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16-aastane noormees sattus 
enne põhikooli lõppu nii suur-
de motivatsioonikriisi, et ei näi-
nud kooliskäimisel mõtet. Sõp-
rade seltsis võeti ette pisivargu-
sed, alkoholi ja narkootikumide 
tarvitamine. "Ema oli kogu aeg 
tööl, isaga kontakti ei olnud ja 
poissi valdas meeletu hüljatu-
setunne," kirjeldas Rüüs. "See 
on tavaline, et üksikvanemad 
lihtsalt ei jõua kõigega tegele-
da: on vaja raha teenida, korter 
maksta, süüa ja riideid muret-
seda. Tihti peavad need emad 
mõnd lihtsat ametit, kus tuleb 
teha pikki vahetusi, ja kui ei 
ole võrgustikku, on väga kee-
ruline toime tulla."

Koroonapandeemia võtab 
lõivu kõige nõrgematelt

Algul prooviti psühholooge-
psühhiaatreid ja pereteraapiat, 
kuid miski ei aidanud. "Poiss oli 
nõus minema elama Nõmme tee 
laste turvakeskusse ja osalema 
seal sotsiaalprogrammis, mille 
raames elabki noor aasta aega 
turvakeskuses, käib sealt koolis, 
kohapeal toimuvad ringid ja nä-
dalavahetustel saab koju," rääkis 
Rüüs. "Areng oli täiesti uskuma-
tu: põhikooli eelviimases klassis 
hakkas poisil õppimine hästi ede-
nema, ta ise soovis trenni minna, 
ja kuigi algul oli reeglitest kin-
nipidamisega raskusi, püüdis ta 
väga. Ka ema toetas, ning kõigi 
koostöös lõpetas noormees ka-
heksanda klassi." 

Poiss jäi turvakodusse ka 
üheksandaks klassiks ja lõpetas 
põhikooli väga heade hinnetega, 
näiteks tegi loovtöö hindele viis. 
Samuti läks tal väga hästi pok-
sitrennis ja -võistlustel. 

"Teinekord on vaja sekkuda, 
et laps saaks kodukeskkonnast 
välja, viibiks kindla päevakava 
järgi teatud turvalisi piire ja suu-
niseid andvate spetsialistide men-
torluse all, kindlal territooriumil 
ja saaks keskenduda oma arengu-
ülesannetele," lausus Rüüs.

Ülaltoodud juhtum on vaid 
üks näide, millega lastekaitsja-
tel tuleb tänapäeval rinda pista. 
Lastekaitsetöötaja abistab lapsi, 
kes on jäänud hooletusse või lan-
genud väärkohtlemise ohvriks. 
Samuti neid, kellel on raskusi 
koolikohustuse täitmisega või 
eakaaslastega suhtlemisel, ene-
sehävituslikud mõtted või ras-
kusi õiguskuulekusega.Teemad 
ulatuvad lapse tervislikust 
seisundist või puudest 
riskikäitumise ja hari-
dusliku erivajaduse-
ni. Lastekaitsetööta-
ja tööpõld on väga 
lai ning abivajavad 
lapsed võivad olla 
ka päris pisikesed.

"Näiteks on tava-
line, et narkomaanist 
naine ei ole ennast ra-
sedusega arvele võtnud," 
lausus Rüüs. "Siis helistab 
sünnitushaigla lastekaitsele, et 
teie linnaosa elanik sünnitas, aga 
oleme haiglas teda jälginud ja 
ohumärke täheldanud. Me võ-
tame vanemaga kontakti, hin-
dame olukorra ära ja pakume 
kas peretöötaja või psühholoo-
gi teenust. Või kui on tegemist 
sõltuvushäirega, saadame ravi-
le. Vahel, kui emal puudub pe-
re tugivõrgustik ning lapse tei-
ne vanem ei ole teada, tuleb ka 
beebi perest korraks eraldada."

Ligi kaks aastat kestnud ko-
roonapandeemia on mõjunud 
kehvasti laste emotsionaalsele ta-
sakaalule. "Lastel on olnud vä-
hem toetust sõpradelt ning vane-
matele on lisandunud kohustusi, 
sh koolide distantsõppega seon-
duvaid ülesandeid," märkis sot-
siaalkindlustusameti lastekaitse 

KAITSKEM LAPSI: Paljud noored näljutavad või lõiguvad 
end, sest neil puudub vanematega hingeline side

"Praeguseid vanemaid kasvatas põlvkond, kes suhtus lapsesse kui omandisse," nentis Rüüs. "Suhtumine oli toona selline, et laps räägib siis, kui kana pissib." Albert Truuväärt

Varguste ja uimastitega kimpus noormehe elu paranes 
alles siis, kui ta nõustus elama laste turvakeskuses. Ta 
hakkas käima trennis ning lõpetas põhikooli väga hea-
de hinnetega, ütles Mustamäe  sotsiaalhoolekande 
osakonna juhataja Ly Rüüs. Tema sõnul pole lastekait-
se loodud laste perest eraldamiseks, kuid lapse õigu-
sed on alati tähtsamad kui tema vahel ohtlikult, vahel 
lihtsalt oskamatult käituvate vanemate õigused.

osakonna arendus- ja ennetusta-
lituse nõunik Heli  Suvi. "Lisaks 
tekitab isolatsioonis olek parata-
matult emotsionaalseid pingeid. 
Vaimne tasakaal on saanud häi-
ritud just koduõppega, sest laps 
areneb ikkagi kontaktide kau-
du. Iseäranis varateismelistele 
on ülioluline, et nad saaksid üks-
teise pundis olla, igasuguseid as-
ju ütelda, teise reaktsiooni mär-
gata ja õppida sellega siis toime 
tulema. Isegi üksteise nügimine 
ja teistest ülerääkimine on sellest 
vanuses oluline, et ennast ja tei-
si tundma õppida, See kõik on 
nüüd ära jäänud, tekitab pingeid 
ja lööb välja psüühikas."

Laste vaimse tervise kesku-
ses on praegu väga palju lapsi, 
kes on söömishäiretega, lõigu-
vad ennast või on juba suitsii-
dikatseid teinud. "Nende suh-
ted ema-isaga on kaugenenud ja 
konfliktsed, sest nad tunnevad, 
et ei saa vanematelt abi. Vane-
mad aga ootavad teismelistelt las-
telt iseseisvust kohustuste täitmi-
sel ja vastutuse võtmist. Vastas-
tikused nõudlikud ootused te-
kitavad konflikti," kirjeldas Su-
vi. "Paljud lapsed jäid distants-

õppel olles täiesti üksi, sest nt 
kaubanduse ja meditsiini, 

transporditööstuse jms 
valdkonnas töötavatel 

vanematel ei ole või-
malik teha tööd ko-
dukontoris. Kui võt-
ta lapselt ära veel 
omavaheline suht-
lus koolis, kasvab 
frustratsioon nii suu-

reks, et enam ei an-
na asu."

Vanemate  solvumised  
viivad kohtusse

Lastekaitsjad peavad üha sa-
gedamini seisma laste huvide eest 
ka siis, kui vanemad lahutavad. 
"Kui vanemad lähevad lahku, 
on nad ise kriisis ja käituvad sa-
geli nagu lapsed," märkis Rüüs. 
"Nende laps satub siis oma va-
nemate, kahe väikese lapse tase-
mel käituva täiskasvanu vahele. 
Sel juhul peab lastekaitsetööta-
ja võtma kõigepealt maha vane-
mate pinged. Alles seejärel saab 
hakata rääkima, et isegi siis, kui 
ekskaasa suhtes on meeletu sol-
vumine, viha ja vimm, on lapse-
vanemlik vastutus üle kõikidest 
meie isiklikest jamadest."

Suvi tõi välja, et kui mullu oli 
vanematevahelise hooldusõiguse 
vaidlusi üle Eesti kokku 601, siis 
tänavu kaheksa kuuga on neid 
juba 594. Lahutused nõuavad las-
tekaitsetöötajatelt lapse vajadus-
te, tema arengu- ja kriisipsühho-
loogia tundmist ning lisaks veel 
nõustamisoskust. Lahutajad sat-
tuvad sageli tagasi omaenda lap-
sepõlve – ja siis võib näiteks ilm-
neda, et vanemal endal on kiin-
dumussuhte häire. "Meil oli näi-
teks üks rahvusvaheline pere, kes 
läks omavahel nii riidu, et kisu 
või laps pooleks," lausus Rüüs. 
"Ema tahtis, et temal oleks lapse 
ainuhooldusõigus, sest ta kartis, 
et isa võib täide viia oma kuna-
gise ähvarduse võtta laps ja sõi-
ta lõunamaale, kust ta pärit oli. 
Kohtunik õnneks ei kuulanud 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Harjumaa lapsed vajavad kõige vähem abi

• Eestis töötab praegu 275 laste-
kaitsetöötajat, neist 114 Tal-
linnas ja Harjumaal.

• Mitmekülgset abi vajavaid 
lapsi oli 2020. aastal ühe 
lastekaitsetöötaja kohta 
keskmiselt 46.

• 2021. aasta esimesed kahek-
sa kuud on toonud lastekaitsja-
tele 1603 uut juhtumit. Kõige rohkem 
oli abi vajavaid lapsi elaniku kohta 
Põlvamaal, mullu üheksa lastekaitse-
juhtumit 1000 elaniku kohta, kõige 

vähem Harjumaal – neli.
• Lastekaitsetöötajate laual 

kasvab hooldusõigusega 
seotud murede ja vaidlus-
te hulk – 2018. a oli selle-
teemalisi toiminguid veel 

alla tuhande, mullu ligema-
le 1400 ja tänavu kaheksa 

kuuga üle 800.
• Lapse sünniperest eraldamised on 

aastate jooksul vähenenud. Kui 2016. 
aastal eraldati perest 353 last, siis 
2020. aastal 284.

eriti kummagi vanema esinda-
jaid, vaid lasi vanemaid nõusta-
da nii kaua, kuni nad võtsid lõ-
puks avalduse tagasi, sest said 
aru, et tegelikult on mõlemad 
normaalsed inimesed ega pea 
teineteist kartma..." 

Sedalaadi töö võtab mõistagi 
aega. "Õnneks suunavad kohtu-
nikud nüüd vanemaid aina enam 
koostööle, sest just see on lapse 
jaoks olulisim, elagu vanema-
test pealegi üks Aafrikas ja tei-
ne Alaskal," nentis Rüüs. "Pal-
ju peab emadele-isadele selgita-
ma, et nad ei kannaks lapsele üle 
oma tundeid, mis neil on teise va-
nema vastu: kui eksnaine ütles 
sulle "siga" või sina ütlesid tal-
le "loll", on see teie omavaheli-
ne asi, laps ei ole seda öelnud!"

Katki tegev võitlus  
lapse pärast

Rüüs rääkis, et inimesed uu-
rivad üha rohkem oma õigusi ja 
ajavad neid ka kergemini taga. 
"Kui varem oli kohtusse pöör-
dumine nagu viimane piir, kui 
enam mitte miski muu ei aida-
nud, on see nüüd esimene samm," 
märkis Rüüs. "Seda on ka väga 
lihtne teha, sest elujärg on para-
nenud – inimesed saavad endale 
advokaate lubada. Ka meie tarbi-
jalik ühiskond on jõudnud amee-
riklaste sarnaselt seisu, kus igal-
ühel on  oma advokaat ja psüh-
holoog. Meiegi näitame nüüd ko-
ha kätte kõigile, kes tunduvad 
varba peale astuvat!"

Sedalaadi juhtumite puhul tu-
lebki mängu lastekaitse, kes üri-
tab vanemaid lepitada ja veen-
da sõlmima kohtuväliseid kok-
kuleppeid näiteks suhtluskorra 
graafikute osas. "Eestis on võist-
lev kohtumenetlus – ka advokaa-
did võistlevad omavahel –, aga 
laste asjades ei tohiks võistelda, 

see teeb lapse lihtsalt katki," üt-
les Rüüs. "Mul on hea meel, et 
riik tahab nüüd seada perelepi-
tuse riiklikuks teenuseks – siis 
ehk saab enne suuri kohtuvaid-
lusi palju küsimusi maandatud."

Rõõmu teeb, kui vanemad 
saavad lastekaitsjate pingutus-
test abi ja see on lapse käitumi-
sest näha. "Ehk nagu üks poiss 
toredasti ütles: "Nüüd saab su-
helda nii ema kui isaga ja min-
git jama sellest ei ole,"" lausus 
Rüüs. "Hea on kuulda, kuidas 
vanem ütleb, et kui poleks las-
tekaitse- võ peretöötajat, ei teaks 
ta siiamaani, milliseid võimalu-
si pakub töötukassa või kuidas 
saada perearsti juurde. Ja kui 
noor, kel polnud enne jõudu ei 
koolis ega trennis käia, lõpetab 
põhikooli."

Kui vanemad ikka kokku-
leppele ei jõua, liiguvadki vaid-
lused edasi kohtusse. Rüüsi sõ-
nul on esinenud olukordi, kus 
ema-isa ei jõua üksmeelele ise-
gi lapse kooli- või perearstivali-
ku osas. "On juhtumeid, mil 1. 
september on käes, aga lapsel 
ei ole ikka veel kooli, sest va-
nemad vaidlevad, kas ta läheb 
Narva või Kuressaare kooli! Lõ-
puks peab kohus asja ära otsus-
tama, sest lapsel on õigus hari-
dusele ja tema areng ei saa jää-
da toppama, sest vanemad on 
vastastikku solvunud ja kumbki 
ei saa oma uhkusest üle," rääkis 
Rüüs, kelle sõnul on ka imeks-
pandav, kuidas ema-isad järjest 
abitumaks muutuvad, olgugi et 
infot, kuidas end kasvatada ning 
last mõista, jagub üha rohkem. 
"Internetis leidub ohtralt materja-
li, kuidas areneb füüsiliselt, när-
visüsteemi ja mõttemaailma osas 
näiteks kuni kolmeaastane laps. 
Aga ikkagi tullakse lastekaits-
ja juude jutuga, et kolmeaasta-

Lapsi kaitstes 
hoolitseb riik selle 
eest, et saaks ise 

edasi kesta.
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ne manipuleerib minuga – kind-
lasti on ema talle öelnud, et nii 
peab tegema!" Niisiis on vane-
ma õpetamine samuti lastekaits-
ja igapäevane töö.

Laste õigused vanemate 
omast tähtsamad

Rüüs tõi välja ka vanemate 
endi suhtumise lastesse. "Prae-
guseid vanemaid kasvatas põlv-
kond, kes suhtus lapsesse kui 
omandisse," märkis Rüüs. "Men-
taliteet oli selline, et laps räägib 
siis, kui kana pissib, ehk teeb, mi-
da vanem ütleb. Väga paljud ar-
vasidki nii,  nagu meil koolis üks 
õppejõud ütles: "Ise sünnitame, 
ise matame". Laps oli omand ja 
pere oli puutumatu."

Rüüs selgitas 1991. aastal Ees-
tis ratifitseeritud ÜRO laste õi-
guste konventsiooni tagamaid, 
mis sätestab, et lapse suverään-
sed õigused seisavad eraldi tema 

vanema õigustest. "Meie põhi-
seaduses on kirjas, et riik peab 
hoolitsema oma perede ja laste 
eest," jätkas Rüüs. "Vahe avalik-
kuse ja perekonna puutumatuse 
vahel on õhkõrn, sest riik peab 
hoolitsema oma jätkusuutlikku-
se eest. Ja riigi tuleviku loojad 
või edasikandjad on just lapsed. 
Nõnda on riik loonud lastekait-
se, kes kaitseb lapse suverään-
seid õigusi, mis on vanemaõi-
guste ülesed – ikka selleks, et 
riik ja ühiskond kestaks. Vane-
mad aga ei saa sellest  pahatih-
ti aru, nemad võtavadki laste-
kaitse poolset kontaktivõtmist 
kui rünnakut."

Facebooki kinnistes fooru-
mites arutavad vanemad ja va-
navanemad selle üle, kas laste-
kaitse on repressiivorgan. "Lap-
si tuleks lastekaitse eest kaitsta," 
kirjutas üks inimene foorumis. 
"Olen oma lapselapse eestkost-

ja ja pole kohanud kuskil nii las-
tevaenulikku suhtumist kui las-
tekaitsel. Nad on pinnapealsed, 
ükskõiksed ja ülbed."

Rüüs rõhutas samas, et las-
tekaitse eesmärk ei ole lap-
si peredest eraldada ega oma 
vanematest ilma jätta. "Need 
juhud on väga harvad ja äär-
muslikud, kui vanema ja pe-
rega on tehtud aastatepikkust 
tööd, aga pakutud ja rakenda-
tud abimeetmed ei ole tulemust 
andnud," ütles ta.

Vanad mõtteviisid  
on visad kaduma

"Lastekaitsetöö puudutab 
valdkonda, mis on peredele vä-
ga intiimne ja isiklik," põhjendas  
Rüüs, miks selle ametiga seon-
duvad müüdid on visad kadu-
ma. "Kõike, mis on väga isik-
lik, võetakse väga tõsiselt, ja 
kui keegi soovib sekkuda, teki-
tab see hirmu. Kui inimene ka 
veel täpselt ei tea, mida laste-
kaitsetöötaja teeb ja mis on te-
ma töökohustused, hakkabki ta 
juba ette kartma."

Suvi lisas, et lastekaitsjal käib 
varjuna kaasas nõukaajast pä-
rit kuvand "detskii inspektor," 
mis lastekaitsetööle paratama-
tult kurja ametniku varju hei-
dab. "Ka lastekaitsetöötajad ise 
tunnetavad, et selle ameti mai-
ne on avalikkuse silmis pigem 
negatiivne," nentis Suvi. Kül-
lap on oma pitseri jätnud ka 
erinev haridustase – õigusliku 
aluse sai lastekaitsetöötajate ha-
ridustaseme ühtlustamine alles 
2016. aastal, mil jõustus uus las-
tekaitseseadus. "Enne selle sea-
duse koostamist selgus sotsiaal-
ministeeriumi uuringutest, et 
lastekaitsetöötajate senine ha-
ridustase oli tõesti sõna otse-
ses mõttes zootehnikust kehali-
se kasvatuse õpetajani," mainis 
Rüüs. "Haridus, mis meil laste-
kaitse valdkonnas antakse, on 
küllaltki uus, varasemat kool-
konda ega baasi ei ole."

Rüüs paneb vanematele süda-
mele mitte üldistada, kui kellelgi 
on olnud lastekaitsega halb ko-
gemus. "Teinekord on ka juuk-
suri või hambaarstiga halb koge-
mus," tõi ta paralleeli. "Kõik ei 
pruugigi inimestena sobida, sest 
laste ja perede teema on niivõrd 
intiimne valdkond. Siiski tasuks 
alati meeles pidada, et see, mida 
lastekaitseteenus endast kujutab, 
on abi ja tugi, mitte etteheited ja 
ettekirjutused. Kõik lastekaitse-
töötajad teavad, et lastel on oma 
vanematega kõige parem kas-
vada, ja seetõttu me toetamegi 
emasid-isasid, et laps saaks kas-
vada oma vanemate hooles ja 
armastuses."

Info abivajavast lapsest jõuab 
lastekaitseni väga mitut moodi. 
"Klassikaline "naabrid kaeba-
vad" on sellest vaid üsna väike 
osa," kinnitas sotsiaalkindlus-
tusameti lastekaitse osakonna 
nõustamisteenuste talituse kon-
sultant Tuuli-Brit Vaga. "Järjest 
enam võtavad ka näiteks koo-
lid ja lasteaiad lastekaitsetööta-
jat kui partnerit, mitte kui kurja 
ametnikku, keda kaasata viim-
se abijõuna."
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"Ilm pole kunagi takistu-
seks, tuleb leida sobiv riie-
tus ja võin garanteerida, et 
pärast väljas jalutamist on 
enesetunne kordades pa-
rem," innustas Tallinna 
spordihommikul linlasi lii-
kuma olümpiavõitja 
Kristiina Šmigun-Vähi.

"Spordi-
hommik 
läks väga 
hästi, Er-
ki Nool 
oli väga 
tore," lau-
sus reedel 
Pirita tervise-
radadel spordihommikust osa 
võtnud Liis (pildil). "Ta tegi 
meile erinevaid harjutusi ja 
viis jalutuskäigule Pirita ter-
viseradadele."

"Hea on 
kasuta-
da tren-
niks se-
da sooja 
ja mõnu-
sat sügisil-
ma, mis meil 
veel on," lisas Pirital elav Mar-
ge (pildil).

Reedene spordihommik 
tutvustas Tallinna tervisera-
du, kus sai virgutavalt jalu-
tada tuntud sportlaste juhen-
damisel. Pirita spordikeskuse 
juures juhendas linlasi olüm-
piavõitja Erki Nool. "Ürita-
sime ikka  natukene hoogsa-
mat jalutust teha kui näiteks 
poes kaubariiulite vahel," rää-
kis Nool. "Iga natukese aja ta-
gant õpetasin harjutusi, mi-
da saab pärast ka iseseisvalt 
värskes õhus teha."

Tondiraba pargis juhendas 
linlasi olümpiavõitja Kristina 
Šmigun-Vähi. "Ilm pole kuna-
gi takistuseks, tuleb leida so-
biv riietus ja võin garanteeri-
da, et pärast väljas käimist on 
enesetunne kordades parem," 
ütles ta. "Tondiraba pargis te-
gime virgutuse ja kõnni, et 
tervis ikka parem oleks. Kõi-
gele eelnes väike soojendus, 
pool tundi kõndisime ja jalu-
tuskäigu lõpetasime väikese 
lõdvestusega. Kokku võttis 
kõik nelikümmend minutit."

Nõmme spordikeskuses ju-
hendas huvilisi olümpiavõitja 
Irina Embrich ning Merimet-
sa terviserajal olümpiapronks 
Aleksander Tammert. Pakuti 

ka sooja jooki ja pirukat ning 
kõik osalejad said kingituseks 
kuupääsme ühte Tallinna hal-
latavasse spordikeskusesse.

Anna teada kannatavast lapsest, 
ning kui vajad vanemana abi, ära 
häbene küsida!

• Kui tekib tunne, et lained 
löövad üle pea kokku ja 
väljapääsu enam 
ise ei leia, võib 
pöörduda koha-
liku omavalitsu-
se lastekaitse-
töötaja poole, 
kelle kontaktid 
leiab oma linna või 
valla kodulehelt.

• Samuti võib anonüümselt 
pöörduda Lasteabi poole 
telefonil 11 6111 või e-kirja-
ga info@lasteabi.ee

• Seadus ütleb, et iga inime-
se kohustus on abivajavast 

lapsest teatada.
Sellest võib teatada oma 

linnaosa lastekaitse-
töötajale: Kesklin-
nas tel

645 7846, Põhja-
Tallinnas 645 
7075, Lasnamäel 

645 7706, Musta-
mäel 645 7595, 

Kristiines 645 7135, Haa-
berstis 640 4804, Nõmmel 
645 7382, Pirital

645 7632.
• Otseses hädaohus olevast 

lapsest teata politseile lü-
hinumbril 110.

ERKI NOOL SPORDIHOMMIKUST: 
Inimesed liigutasid end rohkem kui 
kaubariiulite vahel jalutades

Tondiraba pargis tegi linlastega trenni olümpiavõitja Kristina Šmigun-
Vähi.  Albert Truuväärt

Aleksander Tammert näitas eeskuju Merimetsa terviserajal. Ilja Matusihis

Nõmme spordikeskuse juures juhendas ja andis liikumisnõu vehkleja 
Irina Embrich. Aleksandr Gužov

Pirita spordikeskuse juures juhendas 
linlasi olümpiavõitja Erki Nool.     Mats Õun
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Keskuses saavad linnapla-
neerijad elanikele virtuaal-
reaalsuse abil näidata, kui-
das hakkab välja nägema 
üks või teine hoone ja selle 
haljastus. See aitab elanikel 
linna tulevikuplaane pare-
mini mõista ning arutelul 
kaasa lüüa.

Kaasamiskeskus on mõeldud  
arutelusündmuste ja ja näituste 
jaoks, kus tulevikuplaane tut-
vustavad Tallinna linnaplanee-
rijad, arhitektid, strateegid jt 
linnaametnikud, kellele on kaa-

samine igapäevatöö osa. Kes-
kus on kavas avada näituseruu-
mina 2022. aasta septembris 
ja demokeskusena 2023. aas-
tal. "Iga  elanik on linna pla-
neerija, ja üks selle praktiline 
väljendus ongi kaasav eelarve," 
tõdes abilinnapea Andrei Novi-
kov. "Linna jätkuv küsimus 
on, kuidas planeerimisprotses-
si paremaks muuta ning inime-
si rohkem kaasata. See idee on 
nüüd arenenud nii kaugele, et 
omandab varsti füüsilise kuju 
ja võimaldab linlastel osaleda 
planeerimises."

Keskuses saab virtuaalreaal-
suse abil näha, kuidas hakkab 
välja nägema üks või teine hoo-
ne ja selle haljastus. Novikov 
lausus, et kui muidu tundub lin-
naplaneerimine elanikele kee-
ruline, siis uus keskus aitab 
seda näitlikustada. Nii mõist-
vad elanikud toimuvat paremi-
ni ning on paremini valmis ka 
aruteludeks ja otsuste langeta-
miseks. "Kaasamiskeskus soo-
dustab kindlasti sisukat diskus-
siooni linna, arendajate, eri-
alaspetsialistide ja elanike va-
hel," ütles abilinnapea. "See ai-

tab edaspidi luua kõigile pare-
mat linna."

Kaasamiskeskus võib Novi-
kovi sõnul kujuneda kohaks, 
kus muuhulgas ka kaasava eel-
arve ideed leiavad rakendu-
se algul virtuaalselt ja pabe-
ri peal. "Võib-olla saab kaa-
samise keskus koos tehnika-
ga käia ka linnaosades," li-
sas Novikov. "Näeme, kuidas 
hakkab välja nägema üks või 
teine hoone või tänav – selle 
kõige visualiseerimiseks on 
olemas tehnika, ja see on uus 
planeerimise viis."

Kai Maran
Külli Mariste
pealinn@tallinnlv.ee

Kakumäe elaniku ja Lions 
klubi liikme Kaja Pirnpuu sõ-
nul ergutaks väike paviljon ini-
mesi kohalikku rannaparki kasu-
tama aasta ringi. Suured rahva-
kogunemised, mürarikkad sünd-
mused ja suurehitused ohustak-
sid ainulaadset keskkonda, mi-
da rand praegu pakub, küll aga 
saab randa Pirnpuu sõnul pla-
neerida tegevusi, mis sobivad 
loodusesse, kõrkjate ja kibuvit-
sade vahele. 

"Suurt rannahoonet meie ke-
na looduslik rand ei vajagi. Tegi-
me oma klubiga kaasavasse eel-
arvesse ettepaneku rajada randa 
mõõduka suurusega avalikult ka-
sutatav paviljon, kus oleks riie-
tusruumid, tualetid ja duširuumid 
ning ema ja lapse tuba," lausus 
ta. "Väga palju käiakse ju ran-
nas just pisikeste beebidega. Väl-
jas võiksid olla kraanid ja väli-
dušid, et joogivett võtta ning kä-
si ja jalgu liivast puhtaks pesta. 
Seega väike kompaktne teenus-
tejaam, mille ühes küljes võiks 
olla ka koht rattahoidjatele ja va-
rikatuse alla mahuksid lukustata-
vad hoiukapid. Eesmärk on luua 
loodussõbralik ja keskkonda so-
biv paik, et randa saaks muga-
valt kasutada aasta ringi."

Tahvlid rannalindude  
nimedega

Paviljon vajaks näiteks vee- ja 
kanalisatsiooniühenduste piken-
dusi, mis tõenäoliselt on ka pro-
jekti suurim kulu. Samas võiks 
areneda randki paviljoni ümber. 
"Rannaparki võiks üles panna 
väikesed tahvlid viitega, mis 
linnud siin pesitsevad ja milli-
sed pisiloomad liiguvad," lau-
sus Pirn-puu, kes klubiliikme-
na ka ise rannapargi korras-
hoiu eest hoolt kannab. "Ole-
me koos Rocca Al Mare klubi-
ga mitmel kevadel käinud ran-

natagust parkmetsa mahakuk-
kunud okstest ja prügist pu-
hastamas. Suurte hunnikutena 
oli randa kottidest raputatud 
näiteks aiajäätmeid. Neid an-
dis päris mehiselt ära vedada! 
Metsaalust võsa vajavad samal 
ajal väikelinnud. Kui meie idee 
käiku läheb ning ka istepingid 
ja laste mänguväljakud värsken-
duse saavad, võiks ju Kakumäe 
rand keskkonnamärgisena sini-
lippu taotlema asuda. Suvel pii-
sab randa hooajaliste kohviku-
te avamisest, näiteks teisaldata-
vate konteinerite laadis. Arves-
tada tuleks ka platsidega kogu-
konnaürituste jaoks."

Tallinna 2022. aasta teise 
kaasava eelarve ideekorje tõi 
linnaelu edendamiseks kokku 
389 elanike ideed, millest eks-
pertkomisjon omakorda realist-
likumad välja valis. Kõige enam 
ideid esitasid elanikud  linna-
keskkonna parendamiseks – 
kokku 164 ehk 43% kõikidest 
ettepanekutest. "Kaasava eelar-
ve ideid esitades ja endale mee-
lepäraste poolt hääletades saa-
vad Tallinna elanikud tõhusalt 
teada anda, missugust elukesk-
konda nad soovivad ja mida sel-
le saavutamiseks ette võtta tu-
leks," ütles Lasnamäe linnaosa 
vanem Vladimir Svet. "Nii jõua-
vad meieni head ideed, milliseid 
arendusi linnaruumis vaja oleks. 
Samuti saame paremini märga-
ta kitsaskohti ja leida lahendusi 
nende parandamiseks."

Elanike ideedele  
miljon eurot

Linlased soovisid ka metsateid 
ja luuleradu, kogukonnaaedu ja 
putukahotelle ning veelgi rohkem 
puid. Rohkelt said tähelepanu las-
te ja noorte vajadused ning kul-
tuur ja vaba aeg, mille jaoks saa-
bus vastavalt 55 ja 51 ideed. Lin-
nahalli juurde sooviti talisuplus-
kohta ja paljajalu jalutamise välja-
kut, Lasnamäele Ümera tänavale  
lugemispaviljoni. Nõmmel paku-

takse ideed luua linna mesilad, 
Piritale tahetakse valgusteraapia 
haljakut. Mustamäelane Mariaa-
na Ivanov pakkus välja, et laste 
seas populaarne kelgunõlv La-
mekas Sütiste metsas saaks val-
gustuse, et seal oleks ka pime-
das mõnus liugu lasta. "Praegu 
on nõlval pime," lausus Ivanov. 

"Samas paljudes maapiirkonda-
des valgustavad vussipeatusi päi-
kesepaneelidega laternad, kus on 
küljes ka mingi aku, kuhu päi-
keseelekter pimedaks ajaks sal-
vestub. Arvan, et selline lahen-
dus sobiks ka siia."

Kadrioru elanik Anu Vaht-
ra-Hellat tegi ettepaneku rajada 

piirkonda tänavakorvpalli väl-
jak. "Sain selle idee oma teis-
meliste laste vaba aja veetmist 
jälgides," lausus Vahtra-Hellat. 
"Korvpalli mängimiseks tuleb 
praegu sõita ühistranspordiga 
Snelli tiigi juurde, kus korralik 
korvpalliplats olemas, või Piri-
tale. Olen ärgitanud lapsi Las-
namäelegi mängima sõitma, sest 
näiteks Pae pargis on samuti 
head spordivõimalused. Mõtle-
sin siis, et aga miks peaksid poi-
sid üldse kuskile sõitma, kui ko-
du lähedal on roheala. Kadrio-
ru pargi tenniseväljakute lähe-
dase parkla ääres jaguks ruu-
mi ka tänavakorvpalli platsile."

Kokku esitati 47 spordiideed. 
Näiteks rajada välijõusaale ja ru-
laparke, terviseradu ja talisup-
luskohti, paigaldada lauatenni-
se- ja õuemale laudu.

Vladimir Sveti sõnul arves-
tavad hääletusele läinud ideed 
kõigi vanuserühmade vajadus-
tega

"Kaasava eelarve reeglite jär-
gi lähevad  igas linnaosas hääle-
tusele just selle piirkonna kohta 
esitatud ideed," ütles Svet. "Kõige 
rohkem ideid – 26 – läheb hää-
letusele kesklinnas, ning kõige 
vähem – 11 – Põhja-Tallinnas." 
Sveti sõnul on linnaelanike  hu-
vi kaasava eelarve vastu jätku-
valt väga suur. Kuigi esimesele, 

2021. aasta kaasava eelarve idee-
korjele esitati kokku 420 ideed, 
läbis neist ekspertkomisjoni vaid 
99. "Esitatud ideede kvaliteet on 
oluliselt tõusnud. Kõige rohkem 
ettepanekuid tuli tänavu linna-
ruumi, rohekeskkonna ja vaba 
aja veetmise võimaluste paren-
damise kohta. Nende seas prak-
tilisi ja käegakatsutavaid ettepa-
nekuid mänguväljakutest  spor-
diväljakute ja jõulinnakute ra-
jamiseni. Terve rida ettepane-
kuid uute puhkealade loomiseks 
ja tänavate turvalisemaks muut-
miseks. Tuli rida täiesti uudseid 
ettepanekuid nagu nt talisuplus-
koht kesklinnas linnahalli juur-
de, Haaberstisse soovitakse raja-
da putukahotelle ja paljajalu ja-
lutamise väljakuid. Lasnamäe-
lased soovivad Ümera tänava-
le lugemispaviljoni, Põhja-Tal-
linnas soovitakse luua põnevat 
liikluslinnakut, Kristiine elani-
kud tunnevad puudust jalgrat-
ta hooldusjaamadest ning Mus-
tamäel soovitakse korda teha 
tuntud lamekas ehk Mustamäe 
mägi, kus elanikud kelgutamas 
käivad ja mis võiks saada turva-
lisemaks. Nõmme elanikud pa-
kuvad linna mesila loomise idee 
ja Pirita elanikud valgusteraapia 
haljakute rajamist."

Tallinna kaasava eelarve 
ideede elluviimiseks on järg-

KAASAV EELARVE: Aita otsustada, kas kodutänavale 
peaks tulema uus mänguväljak või terviserada!

Uus kaasamiskeskus loob tulevastest rajatistest virtuaalse pildi
Kaasamiskes-
kuses saab tu-
levikuplaane 
vaadata nii, 
nagu need pä-
riselus välja 
nägema hak-
kaks.

Kaaslinlased soovivad näiteks rannapaviljoni 
Kakumäele, putukahotelle, luuleradu ja män-
guplatse noorukitele. Tänasest saab valida 
ideede seast oma lemmikuid, et üks või tei-
ne asi kodulinnaossa kerkima hakkaks. Kok-
ku läheb hääletamisele 132 ideed, millele lin-
na annab miljon eurot.

Hääletada saab kahe idee poolt

• Kaasava eelarve ideede 
hääletusel saab täna-
sest  
12. detsembrini 
osaleda vähemalt 
14-aastane ametlik tal-
linlane. Iga hääletusel osa-
leja saab hääletada kuni ka-
he endale meelepärase idee 
poolt oma linnaosas.

• Digitaalselt saab hääletada 
keskkonnas https://taotlen.
tallinn.ee/ Paberil hääletami-
seks saab külastada linna-
kantselei 
teenindusbürood<https://
www.tallinn.ee/est/teenin-
dusburoo> (Vabaduse väljak 
7) või oma linnaosa valitsust.

• Linna kaheksas linnaosas lä-
heb  hääletusele kokku 132 
kaasava eelarve ideed, mille 
aktiivsed linlased ise on esi-

tanud. Haaberstis 20, 
Kesklinnas 26, Kris-

tiines 14, Lasna-
mäel 15, Mus-

tamäel 14, 
Nõmmel 14, 

Pirital 18 ning 
Põhja-Tallin-
nas 11 ideed.

• Kõigi esitatud ideedega 
saab tutvuda veebilehel htt-
ps://www.tallinn.ee/est/kaa-
saveelarve/Kaasava-eelar-
ve-haaletamine-2

• Igas linnaosas enim hääli 
saanud projekt saab 2022. 
aasta eelarvest raha ja linn 
viib selle järgmisel aastal el-
lu. Kaasava eelarvega valmib 
vähemalt üks soovitud asi 
aastas, mille linnaosa elani-
kud on ise välja pakkunud ja 
ise valinud.

Mustamäelane Mariaana Ivanov 
pakkus välja, et laste seas popu-
laarne kelgunõlv Lamekas Sütis-
te metsas saaks päikesepatarei-
del töötava valgustuse, et seal 
oleks ka pimedas mõnus liugu 
lasta. Tallinna linnameedia
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misel aastal esialgu kavandatud 
üks miljon eurot. Täpse sum-
ma kinnitab linnavolikogu eel-
arve vastuvõtmisel. Kogusum-
mast kolm neljandikku jaota-

takse linnaosade vahel võrdselt 
ning ühe neljandiku jaotamisel 
võetakse arvesse linnaosa elani-
ke arvu jooksva aasta 1. juulil.

KAASAV EELARVE: Aita otsustada, kas kodutänavale 
peaks tulema uus mänguväljak või terviserada!

Uus kaasamiskeskus loob tulevastest rajatistest virtuaalse pildi

Näited ideedest,  
mis linlased välja pakkusid:
• Haaberstis 

Rannapaviljoni Kaku-
mäele, kus oleks 
riietusruumid, 
tualetid ja duši-
ruumid ning 
ema ja lapse 
tuba, Ratta 
õpperada Jär-
veotsa tee 15a, 
putukahotelli.

• Kesklinnas 
Talisupluskohta linnahalli 
juurde, paljajalu jalutamise 
väljakut, tänavakorvpalliväl-
jakut Kadriorgu.

• Kristiines 
Noorteparki ja uisuväljakut 
aadressile Tulika 33b, kau-
nist kibuvitsaalleed Kibuvit-
sa tänavale, rattahoolduse 
iseteeninduspunkte Lillekül-
la, Tondile ja Järvele.

• Lasnamäel 

Ümera tänavale lugemispa-
viljoni, muusikainstrumente 

Pae parki, puuviljaae-
da Läänemere 

teele.
• Mustamäel 

Kelgutamiseks 
korrastada tun-

tud Lamekaks 
kutsutav mägi 

Sütiste teel, ratta-
maju kõikjale Mustamäe-

le, raamatuvahetuskappe 
Mustamäe parkidesse.

• Nõmmel 
Linna mesilaid, Nõmmet 
sümboliseeriv käbi kujulist 
lava Vabaduse parki, Tallinna 
luulerada.

• Pirital 
Valgusteraapia haljakut, 
USB laadimispesadega pin-
ke jm tänavamööblit, hoiu-
kappe Pirita randa.

JULIANA: Linnahalli taga võiks olla 
talisuplejatele riietuskabiin
Talisuplusega tegelev Julia-
na Valmra unistab, et po-
pulaarne talisuplemis-
koht linnahalli taga 
saaks korraliku riietu-
miskabini. "Siin käib 
päeva jooksul suplemas 
kindlasti üle saja inimese," 

lausus ta. "Esimesed 
tulevad siia end ka-
rastama juba kell 
6.45 hommikul ja 
rahvas käib siin pi-
medani välja. Soo-

vime, et siin oleks vä-
hemalt riietumiskoht."

KADRI: Uus Maailm vajab väikest 
kogukonna kohtumispaika
Uue Maailma asumi 
elanik ja seltsi liige 
Kadri Klementi 
soovib, et kogu-
konnal oleks õues 
oma kohtumis-
paik. Praegu aetak-
se kogukonnaasjad 
ära püstijalu tänavanurgal või 
kohvikutes. Uus kohtumispaik 
võtaks ruumi vaid parkimisko-

ha jagu ja seda saaks vajadu-
sel ka teisaldada. "Seal 

saaks istuda või seista ja 
sõna sekka öelda käi-
mas olevates arutelu-
des," rääkis Klementi. 

"Samuti näpud mulda pis-
ta ehk taimi kasvatada, kui 

aastaaeg seda soosib. Seal 
oleks infotahvel, kus kogukon-
nateavet vahetada."

Kogenud tee-ehitajaid ei 
murra ka esimene lumesadu
Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

"Sulatasime sooja veega 
kogu lume ära  ja panime 
asfaldi maha. Pluss seits-
me kraadiga sai korralikult 
tööd teha," kirjeldas AS 
TREF Nord  juhatuse liige 
Jaanus Taro käimas olevat 
Kolde pst remonti. Tee-
ehitajaile teeb muret vaid 
koroonakriisi toodud 
materjalidefitsiit.

Suve läbi pidid nii autojuhid 
kui ka jalakäijad Kolde puiesteel 
läbi ajama ühe tänavapoolega, 
sest ette oli võetud tänava põh-
jalik uuendamine. Ajutised kul-
gemisraskused hakkavad nüüd 
läbi saama ja peagi avatakse liik-
lus jälle mõlemal teepoolel, ehk-
ki päris viimane asfaldikiht ehk 
ehitajate keeli kulumiskiht pai-
galdatakse kevadel. Möödunud 
nädalal aga käis kibe  töö – re-
mondis olnud teelõik sai kaetud 
asfaldiga, mis jääb kuni kevade-
ni tänavalõiku katma.

Liiklus kuu lõpuks  
ehk avatud

"Ega esimene lumi pole ko-
genud teedeehitajaid kunagi 
hirmutanud ega rööpast välja 
viinud," selgitas teed remonti-
va aktsiaseltsi  TREF Nord  ju-
hatuse liige Jaanus Taro möö-
dunud nädala kolmapäeval, mil 
lumi oli maha sadanud. "Sula-
tasime sooja veega kogu maha 
sadanud lume ära. Korralik kil-
lustikualus oli valmis ja pani-
me asfaldi maha. Pluss seitsme 
kraadiga sai korralikult tööd 
teha. Homme lõpetame ära – 
avame sõidutee, võib-olla vaid 
mõni parkimistasku katmine 
asfaldiga jääb kevadeks."

"Lepingus on, et kasutus-
valmidus tuleb tagada sel aas-

tal, ja nii me teemegi. Jalakäi-
jad saavad juba praegu oma 
teel käia. Mõned jupid vaja-
vad veel ka kergliiklusteel te-
gemist, siis saab seal täiesti 
korralikult käia ja liigelda."

Tänavused tööd ongi Taro sõ-
nul lõpusirgel: "Kui ilm lubab as-
falteerida, siis saab uus tee juba 
novembri lõpukuupäeval mõle-
mas suunas liikluseks avatud."

Suurim väljakutse tee re-
montimisel oli koroonaepidee-
mia toodud materjalide ja too-
dete puudus. Töödega graafi-
kus püsimine pole olnud kerge. 
"Mõned tootjad on pidevalt tar-
neaegu edasi lükanud ja see on 
tekitanud meile märkimisväär-
sel hulgal  lisamuresid," nentis 
Taro. Näiteks sõidutee valgusti-
te esialgne tarneaeg oli augus-
tis, kuid tegelikult lükkus tar-
ne novembri keskpaika.

"Objekt nagu objekt ikka, 
mõned projektivead ja ebakõ-

lad vajasid pisut rohkem panus-
tamist, kuid tänu töövõtja, tel-
lija ja omanikujärelevalve heale 
koostööle oleme ikka lahendu-
si leidnud," lausus Taro.

 Järgmise kevade peale jää-
vad sõiduteele viimase asfal-
dikihi  paigaldamine, teekatte 
markeerimine, haljastustööd ja 
tänavamööbli paigaldus.

"Projekt näeb ette kolme as-
faldikihi paigaldamise – aluskiht, 
vahekiht ja kulumiskiht. See vii-
mane pannakse siis kevadel, kui 
ilmad taas soojaks lähevad. Au-
tod hakkavad talvel sõitma nn 
vahekihil, mis peab ilusti selle 
aja vastu," kinnitas Taro.

Maikuus täiesti valmis
Miljööväärtusliku Kolde 

puiestee taastamise käigus 
saab see kergliiklejatelegi ohu-
tumaks ja mugavamaks. Sinna 
tekib uusi parkimisvõimalusi ja 
pannakse ka uus tänavavalgus-

tus, samuti uuendati tehnovõr-
ke ja kevadel saab maastiku-
kujunduse toel uue ilme kogu 
uuenenud teeosa.

 Tööd olidki kavandatud 
etappidena ja esimesena võe-
ti need ette Ehte ja Pelguran-
na tänava vahel ning kergliik-
lusteel tänava lõunapoolsel kül-
jel. Lõik suleti tavaliiklusele, 
lisaks suleti ka Pelguranna tä-
nava poolses otsas asuv park-
la. Kergliiklejatele oli avatud 
põhjapoolne jalgtee. Esimese 
etapi ehitus lõppes septembris.

Nüüd lõpule jõudvate teise 
etapi tööde alguses suunati ja-
lakäijad esimeses etapis rajatud 
lõunapoolsele kergliiklusteele 
ning tööd algasid Sõle ja Ehte 
tänava vahelisel sõiduteel. Tä-
nav jäi liiklusele avatuks Sõle 
tänava suunas.

Kolde puiestee remont mak-
sab 2,8 miljonit eurot ja see 
peab valmis saama tuleva aas-
ta mais.

Käimas on ka Sitsi tänava 
uuendamine Sõle ja Kopli tä-
nava vahelisel lõigul. Põhja-
Tallinna linnaosa vanem Ma-
nuela Pihlap märkis, et Sitsi 
tänav on üks tihedama liiklu-
sega tänavaid Põhja-Tallinnas. 
"See on kui linnaosa tuiksoon, 
mis ühendab omavahel Pelgu-
linna ja Kopli, ning arvestades 
piirkonna kiiret arengut kas-
vab Sitsi tänava liikluskoormus 
tõenäoliselt veelgi. Tee praegu-
se olukorraga rahul olla ei saa 
ja ees seisab põhjalik remont," 
ütles ta. "Tööde käigus vahe-
tatakse Sõle ja Kopli tänava 
vahelisel lõigul välja ääreki-
vid ning taastatakse haljasa-
la. Sõidu- ja kõnniteele tuleb 
uus asfalt, taastatakse teekat-
temärgistus. Sitsi tänava ning 
Sõle ja Kopli tänava ristmikel 
pannakse ka vee- ja kanalisat-
sioonitorusid."

Möödunud nädalal käis Kolde puiesteel kibe töö, et kaks sõidusuunda taas avada saaks. Ilja Matusihis

Millised teed tänavu korda said?

• Valminud on Rannamõisa 
tee uuendamise esi-
mene etapp, remon-
diti Kadaka tee 
Ehitajate ja Aka-
deemia tee 
vahel, sa-
muti sai 
uueks 
Kõivu tee 
Kesktee ja 
Ranniku tee vahel.

• Täielikult remonditi Võidu-
jooksu tänav Laagna tee ja 
Valge tänava vahel ning 
Viljandi maantee lõik Lii-
vametsa teest kuni ristu-
miseni Pärnu maanteega.

• Kesklinnas asuv Kunderi 
tänav on saanud täiesti 
uue väljanägemise, valmis 

ka Roosikrantsi tänava 
uuendus. See võttis esi-

algu arvatust kauem 
aega, sest  arheoloo-
gid leidsid kaevamis-

te käigus väga palju 
ülihuvitavat.

• Eriliselt peaksid 
rõõmustama 
jalgrattahuvili-
sed, kuna kohe 

valmib ühendustee Viljandi 
maantee kergliiklusteede 
ning Nõmme-Rahumäe 
terviseradade vahel.

• Lõppes Sõpruse pst ja Ehi-
tajate tee kõnniteede re-
mont Männi pargi lähedal. 
Uueks sai ka Tammsaare 
tee ääres asuv kergliiklus-
tee jpt.

Sedalaadi kaasamiskeskused 
toimivad Skandinaavia riikides 
laiemalt ja sealt eeskuju võeti-
gi. Taolise koosloomeruumi raja-
mine on Eestis ainulaadne, kuid 
neid leidub näiteks Stockholmis ja 
Aalto ülikoolis Espoos. Pealinna 
kaasamiskeskus hakkab paikne-
ma linnavalitsuse kõrval, Kaarli 
pst 1. "Niisiis on järgmise aasta 
teises pooles – suve lõpus – prae-
gu veel kujundatavates ruumi-
des võimalik tuua otsustamine ja 
mõistmine uuele tasandile," mär-
kis Novikov. "Tulevasi hooneid 
saab siis piltlikult öeldes katsu-

da. Ühtlasi saab langetada otsu-
seid, selgitada, mida üks või tei-
ne otsus kaasa toob, ning mõista 
nende tagajärgi linnaelanikele."

Keskuse välimus, tehnilised 
vajadused ning sündmuste prog-
ramm sünnivad rahvusvaheli-
ses koostöös. Selle nimel näe-
vad vaeva Tallinna ja Helsingi 
linnavalitsus, Tallinna tehnika-
ülikool ja Aalto Ülikool. Projek-
timeeskonda kuuluvad teadla-
sed ja valdkondlikud eksperdid. 
Kaasamiskeskus on ühtlasi osa 
Tallinna kui rohelise pealinna 
programmist.
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Tuntud ettevõtjal Heldur Mee-
ritsal on e-äriregistrisse asja üsna 
tihti. Seal seisab kõik, mis puu-
dutab ettevõtete eluringi: sün-
di, elu, surma – kõikide juriidi-
liste isikute andmed ühes kohas.

Iga visiit sellesse paljudele 
meist nii tuttavasse e-keskkon-
da, mida võib nimetada ka meie 
majanduse üheks olulisemaks 
toimimisorganiks, paneb Mee-
ritsa aga ohkama.

"Kui äriseadustikku teeksid 
programmeerijad, oleks see sea-
dustik palju lihtsam," sõnab Mee-
rits kergelt lõbusal noodil. "Juris-
tide käes kukub see kõik väga 
segane välja. Kui hakata e-äri-
registrisse midagi sisestama, tu-
leb paarkümmend eri dokumen-
ti. Tulemus on, et inimesed kao-
tavad aega. Kui süsteemid olek-
sid lihtsamad, võidaksid sellest 
kõik. Üldiselt, kui kokku kuh-

jatakse pdf-faile, ei saa sellest 
midagi mõistlikku välja tulla."

Eks kõik ole suhteline. Kind-
lasti on õigus ka neil, kes soovi-
tavad Eesti digimahajäämuse kri-
tiseerijatel mõnda aega välismaal 
elada, et meie digiriigist puudust 
tundma hakata. Areng on olnud 
nii kiire, et kõrvus vilistab tuul.

Näitame teed, ja ei näita ka
Eesti täieliku arvutiseerimise 

ehk Tiigrihüppe kuulutas presi-
dent Lennart Meri ETV otsesaa-
tes mäletatavasti välja 21. veeb-
ruaril 1996. Idee seisnes Ees-
ti lennutamises digivallas kõi-
gist maadest ettepoole, harides 
kõigepealt lapsi ja noori. Olulise 
sammuna nähti ette Eesti koo-
lide varustamine kokku 17 000 
arvutiga, mis taganuks meie rah-
vastiku digiharituse. Umbes 11 
000 õpetajat said seejuures ar-
vutikoolituse.

See idee tõesti lendas: alus ra-
jati. Ilma igapäevase digiasjaaja-
miseta ei kujutaks täna elu et-
te. Eesti ekspordib e-lahendusi 
ja näitab majakana teed. Mõis-
tagi jääb igasugu rahvusvahe-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

"Eesti riik peab looma ühtse andmehoidla kõigile tervise-
andmetele, see muudaks ravimise oluliselt kiiremaks ja tõ-
husamaks," leiab arst ja IT-asjatundja Ain Aaviksoo. "Iga-
le õpilasele võiks luua individuaalse õppekava," viitab koo-
lijuht Tõnu Piibur, mis suunas võiks digitiiger edaspidi sam-
mud seada. Headest ideest pole puudust, samas mööna-
vad paljud IT-spetsid, et Eesti e-areng on mandunud digi-
firmade kasumihuve teenivasse pisinokitsusse.
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listel konverentsidel mainima-
ta, et ka aastal 2021 asume olu-
korras, kus umbes 70 000 ma-
japidamist peavad Eesti digirii-
gi hüvede nautimiseks nägema 
kurja vaeva, sest maal pole pii-
savat internetiühendust.

Eesti asus digitaalmajandu-
se ja -ühiskonna indeksis (DE-
SI) mullu EL auhinnatul seits-
mendal kohal. Seega pole olu-
kord  EL taustal hull, et ahasta-
da. Teisalt võib kohata IT val-
las ju üksikuid kihvte lahendu-
si eraettevõtluses.

"Ega need ükssarvikud sün-
dimata jää, toimugu riiklikul ta-
sandil mis iganes," tõdeb endine 
IT minister Kaimar Karu.

Nii Karu kui ka mitmed tei-
sed spetsid tõdevad, et digitiig-
ri nimetus on tänaseks ära leier-
datud ja mõttetu. Selle kuulutas 
iganenuks guru Linnar Viik juba 
aastal 2010. Hüpe digiriigiks ju 
omal ajal sooritati ja nüüd oleks 
tore, kui suudaks teiste tublide 
riikidega sama taset hoida. See-
ga: nüüd on mõelda vaja.

Tõsi, digitaalsete avalike tee-
nuste poolest asume  siiamaani 
esimesel kohal. Mis aga on see 
uuem eesmärk, kuhu Eesti digi-
riigina peaks liikuma, on vaid-
luskoht. Ühed ütlevad, et digi-
pööre on saavutatud ja edasine 
on loomulik areng. Teised nõua-
vad uusi ohhoo-ideid ja algatusi.

Killustatus annab  
tööd ja leiba

Eestis on nüüdseks umbes 
3000 e-teenust, millest suure-
mat osa hooldavad ja/või käita-
vad eraettevõtted. Riigi osa on 
seega viiendik. Kogu killusta-
tuse ja selge visiooni puudumi-
se taga võib aimata osaliselt üs-
na selgeid ärihuvisid. Mida roh-
kem aukude lappimist ja pisias-
jadega nokitsemist, seda rohkem 
tööd ja leiba.

Endise IT-ministri Kaimar Ka-
ru sõnum on seejuures lihtne: 
me peame sissejuhatuseks ära 
kaardistama, mis jääb riigi- ja 
mis eraettevõtete rolliks. See-
järel tuleb seada selged sihid ja 
eesmärgid. Aitab küll ükshaaval 
üksikute keskkondade kallal no-
kitsemisest.

Põhiline, mida teisedki visio-
näärid ette heidavad, on suure 
vaate puudumine.

Nii on majandus- ja kommu-
nikatsiooniministeeriumi hal-
dusalas valmimas digiühiskon-
na visioon 2030. Selle teljeks, 
kui ametlikke teateid lugeda, 
peaks saama muuhulgas sünd-
musteenus.

Näiteks lapse sünni puhul ei 
pea tulevikus mitmest eri  riigi-
asutusest teenuseid taga ajama. 
Kõik koondub riigiportaali ees-
ti.ee: vanemahüvitised, -puhku-
sed ja muu. Samuti nähakse ette 
kogu Eesti varustamise kaasaeg-
sel tasemel internetiga ehk nn le-
viaukude likvideerimine. Samu-
ti mugava digidialoogi pidamise 
võimalused ametiasutustega jne.

Ette saab aga heita, et 2030 
on liiga kaugel. Me tahaks juba 
varem paremini elada. 

Perearst Reet Laidoja väidab, et kriisi tõttu arendati digilahendusi tervise val-
las kiiresti, kuid teha on veel palju. Scanpix

Kas lõputu vigade parandamine mõnede 
projektide kallal kannab vilja?
Eesti kui digiriigi mainet kisuvad alla 
mitmed IT-projektid või lahendused, 
mida kahjuks ei saa eri põhjustel esit-
leda kui edulugusid. See loetelu pole 
muidugi lõplik.

• Tänaseni käib töö Eesti tõe-
näoliselt läbi aegade kal-
leima IT-projekti, SKAIS2 
ehk sotsiaalkindlustus-
ameti (SKA) infosüs-
teemi teise versiooni 
kallal. See käsitleb ela-
tisabi, puudeastmeid 
sotisaaltoetusi jpm. 2019. 
aasta sügisest on siiski juba 
inimestele avatud iseteenindus-
keskkond koos proaktiivse perehüvi-
tiste teenusega. Kokku läheb era-
kordselt kallis süsteem, mis annab 
tööd trobikonnale Eesti IT-ettevõtte-
le, maksma ümmarguselt 40-50 mln 
eurot. Seda on saatnud hangete nur-
jumised jm ebaõnnestumised. Süs-
teem pidanuks tööle hakkama juba 
2017. a algusest ja tegemist on kõige 
konarlikuma, et mitte öelda läbikuk-
kunuma projektiga meie IT-arenduste 
ajaloos.

• Kui äsjaste KOV valimiste eel loodeti, 
et enne seda saab valmis e-valimiste 
usaldusväärsuse audit, siis paraku nii 
see ei läinud. Valimiste tervikliku au-
diti hange kuulutati esimest korda 

välja aasta alguses ja uus katse tehti 
tänavu suvel, kuid nõuetele vastavaid 
pakkujaid ei leitud. Seejärel tehti suu-
natud pakkumine audiitorfirmale 
KPMG, kes peaks tööga valmis saa-
ma tuleva aasta aprilliks. Süsteem 

vedaski alt KOV valimiste algu-
ses oktoobris: kui e-hääle-

tus oli pihta  hakanud, 
teatas süsteem umbes 
900 e-hääletajale, et 
tegemist on testiga, nii 
et nood ei teadnud, kas 

hääl läheb arvesse. Ar-
vutiteadlane ja TalTechi 

professor Tanel Tammet, kes 
on olnud üks Tiigrihüppe võtme-

kujudest, nimetas portaalis Digigee-
nius hiljem sellist prohmakat naeru-
väärseks. Ta on ka öelnud, et rolli 
mängib äpardustes ametkondlik ring-
kaitse. E-hääletuse turvalisust on uu-
rinud ka IT-ministri juures tegutsenud 
töörühm, jõudmata siiski lõplike järel-
dusteni.

• Vaktsineerimist kinnitavate QR-koo-
dide lugemise mobiiliäppi toitlustus- 
ja sündmusettevõtetele pole Eestis 
loodud. Selle asemel tarvitavad paljud 
asutused Euroopa rakendust, mis aga 
ei arvesta kolmanda süsti ehk tõhus-
tusdoosiga. Seega on esinenud juhte, 
kus kolmanda süsti saanud inimene 
on mõnes kohas ukse taha jäänud.

"Patsientide jaoks võiks olla sel-
line digitaalne abivahend, otsu-
setugi," arvab perearst ja Tallin-
na perearstide seltsi juhatuse 
esimees Reet Laidoja. "Patsient 
saaks vastavalt küsimustikule 
märkida oma probleemid ja vas-
tavalt probleemile saab tege-
vusjuhised, mida tegema peab 
või kuhu pöörduma."

Samuti võiks see abivahend ise 
genereerida saatekirja Covid-tes-
tile. "Me kõik teame, kui hädas on 
koolides lähikontaktsete laste va-
nemad, kes peavad telefoni teel 
oma lapsele broneerima Covid-
testi aega," ütleb Laidoja. "Selleks 
võiks olla digitaalne võimalus, na-
gu on haigestunute testile suuna-
miseks."

Laidoja sõnul on seega vajalik 
tuua patsientideni digitaalseid 
mediteenuseid.  Ette on võetud 
uue patsiendiportaali loomine. Sa-
muti arendatakse haigekassa 

eestvedamisel kaugteenuse mu-
deleid, mille osas on käimas kon-
kurss.

"Nii patsiendid kui perearstid 
ootavad väga lahendusi, kus ka 
patsient saaks iseenda ravi-
meeskonna liikmena digitaalseid 
kanaleid pidi andmeid edastada 
oma raviarstile ja vastupidi – 
arst saaks teha järeldusi nende 
andmete põhjal. Ta saaks nõus-
tada patsienti ilma, et patsient 
peaks alati kohale tulema. Need 
andmed peaksid liikuma medit-
siinidokumentidena ja e-kirjad 
selliseks suhtluseks paraku ei 
sobi."

Laidoja sõnul on kriisi vältel pe-
rearstide tarvitatavad süsteemid 
siiski kiirelt arenenud. Tänaseks on 
programmis tabelid, mille abil 
saab nii haigestumisi kui ka vaktsi-
neerimisi mugavalt jälgida. Lõ-
puks, sel kevadel, said perearstid 
ühinetud ka digiregistratuuriga.

Kas patsient võiks ise tekitada 
Covidi saatekirja?
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Kaimar Karu ar-
vates peaks di-
giilmas alusta-
ma eraettevõ-
tete ja riigi põhi-
mõttelist laadi 
kokkuleppest. 
Kes, mida, kus 
ja kui palju peab 
tegema.
Scanpix

Ain Aaviksoo sõnul võidaksid ühtsest terviseandmete e-hoidlast nii arstid kui 
patsiendid, sest ravimine muutuks kiiremaks ja mugavamaks.  Scanpix

Tiigrihüppe Sihtasutuse juht Enel 
Mägi tähistamas 2007. aastal prog-

rammi 10. sünnipäeva. Tollast hoogu 
ja indu igatsevad taga paljud.

Scanpix

"Aukude lappimisele kulub roh-
kem aega ja energiat, kui ülemi-
nekuks uue põlvkonna lähene-
misele," ütleb endine sotsiaalmi-
nisteeriumi e-teenuste ase-
kantsler ja praegune ettevõtte 
Guardtime tegevjuht Ain Aavik-
soo. Tema arvates tuleks inimes-
te terviseandmed koondada üh-
te keskkonda, sest siis läheks 
ravi odavamaks ja inimesed 
saaksid paremat abi.

Üleriigiline digiregistratuur, mis 
algselt pidi tööle hakkama 2008. 
aastal, hakkas toimima alles 2019. 
aasta augustis. Lisaks digiretsep-
tile ja -registratuurile on tööle ra-
kendunud pildipank ja tegutseb 
patsiendiportaal.

Üksteise pidev  
dubleerimine

Kuid raviasutuste infosüsteemi-
de osas on pilt kirju. Enne pandee-
miat ehk 2019. a leidis riigikontroll, 
et arstidel on siiski üsna keeruline 
eri süsteemidest patsientide koh-
ta infot leida. Nii peavad tohtrid 
asjatult aega kulutama surfamise-
le eri andmebaasides. Kasutusel 
oli kokku seitse eri infosüsteemi, 
mida omakorda arendati enamasti 
tervishoiuteenuste osutajate juu-
res eraldi, sh dubleeriti üksteist ja 
tehti ühekorraga sama tööd.

Pandeemia ajal süsteeme üht-
lustati, lahendati sellega seotuid 
õiguslikke küsimusi ja olukord pa-
ranes. Arsti ja IT-asjatundja Ain 
Aaviksoo sõnul on käinud info va-
hetamine haiglate vahel kriisi ajal 
üsna väledalt. Siiski peaks tema 
arvates sammu edasi astuma ja 
looma ühtse üleriikliku terviseand-
mete registri.

"Kui kümme aastat tagasi räägi-
ti, et peaks ostma ühe ühtse info-
süsteemi kõigile Eesti haiglatele, 
siis tänapäeval ei ole selline lähe-
nemine enam ajakohane," räägib 
ta. "Riigil peaks olema üks rahvus-
vaheline standard, mille järgi siis 
on võimalik IT-mooduleid ehitada 
kõikidele haiglatele. Näiteks kui on 
üks väga hea radioloogiasüsteem 
(röntgenipiltide kogu), ei ole vaja 

igal haiglal arendada omaenda 
isiklikku radioloogiasüsteemi."

"Eesti riik peaks looma ühtse 
andmehoidla kõigile terviseand-
metele," lisab Aaviksoo. "Kui prae-
gu arutatakse, et raha on odav, siis 
selle peale tasuks laenu võtta, see 
on kindel investeering. IT-aukude 
lappimisele kulub rohkem aega ja 
energiat kui üleminekuks uue 
põlvkonna lähenemisele. Ravi lä-
heb ühtlasi odavamaks, sest arstid 
saavad loogilisemalt ja lihtsamalt 
omavahel koostööd teha. Odava-
maks läheb kogu IT ülalpidamine."

Lisaks paraneks inimeste ravi-
mise kvaliteet.

Millal saame terviseandmed 
telefoni laadida?

Aaviksoo sõnul kasutavad Põh-
jamaade, aga ka Inglismaa ja Šoti-
maa, samuti Saksamaa haiglad 
taolist süsteemi ehk standardit 
OpenEHR. Selle peale on üle min-
dud viimastel kriisiaastatel.

"See on kindlasti vastuolus 
praeguste IT-arendusettevõtete 
ärihuvidega, sest tänapäeval sisal-
dab haigla infopank hästi palju 
andmeid ja peaaegu võimatu on 
uut infosüsteemi kasutusele võtta, 
sest andmeid vanast uude üle viia 
on tohutult kallis."

Millal saavad inimesed aga mo-
biiltelefoni terve oma terviseloo, 
võib vaid oletada. Vaktsineerimis-
tõendina kasutatava QR koodide 
lahenduse, mis on käigus alates 
mai algusest, lõi Eestile tasuta 
rahvusvaheline IT-ettevõte Guard-
time. Ain Aaviksoo sõnul, kes on 
ettevõtte tegevjuht, pole tolle QR 
koodi laiem mõte aga mitte vaktsi-
neeritust tõendada, vaid arendada 
see kood laiapõhjaliselt inimese 
terviseandmeteks. Iga terviselugu 
peaks olema inimesega kaasas ja 
inimene ise otsustab, kellele ta 
oma terviseloo esitab. Niinimeta-
tud vaktsiinipassiks saamine oli 
seotuid lihtsalt vajadusega n-ö tu-
lekahju kustutada. Praegu pole 
aga teada, millal selle projektiga 
tulemuseni jõutakse.

E-kool võiks olla sisuga täidetud  
õppimisplatvorm, mitte vaid 
päevik nagu praegu. Nii 
toetaks see tõhu-
salt ka distants-
õpet.

Tallinna ing-
lise kolledži 
direktori 
Toomas 
Kruusimägi 
sõnul võiks e-
kooli arenda-
da loengukesk-
konnaks, et saa-
da üle õpetajate 
puudusest.

Paarisajaeurose palgatõusuga 
enam õpetajaks ei meelita. Pari-
mad aine asjatundjad võiksid esi-
algu kasvõi matemaatika, keemia 
ja füüsika ala ainetunnid n-ö arvu-
tisse lugeda. See oleks tõhusaks 
lisaks tavapärastele ainetundidele 
– seda enam, et eri põhjustel, kas-
või haiguse tõttu,

jäävad õpilased mõnes kursu-
ses sageli maha. Sarnast vaate-
nurka on blogis Meediavaht jt väl-
jaannetes tutvustanud meediaas-
jatundja Allan Alaküla. Tema arva-
tes vajaks e-kool samuti juba am-
mu sisuga täitmist. Millises kanalis 
seda teha, oleks tehniline küsimus. 
Lisaks kooli õppeaineid puuduta-
vatele loengutele võiks e-koolist 
saada lihtsalt põnevat silmaringi 
laiendust. Muuseumitest ja ela-
muskeskustest leiaks küllaga as-
jatundjaid. E-kooli loengud hoiak-
sid ka õpetajate taset.

Tallinna 21. Kooli direktor Meelis 
Kond märgib, et tema toetab sa-
muti e-kooli sisuga täitmise ideed.

"Paberõpikud jäävad paratama-
tult järjest enam tagaplaanile, 

seega tuleks kasutada 
moodsamaid lahen-

dusi," sõnab ta. 
"Kõik lahendu-

sed, mis õppi-
mist toetavad, 
on teretul-
nud. Kui e-
kool oleks si-
suga täidetud 

ja seega õppi-
misplatvorm, 

mitte vaid päevik 
nagu praegu, toetaks 

see tõhusalt muuhulgas 
distantsõpet. Päris tühi see leht ei 
ole, aga muidugi oleks tarvis ühte 
ja süsteemset lähenemist. Pluss 
oleks veel see, et õpilane saab ise 
otsida koolis õpitule lisa, kui mõni 
aine teda sügavamalt huvitab."

Eesti e-kool, mis pandeemia al-
guses kasutajate tulva alla kokku 
jooksis, pärineb aastast 2002, kui 
selle lõi tänaseks unustatud siht-
asutus Vaata Maailma. Elektroon-
ne õppeinfosüsteem ühendab 
õpetajad, õpilased ja lapsevane-
mad. Pelgulinna gümnaasiumi di-
rektori Tõnu Piiburi (pildil) meelest 
on e-kooli hea pool, et meil on üle-
vaade kõikidest õppijatest ja nen-
de tulemustest. "Miinus on see, et 
me paneme sinna üles koduseid 
töid, aga sellega võetakse vastu-
tus ära õppijalt endalt, et ta enda-
le õppeülesandeid seaks," ütles 
ta. Kui õpilane õpiks talle koosta-
tud individuaalprogrammi raames 
päev või kaks kodus, õpiks ta en-
dale rohkem vastutust võtma.

Endise IT-ministri ja praeguse 
ettevõtja Kaimar Karu arvates 
peitub Eesti kui digitiigri kohati-
se nõtruse taga süsteemse lä-
henemise ja konkreetse suuna 
puudumine.

"Võib-olla oleme natukene lai-
saks muutunud tervikuna selles 
mõttes, et meil puuduvad ideed, 
mida paremini teha," mõtiskleb 
Karu. "Me räägime näiteks maksu-
reformist, mis on kahtlemata tervi-
tatav arutelu, aga kui palju me rää-
gime sellest, et samu eesmärke 
(maksuraha suurendamine) saak-
sime saavutada mingil muul moel, 
ja kas tehnoloogia saaks meid sel-
le juures kuidagi aidata. Me võime 
näiteks e-tervises luua igasugu-
seid vahvaid rakendusi, aga kui 
näiteks andmed, mida seal kasu-
tatakse, on halvasti struktureeri-
tud, siis uus rakendus iseenesest 
seda muret ära ei lahenda."

Mida peaks tegema riik ja 
mida firma?

Karu arvates on Hoia äpp taas 
näide süsteemse lähenemise puu-
dumisest.

Eraettevõtete algatusel loodi 
rakendus, mille kaudu nutitelefone 
tarbiv osa populatsioonist saa-
nuks end Covidisse nakatudes 
haigestunuks märkida. Nii oleks 
hoitud terved haigetest lahus. Pa-
raku on inimeste huvi selle vastu 
nüüdseks üsna kadunud. Kas te-
gemist on pigem raisatud aja ja ra-
haga, sest pole suudetud seda ini-
mestele "müüa"?

"Sellest hetkest, kui see anti 
avaliku sektori kätte, kadus oma-
nikutunne ära," tõdeb Karu. "Riigi 
poolt ei võtnud seda keegi niimoo-
di vastu, et see on nagu päriselt 
toode, mida peaks edasi arenda-
ma.  Küsimus oli, et kes vastutab, 
kes teeb, mille arvelt jne. Siin pole 
otseselt süüdistada kedagi, et 
miks hoolt ei kantud. Samad küsi-
mused tuleb mujal, eraettevõtete 
ja riigi koostöö puhul ju samuti ära 
lahendada. Kust see piir jookseb, 

mida riik enda kätte võtab ja mida 
ta ei võta? Kes on see omanik, ja 
mille arvelt seda tehakse? Millise 
rea pealt raha tuleb?"

Karu arvates tuleks seega alus-
tada praeguseks üsna hägustu-
nud digimaastiku kaardistamisest. 
Tuleb ikkagi selgeks teha, mis rolli 
kannab riik ja mis rolli eraettevõt-
jad.

"Vaadates, kui kaugele digiriik 
tervikuna arenenud on, ja vaada-
tes, mis võimalused on olemas, 
võiks meil olla palju rohkem ja pal-
ju paremini kui tänasel päeval," 
räägib ta. "Aga ei ole. Selline on 
tunnetus. Mingeid võimalusi pole 
võimalik luua sellepärast, sest ta-
ristu on rabe. Mingeid pole võima-
lik luua põhjusel, et puudub suund 
või visioon, ehk kuhu minna ja mis 
on avaliku sektori roll. Avaliku ja 
era koostöö on iseenesest ju väga 
mõistlik."

Näide on seesama e-kool. Kas 
see peaks olema nn tavakooliga 
paralleelne, muuhulgas täielikku 
kaugõpet võimaldav süsteem, või 
jätkata samas vaimus? Vastus 
arengukavades paraku puudub. 
Nikerdamine lisanduste-täiendus-
te kallal aga ei vii kuhugi.

Äpp ei aita, kui  
andmed puudu

Suure pildi nägemise vajadust 
toonitab ka perearst Reet Laidoja.

"Paljud nutikad digilahendused 
toovad välja  andmekvaliteedi tee-
ma," räägib ta. "Andmeid ei saa 
kasutada, kui neid ei saadeta ter-
vise infosüsteemi kokkulepitud vii-
sil või kui neid üldse ei saadeta. 
Kokkuleppimise töö eri osapoolte 
vahel, kuidas andmeid edastada, 
on suur töö. Ja seda ei saa teha ai-
nult IT-inimesed, vaid siin peavad 
ka meditsiinisüsteemi inimesed ise 
ütlema, kuidas nad andmeid näha 
soovivad, et neist igapäevatöös 
kõige suurem abi oleks. Seega – 
meedikute ja IT vaheline koostöö 
ja üksteise mõistmine on olulised."

ARST JA IT-SPETS: Ühtne tervi-
seandmete keskkond muudaks 
ravi odavamaks ja tõhusamaks

E-kool võiks olla  
päris õpikeskkond

KAIMAR KARU: Kas oleme 
muutunud laisaks?
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Koroonakriis on tõstnud päevakorda nii mõnedki 
probleemid Eesti e-arengus. Kuigi digitaalsete ava-
like teenuste poolest asume seniajani esimesel ko-
hal, ei ole me teps mitte esirinnas oma haridu-

se e-lahendustega. Läbi mitme õppeaasta kestnud distants-
õpet kõrvalt vaadanud vanemate peas süveneb aina enam 
küsimus, miks ei ole riiklikult valmistatud e-õppematerja-
le, mille abil lapsed saaksid põhiasjad endale kiiresti sel-
geks teha.

Tallinna inglise kolledži direktor Toomas Kruusimägi on 
avaldanud arvamust, et e-kooli võiks arendada loengukesk-
konnaks, et saada üle õpetajate puudusest. Paarisajaeurose 
palgatõusuga enam õpetajaks ei meelita. Parimad aine asja-
tundjad võiksid esialgu kasvõi matemaatika, keemia ja füü-
sika ainetunnid n-ö arvutisse lugeda. See oleks tõhus li-
sa  tavapärastele ainetundidele – seda enam, et eri põhjus-
tel, kasvõi haiguse tõttu, jäävad õpilased mõnes kursuses sa-
geli maha.

Samamoodi on arvanud teisedki. E-kool vajaks juba am-
mu sisuga täitmist. Millises kanalis seda teha, on juba teh-

niline küsimus. Lisaks koo-
li õppeaineid puudutavatele 
loengutele võiks e-koolist 
saada lihtsalt põnevat sil-
maringi laiendust. Muuseu-
mitest ja elamuskeskustest 
leiaks küllaga asjatundjaid. 
E-kooli loengud hoiaksid 

ka õpetajate taset.
21. kooli direktor Meelis Kond märgib, et tema toetab 

samuti e-kooli sisuga täitmise ideed, sest paberõpikud jää-
vad paratamatult järjest enam tagaplaanile ja tuleks kasuta-
da kaasaegsemaid lahenmoodsamaid. Kui e-kool oleks sisu-
kas õpiplatvorm, mitte vaid päevik nagu praegu, toetaks see 
tõhusalt muuhulgas distantsõpet. Pluss oleks seegi, et õpila-
ne saab ise otsida koolis õpitule lisa, kui mõni aine teda sü-
gavamalt huvitab.

Koolijuhid on rõhutanud ka vajadust  kohandatavate 
keskkondade järele, mis pakuksid personaliseerimisvõima-
lusi ehk individuaalset õppekava. Et leida head veebitööriis-
tad, tehnilised seadmed ja sobiv metoodika, ootavad koolid 
mõistagi ka riigi tuge. Pelgalt õpetajakoolitusest ja tahtest ei 
piisa, vaja oleks reaalseid investeeringuid tehnilistesse va-
henditesse ja keskkondadesse, sest nutikad lahendused para-

ku maksavad.
Lausdistantsõpe ja pikalt koolist ee-

mal olemine ei mõju laste vaimsele ter-
visele hästi, see nähtub enamikust uurin-
gutest. Aga kui rääkida 21. sajandi õppe-
vormidest, on ilmne, et distants- ja hüb-

riidõpe on tulnud selleks, et jääda, sõl-
tumata koroonapandeemia lainetami-
sest. Õppetöö tulevik liigubki suun-
da, kus selles osalemist ei takis-
ta füüsiline asukoht ning virtuaal-
sus on normaalne olek. Ja vaevalt 
soovivad õpilased pärast mitmendat 

õppeaastat kestnud osalist distants-
õpet tagasi pöörduda pelgalt paberõpi-
ku ja töövihiku juurde.

Kas Eesti e-tiigril on 
veel piisavalt indu?

Krista Kiin,  
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

E-koolist saaks 
teadmistele lisa,  
kui mõni aine roh-
kem huvitab.

Tallinna linnavalitsus t tun-
nustas tallinlastest sport-
last, ujujat Eneli Jefimovat 
2800 ja tema treenerit 1200 
euroga eduka soorituse 
eest Euroopa meistri- 
võistlustel.

Tallinna abilinnapea Vadim 
Belobrovtsevi sõnul on linnal 
suur rõõm õnnitleda edukat 
noort sportlast ja tänada tema 
treenerit suurepärase saavutu-
se eest rahvusvahelisel suur-
võistlusel. "Täiskasvanute tiit-

livõistlustel osalemine on iga 
noorsportlase karjääris väga olu-
line samm, mille muudab veelgi 
kaalukamaks hõbemedali võit. 
Usun, et Eneli Jefimoval on ees 
veel palju tiitlivõistlusi ja loo-
dan, et Euroopa meistrivõist-
luste medalikogemus tiivustab 
üha uusi sihte seadma," ütles 
Belobrovtsev.

Eneli Jefimova võitis hõbe-
medali 3. novembril Kaasanis 
toimunud lühiraja ujumises Eu-
roopa meistrivõistlustel. Tallin-
na linn premeerib Eneli Jefimo-

vat 2800 euro ja tema treene-
rit Henry Heina 1200 euroga.

Tallinna linn tunnustab tallin-
lastest sportlaste ja nende tree-
nerite kõrgeid sportlikke saavu-
tusi nii olümpiamängudel, maa-
ilmameistrivõistlustel, Euroopa 
meistrivõistlustel kui ka Euroo-
pa mängudel. Rohkem infot toe-
tuste jagamise korra kohta on lei-
tav https://www.tallinn.ee/est/
sport/Tiitlivoistluste-medalisti-
de-toetamine

Tallinn tunnustas EM-il hõbemedali võitnud Eneli Jefimovat

Ühtekokku sõidab Tallinnas 
nüüd ringi kuus projektibussi – 
kolm mullu liinile jõudnud loodu-
sebussi ja nüüd ka kolm vanalin-
nale pühendatud teema- 
bussi, viimase idee pakkusid väl-
ja sõitjad ise.

Viimastel aastatel on linn kogu 
sõidukiparki oluliselt uuendanud 
nii tehniliselt kui ka kasutajamu-
gavusi silmas pidades. Vanadele 
bussidele lisati kliimaseadmed ja 
USB-pistikud, uuendati siseval-
gustust ning istmekatteid, mis 

on nüüd lihtsamini hooldatavad 
ja püsivad kauem puhtad.  Sõit-
jate turvalisuse huvides lisati an-
durid ja liinivõrgu paremaks pla-
neerimiseks uste juurde loendu-
rid. Lisaks on bussides ekraanid, 
millelt saab sõidu ajal jälgida Jüri 
Kuuskemaa jutustatud Tallinna 
legende.

Aastaid liinil olnud bussidele 
uue elu andmine oli Tallinna Lin-
natranspordi AS-ile oluliselt 
soodsam kui vanade busside 
uute vastu vahetamine. 

Kõige kiiremas korras ootab 
parandamist sotsiaalhoole-
kande seadus, mille järgi ei ar-
vestata toimetulekutoe-
tuse määramisel ini-
mese kulude hul-
ka tema võl-
gade 
maksmist. 
Küll aga 
peetakse 
elatusva-
henditeks 
ka inimese 
kogutud 
sääste ja 
laenuraha. 
Nii et kui ini-
mene kasu-
tab teisest 
sambast 
võetud raha 
võlgade maks-
miseks, loetakse 
saadud summa tema 
sissetulekuks, kuigi inimene 
ise seda ei tarvita. Toimetule-
kutoetuse suurus on teata-
vasti 150 eurot ehk just nii 
palju peab inimesele jääma 
kätte raha peale eluasemeku-
lude tasumist söögiks, riieteks 

jms. Praegune seadus loeb 
aga teise samba raha sissetu-
lekuks vaatamata sellele, et 
see läheb võlgade katteks. 

Probleemi tõi avalikku-
se ette õiguskants-

ler Ülle Madise, 
kellelt hädas ini-
mene abi otsis. 
Mure võib olla 
üsna laialdane, 

sest võlgades 
on umbes kol-
mandik toime-

tulekutoetuse 
saajatest. Mui-
dugi kihutab 
praegune olu-
kord pigem tulu-
sid varjama ja 
mitte tasuma 
võlgu isegi, kui 

tekivad ootamatud 
suuremad sissetulekud. 

Lahendus oleks muidugi liht-
ne. Söögirahaks peaks jääma 
150 eurot kuus igal juhul ehk 
siis võla ära maksmisel või il-
ma võlata – ehkki seegi on 
inflatsiooni taustal naeruväär-
selt väike summa ja vajaks ju-
ba ammu tõstmist.

Statistikaamet teatas ühest 
küljest justnagu rõõmustava 
uudise keskmise palga tõusu 
kohta. Kolmandas kvartalis oli 
keskmine palk 1553 eurot ehk 
7,8% suurem kui aasta tagasi 
samal ajal. Muutus 
on üks suure-
maid viimas-
tel aastatel. 
Teisalt näi-
tab statis-
tika jätku-
vat lõhe-
nemist sis-
setulekute 
poolest esi-
meseks ja tei-
seks Eestiks. Nõn-
da nagu ikka, kajastub palga-
tõus ennekõike teatud pide-
valt hästi makstud erialadel. 
Juhib info- ja side(loe: IT)sek-
tor: seal on keskmine ligi 
3000 eurot bruto. Järgneb ra-
handus ja kindlustus (2539 
eurot) jt. Lõpus on tavapära-
selt umbes 1000 brutoeuroga 

teenindajad, sh toitlustus. Sel 
taustal võib pidada hästi sihi-
tuks turule saabuva Saksa 
poeketi Lidl strateegiat, kes 
registreerib järjepanu värba-
miskoosolekuid teiste  kettide 

poodide juures. Lubatakse 
turu keskmisest vee-

randi ehk mõnesaja 
euro võrra kõrge-
mat palka, ehk pi-
sut üle tuhande. 
Kuivõrd Lidli kam-
paania teiste ket-
tide palku kõrge-

male rebib, on kee-
ruline oletada. Tõe-

näoliselt teised ketid 
tõusuga siiski kuigivõrd 

kaasa ei lähe. Panustatakse 
Tallinna elanike juurdekasvule 
ehk siis mujalt Eestist maa-
piirkondadest linna kolivale 
tööjõule. Poemüüjaid on pide-
valt olnud puudu tuhandetes, 
kuid see pole siiani pannud 
palku vähegi märgatavalt 
tõstma.

Rahandusministeeriumi vee-
bilehe kaudu saavad kasina 
sissetulekuga inime-
sed välja arvuta-
da, kui suures 
osas on 
võimalik 
neil saa-
da 
kom-
pensat-
siooni 
kütte-
kulude 
hinna 
tõusu tõt-
tu. Kalkulaa-
tor on leitav 
aadressilt   www.ra-
handusministeerium.ee/ener-
giakulude-huvitamine. Toe-
tust saavad pered, kelle neto-
sissetulekud on allpool suhte-
lise vaesuse piiri, mida arves-
tatakse leibkonna ühe inime-
se kohta 673 eurot kuus. Iga 
järgmise vähemalt 14-aastase 
leibkonnaliikme kohta on 
sama summa kaaluga 0,5 ja 

alla 14-aastaste laste 
puhul kaaluga 0,3. 

Kalkulaator on vajalik, 
sest hüvitise suurus 

sõltub energia 
hinnast. Pere-

dele hüvita-
takse sep-
tembrist 
(tagasi-
ulatuvalt) 
kuni märt-
sini 80% 

arvetel 
toodud 

energia kogu-
hinnast, mis üle-

tab elektril 120 €/
MWh (12 s/kWh), gaasil 

49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning 
kaugküttel alates 78 €/MWh 
(7,8 s/kWh). Hüvitist hakatak-
se välja maksma kohaliku 
omavalitsuse kaudu alates 
detsembrist. Kuigi numbreid 
näib olevat palju, on võtme-
tähtsusega, kas hüvitist saab 
või mitte, ikkagi sissetuleku 
suurus.

Põhja prefektuuri kriminaalbü-
roo juht Urmet Tambre hoiatas 
sotsiaalmeedias, et meil levib 
kiiresti tappev narkootikum 
MDMA. "Viimasel ajal on juba 
kaks noort inimest kaotanud 
elu peale MDMA tarvi-
tamist," kirjutas 
Tambre. "Noor-
te hulgas on 
aine tuntud 
ka Molly ni-
me all. Uu-
rime, kust 
mürgine 
aine päri-
neb ja mil-
lisel kujul 
edasi liigub. 
Kõik, kes on 
seda tapvat ainet 
mingil põhjusel han-
kinud, palun ärge tarvita-
ge!" Täpsustuseks võiks ilm-
selt lisada, et MDMA nime all 
müüakse mingit eriti mürgist 
derivaati. MDMA ise on tuntud 
juba aastakümneid. Tähe-
ühendi taga peidab end nime-
tus metüleendioksümetamfe-
tamiin ja rahva seas tuntakse 

seda ka ecstasy nime all. Te-
gemist on sünteetilise nn peo-
narkootikumiga, mida müüak-
se muuhulgas ööklubides, see 
hoiab eufoorias umbes 3-5 

tundi ja pohmelus võib 
kesta veel päevi. 

Suure tõe-
näosuse-

ga on 
narko-
turule 
saa-
bu-
nud 
ama-
töö-

rid, 
kes 

sünteesi-
vad siin ko-

hapeal seda 
mürgist kraami, või 

siis pärineb see mõne teise rii-
gi laboritest, aga igal juhul ko-
genud narkokaupmehed pi-
gem nii ei toimeta. Kogenute 
jaoks on oluline, et ei tõuseks 
kära ja klientuur säiliks ning 
n-ö lõa otsas püsiks, mitte ei 
sureks.

Sõitjaid veab nüüd kolm 
vanalinnale pühendatud bussi

Võla ära maksmine ei tohiks 
inimest nälga jätta

Aladel, kus palgatõusu  
enim vaja, palk ei tõuse

Kalkulaator aitab  
toetuse suurust arvutada

Kohalikud mikroescobarid  
tapavad inimesi
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Tallinna sotsiaalkampaania 
"Kingi perele turvalised 
jõulud!" selgitab, miks on 
vaktsineerimine enda ja 
teiste hoidmiseks vajalik.

"Tallinnas on vanuserüh-
mast, keda praegu üldse  vakt-
sineerida saab, süstitud  68%" 
ütles abilinnapea Betina Beš-
kina. "Kõigis linnaosades on 
vaktsineeritus üle 60%, Nõm-
mel ja Pirital üle 75% 12-aas-
taste ja vanemate seas. Samas 
on osa inimesi veel vaktsinee-

rimata, ees aga jõuluaeg, mil 
pered kokku tulevad ja on ka 
muid kokkusaamisi. Soovime 
kampaaniaga kutsuda inimesi 
vaktsineerima just lähedaste-
le mõeldes."

19. detsembrini vältav kam-
paania on nähtav nii välimeedia 
pindadel, ühistranspordi ekraa-
nidel, sotsiaalmeedias, portaali-
des, raadios kui ka trükimeedias. 
Ka on linn avanud kaheksa Co-
vid-19 nõustamise ja vaktsinee-
rimise punkti, mis teenindavad 
soovijaid seitse päeva nädalas, 

samuti töötavad kodus 
vaktsineerimise bri-
gaadid.

Vabaduse väl-
jaku koroonaen-
netuspunktis osu-
tab teenust Confi-
do. Patsiente võetak-
se vastu iga päev kl 9-21 
ja lisaks nõustamisele ja vakt-
sineerimisele pakutakse seal 
PCR testimise võimalust. Proov 
võetakse kas ninaneelust või 
kurguloputusvedelikust, testi-
mine saatekirja alusel tasuta, 

ilma saatekirjata maksab 
44 eurot.

Nõustamis- ja vakt-
sineerimispunktid oo-
tavad  kaitsesüstima 
tööpäevadel kl 12-19, 

nädalavahetustel kl 10-
17 Lindakivi kultuuri-

keskuses, Linnamäe Maxi-
ma parklas, Põhja-Tallinna ko-
gukonnamajas, Balti jaama trol-
lipeatuse kõrval, Haabersti Ri-
mis, Kristiine keskuses ja Üle-
miste keskuses. Nõu annab ja 
süstib Eldred.

Vaktsineerimiseks pakutakse 
kahedoosilisi Pfizer/BioNTech 
ja Moderna vaktsiine ning ala-
tes 18. eluaastast ka ühedoosi-
list Jansseni vaktsiini. Tõhustus-
doose saavad Eestis kõik alates 
18. eluaastast. Pfizeri ja Moder-
na vaktsiinidega vaktsineeritu-
tele tehakse tõhustusdoos kuue 
kuu möödumisel, Jansseni ja 
AstraZeneca vaktsiiniga vakt-
sineeritutele viie kuu möödu-
misel esmasest vaktsineerimisk-
uurist. Tõhustusdoose tehakse 
Pfizeri või Moderna vaktsiiniga.

Tallinn kutsub end lähedaste hoidmiseks jõuludeks vaktsineerima

pealinn@tallinnlv.ee

"Loomulikult on parem, kui 
lapsed õpivad koolimajas, 
see õppevorm peakski ju 
peamine olema," tervitas 
Lasnamäe gümnaasiumi di-
rektor Andrei Kante linna 
otsust minna taas kontakt-
õppele. Kui novembri algu-
ses oli nakatunute arv koo-
lides üle tuhande, siis prae-
guseks on see langenud  
alla 600.

Kante ütles, et Tallinn on osa-
lise distantsõppega  oma mis-
siooni täitnud ja viiruse leviku 
kontrolli alla võtnud. "Otsu-
se kontaktõppele tagasi minna 
tingis sündmuste areng," lau-
sus ta. "Kõigi õpilaste distant-
si hoidmine on põhjendamatu, 
kuna koolides on olukord väga 
erinev. On koole, kus pole üh-
tegi nakkusjuhtumit." 

Direktori sõnul on linna ja 
koolide ühine otsus hästi  läbi 
mõeldud ja üldiselt teeb see koo-
lide elu lihtsamaks. "Iga kooli 
sees on parem vaadata, milli-
seid ennetusmeetmeid on õige 
rakendada, sest Tallinna koo-
lid on õpilaste keskmise vanu-
se ning arvu poolest väga eri-
nevad. Loomulikult on parem, 
kui lapsed õpivad koolimajas, 
see õppevorm peakski olema ju 
peamine," lausus Kante.

Osaline kodusõpe  
kandis vilja

21. kooli direktori Meelis 
Kondi sõnul kulges mõnenäda-
lane osaline kodusõpe edukalt. 
"Õpilased on juba eelmisest aas-
tast sellega harjunud ja ka prae-
gu ilusti hakkama saanud. Ega 
need distantsõppe perioodid pole 
ka pikad olnud," nentis ta. "Vii-
mati olid kodusõppel meie kooli 
10. klassid. Haigus näitab nüüd 
raugemise märke."

Kui näiteks üle-eelmise nä-
dala lõpus oli munitsipaalkooli-
des koldeid 52, siis nädala eest 
42. "Nii otsustasimegi virtuaal-
sel koosolekul koolijuhtidega, 
et 29. novembrist võib munit-
sipaal- ja huvikoolides taastu-
da sajaprotsendiline kontak-
tõpe," ütles abilinnapea Va-
dim Belobrovtsev. "Loodan, 
et enamik koole taastab oma 
kontaktõppe, kuna kõik naka-
tumisarvud ja -kolded on vähe-
nenud." Belobrovtsev avaldas 
lootust, et langus säilib. "Kui 
novembri alguses olid distant-

sõppel peaaegu kõik munitsi-
paalkoolide 4.-8. klassid, viis 
see tulemuseni, et just selles 
vanuserühmas, kus enne esines 
kõige rohkem uusi nakatumisi, 
on arv palju alla läinud," mär-
kis Belobrovtsev. "Seega kan-
dis osaline distantsõpe just sel-
les vanuses õpilaste seas vil-
ja. Loomulikult ei olnud põh-
jus vaid ühes meetmes, lisan-
dus näiteks laste kiirtestimine, 

mis samuti aitas kaasa nakatu-
mise langusele."

Novembri alguses oli naka-
tunute arv koolides üle tuhan-
de, praeguseks aga alla 600. 
"Kollete ja nakatunute arv on 
vähenenud, mis mõistagi ei tä-
henda, et oleme saavutanud või-
du koroonaviiruse üle," lausus 
Belobrovtsev. "Peame jätkuvalt 
olema ettevaatlikud ja mõtle-
ma kõigi meetmete peale, mis 

lubavad koroonaviiruse levi-
kut ohjeldada. Endiselt on ka-
sutusel kõik hügieenimeetmed 
ja osaliselt ka hajutamine. Kui 
mõni koolijuht näeb, et tema 
ühes või teises klassis on olu-
kord keerulisem ja nakatumine 
kõrgem, võib ta saata osa klas-
se distantsõppele ja linn toetab 
seda otsust."

Tallinna kunstigümnaasiu-
mi direktor Mari-Liis Sults üt-

les, et kavatseb vajadusel seda 
võimalust kasutada.  "Nüüd 
haigestus meil ühe nädalavahe-
tusega 12 õpilast ning ka kaks 
õpetajat sai positiivse testitule-
muse," lausus Sults. "Meie koo-
lis on viirus sees ja me peame 
ilmselt õpilasi edasi hajutama."

Koolide otsustusvabadus 
säilib

Seni on  kool hajutanud õpila-
si 30-50% ulatuses. Osa  klasse 
on olnud ühe, teised kaks päe-
va nädalas distantsõppel.

Ka 21. kooli juht Meelis Kond 
kiitis linna antud otsustusva-
badust. "Ma loodan sama rüt-
mi jätkumist, et kool võib rea-
geerida vastavalt oma olukor-
rale," märkis ta.

Sultsi sõnul on kodusõppest 
ka kasu olnud. "2035. aasta-
ni kehtivas Tallinna haridusst-
rateegias on kirjas, et me pea-
me kasvatama oma õpilastest 
ennast juhtivad õppijad," lau-
sus ta. "Distantsõpe on andnud 
selleks võimaluse, sest õpilane 
on kodus omapead ja peab ise 
mõtlema õppimisele."

Kond lisas, et mõõdukas ko-
guses distantsõpet sobiva pe-
rioodi jooksul on kindlasti va-
heldus, mis  perpektiivikas ka 
edaspidi. "Oleneb muidugi, mil-
lisele vanusele seda rakenda-
da," lausus ta.

Poole võrra langenud nakatunute arv 
lubab lastel taas koolimajas õppida

Linlased saavad 
kaasa rääkida 
klindipargi  
kujundamisel
Linn soovib rajada Lasnamäe-
le, kesklinna ja Pirita piiril kul-
gevale paeklindile ligi 9 km 
pikkuse katkematu pargiala, 
kohalikud elanikud ja teised 
linlased saavad oma mõtete-
ga panustada selle loomisse. 
Klindipargi idee keskmes on 
olemasoleva looduskoosluse 
säilitamine ja väärtustamine, 
samas  tagatakse seal turvali-
sed liikumisvõimalused nii 
jalgsi kui ka jalgrattaga, luuak-
se puhkenurki ja merevaatega 
vaatekohti. Elanikud võivad 
pakkuda ideid, kuhu rajada 
vaateplatvorm või paigaldada 
pingid, nende  alusel asub linn 
koostama lähteülesannet 
maastikuarhitektuurse kon-
kursi jaoks. Ettepanekuid oo-
datakse 22. jaanuarini inter-
aktiivses rakenduses Map-
tionnaire, veebivormi kaudu 
või saates neid postiga Las-
namäe linnaosavalitsusse 
(Pallasti 54, Tallinn 11413). 
Vaata ka www.tallinn.ee/klin-
dipark

Jäätmete  
taaskasutus-
keskuse juht 
lahkub ametist
Tallinna jäätmete taaskasu-
tuskeskuse nõukogu kutsus 
juhatuse esimehe kohalt ta-
gasi Kertu Tiitso, juhatuse liik-
mena jätkab Taavi Tuisk. Ette-
võte kuulub sajaprotsendili-
selt linnale.

Sotsiaaltöö 
keskus otsib 
hooldajaid
Keskus pakub 24-tunniste va-
hetustega tööd graafiku alu-
sel, väljaõpet kohapeal, tööd 
meeldivas meeskonnas  ja 
35-päevast puhkust.Hooldus-
töötaja kutse omamine, vas-
tava koolituse läbimine või va-
rasem kogemus annab eelise. 
Nõutav vaktsineeritus Co-
vid-19 vastu või valmidus seda 
teha. Hooldaja ülesanded on 
hooldatavate abistamine riie-
tumisel, söömisel ja liikumisel; 
nende suunamine ja abistami-
ne isikliku hügieeni eest hoo-
litsemisel ja pesupesemisel; 
puhtuse ja tubade korrashoid, 
voodipesu vahetamine. Töö-
koht asub Kauge 4, huvilistel 
helistada tel 677 5871 või 
saata CV  swcenter@swcen-
ter.ee

21. kooli direktor Meelis Kond rõõmustab, et nakkus on koolides taas taandumas. "Õpilased said kodusõppega ilusti hakkama. Ega need distants-
õppe perioodid pole ka pikad olnud," nentis ta. Mats Õun

Allikas: Terviseamet 

Nakatumiste ja kollete arv koolides vähenemas

02. nov 08. nov 16. nov 22. nov

05. nov

25. nov

õpilast töötajat

Eestis Tallinnas

Nakatunuid 100 000 elaniku kohta Nakatunute arv koolides 

Haigusjuhud koolides Kolded koolides 

35

45

55

65 594

496 98

380 286

1.-4.
klass

53 52

61

42

1 160

>600
61. koht
79-st
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SAA TUTTAVAKS: Kes juhivad järgmisel neljal aastal linna?
MIHHAIL KÕLVART: 
Meie tulevik peab 
olema roheline

MADLE LIPPUS: 
Koolitee peaks 
muutuma nii 
turvaliseks, et keegi ei 
too enam lapsi autoga 
kooli ukse ette

VADIM 
BELOBROVTSEV: 
Meie eesmärk on 
õnnelikud õpilased

Oliver Õunmaa, Josef Kats
pealinn@tallinnlv.ee

"Olgu siis pensionilisa tõst-
mine, uued toetused või 
Tallinna Haigla ehitamine – 
linn peab rohkem osalema 
inimeste elus, kes vajavad 
abi," lausus taas linnapeaks 
valitud Mihhail Kõlvart.

Kõlvart on sündinud Kasahs-
tanis Kõzõlordas. Tema isa on 
eestlane ja ema korealanna. Kõl-
vartite pere kolis Eestisse, kui 
Mihhail oli kolmene. Ülejäänud 
elu on Kõlvart elanud Tallinnas, 
tema lapsepõlv möödus Koplis ja 
noorus Lasnamäel. Kõlvart on 
õppinud õigusteadust erakõrg-
koolis Lex ning 2004. aastal lõ-
petas ta cum laude kõrgkooli I 
Studium majandusõiguse eriala. 
12-aastaselt hakkas tegelema 
Korea võitluskunsti taekwon-
doga ning juba 15-aastaselt sai 
temast treener, 18-aastaselt aga 
Eesti taekwondo liidu juht. Kõl-
varti õpilaste seas on Euroopa 
meistreid ja MM-i medalivõit-
jaid, kellele ta on üritanud olla 
moraalseks ja vaimseks eesku-
juks. Kui enamik inimesi kel-
la viie ajal hommikul alles ma-
gab, teeb Kõlvart oma igapäe-
vast trenni.

2012. aastast on Kõlvart tüt-
re isa, lapsega käib ta koos näi-
teks loomaaias. Linna keskkond 
ja rohelus on linnapeal südamel 
ja loomaaias on seda ehedalt nä-
ha. "Loomaaeda ehitame Pilve-
metsa ehk troopilise  vihmamet-
sa, lisaks atraktsioonile on see 
ka ökoloogiline projekt," lausus 
ta. "Samuti loodan, et tiigrid 
hakkavad end Tiigirorus tund-
ma paremini kui praegu."

Loomaaialoomade elu paran-
damine on kirjas linna koalit-
sioonileppes, nagu ka siinseid 
rannaniite korras hoidvate lin-
naloomade projekt. "See on osa 
bioloogilisest mitmekesisusest, 
aga mõeldud ka selleks, et näi-
data, kui mitmekülgne on lin-
naelu," lausus Kõlvart. "Tallinn 

on roheline pealinn nii sisuli-
selt kui ka tiitli alusel – Euroo-
pa roheline pealinn. Aga tähtis 
on mitte selle konstateerimine, 
tähtis on soov kõiki eesmärke 
ellu viia. Tiitli saime ikka sel-
lepärast, et meil on potentsiaa-
li muutusi ellu viia. Me teeme 
seda, et parandada elukvalitee-
di. Meie tulevik on ja peab ole-
ma roheline."

Kõlvart tahab näha Tallin-
na, mis on merele avatud, kus 
on rohkem ruumi jalakäijatele 
ning kaasaegn ühistransport. 
"Vajame rohkem liine ja mars-
ruute, ühistransport peab olema 
jätkuvalt tasuta. Tuleb mõelda, 
kuidas suunata kasvavat trans-
pordivoogu,"  lausus ta. "Lin-
nahall tuleb korda teha. See ei 
ole ainult kultuuri- ja konve-
rentsipaik, vaid vanalinna me-
revärav. Linnahalli juurest ula-
tuks rannapromenaad Pirita tee-
ni ja teises suunas Kopli liini-
deni, see avab mereäärt veel-
gi. Tallinnal on kliimastratee-
gia. Roheliste plaanide teosta-
misel peame arvestama plaani-
de sotsiaalse mõjuga, nagu prae-
gu näiteks elektri hinna tõusu-
ga. Samuti kuidas plaanid aita-
vad toime tulla maailma tem-
peratuuritõusuga."

Kõlvart tõhutas, et kriisiajal 
on  vaja pingutada, et meie ars-
tid saaksid anda abi kõigile, kes 
seda vajavad. "Sõltumata sellest, 
kas see inimene on vaktsineeri-
tud või mitte," ütles Kõlvart. "Me 
mõistame sotsiaaldemokraatide-
ga, et linn peab rohkem osalema 
inimeste elus, kes vajavad abi. 
Sellest lähtuvad ka meie teised 
lubadused. Olgu need siis pen-
sionilisa tõstmine või uue toe-
tuste rakendamine. Samuti ühi-
ne arusaam, kuidas arendada 
sotsiaalhoolekande teenuseid. 
Valmis tuleb ehitada ka Tallin-
na Haigla."

"Rattaga ja jala liikumine 
võiks olla lühikese maa läbi-
miseks arvestatav liikumis-
viis," lausus linnaplaneerimi-
se eest vastutama asuv 
Madle Lippus. "Tavapärased 
asjad ei tohiks olla erilised. 
Turvalise rattateede võrgus-
tiku loomine on kindlasti üks 
olulisimaid eesmärke."

Lippus on olnud Uue Maa-
ilma Seltsi eestvedaja, löönud 
kaasa MTÜ Linnalabor tege-
vustes ja töötanud muinsuskait-
seameti kommunikatsioonijuhi-
na, viimased pool aastat algatu-
se "Elav tänav" tegevjuht: Lip-
pus on õppinud Tallinna ülikoo-
lis linnakorraldust ja kunstiaka-
deemias muinsuskaitset ja kon-
serveerimist.  "Minu elustiil ongi 
minu hobi," lausus ta. "Inimes-
tega suhtlemine ja vabatahtlik 
kogukonnatöö võtab päris pal-
ju minu ajast."

Samas kui Lippus end maan-
dada soovib, läheb ta looduses-
se matkama. 

Jalgrattaga sõitmist Lippus 
oma hobiks ei pea. "Jalgratas 
on minu jaoks igapäevane liiku-
misvahend,"  lausus ta. "Ka mu 
laps sõidab iga päev rattaga koo-
li ja tagasi. Pikkade vahemaa-
de jaoks on kõige mõistlikumad 
elektrijalgrattad, mis muutuvad 
ka aina kättesaadavamaks.  Ma 
ei kujuta veel hästi ette, mida 
abilinnapea töö endast kujutab. 
Kuid ma siiski sooviks ajada ka 
uues ametis võimalikult palju as-
ju jala või jalgrattaga."

Abilinnapeana peab Lippus 
oluliseks tegelemist linnaruumi 
kui tervikuga, et muuta see ini-
meste vajadustele paremini vas-
tavaks. "Vaja on näha üldpilti, 
ning eri vajadustega arvestami-
ne on siin märksõna. Olulised on 
nii 8-, 16- 30-, 50- kui 80-aas-

taste vajadused, et nad saaksid 
liikuda turvaliselt ja mugavalt."

Turvaline rattaga ja jala liiku-
mine on Lippusel eriti südamel. 
"Nii vaimset kui füüsilist tervist 
toetav igapäevane rattasõit ja ja-
la kõndimine peaks ka meil ole-
ma lühikeste vahemaade läbimi-
seks eelistatud liikumisviis," lau-
sus ta. "Me ei peaks kartma, et 
see on ohtlik. Näiteks kui mu tei-
ses klassis käiv poeg sõidab oma 
sõpradele rattaga külla, imesta-
vad nende vanemad alati, kui-
das ta ikka julgeb ja oskab lin-
nas rattaga sõita. Aga tavapära-
sed asjad ei tohiks olla erilised. 
Igal lapsel peaks olema võima-
lus käia iseseisvalt koduläheda-
ses koolis, ja teha seda nii, et 
koolitee oleks turvaline. Praegu  
tekitab tänaval liiklemine konf-
likte. Autojuhile tundub, et tema 
ruumi võetakse ära, ja sama tun-
dub ratturile, tõuksijuhile ning 
jalakäijale, kes kõik on surutud 
kitsale kõnniteele. Ning kõik on 
üksteise peale pahased. Turvali-
se rattateede võrgustiku loomi-
se ja tänavaruumi korrastamise 
algus on kindlasti üks järgmise 
aasta eesmärke."

Lippuse sõnul peaks vaata-
ma, et koolide ümber oleksid 
olemas kõnniteed. Hommikuste 
ummikute leevendamiseks koo-
lide ümbruses tuleks koolil jõu-
da  lapsevanematega kokkulep-
pele, et lapsi ei  tooda autoga 
otse kooli ukse ette, vaid pan-
nakse nad kaugemal kõnnitee 
ääres maha. Nii saaksid lapsed 
vähemalt osaliselt minna kooli 
ise ja ära jääksid ohtlikud um-
mikud koolide lähedal.

Samas peab Lippus oluliseks 
tasakaalu eri  liikumisviiside va-
hel, et inimestel oleks võimalus 
nende seast valida. "Mugavalt 
peaks saama liikuda nii jala kui 
vajadusel ka autoga," lausus ta. 

"Õnnelikud õpilased sõltu-
vad õnnelikest õpetajatest," 
lausus hariduse, spordi ja in-
tegratsiooni abilinnapea 
Vadim Belobrovtsev. 
"Oleme juba 14 aastat hoo-
litsenud selle eest, et huvi-
koolide ja lasteaiaõpetajate 
palgad oleksid võrdsed riigi 
kehtestatud kooliõpetajate 
palkadega. Jätkame samas 
vaimus."

Belobrovtsev on lõpetanud 
2000. aastal Concordia rahvus-
vahelise ülikooli õigusteaduse 
eriala ning täiendanud end küm-
me aastat hiljem Eesti diplomaa-
tide koolis. Praegu kasvatab ta 
töö kõrvalt kolme väikest last. 
Seepärast räägib abilinnapea, 
et tal ongi hobi ja pereelu ühes, 
sest kogu vaba aeg kulub laste-
le. "Enne käisin tihti kinos ja 
praegugi meeldiks teatris käia, 
aga vaba aega eriti polegi," lau-
sus ta. "Samuti on mul armas-
tus jalgpalli vastu rohkem kui 
35 aastat. Kunagi mängisin seda 
ise, nüüd olen vaadanud mänge 
telekast või staadionil, kui Eesti 
rahvusmeeskond mängib."

Sport ongi olnud abilinnapea 
elus suurim kirg. "Poolteist aas-
tat tagasi tekkis mul järsku hu-
vi pikamaajooksu vastu, kui-
gi siiani polnud ma pikemaid 
distantse armastanud," tunnis-
tas ta. "Nüüd osalen igasugustel 
jooksudel. Alustasin 5 kilomeet-
riga, kuid nüüd suudan 11 km 
ära joosta. Hullud mõtted käi-
vad mul peas, et võiks osaleda 
ka Tallinna maratonil, kuid ehk 
oleks siiski poolmaraton mul-
le sobivam. Millal ma selle ära 
joosta jõuan, ei julge ma prae-
gu küll ennustada."

Belobrovtsev on kindel, et 
Tallinna kooliharidus on parim 
Eestis. "Seda näitavad ka meie 
eksamitulemused," ütles ta. "Eks 
oma osa on selles ka kordateh-
tud ja uutel lasteaedadel ja koo-
lidel. Koolide ja lasteaedade kor-
dategemise tempo on väga pal-

ju tõusnud. Minu missioon on, 
et kõik koolid ja lasteaiad olek-
sid kaasaegsed. Tähtis on samas 
vaimus jätkata."

Uuenenud koolides ja laste-
aedades peaks ka õpetamine 
olema Belobrovtsevi sõnul uut-
moodi. "Ei saa olla nii, et laps 
istub vaid seitse tundi klassis, 
käib ainult söögivahetunni ajal 
lõunatamas ja läheb pärast ko-
duseid ülesandeid lahendama," 
ütles ta. "Õppimine peaks ole-
ma mitmekülgsem. Kui ilm lu-
bab, korraldavad koolid õues-
õpet või viivad lapsi muuseumi-
tundidesse ja ekskursioonidele. 
Ka pärast koroonaaega võivad 
koolid vastavalt vajadusele kor-
raldada ka kodusõpet."

Belobrovtsev tõi välja Tal-
linna haridusstrateegia aasta-
ni 2035, mis ütleb, et Tallinnas 
peavad olema õnnelikud õpila-
sed. "See sõltub ka õnnelikest 
õpetajatest," lausus ta. "Oleme 
juba 14 aastat hoolitsenud selle 
eest, et huvikoolide ja lasteaia-
õpetajate palgad oleksid võrd-
sed riigi kehtestatud kooliõpe-
tajate palkadega."

Abilinnapea sõnul tuleb üha 
rohkem õpetada hariduslike eri-
vajadustega lapsi ning seetõttu 
peab koolides töötama rohkem 
tugispetsialiste.

"Viimased poolteist aastat on 
olnud spordimaailmale viiruse 
tõttu keeruline. Teatud mõttes 
aga oli see meile pluss, sest tä-
nu sellele sai Tallinn mujal toi-
muma pidanud ürituste läbivii-
mise õiguse. Sporditegelased tu-
lid ideedega välja ja meie toeta-
sime neid. Neid üritusi on veel, 
mida Tallinn on toetanud. Sa-
muti pole me rasketel aegadel 
vähendanud spordiklubide pea-
raha. Vastupidi, järgmisel aastal 
on kavas klubide pearaha kuni 
10% tõsta, sest viimati tõsteti 
seda aastal 2017."

Integratsiooni vallas on 
Belobrovtsevi sõnul oluline, et 
jätkuks 2008. aastal alguse saa-
nud Kodurahu programm. 

Volikogu valis neljapäeval Mihhail Kõlvarti taas linnapeaks. Sel puhul
õnnitles teda uus volikogu esimees Jevgeni Ossinovski. Karli Saul

Belobrovtsev 
on r armasta-
nud rohkem 
kui 35 aastat 
jalgpalli. 
 Albert Truuväärt

Uue Maailma Seltsi eestvedajana töötab Lippus mõnuga ka
kodukandi kogukonnaaias. Scanpix
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SAA TUTTAVAKS: Kes juhivad järgmisel neljal aastal linna?
BETINA BEŠKINA: 
Aitame elanikel kriisi 
ajal toime tulla

JOOSEP VIMM: 
Linn saab aidata 
luua ettevõtetel uusi 
töökohti"Meie töös on oluline roll 

võitlusel koroonaviiruse le-
vikuga ja pandeemia taga-
järgedega," ütles sotsiaala-
la abilinnapea Betina 
Beškina.

Beškina on juuditar, kes mõis-
tab pisut heebrea keelt ning kel-
le kodus on juudi traditsioonid 
alati au sees olnud. Juba 17-aas-
taselt hakkas ta tegelema juu-
di kogukonnas lastega, näiteks 
aitas korraldada neile laagreid. 
"Meie kogukonnas olid lastele ja 
noortele mõeldud programmid, 
milles 4-5 aastat kaasa lõin,"  
meenutas Beškina. "Noortejuh-
timist õppisin paljudel semina-
ridel ning sain seetõttu reisida 
näiteks Iisraelis, Ungaris, Ve-
nemaal ja Ukrainas. Lõpeta-
sin selle vabatahtliku töö al-
laes siis, kui läksin oma esime-
sele päristööle."

 Tallinna ülikoolis õppis Beš-
kina aga hoopis androgoogikat 
ehk täiskasvanute õpetamist. 
Nüüd abilinnapeana seisab ta 
elanike sotsiaalse heaolu eest. 
"Üks kriisi tagajärg on ennekõi-
ke linnaelanike vaesuse kasv," 
ütles Beškina. "Ja selle tagajär-
jel löök vaimsele tervisele – ena-
masti täiskasvanutele, kuid pa-
raku ka lastele. Teadlased en-
nustavad, et viirus ei taandu 
niipea. Seetõttu kavatseb linn 
teha tööd selle nimel, et põhi-
lised hoolekandeteenused olek-
sid kättesaadavad, et hätta sat-
tunud kodanikud saaksid abi." 

Vaktsineerimise korraldami-
sega näeb linn palju vaeva. Prae-
gu on pealinnas avatud kaheksa 
koroonaviiruse ennetuskeskust, 
kus saab nõu ja soovi korral end 
ka vaktsineerida ilma eelneva 
registreerimiseta.

"Eelmisest kevadest hakkas 
Tallinn hüvitama haiguslehe esi-
mest päeva 30 euro ulatuses," 
jätkas Beškina. "Tänavu on las-
te ja perede psühholoogiliseks 
abiks eraldatud täiendavalt 107 
888 eurot. Eelmisel sügisel käi-
vitatud laste koduarsti brigaadid 
annavad ka vanematele kind-
lustunnet. Tallinn plaanib selle 
teenuse rahastamist ka edaspi-
di jätkata."

Tallinn kaotas 2021. aasta 
septembrist alates teisest lapsest 
lasteaiakoha tasu ja hakkas esi-
mese klassi õpilaste vanematele 
maksma 320 eurost ranitsatoe-
tust ühe summana. "Tänu lin-
na rahastusele on kõikides Tal-
linna lasteaedades lastele tasuta 
toitlustamine ja munitsipaalkoo-
lide õpilastele tasuta toitlustami-
ne," nentis abilinnapea.

Linna partnerite hulgas on 
palju mittetulundusühinguid, 
mis pakuvad abi rehabilitatsioo-
niteenustest toiduabini. "Eluras-
kuste ees on kõik võrdsed – ole-
nemata eluväärtustest või staa-
tusest. Linn aitab aktiivselt hä-
dadega toime tulla. See kajas-
tub nii linnaeelarves kui ka tee-
nuste kättesaadavuse paranda-
mises," rääkis Beškina.

KAAREL OJA: 
Väiksema 
sissetulekuga 
inimesi aitaks tasuta 
muuseumipühapäevad

"Erivajadused ei tohiks olla 
kultuurist osa saamisel ta-
kistuseks," lausus kultuuri 
abilinnapea Kaarel Oja. 
"Teisalt ei tohiks olla kul-
tuur kättesaamatu ka väik-
sema sisetulekuga 
inimestele."

Oja on olnud Teater NO99 
ja Telliskivi loomelinnaku en-
dine tegevjuht ning kuulunud 
kultuurkapitali ja Vene Teatri 
nõukogusse. "Tõenäoliselt käin 
ma üle keskmise teatris ja püüan 
üle keskmise ka lugeda," ütles 
ta enda kohta. "Hiljuti nähtud 
"Fundamentalist" von Krahli 
teatris oli üks mõjusaimaid vii-
mase aja kultuurisündmusi mi-
nu jaoks. Hiljuti loetud raama-
tutest olen siiani Pierre Bayar-
di "Kuidas rääkida raamatu-
test, mida me pole lugenud po-
le" mõju all."

Oma abilinnapea töös lubab 
Oja kõigepealt seista kultuuri li-
gipääsetavuse ja kättesaadavu-
se eest. "Erivajadused ei tohiks 
jääda kultuurist osa saamisel ta-
kistuseks," lausus ta. "Teisalt ei 
tohiks olla kultuur kättesaama-
tu ka väiksema sissetulekuga 
inimestele. Selleks on ka koa-
litsioonilepingus kirjas tasuta 
muuseumipühapäevad, mil pää-
seks piletiraha maksmata linna-
muuseumi filiaalidesse."

Samuti peab Oja hinnangul 
tegelema koos riigiga selle ni-
mel, et koroonaajast räsitud kul-
tuuriasutused ja loojad tuleksid 
viimasest kahest aastast võima-
likult väikeste kadudega väl-
ja. "Kultuur on elav nähtus ja 
kui see seiskub, hakkab ta ühel 
hetkel paratamatult lagunema," 
lausus ta. "Kaotatu uuesti üles 
ehitamine võib võtta aga väga 

palju aega. Seepärast ongi oluli-
ne viimaste aastate raskusi või-
malikult palju pehmendada."

Tallinn on küll maailma mõis-
tes väike linn, kuid Oja sõnul on 
siin Eesti pealinnana mitmekesi-
ne kultuurielu. Ojal poleks mi-
dagi selle vastu, et see muutuks 
veelgi kirevamaks. "Tallinnas 
ei peaks üldse olema küsimus, 
mis kellele meeldib, siin peaks 
leiduma kõigile midagi," lausus 
ta. "Mida elavam ja värvilisem 
siinne kultuurielu on, seda pa-
rem ja jätkusuutlikum on see 
meile kõigile."

Kirju kultuurielu juures tu-
leks Oja sõnul siiski leida ka 
miski, millega maailmas eriti sil-
ma paista. "Me pälvisime hilju-
ti UNESCO muusikalinna tiitli 
nii, et kindlasti võiks üks vald-
kond olla muusika," leidis Oja. 
"Aga tänu PÖFF-ile võiks olla 
ka filmimaailm meie tugevus. 
Filmilinnak Paljassaares võiks 
siin olla järgmine oluline käik."

Kultuur mõjutab Oja sõnul 
meid igal päeval, see pole vaid 
muusika, kino või teater. "Kul-
tuur on seotud ka hariduse ja 
ettevõtlusega ning need seo-
sed on mind alati huvitanud," 
märkis ta.

Üks teema, mis kindlasti kohe 
tähelepanu vajab, on kaasaegse 
ooperiteatri küsimus. "Olen aru 
saanud, et Estonia pakutud nä-
gemuse vastu on mitmeid objek-
tiivseid põhjuseid alustades va-
nalinna muinsuskaitsealast, ega 
istuks see arhitektide hinnangul 
kuidagi ka ümbritsevasse," lau-
sus Oja. "Samas pean ma väga 
oluliseks, et just kultuuriasutu-
sed ühes kvaliteetse avaliku ruu-
mi ja läbimõeldud linnaruumi-
ga on need, mis ennekõike sü-
dalinna täidavad."

"Linnapuhkus ei pea tä-
hendama ju ainult välis-
maale sõitmist, Tallinna 
võib tutvustada ka Eesti 
elanikele," ütles Joosep 
Vimm, kes asub ettevõtlu-
se abilinnapea kohale. 
"Lisaks vanalinnale on 
meil põnevad paigad 
Kadriorg, uue elu saanud 
tööstuslinnakuid ja ainu-
laadseid puitasumid, mida 
enam mujal Euroopas 
pole."

Vimm on õppinud Tallinna 
ülikoolis rahvusvahelisi suh-
teid, ajalugu ning rootsi keelt 
ja kultuuri. Stockholmi ülikoo-
lis aga ajalugu ja rootsi keelt. 
Vabal ajal tegeleb ta tervises-
pordiga, loeb või käib teatris. 
Kui olud võimaldavad, läheb 
ka reisima. "Meelde on jäänud 
laevasõit mööda Niilust," mär-
kis ta. "Olen õppinud ajalugu 
ning Egiptuse ajaloolisi paiku 
näha oli tõesti põnev. Sama-
sugust elevust valmistas mulle 
Rooma. Täiesti teistsugust kul-
tuurielamust pakkus aga üks 
Florida väikelinnake."

Ajaloohuvi tõttu omab 
Vimm ka ise väikest firmat, 
mille abil on ta giidina küla-
listele Tallinna tutvustanud. 
Tõsi, praegu on selle firma 
tegevus pausil, sest poliitiku-
töö on nõudnud kogu tähele-
panu. "See giidiamet on mul-
le pigem hobi," lausus Vimm. 
"Vanalinna kõrval tutvustak-
sin külalistele hea meelega 
Kadriorgu ja sealset parki. Sa-
muti on meil ainulaadsed va-
nad puitasumid, mida mujal 
Euroopa linnades naljalt sel-
lisel kujul enam ei leia. Kind-
lasti on linna külalistele põ-
nevad ka vanad tööstuslinna-
kud, mis uue sisuga taas ellu 
äratatud."

Koroonaaegsel ettevõtlu-
sel on omad eripärad, mille-

ga vastne abilinnapea ametisse 
asudes kohe arvestama peab. 
"Hästi on läinud kinnisvara-
äril ja ehitajatel, samas on kan-
natanud mitmed teised alad, 
mis seotud kultuuri ja turis-
miga," lausus ta. "Oluline on 
luua linna ja valdkonnas te-
gutsevate partnerite, sealhul-
gas ettevõtjate, vahel dialoog. 
Kuidas saab linn aidata krii-
sist väljumisele kaasa? Linn 
on seni pakkunud soodustusi 
oma üürnikele ja ka terrassi-
de avamisel. Peame vaatama, 
millised soodustused ja toetu-
sed ettevõtjate jaoks oleksid 
mõistlikud ja kui kaua neid 
on vaja veel pakkuda. Oluli-
ne on meeles pidada, et linna 
meetmed aitaksid säilitada ja 
luua uusi töökohti pealinnas."

Linn saab Vimma sõnul 
endiselt tutvustada Tallinna 
reisisihtkohana nii maailmas, 
naaberriikides kui ka Eesti en-
da elanike seas. "Linnapuh-
kus ei pea tähendama ju ai-
nult välismaale sõitmist," üt-
les ta. "Tallinnal on väga rik-
kalik ajalugu ja kultuur, mida 
tasub tutvustada ka meie oma-
dele Eesti inimestele." Kauge-
mast turismi tulevikust rääki-
des tuleks Vimma sõnul mõel-
da aga sellele, et vanalinn po-
le kummist. "Enne koroona-
aega kippus vanalinn turisti-
de hulga jaoks kitsaks jääma," 
lausus ta. "Kindlasti võiksime 
kriisist väljudes mõelda, kui-
das peale vanalinna veel hu-
vitavaid tõmbekeskusi tekita-
da ja mida muud Tallinnas tu-
ristidele pakkuda."

Tallinn peaks Vimma hin-
nangu oma iduettevõtluse ja 
tööstuslinnakutega siia endi-
selt tööle meelitama ka hel-
gemaid päid, kes sooviks siia 
pikemaks jääda. "Oluline on 
ka, et meie enda spetsialistid 
tahaksid jääda Tallinnasse."

järgneb  lk 12
"Eluraskuste ees on kõik võrdsed – olenemata eluväärtustest või staa-
tusest," leidis Beškina.  Albrt Truuväärt

Vimma sõnul tuleks turistidele rohkem tuvustada ka Tallinna erilisi pui-
tasumeid.  Erakogu

Tänu PÖFF-ile võiks olla ka filmimaailm meie tugevus. Filmilinnak Pal-
jassaares võiks siin olla järgmine oluline käik," leiab Oja. Erakogu
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Jõuluturu väravad avanesid 
reedel ja kohe algas seal  ka 
kauplemine maiustuste, käsi-
töö, söögi-joogi ja muu jõulu-
kaubaga rohkem kui kümnes 
turukioskis. "Mõte teha jõu-
luturuga koostööd ka sel aas-
tal tuli üsna hiljuti," lausus Bir-
git Sarrap. "Eelmisel aastal oli 
põhjus lihtne: koroonapiirangu-
tega jäid meil kontserdid ära 
ja vaba aega tekkis väga pal-
ju. Oma müügikioski idee tu-
li eeskätt abikaasalt – tema-
le on Tallinna jõuluturg aas-
taid meeldinud ja siis tekkis-
ki mõte ise kaasa lüüa. Kuigi 
sel aastal anname ka kontser-
te ehk peame oma päris tööd 
tegema, otsustasime viimasel 
hetkel, et avame siiski ka jõu-
luturul enda boksi!"

Reedel süttisid tuled Raeko-
ja platsi jõulukuusel ning püha-
päeval süütasid linnapea Mih-
hail Kõlvart ja Tallinna praost  
Jaan Tammsalu sellel esimese 
advendiküünla.

Sarrapid on jõuluturul müü-
mise sedapuhku isegi pisut suu-
remalt ette võtnud. "Kui eel-
misel aastal nimetasime oma 
kioskit nn kultuuriboksiks, 
kus müüsime autogrammide-
ga muusikaplaate, raamatuid 
ja Eesti disainerite ehteid-küün-
laid, siis nüüd avame veel väi-
kese kultuurikohvikukese, kus 
pakume glögi, väga head koh-
vi, teed ja kakaod ning natuke 
maiuseid," mainis Birgit Sarrap.

Kohaliku loomingu austaja
Birgiti ja Indreku boksis on 

müügil suur valik plaate, raa-
matuid ja ehteid. Eelmisel aas-
tal kaupa pakkunud disaineri-
tega on liitunud mõned uued. 
"Kuna olen ka ise kohaliku di-
saini suur fänn, meeldib mul-
le kanda just Eesti käsitöökõr-
varõngaid, nii et naiste ehteid 
leiab meil mitmeid, aga oleme 
pannud müüki ka vahvaid jõu-
luteemalisi küünlaid," rääkis 
lauljanna. "Muidugi jagub hel-
kureid, mis olid eelmise talve 
hitt-tooted! Tavapoes ei pruugi 
selliseid asju ehk tähelegi pan-
na, nii et võib-olla leiavad tuli-
jad just siit mõne toreda mõt-
te, mida jõuluturult soetada." 

Paljud artistid praegusel ajal 
uut muusikat välja pole and-
nud ja ka värskeid CD-plaate 

kuigi palju müügil ei ole, küll 
aga on Sarrapid kogunud artis-
tidelt ja sõpradelt pisut vane-
matele plaatidele autogramme 
ja jõulutervitusi. "Müügiletil 
on lisaks eelmisel aastal välja 
tulnutele mõningad uued raa-
matud, mis on osaliselt koos 
autogrammiga, nii et püüame 
juurde tuua natuke isiklikumat 
tunnet," mainis Birgit.

Eelmisel aastal olid abikaa-
sad ise väga palju turul kohal. 
"See oli hästi tore aeg," mee-
nutas lauljanna. "Naljatasime 
abikaasaga, et nägime jõulu-
turul sõpru vaat et tiheminigi 
kui aasta jooksul kokku! Üldse 
oli tore inimesi näha ja nende-
ga juttu rääkida – ja eks pal-
judel tekkis esmane üllatusmo-
ment, kui ma seal boksis istu-
sin ja nendega juttu rääkisin – 
et mis sina siin teed? Kõik see 
oli hästi vahva!"

Tulekul suur jõulukontsert
Birgiti ja Indreku müügibok-

si disain on eelmisele aastale 
sarnaselt heledates toonides, 
kontrastiks klassikaliselt tu-
medamatele ja punastele vär-
videle. "Hoiame lumist tooni 
ning meil on väikesed riiulike-
sed ja tulekesed, millega ürita-
me luua tunnet armsalt kodu-
sest kohakesest, kust võiks olla 
mõnus midagi soetada, aga ka 
jalutada, ringi vaadata ja pilte 
teha," ütles Birgit. "Sel aastal 
ma ise küll väga palju kohal 
olla ei saa, sest jõulukontserte 
tuleb päris palju, küll aga õn-
nestub Indrekul toimetada jõu-
luturul pisut rohkem. Aitavad 
ka sõbrad, ja loodetavasti mi-
nu õetütar. Loodetavasti tuleb 
selgi korral jõuluturule palju 
toredaid inimesi, kellega jut-
tu rääkida!"

Birgit ütles, et advendiajaga 
algavatest muusikalistest üles-
astumistest kõige armsam ja 
olulisem on kontsertsari koos 
ansambel The Swingersiga, kus 
ka abikaasa Indrek kaasa teeb. 
Sel korral on Birgiti duetipart-
neriks Ott Lepland. "Anname 
suuremates kirikutes ja Pär-
nu kontserdimajas kokku viis 
suurt kontserti," rääkis Bir-
git. "Püüame luua neist tõeli-
selt võimsad ja ilusad kontser-
did juba meie enda jaoks, ning 
loodame, et ka kuulajaid-vaa-
tajaid tuleb üksjagu."

Birgit tunnistas, et talle on 
alati olnud südamelähedane 
jõuluajal nimelt kirikus esine-
da, kuna see on traditsioon 
lapsepõlvest saati – esimesed 
esinemised toimusidki kirikus 

BIRGIT SARRAP: Tänapäeva 18-19-aastased 
noored lauljad on juba valmis artistid!
"Jõuluaeg on mulle väga armas juba lapsepõl-
vest saadik. Tänavugi oleme koos minu suu-
re perekonnaga, kuigi meid on nüüd juba üle 
kahekümne. Jõululaupäeval sööme kõik ühise 
laua taga, kombeks on koos laulda ja iga kin-
gituse eest luuletust lugeda või trikke teha," 
rääkis lauljanna Birgit Sarrap, kes abikaasa 
Indrekuga avas Tallinna jõuluturul kioski, mis 
pakub näiteks Eesti käsitööehteid, muusikat 
ja jõuluküünlaid.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

ANDREI NOVIKOV: 
Vahetame 
diiselbussid gaasi- ja 
elektrisõidukite vastu

VLADIMIR SVET: 
Korda saab Peterburi 
tee ning Lasnamäe 
serval hakkab 
jooksma klindipark"Tallinna ühistransport 

peaks muutuma veelgi 
kaasaegsemaks ja kesk-
konnasõbralikumaks," lau-
sus linnatranspordi ja lin-
navara eest vastutama 
hakkav abilinnapea Andrei 
Novikov. "Näiteks on ka-
vas käiku panna metroo-
bussid, mis aitavad kiiresti 
ja mugavalt ühest linna ot-
sast teise jõuda."

Novikov lõpetas 2000. aas-
tal Prantsuse lütseumi ning üt-
leb, et saaks Prantsusmaal tee 
küsimise või sarvesaia ostmi-
sega endiselt vabalt hakkama. 
"Lütseum õpetas mind eesmär-
gi nimel tööd tegema. Sain seal 
õppides Eesti parima hariduse 
ja olen selle eest koolile tänu-
lik," ütles abilinnapea. 

Novikov peab õppimist üldse 
oma hobiks, sest pärast lütseu-
mi lõpetamist õppis ta veel Tal-
linna majanduskoolis raamatu-
pidamist, sisekaitseakadeemias 
halduskorraldust ning tehnika-
ülikoolis ärirahandust ja arves-
tust. "Olen alati asunud uut eri-
ala omandama, kui tunnen, et 
mu teadmistest ei piisa heaks 
töötegemiseks. Linna juht peab 
inimeste elukorralduse üle ot-
sustades mõistma rahaga üm-
ber käia ja tundma seadusi," lau-
susta. "Õppimine on alati ene-
seületus, sest kui juba töökoht 
on, tuleb seal käia, kuid õppi-
mise sundi täiskasvanud inime-
sel pole. Samas kui ma näiteks 
mõnest probleemist piisavalt aru 
ei saa, võtan appi spetsialistid, 
kes asja ära seletavad."

Novikov lausus, et Tallin-
nas on vaja luua kaasaegne  
transpordisüsteem nii elani-
kele kui külalistele. See trans-
port peab olema 21. sajandisse 
sobiv. "Tahaks uskuda, et nel-

ja aasta pärast uueneb pealin-
na bussipark täielikult: diisel-
sõidukid asendatakse gaasi- ja 
elektribussidega, mis vähendab 
CO2 heitkoguseid atmosfää-
ri aastas 25 000 tonni võrra," 
ütles Novikov.

Plaanis on käivitada met-
roobusside süsteem, mis aitab 
kiiresti ja mugavalt ühest lin-
na otsast teise jõuda. Tõenäo-
liselt hakkavad nad kasutama 
akudega liigendtrollibusse, mil-
lest ühte katsetatakse praegu.

Juba kahe aasta pärast aga 
hakkab trammiliin viima reisi-
sadamasse. Ja kuigi seda saab 
praeguse veeremiga avada, ka-
vatseb linn selle käivitamiseks 
osta 23 uut trammi. "Loomuli-
kult on linna plaanides ka ratta-
teede võrgustiku arendamine, 
aga ka elektrisõidukite laadi-
mispunktide võrgu laiendami-
ne – nii erakasutuses olevate 
kui ka elektribusside jaoks," 
lisab abilinnapea.

Linnavaraametile on olulised 
linnateatri hoonete uuendami-
ne, ujula ehitamine Lasnamäele 
ja Killustiku sotsiaalkeskuse ra-
jamine. Samuti on vaja ehitada 
eakate maja aadressile Tamm-
saare tee 135 ja Iru hooldeko-
du juurde uus hoone. Neile li-
sandub plaan teha korda kõik 
linnale kuuluvad koolid ja las-
teaiad. "Plaanid on mahukad 
ja kulukad," ütles abilinnapea. 
"Seetõttu on vastus küsimusele, 
mis võib takistada nende õige-
aegset elluviimist: inflatsioon ja 
kõrgemad hinnad ehitusturul."

Tallinna viimaste aastate fi-
nantspoliitika on aga lasknud 
linnal koguda piisava "turva-
puhvri", mis suudab leevenda-
da majandusraskuste tagajär-
gi. "Tahaks uskuda, et saame 
planeeritu õigel ajal ellu viia," 
mainis Novikov.

"Vaja on jätkata rannapro-
menaadi ehitust, lasteae-
dade ja koolide ümbruse 
korrastamist ning 
Putukaväil valmis kujunda-
da," lausus keskkonna- ja 
kommunaalameti ning mu-
po tööd juhtima asuv abi-
linnapea Vladimir Svet.

Svet on õppinud Tartu üli-
koolis õigusteadust. Juba güm-
naasiumiajal oli ta aktiiv-
ne ühiskonnaelust huvitatud 
noor, kes lõi käe külge kus aga 
sai. Ta on edendanud Tallinna 
noortevolikogu tööd ja kaasa 
löönud ka Vanalinna päevade 
korraldamises. Uuele tööko-
hale asub aga Svet Lasnamäe 
abilinnapea kohalt. "Lühidalt 
öeldes peaks linna muutuma 
kaasaegsemaks," sõnastab Svet 
oma järgmise nelja aasta üles-
anded. "See tähendab, et linn 
on veelgi parem, mugavam ja 
turvalisem."

Svet soovib, et väljakute ja 
parkide kujundamisel eelista-
taks jalakäijaid, kuid ei tohi 
unustada ka autojuhtide, jalg-
ratturite ja ühistranspordiga 
liiklejate vajadusi. "Näiteid ko-
halikest parendustest on üle 
linna kümneid," jätkas abilin-
napea.

Autojuhid hindavad alga-
vat Peterburi maantee remon-
ti. Jalgratturid ja jalakäijad aga 
saavad tee, mis ühendab Ton-
diraba ja Kadrioru parke. Uus 
Klindipark ulatub mööda Las-
namäe klinti Tartu maanteest 
Pirita jõeni.

Vaja on jätkata rannapro-
menaadi ehitust, lasteaedade 
ja koolide ümbruse korrasta-

mist ning valmis kujundada 
Putukaväil.

"Kui lühiajalisest perspektii-
vist rääkida, siis kalender üt-
leb: talv on ukse ees," mainis 
abilinnapea. "Seega on hetkel 
kõige pakilisem probleem tä-
navate lumest ja jääst puhas-
tamine."

Sveti kinnitusel saavad suu-
red tänavad puhtaks igal juhul, 
mis aga puutub kõnniteedesse, 
siis siin on olukord tema hin-
nangul keerulisem: siin saab 
sageli komistuskiviks oman-
diküsimus.

Parandada on vaja naab-
ruses asuvate kõnniteelõiku-
de omanike omavahelist suht-
lust, ka tervikuna peaks linlas-
te ja linnavõimu suhtlus muu-
tuma aktiivsemaks ja tiheda-
maks. "Linnasüsteemis tööta-
vad spetsialistid, aga keegi ei 
tunne linna nii hästi kui selle 
elanikud," ütles Svet. "Oluline 
on jagada oma arvamust ise-
gi konkreetse objekti planee-
rimise etapis."

Abilinnapea sõnul ei tea 
inimesed sageli oma õigusest 
arvamust jagada nii väikese 
tänava kujundamisel kui ka 
täiesti uue pargi rajamisel. 
"Oluline on, et kaasamisprot-
sessides osaleksid mitte ainult 
aktiivsed inimesed ja pidevalt 
sotsiaalvõrgustike kasutajad, 
vaid kõik kodanikud, keda 
see või teine projekt puudu-
tada võib," rõhutas ta. "Prae-
gu tuleks pöörata tähelepanu 
nende huvidele, kelle häält ei 
ole nii hästi kuulda ning kes 
ei oska nii hästi oma mõtteid 
ja ideid edastada. Kõik on ju 
linna jaoks olulised."

algus lk 10–11

Novikov on võtnud vähem saastava ühistranspordi oma südameas-
jaks. Diiselsõidukeid asendavad järk-järgult gaasi- ja seejärel elektri-
bussid.  Mats Õun

Ka Svet peab üheks oma olulisimaks eesmärgiks korralike rattateede 
rajamist.  Mats Õun
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BIRGIT SARRAP: Tänapäeva 18-19-aastased 
noored lauljad on juba valmis artistid!

jõuluajal, mil tüdruk oli vaid 
kolmeaastane. Tegelikult oli 
just Birgit üks esimesi siinseid 
artiste, kes aastaid tagasi kiri-
kus kontserdi andis. "Tunnen, 
et minult võetakse tükike kül-
jest, kui ma jõuluajal kirikus 
kontserti anda ei saa," nae-
ris lauljatar, lootes, et jõulu-
esinemised teist aastat järjest 
ära ei jää. 

Tallinnas astutakse üles 
Kaarli kirikus, kus Birgitil 
leiab aset õigupoolest lausa 
kaks kontserti: linnarahvale 
antakse 1. detsembril adven-
dikontsert, kus lauljatar esi-
neb Tallinna politseiorkestriga, 
ning 23. detsembril suur jõulu-

kontsert ansambliga The Swin-
gers ja Ott Leplandiga. "Lä-
hipäevil tuleb meil ansambel 
The Swingersiga koostöös väl-
ja täiesti uus talvelugu, värske 
singel," mainis Birgit. 

Tulevastele staaridele  
haiget ei tee

Tegemist jagub, sest lisaks an-
nab lauljanna üle Eesti väikse-
mate kohtade kultuurimajades 
mõned kontserdid koos Mihkel 
Mattiiseniga. "Eks aastalõpp ole-
gi kultuuriinimestele ja muusiku-
tele alati kõige tihedam tööaeg, 
ning ka meie Indrekuga oleme 
sellega harjunud – puhkame ta-
valiselt uue aasta alguses."

Lisaks ootab Birgitit 12. 
detsembril Superstaari saate 
suur finaal. Tema jaoks on su-
perstaarisaade väga tähendus-
rikas olnud ja seda iseäranis 
tänavu, mil lauljatar teeb kaa-
sa žürii liikmena. "Kui mina 
saates 2007. aastal osalesin, oli 
see esimest korda Eestis eet-
ris, ehk et tänaseks on möö-
das pea 15 aastat," meenutas 
Birgit. "Võrdluseks võib öel-

da, et ainuüksi tehniliselt ja 
pildiliselt on saade väga pal-
ju edasi arenenud. Kohati on 
naljakas vaadata vanu videoid, 
kus me laulsime ainult fono-
dega ning stuudio oli poole 
väiksem – nüüd mängib laval 
ikka suur bänd. Ka osaleja-
te kohta peab ütlema, et sel 
aastal on noored kuidagi ru-
tem täiskasvanuks saanud ja 
mõistlikud – need 18-19-aas-

tased tunduvad juba päris val-
mis artistid!"

Olles ise saates osalenud, os-
kab Birgit kohtunikuna osaleja-
te tundeid mõista. "Kohtuniku-
na saates osalemise otsust vastu 
võttes teadsin, et see saab ole-
ma pisut keerulisem roll, just 
emotsionaalses mõttes – olen 
pärast üle elanud, kui kellele-
gi sai ehk pisut kurjemini öel-
dud või liiga tehtud," tunnis-
tas lauljatar. "Olen ikka sõb-
ralikult kõigiga ära leppinud 
– ma lihtsalt püüan olla õig-
lane ja anda ausat tagasisidet. 
Kokkuvõttes on emotsioonid 
väga positiivsed ning rõõm on 
noortele kaasa elada!" Nõnda 
ootab Birgit huviga kaht alles-
jäänud saadet, mil kohtunikud 
laulavad viimase kolme finalis-
tiga duette, misjärel superfinaa-
li jääbki kaks esinejat.

Jõulukombed au sees
Advendiaja alates on Sar-

rapite peres väga tähtsal ko-
hal kõik jõulutraditsioonid ala-
tes piparkookide küpsetami-
sest. "Kaheksane poeg Sime-
on ja viiene tütar Helin oota-
vad juba päkapikke, ning ku-
na lapsed käivad kristlikus las-
teaias ja koolis, toimuvad neil 
seal ka erinevad advendikont-
serdid ja -etendused ning lau-
lustuudio kontserdid," selgitas 
Birgit. "Jõuluajal oleme koos 
minu suure perekonnaga – mul 
on mitu õde ja kõigil on pered, 
nii et kokku on meid nüüd ju-
ba üle kahekümne! Meil on tra-
ditsioon istuda jõululaupäeval 
kõik koos ühe laua taga." Au 
sees on muudki jõulutavad. Näi-
teks on peres kombeks ühes-
koos laulda ja iga kingituse eest 
peab luuletust lugema, laulma 
või muid trikke tegema. "Jõu-
luaeg on mulle väga armas ja 
tähtis juba lapsepõlvest saati," 
kinnitas Birgit.

Pärast jõule ja aastavahetu-
se kiiret aega oodatakse Sar-
rapite peres uusi reise. "Kuna 
poeg käib koolis teises klas-
sis ning jalgpallitrennides, tu-
leb perereise paraku kooliva-
heaegade järgi plaanida," nen-
tis Birgit. "Et jaanuar on muu-
sikutel veel töökuu, siis kuhu-
gi sõita ei saa, aga veebruaris-
märtsis lendame ilmselt Taisse, 
kus meil on väike teine kodu. 
Seal saab sooja! Loodetavasti 
jõuame uue aasta alguses las-
tega ka väikesele suusareisile. 
Mõlemad ootavad väga nii uju-
mise kui ka suusatamise reisi!"

Kui jõuluesinemised ühel 
pool, plaanib paar The Swin-
gersile rohkem omaloomingut 
kavasse võtta ja uusi kontser-
te anda. "Maikuus algavad mul 
muusikali "Ada" proovid," ker-
gitas Birgit järgmisel suvel Kiid-
järvel etenduva muusikali sa-
laduskatet. Nimelt kavatsevad 
sarja "ENSV" tegijad Tarmo Ki-
viväli ja Maarek Toompere elus-
tada estraaditähe ja näitleja Ada 
Lundveri värvika elu, luues te-
mast muusikali. "Saan projek-
tis kaasa teha: eri rolle mängi-
da ning Heidy Tamme ja Mar-
ju Kuudi laule laulda."

Nõmme  
kultuurikeskuse 
fassaadi remont 
lõpeb kevadel
Nõmme kultuurikeskuse fas-
saadi korrastamine algas juuli 
lõpus ning tööde valmimise 
tähtaeg pidi olema septemb-
ris, krohvi ja vana soojustuse 
eemaldamise järel aga selgus, 
et suur hulk kandvatest puit-
konstruktsioonidest on niis-
kusekahjustustega. Kuna hi-
lissügisel ja talvel pole mõist-
lik krohvimistöid teostada, 
maja praegu konserveeritak-
se ning fassaaditööd lõpeta-
takse uue hanke raames järg-
mise aasta esimeses pooles. 
Ehitustööde lõpp sõltub pea-
miselt projektijärgsete soojus-
tusmaterjalide tarnest.

Piritale tuleb 
taas jõulumaa
Pirita kloostri jõulumaa toi-
mub 16.–19. detsembrini 
kloostrivaremete alal, kavas 
on töötoad ja laat, kontserdid 
ning mustkunsti-, teadus- ja 
teatrietendused. Kõik lapsed 
kohtuvad jõuluvanaga, kes ja-
gab maiustusi. Kauplema on 
oodatud kõik, kel pakkuda 
jõuluaega sobivaid tooteid. In-
fo ja registreerimine tel 509 
1992 või priit@piritajoulumaa.
ee Tasuta jõulumaa on avatud 
16. ja 17.detsembril kl 14–20, 
18. detsembril kl 12–22 ja 19. 
detsembril kl 12–20. Lisainfo 
info@piritajoulumaa.ee

Tallinn kutsub 
aasta sportlast 
ja sportmängu-
de võistkonda 
valima
Linna kultuuri- ja spordiamet 
avaldas sportlaste nimed, kel-
le seast selgitatakse rahva-
hääletuse põhjal välja Tallinna 
2021 aasta sportlase ja aasta 
võistkonna tiitli saajad. Linla-
sed saavad hääletada 2. det-
sembril kella 12 https://www.
tallinn.ee/sport , tiitlisaajad 
kuulutatakse välja 8. det-
sembril. Aasta naissportlase 
nominendid on Anett Konta-
veit, Epp Mäe, Katrina Lehis, 
Irina Embrich ja Erika Kirpu, 
aasta meessportlase nomi-
nendid Erko Aabrams, Peeter 
Olesk, Jüri- Mikk Udam, Daniel 
Zaitsev, Johannes Erm. Võist-
kondadest on nominentideks 
esitatud Tallinna BC Kalev/
Cramo, FC Flora, Sparta Team 
Automaailm, TalTech/Trade-
house ja Tallinna FC Flora. 

Birgit peab end eesti disaini suureks austajaks ning seda ta ka müüb. Tänavu on ta lisaks avanud kultuurikohvikukese, kus pakub glögi, kohvi, teed ja 
kakaod ning natuke maiuseid. Ilja Matusihis

Advendiaeg Raekoja platsil  
ja vanalinnas
• Jõuluturul kestab 

kauplemine 2. 
jaanuarini. Turg 
on avatud iga 
päev kella 12-
19, kuid hilis-
õhtused jaluta-
jad saavad turu-
kioskitest kuuma 
jooki kuni kella 22.

• Müügimajakesed hargne-
vad traditsiooniliselt päike-
sekiirtena ümber kuuse. 
Kingivalikus on näiteks kin-
dad, sallid, mütsid ja trendi-
kad jõuluehted, moosid ja 
maiustused ning palju 
muud.

• Lisaks hakkab Raekoja plat-
sil keerlema kolm karusselli. 
Küll aga ei ole sel aastal – 
nagu mullugi – eeskava ega 
etteasteid. Kuigi platsil sei-
sab ka jõuluvana majake, 
saavad lapsed tema post-
kasti üksnes kirju tuua.

• Vanalinna käigud ja väravad 
on ehitud vanikutega, täna-
vad lühtrite ja valgusketti-

dega, paljud puud 
ja hekid said 

kaunistuseks 
valgusketid ja 
muud val-
gusehted. 
Katariina Gil-

di galeriistuu-
diod on adven-

diaja nädalalõppu-
de õhtuti kaunistatud küün-
lavalgusega ning Patarei 
merekindluse ajaloolistel 
müüridel saab õhtustel täis- 
ja pooltundidel nautida 
viieminutilist valguseten-
dust.

• Vanalinna tänavatele pai-
galdati tuledega kaunista-
tud minikuused, mida on 
kokku ligi 250. Säravaid jõu-
lupuid saab näha ka Vaba-
duse väljakul, Niguliste kiri-
kus ja Paksu Margareeta 
külastuskeskuses.

• 30. novembril, 7. ja 14. det-
sembril kl 18 toimuvad Hop-
neri maja kunstipööningul 
jõuluteemalised töötoad.

Viru tänava aknad muutuvad  
kontserdilavadeks
Soojalt riietatud jalutaja 
saab jõuluajal Vi-
ru tänaval 
peatuda 
ning vaate-
akende 
kontserti 
kuulata 
rohkem 
kui tunni 
jagu.

Viru tänav 
täitub laupäe-
viti taas muusika-
ga – kultuuriprojekt 
"Elavad aknad" muudab argi-
sed vaateaknad  kontserdila-
vadeks. Iga lava lööb särama 
täpselt 20 minutiks, et pakku-
da möödujatele südantsoo-
jendavat muusikalist elamust. 
"Aknalavasid süttib järjest nii 
palju, et soojalt riietatud jalu-
taja saab Viru tänaval peatu-
da ning kontserti kuulata roh-
kem kui tunni jagu," ütles 
Kesklinna vanem Monika 
Haukanõmm.

Muusikalised etteasted toi-
muvad iga laupäeval 18. det-
sembrini algusega kell 16. Ko-
gu kontserti juhib konferans-
jee, kes liigub kontserdiga 
mööda tänavat kaasa. Kont-
serdid toimuvad vaateakendel, 
esinejad on majas sees akna 

peal ja publik õues tänaval. 
Kesklinna valitsuse 

koostööpartnerid 
kultuuriprojekti  

korraldamisel 
on Burger 
King, Lindex 
ja Eesti Esin-
dus Tallinnas.

Kontsert-
programmi 

paneb kokku 
Siim Aimla koos-

töös Georg Otsa 
muusikakooliga. Maagilises 

jõulueelses vanalinnas kõlab 
nii klassikalist muusikat kui ka 
jazz- ning popmuusikat. Igal 
laupäeva õhtu esineb Otsa 
muusikakooli ansambel ja 
kaks duot. Neljas esineja on 
igal õhtul erinev. 4. detsembril 
on see Helin-Mari Arderi kvar-
tett, 11. detsembril Marvi Val-
laste kvartett ning 18. det-
sembril Nele-Liis Vaiksoo an-
sambel. 

"Elavate akende programm 
ja korraldus ei eelda kehtivate 
reeglite kohaselt vaktsiinipas-
si kontrollimist. Siiski käitu-
gem mõistlikult ja ohutult. 
Seega palun vältida ürituse 
külastamist, kui te tunnete 
end tõbisena," lisas Hauka-
nõmm.
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"Ratastooliga sõidaks ma 
tööle tund aega. Uute 
Mercedes-bussidega on 
aga sõitmine läinud ratas-
tooliinimestele mugava-
maks ning turvalisemaks," 
ütles invatransporti kasu-
tav Jako Stein. Linn soetab 
tänavu 16 uut Mercedes-
tüüpi invasõidukit, millest 
osa jõudis juba kohale.

Stein näitab, kuidas ta nüüd 
oma igapäevast töölesõitu alus-
tab. Uhiuue Mercedes-väikebus-
si tagaukse juurest laskub alla 
tõstuk, Stein sõidab sellele ning 
ratastool tõuseb üles salongi. 
"Nende uute bussidega on ra-
tastooliinimestel läinud sõitmi-
ne mugavamaks ning turvalise-
maks," kiidab ta. "Rihm on ilus-

ti peal, kolmest kohast kinni ka. 
Tool on samuti tugevalt kinni."

Stein kasutab linna käima 
pandud  invabussiringi  Nõm-
melt Paldiski maanteele tööle 
minekuks ning sealt koju tagasi 
sõiduks. "Nüüd, kui need bussid 
on juba liinil, saan uue mersu-
ga tööl käia. Ega igaühel seda ei 
olegi!" naerab ta. Mõnikord su-
vel  käib Stein  ka oma elektri-
ratasooliga ise tööl, aga see võ-
tab väga palju aega. "Oma tun-
niajane sõit," ütleb ta. Ka töö-
ülesandeid täidab ta mõnikord 
elektriratastooliga, kui pole va-
ja väga kaugele  liikuda.

Iga päev kasutab invabussi 
3400 inimest

Tööväliste sõitude puhul  ai-
tab ratastooliinimestel liikuda 
invatakso, mille kasutamist ka 
linn osaliselt toetab. "Ratastoo-
liinimestel on Tallinnas ikka pä-

ris head võimalused ringi liiku-
miseks," nendib Stein.

 Kaks aastat tagasi võttis 
linn invatranspordi teenused en-
da peale ja kasutajad on 
sellega väga rahul, 
selgitas abilin-
napea Betina 
Beškina. Tal-
linnas elab 
3400 eri-
vajaduse-
ga inimest, 
kes kasu-
tavad iga 
päev  linna 
invatrans-
porti. Nii tel-
liski linn 16 uut 
Mercedes-väikebus-
si. Kõik  need uhked bus-
sid hakkavad sõidutama erivaja-
dustega lapsi lasteaeda ja kooli 
ning täiskasvanuid tööle. "Tee-
nused erivajadustega inimestele 

on linna jaoks kindel prioriteet," 
kinnitas Beškina. "Sotsiaaltrans-
pordile on igal aastal eraldatud 
2 miljonit eurot. Mul on väga 

hea meel, et neid invasõi-
dukeid vahetatakse 

nüüd välja uue-
mate vastu."

"Uued 
bussid on 
turvali-
semad ja 
mugava-
mad, seal 
on kliima-

seadmed ja 
toonitud ak-

naklaasid," li-
sas abilinnapea 

Andrei Novikov. 
"Bussidesse mahub kor-

raga kaks ratastooli. Bussijuht 
saab abistada inimesi turvavöö-
de kinnitamisel, eraldi kinnita-
takse ratastool ja reisija."

16 uue invabussi soetamine 
läheb linnale maksma ligi mil-
jon eurot, samas uuendatakse pi-
devalt ka muud ühistransporti. 
"250 uut bussi juba sõidab rin-
gi ja järgmisel aastal peab tule-
ma neile veel sada lisaks – need 
on kõik uued gaasibussid," sel-
gitas Novikov.

Linn soovib, et liinil sõidaks 
uued bussid, mis ei ole vanemad 
kui seitse aastat. "Igas nüüdis-
aegses bussis – olgu see siis lin-
naliini buss, koolibuss või inva-
buss – peab olema moodne tur-
vavarustus ja kliimaseade," lau-
sus Novikov.

Enam kui pooled bussid 
uued

Linn pöörab suurt tähelepanu 
ka infotabloodele, bussiooteko-
dadele, suitsuvabade alade mär-
kimisele jm taristule. "Ühistrans-
port on küll tallinlaste jaoks ta-

suta, aga see ei tähenda, et me 
sinna ei investeeri," ütles Novi-
kov. "Vastupidi, ühistransport 
peab olema veelgi ligitõmbavam, 
ja see kehtib ka invasõidukitele. 
Busside uuendamist sellises ma-
hus ei ole tehtud üheski teises 
Euroopa pealinnas. Kolme aas-
ta jooksul on Tallinnas uuenda-
tud üle 60% bussipargist. 2025. 
aastaks kavatseme jõuda uuen-
dustega niikaugele, et meil ei 
sõida enam ühtegi diiselbussi."

Novikov lisas, et praegu on 
käimas ka trammide hange, et 
saaks avada uusi trammiliine: 
"Näiteks sadamasse sõitma hak-
kavat liini saaks teenindada uu-
te trammidega."

 TLT erivedude osakonna ju-
hataja Andrus Baida kinnitas, et 
invasõidukite parki uuendatak-
se ka tuleval aastal, nii et need 
16 Mercedest, mis tänavu han-
gitakse, ei jää viimasteks.

Linnamuuseum 
kutsub jõulude ajal 
ekskursioonidele

Tänavad ja pargid on pühadesäras

Viru tänava 
kaunistused 

kutsuvad Rae-
koja platsi jõu-

luturule.

Kadrioru pargis on saanud puud ja põõsad endale tulukestest lehed. Laagna tee laternaposte ehivad säravad kuusekesed.

Bussidesse  
mahub korraga  
kaks ratastooli.

RATASTOOLIS  
LIIKUV  
JAKO STEIN:  
Igaüks ikka  
uue mersuga  
tööl ei käi!

Ekskursioonid ja töötoad 
räägivad omaaegsetest 
jootudest, pidukomme-
test ja jõuludest.

3. ja 4. detsembril kutsub 
linnamuuseum Eesti muuseu-
mipoodide jõululaa-
dale Jaani seegi 
galeriis. 

Detsemb-
ris ja jaa-
nuaris toi-
muvad 
jõulueks-
kursioo-
nid pere-
dele linna-
muuseumist 
Raekoja platsi. 
Mängulised eks-
kursioonid loovad 
pühademeeleolu ja jutus-
tavad jõulude tähendusest ning 
eri aegade ja eri kultuuride pü-
hadekommetest. 30. novemb-
ril ja 14. detsembril on tellimi-
sel JõuluSekskursioonid linna-
muuseumi näitusel "Kõlvatu 
Tallinn", neid saab tellida ka 
oma seltskonnale.

Detsembris saab tellida 
Kiek in de Köki kindustus-

temuuseumi orienteerumis-
mängu "Jõulud vanalinnas". 
Muuseumist algav meeskond-
lik mäng suurtele ja noortele 
sobib õuesõppeks või kollek-
tiivseks meelelahutuseks. 4., 
11., 18. detsembril ootab tel-

limisel huvilisi jalutus-
käik kindluses ja 

vanalinnas, mis 
viib ka  müü-
ritornidesse.

5. det-
sembril 
kella 12-14 
kohtub pä-
kapikk las-

tekirjaniku-
ga Miiamilla 

lastemuuseu-
mis, külla tuleb 

Liis Sein. 11. det-
sembril kella 12-15 ootab 

Kalamaja muuseum jõulukau-
nistusi meisterdama,  muu-
seumi aia jõuluhoov on ava-
tud juba 28. novembrist. 12. 
detsembril kella 12-14 toimub 
Miiamillas kontsert. 15. det-
sembril kell 18 algab laterna-
ga jõulutuur Kalamajas, seda 
tuuri saab tellida ka oma selts-
konnale sobival ajal. 

Vanalinna käigud ja väravad 
on pühade ajaks ehitud va-
nikutega, tänavad lühtrite ja 
valguskettidega, paljud 
puud ja hekid said kaunistu-
seks valgusketid.

Uute invabusside esitlusel tekkis  
elevil sõitjatest suisa järjekord.

Aleksandr Gužov
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Muusika- ja teatriakadee-
mias kõlavad detsembris 
Lemba, Tüüri, Tambergi ja 
Mägi teosed. "Eesti muusi-
kat tutvustav festival võiks 
olla järgmisest aastast 
UNESCO muusikalinnaks 
saavale Tallinnale  hea tut-
vustus," ütles festivali kor-
raldav Kadri Lassmann.

Tänavu esmakordselt toimu-
va festivali "Eesti muusika nä-
dal" kontserdiõhtud on pühen-
datud kodumaisele heliloomin-
gule. Festival sünnib interpree-
tide liidu ja muusika- ja teatri-
akadeemia koostöös ning kõik 
kontserdid leiavad aset muusi-
ka- ja teatriakadeemia suures 
saalis (Tatari 13).

Oliver Kuusik ja Juhan Tralla
"Eesti muusikat tutvustav 

festival võiks olla Tallinna kui 
järgmisest aastast UNESCO 
muusikalinna heaks tutvustu-
seks. Kontsertide mitmekülg-
ne laad sobib neilegi, kes muu-
sikasaale sageli külastanud po-
le," rääkis üks festivali korral-
dajaist Kadri Lassmann. "Kõla-
vad keel- ja puhkpillid, klaver 
ja löökpillid. Laval on kammer-
likud koosseisud duodest kvin-
tettideni. Festivalil esinevad nii 
täiesti esmakordselt kokku saa-
nud koosseisud kui ka juba aas-
takümneid koos tegutsenud pilli-
mehed. Kokku astub neljal kont-
serdil üles ligi 60 eesti interpree-

ti, nii noori muusikuid kui ka 
vanameistreid."

Teiste seas astuvad lavale te-
norid Oliver Kuusik ja Juhan 
Tralla, sopran Arete Kerge, viiul-
dajad Mari Poll, Hans Christian 
Aavik ja Arvo Leibur, tšellistid 
Theodor Sink ja Indrek Leiva-
tegija ning pianistid Ivari Ilja ja 
Sten Heinoja. Samuti oboemän-
gija Ingely Laiv-Järvi, trompetist 
Indrek Vau, klarnetist Too-
mas Vavilov, Heigo 
Rosin löökpilli-
del ja paljud 
teised. Tšel-
listi ja inter-
preetide lii-
du esimehe 
Henry-Da-
vid Vare-
ma sõnul 
on muusi-
kasünd-
mu-
se siht 
tuua 
kodu-
maine 
väärt 
heliloo-
ming laie-
ma publiku-
ni. "Eesti heli-
looming on tohutult 
rikas ja mitmekülg-
ne, aga suur osa sel-
lest kodumaise pub-
liku seas siiani võõ-
ras ja mitte nii me-
nukas," ütles Varema. 
"Selle põhjus võib olla 
ka tõik, et kodumaist 
heliloomingut mängi-

takse lihtsalt harvem, mistõttu 
pole palju väärt teoseid teeni-
tud kõlapinda leidnud. Festiva-
li eesmärk ongi seda muuta."

Festivali neli autoriõhtut kes-
kenduvad Artur Lemba, Erkki-
Sven Tüüri, Eino Tambergi ja 
Ester Mägi loomingule.

Esineja kui maadeavastaja
"Populaarsete heliteoste kõr-
val kõlavad ka vähetuntud või 

sootuks mängimata pa-
lad," ütles Lassmann. 

"Artur Lemba he-
liloomingut näi-
teks on praegus-
tel kontserdila-
vadel mängitud 
põhjendama-
tult vähe. Ala-
ti on publikut 
köitnud Erk-
ki-Sven Tüü-
ri ja Eino 
Tamber-
gi teosed. 
Jaanuaris 
tähistame 
Ester Mä-

gi sajandat 
sünniaasta-

päeva, festivali-
ga tahame sellele teha 

hea sissejuhatuse."
Kuigi kontserdika-

vast ei puudu ka tun-
tud lemmikud, leidub 
seal vähetuntud teo-
seid või sootuks män-

gimata palu, mille puhul tuleb 
noodipartiid helilooja käsikirja-
liste materjalide põhjal elusta-
da. Näiteks  kõlab Artur 
Lemba "Klaverik-
vintett" festivalil 
värskes kuues. 
"Vähemängi-
tud teoste 
esitamine 
annab in-
terpreedile 
ühtaegu suu-
re võimalu-
se ja vastu-
tuse. Oled kui 
maadeavastaja, 
kes oma leide teis-
tega jagab," sõnas pianist 
Sten Lassmann, kes on festiva-
lil üheks selle teose esitajaks.

Festuvali autoriõhtud toimu-
vad 5. detsembril (Artur Lemba), 
7. detsembril (Erkki-Sven Tüür), 
9. detsembril (Eino Tamberg) 

ja 11. detsembril (Ester Mägi). 
"Esmakordselt toimuvast eesti 

muusikale pühendatud nä-
dalast võiks saada jät-

kuv traditsioon 
meie kontser-

dielus," lisas 
Varema. 
"Nii saak-
sime meie 
külluslik-
ku loome-
pärandit 

ning kõr-
getaseme-

list interpre-
tatsioonikunsti 

võimalikult rohke-
te kuulajatega jagada."

Festivali kontserdipilet 
maksab viis eurot ja toetaja-
pilet 30 eurot. Kava ja pile-
tid on saadaval piletimüügi-
keskkonnas Fienta<https://bit.
ly/327KZGd>.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Eesti muusika nädal  
toob lavale ligi 60 
parimat esinejat

Avastamis- 
rõõmu pakuvad 
meie heliloojate  

vähetuntud lood.

Haabersti Linnaosa Valitsus 
avalikustab ajavahemikus 13.12-
29.12.2021 „Vabaõhumuuseumi 
tee 53 kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu.“
Detailplaneeringu on koostanud 
Osaühing R-KONSULT töö nr 
02/2015. Detailplaneeringu ees-
märk on moodustada planeerita-
val alal olevatest üldkasutatava, 
tootmis- ja transpordimaa siht-
otstarbega kruntidest elamu-, 
transpordi- ning tootmismaa siht-
otstarbega krundid. Detailplanee-
ringus on määratud kruntide jao-
tus, nende kasutamise tingimused 
ning ehitusõigus nelja üksikelamu 
ehitamiseks, mis on kuni kahe 
maapealse ja ühe maa-aluse kor-
rusega.
Planeeritud ala on jaotatud kin-
nistuteks vastavalt piirkonnas väl-
jakujunenud printsiipidele. Pla-
neeritud hoonete proportsioonide 
ja kõrguse kavandamisel on lähtu-
tud olemasolevast Vabaõhumuu-
seumi tee äärsest hoonestusest. 
Hoonete asukoha kavandamisel 

on arvestatud Vabaõhumuuseumi 
tee hoonestuse ehitusjoont ning 
tänavaäärset rohevööndit. Pla-
neeritud maa-ala suurus on 0,55 
ha Projekteeritavate hoonete ar-
hitektuurne lahendus peab olema 
kaasaegne ja arvestama asukoha 
spetsiifikat:
Detailplaneeringutega saab ülal-
nimetatud ajavahemikus tööpäe-
viti tutvuda linnaosa valitsuses, 
Ehitajate tee 109A/1 II korrusel ja 
Vabaduse väljak 7  I korruse info-
saalis, lauas nr 5. Detailplaneerin-
gu põhijooniste ja seletuskirjaga 
saab tutvuda ka Tallinna planee-
ringute registris aadressil http://
tpr.tallinn.ee/tpr/ Planeeringu nr 
DP041080.

Tallinna Linnavalitsus otsustas  
10. novembri 2021 istungil:
1. korraldusega nr 1210:
algatada Lagedi tee 3 kinnistu de-
tailplaneering, edaspidi detailpla-
neering. Lasnamäe linnaosas asu-
va planeeritava maa-ala suurus 
on 0,56 ha. Detailplaneeringu 

koostamise eesmärk on jagada 
Lagedi tee 3 kinnistu üheks äri ja/
või tootmismaa sihtotstarbega 
krundiks ja üheks transpordimaa 
sihtotstarbega krundiks ning 
määrata äri ja/või tootmismaa 
sihtotstarbega krundile ehitusõi-
gus ühe kuni 4-korruselise äri ja/
või tootmishoone ehitamiseks. Li-
saks antakse detailplaneeringus 
heakorrastuse, haljastuse, juurde-
pääsuteede, parkimise ja tehno-
võrkudega varustamise põhimõt-
teline lahendus.
2. korraldusega nr 1211:
võtta vastu Pirita linnaosas asuva 
0,19 ha suuruse maa-ala kohta 
koostatud Kloostrimetsa tee 56b 
kinnistu detailplaneering, Optimal 
Projekt OÜ töö nr 298, milles on 
kavandatud muuta Kloostrimetsa 
tee 56b sihtotstarbeta kinnistu 
sihtotstarve ärimaaks ning mää-
rata ehitusõigus ühe kuni 3 maa-
pealse ja 1 maa-aluse korrusega 
ärihoone ehitamiseks ja ühe 
1-korruselise abihoone ehitami-
seks.

3. korraldusega nr 1212:
tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 
8. märtsi 2017 korraldusest nr 
356-k „Vabaõhumuuseumi tee 
49a, Vabaõhumuuseumi tee 49b 
ja Vabaõhumuuseumi tee 49c ka-
tastriüksuste piiride muutmisel 
aadresside ja sihtotstarvete mää-
ramine Haabersti linnaosas“ luge-
da detailplaneeringu uueks nime-
tuseks „Vabaõhumuuseumi tee 53 
kinnistu ja lähiala detailplanee-
ring“.
3.1 Võtta vastu Haabersti linna-
osas 0,55 ha suuruse maa-ala 
kohta koostatud Vabaõhumuu-
seumi tee 53 kinnistu ja lähiala 
detailplaneering, osaühing R-
KONSULT töö nr 02/2015. Detail-
planeeringu eesmärk on moodus-
tada planeeritaval alal olevatest 
üldkasutatava- , tootmis- ja trans-
pordimaa sihtotstarbega krunti-
dest elamu-, transpordi- ning 
tootmismaa sihtotstarbega krun-
did. Detailplaneeringus on määra-
tud kruntide jaotus, nende kasu-
tamise tingimused ning ehitusõi-

gus nelja üksikelamu ehitamiseks, 
mis on kuni kahe maapealse ja 
ühe maa-aluse korrusega. Lisaks 
antakse detailplaneeringus hea-
korrastuse, haljastuse, parkimise 
ja tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendus.

Tallinna Linnavalitsus otsustas  
17. novembri 2021 istungil:
korraldusega nr 1239:
võtta vastu Kesklinnas asuva 1,00 
ha suuruse maa-ala kohta koosta-
tud C. R. Jakobsoni tn 14 // J. 
Kunderi tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 
14a kinnistu ning lähiala detailpla-
neering, OÜ Hendrikson & Ko töö 
nr 2748/17. Detailplaneering on 
koostatud eesmärgil muuta pla-
neeritavale alale jäävate kruntide 
piire ja sihtotstarbeid, sealhulgas 
Tallinna linna omandis oleva Ju-
han Kunderi tänav T2 kinnistu pii-
re, ning määrata kruntide kasuta-
mise tingimused ja ehitusõigus.
Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/

Teiste seas astub lavale 
tenor Oliver Kuusik.
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Kristiine päevakes-
kus kutsub eakaid 
liikumisringi

Kristiine tegevuskeskuse päevakesku-
se juures alustab uus liikumisring, mis 
käib koos parkides, terviseradadel ja 
vanalinnas. Iga kord lepitakse  järgmi-
seks korraks kokku paik, kus koos jalu-
tada. Liikumisring tuleb kokku iga kuu 
2. ja 3. esmaspäeval kl 12-14, kuutasu 
2 eurot. Osaleda saab vaktsineerimise 
sertifikaadi ettenäitamisel, osavõtuks  
palutakse eelnevalt registreeruda tel 
651 2703. Lisainfo www.kristiinetk.ee

Niguliste  
muuseumis algab 
jõuluprogramm
Niguliste muuseum kutsub osa saama 
jõuluajast ja vaatama dekoratsioonifir-
ma Shishi loodud jõulupuud.  Muuseu-
mi jõuluürituste keskne teema on sel 
aastal  keskaegne värvimaailm ja 
-sümboolika. Neli korda on kavas jõu-
luekskursioon, 11. ja 18. detsembril oo-
datakse jõuluehete valmistamise töö-
tuppa, kooli- ja lasteaialastele on 
mõeldud jõuluteemalised  muuseumi-
tunnid. Neljal advendipühapäeval kõ-
lab Niguliste muuseumis terve päeva 
orelimuusika Tiit Kiige ja Andres Uibo 
esituses. 

Põhja-Tallinnas  
avati jõulumaa
Põhja-Tallinna valitsus avas Stroomi 
rannapargis jõulumaa. Igal advendil ja 
õigeusu jõuluõhtul 7. jaanuaril kl 15-19 
toimuvad pargis lasteetendused, män-
gud, jõuluvana vastuvõtt, põnevad 
töötoad ning hobuvankri ja karusselli-
ga sõit, külalisi ootab jõulukuuskede 
allee. Jõulumeeleolu tuleb ka Kalamaja 
parki (Kungla 65), kus igal advendil 
näeb valgustatud kellatorni, kl 16-19 
mängib jõulumuusika ja paigaldatakse 
valgusdekoratsioon.

VABADUSE VÄLJAKU TUNNELIS 
AASTARINGI FOTONÄITUS
Vabaduse väljaku tunnelis saab 31. detsembrini vaadata näitust 
fotovõistlusel "Aastaring Tallinnas 2021" tunnustatud töödest. 
Tänavu saabus konkursile 172 võistlustööl, piltidel võib näha 
loodusvaateid,  linde-loomi, arhitektuuri ja ehitatavaid hooneid. 
Peapreemia võitis Cristo Pihlamäe fotoga "Peegeldus", rahva 
lemmikuks osutus Alina Kemppineni töö "The yachts". Kõikide 
tänavu esitatud fotodega on võimalik tutvuda linna kodulehel 
www.fotokonkurss.tallinn.ee/fotod

Minu  
TALLINN

Treenitud keha  
kardab kukkumist  
vähem

Lille asumiseltsi juhatuse liige Karin Sillamaa

Majaomanikud peavad kõnniteid korras hoidma, et 
teistel oleks ohutu käia. Muidugi tekitab vaidlusi, 
kas kõnniteid peaks hooldama elanik või linn. Tee-
ma aga on laiem ja lausa riigikogu arutluse küsi-
mus, sest siis peaksid ehk tõusma ka maksud. 
Mind ennast libedus ei heiduta, sest igapäeva-
selt treenides olen piisavalt sportlik. Liigesed on 
treenitud, et mitte kohe vääratada ja kukkuda. 
Jooksma läksin nüüd esimese lumega samuti, 
selle pärast elu seisma ei jää. Äkilise kiilasjääga 
on muidugi lugu teine. Meie teeme oma maja-
esise kõnnitee tavapäraselt nii puhtaks, et ise-
gi graniitsõelmeid kasutama ei pea. Lumekoo-
rikut ei teki, kui õigeaegselt ja veel pehme lu-
mega kõnnitee puhtaks lükata. Tavaline lumel-
abidas on selleks küllalt hea.

• Käes on esimesed lumised ja libedad ilmad. Pealinn uuris, kuidas on inimesed selleks valmis  
ning kas nad ka lund lükkavad ja teele graniidipuru puistavad.

URMAS MARDI: Libedaohvrid on  
võitnud kohtus suuri summasid

Päris libedal  
teel tuleb hoog  
maha võtta

Pirita aiaklubi eestvedaja 
Lea Nilson

Pisut võib peljata lume-
rohket talve siis, kui 
kõrvalised sõiduteed 
lahti lükkamata jäävad. 
Muidugi oleneb see ka 
reeglitest, mitme tunni 
tagant teid peab puhas-
tama. Praegu oli alles esi-
mene lumi, mistõttu jalanõu-
sid küll veel vahetama ei pea, 
kontsadega saab libisemist kart-
mata liikuda küll! Autol sai aga tõesti 

rehvid ära vahetatud. Päris libedal teel 
tuleb käia aeglasemalt ka talvesaa-
bastega. Lumi aga jõuab tulla ja minna 

veel mitu korda, nii et erilist 
lumelükkamist pole veel 

teha tulnud. Kiviplaa-
tidele on meil ta-

vaks visata sõel-
meid ja oleme 
lükanud oma 
aia tagant lahti 
ka selle osa, 
kus kõnniteed 
pole. Muidu 

jääks liikumisra-
da möödujaile vä-

ga kitsaks. Raskusi 
on tekkinud siis, kui 

teepuhastajad lume aia-
värava juurde lükkavad.

Libastumine võib 
kaasa tuua peapõru-
tused ja luumurrud

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas

Kiirabil oli kolme esimese libeda päeva-
ga kaheksa patsienti, kes kukkusid. 
Kuus neist 70-80-aastased ja kaks viie-
kümnendates. Reeglina kukkusid inime-
sed jalutades või õues töötades. Kukku-
misel libeduse tõttu on vigastused tüü-
pilised – peapõrutus või luumurrud käe 
randmeosas, külili kukkudes murrud 
õlas ja puusa piirkonnas. Ühel juhul oli 
ka roidemurru kahtlus. Kaks patsienti 
said abi kohapeal ja jäid kodusele jälgi-
misele, ülejäänud vajasid haiglaravi. Li-
beduse vastu ei ole head rohtu. Oluline 
on olla selleks valmis – uurida ilmatea-

det ja kodust või ka liiklusvahendist väl-
judes proovida ettevaatlikult, kas maa 
on libe või ei. Võimalusel tasub eriti ea-
katel inimestel, kellel võib olla raskem 
tasakaalu hoida, hoiduda õues käimi-
sest siis, kui pluss- ja miinuskraadid kii-
resti vahetuvad.

Jääpurika toodud  
õnnetuse pärast  
vastutavad kõik  
kortermaja elanikud
Korteriühistute liidu juhatuse liige 
Urmas Mardi

Kõige hullemad on talveil-
mad, kui kerged plussk-
raadid vahelduvad kül-
maga, lumi hakkab su-
lama ja majaesised 
kõnniteed muutuvad 
paari tunniga ülimalt 
libedaks. Kipub aga 
olema pigem nii, et lu-
me, jääpurikate ja libe-
duse tõrjumisse suhtu-
vad leigelt nii korterioma-
nikud kui ka vähem teadlikud 

ühistujuhid. Arvatakse, et meie maja 
juures pole ju kunagi midagi juhtunud, 
ei juhtu ka nüüd. Korteriomanike vas-
tutus on aga ühine. Näiteks lumise ja li-
beda kõnnitee või räästast kukkunud 
jääpurikate tõttu toimunud õnnetuse 
korral vastutab korteriühistu ehk siis 

kõik korteriomanikud. 
Olukord on siiski vä-

ga tõsine – libe-
duse ning katu-

selt langenud 
lume ja jää 
tõttu toimu-
nud õnnetu-
sed on va-
rem kohtus-
se jõudnud 

ning summad, 
mis ohvritele 

maksta tuleb, 
suured.

Tallinna botaanikaaed ootab oma 
sünnipäeval ekskursioonidele, 
Soome kuu avamise puhul on ka-
vas loeng virmalistest ja loodusfil-
mi linastused. Pidupäeva puhul on 
botaanikaaed avatud kella 18-ni ja 
pilet maksab kõigile 1 euro.

1. detsembril saab botaanikaaed 
60-aastaseks, juubeliaasta tähistamiseks 
kehastuti juba alates kevadest Taimerii-
gi suursaatkonnaks. Selle raames paku-
ti Eestis resideeruvatele saatkondade-
le võimalust tutvustada botaanikaaias 
oma riiki ning selle loodust ja kultuuri.

Jõulukuu on pühendatud Soomele 
ning selle riigi suursaatkond kutsub 
huvilisi botaanikaaia sünnipäeval kell 

12 virmalis-
te spetsialist 
Pääro Met-
sandi loen-
gule. Loen-
gule järgne-
vad loodus-
filmi "Väi-
kese põhja-
põdra Ai-
lo suur seik-
lus" vene- 
ja eestikeel-
sed linastu-
sed vastavalt 
kell 13.30 ja 15.30. Sünnipäeval vii-
vad botaanikaaias ekskursioone läbi 
Tiia Jaanus, Krista Kaur ja Maria Stru-

kova, ring-
käigud alga-
vad kell 13 
ja  14. Eks-
kursioonide-
le saab re-
gistreeruda 
https://bit.ly/
tba60. Det-
sembris on 
palmimajas 
Soome suur-
saatkonna 
ringmajan-
dusnäitus 

ning Markus Kiili fotonäitus.
Juubeliaastal on botaanikaaias käi-

mas või värskelt lõppenud ka mitmed 

ehitustööd. Maikuus avati uuenenud 
palmimaja, samuti sai uue ilme mä-
giaed ehk alpinaarium ning aasta lõ-
puks valmib uus haldushoone tele-
torni taga. 

Tallinna botaanikaaed asutati ENSV 
Teaduste Akadeemia instituudina 1. 
detsembril 1961. 1995. aastal botaa-
nikaaed munitsipaliseeriti ning on ol-
nud sestpeale Tallinna linna hallatav 
asutus. 60 aasta jooksul kogutud kol-
lektsioonid ning kujundatud avamaa 
ja kasvuhoone väljapanekud on Ees-
tis unikaalsed ja liigirikkaimad. Kü-
lastajad saavad talvehooajal taimeilma 
ilu- ning elurikkust avastada ja nauti-
da iga päev kella 11-16.

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

Botaanikaaed ootab oma 60. sünnipäevale


