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Pirital elav seitsmekuuse 
poja Mirko ema Kätlin jäi bee-
biootele 2020. aasta suvel, mil 
koroonapandeemia esimene 
laine oli möödas ja piirangud 
maha võetud. Kuna oli  tea-
da, et tuleb ka teine laine, oli 
naisel ärevust koroonapan-
deemia ajal beebit oodates 
kahtlemata rohkem kui veel 
mõne aasta tagustel rasedatel. 
"Muretsetud sai just lapseoo-
tuse ajal – et kui peaks ise ko-
roonasse haigestuma, kuidas 
see lapsele mõjub," meenutas 
Kätlin. "Mingil hetkel oli pea 
igaüks ümberringi kellegi lä-
hikontaktne, aga minu tut-
vusringkonnas ei jäänud õn-
neks siiski ükski lapseootel 
naine koroonasse. Äsja sün-
nitusmajja teist last sünnita-
ma sõitnud sõbranna oli nör-
dinud, et mehi enam sünni-
tusele ei lasta ja tahtis selle-
pärast isegi haiglat vahetada. 
Paljudele naistele ongi abikaa-
sast  sünnitusel väga suur tu-
gi, kes aitab toime tulla va-
lude ja muremõtetega – äm-
maemand on ju mitme sünni-
taja peale."

Koroona mõjul teeb seni 
Tallinnas pikalt plussis olnud 
sündivus vähikäiku. 2020. 
aastal sündis pealinnas 4427 
last ja loomulik iive oli -117 
inimest. Samas näiteks 2018. 

aastal sündis 4908 last ehk 481 
rohkem ja iive oli 434 inime-
sega positiivne. 2019. aastal 
sündis 4701 last ehk 274 last 
rohkem kui mullu ja iive oli 
423 inimesega plussis.

Sotsioloogiaprofessor Mare 
Ainsaare kinnitusel on sündi-
muse languse ja koroonavii-
ruse leviku vahel kindel 
seos. "Ka Eestis üldi-
selt ju langeb prae-
gu sündimus kiire-
mini," lausus ta. 
"See on ootus-
pärane, sest edu-
kaks laste saami-
seks on vaja turva-
list keskkonda, ja 
koroonaaeg ei paku 
seda kindlasti mitte. 
Eks keeruline aeg mõ-
jutab ka tallinlasi."

Senist suurt sündimust 
võrreldes ülejäänud Eestiga 
põhjendab Ainsaar siin ela-
va suure hulga sünnitusealis-
te inimestega. "Tallinna eri-
pära on olnud see, et siia tu-
leb kokku suhteliselt noor rah-
vastik," märkis Ainsaar. "Võr-
reldes ülejäänud Eestiga on 
Tallinnas vanuse jaotus hea, 
noori tuleb pidevalt juurde. 
Ja kui elanikud on noored, 
sünnib ka lapsi."

Ebakindluse ajal  
sündimus väheneb

Ka Ida-Tallinna Keskhaig-
la naistekliiniku ämmaeman-
dusjuht Vivian Arusaar kin-
nitab, et ebakindel olukord 
ja hirm koroona ees mõjutab 
sündimust. "On teada, et ül-
dine stressifoon seab naise ke-
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töökoha pärast jätab sajad lapsed sündimata
"Muretsetud sai just lapseootuse ajal – et kui  
peaks ise koroonasse haigestuma, kuidas see lapsele 
mõjub," ütles koroona ajal sünnitanud Kätlin. "Paraku 
ei olnud mul võimalik lapsesaamist edasi lükata."  
Mullu sündis Tallinnas ligi 500 last vähem kui paar 
aastat tagasi.

ha kaitserolli ehk rasestumi-
ne ei pruugi enam ladusalt õn-
nestuda – ebakindlasse ja eba-
turvalisse maailma ei ole et-
te nähtud sündida," lausus ta. 
"Mõistagi ei rakendu see kõiki-
de puhul, muidu me oleksime 
juba sõdade ajal välja surnud, 
kuid kahtlemata mõjutab pide-
vas stressisituatsioonis elami-
ne sensitiivsemat keha ja ül-
dist heaolutunnet. Kui stress 
on juhtivaks fooniks, on sel-
ge, miks rasestumised ei õn-
nestu kõige paremini. Oma 
nüansi lisab veel asjaolu, et 
kui seni rasestumisvastaseid 
vahendeid kasutanud naised 
soovivad beebiootele jääda, on 
tabletipõhiseid kontraseptiive 

küll lihtsam ära jätta, aga 
kui tegu on emakasise-

se vahendi või implan-
taadiga, peab selle 
eemaldama spetsia-
list. Ka vastuvõtu-
le pääsemine võib 
võtta nüüd seoses 
ravitöö ümber-

korraldustega oma 
aja."

Just hirm oli Tallin-
na ülikooli ühiskonna-

teaduste instituudi teaduri 
Mark Gortfelderi arvates esi-
mese koroonalaine ajal kõige 
suurem mehhanism – suur mii-
nus võrreldes varasema aasta-
ga nähtus 2021. aasta jaanuari 
sündidest. "Piirangud ja selle-
ga seonduv samas jääb, nagu 
ka majanduslik kahju," nentis 
rahvastikuteadlane.

Lapsi ei sünni, sest inime-
sed seisavad endiselt silmit-
si märkimisväärse majandus-
liku ja tervisliku ebakindlu-
sega. Ei muretseta mitte ai-
nult toimetuleku pärast, vaid 
ka väikeste laste viirushaigu-
sesse haigestumise ohu pä-
rast. "Kui enam ei ole või-
malust viia lapsi lasteaeda 
või kooli, on sellel selgelt vä-
ga tugev mõju lapsevanema-
te vaimsele tervisele," mainis 
Gortfelder varasemas interv-
juus. "Arusaadavalt võib eel-
dada, et mõju on negatiivne 
ja sellel on pikaajaline mõju 
inimeste pereloomise plaa-
nidele. Riik peaks mõtlema, 
kuidas leevendada kriisi mõju 
just pereloomise eas inimes-
te vaimsele tervisele."

Vanemahüvitis väga olu-
line

Arusaar nõustus: "Üldi-
selt inimene ei planeeri en-
dale suurt peret, kui sissetu-
lek ja elukeskkond on ebakin-
del," lausus ta. "Koroonaaeg-
setest töökaotustest ja palga-
langustest tulenevaid muutu-
si näeme ehk paari aasta pä-
rast, mil sotsiaalne turvalisu-
se tunnetamine enam inimeste 
kindlustunnet mõjutama hak-
kab. Täna maksame me oma 
sotsiaalmaksudest n-ö hom-
set ja ülehomset päeva. Ter-
vishoiusüsteemi ja sotsiaal-
kindlustuskaitsele tehtud ku-

lutused on koroonakriisi ajal 
kindlasti kasvanud, sest ko-
roonahaigete ravi on vahel 
väga kulukas, lisaks veel hai-
guslehtede hüvitamised, rää-
kimata koroonajärgse taastu-
misperioodi seisunditest – mil-
lisel määral ja kuidas inime-
se töövõime taastub, on tead-
mata. Seega, prognoos ei ole 
praegust nakatumistrendi vaa-
dates ülemäära optimistlik."

Statistikaameti analüütik 
Egle Saks märkis, et selle aas-
ta üheksa kuuga on sündinud 
10 025 last – 122 võrra vähem 
kui mullu sama ajaga.

"Näeme, et võrreldes aas-
tatega 2012. ja 2019. on sün-
dimus olnud oluliselt väiksem 
jaanuaris, juunis, juulis ning 
kõrgem märtsis," mainis Saks.

Tema sõnul on huvitav trend 
ka see, et mullu sünnitasid noo-
red naised vanuses kuni 29 vä-
hem esimesi ja teisi lapsi võr-
reldes varasema viie aastaga. 
"Positiivne on aga see, et kol-
manda ja neljanda lapse sün-
nitajaid tuli 2020. aastal igas 
vanuserühmas juurde, see on 
hea uudis sündide üldise vä-
henemise kõrval."

Kuivõrd on sündimuse vä-
henemisel tegemist koroona-
kriisi ja kuivõrd lapsesaamise 
vanuses naiste arvu muutuse-
ga, pole Gortfelderi sõnul või-
malik otseselt eristada.

"Asja teeb keerulisemaks 
ka perepoliitika ja selle muu-
tused. Eesti vaates on oluline, 
et 1. juulist 2017 hakati laste-
rikastele peredele maksma las-
terikka pere toetust (300 eu-
rot kolme kuni kuut last kas-
vatavale perele – toim), mis 
järgneval kahel aastal sündi-
de hulka kasvatas. Inflatsioo-
ni jõul on see aga tasapisi ka-
dumas," lausus ta.

Kuna sünnitusealiste arv 
väheneb veel vähemalt küm-
me aastat, peaks riik perepo-
liitikale eriti suurt tähelepanu 
pühendama ja tugevdama pe-
rede turvatunnet. "Eesti va-
nemahüvitis võimaldab ma-
janduskriisi mõju sündimuse-
le pehmendada," lausus  Gort-
felder, kelle sõnul oli viimase 
masu alguses 2008-2010 Ees-
ti sündimuses iseenesest kõrg-
aeg. Masu kestes algas 2011. 
aastast aga suur sündimuse 
langus. "Puhtalt majandusli-
ku kahju mõttes on koroona-
kriis mõistagi tunduvalt ma-
hedam kui viimase majandus-
kriisi mõju." 

Rasedus isolatsioonis
Kätlini beebi sündiski kõi-

ge suurema nakatumise ajal, 
tänavu märtsi keskel. "Samas 
tundsime mehega, et hirmust 
viiruse ees ei oleks õige lap-
sesaamist edasi lükata," rää-
kis naine. "Olin saamas ju-
ba 35-aastaseks, ja sealtmaalt 
edasi oleks kõik rasedusega 
seonduv olnud riski peale mi-
nek. Koroonaga tuli lihtsalt 
elama õppida."

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Sündimus on koroonaajal järsemalt  
langenud kogu Euroopas
• Prantsusmaa riiklik statistikainstituut 

avaldas 2021. aasta jaanuaris 
sündinud laste arvu. Esi-
algsed andmed näita-
vad jahmatavat lan-
gust: selle aasta sün-
dimus oli 13% väik-
sem kui eelmisel aas-
tal. Prantsusmaa on 
traditsiooniliselt olnud 
kõige kõrgema sündimu-
sega riik Euroopa Liidus. 
Viimased statistikainstituudi 
andmed näitavad aga suurimat sün-
dimuse langust pärast beebibuumi 
järsku lõppu 1970. aastatel. Võrreldes 
aasta varasema perioodiga oli 2020. 
aasta detsembri sündide arv 7% 
väiksem. Kokku sündis eelmisel aas-
tal Prantsusmaal 735 000 last ja see 
on väikseim arv pärast Teist maail-

masõda. (Allikas: Financial Times)
• Esialgsed andmed näitavad 

sündide arvu järsku lan-
gust ka Hispaanias ja 

Itaalias. Mõlemal riigil 
on juba praegu suured 
probleemid elanik-
konna vananemisega. 
Itaalias registreeriti 

2020. aasta detsemb-
ris 21,6% vähem sünnitu-

si kui eelmise aasta samal 
kuul. Itaalia riikliku statistikabü-

roo Istat on sündide arvu kokkuvari-
semist seostanud ka pulmade arvu 
langusega. 2020. aastal vähenes 
Itaalias abielude registreerimine roh-
kem kui 50%. Hispaania riiklik uuri-
misnõukogu ütles, et sündide arv 
võib kogu 2021. aasta oluliselt lange-
da.

Millised siis on epideemia 
ajal lapse kandmise ja sünni-
tamise eripärad? Kätlini lap-
seootuse keskpaigas  sai hoo 
sisse teine koroonalaine. "Tol 
ajal soovitati sünnitama hak-
kavatel naistel olla pikemalt 
kodus," meenutas Kätlin.

Naine hoidus kõikidest kon-
taktidest peale suhtluse oma 
vanemate ja elukaaslase va-
nematega. Meelelahutuse sul-
gemine teda ei häirinud ning 
kodukontor osutus igati muga-
vaks ohutusmeetmeks. "Töö-
le läksin vaid hädavajalikeks 
koosolekuteks,  kandsin ka 
siis maski, kui otseselt vaja 
poleks olnud, samuti üritasin 
ühistransporti vältida ja kasu-
tasin taksoteenust," kirjeldas 
Kätlin. Kui jaanuaris koroo-

Kui olukord koroonaga hullemaks läheb, võib juhtuda, et mehi ei lubata ohutuse pärast ultraheliuuringute juurde või ka enne sünnitust pere-
palatisse. Scanpix

Isad ei  
pääse naisele 
toeks olema ja  
vanavanemate  

külaskäigud  
jäävad ära.
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nakõver veelgi tõusis, võttis 
naine enne lapseootuspuhku-
sele jäämist välja veel puhku-
se ning oligi valdavalt kodune.

"Mu mees ei saanud kaasa 
tulla ühelegi ultraheli uurin-
gule kolmest," meenutas Kät-
lin. "Hea, et ei olnud varase-

mat võrdlusmomenti – nii ei 
osanud abikaasa ka nördimust 
tunda, nagu oleks ta millest-
ki ilma jäänud."

Asjalood arenesid nõnda, et 
Kätlinil tulid looteveed ära, 
aga sünnitus ei alanud – ja 
nõnda tuli olla üksinda haig-
la sünnituseelses osakonnas 
koguni kaks päeva. "Sünni-
tuseelses osakonnas käis üks 
ämmaemand nelja palatis ol-
nud naise vahet ja mehi sin-
na ei lubatud," rääkis Kätlin. 
"Kui mul sünnitegevus lõpuks 
kiiremaks läks, helistati me-
hele, et võite hakata haiglas-
se tulema. Õnneks öisel ajal 
sõidab Piritalt kesklinna 15 
minutiga."

Kätlinile tehti üldnarkoo-
sis siiski erakorraline keisri-
lõige. "Kui beebi lõpuks sün-
dis, sai isa esimesena tema-
ga nahk-naha kontakti, mi-
na nägin titat alles paari tun-
ni pärast narkoosist ärgates," 
kirjeldas Kätlin. Õnneks lõp-
pes kõik hästi – beebiga oli 
kõik korras ja ka värske em-
me taastus operatsioonist kii-
resti. Kokku sai haiglas oldud 
neli päeva. "Perepalateid siis 
paraku ei võimaldatud, pala-
tis olime ühe teise äsja emaks 
saanud naise ja oma beebide-
ga," meenutas Kätlin.

Mõistagi ei pääsenud lähe-
dased haiglasse õnnitlema , lil-
led saadeti hiljem koju. Katsi-
kulisi külla kutsuda ei tundu-
nud mõistlik. "Tõsi küll, va-
navanemad nägid beebit ju-
ba mõne nädala möödudes 
pärast põhjalikku eeltööd, et 
kõik on terved ja kodus pü-
sinud," rääkis  Kätlin. "Õues 
jalutada saime nagunii ja nii 
väikesega poleks tulnud mõt-
tessegi mõnda kaubanduskes-
kusse minna."

Kätlin naerab, et tore on 
täita raamatut "Minu beebi 
esimene aasta", kus nii mõ-
negi päevakajalise teema juur-
de tuleb kirjutada: koroona.

Ajal, mil nakatumisnäidud 
jälle tõusevad, võtab Kätlin 
pojaga ette ainult hädavaja-
likke käike arstile või poo-
di, seda viimast käruga jalu-
tuskäigu raames. "Inimestega 
kokkupuudet on minimaalselt 
– pisikesel on oma graafik ja 
selle järgi on sätitud ka kogu 
muu elu," lisas naine.

Arusaar tõi välja muret te-
kitava tõsiasja: kuna mehi ei 
lubatud koroonapandeemia 
alates enam sünnituse juur-
de ega perepalatitesse, suure-
nes kodusünnitajate hulk. Ko-
dus sündis 2020. aastal 124 
last, neist 92 puhul kasutati 
kodusünnituse teenust. "Se-
da on 51 võrra rohkem kui 
aasta varem," märkis Aru-
saar. "2019. aastal moodus-
tasid peresünnitused kõiki-
dest sünnitustest 84,2%, aas-
tal 2020 aga vaid 65,2%. Ka 
lõppeval aastal oleme tähe-
le pannud, et nn vastandu-
jad või koroonasituatsiooni 

tõsiduse eitajad teevad vali-
kuid oma huvidest lähtuvalt, 
arvestamata tervisest tulene-
vaid ja isegi juba olemasole-
vaid rasedus- ja sünnitusabi 
riske. Seetõttu näeme olukor-
di, kus vaid oma huvidest läh-
tuvalt võetakse risk sünnita-
da kodus ämmaemanda abi-
ta, adumata, et sellised olu-
korrad võivad endaga kaasa 
tuua pöördumatut kahju ko-
gu perele."

Ema vaktsineerides  
saab ka laps antikehad

Dr Piret Veeruse sõnul on 
sünnitusjärgsed perepalatid 
taas avatud alates 2021. aas-
ta juunist täisimmuunsetele 
pereliikmetele. "Sünnituse 
juures saab olla isa, kes on 
vaktsineerimata ja pole Co-
vid-19 põdenud, kuid sünni-
tusjärgsesse perepalatisse saa-
me teiste patsientide ja perso-
nali ohutuse tagamiseks luba-
da vaid koroonaviiruse suhtes 
immuunsed pereliikmed," sel-
gitas Veerus. "Alates 25. ok-
toobrist 2021 testime kõiki 
pereliikmeid koroonaviiruse 
suhtes immuunstaatusest ole-
nemata."

Sealjuures julgustab Piret 
Veerus ka beebiootajaid end 
vaktsineerima. "Vaktsineeri-
tud rasedatel on koroonahai-
gus oluliselt kergema kuluga, 
sealjuures vaktsineerimata ra-
sedal on haiguse kulg kordades 
raskem kui sama vanal mitte-
rasedal," kinnitas dr Veerus. 
"Vaktsineerida võib nii rase-
dust planeerides, raseduse ajal 
kui ka rinnaga toites. Vakt-
sineerimise abil saab haigu-
se vastu antikehad ema käest 
platsenta kaudu või rinnapii-
maga ka beebi."

Arusaar julgustab samuti 
kõiki rasedaid ja imetavaid 
emasid end vaktsineerima. 
"Näeme küll praegu, et ka 
vaktsineeritud nakatuvad ko-
roonasse, kuid siiski põevad 
nad seda kergemini," lausus 
Arusaar ja avaldas lootust, et 
praegu ei arva vast enam kee-
gi, justkui põeksid koroonat 
raskelt vaid vanemad inime-
sed. "Meil on tõsiseid haiges-
tumisjuhte väga palju ka noor-
te, k.a lapseootel naiste seas. 
Nõnda võiks iga beebiootaja 
endalt küsida, kas ta tahab 
nautida oma lapsega mõnusat 
pereks kasvamist. Kui haiges-
tuda raskelt koroonasse, võib 
hiljem olla keeruline pereõn-
ne ja lapse eest hoolitsemist 
nautida, sest tuleb tegeleda 
ka enda tervisega. Maailmas 
on ju kõik suuremad pandee-
miad seljatatud enamasti mas-
silise vaktsineerimise tulemu-
sena. Ravimitööstus on väga 
kontrollitud tööstus – igapäe-
vaselt kasutatav olmekeemia 
või kosmeetikum võib sisal-
dada rohkem kõikvõimalik-
ke allergiaid ja kõrvaltoimeid 
esile kutsuvaid abiaineid kui 
vaktsiin."
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Koroonaviirus toob  
enneaegsed sünnid
• Deltatüvi põhjustab raseda-

tel komplikatsioone 
ja rohkem rase-
daid satub in-
tensiivravi-
osakonda, 
haiglates 
võib prae-
gu kohata 
väga tõsi-
selt haigeid 
rasedaid.

• Koroonahaiguse 
korral on rasedatel kolm 
korda suurem risk vajada in-
tensiivravi ja hingamisapa-
raati kui mitterasedatel ja li-
gi kaks korda suurem risk 
surra. Samuti on raseda 
kopsude jt organite kahjus-
tused raskemad. Seetõttu 
esineb olukordi, kus ema 
ohutuse nimel tuleb rase-
dus lõpetada.

• Koroona on kasvatanud en-
neaegse lapse sünni-

tamise riski 40%. 
Pelgulinna sün-

nitusmajas on 
koroonahai-
ged kasva-
tanud enne-
aegsete las-
te hulka 

12,5%-ni, mui-
du on enneaeg-

suse osakaal aasta-
kümneid olnud stabiilselt 

umbes 5%.
• Koroonat põdedes tekivad 

platsentas põletikulised 
muutused ja trombid plat-
senta veresoontes, mille ta-
gajärjel halveneb loote hap-
nikuvarustus. Covd-19 posi-
tiivsete sünnitajate beebid 
vajavad kolm korda sageda-
mini intensiivravi.

Osale pere- ja sündimusuuringus!

Uuring aitab paremini mõista 
näiteks seda, mis määrab 
inimeste otsust paarisuhtes-
se astuda ja lapsi saada või 
sellest loobuda; mis paneb 
suhteid lagunema ning kui-
das eri pered oma igapäeva-
elu korraldavad.

Tallinna Ülikooli de-
mograafiakeskus ja 
uuringufirma 
Kantar Emor 
koostavad 
Eesti pere- ja 
sündimusuu-
ringut. Selle 
läbiviijad palu-
vad inimestel, 
kes saavad järg-
neva nädala jooksul 
pere- ja sündimusuuringus 
osalemise kutse, kindlasti 
osaleda.

Pere- ja sündimusuuring te-
geleb oluliste küsimustega, 
mis puudutavad inimeste iga-
päevaelu, kuid mõjutavad ka 
ühiskonda tervikuna. Uuring 
aitab paremini mõista näiteks 
seda, mis määrab inimeste ot-
sust paarisuhtesse astuda ja 
lapsi saada või sellest loobu-
da, mis paneb suhteid lagune-
ma ning kuidas eri pered oma 
igapäevaelu korraldavad. Uu-
ringu tulemused annavad tea-
vet perede muutumisest 21. 
sajandil ning on oluliseks alu-
seks Eesti perepoliitika täius-
tamisel.

Küsimustik on veebipõhine 
ja sellele saab vastata nii ar-
vutis kui ka nutitelefonis eesti 
ja vene keeles. Neile, kellel on 
rahvastikuregistris e-posti 
aadress, saadetakse uuringu-
kutse e-postiga. Teiste poole 
pöördutakse telefoni teel või 
tavakirjaga.

Eesti pere- ja sündimusuu-

ring on osa laiemast rahvus-
vahelisest uuringuprogram-
mist Generations and Gender 
Programme, mida koordinee-
rib Hollandi instituut NIDI. Uu-
ringus osaleb 29 riiki.

Eesti pere- ja sündimusuu-
ring koosneb mitmest etapist. 

Sel aastal saatis Kantar 
Emor kutsed ühele 

osale vastajatele 
kevadel ning 

teisele osale 
nüüd, aasta 
lõpus. Aasta-
tel 2024 ja 
2027 toimub 

uuringu teine ja 
kolmas küsitlus-

laine.
Inimesed vanuses 18-

60 on uuringule vastama palu-
tud juhuvalimi alusel rahvasti-
kuregistrist saadud andmete 
põhjal. Vastamine on vaba-
tahtlik, kuid perede igapäeva-
elust tõetruu ja mitmekülgse 
pildi saamiseks on väga tähtis, 
et võimalikult paljud kutse 
saanud küsimustiku täidaksid.

Eesti pere- ja sündimusuu-
ringu teaduskoordinaator on 
professor Allan Puur ja projek-
tijuht teadur Tiina Tambaum 
(pildil). Lisainfot projekti kohta 
leiate ggp2020eesti.ee/esi-
mene_laine  Uuring on jätk 
Eestis 1990. aastatel ja 21. sa-
jandi algul läbi viidud sama-
teemalistele uuringutele. Neist 
pärineb suur osa praegustest 
alusteadmistest sündimuse 
ning kooselude moodustami-
se ja lagunemise kohta Eestis. 
Uus uuring aitab neid teadmisi 
ajakohastada ja täiendada nii 
akadeemilise uurimistöö, polii-
tikakujundamise kui ühiskon-
na enesetunnetuse vajadusi 
arvestades.



4  •  8. november 2021  •  VAKTSINEERIMINE 

Linn otsustas möödunud 
kolmapäeval, et pealinna koo-
lid jätkavad 8.-12. novembrini 
veel osalisel kodusõppel ning 
kaugõpe jätkub neil klassidel, 
mis eelmiselgi nädalal ehk 4.-
8. klassidel. Koolimajas saavad 
novembri teisel nädalal õppida 
1.-3. ja 9.-12 klassid ning ha-
riduslike erivajadustega õpila-
sed. "Koolitöötajatel pole või-
malik tegeleda korraga tervi-
seameti ülesannetega, õpeta-
da koolides ja anda haridust 
ka koduõppel olevatele õpi-
lastele," lausus linnapea Mih-
hail Kõlvart. "Nad pidid kaar-
distama lähikontaktseid, saat-
ma õpilasi isolatsiooni ja tege-
lema koolide koroonakollete-
ga, ja seda kõike olukorras, 
kus ei olnud õigust delikaat-
seid isikuandmeid saada. Ko-
gu see koormus, mis koolide-
le täiendavalt on tekkinud ala-
tes septembrist, muudab õppe-
protsessi võimatuks. Eriti kui 
nakatumiste arv kasvab."

Kõlvarti sõnul ei ole olu-
kord läinud nädalaga pare-

maks. "Sõltumata valitsuse 
meetmetest halveneb olukord 
veel kahe nädala jooksul," tõ-
des ta. "Prognoos ütleb, et 
meil võib olla 2500 nakatu-
nut päevas, novembri lõpuks 
aga 3000 nakatunut päevas."

Koolikollete arv kasvab
Kõlvart ütles, et haigus levib 

peres, kodus ja koolis. "Järgmi-
seks kohaks on ilmselt tööko-
had, sest kui laps toob haigu-
se koju, viivad lapsevanemad 
omakorda selle tööle," rää-
kis ta. "Üldine olukord mõ-
jutab koole. Juba praegu näe-
me, et kollete arv kasvab. Kui 
eelmisel nädalal oli 48 kol-
let, siis nüüdseks on neid ju-
ba 53. 70% kolletest üle Ees-
ti on koolides."

Jakob Westholmi gümnaa-
siumi direktor Rando Kuustik 
rääkis, et kui koolide suuna-
mine osalisele distantsõppe-
le kuni kaheks nädalaks ehk 
kümneks õppepäevaks aitab 
olukorda paremaks muuta, siis 
tuleb seda teha. "Kümne päe-
vaga ei jää lapsed rumalaks," 
märkis ta. "Jah, see nõuab pal-
ju ohverdamist kõikidelt, en-
nekõike peredelt, aga õigus-
kantsleri kaudu õigluse nõud-
mine võib võtta nende kümne 
päeva jooksul kuni saja inime-
se elu, mida enam kunagi ta-

gasi ei too. Kui meie liikluses 
saaks ööpäevaga surma 10-15 
inimest, nimetaksime seda ju-
ba õige nimetusega – kriis või 
lausa katastroof. Meie esimese 
Covid-19 puhangu 46 surmast 
on saanud 1550 inimese surm. 
Olgu võrdluseks meenutatud, 
et parvlaeval Estonia hukkus 
852 inimest. Me oleme sõjas 
vaenlasega, kes ei kavatse nii-
pea alla anda."

Eesmärk vältida täielikku 
kodusõpet

Kõlvarti sõnul toetavad koo-
lijuhid distantsõpet, "sest neil 
on piisavalt vastutust üldist 
olukorda hinnata. Ja neil on 
ka sotsiaalset närvi." 

Pealinnas on praegu kaks 
kooli, kes jätkavad kontakt- 
õppega. "Praeguses kriisiolu-
korras me kindlasti ei hakka 
sõdima koolidega, kes on ot-
sustanud teistmoodi. Ja õigus-
likult ongi see kooli otsus, kui-
gi vastutuse võtab ikkagi lin-
navalitsus," ütles ta.

Linnapea rõhutas, et sildis-
tamine ei aita praegu kedagi. 
"Meie eesmärk on pingutada 
selle nimel, et sajaprotsendi-
list distantsõpet ei tuleks, kui-
gi lootus selleks pole eriti suur. 
Linnavõim ootab selleks otsu-
seid ka riigilt," ütles linnapea. 
"Me võtame kasutusele enne-
tusmeetmed, mille hulka kuu-
lub osaline distantsõpe kas ro-
tatsiooniga või lähtuvalt vanu-

serühmast – seda me hakkame 
vajadusel otsustama ka edas-
pidi. Osaline kodusõpe annab 
puhvrit ja šanssi, et täielikku 
distantsõpet ei tuleks.  Eelkõi-
ge usaldame antud küsimuses 
koolidirektoreid,  nende sig-
naalid on meile kõige tähtsa-
mad. Nemad teavad, milline 
on päris elu koolis, mitte need, 
kes seda paberi peal püüavad 
analüüsida."

Kõlvarti sõnul tuleb vakt-
sineerida võimalikult paljusid 
õpetajaid ja õpilasi. "Aga me 
ei saa tekitada illusiooni, et 
meie õpetajad on 100% kaits-
tud," selgitas ta. "Kuus kuud 
tagasi vaktsineeritud õpetajad, 
kes said AZ vaktsiini, peavad 
saama tõhustusdoosi. Me ei 
saa öelda, et keegi haiglas su-
reb, aga see pole seotud olu-
korraga koolides. On küll seo-
tud. Ka lapsed on lastehaig-
las. Ka vaktsineeritud inime-
sed on haiglas."

Linna haridusameti juha-
taja Andres Pajula tõdes, et 
riik jättis kohalikud omava-
litsused, sealhulgas Tallinna 
linna kõrvale koolides läbivii-
dava testimise korraldamisest, 
ühtlasi valitses toimuva koh-
ta krooniline infopuudus ja 
kiirustamine. "Tahtsime kaa-
satud olla, kuid meil puudus 
reedel selleks vajalik info," 
ütles Pajula. "Kui püüdsime 
esmaspäeval haridus- ja tea-
dusministeeriumist uurida, et 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

DIREKTOR: Oleme meditsiinilise katastroofi lävel

"Mitte ükski haridustöötaja ei 
lähe koolide osalise distants-
õppe peale kergekäeliselt, aga 
kui see päästab elusid, siis se-
da tuleb teha," lausus Westhol-
mi gümnaasiumi direktor Ran-
do Kuustik.

Jakob Westholmi gümnaa-
sium otsustas, et nakkusohu tõt-
tu oleks hea teha testid ära ko-
dudes enne kooli tulekut. Nii sai 
vältida andmekaitse probleeme, 
kui mõni laps oleks positiivseks 
osutunud, samuti testimise 
nõusolekute küsimist ja edasi-
tagasi kodu ja kooli vahet sõit-
mist. Testid läksid vaid koolis õp-
pivatele lastele. 

"Me ei pidanud õigeks panna 
osalisele kodusõppele saadetud 
lapsi või nende vanemaid massi-
liselt liikuma kodu ja kooli vahet, 
sest  osalise distantsõppe ees-
märk ongi ju see, et vähendada 
kokkupuuteid nii palju kui võima-
lik," selgitas Kuustik. "Seega, 
praegu testime lapsi 1.-3. ja 9.-12. 
klassides. Usaldame oma lapse-
vanemaid ja õpilasi, et kõik on 
kohusetundlikud,  ning kodudes-

se on saadetud juhendid (sh vi-
deojuhend – toim), niisiis 
olen rohkem kui veen-
dunud, et koduse 
testimisega saame 
hakkama kodude-
ga koostöös ning 
oleme kooli poolt 
nõus igakülgselt 
peresid aitama, kui 
keegi on testide tege-
misega hädas."

Esialgsel ülevaatusel teste pii-
savalt polnud, kuid teisipäeva 
jooksul toodi neid juurde. "Eel-
dan, et see pole ministeeriumile 
probleem, et hankida vajadusel 
teste juurde," ütles direktor. "Sel-
lepärast me ei muretse ja vaja-
duse tekkides oleme valmis ja-
gama teste kogu kooliperele."

Kuustik leidis, et testimine hai-
guse seire mõttes on üldiselt hea 
mõte. "Samas on mul loodusha-
riduse taust, mis tähendab, et 
usaldan teadust või mõõdeta-
vaid tulemusi," kinnitas ta. "Kui 
meie tippspetsialistid teaduses 
nagu näiteks doktor Fischer oma 
meeskonnaga, professor Merits 

või doktor Popov ütlevad oma 
hinnangutes, et me ole-

me meditsiinilise ka-
tastroofi lävel, kus 

ühtede elude 
päästmiseks on 
hädavajalik me-
ditsiin praktili-
selt sulgeda, 

peaks igal inime-
sel minema põlema 

punane tuluke: stopp, 
midagi on ikka väga valesti läi-

nud, et me oleme sattunud selli-
sesse olukorda, kus peame kaa-
lukausile panema inimeste elud 
ning otsustama, kes on elu roh-
kem väärt!"

Kuustik usub, et Eesti tublid 
õpetajad suudavad teha imesid 
ning need kümme kaotatud koo-
lipäeva korvavad nad õppeaasta 
jooksul kindlasti oma teadmiste 
ja tarkusega. "Mitte üks haridus-
töötaja ei lähe koolide osalise 
distantsõppe peale kergekäeli-
selt, aga kui see päästab elusid, 
siis seda tuleb teha," kinnitas 
Kuustik. "Käes on raskete otsus-
te rakendamise aeg."

Kodusõpe päästab elusid, vaktsineerida 
tuleb võimalikult palju õpilasi ja õpetajaid
"Kümne päevaga ei jää lapsed rumalaks," 
lausus linna korraldatud kodusõppe kohta  
Jakob Westholmi gümnaasiumi direktor 
Rando Kuustik. "Jah, see nõuab palju ohver-
damist kõikidelt, aga õiguskantsleri kaudu 
õigluse nõudmine võib võtta nende kümne 
päeva jooksul kuni saja inimese elu. "

Sitsi tänava re-
mont muudab 
busside 3, 26 ja 
26A liikumist
Ehitustööd Sitsi tänaval muu-
davad 3, 26 ja 26A liini bussi-
de liikumisteed tuleva aasta 
31. juulini. Bussid ei sõida Sitsi 
tänaval ega peatu Sitsi peatu-
se tavapärases asukohas. 26 
ja 26A bussidel jääb ära Niidi 
peatus; bussid peatuvad ajuti-
ses Sitsi peatuses Kopli täna-
val ja Paljassaare teel. Mõle-
male liinile lisandub täienda-
valt Madala, Lõime ja Maleva 
peatus, sest buss sõidab Sõle 
tänavalt Paljassaare teele 
Kopli tänava kaudu tavapära-
se Sitsi tänava asemel. Bussi-
liinil 3 jääb ära Sitsi peatus ja 
ümberkorralduse ajaks lisan-
duvad täiendavalt Tööstuse, 
Maleva, Lõime ja Madala pea-
tus, sest buss sõidab Tööstu-
se tänavale Kopli ja Sõle täna-
va kaudu.

Tasuta õigusabi 
Põhja-Tallinnas

25. novembril kl 10-14 saab 
Põhja-Tallinna linnaosa valit-
suse II korruse saalis (Kari 13) 
õigusapteegis nõu notaritoi-
mingute, pärimisõiguse, pere-
konnaõiguse, lastele elatisra-
ha, korterühistute problemaa-
tika, töölepingu seaduse jpm 
osas. Teenindatakse elavas 
järjekorras, eelnev registreeri-
mine ei ole vajalik, aga ooda-
takse ainult vaktsineeritud või 
koroonaviiruse läbi põdenud 
kliente. Info www.juristideliit.
ee või tel 631 3002, 631 4466.

Vanalinna  
kavandatakse 
eralasteaeda
Kesklinna valitsus soovib an-
da Aia 13/Uus 16 hoone kasu-
tusse lastehoiuteenuse osu-
tamiseks, koostööpartner 
peaks hoone renoveerima ja 
lastehoiuteenuse osutamise 
tingimustele vastavaks ko-
handama. Riigihanke õnnes-
tumise korral hakatakse neis 
ruumides lastehoiu või laste-
aia teenust osutama 2024. a 
alguses. Pakkumuste esitami-
se tähtaeg on 6. detsembril. 
Linna omandis oleva hoone 
üldpind on 321,7 m². 



VAKTSINEERIMINE  •  8. november 2021  •  5

kuidas testimine kulgeb, siis 
saime teada, et kuues pea-
linna koolis polnud testid es-
maspäevaks kohale jõudnud, 
kahel koolil puudus üldse in-
fo testimisest ja kümnes koo-
lis toimus etteantud ajal tes-
timine."

Mida teha, kui test on  
positiivne?

Pajula sõnul suutis 58 pea-
linna koolist kümme 1. no-
vembri hommikul testimist 
korraldada. Kuude kooli ei ol-
nud esmaspäeva hommikuks 
testid veel saabunud ning paa-
ri koolini jõudis info testide 
korraldamise kohta alles järg-
mise päeva hommikul. Tekkis 

küsimusi, kuidas oleks mõist-
likum testimist teha – 
kas anda test ko-
ju vanemate-
le kaasa või 
teha koolis 
kohapeal. 
Probleem 
oli Paju-
la sõnul 
ka see, et 
koolidel 
oli vaja lap-
sevanemate 
nõusolekut, 
kuid paljudes 
koolides ei suude-
tud seda nädalavahetu-
sega saada. Paljud koolijuhid 
avaldasid muret, et keeruline 

on kasutatud testide kokku-
korjamine ja utiliseerimine.

Kõigest hoolimata kulges 
testimine Pajula sõnul üldjoon-
tes hästi. "Osa koole testimist 
läbi ei viinud ja selles osas 
jagasid koolijuhid ka selgitu-
si. Nimelt tahab iga õpetaja 
tundi minna ettevalmistatult, 
kuid paljud neist polnud tes-
timise läbiviimiseks ette val-
mistatud." 

Pajula sõnul oli palju ka õi-
guslikke küsimusi ehk et kui 
õpilane osutub koroonaposi-
tiivseks, siis mis edasi saab. 
"Kõige olulisem küsimus on 
see, et kui 20 õpilast teevad 
klassiruumis testi ja kahel tu-
leb positiivne tulemus, siis te-
gelikult ei saa ma rääkida de-
likaatsetest terviseandmetest, 
vaid need andmed on kõigile 
avalikud. Ehk kui kaks kuud ei 
väljastanud terviseamet koo-
lidele infot nakatunute koh-
ta, siis nüüd äkki teavad se-
da terved klassid."

Parem testida kodus
Tallinna volikogu liige (Eesti 

200) Liina Normet on koolides 
testimisele täiesti vastu. "Kogu 
see korraldus tekitab mitmes 
aspektis segadust, paanikat ja 
häbi," leidis Normet. "Esiteks 
peavad õpetajad, kelle töökoor-
mus on niigi suur, suutma ter-
ve klassitäie lapsi teste tegema 
panema. Siis kella tiksumine, 
kuni selgub, kes on positiivne, 
kes negatiivne. Mu enda küm-
neaastane tütar ütles, et see on 
nagu Squid game'i (uus popu-
laarne õudussari – toim) peh-
me versioon: vaatad eluga ris-
kides kella, kas saad läbi või ei! 
Kui testi tulemused on hirmu-
ga oodatud, peab õpetaja suut-
ma tuua lapsed õppimise juur-
de. See ei ole kindlasti lihtne."

Normet tõi välja testitulemu-
se temaatika: "Mis saab, kui lap-
se test on positiivne? Meil koh-
tab paljudes koolides niigi väga 
julma koolikiusamist. See posi-
tiivne laps võib aastateks saa-
da külge nime ja mõnitamise!"

Normet rõõmustas oma lap-
se kooli otsuse üle anda kiirtes-
tid koju kaasa. "Sellega olen ma 
nõus ning teeme teste esmaspäe-
va, kolmapäeva ja reede hom-
mikuti," kinnitas ta. "Kui meil 
kodus testimise võimalust ei 
oleks, ei lubaks ma koolis kõigi 

ees kindlasti mitte oma 
last testida!"

Kuigi ka ko-
dustestimi-

se kohta on 
nii mõned-
ki kriitika-
nooli saat-
nud– et 
kas saab 
inime-

si usaldada 
–. leiab Nor-

met, et ei saa 
karistada kõiki 

sellepärast, et äkki 
keegi petab.

Lea Eisen, 
Kristiina Kröönström
pealinn@tallinnlv.ede

Linn lõi vaktsineerimiseks 
koju tulevad brigaadid, mi-
da saab tellida telefonil 
666 2727. Samuti võib taas 
saada esimese haiguspäe-
va hüvitist.

Kui seni on haiglad pidanud 
koroonapõdejate tõttu piirama 
teiste abivajajate hulka, keda 
nad vastu võtavad, siis nüüd 
on jaks otsas ka perearstidel. 
"Me peame samamoodi vali-
ma juba, kelle kõnesid suuda-
me vastu võtma," lausus pe-
rearstide seltsi juht Le Valliki-
vi. "Ka testkeskus peab kaud-
selt valima, kes pääsevad liini-
le ja kes mitte, keda saab eri-
arstiabisse saata ja keda ei saa. 
Loomulikult see ei meeldi mei-
le, kuid on paratamatus, mis 
pealegi süveneb."

Registreeru kasvõi  
nädalavahetusel

Ehkki Eesti tervishoid on 
suure hulga koroonahaigete 
tõttu katastroofi äärel, on ik-
ka vaktsineerimata ligi poo-
led elanikest, kes usu-
vad hirmujutte kait-
sesüstimise kohta. 
"Tõsist tüsistust 
minu nimistus 
ja meie keskuste 
nimistutes üks-
ki vaktsineeritu 
saanud ei ole," 
kinnitas Vallikivi. 
"Samas haiguse läbi-
põdenute seast iga viien-
da tervis ei saa enam kunagi 
päris endiseks. Näiteks on neil 
neerupuudulikkkus ja südame 
rütmihäired."

Tallinnas liiguvad seetõttu 
vaktsineerimispaigad elanike-
le aina lähemale. "Need, kellel 
on nt kõrge ea või puude tõt-

tu raske vaktsineerimispunk-
ti minna, saavad tellida enda-
le nüüd vaktsineerimisbrigaadi 
koos nõustamisega koju,"  lau-
sus abilinnapea Betina Beškina.

Vaktsineerija koju tellimi-
seks tuleb helistada telefonil 
666 2727 tööpäevadel kella 
8-20, nädalavahetustel saab se-
da teha kella 9-17. Registree-
ruda saab järgmiseks päevaks. 
Tööle asub kaks brigaadi. Pat-
sientidele öeldakse registreeri-
misel päev, millal vaktsineeri-
ja koju tuleb, ja ka ajavahe-
mik. Teenus on jagatud päe-
vade kaupa piirkondade vahel.

Beškina sõnul pannakse ka 
Vabaduse väljakule veel üks 
vaktsineerimispunkt. "Vakt-
sineerimis- ja nõustamis-
punkt on plaa-
nis avada lä-
hiajal," mai-
nis ta. "See 
töötab 
12 tun-
di päe-
vas, kel-
la 9-21. 
Teenust 
saab ae-
ga varem 
kinni pa-

nema-
ta, tul-

ge ko-
hale ja võite  
esitada küsimusi, 
lasta teha vakt-
siinisüsti või tes-
ti. Kohal on õde, 

kes tegeleb nõusta-
misega, iga päev on 

ka kaks vaktsineerijat 
ja assistent. Vaktsineerida 

saab kõigi vaktsiinidega, mis 
on Eestis kasutusel – Janssen, 
Moderna, Pfizer. Tehakse nii 
esimest, teist kui ka  tõhus-
tusdoosi."

Abilinnapea hindas punkti 
võimekuseks teenindada 250 
inimest päevas. "Lisaks vaktsi-

neerimisele toimub ka PCR tes-
ti tegemine nii saatekirja alusel 
kui ka ilma selleta – viimane 
tähendab raha eest. Hind on 
44 eurot," lisas ta.

Vaktsineerimispunktid  
neljas paigas

Beškina sõnul on neljas lin-
naosas 20. oktoobrist avatud 
nõustamis ja vaktsineerimis-
punktid – Haaberstis, Põhja-
Tallinnas, Lasnamäel ja kesk-
linnas. "Lasnamäel tegutseb 
punkt Lindakivi keskuses, teis-
tes linnaosades on telgid," mai-
nis ta. "Neis on saanud kaitse-
süsti üle 3500 inimese. Punk-
tid on avatud 9. novembrini."

Kõigis punktides saab vakt-
sineerimise kohta ka nõu kü-

sida.
Beškina mee-
nutas, et linn 

on pakkunud 
koroonavii-
ruse pidur-
damiseks 
haigusle-
he esime-
se päeva 
hüvitist. 

"Taaskäivi-
tasime selle 

meetme taas 1. 
septembril ja kuni 

aasta lõpuni on võima-
lik Tallinna elanikel haigusle-
he lõppemisel saada linnalt esi-
mese haiguspäeva eest 30 eu-
rot toetust. Kevadel maksti sel-
leks kokku üle 180 000 euro ja 
praeguseks on sama  hüvitist 
taotlenud 2285 inimest. Linn 
on teinud  esimese haiguspäe-
va hüvitamiseks väljamakseid 
kokku 236 000 eurot."

Toetuse saamiseks tuleb 
esitada taotlus aadressil htt-
ps://taotlen.tallinn.ee/haigus-
paev 24 tundi pärast haigus-
lehe lõppemist ja haigusraha 
väljamaksmist.

Vaktsineerija  
saab endale koju 

tellida telefonil  

666 2727.

Vaja oleks üleriigilist  
e-õppe keskkonda
• Tallinna volikogu 

liige (Eesti 200) 
Liina Normeti 
sõnul on kurb 
vaadata, kui-
das haridus-
minister teeb 
kõik selleks, et 
koole kinni ei 
pandaks – isegi selli-
se hinnaga! "Distantsõpe ei 
ole kindlasti kõigile sobiv ja 
tekitab peredele palju prob-
leeme, kuid Covid-19 ei pruu-
gi meil veel aastaid lasta har-

jumuspärast elu elada," 
nentis Normet. "Ma ei 

saa öelda, et eelis-
tan distantsõpet 
kiirtestimisele, sest 
väga paljudele las-
tele on distantsõpe 

keeruline. Meie pe-
rele see sobib, aga 

mõistan neid, kellele üldse ei 
istu. Ammu peaks olema 
töös üleriigiline ühtne e-hari-
dusplatvorm, mis aitaks kaa-
sa hoopis ühtsemale haridu-
sele!"

Kodusõpe päästab elusid, vaktsineerida 
tuleb võimalikult palju õpilasi ja õpetajaid

Vaktsineerija koju tellimiseks tuleb helistada telefonil 666 2727, tööpäevadel kella 8-20, nädalavahetustel 
saab seda teha kella 9-17. Registreeruda saab järgmiseks päevaks.  Albert Truuväärt

Koolides aja  
peale nakatumis-

ohuga võidu testi-
mine meenutab  
õudusseriaali.

Liikumisraskustega 
inimesed saavad 
vaktsineerijad koju kutsuda

See, kui õpila-
sed end enne 

kooli kodus tes-
tivad, on ohu-

tum, kui nt kõik 
kooliaulasse 

oma testimisjär-
jekorda ootama 

kogunevad. 
Stseen haridus-

ministeeriumi 
õppevideost, 

mis õpetab õpi-
lasi end testima.
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Kui riputan Kuldsesse Börsi 
peibutuseks välja pildid mõni-
sada eurot maksvast naisterah-
va kasutatud kasukast, ei ilmu 
mitu nädalat välja ühtegi ostjat. 
Ei õiget ega liba. Siis aga võetak-
se ühel sombusel õhtul suhtlus-
programmi WhatsApp kaudu vä-
lismaalt ühendust. Suhtlusprog-
rammi profiilipildi järgi oli tege-
mist ilusa noorema, blondi nais-
terahvaga, 6-7-aastane poisslaps 
põlvel istumas.

Usalduse tõstmisega püütak-
se isegi vaeva näha, mõtlen en-
damisi.

Öised dialoogid  
tundmatuga

Järgneb tavapärane ostja-
müüja dialoog inglise keeles. 
Kui korras on too rõivaese, kui 
palju kasutatud. Märkimisväär-
ne, et ei mingit pealetükkivust 
ostja poolt. Vahel kaob ta päe-
vadeks, isegi nädalaks, enne kui 
dialoog edasi kulgeb.

Kogu see taktika – lastega on 
kiire ja pole aega endale mõelda 
– tundub vägagi usutav. Psühho-
loog Aili Kukumägi, kes pettu-
reid ehk skämmereid uurinud, 

nimetab seda faasi "ohvri ti-
nistamiseks". Kuigi ostuhuvili-
ne väidab end elavat Belgias, an-
nab "pereema" jaoks kummali-
ne aeg, mil ta eelistab vestlust 
edendada, ehk kl 3-4 öösel ai-
mu, et ta pesitseb pigem mingis 
hoopis teises ajavööndis.

Peagi saabub tehingu kulmi-
natsioon. Saadan ostjale panga-
konto numbri. Maksekeskkon-
nast PayPal saabub teade, et mi-
nu pangaarve poole olevat teel 
400 eurot ehk kasuka hind koos 
saatmiskuludega.

Ostja pommitab vahetpida-
mata sõnumitega. Kas ma ikka 
olen selle maksekorralduse kät-
te saanud? Millal ma kauba teele 
saadan? Toonitab, et ma ikkagi 
klikiksin maksekorralduses too-
dud lingil, et tehing lõpuni viia 
ja raha oma kontole saada. Seda 
ma enam muidugi teha ei julge, 
sest kardan viirust.

WhatsAppi kaudu saabub ost-
jalt järjest viis veenvat sõnumit. 
Kõik olevat justkui korras ja ko-
he laekuvat müüdava asja eest 
rahasumma. Saatku ma kaup 
kähku teele. Kui soovin sellest 
müüjaga veel silmast silma ehk 
videokõne kaudu vestelda, et 
me teineteise nägusid näeksime, 
siis, nõnda nagu võib arvata, ta 
keeldub: "Aeg on hiline ja lap-
sed magavad."

Kuulutan meie vestluse lõp-
penuks. "Kui foto, mis kusa-
gilt näpatud, paistab isegi usu-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Kriisiajal kasvab ostlemine internetis – paraku on see 
nagu džungel, kus sissetallatud radadelt kõrvaleastu-
jat ähvardavad halastamatud kiskjad. Kui e-poest ost-
mine nõuab lihtsalt ettevaatust, siis eraisikule müümi-
ne või temalt ostmine veel sada korda enam. Petturi-
te hulk on kasvanud plahvatuslikult ja nende hitiks on 
maksekorralduste ääretult osav võltsimine. Tänavu 10 
kuuga langes Põhja perfektuuris netikelmuse ohvriks 
1094 inimest.

ÜLE 1000 LINLASE NETIÄRI LÕKSUS: Petturid esinevad 
pereemadena ja kaotatud kaubale võid maksta pealegi

kondi on küberturvalisus. "Ku-
sagilt saab osta hästi töötavate 
e-kirjade kujundusi, sinuga pee-
tud suhtlus põhines tõenäoliselt 
läbimõeldud stsenaariumil, mida 
saab omakorda osta."

Marvet ütleb, et kui palutak-
se ostu eest mingil põhjusel ra-
ha tagasi kanda, sest pole kaupa 
kätte saadud – tegelikult on see 
vaid ettekääne –, on raha tegeli-
kuks saajaks ostja asemel ilmselt 
"rahamuul". Neid tankiste saab 
kelleltki kolmandalt rentida jne.

Vanade hittide kaverid
Kuigi aeg-ajalt jääb mulje, et 

petturid tulevad turule mille-
gi uue või huvitavaga, siis tege-
likkuses rüütatakse sageli kulu-
nud skeeme kaasaegsesse vormi.

"Enamik petuskeeme on tege-
likult väga vanad," muigab Mar-
vet. "Minu lemmikuks on "his-
paania vang" ehk sõber on välis-
maal hätta jäänud ja vajab koju 
saamiseks raha. Sellest kirjutab 

kui "vanast petuskeemist" New 
York Times aastal 1898."

Petturid siiski ka arenevad. 
Eestiski on levinud kõned "pan-
gatöötajatelt", kes küsivad "tur-
valisuse tagamiseks" teie panga-
paroole, kuid leidub ka märksa 
uuem tase teie kontole ligipää-
suks. Väga õpetlik lugu ilmus 
Marveti sõnul sellel teemal just 
äsja ajakirjas Vice.

Lühidalt: on võimalik renti-
da botte (programme), mille abil 
kasutajalt panga sisselogimiseks 
täiendav turvakood – Eesti mõis-
tes siis mobiilID või smartID - 
välja meelitada. Teile helistatak-
se justnagu näiteks PayPali tur-
vaosakonnast ja palutakse kon-
to kaitsmiseks kood sisestada. 
Kui seda teete, ongi kõik ja ole-
te rahast ilma.

Kui sõlmitakse tehinguid 
näost näkku, siis ei saa kurjate-
gijad vahele tulla. Digitehingutele 
aga küll. Küberkuritegevuse õil-
mitsemisele aitab kaasa praegu-

tav, siis nimega võinuks rohkem 
vaeva näha," mõtlen. Kui keegi 
nimetab end Sarah Johnsoniks, 
ei kõla see just usaldusväärselt.

Alguses arvan, et eesmärgiks 
oli PayPali võltsitud maksekor-
ralduse kaudu mu seadme naka-
tamine mingit laadi pahavaraga, 
või püüe pääseda ligi pangakon-
tole. IT-ekspert Peeter Marvet, 
kui oli uurinud mu kirjavahe-
tust "Belgia ostjaga" ja PayPali 
nn maksekorraldust, lükkab sel-
le siiski ümber.

Maksekorralduse-laadsed 
kirjad

"Sinu juhtum on skeem, mille 
puhul müüjale jäetakse "makse-
korralduse laadse kirjaga" mulje, 
et raha on teel," märgib ta. "Eda-
sine on puhtalt petturi veenmis-
kunst – et paneksid ikka kauba 
teele enne raha laekumist. Tõe-
näoliselt jätkub jant ka pärast se-
da. Kas on vaja osa raha tagasi 
kanda – enne, kui see sulle lae-
kub – või tekivad mingid takis-
tused kauba kättesaamisel, mil-
les sina oled süüdi ja pead osa 
kulusid katma vms. Teisisõnu, 
lisaks selle eest, et ei saa müü-
dud kauba eest raha, maksad 
veel peale kah."

Üsna peatselt põrmustub mu 
lootus, et öised konversatsioonid 
kellegi Sarah Johnsoniga mõne-
sajaeurose kasuka teemadel on 
viinud mind petturite maailmas 
millegi originaalseni. Tõsi, leidub 
siiski vähe andmeid Eesti kohta, 
kus kellegi naha üle kõrvade tõm-
bamiseks oleks võltsitud just Pay-
Pali maksekorraldust. Siiski on 
näiteks 2019. aastal läinud õnge 
peegelkaamera omanik. Müügil 
olnud kaamera saatis ta PayPali 
võltsitud maksekorralduse pea-
le Londonisse. Kahju sai ohver 
üle 400 euro.

Politseistatistika järgi näita-
vad kelmused, sh arvutikelmu-
sed kiiret tõusu. Võimalik, et te-
gemist on pandeemia mõjuga. Nii 
registreeriti 2019. a Põhja prefek-
tuuris 734 arvutikelmust. Täna-
vu 10 kuuga on see number juba 
1094. Sama on muude kelmus-
tega: 2019. a 884, tänavu 1153.

Põhja prefektuuri 
kriminaalbüroo kel-
muste ja majanduskuri-
tegude talituse juhi Paul 
Pihelgase sõnul on mak-
sekorralduste võltsimi-
ne inimeste petmiseks, 
et nad kauba saadaksid, 
üsna levinud. Samalaad-
ne lugu juhtus alles ok-
toobris.

Kannatanu oli pannud 
oma nutitelefoni müüki 
Facebook Marketplace’i 
ja temaga võttis ostusoo-
viga ühendust välismaa-
lane. Ostja ja müüja leppi-

sid kokku hinnas ning ostja saa-
tis müüjale koopia maksekorral-
dusest. Müüja pani telefoni teele 
kullerpostiga Poola, tasudes ka 
postikulu. Hiljem selgus, et mak-
sekorraldus oli võltsitud. Müüja 
sai kahju üle 200 euro.

"Kõigi nende skeemide ta-
ga on laiem võrgustik," sõnab 
Marvet, kelle üks uurimisvald-

IT ekspert Peeter Marvet on muuhulgas aidanud vanemaid inimesi arvutiasjanduses järje peale ja hoiatanud neid ohtude eest internetis. Kui ettevaatamatu klikkimine otseselt ei 
tapa, siis kaudselt küll: võib teha rahast lagedaks. Scanpix

Võltsitud maksekorraldust aitavad avastada 
võhikule tundmatud detailid
Ilma IT-alase hariduseta on võltsitud 
maksekorraldust inimese käest kau-
ba välja petmiseks raske eristada õi-
gest või "päris" korraldusest. Mängu 
tulevad nüansid, mida treenimata 
silm üldiselt ei märka.

Nii analüüsis ekspert Peeter Marvet 
PayPali võltsitud maksekorraldust, mille 
alusel "ostja" lootis, et ma müüdava 
eseme talle teele saadan.

Algul paistab, et maksekorraldusega 
e-kiri on tulnud nimega service@pay-
pal.com seotud aadressilt ehk kõik 
tundub õige. Kui vaadata kirja sisse, 
siis on aga näha ka aadress, millelt kiri 
saadetud ja see ei ole teps mitte pay-
pal.com, vaid hoopis pay-transfers.net 
Teisisõnu on kirja saatjatena märgitud: 
service@paypal.com service@pay-
transfers.net

Tekib küsimus, miks peaks PayPali 
maksekorraldus olema seotud selle tei-
se nimega aadressiga? Vastus on, et ei 
pea ega tohigi.

"Huvitava nüansina võib mainida, et 
see pay-transfers.net on Gmaili n-ö äri-

versiooni kasutaja," märgib 
Peeter Marvet. See viitab justnagu min-
gile tegutsevale ettevõttele või ettevõt-
jale.  Teisisõnu peaks Gmaili süsteemis 
leiduma petturi jälgedele juhtivaid vii-
teid. "Ei oska öelda, miks seda kinni 
pandud pole, aga loodame, et vahest 
koguvad "pädevad ametimehed" kusa-
gil infot eesmärgiga petturile jälile saa-
da," märgib Marvet.

Kelmid petsid kahelt tallinlaselt  
välja tuhandeid eurosid
Seni tabamata kelmid petsid 
oktoobris kahelt tallinlaselt 
kokku välja üle 17 000 euro.

22. oktoobril helistati 
Haaberstis elavale 76-aas-
tasele naisele, helistaja esit-
les end pangatöötajana ja 
pettis naiselt välja Swedbanki 
ning LHV Panga internetipanga ka-
sutajatunnused. Naisel paluti sisestada 
Smart-ID koode, mille tulemusena tehti 
naise teadmata tema Swedbanki ja 
LHV Panga kontodelt viis ülekannet 
naisele tundmatu inimese kontole. Kel-
musega tekitatud kahju on ligi  12 400 
eurot, teatas Põhja prefektuur BNS-ile.

9. oktoobril tutvus 36-aastane Haa-
berstis elav naine internetis mehega, 

kes mainis pärast mõningast suht-
lust, et tegeleb krüptorahasse 

investeerimisega ja lubas nai-
sele sellekohast abi osutada. 
Mees juhendas naist regist-
reeruma veebilehel diemue.

com ja õhutas teda ajavahe-
mikul 10.–14. oktoobrini tegema 

krüptoraha vahendusfirmadele Bi-
nance ja crypto.com ülekandeid kogu-
summas ligi 5000 eurot.

Tehingud kajastusid ka kauplemis-
platvormil, kuid enda raha naine ise-
seisvalt kätte ei saanud. Lisaks leidis ta 
internetist infot, et temaga suhelnud 
mehe konto on libakonto ning tegemist 
on kelmusega. Naisele tekitatud kahju 
on ligi 5000 eurot.
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KÕLVART JA KARIS: Vaja 
on koroonat võita, vaenlase 
otsimine ei aita kedagi

ÜLE 1000 LINLASE NETIÄRI LÕKSUS: Petturid esinevad 
pereemadena ja kaotatud kaubale võid maksta pealegi

ne e-poodlemise ja üleüldise e-
kauplemise kõrgaeg.

Kõige turvalisemad on  
tuntud e-poed

Kui viiruse tõttu olid poed 
eelmiste lainete ajal suletud, siis 
Eesti e-kaubanduse liidu tegev-
juhi Tõnu Vääti kinnitusel kas-
vas e-kaubandus kuni 200%. 
Praegu, kui poed on vaatamata 
kolmandale viiruselainele siiski 
lahti, kasvab see samuti – 30-
50% kuus. E-poodleb umbes 
90% eestimaalastest. Kui pal-
ju on aga suurenenud ost-müük 
internetis inimeste vahel, võib 
vaid oletada, aga ilmselt on see 
number samuti väga suur. "In-
ternetipettuste arv on samuti 
kasvanud massiliselt," möönab 
Väät murelikult. "Telefoni teel, 
SMS-idega, e-kirjadega – kõiki-
del viisidel."

Väädi kinnitusel on kõige tur-
valisem e-ostlemise koht Eesti 
enda e-poed.

Enam-vähem sama turvalis-
teks võib hinnata välismaiseid 
suuri ostukeskkondi nagu e-Bay, 
Amazon jt. Samuti ei teki üldi-
selt probleeme ostlemisel Euroo-
pa Liidu riikide e-poodidest. Se-
da muidugi juhul, kui ostja on 
kindlalt veendunud, et tegemist 
on Euroopa e-poega.

Väädi sõnul minnakse sage-
li reklaami õnge – teatavasti on 
võimalik välismaisel kauplusel 
näiteks sotsiaalmeedias tellida 
reklaami eesti keeles ja tarbijad 
arvavad, et tegemist on justna-
gu Eesti poega. Kui müüja aga 
asub tegelikkuses kusagil Aa-
sias, ei kehti tema jaoks näiteks 
14-päevane kauba tagastamis-
kohustus – nõnda nagu see on 
kõikjal EL-s.

Kindlasti tuleks hoiduda vä-
ga levinud e-pakkumistest, kus 
maailma tuntud kaubamärkide 

tooteid pakutakse müstilise, 50-
70% allahindlusega.

Kokkuvõtteks võibki öelda, 
et mida suurem ja tuntum-e-
keskkond, seda turvalisem. Kõi-
ge keerulisem ja "hallim" ala on 
aga inimeste endi vaheline e-
kaubandus. Ennekõike just sel-
lesama maksekorralduste võlt-
simise tõttu. Lisaks, kui tun-
tud e-poest ostes kehtib tagas-
tamisõigus 14 päeva, siis era-
isikute vahelisele tehingule see 
ei laiene. Võid ainult kohtus-
se anda. Võltsitud maksekor-
raldused, nõnda nagu eelpool 
kirjeldatud PayPali juhtumitel, 
on Väädi sõnul seejuures eriti 
välismaalastega kaubitsemisel 
täiesti tavalised.

"Ära saada enne kaupa teele, 
kui raha on laekunud sinu konto-
le," sõnastab ta lihtsa reegli. Igal 
juhul peaksid inimesed olema in-
ternetis eraisikute vahel kaupa-
ostes müües ääretult ettevaatlikud 
– eriti kui ostja või müüja väidab 
end asuvat välismaal. Kuna kõi-
ke korraldatakse peenelt ja usu-
tavalt, siis ka väga haritud ja in-
telligentsed inimesed võivad siin 
ohvriks osutuda. "Kui esitatakse 
võltsitud maksekorraldus, et müü-
ja kauba teele paneks, siis ka mul 
endal on sellest raske aru saada," 
möönab Väät.

Pettur võtab nii  
kauba kui raha

Üks pisut intelligentsemaid 
skeeme näeb välja muide kom-
bineerituna, kus pettur võtab nii 
kauba kui raha.

Näiteks on ka Eestis teada 
juhtumeid, kus müüja paneb näi-
teks mõne eseme müüki. Pettur 
võtab kuulutusest eseme pildi ja 
kirjelduse ning sätib selle veelgi 
soodsama hinnaga omakorda en-
da kontaktidega müüki.

IT ekspert Peeter Marvet on muuhulgas aidanud vanemaid inimesi arvutiasjanduses järje peale ja hoiatanud neid ohtude eest internetis. Kui ettevaatamatu klikkimine otseselt ei 
tapa, siis kaudselt küll: võib teha rahast lagedaks. Scanpix

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Kuulutus Tartu mnt 86b kin-
nistu detailplaneeringu ava-
likustamise tulemustest
Tallinna Kesklinna Valitsus 
viis 06.09.-20.09.2021 läbi 
Tartu mnt 86b kinnistu detail-
planeeringu avaliku väljapa-
neku.  Väljapaneku ajal esitati 
1 arvamust ja ettepanekut si-
saldav pöördumine.
Avalikustamise tulemuste 
avalik arutelu toimus 
21.10.2021. Arutelust võtsid 
osa detailplaneeringu koos-
taja, delegeerimislepingu 
täitja esindaja,  arvamust ja 
ettepanekut sisaldanud 
pöördumise esitaja ning  lin-
naosa valitsuse ametnikud. 
Detailplaneeringu koostaja 
tutvustas detailplaneeringu 
seletuskirja ja selle lisade se-
letuskirja vastavalt laekunud 
pöördumisele sisse viidavaid 
täiendusi, millega pöördumi-
se esitaja oli nõus. Detailpla-
neeringu edasise menetluse-
ga tegeleb Tallinna Linnapla-
neerimise Amet.

Tallinna Linnavalitsus ot-
sustas 03. novembri 2021 
istungil:
1. korraldusega nr 1176:
võtta vastu Lasnamäe linna-
osas asuva 0,09 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud 
Paekivi tn 9 kinnistu detail-
planeering, QP Arhitektid OÜ 
töö nr QP-11-09/1. Detailpla-
neeringu koostamise ees-
märk on elamumaa sihtots-
tarbega Paekivi tn 9 kinnistu-

le ehitusõiguse määramine li-
saks ühele olemasolevale 
2-korruselisele korterelamule 
ühe kuni 2 täiskorruse ja 1 ka-
tusekorrusega korterelamu 
ehitamiseks. Lisaks antakse 
detailplaneeringus heakor-
rastuse, haljastuse, parkimise 
ja tehnovõrkudega varusta-
mise põhimõtteline lahendus
2. korraldusega nr 1177:
kehtestada Kristiine linna-
osas 0,18 ha suuruse maa-ala 
kohta koostatud Siidisaba tn 
3 kinnistu ja lähiala detailpla-
neering (edaspidi ka detail-
planeering), OÜ Puusepp & 
Mänd töö nr 03-04-2018. 
Detailplaneeringu koostami-
se eesmärk on määrata Siidi-
saba tn 3 kinnistule ehitusõi-
gus kuni 4 maapealse ja 1 
maa-aluse korrusega korte-
relamu ehitamiseks. Lisaks 
on detailplaneeringus lahen-
datud ala heakorrastus ja 
haljastus, juurdepääsud, par-
kimine ning tehnovõrkudega 
varustamine.
2.1 Detailplaneeringu kehtes-
tamisel muutub Tallinna Lin-
navalitsuse 11. veebruari 
2004 korraldusega nr 270-k 
kehtestatud Nõmme tee 45B 
/ Käo tn 18A ja Käo tn 10A 
kruntide detailplaneering 
käesolevas detailplaneerin-
gus planeeritud maa-ala osas 
kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab 
tutvuda Tallinna planeeringu-
te registris https://tpr.tallinn.
ee/

 Vabariigi Presidendi Kantselei

Maksekorraldusi võltsitakse  
usutavuse tõstmiseks
Kauba väljapetmine võltsi-
tud maksekorraldustega 
on kuriteoliigina kiiresti 
levinud.

Esialgsetel and-
metel registreeriti 
oktoobris Põhja pre-
fektuuris üle 170 kel-
muse, kogukahjuga ligi 
960 000 eurot. Suurema 
osa sellest moodustasid kel-
muste ja majanduskuritegude 
talituse juhi Paul Pihelgase 
(pildil) sõnul kelmused "kõne 
pangast" skeemi järgi ja inves-
teerimispettused.  Lisaks on 
levinud maksekorralduste 
võltsimine.

"Kelmi eesmärk on saada 
ohvri raha ja isiklikke andmeid 
ning selleks kasutatakse mõ-
nikord ka tuntud ettevõtete ni-
mesid ja logosid," märgib Pi-
helgas. "Maksekorraldusi võlt-
sitakse selleks, et pettus 
näeks välja võimalikult eht-
salt."

Teisisõnu, müüjalt petetak-
se ese välja, näidates, justkui 

on raha tasutud. Mõnikord üri-
tab kelm müüjalt välja 

ka raha ettekäändel, 
et "ostja" tegi vea 
ja kandis üle liiga 
palju raha, tõen-
dades seda tege-

likult võltsitud 
maksekorralduse 

pilti saates, ja palub 
vahe tagasi kanda.

Samuti hoiatab Paul Pihel-
gas, et ei tasu klikkida makse- 
ja muudele linkidele enne, kui 
te ei veendu nende autentsu-
ses. Lingile klikkides on oht 
sattuda võltsveebilehele ja 
kõik sinna sisestatud andmed 
lähevad kelmidele.

"Kui ostja või müüja pakutav 
lahendus tekitab kahtlusi, võt-
ke mõtlemisaega," toonitab 
Pihelgas. "Pidage nõu lähe-
daste või politseiga ning ärge 
tehke rahalisi ülekandeid või 
ärge pange asju teele enne, 
kui te pole täiesti veendunud, 
et tegemist ei ole pettusega."

Kõige kindlam on e-ostmine  
Eesti poest
• E-ostlemisel tuleks eelista-

da tuntud ja turvalisi ostu-
keskkondi.

• Eesti enda e-poe kasutami-
ne on üldiselt kindel valik. 
Eesti e-kaubanduse liit an-
nab välja ka "Turvalise ostu-
koha" usaldusmärgist: prae-
guseks 171 e-poele.

• Turvaliseks saab pidada 
veebipoode, mis kasutavad 
kliendi topelttuvastamise 
lahendusi nagu Verified by 
VISA ja MasterCard Secu-
reCode.

• Hoiduda tuleks e-poodidest 
– tavaliselt on need välis-
maised –, mis nõuavad ain-
sa makseviisina sinu krediit-
kaardi andmeid. Turvalisust 
näitab tavaliselt mitmete 
makseviiside pakkumine.

• Vähem tuntud e-kaupluse 
tausta tuleks kontrollida eri-
ti juhul, kui see ei asu Eestis. 
Esineb liba-e-poode, mille 
eesmärk andmete õngitsus 
või pahavaraga nakatamine.

• Vaatamata eestikeelse-
tele reklaamidele 
peaks ikkagi 
veenduma, 
kas e-pood, 
kust osta 
soovitakse,  
paikneb 
Eestis või 
mõnes teises 
Euroopa Liidu 
riigis. Juhul, kui 
soovitakse õigust 14 
päeva jooksul kaup tagas-
tada, kehtib see ainult EL-is 
asuva müüja puhul.

• Oste tasub sooritada vaid 
usaldusväärsest ja kaitstud 

arvutist, see eeldab oma ar-
vuti regulaarset hooldust.

• Eraisikult kauba ostmine või 
müümine interneti kaudu on 
e-kaubanduses kõige ris-
kantsem. Eriti juhul, kui ost-
ja või müüja ei asu Eestis. 
Võimalusel peaks tehingu 
partneriga püüdma suhelda 
videokõne kaudu,  ja kui sel-
lest keeldutakse, on see tõ-
sine ohumärk. Sageli esine-
vad Euroopa naistena noo-
red mehed kusagilt hoopis 
teiselt poolt maakera.

• Kõik e-poed pakuvad mit-
meid makseviise, kuid või-
malusel tasub eelistada tur-
vatud makselahendust Pay-
Pal või sellist krediitkaardi-
makset, millel on 3D auten-
timine. See peaks kaitsma 
andmevarguse eest. Kuid 
jällegi: ettevaatust, sest 
maksekorraldusi võltsitak-
se.

• Kuna maksekorralduste 
võltsimine on tavaline, siis 

kahtluse korral peaks 
püüdma mõne 

spetsialistiga 
näiteks polit-

seist, pan-
gast või IT 
turbe alalt, 
nõu pidada, 
sest sageli 

leidub siiski 
mõni detail, mis 

võltsituse paljas-
tab.

• Pettuse ohvriks langemi-
sest tuleks kindlasti teatada 
politseile ja riigi infosüstee-
mi ameti küberintsidentide 
teavitustelefonile 663 0299.

"Kurjus on alati halb nõu-
andja, kriisis eriti," lausus 
president Alar Karis. "See, 
mida me vajame, on iga-
ühe hoolimine iseendast ja 
oma kaaskodanikest, kõi-
gi nende toetamine, kes 
töötavad ühiskonna käi-
gushoidmise nimel."

Linnapea Mihhail Kõlvart 
kohtus nädala eest president 
Alar Karisega. Koos räägiti 
koroonakriisist. "Sõnum on ju 
lihtne – mida rohkem on vakt-
sineeritud vanemaid ja vanava-
nemaid, mida rohkem on vakt-
sineeritud noori, seda rohkem 
on võimalusi ühiskonna lahti-
hoidmiseks, ka koolides tava-
pärase õppetöö jätkamiseks." 
lausus Karis. "Praegu ei ole 
süüdlaste otsimise aeg, vaid 
on ühiselt lahenduste leidmi-
se aeg." Kõlvart toetas Ka-

rise mõtet, et sildistamine ja 
vaenlaste otsimine ei vii meid 
edasi. "Täna pole ühte kõigi-
le ideaalset meedet, peame 
kasutama erinevaid võimalu-
si," lausus ta. "Ennetamine on 
alati parem kui tagajärgedega 
võitlemine. Õige on võimali-
kult ulatuslik vaktsineerimine 
kui teaduspõhine koroonakrii-
si seljatamine."

Karis lisas, et kurjus on ala-
ti halb nõuandja, kriisis eriti. 
"See, mida me vajame, on iga-
ühe hoolimine iseendast ja oma 
kaaskodanikest, kõigi nende 
toetamine, kes töötavad ühis-
konna käigushoidmise nimel," 
lausus president. "Vaktsineeri-
ge. Kandke avalikes kohtades 
maski. Vähendage omavaheli-
si kontakte. Lükake edasi pe-
repeod. Olge tähelepanelikud 
enda ja kaaslaste suhtes," rää-
kis president.
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Koroonaviirusest tingitud tervisekriisis on ühiskon-
na tähelepanu esmajoones surmadel – ja see on ka 
üksjagu loomulik. Ometi pole see või ka äride sulge-
mine ja töökohtade kadu ainsad, mida koroonakriis 

mõjutab. Muu hulgas vähendab see ka sündivate laste arvu.
Kui koroonapandeemia ühes eriolukorra ja koduseinte 

vahele surutusega eelmisel kevadel algas, võis sageli kuul-
da naljatlemist, et küllap peagi järgneb beebibuum – on ju 
elektrikatkestused andnud mitmel korral maailma ühe või 
teise piirkonna sündimuse suurenemisele olulise tõuke. Pa-
raku selgub esimese laine statistikast, et koroona on enami-
kus riikides sündimusele negatiivselt mõjunud. Kõige ilmsem 
sündide arvu vähenemine on toimunud 2021. aasta jaanua-
ris ja veebruaris ehk üheksa kuud pärast esimese laine kõi-
ge pinevamat perioodi, mil mõju võisid avaldada toonasest 
teadmatusest tulenevad hirmud. Teadlased hoiatavad, et eba-
kindluse kestmise tõttu jätkab sündide arv veelgi langemist.

Olgugi et oma mõju avaldab ka sünnitusealiste põlvkon-
dade vähenemine, on nimelt ebakindlus üks peamisi põh-

juseid, miks naised sünnita-
da ei söanda. Juba poolteist 
aastat kestnud palgakärbe-
te ja töökaotuste traagikas 
seisavad pered silmitsi mär-
kimisväärse majandusliku ja 
tervisliku turvatunde puu-
dumisega. Sealjuures tõde-

vad uuringud, et kuigi Covid-19 mõjutab naiste ja meeste 
tervist ühtviisi, saavad pandeemiaga kaasnevast majandus-
langusest suurema löögi just naised. Nemad kaotavad tõe-
näolisemalt töö ja on viiruse toodud sotsiaalkaosest mõju-
tatud pikema aja jooksul.

Lapsed jäid terveks päevaks vanemate lõbustada-toita-
õpetada. Sellega astuti sisuliselt sa-

da aastat ühiskonna arengus ta-
gasi. Ebavõrdse koduse tööjao-
tuse pärast said ja saavad jät-
kuvalt pihta just naised seoses 
hüppeliselt kasvanud kohus-
tustega. Kes olid enne eba-
võrdses olukorras, on seda 
nüüd veel enam.

Koroonakriisi haar-
de lõdvenedes seisab 
riigi ees oluline üles-
anne: kuidas leevenda-
da pandeemia mõju pe-
reloome eas naiste ja 
emade vaimsele tervi-
sele ning kuidas taas-
tada sündivus? Ehk ai-
taks näiteks peretoetus-
te sidumine elukalliduse 

kasvuga, lapsehoiu kätte-
saadavamaks muutmine, 
meeste suurema osaluse 
soodustamine pereelus 
ning paindlikum töö-
korraldus.

Sündimata 
jäänud elud

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

Koronakriis tõukas 
naised saja aasta  
tagusesse aega.

Sõle raamatukogu (Sõle 47b) 
uuest, senisest avaramast õmb-
lustoast leiavad huvilised kõik 
õmblemiseks vajaliku – õmb-
lus- ja overlokmasina ja uud-
sena ka kattemasina, mis teeb 
trikotaaži õmblemise muga-
vamaks.

Õmblustoas saab kasutada 
proovikabiini ja rätsepaman-
nekeeni, mille peal rõiva istu-
vust korrigeerida; lõigete võt-
miseks on ruumis suur laud ja 
triikimislaud aurutriikrauaga. 

Õmblemiseks vajalikud vahen-
did nagu kangas, lõikepaber 
jms tuleb õmblejatel ise kaa-
sa võtta. 

Raamatukogus on võimalik 
kohapeal sirvida ja koju laena-
ta õmblemisalast kirjandust. 
Õmblusaeg tuleb kokku lep-
pida raamatukogus kohapeal, 
aadressil sole@tln.lib.ee või tel 
601 9153. Raamatukogus, sh 
õmblustoas tuleb kanda mas-
ki ning õmblustuba saab kasu-
tada Covid-tõendi esitamisel.

Justiitsministeeriumi laste ja 
noorte seksuaalse väärkohtle-
mise hoiakute ja kogemuste 
2020. aasta uuringust nähtub, 
et elu jooksul on seksuaalse 
ahistamise või seksuaalvägi-
valla ohvriks internetis või väl-
jaspool langenud 45% 
16-26-aastastest 
Eesti noortest. 
Sealjuures oli 
esimese 
juhtumi 
ajal ohvri 
keskmine 
vanus 
15,7 aas-
tat. Äsja 
kiitis valit-
sus heaks 
justiitsminis-
teeriumis ette val-
mistatud eelnõu, mille-
ga tõuseb seksuaalse enese-
määramise eapiir 14. eluaastalt 
16-le. Mõistagi on see vaid 
murdosa murekohtade lahen-
dusest: seksuaalvägivalda ei 
tunta endiselt ära, ohvreid ei 
osata toetada ja probleemi ula-

tust eitatakse. Õnneks anna-
vad meediasse jõudnud juhtu-
mid teistele saatusekaaslaste-
le aina enam julgust pöörduda 
abi saamiseks politseisse, las-
temajja või ohvriabisse, või 
rääkida murest lähedasele. Sa-

mamoodi, nagu me 
õpetame iga päev 

lapsele, et pese 
hambad puh-

taks, ja ütle-
me, et al-
kohol ja si-
garetid ei 
ole tervis-
likud, võiks 
ka sek-

suaalhari-
dus olla regu-

laarne osa ter-
vest haridussüs-

teemist. Kui noor teeb 
16-aastaselt valimiskasti juur-
de minnes valiku, kui palju see 
tema elu mõjutab? Kui palju 
aga sai mõjutatud lapse elu, kui 
ta siiani 14-aastaselt võis vali-
da täisealisega vahekorras ole-
mise?

Olgem ausad: mitte ükski mit-
terahaline boonus ei asenda 
rahalist motivaatorit, sest me 
vajame enda ja pere elatami-
seks käegakatsutavat raha! 
Ning mida rohkem seda va kra-
bisevat jagub, seda turvalise-
malt me end tunneme. 
Kesk pandeemias 
vaevlevat majan-
dust on mitmed 
firmad pidanud 
tühjade töökohta-
de täitmiseks pa-
remat palka maks-
ma, millest kõik ette-
võtjad just vaimustuses pole. 
Ometi kinnitab Druckeri insti-
tuudi ja The Wall Street Jour-
nali värske uuring, et igas vald-
konnas läks parimat palka 
maksvatel ettevõtetel paremini 

kui madalaimat tasu maksvatel 
konkurentidel. Seega valitseb 
palga ja tulemuste vahel otse-
ne seos. Viimast kinnitavad ka 
muud uuringuid, millest nähtub, 
et hästitasustatud kaader on 
tõenäoliselt tootlikum ja püsi-

vam – kui tööandja hoolib 
töötajast, hoolib tööta-

ja ka ettevõttest. Loo-
detavasti muutuvad 
senisest heldemaks 
ka siinsed ettevõtted 
– torkab ju praegus-

aja tööturul silma, et 
tagasi on pandeemiaeel-

ne tööjõupuudus. Mõistagi on 
ka tööandjad kannatada saa-
nud, aga ekspertide sõnul pole 
praegu näha drastilisi raputusi, 
mis said osaks eelmise kriisi 
ajal 2008. aastal.

Tallinna halduskohtule esitati 
neli kaebust linna üldharidus-
koolide 4.-8. klassi laste dis-
tantsõppele suunamise kohta 
novembri alguses. Väidetavalt 
puudus selleks õiguslik alus, 
kuna terviseamet ei 
teinud koolide 
osas vastavat 
otsust. Ühtla-
si esitasid 
kaebajad 
kohtule esi-
algse õigus-
kaitse taot-
luse, võimal-
damaks laste-
le kontaktõpet. 
Kohus jättis taotlu-
sed rahuldamata, selgi-
tades, et otsus laste distants-
õppele suunamise kohta on 
üldkorraldus, mille õiguslikust 
iseloomust ei saa kohustada, 
et terve klass saaks kontak-
tõppele. Seda saaks kohalda-

da üksnes õpilase 
osas, kelle kaitseks on 
kaebus ja esialgse õiguskaitse 
taotlus kohtule esitatud. Kui-
das aga peaks õpetaja kaeba-

jat klassis õpetama, samal 
ajal kui klassikaasla-

sed jätkavad dis-
tantsõppel? 

Nukker on tõ-
deda, et ajal, 
mil koroona-
viiruse levik 
on plahva-
tuslikult kas-

vanud ja selle 
tõkestamine 

peaks olema 
meie kõigi ühine 

mure, soovitakse oma-
valitsuste initsiatiivi ja opera-
tiivsust pärssida. Lühiajaline 
distantsõppe periood ei too 
ometi endaga kaasa lünkasid 
hariduses ega tekita tervise-
probleeme.

See ei olnudki nii ammu, kui nii 
mõnigi eramaja omanik varus 
enne talve defitsiitset turba-
briketti või kühveldas kivisütt. 
Nüüd on üha mugavamaks 
muutunud elustiil pannud 
haarama küttema-
terjalide järele, 
mis ei mää-
riks käsi 
ega teki-
taks põ-
lemise 
järel 
palju 
tuhka. 
Uusi 
arenguid 
ei too ent 
pelgalt mu-
gavus. Eelmisel 
nädalal otsustas Vil-
nius keelata õhusaaste piira-
miseks söe ja turbabriketiga 
kütmise, sest need saastavad 
õhku tuhandeid kordi rohkem 

kui biomass ja keskküte. Kes 
sütt ja turbabrikette edasi põ-
letavad, saavad trahvi. Eesti 
plaanib kütteliikide keelusta-
mise asemel läheneda prääni-
kuga ja hakkab maksma toe-

tust ahjuküttest loobu-
miseks. Suhteliselt 

pika küttepe-
rioodi tõttu on 

kohtkütte 
piirkonda-
des ahjude 
kütmisel 
väga suur 
mõju õhu-
kvaliteedile 

ning selle 
kaudu inimeste 

tervisele. Siiski 
on mõõtmised kinni-

tanud, et kui mõnes väi-
kelinnas võibki õhk kütmisest 
paks olla, pole lubatud saaste-
piiri pealinnas üle lubatud arvu 
ületatud üheski linnaosas.

Tule raamatukokku 
õmblema!

Et laps ei satuks  
kommionu küüsi

Oh üllatust! Viirus tõstab  
palku ja töötulemusi

Kaebame koroonaga  
võitlemise kohtusse?

Riik pakub ahjukütmise  
lõpetajatele präänikut

Vastab tarbijakaitse ja tehni-
lise järelevalve ameti ekspert 
Margot Leen

Kui kingakauplus on teinud 
reklaami/lubanud, et teiselt kin-
gapaarilt saab allahindlust, kuid 
tarbija avastab pärast maksmist 
leti juures, et lubatud allahind-
lust ei ole tehtud, saab ta pöör-
duda esmalt suulise kaebusega 
kaupleja/müüja poole. Kui kaup-
leja ei ole nõus probleemi koha-
peal lahendama, saab tarbija te-
ha kauplejale kirjaliku kaebuse.

Kaebuses peab olema välja 
toodud konkreetne nõue, s.t al-
lahindluse summa, mida kaup-
leja algselt lubas. Kaupleja on 

kohustatud vastama kaebusele 
15 päeva jooksul alates kaebu-
se saamisest.

Kui kaupleja ei vasta või tar-
bija ei nõustu saadud vastuse-
ga, võib tarbija pöörduda aval-
dusega tarbijavaidluste komis-
joni: https://komisjon.ee/et/aval-
duse-esitamine

Avaldusele tuleb lisada koo-
piad kõikidest asjasse puutuva-
test dokumentidest: arve – maks-
mist tõendav dokument – mak-
sekorraldus pdf-i kujul, doku-
ment, mis tõendab, et kaupleja 
on lubanud teisele kingapaari-
le allahindlust, kaebus kauple-
jale, kaupleja vastus.

Mida teha, kui kingakauplus on lubanud teiselt kingapaarilt allahindlust, kuid ostja 
avastab pärast maksmist leti juures, et pood pole seda teinud?
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Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul sõlmib linn järgmisel 
nädalal Tallinna Haigla 
projekteerimishanke võit-
nud Itaalia firmadega pro-
jekteerimislepingu, mille 
väärtus on 17,8 miljonit 
eurot.

Kõlvart ütles, et hanke tu-
lemused on kinnitatud, kuid  
haigla ehituse rahastus pole 
veel lõpuni selge. Asjaga lii-
gutakse siiski edasi, sest mui-
du ei jõuta Kõlvarti sõnul täht-
ajaks ehk 2027. aastaks suur-
ehitist valmis saada.

Euroopa Komisjon andis sep-
tembris põhimõttelise heaks-
kiidu Eesti taastekavale, seal-
hulgas Tallinna Haigla rajami-
se rahastamiseks 280 miljoni 
euro ulatuses. Haigla rajamine 

koos meditsiinitehnikaga läheb 
maksma vähemalt 520 miljonit 
eurot. Tallinna Haigla projek-
teerimise kolmas rahvusvahe-

line riigihange kuulutati välja 
tänavu 30. juunil ja pakkumus-
te esitamise tähtaeg oli 4. au-
gustil. Projekteerimise hankes 

osales kaheksa pakkujat, kel-
lest tingimustele vastas seitse.

Projekteerimishanke võitis 
Itaalia ettevõtete ATIproject 

srl ja 3TI Progetti ühispak-
kumus, mis 17,8 miljoni euro-
ga oli kõige odavam. 16. sep-
tembril esitasid Sirkel & Mall 
OÜ ja OÜ Keskkonnaprojekt 
vaidlustuse, milles taotlesid 
ATIproject srl ja 3TI Progetti 
pakkumuse vastavaks ja edu-
kaks tunnistamise ning osale-
mistasude maksmise otsuste 
kehtetuks tunnistamist.

Riigihangete vaidlustusko-
misjon jättis oktoobris aga ühis-
pakkujate vaidlustuse Tallinna 
Haigla projekteerimishankele 
rahuldamata.

Tallinna Haigla rajatakse rii-
gi ja linna koostöös, selle  alu-
seks on 2019. aasta 18. veeb-
ruaril allkirjastatud riigi ja Tal-
linna linna koostöölepe. Plaan 
on alustada haiglahoone ehitu-
sega 2023. aastal.

Järgmisel nädalal sünnib suurhaigla projekteerimisleping

Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlv.ee

"Haiglas on kõige suurem 
puudus õdedest. Ideaalis 
vajaksime kohe juurde vä-
hemalt 30 õde ja üheksa  
arsti," tõdes Lääne-Tallinna 
Keskhaigla personalijuht 
Anneli Tiimus. "Me ei saa 
hoida plaanilist ravi  avatu-
na senisel tasemel, kui pea-
me omakorda avama Covid-
osakondi," lisas Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla juhatuse 
esimees Agris Peedu.

"Möödunud kevadel ehk 
teise koroonalaine ajal tegime 
koostööd kaitseväega, kust tuli 
meie haiglasse nädalapikkusele 
praktilisele väljaõppele kokku 
20 ajateenijast parameedikut. 
Praktikat sooritades olid nad 
abiks õdedele ja hooldajatele nii 
Covid-osakondades kui ka era-
korralise meditsiini osakonnas," 
selgitas Tiimus, kelle sõnul toe-
tasid parameedikud haigla per-
sonali eri meditsiiniliste protse-
duuride juures, samuti patsien-
tide transportimisel ja haigete-
le hooldamisel. "Nüüd, kolman-
da koroonalaine ajal ei ole me 
veel kaitseväe parameedikute 
abi kasutanud, kuid võimalik, 
et teeme seda edaspidi."

Töötajate leidmine  
üha raskem

Teise koroonalaine ajal vär-
bas Lääne-Tallinna Keskhaigla 
Covid-osakondadesse tähtaja-
liste lepingutega tööle mitmeid 
uusi töötajaid – peamiselt just 
õdesid ja hooldajaid, kellest oli 
enim puudus. "Nüüd, kolmanda 
koroonalaine saabudes, on nii 
mõnigi neist taas meiega liitu-
nud. Samuti on tähtajalise le-
pinguga tööle tulnud inimeste 
seas olnud neid, kes on aval-
danud soovi jääda meile tööle 
tähtajatult," märkis haigla per-
sonalijuht. "Jätkuvalt tegeleme 
aktiivselt lisapersonali värbami-
sega. Kriis ja suurenenud töö-

koormus tervishoius on kest-
nud juba rohkem kui poolteist 
aastat. Meedikute ülekoormu-
sest tingitud väsimus avaldab 
mõju ning uute töötajate leid-
mine muutub üha raskemaks."

Regionaalhaiglas puudu  
sada õde

"Me ei saa plaanilist ravi hoi-
da avatuna senisel tasemel, kui 
peame omakorda avama Covid-
osakondasid, sest meil ei jätku 
personali, mitte aga voodeid, 
tehnikat või infrastruktuuri," 
nentis regionaalhaigla juhatu-
se esimees Agris Peedu.

Peedu sõnul on püsivalt puu-
du sadakond õde. "Tänu tervis-

hoiu kõrgkoolide tegevuse-
le saame igal aastal 
nii uusi õdesid kui 
ka teisi tervis-
hoiuspetsia-
liste endale 
tööle, kuid 
ilmselgelt 
osa õde-
dest lä-
heb näi-
teks lap-
sehooldus-
puhkusele, 
sammub edasi 
karjääriredelil või 
suundub pensionile."

Peedu ütles, et praegu on 
puudus ka radioloogiatehniku-

test ja vaimse tervise õde-
dest. "Covid-kriisis 

on vajadus veel-
gi suurem, sest 

püüame ju 
hoida töös 
nii erakor-
ralist ravi-
tööd, plaa-
nilist ravi-
tööd kui 

ka Covid-
ravitööd. 

Seepärast ot-
simegi inimesi, 

kes ennekõike tu-
leksid meile ajutiselt 

appi Covid-koormust leeven-
dama."

Peedu sõnul on haiglal õn-
nestunud palgata Covid-kriisi 
ajaks tööle abiõdesid ja hool-
dajaid. "Need otsingud on and-
nud meile ka pikemaajalist lee-
vendust, sest eelmiste lainete 
ajal on nii mõnigi ajutiselt töö-
le tulnud inimene jäänud siia 
tähtajatu töölepinguga. See on 
äärmiselt positiivne. Meie õen-
duspersonal on väga tänulik ka 
kaitseväe parameedikutele-aja-
teenijatele, kellest on väga olu-
linde abi meie personalile, sa-
mas saavad nad teha meie juu-
res oma praktika. Jätkuvalt ra-
kendame ka tervishoiu kõrgkoo-
li üliõpilasi."

Tallinna haiglates on puudu ligi 200 
õde ja arsti, põud üha süveneb

Noortevolikok-
ku saab veel 
kandideerida
Pealinna noortel on võimalik 
esitada avaldusi linna noorte-
volikokku kandideerimiseks 
10. novembrini, valimised toi-
muvad 15.-19. novembrini.  
Kandideerida saab noor, kelle 
elukoht on rahvastikuregistri 
andmetel Tallinna linn ja kes 
on valimiste ajal 14-21-aasta-
ne. Kokku valitakse noortevo-
likokku 26 liiget. Rohkem infot 
leiab noortevolikogu kodule-
helt, oma piirkonna kandidaa-
tidega saab tutvuda 12.-14. 
novembrini.

Riigikohus jättis 
valimiskaebuse 
rahuldamata 
Riigikohtu põhiseaduslikkuse 
järelevalve kolleegium jättis 
rahuldamata Mart Kallase 
kaebuse valimiste korralduse 
kohta Tallinnas. Varem on sa-
masisulise kaebuse jätnud ra-
huldamata ka vabariigi vali-
miskomisjon. "Mul on hea 
meel, et ka Riigikohus on and-
nud oma kinnituse sellele, et 
valimised viidi Tallinnas läbi 
korrektselt," ütles valimisko-
misjoni esimees, linnasekretär 
Priit Lello.

Lasnamäele  
tuleb mälestus-
tahvel Hugo  
Hiibusele
7. novembril avati Lasnamäel 
näitleja Sofja Blücherile pü-
hendatud mälestustahvel, lä-
hikuudel saavad samal viisil 
jäädvustatud samuti Lasna-
mäel elanud skulptor Anu Põ-
der ning karikaturist Hugo Hii-
bus. Sofja Blücher töötas Ve-
ne draamateatris üle 30 aasta, 
ta oli ka pedagoog, juhendaja, 
lavastaja ja kultuuriedendaja. 
Mälestustahvlite paigaldami-
ne sai hoogu Lasnamäe muu-
seumi algatuse raames, mille 
käigus jäädvustatakse ja tut-
vustatakse Tallinna suurima 
linnaosa ajalugu. 

Õed on kollegide puudusest äärmiselt kurnatud. Pildil PERH koroonahaigete intensiivravipalat. Scanpix

Tulevane Tallinna haigla kunstniku nägemuses.

Õdede  
puudusel tuleb 

tööle võtta  
meditsiinitudengeid 

ja kaitseväe  
parameedikuid
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Kaugkütteettevõtte Utilitas 
juhatuse liige Robert Kitt 
leiab, et ainus väljapääs toa-
sooja hinda odavamaks 
muuta on kasutada kodu-
maiseid kütteallikaid, näi-
teks puiduhaket.

Kui praegu kasutatakse kodu-
maist kütet ehk haket ja prügi-
põletust 2/3 soojatootmise ula-

tuses, siis edaspidi tahe-
takse Utilitases maa-
gaasist täielikult loo-
buda. "Kodumaine 
puiduhake on hin-
na mõistes püsinud 
seni stabiilsena ja 
oluliselt soodsama-
na kui näiteks maa-
gaas," ütles Kitt. "Fos-
siilsete kütuste hind on 

väga tugevalt mõjutatud 
poliitikast, mis muu-

dab selle väga vola-
tiilseks ja prognoo-
simatuks. Maagaasi 
hind võib juba päe-
va jooksul kõikuda 
ligi 30%."

Teisalt teeb Utili-
tasele muret hakke põ-

letamine Narva elektrijaa-

made kateldes, mis veab ka hak-
ke hinda üles.

Kuid selleks, et viia soojatoot-
mine täielikult üle kodumaisele 
kütusele, et poleks vaja talveks 
maagaasi sisse osta nagu prae-
gu, tuleb mahukalt investeerida.  
"Kaalume eri moodsaid lahen-
dusi, sealhulgas merevee soo-
juse ärakasutamist ja soojussal-
vestitesse investeerimist," lausus 

Kitt, kelle sõnul kavatseb ette-
võte tõsiselt sooja hinna lange-
tamise suunas pingutada.

Praegu aga jääb üle ainult 
loota pehmele talvele, sest ener-
giakriis tabas ootamatult mit-
te ainult meid, vaid tervet Eu-
roopat. "Ühest küljest oodatak-
se Nord Stream 2 Vene-Saksa 
gaasijuhtme töösse rakendumi-
sel gaasi hinna odavnemist, tei-

salt sõltub palju ilmast," ütles 
Kitt. "Mida külmem tuleb Eu-
roopas talv, seda suurema tõe-
näosusega jääb gaasi hind ke-
vadeni kõrgeks. Praegu teame 
kindlalt vaid novembris osteta-
va gaasi hinda, järgnevate talve-
kuude hinna ennustamine oleks 
puhas spekulatsioon."

Robert Kitt: uurime merevee soojuse kasutamist

ABI GAASI HINNA OHVREILE:  
Kas kehtestada toasooja järelmaks?
Virkko Lepassalu
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

"Juba praegu leidub ühis-
tuid, kes ka suvel kütte eest 
tasu võtavad ja niiviisi talvi-
sed suured arved aasta 
peale jaotavad," ütles kor-
terühistute liidu juhatuse lii-
ge Urmas Mardi. Tema ar-
vates saaks maailmaturust 
tingitud kaugkütte hinna-
tõusu leevendada talviste 
kõrgete arvete ajatamise, 
energia käibemaksu ajutise 
kaotamise ja hoonete 
renoveerimistoetustega.

Kaugkütte ettevõte Utilitas 
teatas eelmisel nädalal sooju-
se 65% hinnatõusust alates 1. 
detsembrist Tallinnas, Maar-
dus ja Raplas. Selle on põhjus-
tanud gaasi kõrgele hüpanud 
hind maailmaturul. Uute hin-
dadega arved jõuavad klienti-
deni jaanuaris.

Hinna languse asemel  
hoopis tõus

"Kui aasta alguses esitasi-
me konkurentsiametile hinna-
taotluse, mis oleks kaasa too-
nud Tallinnas soojuse piirhin-
na languse, siis aasta jooksul 
on gaasi hinnatõusust tulene-
valt olukord drastiliselt muu-
tunud," ütles Utilitase juhatu-
se liige Robert Kitt. "Maagaa-
si hind on maailmaturul kerki-
nud aasta algusest kuus korda. 
Eriti kiire on see olnud viima-
sel ajal."

Kiti sõnul toodetakse 2/3 
soojusest Utilitases praegu  pui-
duhakkest ja olmeprügist. Soo-
jemate sügisilmade vajaduse 
see katab. Külmal perioodil tu-
leb aga kasutusele võtta maa-
gaas, mille hind maailmaturul 
asub praegu erakordsetes kõr-
gustes ja mille tõusu tõttu kan-
natavad pea kõikide Euroopa 
riikide elanikud. "Niipea kui 
gaasi hind on tagasi tõmbu-
nud, on ettevõttel plaanis hin-
du alandada," ütles Kitt.

Ta lisas, et ettevõttel on plaa-
nis minna kümne aastaga  täie-
likult üle kohalikele kütuste-
le ja siis ei sõltuta enam gaasi 
hinnast maailmaturul.

Eesti Gaasi juhatuse liik-
me Raul Kotovi sõnul on gaasi 
hinna langust lähemate kuude 
lõikes ette näha alles detsemb-
ris, ja siis ka mitte üle 10-15%.

"Praeguse prognoosi järgi 
valitsebki kõige kõrgem hind 
maailmaturul novembris, väik-
semad hinnad tulevad detsemb-

ris ja jaanuaris," märkis Kotov. 
"Laias laastus võib kõrge hinna-
tase püsida aga kuni kevadeni, 
mil see hakkab langema seo-
ses nõudluse vähenemisega."

Peamise põhjusena, miks 
Eestis, aga ka kogu Euroopas 
on gaasi ja seega ka toasooja 
hind tõusnud, tõi Kotov välja 
Aasia suurenenud nõudluse. 
"Gaas on maailmaturu kaup, 
osa sellest liigub veeldatud ku-
jul laevadega, ning kui on vali-
da, kas pöörata laeva nina Eu-
roopasse või Aasiasse, siis va-
litakse suund, kus makstakse 
rohkem," nentis ta.

Teisisõnu surub gaasi hinda 
ülespoole tõsiasi, et seda lii-
gub varasemast märksa enam 
veeldatud kujul ehk laevadega. 
Varasem suurem seotus torude 
ehk infrastruktuuriga ei lask-
nud hinnal väga järsult kas-
vada.

Kotovi sõnul võib pikemate 
prognooside põhjal järsemast 
gaasi hinna langusest rääkida 
ehk alates ülejärgmisest tal-
vest. 2024-2025 peaks hinna-
tase olema juba märgatavalt, 
umbes 45% praegusest kõrg-
hetkest  odavam.

Euroopas, sh Eestis kuju-
neb gaasi hind peamiselt Hol-
landi TTF kauplemiskeskkon-
nas. Hollandi gaasibörsi hinna-
le lisatakse koefitsient ja sellest 

saab gaasi sisseostuhind, mil-
lel omakorda põhinevad meie 
kaugküttearved. Lisaks mõju-
tab gaasi hinda omakorda veel 
lisaks tõusnud elektrihind. Sel-
le on omakorda kõrgeks aja-
nud CO2 kvootide müügi süs-
teemi läbikukkumine, mis on 
kvoodi hinna erakordselt kõr-
geks tõstnud.

Abiks iga vastutulek
Samas on kaugkütte ettevõ-

te Utilitas ise välja pakkunud, 
et on valmis koostöös korteri-
ühistutega leidma ajutisi lahen-
dusi talvekuude arvete ajata-
miseks suveperioodile. Siis on 
soojuse tarbimine kas olema-
tu või vähemalt oluliselt ma-
dalam ja seega jaguneksid ini-

meste soojaarved ühtlasemalt 
aasta peale.

Korteriühistute liidu juha-
tuse liikme Urmas Mardi sõ-
nul on tegemist igati asjaliku 
pakkumisega.

"Juba praegu leidub ühis-
tuid, kes ka suvel kütte eest tasu 
võtavad ja nii talvised kõrged 
arved aasta peale jaotavad," 

lausus ta. "On väga hea, et 
püütakse inimeste säästmiseks 
taolisi lahendusi välja pakkuda. 
Veel ühks võimalus oleks ener-
gia käibemaksu ajutine kaota-
mine, kuid siin on tegemist suu-
re poliitilise otsusega."

Mardi ütles, et  kuna energia 
hindade, sh elektri tõusu tõttu 
on kasvanud ka riigikassa sis-
setulekud, oleks õiglane vähe-
malt osa sellest rahast kompen-
satsiooniks või toetusteks ini-
mestele või ettevõtlusele taga-
si jagada.

Näiteks suurenes kõrgete 
energiahindade toel Eesti Ener-
gia kolmanda kvartali müügitu-
lu eelmise aasta sama perioo-
diga võrreldes 52% ehk saja 
miljoni euro võrra 291 miljo-
ni euroni. See on aegade pa-
rim müügitulemus kolmandas 
kvartalis.

Renoveerimine  
tõusku ausse

Kõrged energiahinnad on 
tulnud, et jääda. Seega ei ta-
suks maailmaturu leebumise-
le ootama jääda. Urmas Mar-
di soovitab kõikidel ühistutel, 
kelle majad on kas vanemad 
või renoveerimata, püüda neid 
soojapidavaks ehitada ja otsida 
selleks ka renoveerimistoetusi. 
Võimalusi selleks peaks uuri-
ma Kredexist.

Sealt pakutakse näiteks re-
noveerimislaenu ja rekonst-
rueerimistoetust. Tänavu ja-
gati muuhulgas 17 mln eurot 
kuni viiekordsete kortermaja-
de tehaseliseks rekonstrueeri-
miseks. Kaeti kuni pool hoo-
ne renoveerimiskulust. See tä-
hendab, et maja kaasajastami-
seks kasutatakse tehases ehi-
tatud paneele koos sisse ehi-
tatud ventilatsooniavade jms 
vajalikuga.

Kredexis leidub ka teisi toe-
tuse taotluse võimalusi. Nii on 
vähekindlustatud lasterikaste-
le peredele, kes abi küsinud, 
makstud keskmiselt 8500 eu-
rot elamistingimuste kaasajas-
tamiseks.

Lisaks on Tallinna linnas te-
gutseval korteriühistul võima-
lik taotleda linnalt toetust kor-
terelamu energiatõhususe suu-
rendamiseks vajalikeks ehitus-
töödeks kuni 10% ehitustööde 
lepingu maksumusest. 2021. 
aastal on "Fassaadid korda" 
toetuse eelarve moodustanud 
300 000 eurot ja sellest on tu-
ge saanud paarkümmend kor-
teriühistut.

Inimesed on energiahindade tõusu alla mattunud. Eesti Gaas tõstis hinda keskmiselt 51% alates septembrist, kuid lisaks on hüppeliselt kasvanud 
elektri ja mootorikütuste hind ja peatselt kallineb üle 60% kaugküte. Scanpix

Praegu saab abi toimetulekutoetusest,  
edaspidi lisandub toasoojatoetus
Praegu saavad väikese sisse-
tulekuga inimesed taotleda 
kõrgemate küttearvetega toi-
metulemiseks linnaosade sot-
siaalosakondadest toimetule-
kutoetust.

Toimetulekutoetust on õigust 
saada inimesel või perel, kelle 
kuu netosissetulek pärast elu-
asemekulude, sh toasooja kulu 
mahaarvamist jääb alla kehtes-
tatud toimetulekupiiri. Selleks 
piiriks on praegu 150 eurot. Tei-
sisõnu, nii palju raha peab ini-
mesel jääma kuus toiduks, riie-
teks jm hädavajalikuks.

Riik kavatseb väikese sisse-
tulekuga inimestele edaspidi 
omavalitsuste kaudu kompen-
seerida lisaks 80% kütte hinna 
tõusust. Omavalitsuste kaudu 
hüvitatakse peredele esialgu 

septembrist märtsini seega 
80% elektri-, gaasi- ja 
kaugkütte hinnatõu-
sust. Plaani kohaselt 
peaksid inimesed 
toetuse saamiseks 
alates detsembrist 
omavalitsusse 
pöörduma ja siis 
peaks saama hüvi-
tist ka varasemate 
kuude eest ehk alates 
septembrist. Hüvitist saavad 
leibkonnad, kelle netosissetule-
kud on allpool suhtelise vaesu-
se piiri. Suhtelise vaesuse piiri 
arvestatakse pere ühe inimese 
kohta 673 eurot kuus. Hüvitise 
väljamaksmise korra peaks rii-
givalitsuse plaani kohaselt pai-
ka panema iga omavalitsus ise.

Kuna nn küttetoetust saab 

alles alates detsembrist, 
siis praegu võimalik 

tallinlasel taotle-
da muid, juba 

olemas ole-
vaid  toetusi. 
"Nii kaua me 
saame pak-
kuda toime-

tulekutoetust 
ja sissetuleku 

suurusest sõltuvat 
toetust," ütles abilinna-

pea Betina Beskina. "Abi saa-
miseks tuleb pöörduda oma lin-
naosa valitsusse, sotsiaalosa-
konda."

Kellel aga sissetulek jääb 
kõrgemaks kui suhtelise vaesu-
se piir, peavad lihtsalt püüdma 
omi kulusid kärpida, et küttear-
vetega toime tulla.
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PÖFF-i juht Tiina Lokk kut-
sub kõiki kinno, sest sel aas-
tal on festivalil erakordselt 
hea programm. Paljud filmid 
ei tule hiljem ka kinolevisse 
ja neid näebki ainult festivali 
ajal kinosaalis istudes.

Ka eelmisel aastal proovitud 
veebikino tuleb seekord palju 
väiksemas mahus, kõike head 
seal kindlasti ka ei ole. "Sel aas-
tal on absoluutselt kõik festiva-
lid maailmas toimunud, absoluut-
selt! Nii suured kui väikesed," 
märkis Lokk. "Loomulikult on 
see juba igasuguse äri ja loogi-
ka vastu, et levitajad või filmi-
tegijad annaksid selliselt meile 
filmi veebikinno. Nad kõik ta-
havad, et filmid linastuksid en-
nekõike kinodes, ja meie ka."

Tänavu on fookus Ungari 
filmidel. Kaasaegsete linateoste 

kõrval linastub ka kümme Un-
gari filmi, mis on tunnistatud 
maailma kultuuri- ja kullafondi. 

Näha saab ka teiste suurte 
festivalide auhinnatöid ja Osca-
ri soosikuid, ekraanile jõuavad 
sellised filmid nagu Kenneth 
Branaghi "Belfast", Pedro Al-
modóvari "Paralleelemad", Wes 
Andersoni "Prantsuse lähetus", 
Leos Caraxi "Annette", Sean 
Bakeri "Punane rakett" ja Jo-
nas Poher Rasmusseni "Põge-
nemine".

Uusi Eesti filme on publiku ees 
seitse: Rainer Sarneti "Vaino Va-
hingu päevaraamat", Ivar Murru 
"u.Q.", Manfred Vainokivi "The 
Best of Salieri ehk Mina, Eesti 
režissöör", Marta Pulga "Räägi 
ära", Aleksander Otsa ja Kaidi 
Kleini "Päris Rannap", Peeter 
Brambati ja Margit Mutso "100 
aastat Eesti Arhitektide Liitu"  

ja Meel Paliale "Kiik, Kirves ja 
Igavese Armastuse Puu".

Valitsuselt toimumiseks eriloa 
saanud Pimedate Ööde Filmifes-
tival toob tänavu oma põhiprog-
rammis ekraanile 181 pikka fil-
mi viielt kontinendilt. Kokku on 
12. novembril avataval PÖFF-il 
neli võistlus- ja 12 eriprogram-

mi 34 maailma ja 31 rahvusva-
helise esilinastusega. Esindatud 
on 74 riigi filmikunst.

Samuti näitab PÖFF eksklu-
siivselt Eesti kaastoodetud filme 
"Kupee nr 6" ja "Kapten Vol-
konogovi põgenemine", mis on 
võitnud tunnustust juba mitmel 
pool maailmas.

Pileteid kõigile PÖFF-i seanssi-
dele saab osta festivali kodulehe-
küljelt ja Piletilevist, samuti festi-
vali piletikeskustest, mis avatakse 
Tallinnas Solarise keskuses ja ki-
nos Coca-Cola Plaza ning Tartu 
Kvartali keskuses. Põhiprogram-
mi piletihind on kaheksa, soodus-
pileti hind seitse eurot. Müügil on 
ka 10-, 25- ja 40-piletiline Hun-
dipass, lisaks piiramatu piletite 
arvuga Toetaja ja Metseeni pass.

A29. novembrist on avatud 
ka PÖFF-i veebikino, mis on 
lahti kolm nädalat – kokku on 
kavas kuni 30 festivalifilmi, mi-
da saab vaadata üle terve Eesti. 
Alates 22. novembrist on samas 
nähtavad ka lühifilmide ja ani-
matsiooni festivali PÖFF Shorts 
programmid.

Pimedate Ööde filmifestival 
leiab tänavu aset 12.-28. no-
vembrini. 

Eriloaga toimuv PÖFF kutsub Ungari filme vaatama
Tiina Lokk.

Algab ideekon-
kurss muuseumi 
hoovi elluärata-
miseks
Teatri- ja muusikamuuseum 
kuulutab välja avaliku idee-
konkursi muuseumihoovis läbi 
aasta toimuvate sündmuste 
korraldamiseks, tööde esita-
mise tähtaeg on 6. detsem-
ber. Konkursil osalemiseks tu-
leb kirjutada lühike ideekirjel-
dus ja saata see  jaanika.ju-
hanson@ajaloomuuseum. 
Konkursi võitjad selguvad hil-
jemalt 1. märtsiks. 11. novemb-
ril kl 15-16 tutvustatakse kon-
kurssi ka vastavasisulises 
veebikeskkonnas.

Kesklinn korral-
dab lehekottide 
tasuta äravedu

Kesklinna valitsus korraldab 
aia- ja haljastusjäätmete ning 
puulehtede tasuta äraveo, 
selle tarvis pandi linnaossa 
vastavad konteinerid. Kogu-
mine kestab 14. novembrini, 
muude jäätmete ladustamine 
konteineritesse on keelatud. 
Konteinerid asuvad järgmis-
tes kohtades: Luite 46 kõrval, 
Jalgpalli t /Asula t parkla, 
Adamsoni 34, Tatari t /Uus-
Tatari t plats endise kohtuma-
ja kõrval, Vaikne park/Maga-
sini t pakendipunkti kõrval, 
Imanta t parkla Pleekmäel, 
Vesivärava t parkla / Vesivä-
rava 34 vastas, Kuristiku ja 
Oru t ristmik. Samuti võib le-
hekotte tasuta viia linna 
jäätmejaamadesse.

Lasnamäe  
jagab korteri-
ühistutele  
graniitsõelmeid

Novembris alustab Lasnamäe 
linnaosa valitsus korteriühis-
tutele graniitkillustiku jagami-
sega, et tagada parem libe-
dustõrje. Puistematerjali jaga-
takse 15.-19. novembrini iga 
päev kl 15-19. Väljastamine 
toimub Vana-Kuuli 13, eelre-
gistreerimist ei ole. Puistema-
terjali saavad kõik äriregistris 
registreeritud Lasnamäe kor-
teriühistud. Ühe korteriühistu 
kohta on arvestatud kolm 
graniitkillustiku kotti ning üks 
kott kaalub 25 kg.

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

 Kui seni pidid hooldusfir-
made meistrid mööda linna 
ringi sõitma, et kõige libe-
damad kohad selgeks teha, 
siis nüüd ütleb pisike apa-
raat posti otsas juba vara-
kult, et teele on vaja nt soo-
la puistada.

Linn koos AS-iga Teede Teh-
nokeskus paigaldas iga linna-
osa tänavatele 22 Eestis aren-
datud nutikat teeilmajaama, 
mis mõõdavad õhuniiskust 
ning õhu- ja teetemperatuu-
ri. Iga ilmajaam prognoosib 
ka järgneva 12 tunni teeilma 
kohas, kus ise asub. Teehool-
dajate jaoks on linna keskkon-
na- ja kommunaalameti juha-
taja asetäitja Tarmo Sule sõ-
nul kõige tähtsam, et ilma-
jaamad annavad märku tee-
pinna jäätumisest. "Soovime, 
et Tallinna teed oleksid aasta 
ringi  libedusevabad," lausus 
Sulg. "Läänemere läheduse ja 
maapinna kõrguste tõttu võib 
Tallinna eri paikades ette tulla 
arvestatavaid kliimaerinevusi, 
mis teeb tänavate hooldamise 
ja liiklusolud keerulisemaks. 
Ei ole tavatu, kui talvel eri-
nevad temperatuurid Tallinna 
eri kohtades 3-5 kraadi. Sõl-
tuvalt ilmaoludest ja ka näi-
teks Ülemiste järve lähedusest 
tekib jäidet ja musta jääd eri 
asukohtades ja eri ajal. Talve 
jooksul võib libedust tekita-
vaid sulamis-külmumistsük-
leid esineda ligi 200. 22 asu-
kohta saidki valitud võimali-
ku suure libeduseohu järgi – 
näiteks tuultele avatud korido-
rid, tõusud, sillad ja viaduktid 
ning veekogud."

Miniilmajaama mõtles väl-
ja Superhands OÜ, selle kaasa-
sutaja Mihkel Tedremaa kinni-
tas Sule sõnu. "Jõgede-järvede, 
suuremate tiikide ja mere lähe-
dus mõjutab libeduse teket pä-
ris tuntavalt," nentis ta.

Sobivad iga posti otsa
Kui tavalised jaamad võta-

vad meetri jagu ruumi, siis uued 
miniilmajaamad on paariküm-
ne sentimeetri pikkused ja küm-
nesentimeetrise läbimõõduga si-
lindrid, mis teevad oma tööd tä-
navavalgustus- või liiklusmärgi-
posti küljes. Väikeses 3D-prin-
ditud korpuses asuvad õhutem-
peratuuri ja -niiskuse andurid 

koos keskseadmega. Lisaks on  
teekattesse paigaldatud tempe-
ratuuriandurid.

Jaamad alustasid tööd möö-
dunud esmaspäeval. Miniilma-
jaamade andmeid jälgib ja edas-
tab linnale AS Teede Tehnokes-
kus. "Uued teeilmajaamad on 
piisavalt väikesed ja neid saab 
lihtsalt paigaldada asukohtades-
se, kust täpse info saamine on 
kõige olulisem. Näiteks kus tee-
pinna temperatuur langeb esi-
mesena miinuspoolele ja oota-
matu libeduse tekkimise oht on 
kõige suurem," ütles asutuse pro-
jektijuht Märt Puust, kelle sõnul 
tehti seni otsuseid, kuidas teid 
hooldada, peamiselt üldist ilma-
prognoosi ja ristmikukaamera-
te infot kasutades ning eri koh-
ti üle vaadates.

Keskuselt saadud ilmaand-
meid kasutavad nii linna kesk-

konna- ja kommunaalamet ja lin-
naosad kui ka linna teid hool-
davad firmad, kel on ööpäev lä-
bi tegutsevad vahetusmeistrid. 
Seni pidid just hooldusfirma-
de meistrid mööda linna ringi 
sõitma, et andmeid saada. Nüüd 
saab kriitilised kohad tänu il-
majaamadele juba varem täp-
selt üle vaadata.

 Väga säästlikud
"Kui kulukamaid ja suure-

maid ilmajaamu on keeruli-
ne paigaldada, siis selle sead-
me suurim pluss on autonoom-
sus," lausus Tedremaa. "Enamik 
suuremaid ilmajaamu olid kül-
lalt energianõudlikud ja tööta-
sid akul vaid lühiajaliselt, vaja-
des püsivat voolu ja sidelahen-
dust. Väikese voolutarbe saavu-
tamine on omaette kunst! Meie 
insenerid ongi pingutanud selles 

suunas, et voolutarve oleks või-
malikult madal. Samuti on sel-
lise seadme paigaldamine kiire 
ja soodne, sest toimimiseks ei 
vaja ta side- ega toite-
kaableid."

Tulevikus on 
jaamale või-
malik lisa-
da ka tei-
si, näiteks 
õhu puh-
tuse an-
dureid. 
Teeilma-
jaam võitis 
eelmisel aas-
tal Tallinna lin-
na ning teadus- ja 
ärilinnaku  Tehnopol 
korraldatud Tallinnovation 
konkursi.

Mini-ilmajaamu on varem ka-
sutatud põllumajanduses mulla 

temperatuuri ja niiskuse mõõt-
miseks. "Oleme oma sead-
meid eri valdkondades arenda-

nud ja katsetanud juba aas-
tast 2018," rääkis Ted-

remaa.  "Näiteks 
loendavad meie 

andurid liik-
luses autosid 
või mõõ-
davad si-
sekliimat. 
Linna mit-
med koo-
lid ja las-

teaiad ka-
sutavad meie 

kompaktseid ja 
energiasäästlikke 

süsihappegaasi andu-
reid, mis mõõdavad lisaks õhu-

temperatuuri ja -niiskust. Mõõte-
tulemusi näeb iga kümne minu-
ti tagant ka veebikeskkonnas."

Nutikad ilmajaamad 
tee ääres hoiatavad 
libeduse eest

Talviti erinevad  
temperatuurid  
linna eri paigus  

3–5 kraadi.

Tark ja juhtmeta ilmajaam on tegelikult 
imeväike. Nüüd asub see igas linnaosas.
AS Teede Tehnokeskus



Telekorüfee Hagi Šein esitles 
hiljuti oma uut raamatut "Digi-
ajastu teleraamat", milles kirjel-
dab viimase 20 aasta muutusi 
telemaastikul ja analüüsib uut 
digitaalset maailma. Eesti fil-
mi- ja teleauhindade galal päl-
vis Šein raamatuga ka elutöö-
preemia.  Pealinn uuris Šeini en-
da käest, kuidas on televisioon 
ja ajakirjandus viimastel aasta-
kümnetel muutunud ja milline 
roll on selles temal endal.

Tänapäeval kummitavad sots-
meedias igal pool libauudised  ja 
-uuringud, mis aeg-ajalt jõua-
vad tõena ka peavoolumeedias-
se. Kas kogu selles info paljusu-
ses polegi enam võimalik tõelisi 
terasid välja filtreerida?

Ikka on, aga see pole enam 
kerge, tuleb rohkem pingutada, 
olla kriitilisem, teha arukaid va-
likuid. Aga loomulikult, meedia 
on muutunud. Tulnud nii uu-
te hüvede kui hädadena. Tagasi 
vanasse purki seda enam ei aja. 
On arvamuste ja tõdede paljusu-
se aeg, sellega koos tuleb liht-
salt õppida elama. Meedia kil-
lustumine on paratamatu, seda 
mõistlikum on otsida kohti, kus 
oma kultuuri, ühisosa ja identi-
teeti tajuda ja jagada. Ka teist-
moodi mõtleva naabrimehega 
tuleb ikkagi osata koos elada, 
muidu ei saa.

Kuidas on sotsiaalmeedia  meie 
inimesi orjastanud?

Inimesed orjastavad end ikka 
ise. Aga selge on, et digimeedia 

muudab meid ja maailma. Mee-
dia on tark, tunneb inimeste nõr-
ku kohti ning viise, kuidas tähe-
lepanu pälvida ja mõju saavu-
tada. Seda targem peab igaüks 
meist meediaga vastakuti seistes 
ja seda kasutades olema.

Kui võimas relv on sotsiaalmee-
dia inimeste meelsuse muutmi-
seks? Kuuldavasti aidati sellega 
üks USA president võimule...

Kui relva metafoori kasuta-
da, siis relvadega on ikka nii, 
et need võivad nii kaitsta kui 
ka hävitada. Iseenesest ei ole 
sotsiaalmeedia ei hea ega halb, 
üheks või teiseks muudavad sel-
le inimesed. Reguleerida tuleks 
ainult seda, et ligimestele ei 
saaks kahju teha ja sulid 
saaks vastutusele võtta. 
Kurikaelu peaks kõi-
gest hoolimata siis-
ki püüdma korrale 
kutsuda.

Õppisite  veel seits-
mekümne aastaselt 
programmeerimist 
koos kahekümneaas-
taste tüdrukutega. Mil-
leks see vajalik oli ja miks 
põnev tundus?

Olen Eesti filmi andmebaasi 
peatoimetaja. Tallinna Ülikoo-
lis hakati õpetama digihumani-
taariat ja selle juurde kuulus ka 
infotehnoloogiate õppimine. Te-
gin jõukohaselt kaasa. Soovitan 
kõigil, east sõltumata, teada saa-
da, kuidas pugeda arvuti hinge 
ja panna ta tegema seda, mida 
sina tahad. See on uhke tunne.

Millal te üldse avastasite, et on 
olemas selline asi nagu televi-
sioon?

Olin siis koolipoiss. Ühel päe-
val nägin koju minnes elutoa jää-
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"Relvadega on ikka nii, et need võivad nii kaitsta kui 
ka hävitada. Meedia on tark, see tunneb inimeste nõr-
ku kohti ning viise, kuidas tähelepanu pälvida ja mõ-
ju saavutada," lausub eluaegne telemees Hagi Šein 
(76) intervjuus Pealinnale. "Seda targem peab igaüks 
meist meediaga vastakuti seistes ja seda kasutades 
olema. Igaüks orjastab end sotsiaalmeedias ise."

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

klaasist ukse taga salapärast he-
lendust. See tuli televiisorist, mil-
lega isa meid üllatas. Selle ek-
raan oli postkaardi suurune ja 
seal käis ees  suurendusklaas. 
Suurenduskaalsi sees oli destil-
leeritud vesi, mida pidi aeg-ajalt 
juurde valama. Käisime siis seda 
vett apteegist toomas, pärast õp-
pisime ise tegema. Tolleaegseid 
saateid küll ei mäleta enam, aga 
väga huvitav tundus tabel, mi-
da näidati kõige rohkem, sest 
saatepäev kestis ju ainult mõ-
ned tunnid.

Millal ise televisooniga suhte lõi-
te? Nüüd näeme, et see suhe on 
teil olnud eluaegne...

1967. aastal astusin telemaja 
uksest sisse, et seal tööle haka-
ta. Telemaja oli siis juba olemas. 
Minust sai Aktuaalse Kaamera 
režisööri abi. See on niisugune 
jooksupoisi amet – kõike tuua 
ja kõike viia. Tuli palju fotode-
ga tegeleda, panna neid nõeltega 
kinni, et saaks kaameraga näi-
data. See oli niisugune aeg, mil 
televisioonis kasutati palju foto-
sid. Tõin ka muuseumist pardi-
topiseid ja igasuguseid muid asju 
saadete jaoks. Igal juhul oli see 
mulle väga põnev ja olen väga 

tänulik saatusele, et mu elu 
televisoonis just niimoo-
di algas. Ei ma teadnud 
siis, et kord jõuab kätte 
aeg, mil mul endal tuleb 
selle maja tööd juhtima 
hakata. Aga on hea, et 
alustasin nii-öelda rohu-

juure tasandilt. Alati tuleb 
kasuks, kui sa kõike tead.

Aktuaalse Kaameraga jäite te 
seotuks veel hiljemgi?

Jah, pärast olin ma pikki as-
taid filmimonteerija sealsamas 
Aktuaalses Kaameras. Siis jõud-
sid õpingud ülikoolis nii kauge-
le, et hakkasin tõsiselt sotsioloo-
giaga tegelema.  Ma läksin küll 
õppima ajalugu, lootes  õppida 
just kunstiajalugu, aga üsna rut-
tu sattusin  Lotmani suvekooli-
des ja Tartu Ülikooli sotsioloo-
gialaboris vaimustusse semioo-
tikast ja sotsioloogiast. Televi-
sioonis oli auditooriumi uurimise 
osakond, ma läksin sinna tööle. 
Tegime küsitlusi ja auditooriumi 
uuringuid. Minust sai televisioo-
ni sotsioloog.

Milline oli kuuekümnendate aas-
tate televisiooni õhkkond? Kui-
das sel ajal televisiooni tehti?

Raske on seda lühidalt kok-
ku võtta. Ütleme nii, et siis oli 
nõukogude televisioon oma üs-
na karmide ideoloogiliste pii-
rangutega. Aktuaalne Kaamera 
oli just eriti kontrollitud saade. 
Nööri mööda see asi kõik tollal 
ikka käis.

Aga üldine õhkkond telemajas ei 
olnud ju sugugi halb, vaatamata 
sellisele tsensuurile?

Seda loomulikult. Esiteks me 
kõik valdasime seda tolleaeg-
set ajakirjanduslikku loogikat. 
Ma olen ka varem öelnud, et 

ega tol ajal valetama kedagi ei 
sunnitud. Sageli oli küll juh-
tumeid, mil tõtt oli keeruline 
rääkida, või siis ei saanud ko-
gu tõtt välja öelda. Aga keda-
gi lausavalet või otseselt punast 
juttu rääkima ka ei survestatud. 
Eks me, ajakirjanikud, õppisi-
me ka midagi olulist konteksti 
panema. Vahel tsensorid taba-
sid selle ära, vahel ka ei taba-
nud. Kui läks läbi, siis oli meil 
alati rõõmupidu.

Aga kelle poolt toonased telema-
ja ülemused olid?

Eks oli karmimaid ja vähem 
karme ülemusi.  Nemad  pidid 
ka oma kohta hoidma.

Aga kui tagantjärele sellele 
ajale vaadata – väga suur hulk 
ajakirjanikke läks poliitikasse, 
kui Eesti vabaks sai. Kui nad 
oleksid olnud selgelt valepuhu-
jad, siis neid poleks usaldatud. 
Eks piiri peal ikka käidi, aga 
ma arvan, et oma rahva teeni-
mise tunne oli kõigil, kes telev-
siooni tegid. Otsest valet ei le-
vitatud, mõni asi jäi lihtsalt väl-
ja ütlemata. Seda püüti siis öel-
da kuidagi teisiti.

Peale Glavliti nimekirjas olevate 
otseste keeldude olid ka kirjuta-
mata tabud, mida ülemused pidi 
välja rookima?

Muidugi olid mingid tabud, 
mida tajuti, kuid mis ei olnud 
otseselt riigivastased. Kui Glav-
liti otseseid keelde kõik vastuta-
vad toimetajad teadsid, siis tei-
si asju kuidagi tunnetati õhust. 
Need tabud olid teinekord väga 
imelikud. Noh nagu sõna Eesti-
maa kasutamine, millega oli ala-
ti probleem. Väga isamaaliste as-
jadega ei saanud ka välja tulla. 
Aga eks me torkisime seda suurt 
elevanti nii palju, kui me saime 
oma tõe kahvliga. Just nii va-
lusalt, nagu igaühe südametun-
nistus lubas.

Professionaalsus oli Eesti Te-
levisoonis  ikka väga hinnas, ja 
eetilistest kriteeriumidest läh-
tuti alati. Kolleegid ju suhtle-
sid omavahel ja kõik  mõistsid 
olukorda ning oskasid ka hinna-
ta teiste tööd ja pingutusi. Saa-
di väga hästi aru, mis raamides 
keegi tegutseb ja kuidas endast 
parima annab. Pea maas möö-
da telemaja kõndida ei saanud. 
Tuli ikka inimestele julgelt sil-
ma vaadata.

Nii palju kui ma mäletan, olid 
teie enda saated  alati kantud 
mõttest valgustada vaatajat, an-
da talle uusi teadmisi ja seda-
kaudu tuge elus.

Jah, üldiselt küll. Ka sotsio-
loogina olin ma suhteliselt ühis-
konnakriitiline. Eks me kogu aeg 
püüdsime ikka midagi paranda-
da. Nõukogude aja lollus käis vä-
ga närvidele küll. "Ajurünnak", 
"Kodulinn", "Mõtleme veel"  ja 
teisedki minu  saated olid suu-
natud sellele, et midagi muuta. 
Et teha elu mõistlikumaks. Ma 
arvan, et see on olnud minu aja-
kirjanduslik missioon.

Te olete teinud tosinkond  do-
kumentaalfilmi. Aga juba esime-
se puhul, mille pealkiri oli "Dia-
loog", tekkisid suured pahandu-
sed ja film keelati alul päris ära 
ning  teie aadressil kõlasid üsna 
karmid süüdistused. Miks?

Eks see oli jälle üks piiride 
katsumine. "Dialoog" oli ühest 
brigaadist, mille liikmed galva-
niseerisid täiesti lootusetult roos-
tes torusid, et neist saaks ehita-
da lapsevankreid. Seal oli vä-
ga vahva eestlasest bigadir, kel-
le meeskond koosnes peaasjali-
kult venelastest. Töö ise oli neil 
must ja räpane, kohutav keemil-
ne protsess, millele vastandusid 
jälle väga helged ja hingelt ilu-
sad inimesed. Nad rääksid kaa-
mera ees väga karmi tõtt. Film 
oli 26 minutit pikk ja kui ma lõ-
puks välja lõiganud oleks, mis 
kõik kästi välja võtta, oleks saa-
nud seda 23 minutit. Me otsus-
tasime, et ei  puutu seda filmi, 
ärgu siis seda parem näidatagu. 
Pidime kuulma ränki süüdistu-
si. Ostsime selle peale meelepa-
ha maandamiseks veini ja jõime 
looduses ära.

Aga sel ajal vahetus Moskvas 
võim.  Ja siis ei läinud paari nä-
dalatki, kui äkki kutsuti meid väl-
ja ja öeldi, et "Dialoog" on vä-
ga hea film... natuke aega taga-
si oli mul kästud oma parteipilet 
lauale panna. Nii et igasuguseid 
naljakaid asju juhtus.

Ütlesite just äsja, et Eestimaa sõ-
na kasutamisega oli probleeme, 

Oma äsjases raamatus uurib Šein sügavuti Eesti telekanalite muutumist viimase 20 aasta jooksul. Scanpix

1980ndate lõpus kutsuti Mart Siimann Põhjamaade konverentsile, kust ta tuli tagasi pata-
ka dokumentidega. Šein luges sealt siis esimest korda elus, mis on üldse avalik-õiguslik te-
levisioon, ja hakkas ka ETV-d vastavalt sellele muutma.  Scanpix

Ärkamisaeg  
oli mu elu üks  

ilusam aeg.
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TELELEGEND HAGI ŠEIN: Meedia tunneb inimese nõrku 
kohti, peame seda kasutades olema üha targemad

samas oli juhtiva partei kohali-
ku organisatsiooni nimi just Ees-
timaa Kommunistlik Partei. Kui-
das teie sattusite selle partei ri-
dadesse?

(Ohkab). Noh, see juhus mit-
mel põhjusel. Mu vennas (tun-
tud arhitekt  Harry  Šein – toim) 
kolis ära Iisraeli. Siis oli minu 
jaoks ka niisugune hetk, et kas 
ma jään või lähen ka. Ei tahtnud 
minna. Ja selle parteisse astumi-
se sammu ma tegin. Mäletan, et 
Mererajooni komitees pidin ma 
parteisse astudes mingi komis-
joni ees aru andma. Vanemad 
vene seltsimehed siis küsitlesid 
mind seal, lõpuks vaatas üks 
neist mulle altkulmu otsa ning 
lausus, et tema küll ei usu, et 
mina tahan kogu hingest nen-
de parteisse astuda.

Eks ma paistin talle läbi. (Nae-
rab.) See oli pragmaatiline samm, 
ma sain jääda televisooni tööle, 
mind ei kihutatud minema. Mit-
med minu juudi sõbrad pidid sel 
ajal telemajast lahkuma. Ma ise 
olen arvanud, et ju neil oli üh-
te positiivset näidet vaja. (Nae-
rab.). Ja kuna mina olin ainsa-
na ekraanil, ülejäänud olid teh-
nilise poole peal, siis ei paistnud 
see minema löömine ka avalik-
kusele nii väga välja. Mina ek-
raaninäona jäin alles ja sai ala-
ti öelda, et ei ole mingit kiusa-
mist rahvuse tõttu.

Varsti tulid suured  muutused ja 
te hakkasite ka ETV-s uurima, 
mis asi on avalik-õiguslik televi-

Oma äsjases raamatus uurib Šein sügavuti Eesti telekanalite muutumist viimase 20 aasta jooksul. Scanpix

Kirjutanud loomadest armastusega  
mitu raamatut 

• Aleksei Turovski on sündinud 4. au-
gustil 1946 Moskvas. Tema pere kolis 
Tallinna, kui Aleksei oli kolmekuune.

• Turovski lõpetas 1965. aastal Tallinna 
19. keskkooli ja 1973  Tartu Ülikooli 
zooloogia eriala. Kaks aastat õppis ta 
ka keemiat.

• Tema lemmikud on parasiitide, loo-
made käitumise ja suhtlemise, müüti-
de ja kivististe uurimine.  

• 1972. aastast töötab Tallinna looma-
aias parasitoloogi, ringijuhendaja ja 
ekskursioonijuhina. 1976-2001 töötas 
Eesti mereinstituudis. Samuti õpetab 
ta Tartu ja Tallinna Ülikoolis loomap-
sühholoogiat ja zoosemiootikat.

läks nagu lumepall veerema ja 
see vast oligi elus kõige ilusam 
hetk. Ja muidugi kogu see ärka-
mise aeg üldse. Kõik need rah-
vakogunemised, mida me Rein 
Järlikuga sattusime juhtima. Oli 
delegaatide saatmine Moskavas-
se lauluväljakul, oli "Eestimaa 
laul", oli arvukalt Rahvarinde 
üritusi... see oli vaimustav ning 
uhke aeg. Vabaks saamise aeg. 
Olen väga tänulik saatusele, et 
ta mulle niisuguse asja pakkus.

Ja pärast seda tuligi teil televi-
sioon pöörata demokraatlikuks 
ehk avalik-õiguslikuks.

Miskipärast jah riigikogu ot-
sustas, et mina võiksin seda te-
ha, eks kandidaate oli tookord 
mitmeid. Programm ja meeskond 
olid mul olemas küll. Oli niisu-
gune deklaratsioon, mis kõneles 
Eesti Televisooni kohast rahvus-
kultuuris, mille juba 1988. aastal 
Lohusalus tegime. Me olime sel-
le hästi läbi mõelnud ja poliiti-
kud otsustasidki anda meile või-
maluse see asi ära teha.

See oli üksainuke kord, mil 
riigikogu valis ERR-i juhatuse 
eismehe. Pärast tuli rahvusring-
häälingu seadus, mis ütleb, et 
organsiatsiooni tegevjuhi mää-
rab nõukogu.

Mismoodi need vaba Eesti te-
levisooni algusaastad minema 
hakkasid? Kas väga suure krigi-
naga ja raskelt?

No muidugi oli raske! Isegi 
väikeste asjade muutmise korral 
lähevad inimesed sageli ärevaks. 
Ei taheta, et mingid muutused, 
kuigi olulised,  nende elu pisias-
ju puudutavad. Igasugune refor-
mimine on alati raske.

Üheksakümnendate alguses 
tekkis ka konkrents, telemaas-
tikule ilmusid erakanalid. Alga-
sid telesõjad, välisraha tuli Ees-
tisse. Käis võitlus reklaamituru 
eest. See kõik oli üsna hull. (Oh-
kab.) Jah, üsna hull. Ikka tõsine 
kahurituli!

Aga mis muutus teletegijate iga-
päevaelus?  Kas alkohol keelati 

telemaja kohvikus ära ja Kungla 
baaris enam keegi ei käinud?

Ma ei ütleks, et see olmeli-
ne pool oleks eriti muutunud. 
Kungla baaris ikka käidi eda-
si. Muidugi, kes käis, kes ei 
käinud. (Naerab.) See olenes 
ikka rohkem inimesest. Tõsi, 
baaris käimine minu arvates 
enam ei domineerinud. Pigem 
oli ikka vaimustumise aeg. 
Väga paljud tabutee-
mad olid nüüd ava-
nenud ja see oli 
tegijatele huvi-
tav. Tulid uued 
saated, uued 
teemad, tuli 
uus käsitlus-
viis. Ekraa-
nile jõudis vä-
ga palju teema-
sid, millest enne ei 
räägitud. Eriti rah-
vuskultuuri puudutavad 
saated. Aga lõpuks ei mak-
sa unustada, et saabus kapi-
talism. See oli üks üleüldine 
suur muutus ju.

Milline juht te olite? Kas andsi-
te inimestele nii vabad käed kui 
võimalik, et nad saaksid ise oma 
töö üle rohkem otsustada ja tun-
da isetegemise rõõmu?

Küllap jah nii oligi. Minu põhi-
mõte on ikka olnud, et inimesed 
jõuaksid ise arusaamisele, mis on 
nende töös oluline, väärtuslik. 
Ega sunniga väga hästi midagi 
ära ei tee. Ütleme siis, et töö on 
tegija materjalist. Nii head, kui 
me kõik oleme, nii hea see tule-
mus kokku tuleb. Ikka headuse 
ja mõistmisega jõuab kaugema-
le. Minus ei ole autoritaarse ju-
hi geeni. Aga selle poole, mida 
tahan saavutada, olen ma kogu 
aeg ikka püüelnud. Ja kui sellise 
konsensusega ei suudeta maksi-
mumi saavutada, eks siis tuleb 
sellega leppida.

Nõukogude ajast saime päran-
duseks suure vastasseisu igau-
sugu parteiliste natšalnikutega. 
Kas 1990ndatel tahtsid riigi suu-
red ülemused endiselt telefoni 

teel ringhäälingu juhile juhtnöö-
re  anda?

Väga häirivaid seiku ma küll 
ei mäleta. Samas ma ei usu, et 
muutus kõigi poliitikute peas ka 
praeguseks on toimunud. Nad ar-
vava juba selle pärast, et on po-
liitikud, kuidas ETV peaks nende 
huvisid teenima. See ikka lööb 
vahel läbi. Tiit Vähiga oli mul 

üks väike intsident. Ta väitis, 
et mis ajast AK otsus-

tab, mida tema kui 
peaminister rää-

gib. Kord tõr-
jusime ju Vä-
hi AK saatest 
välja. Toime-
tuse arvates 
ei olnud see 
üldse oluline, 

millest ta soovis 
parajasti rääkida. 

Samas olen rääki-
nud ka minu järel ame-

tit pidanud telejuhtidega, et nii-
sugust telefonis kamandamist – 
tee nii või tee naa, enam ei ol-
nud. Omavahelistes vestlustes 
muidugi tehti vahel ka märkusi 
ja öeldi, et ärge nii tehke. Aga 
need ei mõjutanud kuidagi ring-
häälingu sõltumatust. Ma julgen 
küll öelda, et Eesti Televisioon 
on sõltumatu meediaorganisat-
sioon. Kes tahes võib väljast-
poolt küll kõva häält teha, aga 
otsused tehakse ikka selles orga-
nisatsioonis endas. Ja nii peab-
ki olema.

Teie kunagised tudengid on tun-
tud telenäod, nagu varalahku-
nud Arne Rannamäe aga ka Va-
hur Kersna, Katrin Saks jt. Kas 
tänu neile kooruski välja see te-
levisiooni selgroog, et igale riigi-
tegelase telefonikõnele pole vaja 
reageerida?

Eks paratamatult seisavad jä-
reltulijad eespool minejate õlga-
del. Ikka üksteiselt õpitakse ja 
võetakse üle kogemusi. Ja sõl-
tumatu organistasioon seisab ka 
tegijate õlgadel. Eks selle tõttu 
on tulnud ka mingis mõttes lõivu 
maksta, ma mõtlen just rahvus-
ringhäälingu rahastamise poo-
lelt, mis pole mõnikord... (teeb 
mõttepausi) ikka enamasti kõi-
ge soodsam olnud. Ühelt poolt 
muidugi kammitseb võimaluste 
piiratus, teisalt jälle ringhäälin-
gu enda poliitiline positsioon. See 
viimane on takistanud niisugu-
se toetuse andmist ringhäälin-
gule, mis annaks võimaluse te-
ha palju väga häid asju. Jah, iga-
päevaste saadete voog on televi-
sioonile antud vahenditega teh-
tav, aga kultuuris püsivaid asju 
on suhteliselt raske toota. Ja see 
on olnud nii kõigi nende 30  va-
baduseaasta jooksul. Ning prae-
gu seda enam. Süvakäsitlused ja 
seriaalide kaudu ka kultuuri tü-
vitekstide tootmine on pärsitud, 
nende tegemiseks praegu jõudu 
ei jätku. Nüüd on ka kanaleid 
rohkem  ja platvorme on roh-
kem, kõik see nõuab ka roh-
kem raha.

sioon. Mida tõid rahvusinghää-
lingusse muutuste tuuled?

Gorbatšovi perestroika ajal 
hakati teleinimesi kutsuma välis-
maale igausgustele konverentsi-
dele. Mart Siiman ja Peeter Soo-
kruus käisid ühel Põhjamaade 
konverentsil ja tulid sealt taga-
si terve pataka dokumentidega. 
Mina lugesin siis nendest pabe-
ritest esimest korda elus, et on 
üldse olmas niisugune asi nagu 
avalik-õiguslik televisioon. Siis 
me hakkasime seda uurima, te-
gime selgeks selle toimimese põ-
himõtted. Kõik tundus loomulik, 
aga oli üksnes teooria. Hoopis 
teine asi oli hakata vana laeva 
pöörama ja uuele kursile seadma.

Teil oli toona koos Rein Järli-
kuga saade "Mõtleme veel". Mis 
sellest kõige eredamalt meelde 
on jäänud? Kas saade, milles Sa-
visaar käis välja Rahvarinde loo-
mise idee, või midagi muud?

Siis, kui see saade toimus, 
loodigi sisuliselt Rahvarinne ja 
kõik jäid ööseks telemajja kirju-
tama selle kohta deklaratsiooni. 
Ega me siis ei saanud aru, mille-
ga see kõik lõpeb. Lihstalt tun-
dus mõistlik teha niisugune pöör-
dumine võimude ja rahva poole. 
Nõukogude filosoofiaajakirjades 
oli mõtet avaldatud, et muutused 
sünnivad siis, kui neil on rahva 
toetus. Tundus loogiline, et Rah-
varinne saab olla see jõud, mis 
niisuguse toetuse annab. Ega sel 
hetkel keegi ei aimanud, et lõpuks 
toob see ka meile vabaduse. Asi 

Õpetab Tallinna ülikoolis meediakultuuri

• Hagi Šein asus 1967. aastal  
tööle Eesti Televisiooni, kus 
töötas Aktuaalse Kaa-
mera tootmisassisten-
dina ja seejärel filmi-
monteerijana ning sot-
sioloogi, saatejuhi ja 
kommentaatorina (1971-
1988). 

• Šein lõpetas 1973. aastal 
cum laude TRÜ ajaloo ja sotsioloo-
gia erialal, seejärel oli teleajakirjandu-
se ja telesotsioloogia alal Moskva 
Riikliku Ülikooli ajakirjandusosakon-
nas aspirantuuris.

• 2001. a sai ta TRÜ-s magistrikraadi 
ajakirjanduse alal, 2001-2007 oli sa-
mas doktorantuuris teleajaloo ja 
meediapoliitika alal.

• Eesti Televisiooni peadirektori ase-
täitja 1990-1992,  peadirektor 1992-

1997, ringhäälingu- ja rahvus-
ringhäälingunõukogu liige 

2000-2012,  rahvusring-
häälingu nõukogu esi-
mees 2010-2012.

• Šein on õpetanud televi-
siooni eriala TRÜ-s 1976-

1986. Töötanud ka 
Concordia ja Audentese üli-

koolis ning Balti filmi- ja mee-
diakoolis õppedirektori ja direktori 
kohusetäitjana. Tänavu sügisest on 
ta Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, 
kunstide ja kommunikatsiooni insti-
tuudi telekultuuri külalisprofessor. 

• Ta on ka Eesti filmi andmebaasi pea-
toimetaja  ning Eesti filmi instituudi 
nõukogu esimees, Tallinnfilmi nõuko-
gu ja rahvusarhiivi nõukogu liige.

• Šein on stsenaristi ja režissöörina tei-
nud 12 dokumentaalfilmi.

 Meediasulid 
tuleb vastutuse-

le võtta.
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Televisoon on ikka niivõrd 
tähtis institutsioon ühsikonnas, 
mille kiratsemine pole kellegi 
huvides. Aga eks kultuuriga on 
meil üldse nagu on. Sellega on 
veel palju teisigi muresid.

Kas konkureerivad eestikeel-
sed telejaamad on ETV-le pea-
le sundinud rohkem meelelahu-
tuse teed minemist,   nagu tee-
vad nemad?

Meelelahutuse üle on palju 
arutletud ja vaieldud. Et see ole-
vat nagu eratelevisioonide ratsu 
ja ärgu ETV sinna üldse sekku-
gu. Sellele väitele on nii poolt- 
kui vastuargumente. Üks argu-
ment on see, et teleprogramm 
peab olem terviklik, see ei saa 
koosneda üksnes hariduslikest, 
poliitilistest ja informatiivsetest 
saadetest. Sinna hulka kuulub 
ka meelelahutus. Teisiti poleks 
programmil seda kaalu, mida ta 
kandma peab. Paljude inimeste 
jaoks on ETV esmane kanal, ise-
gi ainukanal. Meelelahutust ava-
lik-õiguslikust televisioonist väl-
ja pühkida oleks rumal tegu. Ala-
ti on küsimus selles, mis mahus 
ja milline peaks see meelalahu-
tus olema. Siin on läinud nii ja 
naa, vahel paremini, teinekord 
halvemini. Pole kerge leida so-
bivat meelelahutusuvormi. Sel-
lega on alati olnud probleeme.

Teine argument on ka see, et 
kui rahva raha eest tehakse te-
levisooni ja seda vaatab liiga vä-
he inimesi, siis oleks raha just-
kui tuulde visatud. Sageli toob 
meelelahutus rohkem vaatajaid 
kui tõsised probleemsaated. Ole-
neb ka muidugi ajast.

Telekanal tunneb ka vastu-
tust, et ta peab inimesteni jõud-
ma, ja hea meelelahatusega on 
seda lihtsam teha. Ega meelela-
hautus ei pea olema tühine. Ta 
võib pakkuda ka sügavat estee-
tilist naudingut. Ta võib ka ha-
rida ning rahvast koos hoida. 
Need on ka meelelahutuse olu-
lised ülesanded.

Mis on tänapäeval avalik-õigus-
liku televisiooni ülesanne?

Minu arust on avalik-õigus-
lik ringhääling nagu riigi haldus-
teenus. Meil on armee, meil on 
haridussüsteem, on tervishoiu-
süsteem. Ja avalik-õiguslik ring-
hääling on samas reas. Ta peab 
olemas olema ka siis, kui keegi 
teda väga ei vaja. Inimene, kes 
on suurema osa elust terve ega 
vaja arstiabi, ei tohi ju öelda, 
et temal seda vaja ei lähe. Või 
selline näide: mis sest, et minu 
elu jooksul pole sõda olnud, ega 
see ei tähenda, et riigil pole va-
ja kaitseväge ja kaitsevõimet.

Niisamuti on ka avalik-õi-
gusliku ringhäälinguga. Ta peab 
olemas olema, sest teenus, mi-
da ta pakub, on omaette väär-
tus. Selle taga on rahvas ja te-
ma kultuur. Selle taga on kul-
tuurikeskkonna püsimine.

Kas rahvustelevisioon peaks 
seisma ka Eesti kultuuri ja kee-
le eest?

Keel on üks nendest kom-
ponentidest. Sinna juurde tu-
leb panna veel kultuurikesk-
kond, ühise mõtteruumi tekita-
mise keskkond. See on inimes-
te kooshoidmine, nende ühis-
osa kasvatamise keskkond. See 
kõik lisandub harimisele ja mee-
lelahutuse pakkumiselele. Ehk 
siis see on rahvuskehandi koos 
hoidmine. Televisioon on nen-
dest kõrgetest kunstidest justkui 

välja arvatud, aga väga paljud 
asjad televsioonis on küündinud 
ka kunstiteoste tasemele. Näi-
teks muusika tippsaated, tippse-
riaalid, aga ka ajakirjanduslikud 
tippkäsitlused, need kõik on te-
lekunstiteosed. Me võib-olla po-
le harjunud niimoodi mõtlema. 
Aga televisioon on osa meie kul-
tuurist. Ehk küll rohkem popu-
laarkultuurist, aga ikkagi kul-
tuurist, mida väga pal-
jud inimesed va-
javad. See on 
väga oluline 
funktsioon. 
Võrrelge, 
kui pal-
jud iniesed 
loevad üh-
te raama-
tut ja kui 
paljud vaa-
tavad ühte 
telesaadet. Või 
võrdleme publiku 
hulka teatris ja tele-
teatris. Need on võrreldama-
tud suurused. Seda kõike peab 
arvestama, kui hinnata televi-
siooni kohta kultuuris.

Kas teie arvates võib kunagi 
korduda ka see, et me peame 
jälle televsiooni abiga end va-
baks võitlema nagu laulva revo-
lutsiooni päevil?

Niisugune riigikaitseline ees-
märk on avalik-õiguslikul tele-
visioonil raudselt olemas. Ja sel-
leks hetkeks. kui seda on tarvis, 
peab televisioon valmis olema. 
Ma olen isegi kasutanud emapuu 
metafoori. Et kui on vaja, peab 
olema mitu kohta, kuhu kok-
ku tulla. Ja mida rohkem neid 
kohti on, seda parem. Need ko-
had peavad olema nii füüsilised 
kui ka virtuaalsed. Üks koht, 
kus me koos käime, on laulu-
väljak. Aga televisioon on vä-
ga võimas emapuu, kus me sa-
muti koos käime.

Kui tegite saadet, kas kujutasite 
siis ette, et teid vaatab parajasti 
mitte üks, vaid mitu lauluvälja-
kutäit rahvast?

Igapäevatöös ei mõtle nii-
suguste asjade peale. Aga kui 
kaaluda saate mõtet, ideed, va-
jadust, teemat, käsitlusviisi, ees-
märki või funktsiooni, siis nii-
suguste asjade peale avalik-õi-
guslikus meedias ikka ju mõel-

dakse. See kuulub professiooni 
juurde. Kuigi avalik ringhääling 
peab tegema ka väiksemale vaa-
tajaskonnale mõeldud nišisaa-
teid, mõtlema ka vähemustele. 
Aga laia avalikkuse teenimi-
ne on ikka laiem ülesanne. Ik-
ka tahad, et võimalikult suu-
rem hulk inimesi sind näeks ja 
kuuleks. Vastus on seega ikka 

jah, mõtlesin ka sellele.

Kuidas olete Ak-
tuaalse Kaame-

raga praegu 
rahul?

Üldiselt 
arvan, et 
see on 
päris kor-
ralik saa-
de, millel 

on profes-
sionaalne te-

gijaskond, kes 
teeb oma tööd vä-

ga korralikult. See on 
meie kultuuriruumis midagi 

olemuslikku. Tema olemasolu 
üldse on tähtsam kui see, mi-
da ta igal hetkel teeb.

Mõned vaatajad siiski ei ole ra-
hul, et uudisteankrud segavad 
saatekülalistele agressiivselt va-
hele. Kuidas sellesse suhtuda?

No vahel on seda juhtunud, et 
mingisugune piir ületatakse. Te-
an, et kõiki neid juhtumeid, mil 
on liiale mindud, on ka korrali-
kult analüüsitud. Nendest juh-
tumitest ka õpitakse ja viima-
sel ajal on seda suhteliselt vä-
he. Televaatajal on ka suhteliselt 
keeruline asuda saatejuhi posit-
sioonile, kes on ehk asja rohkem 
uurinud ja tahab tõe välja pigis-
tada ka nende käest, kes seda 
eriti  öelda ei taha. Oma aja-
kirjanduslikke vahendeid võib 
selleks ju proovida alati.

Kui ma Aktuaalselt Kaame-
ralt midagi rohkem tahaksin, 
siis seda, et mindaks rohkem 
süvitsi mingite põhjuste ja ta-
gajärgede analüüsimisel, mitte 
ainult sündmuste pealispinda 
katsuda, vaid ka natuke süvit-
si minna. Aga see on ka sage-
li ressursipuuduse taha jäänud.

Teie uue raamatu vooruseks on 
objektiivsus ja asjalik käsitlus-
viis kõigi Eestis olevate või ku-
nagi mingitki piuksu teinud te-

lejaamade kohta. Kuidas te ko-
gu meie telemaastikku hindate?

See pilt on olnud üsna huvi-
tav. Ja mida kindlasti tahaksin 
rõhutada, on see, et avalik-õigus-
like telekanalite kõrval on era-
kanalite roll samuti väga vaja-
lik. Nendel on oma töö teha ja 
vaataja vajab neid. Selle eest, 
et meil on nii palju telekana-
leid, mida saab eesti keele va-
hendusel jälgida, peame tänusõ-
nu ütlema rootslastele ja norra-
katele. Nad on pikkade aastate 
vältel rahaliselt  nende teleka-
nalite olemasolu toetanud, kuigi 
see pole alati olnud majandus-
likult tulutoov. Nüüd on paljud 
kanalid ka Eesti omanike käes. 
Loodame, et nad suudavad kon-
kurentsis püsida. Kui päris aus 
olla, siis ainult suured kontser-
nid, kellel on ka muud majan-
dustegevust, suudavad neid te-
lekanaleid elus hoida.

Meediamaastik on nii kirjuks 
muutunud, et nii telekanaleid ja 
internetis vaatamist  on nii pal-

ju, et läheb silme ees kirjuks. 
Aga kes neist alles jäävad, se-
da otsustavad need, kes vajuta-
vad telekapuldi nuppe või inter-
neti lehitsejaid.

Kas lineaarne televsioon üldse 
elab üle kõik praegused muu-
tused?

Vahetegemine, mis  on väär-
tuslik ja huvitav ja mis on saast, 
on nüüd pigem vaataja otsusta-
da. Aga pakutakse mida iganes. 
Igaühel on võimalik ise oma 
teleprogramm kokku panna ja 
vaadata kõike enda jaoks so-
bival ajal. Lineaartelevisiooni 
mõttekus on tõesti üks praegu-
saja küsimustest. Kui palju seda 
siis peaks üldse olema? Kas pii-
sab ainult mõnest õhtutunnist? 
Teiselt poolt on televisioon ikka 
reaalelu peegeldav kunst ja selle 
tegija peab ka elu sees olema.

Ilma otsetelevsioonita ei saa 
me nähtavasti veel väga pikka 
aega hakkama. Õige televisioon 
ei ole konserv. See konserv on 

ikka mingi teine meedia. Ise-
asi, milline saab olema otsete-
levisiooni optimaalne maht. Ne-
li-viis tundi näib isegi meie ra-
haliste võimaluste juures olema 
optimaalne.

Kuidas te end praegu tunnete? 
Kas olete ikka endiselt vormis?

Noh, väike pingelang peale 
raamatuga maha saamist on, aga 
järgmised tööd  juba kõik oota-
vad. Ülikoolis tuleb loenguid lu-
geda ja mul on teoksil veel üks 
televisiooni andmebaas. Raama-
tust jäi väga palju mterjali üle, 
sellest saab üks veebiandme-
baas. Ma loodan, et kahe-kol-
me kuu pärast on see kõigile 
kättesaadav ja sealt saab luge-
da televisiooni kohta veel väga 
paljut, mis raamatusse ei mah-
tunud. Ja seesama tegijate lek-
sikon, mis on raamatus, läheb 
nüüd veebiversioonis edasi. Se-
da saab siis kogu aeg täienda-
da vastavalt sellele, mis sünnib. 
Uusi nimesid tuleb juurde. Mi-
na ilma tööta ei oska olla. Nii 
kaua kui jõudu on, ikka rabe-
len edasi.

Noorte inimeste keskel tunne-
te vist ka ennast  noorena? Kas 
see paneb teid ka ülikoolis mee-
diat õpetama?

Ma olen ikka öelnud, et sa 
pead oma õpilastest  parküm-
mend raamatut eespool olema. 
Asi on nii kirjuks läinud, et kõi-
ke jälgida muutub üha keeruli-
semaks. Aga teistmoodi paraku 
õpetada ei saa, kui sa pead noor-
test hulka maad eespool olema 
ja  tundma ennast ka noorena 
noorte keskel. Kui nööri otsast 
lahti lased, siis vist ongi kõik.

Õppima peab kogu aeg. Ma 
olen endale lubanud, et iga päe-
va loen vähemalt ühe artikli läbi, 
enne magama ei lähe. Üksipäi-
ni ju kõike välja ei mõtle. Ikka 
koos teiste teadlaste ja kollee-
gidega. Kamba peale alles tuleb 
midagi tõsisemat välja.

Kas teil kodus toimetamiseks 
ka aega jääb? Kuulsin, et tegite 
oma raamatu tiimile tööga lõ-
pulejõudmise puhul uhkeid juu-
di rahvustoite, mida kõik kiit-
sid...

Toidu tegemine on ju väga 
põnev. Ma ei tee seda väga sa-
geli, aga tuleb siiski ette. Ema 
mind kunagi kööki tiris ja õpe-
tas neid asju etegema. Ei saa ju 
kogu aeg ainult arvuti ees is-
tuda. Minu abikaasa arvab ka, 
et võiksin rohkem aega kodu-
le pühendada, ja tal on ilmselt 
õigus. Aga veel peab jõusaali 
jõudma ja maale, natuke pee-
nardega tegelema. Jah, kõike 
peab jõudma. Väga üksluiseks 
ei saa oma elu muuta, kuni ter-
vis ikka vastu peab.

Millised on tarkused ja väärtu-
sed, mida saite oma perest ja 
annate edasi nooremale põlv-
konnale?

Tee iga päev üks heategu, pe-
re peab vähemalt kord päevas 
koos ühe laua taga sööma, ema 
ja vanaema peale häält ei tõste-
ta ning ema peab teadma, mil-
lal laps tagasi kodus on...

Jah, ma ikka üritan siiani 
teha ühe heteo päevas. Eks ma 
olen kärbse õue lasknud, selle 
asemel, et teda ajalehega ma-
ha lüüa.

Miks need tarkused ja väärtu-
sed vajalikud on? Eks ikka sel-
leks, et teistest hoolida ja osa-
ta koos elada.
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Kui Tallinna Ülikoolis hakati õpetama digihumanitaariat, õppis ka Šein 70-aastaselt arvutite hingeeelu tundma. Scanpix

Ka teisiti  
mõtleva  

naabrimehega  
peab hästi läbi  

saama.

Ülemustele tuli saated enne eetrit 
ette mängida nagu teatris
Eesti televisiooni algusaega-
del ei saanud saateid veel 
salvestada. Selleks, et neis 
midagi riigivastast poleks, 
tuli need nagu lavastused 
enne eetrisse jõudmist läbi 
mängida.

"Saated mängiti enne läbi 
ning ülemused vaatasid, et 
kõik oleks korras," meenutas 
Hagi Šein. "Selleks olid saate 
proovid enne eetrisse 
minekut. Kui üle-
mused jäid ra-
hule, siis võis 
saade eet-
risse minna. 
Vahel aga ei 
jäädud ra-
hule ja siis 
tuli kõik mär-
kused arvesse 
võtta ning uus 
proov teha. Niisugune 
saadete eelnev läbivaatus 
kestis nõukogude ajal ikka vä-
ga kaua.  Erand oli Aktuaalne 
Kaamera, mida polnud aega 
läbi mängida, see läks kohe 
eetrisse ja toimetajate vastu-
tus oli suur."

Ja kui hiljem tuli juba salves-
tamise võimalus, vaadati ikka-
gi enne salvestust kogu saade 
läbi. "Montaažiseadmed olid 
siis küll väga kohmakad, pa-
randusi oli üsna raske teha, 
aga midagi sai ometi välja lõi-
gata, kinni katta, korrigeerida," 
rääkis Šein. "Samas Aktuaalne 
Kaamera läks ikka kogu aeg  
otse eetrisse. On olnud ainult 

paar juhtumit ajaloos, mil 
seda saadet on püü-

tud ka salvestada. 
Apse ikka juhtus 

ja kõige suure-
maid just kesk-
komitee tege-
lastega. Üks-
kord oli Karl 

Vaino pea alaspi-
di eetris."

Niisiis oli toimetuse 
enda kontroll juba tugev, en-

ne kui tehtu jõudis riikliku 
tsensuuri Glavliti ametniku et-
te. "Tsensor vaatas veel oma-
korda kõik üle," märkis Šein. 
"Alles kaheksakümnendate 
lõpus hakkas see muutuma."

algus lk 12–13
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"Kõik Euroopa linnad peak-
sid haarama võimalusest ol-
la säästva ja nutika liikuvuse 
eestvedajaks ajal, mil muu-
tused on kiired ja esitavad 
igapäevaharjumustele uusi 
väljakutseid," ütles Tallinna 
konverentsil "Ühistransport 
aastal 2035" avaettekande 
teinud Euroopa Komisjoni lii-
kuvuse ja transpordi peadi-
rektor Henrik Hololei.

"Transport ja liikuvus on meie 
majandus- ja sotsiaalelu soodus-
tajad ning mängivad poliitika ku-
jundamises ülitähtsat rolli," lau-
sus Hololei. "Kuna maailm meie 
ümber on pidevas muutumises 
ning uued äritegevuse viisid, la-
hendused ja tehnoloogiad võe-
takse kasutusele tempos, mida 
me varem pole ühiskonna aja-
loos näinud, on Euroopa pea-
aegu aasta tagasi seadnud ühi-
se eesmärgi, et meie transpor-
disüsteem areneks jätkusuutli-
kuks, arukaks ja vastupidavaks."

Liikumine turvalisemaks
Ta nentis, et transport on ühis-

konnale ka kulu, mida tuleb muu-
ta. "Negatiivsete mõjude hulgas 
on jätkuvalt kasvuhoonegaasi-
de heitkogused, halvenev õhu-
kvaliteet ja veereostus," mär-
kis Hololei. "Samas ka ummi-
kud, liiklusõnnetused ja müra- 
saaste. Praegu moodustab trans-
port enam kui veerandi EL-i 
kasvuhoonegaaside heitkogus-
test, ja erinevalt teistest sekto-
ritest on just transpordisektori 
heitkogused viimastel aastatel 
suurenenud, mistõttu on va-
ja usaldusväärset teed, 
et vähendada 
transpordi mõ-
ju keskkon-
nale ja jõu-
da Euroo-
pas seatud 
eesmär-
gini olla 
2050. aas-
taks esime-
ne kliima-
neutraalne 
piirkond maa-
ilmas."

Hololei rõhutas, 
et kõik transpordiliigid tuleb 
muuta säästvamaks ja alterna-

tiivid transpordisüsteemid laial-
daselt kättesaadavamaks, sel-
leks on omakorda vaja toetada 

uutele süsteemidele ülemi-
nekut. "Euroopa Ko-

misjon aitab riiki-
del toime tulla 

tänaste suu-
rimate väl-
jakutsete-
ga," ütles 
ta. "Ees-
märk on, 
et sada Eu-
roopa linna 

võiks muu-
tuda aastaks 

2030 kliima-
neutraalseks. Mis-

sioon näitab, et arukas 
üleminek saastevabale linna-

liiklusele on vajalik ja võimalik."

HOLOLEI: Linnad on 
parimad laborid, kus testida 
säästvaid liikuvusideid

Transport  
toodab aastas 

enam kui veerandi 
Euroopa kasvuhoo-

negaasidest.

NOVIKOV: Linna transpordifirma kasutab 
Eestis kütusena kõige rohkem gaasi
"Eestis toodetakse paraku neljandiku 
kuni poole võrra vähem bio-
gaasi, kui Tallinn oma bus-
side roheliseks kütu-
seks vajaks," lausus 
abilinnapea Andrei 
Novikov.

"Üleminek gaasi-
bussidele on teinud 
Tallinna linnatrans-
pordist suurima su-
rugaasi tarbija Eestis. 
Praegu sõidab linnas 
juba 200 surugaasibussi 
ning lähiaastal lisandub veel 
150 gaasibussi."

Planeeritud 350 gaasibussi tarbivad 

aastas u 200 GWh surugaasi. Samas oli 
Eesti 2020. aasta biometaani-

tootmise kogumaht 97,4 
GWh ja selle aasta toot-

mismaht kuni 150. 
"Ilmselgelt ületab 

nõudlus pakku-
mist," ütles Novi-
kov. "Me väga loo-
dame, et suurene-
nud nõudlus annab 

tootjatele põhjust 
tootmismahte suu-

rendada, see soodustab 
konkurentsi ja seeläbi ka 

keskkonnasõbralike kütuste 
kättesaadavust."

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

Duo 5 (endine Kanal 12)

TALLINNA UUDISED
Argipäeviti kl 18.45

SIIN TALLINN
Neljapäeviti kl 21.30

TALLINNA PANORAAM
Pühapäeviti kl 18.00

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

Pealinna päevast Pealinna arengust Pealinna nädalast

Tallinn otse eetris

Deniss Boroditši sõnul pürib Tallinn sinna-
poole, et 2035. aastal ei saastaks ükski 
buss enam keskkonda. Henrik Hololei li-
sas, et transport ja liikuvus annavad meie 
majandus- ja sotsiaalelule hoogu.

Hololei rõhutas, et eesmärgi 
saavutamiseks on tarvilik suu-
rendada tasemel ühistranspor-
di osakaalu, muuta liikumine 
turvalisemaks ja pöörata rõh-
ku linnaplaneerimisele. "Jät-
kusuutliku linna liikumiskesk-
konna arendamiseks tuleb te-
ha laialdasemat koostööd kõi-
gi valitsustasandite, erafirmade 
ja sihtrühmade vahel. Kui see 
õnnestub, muudame juba lähi-
kümnendil oma linnad tugeva-
maks ja elamisväärsemaks," lau-
sus Hololei.

AS-i Tallinna Linnatransport 
juhatuse esimees Deniss Boro-
ditš lisas oma sõnavõtus, et Tal-
linn soovib olla nullheitmetega 
ühistranspordiga pealinn hilje-
malt aastaks 2035. "Praegu on 
takistus veel see, et meil ei ole 
keskkonnasõbralikud kütused 
piisavalt kättesaadavad," nentis 
ta. "Samas näeme, et nii era- 
kui ka avalik sektor on valmis 
koostööks, et arendada välja jät-
kusuutlikku ning kestvat trans-
pordisüsteemi, mis aitaks kaasa 
linna sotsiaalsele ja majandusli-
kule arengule."

Uued kütused igapäevaellu
Boroditš lisas, et innovat-

siooni kasutamiseks ning uu-
distehnoloogia terviklikuks ka-
sutuselevõtuks on vajalikud nii 
riigisisene üleminekumeetmete 
väljatöötamine kui ka Euroo-
pa toetus.

"Infraettevõtted, kütusetoot-
jad ja tarbijad on altid uute la-
henduste kasutuselevõtuks, kuid 
seni on puudu investeeringute 
tegemiseks vajalikust järjepide-
vast seadusandlikust ja rahalisest 
toest," nentis Boroditš.

Konverentsil osalesid Lääne-
mere riikide ühistranspordi ja 
infra- ja energiaettevõtted. Fir-
mad nentisid, et kuigi eesmär-
gid on ambitsioonikad, on null-
heitmega transpordisüsteem aas-
taks 2035  täidetav.

Konverents arutleti, millised 
lahendused võiksid lähiaasta-
tel jõuda linnatransporti, kui-
das see võiks olla keskkonna-
sõbralikum ja valmis uute la-
henduste kasutuselevõtuks. Sa-
muti arutlesid osalejad, milli-
sed kütused ja mis tingimustel 
võiksid lähiaastatel olla trans-
pordisüsteemis jätkusuutlikud 
ja kasulikud.
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Itaalia kuu  
botaanikaaias
Alates kevadest on botaanikaaed ke-
hastunud taimeriigi suursaatkonnaks. 
Iga kuu on pühendatud eri riigile ja kuu 
sündmusi korraldatakse koostöös 
saatkondadega. Novembris on järg 
Itaalia käes, sel puhul kerkib palmimaja 
esiväljakule Padova ülikooli botaanika-
aia peenarde eeskujul ümmargune tal-
vepeenar. 13. ja 20. novembril kl 12-
13.30 viib botaanik Urmas Laansoo 
huvilised ringkäigule Itaalia taimede 
juurde. Ringkäigule pääseb botaanika-
aia piletiga, registreerimine aadressil 
bit.ly/Itaaliataimed

Noorte Vabamu  
kutsub vestlusringi
Vabamu muuseumis sai kevadel hoo 
sisse Noorte Vabamu arutelusari. 11. 
novembril on 14-19-aastased noored 
oodatud osalema keskkonnateemasid 
käsitlevas veebipõhises vestlusringis, 
mida veab bioloog ja looduskaitsja Sil-
via Lotman. Seminar on eelregistreeri-
misega. Vestluringid toimuvad iga kuu 
viimasel neljapäeval, teave nova.vaba-
mu.ee.

Pealinna tähtsaim 
jõulupuu on leitud
Raekoja platsile püstitatava jõulukuu-
se otsimine on edukalt lõppenud ning 
kandidaatidest parim välja valitud. 
Kuusk sätitakse Raekoja platsile 18. 
novembril, seejärel asutakse jõulupuud 
kaunistama ning jõuluturu avamiseks 
valmistuma. Jõuluturg avatakse 26. 
novembril ning juba sellele järgneval 
pühapäeval süüdatakse jõulupuul 1. 
advendi küünal.

SANNI SAARINENI TÖÖD  
FOTOMUUSEUMIS

5. novembril avati fotomuuseumis dokumentaalfo-
tograafia teema-aasta raames Soome fotokunst-
niku Sanni Saarineni (s 1979) näitus "Kohti: suu-
nas". Saarinen on dokumentaalfotograaf ja vi-
suaalkunstnik, kultuuriantropoloog ja kirjanik, kes 
elab Soomes Espoos. Kunstniku kodulehekülg: 
www.sannisaarinen.com

Minu  
TALLINN

Isalt sain kaasa  
armastuse  
loomade vastu

Aeroobikatreener Kaja Tuisk

Minu isa oli loomaarst ja ennekõike saingi temalt 
kaasa armastuse ja hoolitsuse loomade vastu. 
Elasime maakodus ning sõitsime maa ja 
linna vahet. Tegime mõlemad võistlus-
tantsu ja keerutasime koos uhkelt 
kolhoosipidudelgi, mis iganes 
muusikapala sealt tuli. Kui tegin 
miskit lubamatut vallatust, vaatas 
ta mulle vaid altkulmu otsa, ja sel-
lest piisas. Olen seda meelt, et kui 
sünnib laps, tuleb vastutus võtta mõlemal 
vanemal. Ühiskond peab seisma selle suhtu-
mise taga, kuid kasvatus algab ikka perekon-
nast. Suhtumine naistesse ja meestesse ning vas-
tastikune hoolivus saab alguse kodust. Hoolivust ja 
mehelikku tarkust pisitüdrukuga suheldes võib nõuda 
juba viieaastaselt poisilt!

• Pühapäeval on isadepäev. Pealinn küsis, milline on hea isa ja mida ta oma lastele õpetama peaks.

IKE VOLKOV: Isad peaks oma lapsi 
toetama ka siis, kui kooselu ei klapi

Olen esivanemailt  
õppinud looduse-  
ja tööarmastust

Ettevõtja Taavi Tamkivi

Püüan lapsi õpetada ette-
võtlik ja töökas olema ning 
mitte ootama jääda, et 
keegi teine midagi ära 
teeks. Innustan avastama 
maailma, leidma uusi tegevu-
si ja hobisid. Pean lugu reaal-
teadustest, füüsikast ja matemaa-
tikast – need on olnud meie peres au 
sees juba siis, kui ise laps olin. Samal 
ajal ei tohi ka sporti unustada, sest 
terves kehas on terve vaim! Pallimän-
gud, jooksud ja matkad annavad jõudu 

ja tervist. Meie kodu on metsa lähedal 
ja toredaid matkakohti pii-

sab. Hingedepäeva õh-
tul käisime metsailu 

nautimas kõige 
väiksema lapse-
ga, teetermos, 
friikartulid ja 
apelsinid kaa-
sas. Hingedele 
jätsime esivane-

mate vanale ta-
luteele põlema 

kaks küünalt. Olen 
loodusearmastust ja 

töötegemist õppinud paljus-
ki oma esivanemailt. Perede püsimine 
sõltub sageli rõhuasetusest – kas 
tähtsustada rohkem iseenda heaolu 
või ühiseid perekondlikke väärtusi.

Minu isa tuli  
mulle alati appi ja  
oskas innustada

Maalikunstnik Mall Paris

Isa on mulle õpetanud sihikindlust ja as-
jade lõpule viimist. Kui vahel väiksena 
oma toimetustega raskustes olin, tuli ta 
alati appi. Lahendasime asjad koos! Isa 
oskas innustada. Käisime koos palju 
looduses, isa õpetas mind märkama 
huvitavaid motiive ja värvivarjundeid 
ning pööras tähelepanu põnevale 
kompositsioonile. Juba okste liiku-
mine puudel tundus köitev! Osata 
lastele kiitust jagada ja hoolida on 
väga oluline. Isa tegi küll palju tööd, 
kuid õhtul koju tulles oli tal tervele pere-
le tihtilugu midagi head kaasas. Pisiasja-

dest võib samuti suurt rõõmu tunda. 
Kõige tähtsam on, et vanem oma lapsi 
armastab. Soojuse tunne on kodus väga 
tähtis. Sageli muutuvad isad ehk hooli-
matuks just seetõttu, et pole ise väikse-
na kodusoojust kogenud.

Olen õpetanud oma 
lapsi täpsed olema ja 
teistest lugu pidama

Arhitekt ja muusik  
Ike Volkov

Pean tähtsaks täp-
sust ja olen seda 
õpetanud ka 
oma lastele. Ei 
tohi hilineda, 
ja oma tegu-
de eest peab 
vastutama! 
Need on üld-
tuntud põhi-
mõtted, aga 
väga olulised 
meeles pidada. 
Eelkõige on ju tegu 

teistest inimestest lugu pidamisega. 
Esinemisele minnes olen ise kunagi 
ammu hiljaks jäänud vaid siis, kui teel 
buss nässu läks. Eelistan alati kohal 
olla varem. Mõlemad pojadki on sel-

les suhtes korrektsed. Lapselap-
sed samuti, kuid lapselap-

selaps on veel liiga 
väike, et talle sõnu 

peale lugeda. 
Isad peaksid 

lastega suhtle-
ma ja neid ka 
rahaliselt 
toetama igal 
juhul, ka siis, 
kui kooselu 
teise vanema-

ga ei klapi. See 
on samuti vastu-

tuse küsimus.

Detsembri algul avatakse 
Lasnamäel Tondiraba pargis vaba-
õhu liuväli koos uiskude 
laenutusega.

"Tondiraba park on äärmiselt po-
pulaarne ajaveetmise koht kogu pe-
rele ning meelitab iga ilmaga koha-
le palju inimesi. Ka talvel pakume  
pargis põnevaid tegevusi ja loome 
jõulumeeleolu kaunistustega, kuid 
aastaajale kohaselt saab peamiseks 
atraktsiooniks külmutusseadmete-
ga liuväli, mis tagab uisutamisevõi- 
malused ka plusskraadidega," ütles 
Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir 
Svet.

Vabaõhu liuväli avatakse Tondira-
ba pargi läänepoolses osas ning ko-
hale võib tulla ka isiklike uiskudega 
(v.a kiiruisutamis- ja matkauiskude-
ga). Tondiraba pargi liuvälja haldab 
ettevõte HK Hall OÜ, kelle uisuväl-
jakud tegutsevad lisaks Lasnamäele 
ka Kesklinnas, Mustamäel ja Nõm-
mel. Liuvälja külastus ja uiskude lae-
nutus on tasuline.

Ka tänavu tegutseb Lasnamäel 
Härma staadionil uisuväli ning sel-
le avamiskuupäevast antakse eral-
di teada. Lisaks liuväljadele plaa-
nib Lasnamäe linnaosavalitsus ava-
da ka avalikke suusaradu Tondiraba 
ja Pae parkides.

Detsembri alguses avatakse Tondiraba pargis liuväli

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616

Külmutussead-
metega väljakul 
saab uisutada 
ka plusskraadi-
dega.


