelle 
sõnul alustas linnaosavalitsus 
esindusliku jõulukuuse otsin-
guid juba septembri keskpaiku. 
"Alustasime kuuse otsimist nii 
varakult sellepärast, et tutvu-
da pakutavate kuuskedega ko-
hapeal ning hinnata nii nende 
sobivust pealinna esindusjõulu-
puuks kui ka suurte masinate-
ga puu kasvukohale ligi pääse-
mise ja ohutu langetamise või-
malusi. Valiku tegemisel arves-
tasime kuuse välimust, hinda 
ja kaugust Tallinnast."

Tallinna jõuluturg avatakse 
26. novembril ja see jääb 

püsti 2. jaanuarini.

Pühapäeval, 28. novembril 
kell 14 süütavad linnapea Mih-
hail Kõlvart ja Tallinna praost 
Jaan Tammsalu traditsiooniliselt 
kuusel esimese advendi küünal. 
Peagi süttib peagi muinasjutu-
line jõuluvalgus kogu linnas.

"Jõuluvalgustus ei sütti mitte 
ainult vanalinnas, vaid üle linna," 
ütles linnapea Mihhail Kõlvart. 
"Tänavune aasta on eriline, sest 
tähistame 580 aasta möödumist 

esimesest Tallinna jõulupuust. 
Jõulupuu oli püstitatud lin-

na pea kuus sajandit taga-
si, teadaolevalt oli see 
esimene avalik jõulu-
kuusk Euroopas ja 
terves maailmas. 
See traditsioon on 
meie jaoks tähtis ka 
praegu."

Vanalinna käi-
gud ja väravad ehi-

takse vanikutega, tä-
navad lühtrite ja valgus-

kettidega, paljud puud ja 
hekid saavad kaunistuseks val-

gusketid ja muud valgusehted. 
Katariina Gildi galeriistuudiod 
on advendiaja nädalalõppude 
õhtuti kaunistatud küünlaval-
gusega ning Patarei merekind-
luse ajaloolistel müüridel saab 
õhtul täis- ja pooltundidel nauti-
da viieminutilist valgusetendust.

Hubane jalutuskäik  
lauluväljakul

Lisaks paigaldatakse vanalin-
na tänavatele tuledega kaunista-
tud minikuused, mida on kok-
ku ligi 250. Säravaid jõulupuid 
saab näha ka Vabaduse välja-

Jõuluturg 
pakub  
seni  
suurimat  
valikut 
jõulutoite

"Jõuluturul on koos möödu-
va ja ka uue aasta hing ning 
uhke kuusk. Ka seal jaluta-
vad ning müüvad inimesed 
on teistsugused, nad on 
head," lausus Monika 
Polma-Nikitin ettevõttest 
Nordic Gifts Eesti OÜ, kes 
on jõuluturul müünud üle 
kümne aasta. 

"Kindlasti oleme ka täna-
vu kohal. Teeme ise suveniire, 

põhiliselt päkapikke. Müüme 
neid tavaliselt suveniiripoodi-
desse ja kõikjale üle maailma. 
Ise müümise ja ostjatega ot-
se suhtlemise rõõmu saamegi 
kogeda vaid jõuluturul," rää-
kis Polma-Nikitin.

Polma-Nikitin sõnul ongi 
jõuluturg paik, mis loob õi-
get jõulumeeleolu; koht, kus 
peab alati olema ja käima. 
"Seal on koos mööduva ja ka 
uue aasta hing, seal on uhke 

kuusk ning ka seal jalutavad 
ja müüvad inimesed on teist-
sugused, nad on head," lau-
sus ta. "Tore on turul inime-
si rõõmustada."

Koroonaaeg tõi suveniiri-
firmale esialgu languse, kuid 
nüüd, vastu jõule on olukord 
vaat et parem  kui kunagi 
enne. "Eelmine kevadel ta-
bas meid küll suur šokk, kui 
ka suured firmad ütlesid oma 
tellimused ära," lausus Pol-

ma-Nikitin. "Nüüd on käive 
suurem kui kunagi parem ja 
tööd palju. Suurenenud on just 
veebimüügid. Kui inimesed ei 
saa kuskil käia, ostavad nad 
rohkem veebist. Aga käivad 
ka jõuluturul. Eelmise aasta 
turul käisid  Eesti inimesed 
hästi palju ostmas ja ütlesid, 
et tahavad toetada meid. See 
on väga tänuväärt, sest meil 
on ikkagi ju nullist käsitöö 
tootmine."

TEENELINE MÜÜJA: Eesti inimesed tahavad käsitöömeistreid raskel ajal toetada

kul, Niguliste kirikus ja Paksu 
Margareeta külastuskeskuses. 
Vabaduse väljakule paigaldatak-
se valguskuusk, samuti hakkab 
linna ehtima Eesti suurim roo-
kuusk. Tänavu saavad  jõuluval-
gustuse lisaks linnaosade tradit-
sioonilistele paikadele ka Rei-
di tee ja Kadrioru park. Jõulu-
eelse valgustuse saab ka laulu-
väljak. "Midagi massilist me ei 
planeeri, püüame liikumisi ha-
jutada," rääkis lauluväljaku ju-
hataja Urmo Saareoja. "Samas 
soovime, et igaühel oleks meie 
suures pargis ka pimedal ajal 
turvaline jalutada. Kaunistame 
valgustitega kogu pargi, kus on 
ka pimedal ajal meeldiv ja mõ-
nus liikuda. Jõulumeeleolu loo-
vad valgusketid ning erivalgus-
tuse saavad laulukaar, tuletorn 
ja raadiotorn."

Populaarsele Harju uisuväl-
jakule lisaks avab linn uisup-
latse üle linna, näiteks Nõm-
mel ja Lasnamäel. "Lasnamäe 

uisupark on Tallinna kõige täna-
päevasem," ütles Kõlvart. "Uus 
uisuplats Tondiraba pargis loob 
kindlasti erilise meeleolu."

Vabaõhu liuväli avatakse hil-
jemalt detsembri alguses Ton-
diraba pargis aadressil Varraku 
18. Nõmme gümnaasiumi hoo-
vil (Raudtee 73) avatakse uisu-
plats 27. novembril kell 11. Ui-
sutada saab veel Vilde spordi-
pargis (Vilde tee 69).

"Kui ilm lubab, teeme ka 
lauluväljakul kelgutamise tur-
valiseks ja mõnusaks," mainis  
Saareoja. "Talve tahaks võima-
lusel suurema üritusega tähis-
tada veebruaris näiteks vast-
latralliga."

Jõuluturg jääb Raekoja platsil 
avatuks 26. novembrist 2. jaa-
nuarini. Turg on avatud iga päev 
kella 12-19. Enam kui 200 000 
reisijat hääletasid 2018. aastal 
Tallinna jõuluturu Euroopa uh-
keima jõuluturu konkursil üle-
kaalukalt esikohale.

Polma-Nikitini 
sõnul loob jõu-
luturul käimine 
õige pühade-
meeleolu.
Erakogu

Vanalinnas 
saab sõita nii  

karusselli kui ka  
kahekorruselise 

jõulubussiga.

M
at

s 
Õ

un

Vanalinnas hakkavad aknad  
muusikast helisema
• Vanalinn täitub igal laupäe-

val "Elavate akende" 
kaudu muusikaga, esi-
mene kontsert toi-
mub 27. novembril 
Viru tänaval.

• Ka Hopneri maja mit-
mekesise jõuluprog-
rammi raames toimu-
vad kontserdid, töötoad 
ja palju muud põnevat.

• Vanalinnas saab osa jõu-
lusõimede väljapaneku-

test, näitustest ja eks-
kursioonidest, ühtlasi 
saab sõita nii karus-
selli kui ka kahekor-
ruselise jõulubussiga. 
Kohvikud ja restora-

nid pakuvad külasta-
jaile jõuluhõngulisi 

maitseelamusi.
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Telefoninumbrile 666 2727 
helistades saab vaktsinee-
rijad endale koju kutsuda 
nüüd ka nädalavahetusel.

Abilinnapea Betina Beškina 
sõnul on nakatumine languses, 
sellele on kindlasti kaasa aidanud 
Tallinnas loodud vaktsineerimis-
võrgustik, aga ka õpilaste hajuta-
mine koolides ja osaline distants-
õpe. Tallinn pani käiku kolman-
da vaktsiinibrigaadi, mis läheb 
väljakutse peale inimesele koju.

Kui Eestis on 100 000 elani-
ku kohta nakatunuid keskmiselt 
454, siis Tallinnas on see näitaja 
340. Enim on nakatunuid Haa-
berstis ja Mustamäel, kõige vä-
hem aga Pirital.

Tallinnas on avatud kaheksa 
koroonaennetuspunkti, muuhul-
gas Vabaduse väljakul, kus on li-
saks vaktsineerimisele ja nõusta-
misele võimalus lasta end testi-
da. Alates avamispäevast, 10. no-
vembrist, on seal tehtud üle tuhan-
de vaktsiinisüsti. Covid-19 vakt-
sineerimis- ja nõustamispunktid 
asuvad ka Haabersti Rimis (Haa-
bersti 1), Linnamäe Maxima park-
las (Linnamäe tee 57), Kristiine 
keskuses (Endla 45) ja Ülemiste 
keskuses (Suur-Sõjamäe 4), Linda-
kivi kultuurikeskuses (Jaan Koor-
ti 22), Põhja-Tallinna kogukonna-
majas (Kari 13) ja Balti jaamas. 
Koroonaennetuspunktid on ava-
tud argipäevadel kella 12-19 ja nä-
dalavahetusel kella 10-17.

Vabaduse väljaku nõustamis-, 
vaktsineerimis- ja testimispunkt 
teenindab soovijaid iga päev kel-
la 9-21.

Tallinn pakub ka kodus vakt-
sineerimist ning senisele kahele 

brigaadile lisati kolmas. "Teenu-
se järele on  tekkinud isegi järje-
kord," mainis Beškina. Nüüdsest 
sõidavad brigaadid ringi ka näda-
lavahetustel. Vaktsineerijaid saab 
koju kutsuda, helistades numbril 

666 2727. Kõnesid võetakse vas-
tu tööpäevadel kella 8-20 ja nä-
dalavahetusel kella 9-17. 

Viimase seitsme päeva naka-
tumine on stabiilselt langenud 
ning kui 9. novembril oli Tal-
linnas 2160 nakatunut, siis 16. 
novembril 1490 ehk 670 võrra 
vähem. Beškina sõnul on Tal-
linn 79 kohaliku omavalitsuse 
hulgas praegu nakatumise näi-
tajatelt 64. kohal, jäädes alla 
Eesti keskmise. "Paraku ei ole 
praegu veel kindlustunnet, et 
langustrend jääb püsima. Kuid 
siiski on näha, et oleme olnud 
koroona ennetamisel ja tõkes-
tamisel õigel teel ning valitud 
suunda tasub jätkata," mainis 
Beškina.

pealinn@tallinnlv.ee

"Kodusõpe ei ole karistus-
pataljon ja selle pärast ei 
jää veel keegi rumalaks," 
lausus Pelgulinna gümnaa-
siumi juht Tõnu Piibur. 
Tallinna kehtestatud osali-
ne distantsõpe on langeta-
nud õpilaste nakatumist 
40%, kuid kodusõpe peab 
jätkuma, sest 12. novemb-
rist on koolides jätkuvalt 57 
nakkuskollet.

Piibur lisas, et distantsõpe on 
lihtsalt üks võimalik õppevorm, 
kus tuleb anda koduseks tege-
miseks sobivaid ülesandeid. "Se-
da ei pea võtma kui karistuspa-
taljoni. Ei ole maailm must-val-
ge, et vaid koolis saab kõik as-
jad selgeks ja distantsil jäävad 
kõik väga rumalaks," lausus ta. 
"See on ikka väga individuaalne 
ja kui tuleb teade, et peab jää-
ma koju, siis tuleb lihtsalt üles-
anded ümber planeerida."

Tallinna haridusameti juha-
taja Andres Pajula sõnul olid 
koolijuhid ühel nõul, et haju-
tamist ja osalist kodusõpet 
tuleb jätkata. "Koolijuhid 
suhtuvad distantsõppesse 
kui ühte õppevormi, nad 
ei näe selles midagi häiri-
vat või laste hariduse kva-
liteedi langetajat," märkis 
Pajula. "See haigus ei 
kao ise kuhugi, 
sellega tuleb 

süstemaatiliselt ja järjepidevalt 
tegeleda."

Nimelt kannab kodusõpe 
vilja. Möödunud nädala sei-
suga oli teada 919 nakkusjuhtu-
mit koolides, kus haigestunud 
oli 767 õpilast ja 152 töötajat. 
Pajula hinnangul pn positiivne, 
et nädalaga lõppes üheksa ko-
roonakollet, millest üle poole 
moodustasid  4-9. klasside lap-
sed. "See on järjekordne näi-
de, et kui nakatumisahel ka-
heks nädalaks katkestada, on 
võimalik haigusele piir panna," 
lausus ta. "Kindlasti on see ka 
tõestus, et need meetmed olid 
vajalikud."

Kõige rohkem oli nakatu-
nuid 1.-4. klassides

Pajula sõnul tasub meetmete 
tõhususe üle rõõmustada, kuid 
samas peab olema endiselt ette-
vaatlik, sest koroonakolded on 
piisavalt suured ning nakatumi-
ne pole kuhugi kadunud. "Kui-

gi nakatunute arv on 
1160 pealt lange-

nud 919 pea-
le ja koolides 
on nakatu-
mine kuni 
40% lan-
genud, 
siis tu-
leb ikka-
gi tõdeda, 

et nakatu-
mine 

pole kuhugi kadunud ja palju-
des koolides on koroonajuhtu-
mid sees," rääkis Pajula. "Kol-
ded on piisavalt suured, nii et 
me ei tohi kindlasti veel mõelda 
sellele, et kõik on hästi."

Pajula sõnul lisandus viis uut 
koolikollet, neist kaks 1.-4. klas-
sis, kus kodusõpet polnud raken-
datud, ning kaks 10.-12. klassis, 
kus on vaktsineerituse määr kõi-
ge kõrgem.  "Kõige muretteki-
tavam möödunud nädalast oli 
just nakatunute arv 1.-4. klas-
sis," ütles haridusjuht.

Seega jääb Tallinn varem sõl-
mitud kokkulepete juurde ja jät-
kab ka alanud nädalal õpilaste 

hajutamist ja distantsõpet kõi-

gis koolides, kus see on ka seni 
toimunud. "Koolidele on antud  
suunised, et distantsõppel võik-
sid olla 30-50 protsenti õpilas-
test sõltuvalt olukorrast," lausus 
Belobrovtsev. "Eelmisel nädalal 
olid distantsõppel teised ja kol-
mandad klassid, sel nädalal lähe-
vad kümnendad ja üheteistküm-
nendad klassid. Igas vanuseast-
mes on ka nö juhtumipõhi-
seid dis-
tant-

sõppele saatmisi. Kool otsustab 
sel juhul ise, mis klassid distant-
sõppele lähevad. Meie arvame, 
et koolijuhid on just need ini-
mesed, kes kõige paremini tea-
vad, missugune olukord nende 
koolides on."

Terviseametki peab õigeks
Terviseameti peadirektori ko-

husetäitja Mari-Anne Härma 
nentis, et distantsõppele osali-
ne üleminek on mõjutanud na-
katumiskordaja allaminekut Tal-
linnas. "Tallinn on epidemioloo-
giliselt üks olulisemaid piirkon-
di. Lapsed olid huvitegevusest 
eemal, olid kontaktõppest ee-
mal, ei saa eirata ka seda osa," 
lausus Härma. "Selle ja järg-
mise nädala nakatumise arvud 
peaksid meile näitama, mis oli 
koolide meetme efekt."

Ka inimesed nö tänavalt pea-
vad Tallinna distantsõpet tõhu-
saks. "Pean õpilaste distantsõp-
pele saatmist õigeks," lausus Ka-
rol. "Sest et koroonaviirus levib 
ikka laialdaselt koolides."

"Kõike tehakse ju inimeste 
jaoks, et inimestel parem oleks," 
lisas Konstantin.

KODUSÕPE KANNAB VILJA: 
Nakatumine koolides on ligi 
poole võrra langenud

Kodusid külastab nüüd kolm vaktsineerimisbrigaadi
Hiljuti sai ava-
tud nõusta-
mis- ja vaktsi-
neerimispunkt 
ka Balti jaa-
mas. Seal saab 
nõu ja kaitse-
süsti tööpäe-
vadel kella 12–
19 ning näda-
lavahetustel 
kella 10–17.
Mats Õun

Tallinna vaimse 
tervise keskus 
sai uue juhi
Tallinna vaimse tervise kesku-
se uueks direktoriks kinnitati 
Kai Kukepuu, kes asub ame-
tisse 29. novembrist. Avaliku 
konkursiga välja valitud Kuke-
puu omandab praegu TalTec-
his magistrikraadi avaliku sek-
tori juhtimises ja innovatsioo-
nis, varem on ta lõpetanud 
Estonian Business Schooli 
ning Tallinna tervishoiu kõrg-
kooli. Kukepuu on töötanud 
terviseametis inspektorina, ol-
nud OÜ TLG Hotelli tegevdi-
rektor ja TallinnHotels OÜ-s 
hotellijuht.

Pirita jagab  
tasuta graniit-
sõelmeid
Pirita linnaosa valitsus jagab 
17. detsembrini talviseks kõn-
niteede hoolduseks tasuta 
graniitsõelmeid. Iga kinnistu 
kohta on arvestatud üks kott 
ehk 25 kilo graniitsõelmeid, 
kott tasuta sõelmeid on või-
malik saada ka igal korteri-
ühistul. Jagamiseks on varu-
tud ligi kolm tonni graniitsõel-
meid ja vajadusel tellib linna-
osa neid juurde. Kinnistu oma-
nik või esindaja saab 
sõelmekoti linnaosavalitsu-
sest (Kloostri tee 6)  esmas-
päeval kl 15-18 või neljapäeval 
kl 10-12. Rohkem infot tel 645 
7616. Tuhka või kloriide lume- 
ja libedustõrjeks kõnniteedel 
kasutada ei tohi.

Algab juudi va-
na kalmistu ala 
korrastamine
Novembri lõpus algavad juudi 
vana kalmistu ala (Magasini 
27) esimese etapi remondi-
tööd, leping selleks on sõlmi-
tud Mefab OÜ-ga. Eesmärk 
on kujundada endisest kal-
mistualast väärikas roheala, 
kus on arvestatud nii paiga 
ajaloolise tähenduse kui ka 
praeguste oludega. Vana juudi 
kalmistu piirkonna  tervikla-
hendus näeb ette kaht ala, 
mis moodustavad terviku – 
markeeritud matmispaikade 
ja kabeli asukohaga rahuala 
ning kõigile jalutajatele avatud 
puhkeala. Kavas on uuendada 
müürid, rajada teed ja haljas-
tus, paigaldada pingid ja val-
gustus. 

Osaline kodusõpe 
on vajalik, et koole 

ei peaks pikaks 
ajaks täiesti

kinni panema.
Scanpix
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Kui Elviale helistan, kostub 
telefoni autosõidu müra: ta lii-
gub oma 1998. a Land Cruise-
riga, mille läbisõidumõõdikul 
umbes 400 000 km, kodu poo-
le. Elvia peab maal, Lääne-Ni-
gulas selliste kaupade perefir-
mat, mille kasutamine – kos-
meetikast matkatarveteni – jä-
taks loodusesse meist võimali-
kult väikese jalajälje.

"Sõidab nagu siidi!" kiidab El-
via oma auväärses eas, kuid häs-
ti hooldatud džiipi. Ta ei mõtle-
gi uuele autole ja teda jätab sü-
gavalt külmaks, et kiipide ehk 
elektroonikaseadmete elutäht-
sate osade puuduse tõttu on osa-
le uutele autodele tekkinud ost-
jate järjekorrad ja hinnad tõuse-
vad. Ja mitte ainult autode, vaid 
ka paljude olmeesemete hinnad.

Äraviskamisajastu lõpp?
"Praegu hakkab moodi mi-

nema vanade seadmete uuenda-
mine ehk apgreidimine," räägib 
ta neist ettevõtjatest, kes taipa-
vad kiibipuuduse enda äri eduks 
pöörata. "Mitmest katkisest as-
jast peaks tegema ühe terve. Pal-
jud inimesed sooviksid aga osta 
uue asemel hoopis parendatud 
vana, millele on antud garantii, 
sest lisaks keskkonnahoiule on 
see palju odavam."

Elvia oma perega on viima-
sed, kes tarbimisrongile kavat-
sevad kiirustada ja aina lisan-
duvate uute mudelite hulluse-
ga kaasa minna. Lisaks 1998. 
a Land Cruiserile kiidab Elvia 
enda kümne aasta vanust rüpe-
raali. Tõsi, see on tema sõnul 
kunagi palju raha maksnud äri-
klassi pill, mida nüüd on uuen-
datud nõnda, et vastab nüüdis-
aja parameetritele.

Globaalne majandus on pa-
raku siiamaani ehk kiibikriisini 
rajanenud vastupidisel ehk või-
malikult laialdasel äraviskami-
sel. Vanemaid tarbeesemeid on 
raske remontida ja neile varu-
osi leida keeruline. Keegi isegi 
enam ei mõtle sellele, et röste-
rit või mikserit parandada. Ka 
kallima olmetehnika puhul on 
tehtud kõik selleks, et inimesel 
oleks võimalikult soodne kat-
kiläinud asi ära visata ja 
selle asemel uus osta. 
Remontimine – olgu 
siis tegemist teleka 
või pesumasinaga – 
kujuneb kalliks. Va-
ruosi on raske saa-
da, need maksavad 
liiga palju, tarnimis-
aeg on sageli kuu või 
kauem. Lõpuks saadki 
vana asja korda peaae-
gu et uue hinnaga. Mude-
livalik uueneb niivõrd kiires-
ti, et juba mõne aasta pärast on 
mõttetu varuosa otsida. Masen-
davalt palju elektroonikat jõuab 
üle ilma seejuures olmeprügisse, 
ehkki Eesti on kokku kogumi-
se näitajad pigem head.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

"Oma tarbeesemete eest tuleb hakata rohkem hoolt 
kandma," sõnab Elvia Niils, kelle arvates kujutatakse 
maailmas tekkinud kiibidefitsiiti suurema probleemina 
kui see on tegelikult. Naise hinnangul, kes peab kesk-
konnasõbralike toodete perepoodi, aitab kriis meid 
hoopis õigele, vähem raiskavale teeotsale. Asju  ala-
tes autodest kuni arvutiteni tuleks püüda võimalikult 
palju parandada ja nende eluiga pikendada.

SUUNAMURDJA: Ettevõtja saab asjad aetud ka 23 aastat 
vana autoga ning peab kiibipõuda pigem kasulikuks

Tema sõnul on tegemist tsük-
lilise äriga. "Enne koroonakrii-
si asus majandus langustsüklis," 
räägib Kolk. "Siis ei tahetud eri-
ti investeerida, sest turg lan-
ges. Seejärel tuli koroona, mis 
lõi ühelt poolt segi tarneahe-
lad ja teisalt hakkasid inimesed, 
kes rohkem kodudes, arvuteid 
jm elektroonikaseadmeid kok-
ku ostma. Lisaks ei ole ka kii-
bitehase ehitamine sugugi lihtne. 
See maksab hulga miljardeid."

Kuigi paljud tehased viiruse 
tõttu seisid, kasvas inimeste nõud-
mine seadmete järele. Kuidagi tu-
li ju elu viirusele vastavalt üm-
ber korraldada. Nõudlus on kogu 
maailmas endiselt suur, aga millal 
võiks kiibikriis hakata lahenema, 
ei osata isegi ennustada. Maailma 
meedias on pakutud 2023. aastat. 
On ka arvatud, et viirusekriis an-
dis kiibitööstusele viimase hoobi. 
Tehased töötasid ennegi viimasel 
piiril, aga "igaks juhuks" laiene-
miseks investeerimist ei peetud 
otstarbekaks.

Arno Kolgi sõnul toob kiibi-
puudus kaasa kaupade hinnatõu-
su. Näiteks pakiroboteid ja -au-
tomaate tootva Cleveroni näitel 
võib öelda, et 1,5 eurot maks-
va kiibi hind on tõusnud 50 eu-
roni. Tõsi, kiipe on väga erine-
vaid. Igal pool pole hinnatõus 
kaugeltki nii massiivne. Kuid 
pääsu hinnatõusust siiski ei ole. 
Näiteks televiisorid on aastaga 

muutunud 10-15% kallimaks 
ja on ainult aja küsimus, mil-
lal kõik teised vähegi elektroo-
nikat sisaldavad kaubad järele 
tulevad. Omaette uuringut va-
jaks, kui palju kiibipuudus üld-
se riigi majandust mõjutab, sest 
hulk oste jääb tegemata või lü-
katakse edasi. Vanematele põlv-
kondadele toob see kõik meel-
de nõukogude aja defitsiidi, ai-
nult et nüüd pole ihalevalt ku-
hugi piir taha põhjust kiigata.

Teisalt pole kiibipuudus vä-
hemalt elektroonika remontijaid 
kuigivõrd mõjutanud. See rää-
gib taas selle kasuks, et võima-
lusel tuleb püüda vanemat sea-
det võimalikult käigus hoida. 
Muidugi taas – kui see üldse 
on remonditav. Mõned sel alal 
tegutsevad ettevõtjad viitavad, 
et väikestel n-ö üksiküritajatel 
on siiski võimalik varuosa või 
ka kiipi maailmaturult lihtsam 
leida kui suures koguses tellijal.

Autode turul on kiibipuudus 
küll kaasa toonud kaasa jabura 
olukorra. Vähe kasutatud sõi-
duk, mille saad kohe kätte, on 
juba kallim kui uus, aga tellitav 
ja millalgi tulevikus saabuv. Ku-
na autotööstus on kiibipõua tõt-
tu üks kõige tõsisemalt "pihta 
saanud" harusid, tajuvadki seda 
muret ennekõike autoostjad, kes 
näiteks on selleks tahtnud kasu-
tada teise samba sääste. Auto-
tööstused panid vahepeal teha-

Kõige selle taustal mõjub 
maailmas Covidi kriisiga pa-
ralleelselt tekkinud kiibikriis 
peaaegu sanitarina. See sun-
nib tarbimist vähendama ja pa-
neb meid hindama igat asja, mis 
pole katki läinud, sest uue ost-
mine muutub üha kallimaks ja 
ebamugavamaks.

Kõik sõltuvad kiipidest
Inimkond on kiipidest sõltu-

vuses nagu narkomaan heroiini-
doosist, ja pole seda isegi tähele 
pannud. Kiibid hoiavad käigus 
kogu meid ümbritsevat igapäe-
vamugavust – autodest ja arvu-
titest elektriliste hambaharjade 
ja laste leludeni. Kiipe valmis-
tatakse ülisanitaarsetes oludes, 
mis jätavad varju isegi tipphaig-
late operatsiooniplokid. Kui nõu-
kogude ajal sättisid meilgi val-
getes kitlites naised steriilsetes 
tsehhides ränitükikesi ritta, siis 
nüüd teevad seda tööd robotid 
ja osakesed on juba silmale pea 
nähtamatud.

Majanduse globaliseerumi-
ne on viinud selleni, et meid 
ümbritsev mugavus sõltub paa-
ri suure maailma kiibitootja ar-
must, kelle kätte see on valda-
valt kontsentreerunud. Jutt käib 
Korea Samsungist ja Taiwan 
Semiconductor Manufacturing 

Companyst (TSMC), kes 
suudavad kõige kõrge-

ma taseme kiipe too-
ta. Neist viimase üks 
suuremaid kliente on 
muuhulgas Apple. 
Tõeline monopo-
list on aga Hollandi 
firma ASML, mille 
väärtus on tohutu 

ja mis ainsana val-
mistab kiipide toot-

miseks vajalikke lito-
graafiamasinaid.
Tasub muuhulgas mainida, 

et telefonid neelavad pea poole 
maailma kiibitoodangust. Apple´i 
aktsia kukkus hiljuti kolinal, kui 
selgus, et ei suudeta jõuluks kõigi-
le soovijatele telefoni kindlustada.  
Venemaa on arendanud oma kii-
bitööstuse, kuid see on siseriikli-
keks vajadusteks. Hiina alles as-
tub maailmas konkurentsi, sest 
kõrgeimat ehk Samsungi ja TS-
MC-ga võrreldavat tehnoloogilist 
taset pole veel saavutatud. Hiina 
tase on umbes 12 nanomeetri teh-
noloogia, maailma juhtivad mo-
biilitootjad nõuavad juba kolme 
nanomeetrit. Maailm peab see-
ga peamiselt kahe viidatud toot-
ja poole vaatama. Ühendriikide 
ettevõtted Qualcomm jt töötavad 
käsikäes Taiwaniga. Ühendriiki-
des endis toodetakse vaid 12% 
maailma kiibitoodangust ja nii ol-
lakse sealgi põlvili. Oma mõõt-
me lisavad kõigele veel Ühend-
riikide-Hiina "kiibisõjad", sest ju-
ba president Trump tõmbas maha 
konkreetse joone: valige, kas ole-
te kiibinduses meie või Hiinaga.

Palju halbu juhuseid
"Kiibipuudus on paljude hal-

bade juhuste kokkulangevus," 
resümeerib Eesti elektroonika-
tööstuse liidu tegevjuht Arno 
Kolk.

OÜ Foxway Tartus annab arvutitele ja nutiseadmetele uue elu, panustades nõnda loodushoidu ja ka kiibipõua leevenemisse. Foto: OÜ Foxway

Telerid 
on aastaga  

muutunud 10-15% 
kallimaks ning  

muugi elektrooni-
ka kallineb.

Uuendatud nutiseade säästab  
nii raha kui loodust
"Kui kasutada uue ostmise ase-
mel uuendatud nutiseadet või 
arvutit, aitab see loodust 
väga palju säästa," ütleb 
OÜ Foxway turundusjuht 
Kristina Zolina.

Tegemist on Põhjamaade 
suurima ringmajandusettevõtte-
ga, mis annab aastas uue elu umbes 
miljonile nutiseadmele ja arvutile. Jutt 
käib  peamiselt nendest telefonidest ja 
arvutitest, mida korjavad kasutatutena 
Skandinaavia maadest ja Eestist kokku 
müügiesindused: stiilis, et too vana sea-
de meile, saad uue odavamalt.

"Kui seade jõuab meieni, me hindame 
kõigepealt, kas tasub taastamist, ja kui 
mitte, läkitame selle utiili ehk lammu-
tusse," räägib Kristina. Need seadmed, 
mida tasub taastada, teevad tehnikud 
korda, ja need lähevad uutega võrreldes 
märksa odavamalt müüki. Turundusjuhi 
sõnul võib uuendatud seade olla uuest 

umbes kümneid protsente oda-
vam, aga uuest vähem maksab 

see igal juhul.
Kui uue seadme osas on 

CO2 jalajälg 312 kg, siis ka-
sutatud seadme puhul märk-

sa väiksem ehk vaid veidi üle 
kuue kg. Hiljuti pandi Tartus 

nurgakivi uuele laohoonele, sest fir-
ma käive on viimasel aastal 30-40% 
kasvanud. Kristina Zolina sõnul ei pea 
kasutatud, ehkki uueväärseks uuenda-
tud arvutite või nutiseadmete puhul eel-
arvamusi murdma. "Noorem põlvkond 
on vanematest märksa keskkonnatead-
likum," ütleb ta. "Ma väga loodan, et 
hullumeelne tarbimine näitab taandu-
mise märke."

Kui Eestis annab ettevõte tööd 430 
inimesele, siis koos teiste maadega 
kokku enam kui 530-le. Eestis tegutsev 
üksus ise seadmeid otse inimestele ei 
müü, vaid annab edasimüügifirmadele.
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sed seisma. Kui nõudlus tõusis 
ja taas oli kiipe vaja, jäid pal-
juski tühjad pihud. Nii võib uh-
ke 35 000-eurone sõiduk seis-
ma jäädagi, sest piltlikult öeldes 
pole mõnda paarieurost vidinat.

Järjekorras neli miljonit
Autode müügi- ja teenindus-

ettevõtete liidu tegevjuht Arno 
Sillat mainib, et on ka ise kii-
bipuudust tunnetanud, aga mit-
te auto kaudu: "Peres läks pe-
sumasin katki ja uue soetami-
ne polnudki niisama lihtne."

Uute autode jär-
jekorras ootab 
praegu Euroo-
pas neli miljo-
nit inimest. 
Eestis po-
le põhjust 
veel suu-
rest defit-
siidist rää-
kida. "Tu-
rul ju auto-
sid on, ja kes 
on kavatsenud 
uuena ostetud au-
to viieaastase perioo-
di järel taas uue vastu vahe-
tada, saavad ka pikemalt selle-
ga sõita," sõnab Sillat.

Rahval seega justnagu raha 
on, aga uute autode ostus see 
paraku kuigivõrd ei peegeldu.

Kiibipuudus annab tunda. 
Kui enne kriisi ehk 2019 müü-

di Eestis 27 000 uut autot, esi-
mesel kriisiaastal ehk mullu 17 
000, siis tänavu jõuab see num-
ber ehk 20 000 kanti. Seda vaa-
tamata, et turule jõudis teisest 
sambast võetud raha ja üldiselt 
ka palganumbrid suurenevad. 
Kui varem pidid mitu kuud oo-
tama eksklusiivse värvilahendu-
sega või tavalisest täiuslikuma 
varustusega sõidukit, siis nüüd 
on taoline järjekord paljude ta-
vamudelite puhul.

Teisalt võib aga ennustada 
lisaks juba tõusnud kasuta-

tud autode hinnale ka 
uute hinnatõusu. 

Kiibipuuduse 
leevenemist 

usub Sil-
lat alates 
kevadest. 
Kindlasti 
ei ole ta 
esimene, 
kes räägib 

siinkohal  
deglobalisee-

rumisest, sest 
kogu maailma sõl-

tuvus üksikute suur-
kontsernide armust näitab 

praegu väga halba palet. "Kas 
autotootjad ehk hakkavad ise 
kiipe tootma?" mõtiskleb ta.

Euroopa Parlamendis on sa-
muti kõlanud hääled, et tuleb 
endal luua kiibitööstus. Vana 
majandusmudel, kus globaal-

firmade juhid ei tahtnud kuu-
lata juttu, et iga-aastane 10% 
kasv ei ole lõpmatuseni võima-
lik, oli jõudnud kriisi juba en-
ne koroonat. Teisisõnu, koroo-
nakriis ainult kiirendas ummi-
kusse jõudmist.

Kui Ühendriikides kavatseb 
president Joe Biden kodumaise 
kiibitööstuse arendamisse pum-
bata 50 miljardit maksumaks-
ja raha, siis on ainult lähema 
aasta küsimus, millal Euroopa 
Liidus samalaadne otsus vas-
tu võetakse.

Juba praegu leidub väga vä-
he inimesi, kelle olmet kiibi-
puudus ühel või teisel viisil ei 
puudutaks.

Eriti raske on telefonidega
"Pisielektroonika osas esineb 

meie kogemuste baasil raskusi 
eelkõige Apple ja muude tun-
tumate brändide nutiseadmete 
hankimisega, kuna neid ametli-
ke maaletoojate lattu tuleb vaid 
kuudepikkuste hilinemistega," 
sõnab e-poodi pidav ettevõtja 
Erik Rattasepp. Ta toob veel näi-
te elektritõuksidest, mille tarne 
samuti mitu kuud hilines.

"Covidi kriisi algusest on ol-
nud tuntav veel ka transpor-
di hinnatõus, mis kestab siia-
ni ning mõjutab otseselt toode-
te hindu," lisab ta.

Teisisõnu lisanduvad kiipide 
puudusele, mis hindu üles kru-
vib, kaubakonteineri veo vähe-
malt mitmekordne hinnatõus. 
Kriis on need kuhjanud maail-
mas teatud punktidesse, samal 
ajal kui teised kohad on täies-
ti ilma. Nii tuleb sageli maksta 
ka n-ö tühisõidu eest, et kaup 
peale võtta. Kui pisiesemeid na-
gu telefone veetakse lennukite-
ga, siis suuremaid asju nagu pe-
sumasinad või külmkapid mere- 
või raudteekonteinerites, mil-
le defitsiit omakorda esemete-
le endile hinda lisab.

Omapärasel kombel võinuks 
Eesti 90ndatel justnagu üles ehi-
tada täiesti oma kiibitööstuse. 
Tallinnas asus ju Hans Pöögel-
manni nimeline elektrotehnika-
tehas, mida tähistati sageli ka 
lihtsalt numbriga A-138. Tege-
mist oli nõukogude sõjalis-töös-
tusliku kompleksi olulise lüliga. 
Seal toodeti fotoreaktoreid, va-
ristore, transistoreid, türistore 
ja mikrokiipe. Kõige selle olid 
välja mõelnud ja püsti pannud 
Eesti enda insenerid. Aastatel 
1959-78 valmistati seal tempe-
ratuuritundlikke fotorestsento-
reid nõukogude armee raketti-
de juhtimissüsteemidele.

Tehase endine peakonstruk-
tor Viido Paomets ütleb, et loo-
tus, nagu võinuks Eesti ise Ton-
dil asunud tehase põhjal kiibi-
tööstust arendada, on siiski illu-
sioon. "Uue taolise tehase ehita-
mine läinuks maksma kolm mil-
jardit krooni, mis oli umbes nagu 
tollane riigi aastaeelarve," mär-
gib ta. Veel palju aastaid tege-
leti kuuldeaparaatide koostami-
sega, enne kui praegusaegseks 
kinnisvaraprojektiks taanduti.

Isegi kui mingil imeväel see 
röögatu rahasumma mõne in-

vestori näol kusagilt siginenuks, 
oleks meie kodumaine kiibitöös-
tus juba ammu globaalses kon-
kurentsis alla kugistatud. Kii-
bitööstuse käigus hoidmine tä-
hendab meeletut investeerimist 
ja pidevat arendamist. Paomet-
sa sõnul oleks terve Euroopa 
mastaabis optimaalne üks te-
has. Kuniks seda pole ja elada 
tuleb defitsiidi ja hindade tõu-

su tingimustes, on aga pääste-
rõngaks uuendamine ehk apg-
reidimine ja taaskasutus.

"Tulevik näib siiski helge," 
usub Eesti elektroonikatööstuse 
liidu tegevjuht Arno Kolk. "Püü-
takse vähendada sõltuvust ük-
sikutest kiibitootjatest ja iga re-
gioon ehitab üles oma tehase."

OÜ Foxway Tartus annab arvutitele ja nutiseadmetele uue elu, panustades nõnda loodushoidu ja ka kiibipõua leevenemisse. Foto: OÜ Foxway

Pirital algas  
lehekottide  
tasuta äravedu
Lehekottide kampaaniale re-
gistreerus ligi 1600 kinnistut, 
äravedamist ootab pea 350 
tonni puulehti. Kottide tasuta 
äravedu kestab 5. detsembri-
ni ja kokku veetakse ära 23 
000 lehekotti, umbes 1500 
rohkem kui mullu. Lehekotid 
on juba ära veetud Merivälja 
asumist, 22.-28. novembrini 
tehakse seda Mähe, Laiaküla, 
Kloostrimetsa, Lepiku, Iru ja 
Pirita asumis  ning 29. no-
vembrist 5. detsembrini Kose 
ja Maarjamäe asumis. Ära 
viiakse ainult registreeritud le-
hekotid ja kottidesse tohib 
panna vaid aia- ja haljastu-
jäätmeid. Iga kinnistuomanik 
saab ka ise haljastujäätmeid 
jäätmejaama viia, jäätmejaa-
made info tel 616 4000 ja 
www.jaatmejaam.ee.

Pelgulinna  
sünnitusmajas 
valmis beebi-
raamat
Ülemaailmsel enneaegse sün-
ni päeval võeti Pelgulinna 
sünnitusmajas kasutusele 
Eestis esimene spetsiaalselt 
enneaegsetele vastsündinu-
tele koostatud beebiraamat, 
mis on värsketele vanematele 
abivahendiks liiga vara sündi-
nud tita arengu jälgimisel. 
Raamatusse "Minu eriline al-
gus" saab kirja panna lapse 
sündi puudutava info, samuti 
teha igapäevaselt märkmeid. 
Enneaegseks peetakse last, 
kes on sündinud pärast 22., 
aga enne 37. täis rasedusnä-
dalat. Igal aastal sünnib Eestis 
enne õiget aega 5,5% lastest. 

Stroomi ran-
na mängualale 
saabub uus laev
Põhja-Tallinnas Stroomi ran-
napargis algasid mänguala 
ehitustööd, mille käigus ee-
maldatakse senine piraadi-
laev. Selle asemele saabub 
peagi suurem mängulaev 
Santa Maria, mis sobib roni-
miseks nii väikestele kui ka 
suurematele lastele. Senine 
piraadilaevake hakkab keva-
dest peale olema Pikakari 
rannas, kus uuendatakse 
mänguala. Santa Maria on 
senisest laevast poole pikem 
ja kõrgem, sellepärast laien-
datakse ka Stroomi mängu-
väljaku liivaala. Kolme masti 
ja purjedega laeval on liu-
mäed, platvormid, mängusei-
nad jm.

Kuigi kiipe ei saa taaskasutada, 
saab seda teha elektroonika- 
eseme ülejäänud osaga

• Eesti on elektroonikajäät-
mete kogumises ja ringlus-
se võtmises Euroopa üks 
eeskujulikumaid, kuigi aren-
guruumi leidub meilgi.

• Eurostati andmete koha-
selt suudetakse Eestis 
kokku koguda umbes 60% 
e-jäätmetest. See on 8-9% 
suurem EL riikide keskmi-
sest kogumismäärast 
(50,8%). Meie naaberriiki-
de e-jäätmete kogumis-
määr jääb Eestist maha – 
Soomes ja Lätis on see 
umbes pool.

• Elektroonika või olmetehni-
ka, mis on katki läinud või 
mida enam vaja pole, tuleks 
viia tasuta jäätmejaama, 
mitte visata olmeprügisse. 
Tasuta saab e-jäätmeid üle 
anda ka suurematesse 
elektroonikapoodidesse, 
mille müügipind üle 400 m². 
Vt täpsemalt https://kuhu-
viia.ee/

• Kiipide kokkukorjamine utiili 
toodud elektroonikalt ja 

nende taaskasutus pole 
otstarbekas, sest lisaks ee-
maldamise töömahukusele 
ei saa nende kvaliteedis 
enam kindel olla.

• Näiteks telerid või arvutid 
töödeldakse ümber nii, et 
eraldatakse plastkorpus 
elektroonilisest osast. 
Elektroonika läkitatakse 
sellest metallide eraldami-
seks Rootsis või Saksamaal 
asuvasse tehasesse. Plast-
osi kasutatakse uute plast-
toodete valmistamiseks ka 
kohapeal, Eestis.

• Aastas kogutakse Eestis 
kokku 11-12 000 tonni elekt-
roonikajäätmeid.

• Uuringud näitavad, et 
keskmisel eurooplasel, sh 
eestimaalasel leidub kodus 
3-5 kg jagu elektroonikat, 
mida enam ei kasutata, 
kuid mis on igaks juhuks 
varudesse talletatud. Tava-
liselt on sellised tagavarad 
mõttetud ja seadmed võiks 
utiili viia.

Kiibipuuduse ajastul võiks seadme-
te ostu põhjalikumalt läbi mõelda
• Valida võiks seadmeid, 

mida on võimalik 
remontida, piken-
dades nii nende 
eluiga. Sageli on 
kallimad seadmed 
hõlpsamini remon-
ditavad kui odavamad.

• Kiibipõua taustal tasuks ee-
listada pigem vähemate 
kõrvalfunktsioonidega ja li-
sadega esemeid.

• Eelistada võiks seadmeid, 
mille lisavarustus, näiteks 
laadijad, varuosad, tarkvara, 
ühilduvad nendega, mis ko-
dus juba olemas.

• Võimalusel võiks seadmeid 

rentida, et vähendada 
elektroonikasead-

mete kogumist/
kuhjumist ning 
suurendada 
seadmete kordus-

kasutamist.
• Uue seadme ostmise 

asemel tasub kõigepealt 
ringi vaadata järelturul – 
näiteks pankrotivarade 
oksjonikeskkondades jm 
liigub peaaegu uueväär-
seid tarbeasju märksa 
odavama hinnaga. Samuti 
levib järjest enam sead-
mete uuendamine ehk 
apgreidimine.
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Eelmisel neljapäeval valiti Tallinna volikogu juhtima 
sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski. Kindlasti tu-
leb sotsidele au anda. Nad suutsid oma esimängija 
nõusse saada, et ta riigikogust ära tuleks ja omava-

litsuse juhtimisel platsile astuks. See näitab, et koalitsiooni 
Keskerakonnaga võetakse Tallinnas tõsiselt. Uue, keskera-
kondlastest ja sotsiaaldemokraatidest koosneva linnavalitsu-
se ametisse astumiseni jäävad loetud päevad.

Kindlasti on Jevgeni Ossinovskil õigus, kui ta sõnab, et 
ükski koalitsioon pole lihtne. Teisalt on alati hea, kui ühe 
laua ümber istuvad eri arvamusega inimesed.

Tavapärane on koalitsioonide puhul ütlus, et vaidlus-
tes selgub tõde. Samas näevad kõik osapooled muidugi tõ-
de erinevalt. Seega võiks Tallinna juhtiva koalitsiooni kohta 
pigem loota, et vaidlustes sünnivad arukad ja linlase jaoks 
mõistlikud kompromissid.

Kerge ei saa uues linnavalitsuses olema muidugi kum-
malgi. Keskerakonna poolel on pikk linna juhtimise koge-
mus. Teisel poolel ehk koalitsioonikaaslasel leidub muuhul-
gas hulk ideaale ning ootusi, mis tuleb üheskoos reaalselt 

täidetavateks otsusteks sün-
teesida. Teisalt on tee, mi-
da mööda astuda, koalit-
sioonilepingus ära tähista-
tud. See annab linlasele tu-
levikugarantii.

Oluline on muuhulgas, 
et edasi minnakse tööga 

kõigi nende suurte objektide kallal, mida on alustatud. Jät-
katakse Tallinna Haigla ehitust ja Peterburi tee uuendamist. 
Rääkimata teistest suurehitustest – linnahallist kuni Kullo 
keskuseni.

Olulisemgi on see, et Tallinnas jätkub iga linlase toimetu-
lekut toetav poliitika, mis peab ühteviisi oluliseks kõiki. Ini-
mese enesehinnang ega tunnustamine ei tohiks kahtlema-
ta olla seotud tema "turuväärtusega", vaid väärtuslikkuse-
ga ühiskonna liikmena. Vastupidine lähenemine, et kaastun-
del või abil pole edukas majanduses kohta, mida oleme va-
rem  aastakümneid näinud riigivalitsuste tasemel, ongi pa-
rempoolseid niivõrd kaua linnavõimust eemal hoidnud.

Objektidest olulisemgi on, et senisest veelgi rohkem lu-
bab uus koalitsioon toetada muuhulgas nii lapsi kui ka ea-
kaid. Sportimist, õppimist ja igas mõttes toimetulekut. Laias 

laastus võib seega öelda, et linlast jääb saat-
ma stabiilsus. Jätkamine kindlate ja juba va-

rem paika seatud eesmärkide saavutami-
seks. Praeguses ootamatusi täis maailmas 
on see juba iseenesest väärtus. Tallinn 

jääb Eesti sotsiaalseks tasakaalustajaks. 
Kui ka mujal hätta jäädakse, siis Tal-
linnast saab ikka abi ja tööd.

Linlase jaoks on oluline tulemus 
– sündigu see siis pärast esimest, 
viiendat või kümnendat vaidlust. 
Seda tajuvad mõlemad osapooled, 
et ühisest missioonist linna hoidmi-
sel inimlähedasel kursil on kõigil 
ainult võita.

Erinevad arvamused 
aitavad elu edasi viia

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

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

Hoolimine aitab 
meil tunda end 
väärtuslike ühis-
konnaliikmetena.

Eve Lepik (79), pensionär

Olen kaks korda 
vaktsineeritud. 
Eelmine vaktsi-
neerimine oli 17. 
mail ja nüüd tulin 
nõustamisele, et 
kas ma võin juba tõhustusdoosi 
saada. Kui öeldakse, et võin, teen 
kolmanda doosi ära. Vaktsiinid 
kaitsevad kindlasti. Minu lähi-
kondsetest on haigestunud mit-
med, surmaga pole see õnneks 
lõppenud. Kõik minu vaktsineeri-
tud sõbrannad ja töökaaslased 
on siiamaani terved. Mul on ka 
tuttavaid, kes ütlevad, et neil on 
kaasuvad haigused, nad ei julge 
minna. Aga oma perearsti poole 
pole nad pöördunud. Kui arst üt-
leb, et võib, siis tuleks küll vaktsi-
neerida. Me ei saa ju muidu sel-
lest viirusest lahti!

Hiie (68), töötav pensionär

Olen vaktsinee-
ritud ja praegu 
just vaatan 
vaktsineerimis-
punkti juures, et 
peaks tegema kol-
manda süsti. Tean, et tõhustus-
doosi saab juba. Mul on eelmi-
sest süstist möödas viis kuud ja 
natuke peale. Kaubanduskeskus-
tes avatud vaktsineerimispunktid 
on vajalikud, sest inimesel on nii 
lihtsam. Mina usun vaktsiinides-
se, siin pole mingit kahtlust. Ena-
mik mu tuttavatest on samuti 
vaktsineeritud. Mõned nooremad 
on siiski põdenud. Need, kes on 
vaktsineerimise vastased, minu 
arvates lihtsalt ei saa aru, mida 
vaktsiin tegelikult teeb. Inimeste-
ga tuleks vist ikka rohkem rääki-
da. 

Gabriel (31), ettevõtja

Olen vaktsineeri-
tud, kuid  otsus-
tasin, et teen 
kolmanda süsti 
ka ära. Plaanis oli 
küll digiloo kaudu 
aeg kinni panna, aga vaktsineeri-
mispunktis on see ju oluliselt liht-
sam. Üsna kohe, kui avanes  või-
malus vaktsineerida, tegin Jans-
seniga süsti ära. Kui ma oleksin 
vanem inimene või mul oleksid 
mingid kaasuvad haigused või al-
lergia, siis ehk uuriks ja mõtleks 
rohkem. Noore inimesena ei näe 
küll põhjust, miks mitte süstida. 
Kindlasti vaktsiinid toimivad. Minu 
tutvusringkonnas on 99% vaktsi-
neeritud. Meil on küll üks koomili-
ne tegelane, kes on põhimõtteli-
selt vastu, aga ta on täiesti üksi 
oma imelikus võitluses. 

Eduard (64),  
Maxima poe töötaja

Ei ole vaktsinee-
ritud. Lihtsalt ei 
taha. Arvan, et 
ei vaktsineerigi. 
Ma ei karda süs-
ti ega midagi, aga 
lihtsalt olen kuulnud igasuguseid 
lugusid, mis peale süstimist juh-
tub – nii positiivseid kui ka nega-
tiivseid. Mind ei motiveeri miski 
vaktsineerima. Lihtsalt olen selli-
ne inimene. Nii palju kui ülevalt 
poolt on antud, niikaua eladki.

Tallinnas viibis möödiunud nä-
dalal Majanduskoostöö ja Aren-
gu Organisatsiooni (OECD) de-
legatsioon, kes koostab Tallinna 
ringmajandusele ülemineku ra-
portit. Delegatsioon kohtus Tal-
linnas eri sektorite esindajatega 
nii ministeeriumidest kui ameti-
test, reedel kohtus OECD esin-
dajatega ka linnapea Mihhail 
Kõlvart.

OECD aitab Tallinnal 2022. 
aasta sügiseks koostada soovi-

tused, kuidas minna üle res-
sursse praegusest säästvama-
le ringmajandusele. Nende 
põhjal on kavas koostada oma-
korda Tallinna ringmajanduse 
arengukava. Tallinna eesmärk 
programmis on analüüsida 
ringmajanduse põhimõtteid, 
võimalusi ja ressursse, hinnata 
ringmajanduse olukorda ja tule-
vikupotentsiaali Tallinnas, kaa-
sata huvigruppe ja õppida teis-
te linnade kogemustest.

Eesti Loomakaitse Selts valis 
aasta kõige loomasõbraliku-
maks teoks karusloomafarmi-
de keelustamise. 2020. a suvel 
algatatud eelnõu sai tänavu 2. 
juunil seaduseks ning seega on 
2026. a 1. jaanuarist Eestis 
keelatud loomade pida-
mine karusnaha 
tootmiseks. Sel-
lele eelnes 
pikk ja kee-
ruline võit-
lus. Esi-
mest kor-
da tõusis 
karusloo-
makasvan-
duste  eetili-
sus terava 
arutelu objektiks 
juba 2009, kuid 
keelava seaduse algatu-
seni jõuti alles 2014. Otsusta-
vaks sai, et Eestis tegutsevad 
farmid, näiteks Karjaküla oma, 
ei täitnud keskkonnanõudeid. 
2014. a eelnõu siiski põrus – 
nagu ka 2017. ja 2019. Kuigi se-
ni on räägitud peamiselt vaid 
karusloomakasvatuse looma-

vaenulikust küljest – samas kui 
pooldajad on näinud selles ta-
valist majandusharu –, siis ta-
haplaanile on jäänud oht Eesti 
loodusele laiemalt. Kasvandus-
tes peetavad polaarrebased ja 
Ameerika naaritsad ehk mingid 

on Eestis võõrliigid. Nii 
peavad zooloogid 

just farmidest 
jalga lasknud 

minke pea-
miseks 
põhju-
seks üle-
küttimise 
kõrval, 
miks on 

mandri-
Eestist kadu-

nud Euroopa 
naarits. Nüüdseks 

on karusloomakasvan-
dused keelatud pea kõigis Eu-
roopa maades, äsja lisandus 
veel Prantsusmaa. Alternatiiv 
olnuks minna Šveitsi või Itaalia 
teed, kus sätestatud loomade-
le nii kõrged heaolunõuded, et 
majanduslikult ei tasu farmid 
ära.

Kinnisvaraarendajad ei pea 
enam kinni broneerimislepingu-
test. LVM Kinnisvara andmetel 
on põhjuseks kinnisvara- ja ehi-
tushindade kiire tõus – ehk siis 
arendajal on sageli kasulikum 
potentsiaalsele ostjale bronee-
rimistasu tagasi maksta, sest 
mitmeid kuid on läinud mööda 
ja korteri eest saab kelleltki tei-
selt nõuda algselt kokku lepitust 
suuremat hinda. Broneeringuta-
su maksab ostust huvitatu üldi-
selt seega kinnisasja n-ö bro-
neerimise eest, et müüja seda 
mingil kokkulepitud ajavahemi-
kul kolmandatele isikutele ei 
müüks. Näiteks võib aega võtta 
pangalaenu taotlemine või raha 

kättesaamine, kui see on kusagil 
hoiustatud jne. Ebaausa käitu-
mise taustal jääb üle soovitada 
ostjal lasta broneerimisleping 
enne allakirjutamist juristil üle 
vaadata. Kui ikka tõepoolest ta-
hetakse kindlust, et korter kelle-
legi teisele ei lähe, tuleks sõlmi-
da eelleping. Seal peaks olema 
kirjas, et lisaks broneerimistasu 
saamisele on teine pool ehk 
arendaja kohustatud teatud ajal 
korteri broneerijale müüma. 
Muidu võibki juhtuda, et keegi 
n-ö maksab üle. Teisalt ei saa 
eitada, et broneerimine on risk 
ka arendajale. Klient võib soovi-
tud raha leida, aga võib ka mitte, 
ja müügiaeg läheb raisku.

Tõenäoliselt saame järgmisel 
aastal väga tihti lugeda või 
kuulda maksudebatte, sest 
2023. a valitakse uut riigikogu. 
Lähemal aastal vaevalt et mi-
dagi muutma hakatakse. Tei-
salt annab juba praegu põhjuse 
maksusüsteemi täiendamisest 
rääkida juhtivate tööstusriikide 
ühenduse G7 otsus kehtestada 
rahvusvahelistele korporat-
sioonidele globaalselt 15-prot-
sendilise tulumaksu miinimum. 
Kui me tahame vananeva ühis-
konnaga toime tulla, ei jää 
muud üle kui maksutulude suu-
rendamine. Üks väheseid või-
malusi seda valutumalt teha on 
pöörduda tagasi ettevõtete  tu-
lumaksu juurde. Siit peaks de-
batt algama: kui palju, kui suur-
tele ettevõtetele ja milliste 
eranditega. Ilmselgelt ei tuleks 

ettevõtte tulumaksuga 
minna näiteks väikeet-
tevõtete või perefirmade kalla-
le, ehkki teisalt on nende prob-
leemiks isiklike kulutuste firma 
kuludesse kandmine. Märki-
misväärne, et Eesti süsteem, 
kus praegu maksustatakse 
vaid ettevõttest välja võetavat 
kasumit, pole maailmas toetust 
leidnud. Meenutuseks, et ette-
võtte tulumaks kaotati 1999. 
Öelda, et Eesti majandus pol-
nud selle ajani arenenud, on 
ilmne ülekohus. Võib-olla tea-
tud aja oligi tulumaksu puudu-
mine õigustatud, kuid nüüd-
seks on see maailmas toimuva 
arengu taustal iganenud. Rää-
kimata igasugustest skeemi-
dest, kuidas ettevõttest ikkagi 
raha maksuvabalt endale pal-
gaks välja kantida.

Maalehes kirjutati mõne takson-
dusega tegeleva innovatiivse 
äpifirma varjupoolest ehk asja-
olust, et halvast teenindusest ei 
tulene näiteks taksojuhile ilm-
selt mingeid tagajärgi. 
Kui aga ei taheta 
kliente kaotada, 
peaks "kae-
buste ja aval-
duste raa-
matu" kaas-
aegse for-
maadi siiski 
välja arenda-
ma, sest (sot-
siaal)meedias 
leiab iga kehv tee-
nindus suure võimendu-
se ja nii kaotavad ka ausad ju-
hid. Klienditoega vestlemise 
koht on küll leitav ja raha maks-
takse nõudmise peale tagasi, 
aga näiteks juhiga, kes järjekind-
lalt liiklusseadust rikkus, ei juhtu 
ilmselt midagi. Kuna eriti just 
äpitaksodele heidetakse aeg-

ajalt ette hoolimatut liiklemist, 
peaks kõigepealt ettevõte ise 
hakkama juhte regulaarselt 
kontrollima. Ettevõtte esindajad 

võiksid teha klientidena aeg-
ajalt kontrollsõite ning 

hakkama pidama 
juhtide kohta 

trahvipunkti-
süsteemi. 
See ei peaks 
puudutama 
mitte ainult 
sõiduoskusi  

ja -kultuuri, 
vaid ka suhtle-

misviisakust. 
Ajad, mil nn platvor-

mid end vastutusest 
puhtaks pesevad, peaksid ole-
ma möödas. Firma hooligu ene-
sepuhastusest kasvõi põhjusel, 
et kui kaebused tihenevad, saa-
dakse kaela ametkondlikud 
kontrollid. Seega oleks lihtsam 
siiski endal probleemidega te-
geleda.

OECD eksperdid väisasid Tallinna

Kas olete vaktsineeritud ja kavatsete  
veel kaitsesüsti saama minna?

Karusloomafarmide keelusta-
mine on heategu loodusele

Suurema raha nimel  
rikutakse lepinguid

Ettevõtete tulumaksust  
pole pääsu

Kas äpitaksofirmad vajaksid 
sisekontrolli?
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Tulevane linnavalitsus hak-
kab seisma linnahalli korda-
tegemise, suurhaigla kerki-
mise ja õpilaste toetamise 
eest. Sotsiaalhoolekannet, 
tervishoidu, transporti, lin-
navara, sporti, haridust ja 
integratsiooni hakkavad 
juhtima Keskerakonna ning 
linnaplaneerimist, ettevõt-
lust ja kultuuri sotsiaalde-
mokraatide abilinnapead.

Samuti uue linnavalitsuse 
linnapea kandidaat Mihhail 
Kõlvart kinnitas, et Tallinna 
hakkavad juhtima pädevad ini-
mesed. "Panustame linna juhti-
mises kogemusele, stabiilsuse-
le ja heale koostööle," lausus 
Kõlvart. "Juba praegu on laual 
tänavune lisaeelarve ja tuleva 
aasta linnaeelarve. Ootan uue 
kabineti kokku tulemist, et sel-
lest juba esimesel päeval rääki-
da. Keskerakonna meeskond on 
end Tallinnas tegudega tõesta-
nud ja olen kindel, et koos sot-
siaalademokraatidega suudame 
edukalt hakkama saada ka uu-
te väljakutsetega."

Kogukonna aktivist linna 
planeerima

Keskerakond ja nende koa-
litsioonipartner sotsiaaldemo-
kraadid avaldasid linnavalitsu-
se liikmete kandidaadid möö-
dunud nädala volikogu istungil. 
Kõlvarti sõnul tuleb uuel linna-
valitsusel esmajoones pinguta-

da selle nimel, et saaks ühes-
koos võimalikult kiiresti sel-
jatatud Covid-19 pandeemia 
nii, et see avaldaks linnaela-
nike igapäevasele toimetule-
kule võimalikult väikest mõju. 

"Samuti soovime valmis ehi-
tada Tallinna Haigla, leida in-
vestori linnahalli kordategemi-
seks, kaasajastada linnaruumi 
ja kanda väärikalt 2023. aas-
ta Euroopa rohelise pealinna 
tiitlit," lausus linnapea. "Li-
saks hakkame pealinna koo-
liõpilasele maksma kuni sa-
jaeurost koolialguse toetust ja 
tõstame pensionilisa nelja aas-
ta jooksul 200 euroni. Meil on 
sotsiaaldemokraatide-
ga ühine eesmärk 
muuta linn sõb-
ralikumaks, 
kuid siinjuu-
res peame 
arvestama 
ka reaalse 
olukorraga 
liikluses ja 
tänavatel."

Linnapla-
neerimise eest 
hakkab vastuta-
ma sotsiaaldemo-
kraat Madle Lippus. Ta 
on olnud Uue Maailma Seltsi 
eestvedaja, juhtinud linnala-
borit ja algatust "Elav tänav". 
"Minu eesmärk on luua mõnus 
ja kõigile ligipääsetav ja kasu-
tatav linnaruum," ütles  Lip-
pus. "Praegu teame igapäe-
vaste liiklejatena, jalakäijate ja 
ratturitena, et paraku alati see 

nii ei ole. Peame leidma tasa-
kaalu, et kõnniteed oleks pii-
savalt laiad, kuid samas oleks 
ka autojuhtidel ja ratturitel mõ-
nus linnas liikuda. Soovin teha 
koostööd kõigiga, kes seda va-
javad, ning arvestada elanike 
ja ettevõtjate vajadusi."

Abilinnapea Betina Beški-
na jätkab sotsiaalhoolekande 
ja tervishoiu juhtimist. Seni-
ne abilinnapea Andrei Novi-
kov vastutab linnavalitsuses 
transpordi ja linnavara ja abi-
linnapea Vadim Belobrovtsev 
spordi, hariduse ja integratsioo-
ni eest. Ettevõtluse eest hak-

kab vastutama sotsiala-
demokraat Joosep 

Vimm ning 
kultuuri eest 

sotsiaalde-
mokraat 
Kaa-
rel Oja. 
Vimm 
on siia-
ni tööta-
nud voli-

kogu sot-
side frakt-

siooni nõuni-
kuna, Oja olnud 

Teater NO99 ja Tel-
liskivi loomelinnaku en-

dine tegevjuht ning kuulunud 
kultuurkapitali ja Vene Teatri 
nõukogusse.

Keskkonna ja kommunaal-
majanduse eest hakkab seis-
ma senine Lasnamäe linnaosa-
vanem Vladimir Svet. "Ühis-
transport peab olema kiire ning 

jalgratas muutuma sportimis-
vahendist võrdväärseks liiklus-
vahendiks," rääkis Svet. "Sel-
ge on see, et tolle eesmärgi 
täitmiseks ei saa me korraga 
üles kaevata kogu südalinna. 
Minu esimene ülesanne ongi 
välja selgitada, milliste täna-
vatega alustame ja millistega 
jätkame. Rattateid tuleks luua 
kvaliteetselt, et need ei teki-
taks sellist reaktsiooni, nagu 
praegu kiiruga loodud puna-
sed rattarajad."

Kuigi Keskerakond oli kin-
del, et senised abilinnapead 
Eha Võrk, Aivar Riisalu ja Kal-
le Klandorf võiks ametis jätka-
ta, otsustasid nad siiski oma se-
nisest ametist lahkuda. Klan-
dorfist saab 49 poolthäälega 
volikogu eseesimees ja Kesk-
erakonna fraktsioon juht vo-
likogus. "Peame uue partneri, 
sotsiaaldemokraatidega kõike 
koos haldama," märkis ta. "Ole-
me natuke unustanudki, kuidas 
linnas koalitsioonis tööd teha, 
sest oleme üle kümne aasta lin-
na juhtinud vaid omal jõul. Vii-
mati tegutsesime samuti sotsi-
dega koos, kuid see oli natuke 
teine asi, nüüd on meie koalit-
sioon tõsisem."

 "Kalle Klandorf jätab mul-
le oma valdkonnas suured kin-
gad ja tuleb pingutada, et jõu-
da tema tasemeni," lisas Svet.

Ametist lahkuvatest abilin-
napeadest kõige pikema staa-
žiga, 1995. aastast linna heaks 
töötanud Võrk lubab samuti ak-
tiivselt volikogus jätkata. Vo-

likogu liikmena asub tööle ka 
Aivar Riisalu, kes lubas end li-
saks pühendada ettevõtlusele.

Nõmmele uus  
linnaosavanem

Mustamäe linnaosa vane-
mana jätkab Lauri Laats, Põh-
ja-Tallinna linnaosa vanemana 
Manuela Pihlap, Kristiine va-
nemana Jaanus Riibe, Kesk-
linna  vanemana Monika Hau-
kanõmm, Pirita vanemana Tõ-
nis Liinat ja Haabersti linna-
osa vanemana Oleg Siljanov. 
Kuni Lasnamäe linnaosa va-
nema kandidaadi valimiseni 
täidab linnaosavanema kohu-
seid Anu Aus.

Nõmme vanemaks saab sot-
siaademokraatide ettepanekul 
linnaosas elav ettevõtja ning 
kaitseliitlane Lauri Pae-
veer.

Volikogu hakkab 
46 poolthäälega juh-
tima sotsiaaldemo-
kraat Jevgeni Ossi-
novski (pildil), kes plaa-
nib selleks riigikogust lahku-
da. "Ehkki seadus lubab voliko-
gu esimehel jätkata tööd ka rii-
gikogu liikmena, soovin pühedu-
da oma uuele tööle sajaprotsen-
diliselt," lausus Ossinovski. "Li-
saks seadusest tulenevale üles-
andele juhatada volikogu istun-
geid osalen sotsiaaldemokraadi-
na otsustamiste juures ja eri  po-
liitiliste kokkulepete sõlmimises 
Keskerakonnaga."

Ametisse valimisel tänas Os-
sinovski volikogu toetuse ja 

usalduse eest ning ütles, et tema 
jaoks on esimehe ametis oluli-
sed demokraatlikkuse suuren-
damine volikogus ning kesk-
konnateemad. "Keskkonna- ja 
kliimaküsimused on kahtlema-
ta valdkond, millele kavatsen 
volikogus tähelepanu pööra-
ta. See on meie moraalne ko-
hustus, sest tallinlaste kliima-
jalajälg on üks maailma suuri-
maid," lisas ta.

Volikogu teiseks  aseesi-
meheks valiti 41 poolthääle-
ga Kristen Michal.

Järgmine linnavolikogu is-
tung toimub 25. novembril. Siis 
on päevakorras linnapea vali-
mine, linnavalitsuse koosseisu 
kinnitamine ning linnavoliko-
gu alatiste komisjonide moo-
dustamine ja komisjonide esi-
meeste ja aseesimeeste vali-

mine. Uue volikogu esime-
he kinnitamiseni juhatab 
uue koosseisu esimest is-
tungit linna valimiskomis-
joni esimees, linnasekretär 

Priit Lello.
Oktoobris toimunud voliko-

gu valimistel pääsesid 79-liik-
melisse Tallinna volikokku 
Keskerakond, Sotsiaaldemo-
kraatlik Erakond, Reformiera-
kond, erakond Eesti 200, Ees-
ti Konservatiivne Rahvaera-
kond ja erakond Isamaa. 9. no-
vembril otustasid linnavalitsu-
se moodustamiseks allkirjasta-
da koalitsioonileppe Keskera-
kond ja Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond.

LINNA EESMÄRGID: Koroona 
on vaja seljatada ning jalgratas 
igapäevaseks sõiduriistaks muuta

Esimesena  
hakkaks uus  
linnavalitsus  

egelema uue aasta 
eelarvega.
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JÕULUJAZZ toob 
lavale legendaarse Louis 
Armstrongi loominguVastab Tallinna perekesku-

se psühholoog-koordinaator 
Kristel Jõgi

Praegusel ajal pöördutakse 
meie poole näiteks laste tun-
deelu ja käitumise pärast. Va-
nemad kurdavad, et neil ei jät-
ku jõudu lastega kodus tege-
lemiseks ja peresuhted lähe-
vad sassi. Lastele ja noor-
tele teevad muret va-
nemate lahutus, õp-
pimise ja kooliskäi-
mise suhtes on tek-
kinud vastumeelsus.  
COVID-19st tingitud 
muutused elukorral-
duses ei ole enamasti siis-
ki murede keskmes, kuid 
mõjutavad peresid tihti  taus-
talt – olukorra suhteline uud-
sus ja mõnevõrra ennustama-
tu prognoos on endaga kaasa 
toonud ebamäärasust, teadma-
tust ja ebakindlust, millega toi-
metulek nõuab psüühilist lisa-
ressurssi, mis muidu oleks va-
jalik tavapäraste inimlike väl-
jakutsete ja probleemidega te-
gelemiseks. Seetõttu on pere-
sid, kus juba varasemate mu-
rede jaoks jagub mõnevõrra 
vähem mõttejõudu kui mui-
du võib-olla jaguks.

Iga probleemi korral tasub 
esimese asjana üle vaadata, 
ega ei ole puudust vaimse ter-
vise vitamiinidest.

Tasakaal nendes on vaimse 
heaolu vundament. Lisaks on 
kasulik tähelepanu keskmes 

hoida oma soove ja unistusi. 
Ühest küljest välistest asjaolu-
dest hoolimata ja teisest küljest 
nendega ka arvestades tasub 
mõelda, kuidas neile soovide-
le ja unistustele järk-järgult lä-
hemale jõuda. Kui mõne soo-
vi saavutamisel või mure la-
hendmisel oleks lisamõtteid ja 
tuge vaja, on hea mõte pöör-

duda enda jaoks usal-
dusväärse inimese 

– kas mõne lähe-
dase või spetsia-
listi – poole.

Laste ja pe-
rede aitamiseks 

koroona toodud 
vaimsete murede 

korral andis linn keva-
del vaimse tervise abipaketi 
raames ligi 108 000 lisaeu-
rot. Nii saab lühendada jär-
jekordi psühholoogile pääse-
miseks. Tallinna Perekesku-
se eelarve suurenes seeläbi 
32 112 euro võrra, mis või-
maldas võtta tööle veel kaks 
psühholoogi. Nii ei pea abi-
vajajad nii kaua nõustamisae-
gu ootama. Perekeskusse saa-
vad pöörduda Tallinna pered, 
kõik keskuse teenused on pe-
redele tasuta ning psühholoo-
gi juurde pöördumiseks ei ole 
vaja suunamiskirja.

Tallinna Perekeskus pa-
kub lastele ning lastega pe-
redele psühholoogilist abi ja 
sotsiaalteenuseid. Perekeskus 
asub aadressil Asula 11, tel. 
6556 970, e-mail: info@pk.ee

Koroonaaeg toob 
ärevust ja masendust. 
Kuidas seda vältida?

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

USA vanameistri lugusid 
esitavad teiste seas jazzi-
lauljatar Sofia Rubina ning 
näitleja ja bluusilaulja Jan 
Uuspõld.

Festival Jõulujazz kõlab Ku-
mus, Vabal Laval, Niguliste ki-
rikus, Fotografiskas ja Alexela 
kontserdimajas. See toob Ees-
tisse rahvusvahelised tähed ja 
pakub kodumaiste artistide uu-
disloomingut. Elamusi jagub vo-
kaaljazzist rokini. Kumus taas-
elustavad kauni tämbriga laul-
ja ja laulukirjutaja Liina Saar 
koos Jürmo Eespere klaveri-
trioga Rootsi filmi- ja jazzitähe 
Monica Zetterlundi ja legend-
pianisti Bill Evansi trio koos-
töös sündinud ikoonilise albu-
mi Waltz for Debby muusika. 

"Mul on olnud soov jazz-
muusikas klaveritrioga esineda 
juba väga pikka aega," rääkis 
Saar. "Olen seni esitanud roh-
kem enda muusikat, nüüd an-
nab Jõulujazz mulle võimalu-
se esitada traditsioonilist jazz-
muusikat. Olen õppinud jazzi 
mitmes muusikakõrgkoolis ja 
selline muusika on mulle alati 
olnud väga südamelähedane. 
Monica Zetterlundi loominguga 
sain tuttavaks juba Rootsis õp-
pides, pandeemia andis rohkem 
aega tema muusikasse süvene-
da. Rootslaste jaoks on ta kind-
lasti üks esi-jazzlauljaist, mind 
seob temaga eelkõige muusi-
ka põhjamaine kõla. Zetterlun-
dil oli samuti väga hea swingi-
tunnetus.  Alati ei pea ju jazzi 
laulma võimsa häälega afroa-
meeriklane."

 Zetterlundi eluloo põhjal 
2013. aastal valminud film 
"Waltz for Monica" pälvis Root-
si filmiauhindade Guldbagge ja-
gamisel 11 nominatsiooni ja või-
tis kolm auhinda. 

"Kontserdil kõlavad mitmed 
lood esmakordselt eesti keeles, 
tõlked on teinud Jan Kaus," 
ütles Saar, kes praegu salves-
tab ka oma uut plaati. "Salves-
tan praegu oma autoriloomin-
gut ja mul on väga hea meel, 
et mitmed mainekad kirjani-
kud ja luuletajad mõttega kaa-
sa tulid. Minult on muusikali-
ne idee, mille tekstikirjutajai-
le saadan. Pean kõige loomu-
likumaks laulda oma emakee-
les, sest see on keel, mida ma 
kõige paremini tajun."

Basskitarr soolopilliks
Maailma ühe mõjukama jazz-

basskitarrist Jaco Pastoriuse 
sünnist möödub 1. detsembril 
70 aastat. Oma lemmiklugusid 
noorelt lahkunud talendi loo-
mingust mängivad Kumus bas-
sistid Janno Trump, Raul Vaig-
la ja Mihkel Mälgand. "Nii mi-
nu, kui arvan, et teistegi maa-
ilma basskitarristide jaoks on 
see mees iidoli staatuses," ütles 
Trump. "Kui üldse keegi on selle 
instrumendi legend, siis on see 

Jaco Pastorius. Kui varem oli 
bassimees pigem taustafunkt-
sioonis, siis Pastorius tõi kitar-
risti rambivalgusesse. Tema tõi 
basskitarristi pimedast lavanur-
gast lava esiotsa, näidates kitarri 
sooloinstrumendina. Sellest pil-
list võttis ta maksimumi! Kah-
juks jäi muusiku elu üsnagi lü-
hikeseks, ta suri 35-aastaselt."

Kumus kõlavad nii Pastori-
use sooloalbumite looming kui 
lood legendaarse Weather Re-
porti repertuaarist, kus muu-
sik mängis aastatel 1976-1981. 
"Detsembri alguses oleks Pas-
torius saanud 70 ja meie arva-
tes pole paremat viisi selle tä-
histamiseks kui kontsert," rää-
kis Trump. "Soovime kontserdil 
taaselustada tema kõige kuulsa-
mad lood ja tõsta esile neidki 
mitte vähem häid lugusid, mis 
nii tuntud ei ole."

Lisaks suurepärasele pilli-
käsitlusoskusele jättis Pastorius 
endast kustumatu jälje veel he-
lilooja, arranžeerija ja bändiju-
hina. "Viimasel kuuel-seitsmel 
aastal ka ise heliloominguga te-
gelenud muusikuna on Pastori-
us heliloojana mulle suur eesku-
ju," lisas Trump. "Kuigi bassi-
mehed sageli harmooniapillide-
ga väga palju kokku ei puutu, 
oli Pastorius ka väga hea pia-

nist ja trummar. Tema harmoo-
niakäsitlus oli fenomenaalne!"

Vanad menulood  
uues seades

Kontserdil annavad oma 
muusikalise panuse veel Ma-
dis Muul klahvpillidel ja Petteri 
Hasa trummidel. Ameeriklase 
Bill Evansi unikaalsed har-
mooniavalikud, he-
likeel ja mängu-
laad on samu-
ti inspireeri-
nud mitme 
põlvkonna 
jazzmuu-
sikuid. 
Ameerika 
ühe ar-
mastatuma 
jazzmuusi-
ku, trompe-
tisti ja laulja 
Louis Armstrongi 
sünnist möödub täna-
vu 120 ning surmast 50 aastat.

Armstrong sai tuntuks ka 
hüüdnimede Satchmo ja Pops 
all. Vaba Lava teatrikeskuses 
kõlavad Armstrongi menu-
lood What A Wonderful World, 
Mack The Knife, Dream A Litt-
le Dream uutes seadetes. Kont-
serdiks on lood valinud ja sead-
nud koos Siim Aimlaga Ameeri-

ka trompetist Jason Hunter, kes 
tutvus tema loominguga lähe-
malt juba tudengiaastail.

"Louis Armstrong õpetas 
mulle swingimist, veendumu-
se ja tundega bluusi mängimist, 
kuid mis kõige tähtsam – ta õpe-
tas mind naeratama," ütles Hun-
ter. "Satchmo muusika ja elulu-
gu on inspireerinud minu muu-
sikalist teekonda aastate jook-
sul ikka ja jälle, ja selle eest 
olen ma maestrole tohutult tä-
nulik. Mul on au tähistada Ees-
tis Louis Armstrongi sünniaas-
tapäeva muusikaga, mida ta on 
jaganud maailmaga."

Armstrongi repertuaari pär-
lid kõlavad kontserdil Jason 
Hunteri ansambli esituses, so-
listidena teevad kaasa jazzilaul-
jatar Sofia Rubina, näitleja ja 
bluusilaulja Jan Uuspõld ning 
trompetist Allan Järve.

Festivali Jõulujazz toetab 
teiste seas ka Tallinna linn. 
26. korda toimuval Jõulujaz-

zil osalevad kokku seitsme 
riigi muusikud, kont-

serdid toimuvad 
Tallinnas, Tar-

tus, Viljan-
dis, Pärnus 
ja Põlvas. 
Festival 
kestab 25. 
novemb-
rist 14. 
detsembri-

ni. Pileteid 
saab osta Pi-

letilevi müügi-
punktidest ja ko-

dulehelt www.pileti-
levi.ee
Ohutuks muusikanautimi-

seks pääsevad kontserte kuu-
lama vaktsineerimiskuuri läbi-
nud ja viimase kuue kuu jook-
sul Covid-19 haiguse läbi põ-
denud inimesed.

Sofia Rubina esitab Louis Armstrongi muusikat 26. novembril kell 19 Vabal Laval. Scanpix

Mida festivalil kuulata saab?

• Kontsert "Louis 
Armstrongi jäl-
gedes" 26. 
novembril 
kell 19 Vabal 
Laval. Esine-
vad Jason 
Hunteri band, 
Sofia Rubina, 
Jan Uuspõld & Al-
lan Järve

• Tobias Tammearu trio 28. 
novembril kell 17 Kumu au-

ditooriumis.
• Kontsert "Tribute 

to Jaco Pastori-
us" 2. det-
sembril kell 19 
Kumu audi-
tooriumis. Esi-

nevad Janno 
Trump, Raul Vaig-

la, Mihkel Mälgand & 
Band.

• Kogu programmiga saab 
tutvuda https://jazzkaar.ee/

Basskitarr  
kõlab imelise  
soolopillina.

Edith Karlsoni loodud di-
nosauruse kuju on suurim 
alumiiniumist skulptuur 
Baltimaades ega jää palju 
alla ka maailma suurimate-
le. Samuti on see üks vähe-
seid suuri kunstiteoseid, 
mis on valmistatud erasek-
tori algatusel. 

Viiemeetrine kuju sümbo-
liseerib autorile julgust. "Siin 
on väga palju kihistusi," ütles 
Karlson. "Ma väga loodan, et 
see on inspiratsiooniks nii tel-

lijatele kui ka kunstnikele – 
minna julgelt peale ja unista-
da suurelt, kuigi mul on siiani 
raske uskuda, et sellise juraka 
püstipanek tõesti teoks sai." 

Allegooria loomade figuu-
rides peegeldab autori jaoks 
enamasti hirme, mida ühis-
konnas toimimine tekitab. 
Viiemeetrine skulptuur val-
mis Leipzigi muuseumis ning 
teostajate sõnul ei jää see vii-
maseks, mida Noblessneri pul-
bitseva elu keskel tulevikus 
näha on.

Noblessneri väljakul avati 
skulptuur "Vanad head ajad"
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"Kui me tahame, et inimeste 
kooli ja tööle mineku ajaks 
oleks kõnniteed lumest ja li-
bedusest vabad, peame 
hoolitsema selle eest ise," 
lausus Tammsaare tee 85 
korteriühistu juhataja Aavo 
Vään. "Kuidas jõuab linn 
hoolitseda kõikide kõnni-
teede eest, kui ainuüksi 
Mustamäel on juba 550 
ühistut?"

Linna määruse järgi peavad 
krundiomanikud lumest puhta-
na ning libedusest vabana hoid-
ma ka oma maatüki kõrval asu-
vad kõnniteed. Vään ütles, et 
neil sellega üldiselt probleeme 
pole. "Meil hooldab majaümb-
rust firma, kes enamasti teeb 
oma tööd korralikult," lausus 
Vään. "Samas on firmal mi-
tu majaümbrust hooldada ja 
ta peab tegema valikuid, mil-
lise paiga eest hoolitseda va-
rem ja millise eest hiljem. Ül-
diselt peaks hommikul kella 7 
ajal, kui inimesed tööle ja koo-
li lähevad, olema kõnniteed lu-
mest puhtaks lükatud ja libedu-
sest vabad."

Majalähedase parkla eest, 
kus elanikud oma autosid hoia-
vad, hoolitseb aga linn. "Parkla 
asub linna maal. Linnosa on ol-
nud tubli, saates elanikele graa-
fiku, mis ajal parklas lund lüka-
takse," lausus Vään. "Nii ei jää 
autod ette. Koostöö on toimi-
nud ja lumerohkeid päevi pole 
õnneks ka palju. Linnaosa toe-
tab meid ka killustikuga, mida 
saame libeduse tõrjumiseks ma-
ha puistada."

Kesklinnas  
teehooldajad appi

Vääni arvates pole nende ma-
ja kõrval asuv kõnnitee pikk 
ning on loogiline et majarah-
vas hoolitseb ise selle eest. "Kui 
meie kõnnitee eest hoolitsev fir-
ma ei jõua meile iga kord õigel 
ajal, sest tal on hooldada kol-
me või nelja maja ümbrus, siis 
kuidas peaks linn jõudma pu-
hastada kõikide siinsete majade 
ümbrust?" küsis Vään. "Näiteks 
Mustamäelgi on ju 550 korteri-
ühistut ning see ei oleks lihtsalt 
võimalik. Muidugi võiks linna-
ga läbi rääkida, et talvine kõn-
niteede hooldus meile kompen-
seeritaks, sest iga sent on ühs-
tutel arvel."

Kui aga elanikel või ühistu-
tel endal pole kõnniteede hool-
damiseks jõudu, lükkab Kadrio-
ru Pargi hooldusmeeskond kesk-
linnas vajadusel kõnniteedelt ise 
õigel ajal lume ja puistab sin-
na graniidipuru, suvel aga pü-
hib kõnnitee ja trepid puhtaks.

"Kinnistuomanikud saavad 
sel aastal võimaluse sõlmida 
Tallinna keskkonna- ja kom-
munaalametiga leping kõnni-
teede hooldamiseks," ütles sa-
ma ameti hooldusosakonna ju-
hataja Ago Vill, kelle sõnul on 
huvi teenuse vastu nii suur, et 
igal pool linnas ei saagi seda 
paraku pakkuda.

Seni saab teenust tellida kesk-
linnas Magdaleena, Paide, Sa-
ku tänava ja Paldiski maantee 
Tehnika tänava viadukti kandis 
enam kui 24 000 ruutmeetril.

Lepingu sõlmib majaomanik 
või ühistu Tallinna keskkonna- 
ja kommunaalametiga. Seejärel 
hoolitseb Kadrioru Pargi eri-
meeskond, et lumi oleks maja 
kõrval olevatelt kõnniteedelt 
õigel ajal roogitud, libedus tõr-

jutud ning trepid ja kõnniteed 
puhtad ka suvel. Kui lund on 
nii palju, et kõnniteele jääb kõn-
dimiseks alla 1,2 meetri laiune 
riba, veab  meeskond lume ka 
ära. Keskmise, 150-ruutmeet-
rise tööala puhastamise hin-
naks kujuneb umbes 360 eu-
rot aastas.

Esimesed soolalastiga ma-
sinad juba teedel

Kadrioru Pargi hooldusosa-
konna juhataja Aivar Kabrits 
ütles, et praegu teeb tööd kuus 
Wille traktorit, mis on varus-
tatud kõikideks aastaringseks 
hooldustöödeks vajalike haa-
keseadmetega. "Talveajaks on 
kõikidel traktoritel puhastus-
harjad, lumesahad ja lumeko-
pad ning graniitkillustiku puis-
teseadmed," selgitas ta. "Lume 
väljaveoks oleme võtnud rendi-
le kaks multilift veokit."

Kabrits on oma töötajatele 
kindel: "Meeskonnana tööta-
med tänavu jaanuarist, oleme 
koos õppinud tööd optimee-
rima, et teede hooldus 
oleks parimal ta-
semel."

Kabrits 
selgitas, et 
kui tegu on 
kõnnitee-
dega, mis 
porikaits-
jatega pii-
ratud, siis 
igale poole 
oma masina-
tega ligi ei pää-
segi. "Eks meil ole 
siis üks käsitsitöö li-
saks," märkis ta. "Aga poisid 
on tublid, kõigil on labidad kaa-
sas, nii et kui masinaga ei ma-
hu, siis hüppavad välja ja tee-
vad töö käsitsi ära."

Tänavu sügisel on pealin-
nas libedusetõrjet olnud va-
ja teha harva, vaid üksikutel 
juhtudel. Nädala eest oli aga 
päev, kui teehooldusmasinad 
soolalastiga ringi sõitsid, sest 
öökülmad muutsid teed libe-
daks. Tänavapuhastuse AS on 
talveks valmis, varutud on 
kaks suurt laotäit soola, mis 
enam-vähem ühe talve jook-
sul linna tänavaile ja teedele 
puistatakse. Tallinna teede-
le on Tänavapuhastuse AS-
st valmis tulema 86 eri ma-
sinat. Sool, mis maha läheb, 
on seesama söögisool, mida 
me supi sisse paneme, sega-
tuna paakumisvastase ainega. 
"Eks see sool siis sula koos lu-
mega ja läheb rentslisse. Üle-
jäänu  korjame kevadel imu-
ritega kokku," selgitas Täna-
vapuhastuse AS osakonnaju-
hataja Tõnno Tiis.

Linnaosad jagavad  
graniidipuru

Teede jäätumist saab et-
te näha – alles hilju-

ti paigutati selleks 
üle linna tee-

ilmajaamad. 
"Nüüd on 
üle Tal-
linna pai-
galdatud 
26 väi-
kest teeil-
majaama, 

mis anna-
vad meile ko-

gu aeg arvutis-
se andmeid," kin-

nitas keskkonna- ja 
kommunaalameti juhataja 

asetäitja Tarmo Sulg. "Ilmajaa-
made tarkvara prognoosib järg-
mise 12 tunni ilma igasse tee-
ilmajaama punkti. Nii on meil 

päris täpne teadmine, kuidas 
teeolud Tallinnas muutuvad."

Linnaosad on valmis taas 
korteriühistutele appi tulema 
graniitsõelmete jagamisega. 
Nõmmel hakatakse sõelmeid 
jagama juba sel nädalal, Kristii-
nes detsembri hakul, Mustamäel 
novembri lõpus. Haaberstis on 
hange pooleli, aga sealgi jaga-
takse välja umbes 2000 kotti. 
Põhja-Tallinnas jagatakse sõel-
meid novembri algusest ja aval-
dusi saab esitada 22. novembri-
ni. Kesklinna kõnniteedel võe-
ti viimased lehed ja libeduse-

tõrjet veel teha ei tulnud. Me-
hed ja masinad on selleks aga 
valmis. Lisaks Tänavapuhastu-
se tehnikale on Tallinna linna-
osade väiksemate tänavate pu-
hastamiseks veel poolsada tee-
hooldusmasinat.

Kuna meeskond on pisike, 
siis paraku kõik praegu veel 
endale tänavapuhastajaid ko-
du juurde tellida ei saa. Kesk-
linn pakkus teenust oma elani-
kele, kelle krundid jäävad Kad-
rioru pargi meeskonna töö tea-
tud trajektoorile. Huvilisi on ol-
nud tõesti palju.

Kõnniteed  
võiks puhtad olla 
kell 7 hommikul.

Anna seisma 
jäänud asjad 
abivajajatele!
Uuskasutuskeskuse kaubik 
teeb 27. novembrini  kogumis-
ringe üle linna, peatudes 22. 
novembril kl 12-13 Kristiines 
Räägu pargi juures (Nõmme 
tee 2) ja kl 13.30-14.30 Uues 
Maailmas kohviku Kohalik juu-
res (Koidu 82). 23. novembril 
kl 12-14 peatub auto Kaku-
mäe Selveri parklas (Ranna-
mõisa tee 6), 24. novembril kl 
16-18 Nõmme tervisekeskuse 
ees (Jaama 11), 25. novembril 
kl 12-14 Pelgulinna Selveri 
parklas (Sõle 51), 27. novemb-
ril kl 11-12 Lasnamäel Smuuli 
Maxima XX ees (J. Smuuli tee 
9) ja kl 12.30-13.30 Lääneme-
re Selveri parklas (Läänemere 
tee 28). Ära saab anda vaid 
puhast ja korralikku kraami. 
Mööbli ja suurema kodutehni-
ka uuele ringile andmiseks 
saab Tallinnas ja selle lähistel 
järele kutsuda tasuta kaubiku, 
kirjutades kaubik@uuskasu-
tus.ee või helistades tel 5553 
3001.

Vanalinnas saab 
nüüd uisutada
Harju tänaval on taas avatud 
uisupark, alanud hooajaks on 
uisutamisaja kinni pannud ju-
ba 16 434 koolilast. Talverõõ-
mu nautima ja vabas õhus lii-
kuma oodatakse ka kõiki teisi.

Anu Hindi  
näitus Vabadu-
se galeriis
1. detsembrini saab Vabaduse 
galeriis vaadata Anu Hindi 
näitust "Puude puudutus". 
See  koosneb 12 maalist, mil-
lel loodus – puud – ja Euroo-
pa kristlik sümboolika ühine-
vad vaimses ilmaruumis. Maa-
lidel on kasutatud altarimaali-
de taustamotiive ja jumaliku 
valguse maist peegeldust 
sümboliseerivaid kuldseid-hõ-
bedasi aktsente. Näitust 
täiendab T-särkide kollekt-
sioon, millele on trükitud sa-
made maalide moe/moodsa-
kunsti võtmes teisikud.
Näitus on avatud tööpäeviti 
kella 11-18 ning laupäeviti kella 
11-17.
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ÜHISTUJUHT: On loogiline,  
et ühistu puhastab maja  
kõrval kõnniteid ise!

Vastava lepingu sõlminud majaomanikel ja 
ühistutel aitab kõnniteid puhastada Kadrio-
ru park, kelle spetsiaalsel brigaadil on ole-
mas selleks vaja minev tehnika.

Vastava lepingu 
sõlminud maja-
omanikel ja ühis-
tutel aitab kõnni-
teid puhastada 
Kadrioru Park, 
kelle spetsiaalsel 
brigaadil on ole-
mas selleks vaja 
minev tehnika.

Teid tasub libedaga korras hoida, 
sest haiglad on üle koormatud
Tõrjumata libeduse tõttu 
kõnniteedel on EMO-d puu-
püsti rahvast täis, 
kuid lisatöötajaid 
pole koroona-
patsiente 
täis haigla-
tel kuskilt 
võtta.

Haiglad 
on koroo-
napatsienti-
de tõttu üle 
koormatud, 
arste ja õdesid ei 
jätku ning libedad 
päevad muudavad olukorra 
veel hullemaks. Seetõttu ta-
suks libedusega eriti kõnni-
teede eest hoolt kanda. Ida-
Tallinna Keskhaigla EMO õen-
dusjuhi Irina Makarova (pildil)
sõnul saavad päevadel, mil 
õues lähevad teed järsult libe-
daks, inimesed  kukkudes 
traumasid ja kõik osakonna 
toolid ja voodid on hõivatud. 

"Viga on saanud käed, jalad 

ja pead, eriti sagedased on 
randmevigastused," lausus ta. 

"Kipsi tegemine ja haa-
va õmblemine võ-

tab aega. Ukse 
taga on aga 

järjekord 
ning inimes-
tel tuleb 
kannatada 
ja oodata. 
Järjekorrata 

pääseb arsti 
juurde vaid ras-

kemate traumade 
puhul. Otsustamiseks 

vaatab õde kohalesaabujad 
üle. Eks meil on personali just 
nii palju, kui on, mingeid reser-
ve pole. Püüame teha selle vä-
hesega, mida suudame."

Põhiliselt kukuvad inimesed, 
kui nad kiirustavad, näiteks 
jooksevad bussi peale. "Jah, 
muidu te võib-olla hilinete, aga 
tervis on kõige tähtsam," mai-
nis Makarova.
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Tallinna botaanikaaed saab 
tänavu 60-aastaseks.  Räägi-
me juttu selle juhataja Urve 
Sinijärve ja botaanik Urmas 
Laansooga, käies novembri-
kuise sombuse ilmaga mööda 
botaanikaaia ääretuid valdusi. 
Kogeme igal sammul, et loo-
duses on alati midagi huvita-
vat nende jaoks, kes oskavad 
vaadata. Isegi nüüd, mil ena-
mus lilli ammu ära õitsenud, 
võib näha peenart, kus õitseb 
kanarbik. Omaette maailm aga 
ootab ees palmimajas ja troo-
pika- ning lähistroopikamajas. 
Tõesti, selleks, et sattuda pal-
mi alla, pole vaja osta kallist 
lennupiletit! Piisab sellest, kui 
tulla linna tasuta ühissõiduki-
ga botaanikaaia juurde.

Kui targad on taimed?
Laansoo: Kui vaatame eri 

puude peale, on ta mangopuu 
või miski muu, siis nende  üle-
mine leht püüab võtta sellise 
asendi, et ei varjaks alumis-
te eest valgust. Nad on kõik 
niimoodi orienteeritud, et või-
malikult palju valgust püüda. 
Kui inimesed armastavad juua 
kohvi, süüa sousti ja kartulit, 
siis taimedele on tähtis toit, 
kust saab energiat, ja ka val-
gus. Elusad rohelised taimed ei 
tule ilma valguseta toime. Sa-
mas teised taimed võivad ka 
lehed langetada, et vältida liig-
set kuumust. Oi, neid näiteid 
taimede tarkusest võib tuua 
lõpmatult! Kui kõik taimed 
häviksid, ega siis ka inime-
se elu pikalt enam ei kestaks.

Olete palju aidanud inimesi 
harida ja neile nõu anda. Mis 
on kõige ebaharilikumad küsi-
mused, mis teile on esitatud?

Laansoo: Legendaarseks on 
saanud telefoniküsimus – tea-
te, mul on kodus roheliste leh-
tedega taim, mis taim see on 
ja mida ma temaga tegema 
pean? Teine legendaarne küsi-
mus on, et mul hakkas kodus 
taim õitsema, mis ma nüüd te-
gema pean. Peame siis inimesi 
lohutama, et kui taim õitseb, 
on kõik hästi ja midagi erilist 
ette võtma ei peagi.

Mida hilissügisel tasub botaa-
nikaaias tähele panna?

Laansoo: Kui suvel  on 
kõik siin roheline ja lehes, 
siis ega lehtede seest sageli 
ei paistagi need puude koo-
red, tüved või taimede var-
red välja. Mõned puud on tal-
vel raagus olekus dekoratiiv-
semad kui suvel.

Sinijärv: Juhin tähelepanu 
kaseliste kollektsioonile, nen-
de eri värvi tüved on just va-
rakevadel iseäranis kaunid.

Laansoo: Meil kasvab 
siin üks Hiina liik – 
punane kask. Ta on 
meil ebatavaline, 
aga peab vastu.  
Isegi viljub siin, 
seeme saab val-
mis ja annab ka 
järglasi. Neid  kas-
ki on ka päris val-
ge koorega ja  roo-
sa koorega.

Siin on üks ebata-
valine Jaapani puu, mil-
liseid meil Eestis harva koh-
tab, aga mis peab samuti kül-
male vastu. Natukene kuuse 
moodi ta on. Tema nimi on 
okkaline tsuuga. Kaugelt ei 
saagi aru, aga kui lähedalt 
vaadata, siis näeb, et iga te-
ma okas on ise pikkusega. Mõ-
ni on kaks korda lühem kui 
teine. Enamasti on kuuskedel 
ja mändidel okkad ühepikku-
sed. Nad kasvavad ka Kanada 
põhjaosas ja Alaskal. Troopi-
kas ja vihmametsades neid ei 
ole. Üks nende liik avastati 
mõned aastad tagasi Lõuna-
Koreas ühelt saarelt. Oli suur 
puu. Meie ajal leitakse suuri 
puid uute liikidena siiski vä-
ga harva.

Siiski avastatakse uusi puulii-
ke ka meie ajal veel?

Laansoo: Vahel võib ülla-
tusi tulla ka hästi läbi uuri-
tud riikidest nagu Korea, mit-
te ainult kusagilt läbipääsma-
tust džunglist.

Saaremaalt leiti ka mõni 
aeg tagasi uus liik – Saaremaa 
sõrmkäpp. Muidugi, rohkem 
leitakse uusi liike, nii taimi 
kui ka loomi, nii-öelda kau-
getest piirkondadest.

Kõik teavad vietnamlaste 
kollaseid terava otsaga üm-
margusi mütse, mis kaitsevad 
neid ereda päikese eest. Mõne 
aasta eest tuli välja, et taim, 
millest need torbiku moodi 
mütsid on tehtud – üks tava-
line palm – oli teadusele se-
ni kirjeldamata. See taim sai 
nimeks lanoonia, eesti keeles 
aga mütsipalm.

BOTAANIKAAED 60: Maailma ja Eesti haruldasi liike tuleb 
hoida. Kui hävivad taimed, pole ka inimese elu enam võimalik
"Tänu taimedele saame üldse hingata. Inimesed võiks 
selle peale mõelda ja edaspidi suhtuda lugupidava-
malt taimedesse ja puudesse. Siis ehk ei hävita me 
neid nii kergekäeliselt," lausub botaanikaaia teadur 
Urmas Laansoo, lisades, et puudki on arukalt loodud. 
"Kui vaatame eri puude peale, on ta siis mangopuu või 
miski muu, siis nende ülemine leht püüab võtta sellise 
asendi, et ei varjaks alumiste eest valgust."

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Teil on siin aias palju kuu-
se moodi puid, aga need po-
le päris tavalised meie metsa-
de kuused?

Laansoo: Meil kasvab siin 
näiteks Serbia rahvuspuu, Ser-
bia kuusk. Ta on ainsa kuuse-
na nii suure austuse ära tee-
ninud, et on rahvuspuu. Ja 
ühtlasi maailma kõige väikse-
ma levialaga kuusk. See kas-
vab ainult 500 ruutkilomeet-
ri ulatuses Serbia mägedes ja 
ka Montenegros. See on ime-
tilluke ala võrreldes mändi-
de ja teiste kuuskede kasvu-
kohtadega.

Üks väike Ida-Aasiast pä-
rit okastega põõsas siin aitab 
kontrollida inimeste nägemis-
teravust. see on maailma kõi-
ge väiksemate käbidega taim 
okaspuude seas. Need käbid on 
väiksed kollased kriipsujukud, 
nagu tillukesed täpid. See ongi 
täiskasvanud käbi, mille pik-

kus on vaid 2 millimeet-
rit. Suuremaks need ei 

kasva. Keegi ei oskagi 
seda käbiks pidada, 
aga selle sees on ka 
veel väike seeme.

Võrdluseks võib 
tuua maailma suu-
rima käbiga taime 
Ida-Aafrikast, mil-

le üks emaskäbi kaa-
lub 50 kilo ehk nagu 

kaks sangpommi. Meil 
botaanikaaias seda puud 

ei kasva ja siin jalutades pole 
vaja karta, et selline käbi pä-
he kukub. Samas Ida-Aafrik-
asse minnes peab olema ette-
vaatlik. Muide käbide kohta – 
nad ei ole viljad, kuna vili are-
neb õiest. Käbi ei arene õiest 
ja seega pole ka õige öelda, et 
kuused viljuvad, ei – nad kä-
bivad. See termin on 
nüüd ka ametlikult 
heaks kiidetud. See-
ga, kui noorest käbist 
saab seemnetega käbi, 
siis see on käbimine.

 Meil on siin ka 
maailma kõige väikse-
mate okastega kuusk – 
idakuusk. Tema kasvab 
Türgis, aga ka Gruusias 
ja Armeenias. Nii lühi-
keste okastega kuuski 
meie metsas ei kohta. 
Muidugi seondub Gruu-
siaga eestlastele kõige-
pealt kohe mandariini-
puu, kuna oli ka selle ni-
mega film. Gruusia kas-
vatab aastas 25 000 ton-
ni mandariine. Neid saa-
detakse ka Eestisse. Nad 
on tublid mandariinikasvata-
jad, ehkki see taim ise ei ole 
Gruusias algupärane.

Millised on uurimistööd, mil-
lega tegelete? Milliseid uni-
kaalsemaid liike olete pääst-
mas?

Sinijärv: Seisame Eesti kait-
sealuste ja ohustatud taime-
de ning linnakeskkonna elu-
rikkuse eest. Esimese puhul 
räägime põhimõtteliselt kõi-
kidest Eesti ohustatud taime-

liikidest, täiendavaks eri-
päraks on nendega tegelemi-
ne just linnas. Näitena võib 
tuua Tallinna linnas kasvavad 
kolm I kaitsekategooria liiki: 
püstkivirik, mägi-kadakkaer ja 
rohe-raunjalg, mille uurimise-
ga ja seisundi parandamisega 
oleme tegelenud pikemalt ja 
põhjalikumalt.

Globaalse taimeliikide kait-
se strateegia kohaselt peaks 
vähemalt 75% ohustatud tai-
meliikidest olema esindatud 
botaanikaaedades. Sealjuures 
eelistatult päritolumaal, et va-

jadusel kasutada popu-
latsioonide taastamisel. 
Sellest tulenevalt on ka 
meie eesmärk suuren-
dada ohustatud liikide 
osakaalu. Nii et selles 
valdkonnas tegutseme 
nii linna, riigi kui ko-
gu maailma huvides.

Uurime ka elurik-
kust suurendavaid ja 
soodustavaid mee-
todeid, et tutvusta-
da neid nii linnaela-
nikele kui asutuste-
le. Pakume uuringu-
te  alusel konkreet-
seid praktilisi suu-
niseid elluviimiseks.

Millise taime üle üle te kõige 
rohkem uhkust tunnete?

Laansoo: Praegu kasvab 
troopikamajas üks igavene 
vahva valgete õitega taim – 
saatuse puu. Teda võib küll 
pidada novembrikuu staariks.

Ta on õites väga uhke. Vaa-
tamata oma nimele ta mitte 
mingit õnnetust kaasa ei too, 
vastupidi, hoiab kõik halvad 
asjad ära. Nii on vähemas-
ti usutud.

Tema pikem nimi on õnne-
tu saatuse puu, sest ta õied 
on longus, niisugused kur-

Urve Sinijärv ja Urmas Laansoo sõnul kaitsevad botaanikaaiad ohustatud taimi väljasuremise eest, kuid annavad inimestele näiteks ka taimekasvatusnõu. fotod: Albert Truuväärt

Dinosauruste ajast pärineva volleemia käbid meenutavad naljakaid 

konkse.

Üks tavaline 
palm oli teadusele 

seni tundmatu.  
See sai nimeks 

mütsipalm.
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vameelsed, nagu ta oleks na-
tuke õnnetu. Sellest tuleb ka 
see nimi.  Ta on mitmeaasta-
ne taim, aga ikkagi rohttaim, 
ta ei ole puu.

Aga  üks puu, mille üle 
võib igal ajal uhkust tunda, 
on Austraalia hiigelpuu vol-
leemia. Ta käbib tänavu rik-
kalikult. Ma ei suuda neid kä-
bisid isegi ära lugeda, need on 
ühtlaselt ümber võra ja kui 
ühelt poolt loed ja lähed teisele 
poole, siis ei mäleta enam, mis 
käbid said loetud. Selle harul-
dasel Austraalia puul, mis on 
dinosauruste kaasaegne, õn-
nestus ühes kanjoni süvikus 
ellu jääda ja kõik kataklüs-
mid üle elada. See on ainu-
laadne! See puu avastati al-
les meie kaasajal. 1994. aas-
tal Austraalias. Austraalia riik 
kinkis meile kaks taime 2007. 
aasta 1. septembril. Suursaa-
dik valis selle kuupäeva, kuna 
siis algab meil kool ja Aust-
raalias on 1. septembril rah-
vuspuu akaatsia päev. Vollee-
mia käbid on natuke kõver-
dunud asjad oksa tipus. Mõ-
ni ütleb, et ah, see on kuusk, 
aga ei ole. Okkad on tal kol-
mes tasapinnas. Käbimine on 
ka eriline. Kui ta saab 15-aas-
taseks ja jõuab seega käbimi-

se ikka, siis esimesena teeb ta 
isaskäbi. Ja kui need on paa-
ril aastal olnud, siis hakkab 
ta ka emaskäbisid moodus-
tama. Isaskäbid on keskmis-
tel okstel, emaskäbid ilmuvad 
ülemistele okstele. Ta näeb 
isaskäbist teistmoodi välja. 
Meie puu teeb alles teist kor-
da isaskäbi ja emaskäbi polegi 
veel teha jõudnud.  Enne sõ-
da oli see haruldane puu tea-
da ainult kivististena, fossiili-
na. Kui Austaraalia pargivaht 
selle botaanikutele näha tõi, 
lõid nad käsi kokku – ei või 
olla, et see puu on veel elus!

Millised on aga teie enda lem-
miktaimed?

Laansoo: No me peame üt-
lema nagu meie loomaaia kol-
leegid, et ega me ei saa kiin-
duda ainult ühte või teise lii-
ki. Muidugi, ega päris võrd-
selt ikka kõigesse ei suhtu-
ta kusagil. Eri inimestel on 
ikka oma lemmikud. Nii ka 
meil. Tallinna botaanikaaias 
on palju unikaalseid ja harul-
dasi taimi, mida mujal Ees-
tis või kõikides botaanika-
aedadeski ei kohta. Näiteks 
Austraalia endeem vollee-
mia, mitmeid haruldasi pal-
me, avamaal Ida-Aasia taimi 

ja taimi, millest võiks rääki-
da tundide kaupa.

Sinijärv: Üks hooajaline staar 
on meil Jaapani kirsipuu, neid 
on aias palmimaja ees pä-
ris mitu. Sel kevadel oli Jaa-
pani kuu tutvustamisega sel-
line lugu, et samal hommikul 
lõi oma õied lahti  üks Jaa-
pani kirsipuu. Me ise siin ka 
ei suutnud uskuda oma silmi, 
millise ime loodus meile kin-
kis ja meiega kaasa mängis! 
Võib ka öelda, et lemmikud 
olenevad aastaajast, loodu-
se rütmid tingivad pideva lii-

kumise ja  igal hetkel on siin 
oma staarid.

Laansoo: Kui arvestada, et 
kirss on jaapanlaste rahvus-
puu, siis oli see ikka tõeline 
märk meie ürituse jaoks. Mui-
dugi on sel sakural, nagu jaa-
panlased ise oma rahvuspuud 
kutsuvad, ka erinevad sordid 
ja liigid, ja nii Tallinnas kui ka 
mujal Eestis on Jaapani rah-
vuspuid siia ja sinna istutatud. 
Näiteks Harjumäele Jaapani 
saatkonna ette, samuti kesk-
linna parkidesse. Ka Õismäele. 
Türil ja teistes Eesti linnades-
ki võime neid näha.  Aga to-
re on see, et nad peavad meil 
vastu hästi, kuna nad tulid 
Jaapani põhjapoolselt saarelt 
Hokkaidolt. Ega sealt lõuna-
poolsest Jaapanist pärit kirsi-
puud meie talve üle ei elaks. 
Nad on ilusad. Nad on sage-
li ka roosade või punaste õi-
tega, mitte ainult valgetega.

Kas nad siin kirsse ka kanna-
vad?

Sinijärv: Muidugi kanna-
vad!

Laansoo: Seda küsitakse 
meilt tihti, et kas neist ka min-
gi kasu on või peate neid ai-
nult ilu pärast. Kirsse kanna-
vad nad hästi, aga nii kui need 
hakkavad punaseks minema, 
on platsis harakad ja varesed 
ja hakid, kes teavad ju ka, mis 
on hea. Ega me ise kirsisaaki 
siit ei saa. Kirsid jäävad suu-
resti lindudele. Siin elab tohu-
tult palju linde, ka selliseid, 
kes siit talveks ära lendavad. 
Me oleme siin koolilaste abiga 
pannud üles palju pesakaste.

Teil on palmimaja ees veel 
õitsev peenar, peaaegu talvel!

Sinijärv: Botaanikaaias tä-
histatava Itaalia kuu raames 
saatsid Itaalia botaanikaia kol-
leegid meile ideekavandi selli-
se installatsiooni tegemiseks. 
Seal oli vana aia järgi tehtud 
mitu kaasaegses võtmes orna-
menti. Nendest valisime väl-
ja ühe, millel on seos ka ees-
ti rahvakunsti ornamentikaga. 
See on taimeõie sümbol ehk 
taime geomeetria. Taimed on 
väga korrapärase ülesehitu-
sega. Peenral õitseb muidugi 
põhjamaa kanarbik.

Eile sain teada, et nad pea-
vad seal Padovas seda meie 

peenra tegemist üheks Pa-

dova ülikooli 800 aasta  juu-
beli tähistamise ürituseks. See 
on nagu üks ametlik sündmus 
kohe järgmise aasta juubelil. 
1222 loodi Padova ülikool. 
Meil on siis maailma vanima 
seni tegutsenud botaanikaaia, 
Padova ülikooli  Itaalia stii-
lis talvepeenar, vähendatud 
koopia Padova peenra istu-
tusskeemist. Padova 
botaanikaaeda 
peetakse üld-
se oma täht-
suselt aeda-
de algalli-
kaks, ta on 
oma täht-
suse tõt-
tu kantud 
UNESCO 
kultuuri-
mälestiste 
nimekirja. Te-
da peetakse siis 
botaaniliste teadmis-
te ja nende teadmiste ning 
kultuuri vaheliste seoste mõ-
testajaks. Siit on meilgi nii 
mõndagi üle võtta.

Mis osa on botaanikaaial lin-
na liigirikkuse loomisel ja 
hoidmisel? Kus botaanikaaia 
tööd võib märgata ka linnas?

Sinijärv: Tõepoolest, botaa-
nikaaia tegevus on laiem kui 
vaid oma territooriumil. Meie 
nõu küsitakse nii mõneski lin-
nahaljastust puudutavas küsi-
muses, kaugemas plaanis on 
soov tegeleda Eestile omas-
te ja ajale vastu pidanud tai-
mede paljundamisega. Kõige 
rohkem panustame eri dend-
roloogiliste, viimasel ajal üha 
enam ka rohttaimestiku, sam-
malde ning samblike inventuu-
ride tegemisse, samuti anname 
soovitusi nende säilitamiseks. 
Anname nõu ka liikide valimi-
sel istutusteks. Näiteks prae-
gugi osaleme linnahaljastusse 
soovitatavate taimede loetelu 
koostamises. Kui aga rääkida 
veelgi laiemalt, siis igal pool 
maailmas on botaanikaaedade 
ülesannde lisaks maailma tai-
mede tutvustamisele ka nende 
uurimine ja kaitse. Meil sün-
dis ka Eesti kaitsealuste tai-
mede kollektsioon meie botaa-
nikaaias. Need ei asu muidu-
gi meil ühes kohas, vaid laiali 
üle kogu territooriumi. Samb-
laala kui väga tänuväärt tai-
me kasutamist murupindade  

alternatiivina tahame näi-
data. Seda sõnumit kannab 
ka see talvepeenr siin. Jaa-
panis on see eriti hinnatud. 
Seal on eraldi samblaid. Sel-
les osalevad ka Tartu ülikoo-
li bioloogid.

Laansoo: Siin tegeldakse ka 
kohalike haruldaste taimede-
ga, mis on kas Eestis loodus-
kitse all või koguni väljasure-
mise ohus. Näiteks rohelise ja-
laga sõnajalad, mis on hiigla-
haruldased. Need avastati Ees-
tis esmakordselt 2003. aastal, 
seda oli üks taim terve Ees-
ti kohta. Sealt korjati siis eo-
seid ja külvati ja istutati siia.

Kui suur roll on linnaaedadel 
elurikkuse loomisel? Kuidas 
saab botaanikaaed siin nõu ja 
jõuga abiks olla?

Sinijärv: Linnaaedadel on 
suur roll elurikkuse loomisel. 
Võib öelda, et iga inimene saab 
linnaaedadega sellele kaasa ai-
data. Kõik need võtted, mida 

inimesed oma aedades ka-
sutavad, oma linna-

osa kujundami-
sel kaasa rää-

givad ja et-
te panevad, 
kujunda-
vad lõ-
puks meie 
linna näo. 
Botaa-
nikaaed 

saab anda 
selleks soo-

vitusi ning 
luua eeskujuks 

näidispeenraid, mi-
da oma piirkonna eripära ar-

vestades järgida. Seisame sel-
le eest, et kõik eelistaks  Eesti 
kohalikke taimi, mis omakorda 
suurendaks lindude, selgrootu-
te jt arvu. Meil on siin eral-
di meelte aed, kus  tutvusta-
me erinevaid söögiks sobivaid 
taimi ja palju eksootilisi taimi. 
Igasugused restoranide kokad 
ja toiduvalmistajad on käinud 
siin teadmisi ammutamas. Siin 
saab targemaks toidu- ja ra-
vimtaimede kohta.

Kuidas rohelus ja taimed meie 
ümber linnas inimestele mõ-
juvad?

Sinijärv: Taimed aitavad lin-
nas kinni pidada tolmu ja re-
guleerida temperatuuri.. Vii-
maste aastate kuumadel suve-
del on igaüks oma nahal tund-
nud jahutavate puude täht-
sust. Sageli on sellest arusaa-
mise hinnaks nendest ilmajää-
mine. Roheluse kujundamisel 
tuleb arvestada kohaliku eri-
päraga ja selle alusel liike va-
lida. See annab kõige kindla-
ma tulemuse nii ilu, loomulik-
kuse kui vastupidavuse seisu-
kohalt. Ei ole mõtet püüda ju-
ba isegi kaunisse luitemänni-
kusse rajada suurte jõupingu-
tustega madalmurusat lilleae-
da või Lasnamäele Nõmmet.

Kuidas on inimene taimede-
ga seotud?

Laansoo: Taimed toodavad 
ennastsalgavalt hapnikku. Nad 
ei tee seda nimme, vaid hap-
nik eraldub sünteesi protsessi 
käigus lehe kaudu, varre kau-
du, juure kaudu. Mis iganes ro-
helise taime raku kaudu. See 
on lihtsuhkur glükoos, mida 
sünteesitakse. Kui taimed ei 
teeks seda, kui hapnik ei eral-
duks, siis meie elu oleks või-
matu. Me oleme otseselt seo-
tud taimedega.

Ja kui inimesed selle pea-
le mõtlevad siin meie botaa-
nikaaias, siis nad ehk edaspi-
di suhtuvad lugupidavamalt tai-

Urve Sinijärv ja Urmas Laansoo sõnul kaitsevad botaanikaaiad ohustatud taimi väljasuremise eest, kuid annavad inimestele näiteks ka taimekasvatusnõu. fotod: Albert Truuväärt

Selle kuu staar botaanikaaias on õnnetu saatuse puu.

Seda  
sõnajalga oli  

looduses üksainus 
taim terve Eesti 
peale, nüüd kas-

vab ta ka meil.

jätkub lk 14
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medsse ja puudesse. Ei murra 
neid nii kergekäeliselt.

Millised on siis kõige olulise-
mad taimed, mis hoiavad ini-
meste elu Maal?

Laansoo: Need ei ole siiski 
vihmametsad, nagu vahel ar-
vatakse. Need on ookeanide 
planktonvetikad. Seetõttu on 
vee, merede ja ookeanide puh-
tuse hoidmine veel olulisem kui 
maismaa taimede hoid. Muidu-
gi, ookeanitaimi me ei kasuta 
praegu nii mitekesiselt nagu 
maismaataimi. Vetikate eri lii-
ke on ka vähem kui maismaal 
kasvavaid taimi. Aga hapni-
ku tootmises on vetikad vä-
ga olulised.

Te olete nagu taimeriigi suur-
saatkond inimeste maailmas. 
Tänavu olete igal kuul tutvus-
tanud mõne riigi loodust ja 
seal kasvavaid taimi. Kas bo-
taanikaaias on siis tõesti nii 
palju taimi kõigist maailma rii-
kidest?

Sinijärv: Neid on siin roh-
kem, kui keegi arvata oskab. 
Igatahes viimane Itaalia taimi 
tutvustav ringkäik kestis üle 
kolme tunni.

Laansoo: Ka siis ei jõud-
nud me veel kõiki üle vaada-
ta, mis siin meil Itaalia tai-
meriigist näha on. See tões-
tabki, et botaanikaaeda peab 
ikka ja jälle tagasi tulema 
ning iga kord millelegi kes-
kenduma, kuna inimvõimetel 
on piirid ja väga kaua ei suu-
da ju oma tähelepanu koor-
mata. Mina olen siin tööta-
nud järjest 36 aastat ja siia-
maani pole kordagi igav ha-
kanud (Naerab.) Ikka on mi-
dagi uurida ja kõike ei jõuagi 
elu lõpuni teada saada.

Sinijärv: Itaaliale pakkusi-
megi novembrit seetõttu, et 
siis vajab siin meil igaüks na-
tukegi Vahemere soojust. Kas-
vuhoones seda saab.

Laansoo:  Itaalia taimi on 
siin mitmeid ära märgistatud. 
No näiteks õlipuu ehk oliivi-
puu on Itaalia rahvuspuu. Itaa-
lia rahvustaim on alpimagun, 
aga kõik Itaalia taimed ei pea 
ju meil avamaal vastu. Lõuna-
Itaalia on ju subtroopika. Ju-
ba Roomas kasvavad apelsini-

puud, mis meil õues ei kasva. 
Enamus Itaalia taimi ongi meil 
kasvuhoones: maasikapuu, õli-
puu, loorberipuu, granaadipuu 
ja küpressid.

Siin kasvab veel üks Itaa-
lia taim – roheline lepp. Te-
ma õigustab oma nime,  sest 
ta on üks viimaseid Euroopa 
taimi, mis sügisel väga hilja 
oma lehed kaotab.  Novemb-
ris on ta veel lehes. Enamikul 
puudel värvuvad lehed sügisel 
kollaseks või punaseks, mõ-
nel isegi valgeks. sellel lepal 
aga varisevad lehed rohelise-
na. Ta ei muuda lehe värvi ja 
sellepärast pandi talle ka sel-
line nimi.

Meie avamaal kasvab ka  
luuderohi, mis on meil Itaa-
liga ühine taim. On ikka vä-
ga palju taimi, mis kasvavad 
nii Eestis kui ka Itaalias loo-
duses. See pole muidugi Ees-
tis tavaline taim, ta on levi-
nud ikka rohkem Saaremaal ja 
Hiiumaal, kus talved on peh-
memad. Mandril jääb ta talvel 
lume alla, kui  roniks kusagile 
üles, siis külm võtaks ära, sest 
ta on igihaljas taim. Luuderoh-
tu on varem kasutatud liigese-
valu raviks.

Meil võib märgata ka edel-
veissi. See ei kasva ainult Itaa-
lias, vaid ka Austrias ja muljal.

 Mis on rahvast üllatanud Itaa-
lia ja ka teiste maade taime-
de puhul?

Laansoo: Eestlaste jaoks 
võib olla mitmeid  üllatavaid 
Itaalia taimi, näiteks alpi see-
dermänd ehk must mänd. Meil 
on neid parkides kaua kasvata-
tud. Tihti ei teata, milline on 
taimede algupäramaa.

Kui meil oli suvel Ungari 
kuu, siis enamik inimesi tea-
dis küll Ungari sirelit, aga kui 
küsida, kas see sirel kasvab ka 
looduslikult Ungaris, siis arva-
takse, et muidugi kasvab. Aga 
praegu enam looduslikult ei 
kasva. See oli paljudele ülla-
tus. 19. sajandi alguses  kirjel-
dasid Viini botaanikud seda si-
relit ja siis ta tõesti kasvas Un-
gari territooriumil, aga Unga-
ri koos Austria-Ungari riigi-
ga oli siis suur, ulatus kaugele 
lõunasse, ka praeguse Rumee-
nia ja Ukraina aladele, kus on-
gi tegelikult  ka Ungari sireli 
päris kodu.

Kas keegi veel töötab uue, sel 
aastal valmis saanud alpinaa-
riumi ehk hiiglasliku kivik-
taimla juures?

Sinijärv: See on meie vä-
ga tubli mägiaia alpinaariu-
mi kuraator Krista. Ta on na-
gu mesilane olnud ametis ko-
gu suve. Ja töö käib ka veel 
praegu, nii kaua kui vähegi 
saab. Osa platse on veel tüh-
jad ja kevadel mägitaimede is-
tutustööd jätkuvad. Kõik on 
Krista kätetöö. Tahaks loo-
ta, et juba järgmisel keva-

del on siin väga palju taimi 
imetlemiseks.

Laansoo: Kui varem oli al-
pinaariumi kiviktaimlas sugu-
luse printsiip, et sugulastaimed 
olid kõrvuti, siis nüüd uues 
mägitaimlas on meil geograa-
filine printsiip. Kaukaasia või 
Aasia mägede taimed on ühes 
kohas, Ameerika taimed teises 
kohas, Euroopa taimed omaet-
te koos ja nii edasi, ikka piir-
konna kaupa.

Sinijärv: Siia alpinaariumis-
se me teeme ka täienduse, ühe 

väikse esinemise lavakese ehk 
esinemispesa.  Ansamblid ja ka 
loengupidajad saavad siin rah-
vale esienda ning inimesed is-
tuksid tõusva alpinaariumi as-
tangutel.

Tallinna botaanikaaed saab 
nüüd 60-aastaseks. Milline on 
see praegu võrreldes algusae-
gadega?

Sinijärv: Kui Tallinna bo-
taanikaaed 1961. aastal Tea-
duste Akadeemia instituudi-
na rajati, oli see puhtalt uu-
rimisasutus. Nüüd, mil te-
gutseme linnaasutusena,  on  
lisandunud ka ülesanne olla 
avalik külastuspaik. Vähe sel-
lest, tänases päevas on meie 
üks kõige olulisem roll loo-
dushariduse andmine. Nii et 
oleme ühtaegu nii teadus-, 
haridus- kui kultuuriasutus 
ning sellele lisaks lihtsalt va-
ba aja veetmise ja puhkami-
se koht. Meil on ilus ja hariv 
keskkond, kuhu linnamelust 
eemalduda.

Kas teie unistus – saada teadu-
se tegemiseks ja taimede ette-
kasvatmiseks head tingimused 
– on nüüd täitunud?

Sinijärv: Eile oli meie ini-
mestel uues majas esimene töö-
päev. See on hiigelsuur maja, 
seal võib ära eksida, aga an-

nab meie rahvale täiesti uue 
hinagmise!

Laansoo: Botaanikaaed on 
aastaid unistanud, et saaks ise 
suvetaimi ja suvelilli ette kas-
vatada, et neid ei peaks sisse 
ostma. Siis saab ise valida ja  
mitmekesistada oma kollekt-
siooni. Muidu sõltume sellest, 
mida müüa pakutakse. Siin saab 
nüüd ette kasvatada ka selliseid 
lilli, mis on vähe tuntud. Uued 
ettekasvatamise kasvuhooned 
seda nüüd hakkavad võimalda-
ma. Me hakkame botaanikaaias 
nägema ka selliseid lilli, mida 
veel linna haljasaladel ja kodu-
aedades ei näe. Seda võimalda-
vad teha meie inimeste suured 
teadmised. (Naerab.)

Kunagi töötas botaanika-
aias üks entusiastlik teadla-
ne Helmi Võsamäe, kes just 
neid üheaastaseid taimi kas-
vatas. Paljusid asju tehti üld-
se siin  Eestis esmakordselt. 
Võsamäe töötas siin 49 aas-
tat, aia  algusest peale. Nüüd 
teda enam meie hulgas pole, 
aga ma kuulen, kuidas paljud 
imestavad, et pole elu sees 
mõnda taime näinud, et see 
on ju esmakordselt Eestis. Siis 
ma pean neile ütlema, et seda 
kasvatati meil juba 30 või ise-
gi 40 aastat tagasi, aga see ei 
saanud väga tuntuks. See jääb 
ka tulevikus nii, et osa taimi 
on tavalised ja osa haruldased 
ja ebatavalised.

Botaanikaaia ülesanne on-
gi neid ebatavalisi taimi rah-
vale tutvustada.

Millised on botaanikaaia tule-
vikuplaanid? Milleni tahaks lä-
hiaastatel jõuda ja milleni kau-
gemas tulevikus?

Urve: Hetkel on kahtlema-
ta kõige aktuaalsem uue ma-
ja töölepanemine ning Kivi-
aia tee 13 kinnistu arendami-
ne. Just neil päevil kolime, ini-
mesed seavad uusi töökohti sis-
se. Järgmisel aastal järgneb uue 
külastajate parkla ning külas-
tuskeskuse ehitamine ja sisus-
tamine. Nende tegevustega on 
lähiaastad tihedalt kaetud. Bo-
taanikaaia suurem ja pikaaeg-
sem visioon on olla kaasaegse 
keskkonnateadliku mõtteviisi 
ning aia- ja maastikukujundu-
se edendamise eestvedaja, elu-
rikkuse uurimise, säilitamise ja 
kaitse keskus.

November on botaanikaaias Itaalia taimi tutvustav kuu.

Tulekul jõulutaimede teemapäevad

• 26. novembril botaanikaaia 
sünnipäevakonverents "Iga-
ühe loodushoid".

• 1. detsembril teemapäev 
"Tallinna botaanikaaed 60".

• 4.  ja 11. detsembril Soome 
taimede ringkäik Urmas 
Laansooga.

• 18. ja 19. detsembri teema-
päev "Jõulutaimi maail-
mast".

• Järgmisel aastal jätkub eri 
maade looduse tutvustami-
ne. Jaanuaris on järg Aust-
raalia käes, seoses sellega 
avatakse palmimajas ka 
aborigeenide joonistuste 
näitus.

• Sündmuste kellaaegade 
kohta vaata infot https://
botaanikaaed.ee/sundmu-
sed-2021 või helista 606 
2679<tel:606%20
2679%20(E-R)>.

• Botaanikaaias saab ka ren-
tida ruume või välialasid 
konverentsideks, piknikeks, 
näitusteks, pulmadeks või 
sünnipäevadeks. Üritusi 
saab läbi viia nii maalilisel 
maastikul kui ka troopiliste 
taimede keskel. Info ja bro-
neerimine rent@botaanika-
aed.ee või tel 5919 1797.

Loe värskeid uudiseid igal hetkel, ükskõik kus viibid! pealinn.ee

Duo 5 (endine Kanal 12)

TALLINNA UUDISED
Argipäeviti kl 18.45

SIIN TALLINN
Neljapäeviti kl 21.30

TALLINNA PANORAAM
Pühapäeviti kl 18.00

Duo 4 (endine Kanal 11) Duo 4 (endine Kanal 11)

Pealinna päevast Pealinna arengust Pealinna nädalast

Tallinn otse eetris

algus lk 12–13
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Vanalinna hariduskollee-
giumi all peidab end terve 
keldrite labürint – üks lo-
pergusem ja arhailisem kui 
teine. Neil on laes lõhene-
nud ja krõmpsu tõmbunud 
palgid, mis pärinevad suisa 
13. sajandist. Seal on sala-
päraseid nurgakesi ning 
kõrval isegi kabel.

Tallinna heerold Jüri Kuuske-
maa jalutas Pühavaimu tänava 
lõpus, kus see põrkab vastu Ve-
ne tänavat, ja tutvustas selle tei-
sel küljel olevat suurt koolima-
ja. "Üles vaadates näeme tuu-
lelipul aastaarvu 1888," lausus 
ta. "See võib meid segadusse 
viia, sest sellel majal on pikk 
keskaegne ajalugu – koolima-
ja eellugu."

Reformatsiooni ajal suleti 
kloostriõued

Koolimaja välisseina vasak-
poolses osas on krohvi alt välja 
puhastatud mõned vanad raid-
kivist detailid. "See teravkaare-
ga osa viitab algsele keskaegsele 
teravkaarsele portaalile, aga uk-
seavade muutmise käigus pandi 
see kinni ja tehti uks mujale," 
rääkis ta. "Kõrval ja üleval on 
veel näha akna raamistuse ki-
ve. Üks on profileeritud gooti-
ka ajast, aga vasakpoolne on ju-
ba sileda faasiga ja see on baro-
kiajast. Otsaviilul on keskaegne 
kaubaluuk, mille kaudu vinnati 
omal ajal üles nii ehitusmaterja-
li kui ka seda kraami, mida siin 
kunagi hoiti. Ja kes see hoid-
ja oli? Siin asus Padise kloos-
ter. Algselt paiknes selle hoo-
neploki vasakpoolses osas Pa-
dise kloostri õu ja parempool-
ses osas Kolga kloostri 
õu. Hiljem ehitati nad 
kokku kreisikoo-
liks, mis sai siin 
alguse 1802 
või 1803. Ka-
hest kloostrist 
on saanud nii-
siis üks kooli-
maja."

Kuuskemaa 
sõnul on kõige ilu-

sam osa sellel fassaa-
dil ukse pealmik. 

"Kõrval on silt, 
kus me loeme, 
mis kool see 
niisugune 
on. Vanalin-
na haridus-
kolleegium – 

gümnaasium," 
lausus ta.

"Padise kloostri ajal oli ju-
ba olemas see vahekoridor esi-
mesel korrusel," sõnas Kuuske-
maa. "Siit avanevad uksed eri 
ruumidesse. Kõrval on ilmselt 
midagi köögitaolist või majapi-
damisruum, mille juurde pääseb 
läbi väga võimsa võlvi. 1524. 
aastal, kui tuli luterlus, kloost-
riõued suleti ja nende hooned 
anti eravaldusesse.  Mitu sa-

jandit olid maja pidajad eraisi-
kud." Kuuskemaa ütles, et sel-
lest võimsast kaarest tema poo-
le jääb ruudukujuline toredas-
ti võlvitud ruum, mille võlvid 
võivad pärineda veel kloostri 
aegadest. "Seinale on aga kin-
nitatud 16. sajandi teisest poo-
lest pärinevad raidkivid, mil-
lel on näha vertikaalselt kaar-
duvaid lehti ja mis arvatavasti 

on kunagi olnud kamina kül-
jeplaadid."

Kuuskemaa sõnul on lausa 
üllatav kohata Tallinna vana-
linnas tänapäeval ruumi, kus 
on terviklikult säilinud seina-
maalingud 18. sajandi lõpust. 
"Hariduskolleegiumi söögisaalis 
aga on näha tahveldiseks jaota-
tud seinu," lausus ta. "Seal võib 
imetleda tumedat kunstmarmo-

rit imiteeriva maalingut, mille 
kohal on stukist mustrilised ko-
rintose stiilis kapiteelid. Nende 
vahel on seinapind jagatud tahv-
liteks. Mõningatel neist on liht-
salt vaasid ja ornamendid, mõ-
nedel aga allegooriad."

Keldrid moodustavad  
terve labürindi

Kuuskemaa lisas, et muinas-
aja lõpus viis siit muinaseestlase 
linnusest mööda Pikka Jalga ja 
Pühavaimu tänavat pidi tee otse 
sadamasse. "Hiljem, kui ehitati 
linnamüür, see väljapääs suleti 
ja siia tekkis Kolga kloostri õu," 
rääkis ta. "Kolga kloostri hoo-
netesse on rajatud gümnaasiumi 
raamatukogu. Vanalinna güm-
naasiumi kiituseks peab ütlema, 
et nad on selle ruumi ideaal-
selt sisustanud. Siin on ajaloo-
list hõngu, väärikas trepp, rõ-
du ja need suured raamatuka-
pid ja riiulid on sellises stiilis, 
et see ühendab moodsuse tra-
ditsioonilisusega."

"Kooli all on keldrid," selgi-
tas Kuuskemaa. "Terve labürint 
– üks lopergusem ja arhailisem 
kui teine. Neil on laes lõhenenud 
ja krõmpsu tõmbunud palgid, mis 
pärinevad võib-olla veel 13. sajan-
dist, nagu siinsed müüridki. Siin 
on keerdtrepi- ja koldealuseid, sa-
lapäraseid nurgakesi ning kõrval 
isegi kabel. Vanalinna gümnaa-
sium on ju seotud Katariina kiri-
kuga ja seega pole see imekspan-
dav, et siin leidub ka religioosse 
tegevuse sugemeid. Võtkem näi-
teks see üks pühapilt – üsna kor-
ralikult maalitud ikoon."

Kuuskemaa sõnul on koo-
limajal ka ääretult romantili-
ne pööning. Heerold meenu-
tas Vanalinna haridusgümnaa-
siumi direktrissi Kersti Nigese-
ni sõnu, et uuel õppeaastal on 
siin ligi tuhat õpilast. "Head lap-
sevanemad, kui teil tekib idee 
üritada oma laps siia saata, siis 
järgmisel õppeaastal võite seda 
katsetada," lausus ta.

Vaata videoid Tallinna heerol-
di rännakutest mööda vanalin-
na pealinn.ee

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

HEEROLDI JUTUD: Vanalinna 
hariduskolleegium asub suisa 
kahes endises kloostris

Koolimajal  
on ka ääretult  

romantiline 
pööning.
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Järvevana tee 5 kinnistu, Järvevana 
tee 5a kinnistu ja lähiala detailplanee-
ringu avaliku väljapaneku tulemusi tut-
vustav avalik arutelu 21.12.2021
Tallinna Kesklinna Valitsus viis 11.10.-
09.11.2021 läbi Tallinna Linnavolikogu 
09.09.2021 otsusega nr 100 vastu võe-
tud 1,14 ha suuruse maa-ala kohta koos-
tatud Järvevana tee 5 kinnistu, Järveva-
na tee 5a kinnistu ja lähiala detailplanee-
ringu avaliku väljapaneku, mille raames 
esitati 20 arvamust sisaldavat pöördu-
mist.
Väljapaneku tulemusi tutvustav avalik 
arutelu viiakse läbi 21.12.2021 algusega 
kell 14.00. Seoses koroonaviiruse leviku 
ohuga toimub avalik arutelu veebiplat-
vormi Teams vahendusel. Osalemiseks 
tuleb hiljemalt 20.12.2021 registreeruda 
e-posti aadressil riina.parm@tallinnlv.ee.
Teatame, et  koostatava  Paekivi tn 9 kin-
nistu  detailplaneeringu  avalik väljapa-
nek toimub 1. detsembrist 2021 kuni 16. 
detsembrini 2021 Tallinna Linnaplaneeri-
mise Ameti Planeeringute registris [htt-
ps://tpr.tallinn.ee<https://tpr.tallinn.ee/>]
https://tpr.tallinn.ee<https://tpr.tallinn.
ee/> ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuses 
Pallasti tn 54 I korruse fuajees, kus pla-
neeringuga on võimalik tutvuda igal töö-
päeval kogu tööaja jooksul  (E: 8.15-
18.00; T-N: 8.15- 17.00;  R: 8.15-14.15).

Paekivi tn 9 kinnistu detailplaneeringuga 
(edaspidi detailplaneering) planeeritav 
maa-ala asub Lasnamäel, Sikupilli asu-
mis, Paekivi tn, Katusepapi tn, Kivimurru 
tn ja Peterburi tee vahelises kvartalis. 
Planeeritud maa-alale jääb elamumaa 
sihtotstarbega Paekivi tn 9 kinnistu.
Detailplaneeringus on kavandatud Pae-
kivi tn 9 krundile kaks eluhoonet, tänava-
poolne 2-korruseline hoone (hoone 1), 
pööningu täisehitamise võimalusega, 
mis on olemasolev ja restaureeritav ning 
hoovipoolne 3-korruseline hoone (hoone 
2), kus viimane korrus on katusekorrus, 
mis on kavandatav. Hoonestustihedus 
on 1,0 ja haljastuse protsent 26%.  Pae-
kivi tn 9 sihtotstarbeks on määratud ela-
mumaa.  Hoone 1 on olemasolev ehitis-
mälestis, kahekorruseline korterelamu, 
ehitisealuse pinnaga 118 m2 ja kõrguse-
ga 9,5 m, mis restaureeritakse vastavalt 
muinsuskaitse eritingimustele ning mille-
le antakse ehitusõigus pööningukorruse 
väljaehitamiseks.  Hoone 2 on kavanda-
tav 2 + 1 korrusega (viimane korrus katu-
sekorrus) korterelamu, ehitisealuse pin-
naga 148 m2 ja kõrgusega 10,5 m. Lisaks 
on olemasolev pesuköök planeeritud 
muuta kavandatava korterelamu ehitus-
projektiga rajatisena heakorra objektiks 
laste mänguplatsi osana.  Olemasolevad 
garaaž ja kuur on ette nähtud lammuta-

da. Parkimiskohtade arv on määratud 
lähtudes Tallinna Linnavolikogu           16. 
novembri 2006 otsusega nr 329 kinnita-
tud „Tallinna parkimise korralduse aren-
gukava aastateks 2006-2014“ ja Eesti 
standard EVS 843:2016 „Linnatänavad“ 
toodud põhimõtetest. Planeeritav ala on 
Sikupilli miljööväärtuslikus hoonestus-
alas, Paekivi - Katusepapi tänavate va-
helises miljööalas. Vastavalt Tallinna par-
kimise korralduse arengukava punktile 
4.1.10 ei rakendata parkimisnormatiivi, kui 
planeeritav ala asub miljööväärtuslikul 
hoonestusalal ja/või riikliku kaitse alla 
võetud mälestiste kaitsevööndis. Paekivi 
tn 9 krundile planeeritavatesse kahte 
korterelamusse on kavandatud 8 korterit 
ja vastavalt 8 parkimiskohta.
Avaliku väljapaneku kestel saab detail-
planeeringuga tutvuda ka Vabaduse väl-
jak 7 infosaalis           I korrusel. Detailpla-
neeringu jooniste ja seletuskirjaga on 
võimalik täiendavalt tutvuda Tallinna pla-
neeringute registris aadressil   [https://
tpr.tallinn.ee<https://tpr.tallinn.ee/>]htt-
ps://tpr.tallinn.ee<https://tpr.tallinn.ee/>

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab 
Paakspuu tee 19 projekteerimistingi-
muste  eelnõu avaliku väljapaneku.
Projekteerimistingimuste eelnõuga  saab 
tutvuda 6.-20. detsembrini 2021 Pirita 

Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 
128, tööpäevadel.
Võimalusel palume tutvuda materjalide-
ga elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil 
on samal ajavahemikul võimalik  ka kirja-
likke ettepanekuid ja vastuväiteid esita-
da. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepa-
nekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib 
haldusorgan asja arutada ilma avalikku 
istungit läbi viimata.
Paakspuu tee 19   kinnistu on elamumaa 
sihtotstarbega, pindala on 1206 m².  Ehi-
tusregistri andmetel on kinnistu hoones-
tamata.
Paakspuu tee 19 paikneb Lodjapuu tee 
50a kinnistu detailplaneeringu alas, mil-
les kavandati kinnistule ehitusõigus 
2-korruselise üksikelamu  püstitamiseks 
ehitisealuse pindalaga kuni 350 m² ja 
maapealse suletud brutopinnaga kuni 
350m² ning kõrguseks kavandati 11m. 
Taotluse kohaselt soovitakse täpsustada 
detailplaneeringus käsitletud ehitise ka-
sutamise otstarvet ja kavandada üksike-
lamu asemel kahe korteriga elamu. Kõi-
kide teiste näitajate osas peab ehitus-
projekt vastama alal kehtiva detailpla-
neeringu lahendusele.  Projekteerimistin-
gimuste taotluse ja eelnõu materjalidega 
saab tutvuda Tallinna planeeringute re-
gistris aadressil https://tpr.tallinn.ee/De-
tailPlanning/Details/DP002710 Lodja-

puu tee 50a kinnistu  detailplaneering 
(dokumentide nägemiseks peab ID kaar-
diga sisse logima).

Pirita Linnaosa Valitsus avalikustab 
Kloostrimetsa tee 56b kinnistu detail-
planeeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmär-
giks  on muuta  Kloostrimetsa tee 56b 
sihtotstarbeta kinnistu sihtotstarve äri-
maaks ning määrata ehitusõigus kuni 3 
maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri-
hoone, mille kõrgus on 11m ja ühe kuni 
4m kõrguse abihoone ehitamiseks.
Planeeritava ala suurus on 0,19 ha.
Detailplaneering on kooskõlas Pirita lin-
naosa üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostas Optimal Projekt 
OÜ ja huvitatud isik on Nikos Grupp OÜ.
Detailplaneeringuga saab tutvuda 13.
detsembrist 2021 kuni 4.jaanuarini 2022 
Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 
toas 128, igal tööpäeval tööaja jooksul. 
Võimalusel palume tutvuda materjalide-
ga elektroonilisel teel.
Detailplaneeringu jooniste ja seletuskir-
jaga saab tutvuda Tallinna planeeringute 
registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/DP043070
Avaliku väljapaneku kestel saab detail-
planeeringuga tutvuda ka Vabaduse väl-
jak 7, 1.korruse infosaalis.

Jüri Kuuskemaa sõnul 
on Vanalinna haridus-

kolleegiumi 19.
sajandit näitav tuulelipp 
eksitav, sest maja ajalu-

gu ulatub  tagasi
keskaega.
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Neitsitorni näitus 
taasloob 1980.  
aastate kohviku

Kunagises menukohvikus Neitsitornis 
on avatud näitus, mis meenutab torni-
kohviku kunagisi hiilgeaegu ja taastab 
ehedal kujul 1980. aastate interjööri. 
Muuseumi on jõudnud tagasi ja ka kü-
lastajate kasutusse legendaarse me-
nukohviku mööbel, arhitekt Aala Bul-
dase looming.

Tallinna olümpiaregati aastal, 1980. 
a lõpus avati pika taastamise järel 
keskaega ulatuva ajalooga Neitsitorn. 
27. novembril kell 14 saab osaleda ku-
raatorituuril, mil torni kohvikuajaloost 
räägivad Tõnu Pedaru ja Risto Paju, 
vajalik eelnev registreerumine.

Juha Kangas diri-
geerib talle pühen-
datud muusikat

11. detsembril kl 19 kõlavad Mustpea-
de maja Valges saalis Soome dirigendi 
Juha Kangase ja Tallinna kammeror-
kestri 28 aasta pikkuse lavalise koos-
töö olulisemate heliloojate teosed. Ka-
vas on ka Kangasele pühendatud 
muusika: Erkki-Sven Tüüri "Insula de-
serta" ja Pēteris Vasksi "Musica sere-
na". Esiettekandele tuleb Vasksi "Fruit 
of silence" orkestrile. Juha Kangas oli 
Tallinna Kammerorkestri peadirigent 
aastatel 1993-1995 ning teinud koos-
tööd ka hiljem. 

Digiriigi sünni  
näitus Vabamus
Vabamus on avatud uus näitus, mis võ-
tab kokku Eesti digiühiskonna kujune-
misloo, saavutused ja heidab pilgu tule-
vikku. Mängulise väljapaneku ja kõneka-
te lugude kaudu püüab näitus vastata 
küsimusele, miks ikkagi sai just Eestist, 
endisest põllumajandusriigist, digitaalne 
ühiskond ning millised uued väljakutsed 
ootavad meid ees. Näituse idee autori 
Karen Jagodini sõnul pole meie digiriigi 
lugu keegi varem nii detailselt lahti haru-
tanud. Ta lisas, et näitusega tahab Va-
bamu selgitada noortele, et sellises riigis 
nagu Eesti, kus on nii vähe piiranguid ja 
nii palju võimalusi, võib igaühest neist 
saada tuleviku digigeenius. Näitus jääb 
avatuks tuleva aasta 23. oktoobrini.

MUSTAMÄEL AVATI USUPARK

Mustamäel Vilde spordipargis (Vilde tee 69) tegutseb taas uisu-
park. Esimest korda avati see 2019. aasta detsembris ja kahe 
aastaga on uisupargist saanud menukas talvine ajaveetmiskoht. 
Nagu varem, ehitati ka tänavu liuvälja äärde avar paviljon ning 
paigaldati turvakapid, kuhu saab jätta isiklikud asjad. Kohapeal 
töötab uisulaenutus ning on võimalik uiske teritada. Samuti saab 
laenutada abiraami, kiivrit või tõukekelku. Uisupargi paviljonis 
töötab kohvik, uuendusena paigaldati sel aastal liuvälja keskele 
suur kaunistatud jõulukuusk. Lisainfo https://uisupark.ee/musta-
mae-uisupark

Minu  
TALLINN

Töö ja eraelu ning liikumine  
ja vaimutoit peavad olema  
tasakaalus

Eesti õdede liidu president Anneli Kannus

Naiste eluiga on pikem kui meestel seoses 
väiksema riskikäitumisega ja enda tervise 
jälgimisega. Pereõed oskavad hästi mär-
gata eri riske ja probleeme ning koos ini-
mesega lahendusi leida. Seega Eesti 
õdede liit soovitab: pane kinni vastu-
võtuaeg pereõe juurde, et tervist 
kontrollida ja saada just sulle sobivad 
nõuanded tervislikumaks eluks. Ter-
vise eest hoolitsemine ehk endast 
hoolimine peaks olema iga inimese 
jaoks esmatähtis mure, sõltumata 
soost või east. Suund on laias laastus 
lihtne. Endast hoolimine tähendab tähe-
lepanu pööramist nii töö ja eraelu tasakaalu-
le kui liikumisele, tervislikule toitumisele ning 
muidugi ka vaimutoidule.

• November on meeste tervise kuu. Mehed ei käi nii sagedasti arsti juures kui peaks, nad tarvitavad rohkem  
alkoholi jt mõnuaineid ning riskivad naistest uljamalt oma elu ja tervisega. Pealinn uuris, mis on selle põhjus.

ENNET: Meeste hirm relvaloast ilma jääda 
on suurem, kui mure tervise pärast

Poisse manitsetakse 
oma tundeid peitma
Psühholoog Marika Juuse

Mehed hoiavad mu-
red rohkem enda 
sisse ja see tule-
neb juba lapse-
põlvest. Kui 
poisile öeldak-
se, et ära nuta, 
sa oled ju 
mees! Poisse 
õpetatakse 
oma tundeid 
peitma. See on 
lausa klassikaline 
kasvatusviis. Eestis 
pole juba enam vahet, kas 

tegu on eesti või vene keelt kõneleva 
perega.Samas on juba erandeid, kas-
vatuse stiil on hakanud tasapisi muu-

tuma. Eriti noorema põlvkonna 
seas on saanud trendikaks 

oma tervisest rääkida ja 
selle nimel ka sihipära-

selt tegutseda. 
Moodne on olla ter-
ve! Investeeritakse 
otse või kaudselt 
sportlikku vaba aja 
veetmisse, et hoo-
litseda nii kehalise 

kui vaimse tervise 
eest. Üha enam 

mõistetakse, et alko-
hol ja meelemürgid on 

tervisega vastuolus. See 
on igati meeldiv trend.

Meeste eluiga on  
lühem just rumala  
riskimise pärast

Karskusliidu juht Lauri Beekmann

Meeste eluiga on naiste omast mada-
lam globaalselt. Seejuures täiesti põh-
jendamatult, sest praegu me ei sõdi ja 
karuga ka enamasti silmitsi ei seisa. 
Asi on selgelt rumalates riskides. 
Targem peaks olema ja naistelt 
õppima enda eest rohkem 
hoolt kandma! Emadus mõju-
tab igapäevaelu ilmselt roh-
kem arukama käitumise suu-
nas. Ohtlikke väljalülitusi on 
meestel rohkem, need on näi-
teks enese unustamised kõrt-
sis. Alkoholi kasutatakse stressi 

maandamiseks, selle kasutegur on aga 
läbi põlvkondade edasiliikuv müüt. Het-
keks lülitub nupp välja, aga probleem, 
millele leevendust otsiti, hiljem hoopis 
kasvab. Kuhjuvad kodutülid ja problee-
mid seadusesilmaga. Vähe teatakse se-
dagi, et alkoholil ja vähihaigusel on kin-
del seos. Põhjamaade hiljutine uuring 
näitas, et vaid viiendik vastanuist oli al-

koholist kui vähi riskifak-
torist teadlik. 40% 

vähijuhte on aga 
teadliku tervi-

sekäitumise-
ga ennetata-
vad.

Vähktõbi ei anna  
vahel endast  
üldse tunda

Arst ja poliitik Jüri Ennet

Mehi mõjutavad juba kas-
vamisel saadud hoia-
kud – sa ei tohi kae-
velda ega nutta. 
Paraku võib selli-
se hoiaku alla 
kuuluda ka otsus 
tohtergi õigel 
hetkel külasta-
mata jätta. Arsti 
juurde lähevad me-
hed alles viimases 
hädas, kui kuskil juba 
hullusti pistab, torgib ja 
valutab. Vähieelne seisund aga 

ei anna kaua aega üldse tunda, rasket 
haigust aitaksid ennetada regulaarsed 
visiidid arsti juurde. Mehi paneb kõhk-
lema ka psühhiaatri juurde minek, kar-
detakse nii relvaloast ilmajäämist kui 
ka kolleegide reageeringut. Väga sü-

gava depressiooni korral eelda-
takse samas, et arsti vastu-

võtule pääseb kohes. 
Ravijärjekord võib aga 

paraku olla mitu 
kuud. Soovin mees-
tele rohkem rõõm-
sat ja reibast meelt. 
Kui jõukamad me-
hed eelistavad ehk 
tenniseklubisid, siis 

sport värskes õhus 
on kõigil võimalik. 

Ühiskond vajab terveid 
inimesi!

Kõlavad näiteks baroki suur-
meistri Johann Sebastian Bachi, 
aga ka Eesti heliloojate 
Grigorjeva, Maltise ning Jõelehe 
teosed.

Corelli Music kuulutas välja jõulumuu-
sika festivali "Kirikupühad Maarjamaal". 
Festivali avakontsert  "Spektrum" on 
kavas esimesel advendil, 28. novembril 
kell 19 Kaarli kirikus ja siis esineb Aa-
re-Paul Lattik orelil. Kuulda saab Prant-
suse  muusikat läbi kahe sajandi Lefebu-
re-Wely’st kuni prantsuse impressionis-
mi tipu Durufle’ni. Vürtsi lisab 80-ndate 
Eesti orelilugu "Spektrum" Erkki-Sven 
Tüürilt. Sissepääs annetusega jõulufes-
tivali toetuseks.

12. detsembril kell 18 on kavas Toom-
pea muusikasalongi kontsert "Keelte he-
linal" Teaduste Akadeemias (Kohtu 6). 

Esineb ansambel Una Corda: Kristi Müh-
ling kandlel, Liis Jürgens harfil ja Ene 
Nael klavessiinil. Kõlavad baroki suur-

meistri Johann Sebastian Bachi ja lisaks 
Eesti heliloojate Grigorjeva, Maltise ning 
Jõelehe teosed. 

Traditsiooniline aastalõpukontsert on 
kavas 29. detsembril kell 19  Jaani kiri-
kus. Kõlab barokkajastu muusika – jõu-
lulaulud, Händel, Charpentier, Vivaldi.

Esinevad sopranid Marie Roos ja He-
lina Kuljus, kontratenor Ivo Posti, kam-
merkoor Collegium Musicale ning Corel-
li barokkorkester ajastupillidel. Dirigent 
Martin Sildos. Piletid hinnaga 12 või 15 
eurot Piletilevis, Circle K-s ja võimalu-
sel tund enne algust kohapeal.

Toetajapiletid hinnaga 35, 50 või 100 
eurot on suureks abiks Corelli kontser-
tide korraldamisel. Need toovad muu-
sikute suure tänu ja koha esiridades. 

Kuula meistreid festivalil "Kirikupühad Maarjamaal"!

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

Festivali ava-
kontserdi esi-
neja on Aare-
Paul Lattik
Vjatšeslav Andrejev


