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Eesti kooliõpilaste seas leidub 
üha arvukamalt taimetoitlasi, kes 
on lihast loobunud armastusest 
loomade vastu. Samas ähvardab 
neid oht jätta oma kasvav orga-
nism oluliste vitamiinide ja mi-
neraalainete nappusse. Vanalin-
na gümnaasiumi õpilane Isabella 
(17) hakkas taimetoitlaseks kahe 
aasta eest ja sama hästi kui üleöö, 
pärast taimetoidumessi külasta-
mist. Tema vanemad ei ole kumb-
ki taimetoitlased, ja isa, kellega 
koos neiu elab, on koguni kirg-
lik lihasööja ja gurmaan. Ema-isa 
ei kiida tütre valikut heaks ega 
usu, et taimetoidust saab kasvav 
organism kätte kõik talle vajali-
kud vitamiinid, aga eneseteadli-
ku tüdruku valikut neil kõiguta-
da pole õnnestunud. Jõudumöö-
da varuvad nad koju võimalikult 
palju alternatiivseid toiduaineid, 
et tüdruk kõhu ikka täis saaks, 
kuigi poelettide kaalika- või pee-
dikotlettide toitvusse ega juuri-
kate piisavasse vitamiinisisaldus-
se pole iseäranis emal vähimatki 
usku – ta pelgab, et päevadel, mil 
vanemad on kaua tööl, on tüd-
ruk lihtsalt alatoitumuses. Õn-
neks ei ole Isabella loobunud pii-
matoodetest, munast ja juustust, 
samuti ei ole ta toortaimetoitla-
ne. Küll aga ei võta neiu suu sis-
segi liha ega kala. 

"Ma ei taha, et minu pärast 
peavad loomad surema," on Isa-
bella veendunud. "Lisaks lihale 

loobusin juba pikema aja eest 
ka näokreemidest ja dekoratiiv-
kosmeetikast, mida on katseta-
tud loomade peal – minu mei-
gikotist leiab ainult cruelty free 
märgisega iluarsenali."

Isabella leiab, et veganlus on 
inimkonnale ainus jätkusuutlik 
valik. "Võiksin välja käia piisa-
valt šokeerivat statistikat ja fak-
te," jätkas neiu. "Näiteks on loo-
makasvatus kasvuhoone heitko-
guste, metsade hävitamise ja vee-
teede saastumise peamine põh-
jus. On arvutatud, et kui kogu 
maailm hakkaks veganiks, 
saaks maailma näljahäda 
viiekordselt lahendatud. 
Inimesed võtavad loo-
duselt rohkem kui an-
da on ja see hävitab 
meie maa."

Enamik ongi  
koolinoored

Enamik veganitest, kel-
lega Isabella veebis kohtub, 
on koolinoored. Samuti leidub 
taimetoitlasi neiu koolikaaslas-
te seas. Isabella vaidleb vastu 
arvamusele, justkui oleks tema 
ja mõttekaaslaste peamine mo-
tivaator soov teistest erineda. 
"Meie taimetoitluse põhjuseks on 
eeskätt asjaolu, et meie, noored, 
peame elama siin planeedil veel 
aastakümnete pärast ja me taha-
me oma elukeskkonna eest hoolt 
kanda," sõnas Isabella. "Tahame 
aidata maailma päästa kahjust, 
mida inimesed on Maale igat-
moodi juba teinud."

Täiskasvanul on õigus otsus-
tada, milline on tema toiduse-
del, kuid lastele põhjustab pi-
kemaajaline taimetoitlus tervi-
sekahjustusi ja väikelastele võib 

VEGANLUS: Usk, mis kahjustab üha rohkemate laste elu ja tervist
"Kui küsida veganilt, palju ta päevas mõtleb toidule, 
vastab ta, et väga palju," ütles söömishäirete liidu ju-
hataja Snežana Härma. "Ta peab toitu ju sõna otseses 
mõttes hankima nagu mammutit: otsima õige poe, leid-
ma õiged ökotooted – see kõik on seotud ärevusega. 
Kui mu tütar täna ütleks, et ta on taimetoitlane, süttiks 
mul peas kohe punane tuli." Perearst Diana Ingeraine-
ni sõnul on ta pidanud veganite laste pärast pöörduma 
isegi lastekaitse poole.

see olla koguni eluohtlik. Pere-
arst Diana Ingeraineni sõnul on 
veganluse kõige hullem variant 
taimetoitlastest vanemad, kes on 
suunanud ka lapse enda usku. 
"See on tõsine probleem, mille-
le lihtsaid lahendusi ei ole," nen-
tis Ingerainen. "Seistes oma lap-
se tervisemuredega silmitsi, oo-
tavad vanemad perearstilt lahen-
dust, ja kui ma ütlen, et lahen-
duseks on tasakaalustatud toitu-
mine, ei olda sellega nõus. Ühest 
küljest on need ema-isad kesk-
misest terviseteadlikumad, kuid 
teisalt kinni taimetoitluse idees 
– see on usu küsimus." Härma 
lausus, et kui nii ema kui isa on 
veganid ja vaid seda propagee-
rivadki, on usku ümber veenda 
raske – neid võib võrrelda sui-
sa Jehoova tunnistajatega. "Sel-
listest lastest on lihtsalt kahju – 
neil ei ole täisväärtuslikku lapse-
põlve ega valikuid, mis olid omal 
ajal nende vanematel, kes kasva-
sid vanaema saiakeste, hapupii-
ma ja kotlettide peal. On kahju, 
et vanemad ei anna seda võima-
lust oma lastele."

Taimetoitlusest tingitud 
terviseprobleemidega lap-

si on haiglas näinud ka 
Tallinna lastehaigla en-
dokrinoloog Ülle Ein-
berg. "Väikestest las-
test saavad veganid ai-
nult siis, kui lapsevane-

mad on veganid – viie- 
või seitsmeaastane laps ei 

asu ise taimetoitu sööma, 
vaid ta hakkab veganiks, kui 

talle kodus seda pakutakse," nen-
tis dr Einberg. "Kui laps on sün-
nist saadik vegan, mõjutab vähe-
se toiduenergia saamine nii tema 
kaalu, pikkust kui ka kasvu."

Laste tervisele eriti ohtlik
Aastate jooksul on Ingeraine-

nil tulnud pöörduda koguni laste-
kaitse poole. "Sellistel juhtumitel 
pole vanemad nõus olnud isegi 
mitte lapse rauaasendusraviga," 
selgitas arst. "Meenub üks kahe-
aastane laps, kelle hemoglobiini 
näitaja oli väga madal. Kõige tõ-
sisem mure algabki siis, kui näen, 
et taimetoitlus on lapse tervisele 
selgelt ohtlik. Enamasti suudame 
vanematele analüüside numbreid 
näidates lahti seletada, kuid kui 

nad on nn usuhulluse küüsis ehk 
neid valdab kinnisidee, et liha on 
lapsele halb, ei ole nad nõus tai-
metoitlusest loobuma ega vii kok-
ku, et rauapuudus võib olla tin-
gitud liha puudumisest menüüs."

Dr Ingerainen kinnitas, et al-
ternatiivsed toiduained ei asenda 
liha iseäranis laste kiirete aren-
gu perioodidel, mil raud on va-
jalik. "Kui lapsed on suuremad 
ja jälgivad soovitusi, mida peab 
sööma, kõik toimib ning mul on 
hea meel, et tänu tervise aren-
gu instituudile leidub infot piisa-
valt," lisas ta. "Aga teismelised ei 
jaksa toitumissoovitusi kogu aeg 
jälgida ja rauapuudus võib ikka-
gi tekkida. See on ju üsna suur 
mässamine – jälgida, et taimne 
toidulaud oleks piisava rauasi-
saldusega."

Mõne aja eest kirjutas The 
Guardian, et veganite arv Inglis-
maal on viimase kümnendi jook-
sul tõusnud 350%, ja seda eeskätt 
noorte arvelt, kes on loobunud 
nii liha- kui ka piimatoodetest. 
Kui veel 2006. aastal oli taime-
toitlasi 150 000, siis kümne aas-
taga tõusis see arv 542 000 ini-
meseni. Peaaegu pooled vegani-
test olid vanuses 15-34 (42%) ning 
ühtlasi selgus, et üle kuuendiku 
474-st The Guardiani küsitlusele 
vastanud inimesest olid teismeli-
sed. Liha- ja piimatoodetest loo-
bumise voorustest teadsid rääki-
da juba 14-aastased.

Härma kinnitusel võib taime-
toitlust pidada söömishäire algu-
seks. "Praegu on psühhiaatrias ju 
isegi ära tõestatud, et veganlus 
võrdub söömishäirega," rõhutas 
Härma. "Just taimetoitluses pei-
tub risk, millega minagi kokku 
puutusin, kui mu üheksa-aasta-
ne tütar omal ajal teatas, et ta on 
nüüd vegan." (Härma tütar võit-
les aastaid anoreksiaga ning viidi 
vaid 30 kilo kaaludes sunniviisi-
lisele ravile – toim.) "Kõigepealt 
on nad ortoreksikud, kes vali-
vad, mida nad söövad: praegu-
ne trend ongi, et kõik peab ole-
ma tervislik ja õige," rääkis nai-
ne. "Esmalt võetakse menüüst 
ära liha, seejärel piima- ja mu-
natooted ning rasvad. Siis ongi 
anoreksik valmis!"

Valgupulbrid viivad  
neerukahjustusteni

Härma hoiatas, et söömishäi-
red ei ole ainult anoreksia ja bu-
liimia, vaid ka ortoreksia – kõik 
need on viisid ärevusega toime-
tulekuks. "Inimene piirab ennast 
ja sööb valikuliselt, ainult teatud 
toitu. Kui küsida, palju sa päevas 
mõtled toidule, vastab vegan ehk 
ortoreksik, et väga palju, sest ta 
peab toitu ju sõna otseses mõttes 
hankima nagu mammutit: otsima 
õige poe, leidma õiged ökotooted 
– see kõik on seotud ärevusega. 
Kui mu tütar täna ütleks, et ta 
on taimetoitlane, on sellele kohe 
punane tuli – praegu ma juba te-
an, millised on ohud."

Ka Diana Ingerainen kinni-
tas, et kohtab oma töös toitu-
mishäireid päris palju ja teisme-
listel tüdrukutel on neid kind-
lasti rohkem. "Siin ma ei tooks 
päris täpselt välja taimetoitlust, 
vaid teismeliste söömishäirete 
puhul tekivad pigem kummali-
sed näljutamised ja moevoolud, 
mis ei pruugi olla taimetoidu- 
spetsiifilised," rääkis arst. "Minu 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Vanema kohus on pakkuda lapsele tervist toetavat toitu
"Vanem peaks endale teadvusta-
ma, et tema veganlus on enda 
teadlik valik täiskasvanu-
na," rõhutas Snežana 
Härma. "Praegu leidub 
aga palju vanemaid, kes 
juba lasteaeda viivad 
lapse nii, et tal on kaa-
sas oma toidukarbid 
koos ökoporgandi või 
roosuhkuga."

"Olgugi, et me tänapäeval 
rohkem märkame, et taime-
toitluse trend aeg-ajalt esile tu-
leb, ei ole meil levimuse kohta kuigi 
värskeid andmeid – mõne aasta ta-
gant on teada, et Eestis oli veganeid 
umbes 1% elanikkonnast," lisas dr Ül-
le Einberg. "Laps peab sööma abso-
luutselt kõike, mitte mingil juhul ei tohi 
piirata! Andke lapsele võimalus elada 
tavaelu, mille juurde kuuluvad ka kom-
mid, friikartul ja kokakoola – see on 
lapsepõlve osa!" 

Mõistagi võib iga 
laps läbida elu-

etapi, kus tema 
menüüs on 

pool aastat 
makaronid 
viineritega. 
"Päev läbi 
kohukesi ja 
saiakesi 

süües saa-
me loomuli-

kult ülekaalulise 
lapse, kellele lisan-

dub veel diabeet," nen-
tis Härma. "Aga kui ta pärast kooli või 
trenni sööb ära kaks saiakest energia 
taastamiseks, ei juhtu midagi. Söömi-
se kellaajad ja kogused on olulised! Ja 
toitumine peaks olema tasakaalus."

Hanna Alajõe nõustus, et iga lapse-
vanema ülesandeks on pakkuda lap-
sele tervist toetavat toitu. "Taimetoit-
laste puhul on oluline jälgida, et toit 

tagaks kasvamiseks ja arenemiseks 
vajaliku energia ja toitainete kogused 
ning et välja jäetud toidugrupid olek-
sid asendatud sobivalt, et tagada kõi-
kide vajalike toitainete saamine. Li-
saks tuleks jälgida, et tarbitaks D- ja 
B12-vitamiini," rõhutas Alajõe 

"Kui vanem märkab, et tema teis-
meline avaldab soovi olla vegan, tasub 
temalt esmalt küsida: kuidas sa tajud 
oma keha? Kas sa tunned, et sa oled 
ülekaaluline? Kas sa tunned, et su ke-
ha on teistsugune?" soovitas Snežana 
Härma. "Võib-olla peituvad noore tai-
metoitluse taga muud probleemid. Kui 
laps tõesti ütleb, et tal on loomakes-
test kahju, võiks selgitada, et see ongi 
meie elu – ka ürgajal läksid inimesed 
mammutit küttima. Ühtlasi võiks au 
sees hoida peretraditsioone, kus õh-
tuti saadakse söögilaua taga kokku, 
valmistatakse frikadellisuppi või pas-
tat, pereliikmed istuvad koos ja suht-
levad – see ei ole ju raske!"

20-aastase perearstistaaži juures 
peab mainima, et viimasel ajal on 
ka teismelised poisid nendesse as-
jadesse segatud. Näiteks lähevad 
poisid üle valgupulbrite peale, ja 
mis veel kurvem: neid soovitavad 
manustada jõusaali töötajad, kel 
ei pruugi treeneriharidust ollagi! 
See on väga suur äri."

Dr Ingerainen on noortel pois-
tel näinud koguni valgupulbrite 
tarbimisest tekkinud neerukah-
justusi. "Reeglina algab tervise-
häire minestamisest," kirjeldas 
perearst. "Ema toob lapse arsti-
le, me vaatame ta läbi. Tavaliselt 
poisid ise oma toitumisest rääki-
da ei taha, aga me kontrollime ka 
neerufunktsiooni, kus jääb mida-
gi kahtlast silma. Kui siis lapselt 
küsida,  tunnistabki ta viimaks, 
et võtab valgupulbreid, et lihast 
kasvama panna. Eks noored ik-
ka tahavad, et neil oleks ilus ke-
ha ja lihased, ning selleks tehak-
se jõutrenni, kusjuures valgupulb-
rite ületarbimise juurde kuulub 
veel vedeliku alatarbimine. Õn-

Inimesed on loodud segatoidulisteks olenditeks, neil on vaja nii taimseid kui ka loomseid toiduaineid. Ainult taimetoitu süües ei saa inimene 
kätte näiteks talle vajaikku rauda ning toitumine muutub kinnisideeks, mis inimese elu juhib. Scanpix

Haiglasse  
satub üha roh-
kem veganluse 
all kannatanud 

lapsi.
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lu. "Noorel võib tekkida kinnisi-
dee tervislikust ja õigest toitumi-
sest (ortorexia), kus kehtestatak-
se endale ranged toitumispiiran-
gud, mis lõpuks tekitavad alatoi-
tumist, sotsiaalset isolatsiooni ja 
takistavad igapäevaste asjadega 
toimetulekut. Samuti võivad väl-
ja kujuneda söömishäired nagu 
anoreksia ja buliimia."

Ka kooliõde Egle Türk tõdes, et 
tervisekontrolli käigus on muret 
tekitanud mõned 10. klassi tüd-
rukud, kes on veganid. "Tervise-
kaebustest on neil esinenud väsi-
must, peavalu, uimasust ja õpiras-
kusi," tõi Türk välja. "Nad küll 
tarbivad täiendavat B12-vitamii-
ni, kuid vestlusest noortega jääb 
siiski mulje, et väga informeeri-
tud nad veganlusega kaasneva-
te ohtude osas pole. Ka kooli-
toit jäetakse sageli söömata, ku-
na seal võib olla loomseid aineid. 
Menüüd ei planeerita ette ja oma 
toitu kooli kaasa ei võeta." 

"Taimetoitlastel, kes ei tar-
bi üldse loomse päritoluga toite, 
võib tekkida B12-vitamiini puu-
dus," tõi välja Synlabi laboriarst 
dr Irina Utenko. Et olla tervisenäi-
tajatega kursis, soovitas dr Uten-
ko B12, foolhappe ja raua varu-
sid kontrollida vereanalüüsiga.

Loomse päritoluga B12-vita-
miini olulisust rõhutas ka dr Ülle 
Einberg, tõdedes samas, et B12-
vitamiini defitsiiti näevad eelkõi-
ge lasteneuroloogid – lastel on hi-
listunud areng. "Raskematel juh-
tudel võib tekkida isegi pöördu-
matu ajukahjustus, kui B12-vi-
tamiin on pikka aega madalsei-
sus," nentis dr Einberg. "Vane-
matel lastel võib B12-vitamiini 
nappus põhjustada ka kasvupuu-
dulikkust, ärrituvust ja isutust. 
Ka on minu vastuvõtul käinud 
väsimust ja peavalusid kurtvad 
noorukid."

Taimne raud imendub  
halvemini

Tervise arengu instituudi toitu-
mise ja liikumise valdkonna va-
nemspetsialist Hanna Alajõe sõ-
nul võib pikaajaliselt vähese ener-
giaga toitude eelistamisel tekki-
da alakaalulisus. "Taimetoitlas-
te menüü võib olla energiavae-
ne, kui liha- ja piimatooted 
asendatakse vaid puu- 
ja köögiviljadega 
ega tarbita pii-
savalt energi-
arikkaid toite 
nagu täistera-
tooteid, tärkli-
serikkaid toi-
te, kaunvil-
ju, pähkleid-
seemneid, õlivil-
ju jms. Taimsest 
toidust saadav raud 
imendub halvemini kui 
loomsest, seega on taimetoitlas-
te rauavajadus ligi kaks korda 
suurem segatoidulistest."

Dr Einberg lisas, et taimne 
toit on üldiselt väikese toidue-
nergiaga. "Kui me räägime las-
test, kulub kasvamiseks aga li-
saenergiat," rõhutas ta. "Samuti 
võib tekkida toiduenergia kätte-
saamisega probleeme täiskasva-
nutel, kes teevad rasket füüsilist 
tööd. Ka on miinuseks, kuidas 
toiduvalkudega hakkama saada. 
Taimsed valgud on madalama 
bioloogilise väärtusega ja kind-
lasti peaksid veganlapsed sööma 

isegi rohkem valku kui segatoidul 
lapsed. Närvisüsteemile on olu-
lised asendamatud rasvhapped, 
mida saadakse põhiliselt mere-
toidust ja mis on väga vajalikud 
lapse normaalseks kasvamiseks, 
immuunsüsteemi arenguks ja ko-
gnitiivseks võimekuseks."

Võimalik jääda lastetuks
Härma sõnul ei teki veganlu-

sega seotud tervisehäired kohe. 
"Kui teismelised alustavad tai-
metoitlusega, võib kuluda kuni 
kaks aastat, enne kui tervisemu-
red tulevad," rääkis ta. "Kui noor 
alustab sellega, et ei söö liha ja 
eemaldab seejärel menüüst veel 
nii mõnedki teised komponen-
did, tekivad probleemid järk-jär-
gult. Kui toidulaual ei ole punast 
liha ja piisavalt kaltsiumi, ohus-
tab luude hõrenemine ehk osteo-
poroos juba järjest nooremaid."

Ka dr Ülle Einberg rõhutas 
piimast ja piimatoodetest saada-
va kaltsiumi olulisust. "Kui need 
toitaineid on veganitel nüüd väl-
ja lülitatud, on see ohuallikaks, 
miks lastel võivad luud nõrgaks 
jääda, või tekib koguni luuhõ-
renemine," hoiatas dr Einberg. 

"Mõistagi on 12-13-aastaste-
le tüdrukutele raske seletada, et 
sul võib millalgi tekkida osteopo-
roos, aga kui ta otsustab 30-aas-
taselt emaks saada ning tal on 
osteoporoosist tingitud selgroo 
kompressioon, ega siis last nal-
jalt välja ei kanna," nentis Här-
ma. "See on suletud ring: kõige-
pealt ta kartis, et loomakesed su-
revad, ning siis tekib järjekordne 
trauma, et ta last ei saa!"

Hanna Alajõe nentis, et kesk-
miselt tarbivad eestlased ehk ise-
gi liiga palju liha, 2014. aasta 
Eesti rahvastiku toitumisuurin-
gute andmetel eri gruppide pu-
hul 1,5-3 korda rohkem soovitu-
sest." Ometi tunnistas ka Alajõe, 
et taimetoitlaste toitumine eri-
neb Eesti toidusoovitustest, ku-
na täielikult või osaliselt jäetak-
se ära kaks suuremat toidugrup-
pi: piim ja piimatooted ning ka-
la, muna, linnuliha ja liha. "Pii-
ma ja piimatoodete grupi peami-
ne olulisus seisneb eelkõige orga-
nismi kaltsiumi ja asendamatute 

aminohapetega varusta-
mises. Kala, linnuli-

ha, muna ja liha on 
ennekõike piisa-

vaks valkude 
(sh asenda-
matute ami-
nohapete) al-
likaks, kuid 
neil on oma 

osa ka mitme-
te oluliste mine-

raalainete (raud, 
tsink ja seleen) saa-

davusel. Mõlemad grupid 
annavad ka peamise toiduga saa-
dava B12-vitamiini koguse."

Taimetoitlus nõuab teadmisi
Et elada tervislikult, peab tai-

metoitlane olema otsekui toitu-
misekspert, kes teab täpselt, mi-
da ja kui palju organism vajab 
ning kust ja kuidas selle kätte 
saab. Sõltuvalt sellest, milliseid 
loomset päritolu toite välditak-
se, on oluline teha asendused, et 
vajalike toitainete saamine oleks 
siiski tagatud. "Taimsel toitumi-
sel peaks toidulisandina kindlasti 
võtma juurde B12- ja D-vitamii-

ne," soovitas Alajõe. "Piimatoo-
dete vältimisel on oluline tähele-
panu pöörata piisavale kaltsiumi 
saamisele taimsetest allikatest."

 Alajõe sõnul võiks eeldada, et 
kuna taimetoitlaste toidusedelis-
se kuuluv on üldiselt ka osa se-
gatoiduliste menüüst, saab poest 
kõik vajaliku siiski kätte. "Küll 
aga võivad taimetoitlaste toidu-
sedelis olulisemat rolli mängi-
da mõned toidud, nagu soja või 
vetikad, mida ei ole vaja tar-
bida segatoidulistel," lisas Ala-
jõe, kes lisaks pani südamele, et 
taimetoitlase menüü peaks ole-
ma mitmekesine kõikides teis-
tes toidugruppides, mida tarbi-
takse: täisteratooted ja tärklise-
rikkad toidud, puu- ja köögivil-
jad (sh kaunviljad, vetikad, see-
ned), marjad, pähklid-seemned, 

õliviljad, lisatavad toidurasvad ja 
olenevalt taimetoitluse vormist ka 
piim, piimatooted ja muna. "Ka-
la, linnuliha, muna ja liha toidu-
grupi asendajaks sobivad eelkõi-
ge kaunviljad (oad, herned, läät-
sed, kikerherned, soja) ja kaun-
viljatooted, pähklid ja seemned," 
täiendas Alajõe. 

Ilma vajalike taustateadmiste-
ta võib paljudest toitainetest pa-
raku vajaka jääda. "Samas, kui 
vaadelda haigusseisundid, mis 
puhul taimetoitlus kasuks tuleb, 
on see näiteks ülekaalulisus, ku-
na see toit sisaldab palju kiudai-
neid, mis tekitavad täiskõhutun-
de," tõi dr Einberg välja. "Teine 
positiivne nüanss on see, et toor-
toit sisaldab palju C- ja B-vitamii-
ne ning antioksüdante, mis vä-
hendavad kasvajate tekke riski."

VEGANLUS: Usk, mis kahjustab üha rohkemate laste elu ja tervist

Kõike,  
mida noored  

näevad kirevate  
tulede vilkudes, 
nad ka usuvad.

neks steroide pulbritega nii pal-
ju ei kasutata."

Perearsti sõnul on noored vas-
tuvõtlikud igasugusele reklaami-
le ja mõjutamisele. "Siinkohal on 
mul nii hea meel, et linnavoliko-
gu esimees Jevgeni Ossinovski 
algatas alkovõitluse ja tõi selle-
ga seoses välja ka reklaami kah-
julikkuse – kõik see, mida noo-
red näevad kirevate tulede vil-
kudes, sellesse kipuvad nad us-
kuma, kui veel ka jõusaalis rää-
gitakse, et valgupulbrid aitavad 
lihaste kasvule kaasa," toonitas 
dr Ingerainen.

Snežana Härma põhjendas 
noorte toitumishäireid ka asja-
oluga, et tänapäeval on väga ras-
ke millegagi eristuda. "Mina omal 
ajal olin esimene, kellel klassis 
olid teksad – ma olingi eriline! 
Nüüd viiakse kõiki autoga koo-
li, kõik käivad puhkusereisidel – 
eristuda on väga raske," tõi Här-
ma välja. "Seetõttu sa eristudki 
sellega, kui oled vegan, bi- või 
transseksuaalne. Instagrami blo-
gijate pealt võib tendentsi eredalt 

näha ja ka meie oma söömishäi-
rete keskuses kuuleme seda iga-
päevaselt. 12-aastane ei mõtle 
veel, kuidas see liha on saadud."

Ka Einberg kinnitas, et teis-
meliste suurimaks eeskujuks on 
sõbrannad ja siin võib vegan-
lus tõesti moevooluks olla. "Kui 
noor hakkab mõneks ajaks tai-
metoitlaseks, kuid toitub tasakaa-
lustatult, see kindlasti tema ter-
vist ei kahjusta," nentis dr Ein-
berg. "Kuid kindlasti peab tead-
ma ohtusid, mis taimetoitlusega 
kaasas käivad."

Mäluhäired ja  
keskendumisraskused

Noorte toitumishäired on sil-
ma jäänud ka kooliõdedele. Tal-
linna Ühisgümnaasiumi kooli-
õde Irena Uustalu tõi välja pea-
mised taimetoitlusega seotud ris-
kid, milleks on toitainete (val-
gu, raua, kaltsiumi, D-vitamii-
ni, oomega-3-rasvhapete, tsingi 
ja B12-vitamiini) puudus. "Sa-
muti võib välja kujuneda raua-
puudusaneemia," märkis Uusta-

Söömishäirete puhul saab abi:

• Söömishäi-
rete liit 
Peterburi tee 
2, Kauban-
duskeskus 
T1, 2 korrus, 
Tallinn, tel 
525 1207, in-
fo@soomishaired.ee 

• Tallinna lastehaigla psüh-
hiaatriakliiniku söömishäire-
te osakond 
Tervise 28, tel 67 8743, soo-
mishaired@lastehaigla.ee

• Psühhiaatria ja psühholoo-
gia keskus Sensus 
Lauteri 5, tel 5341 5708, 
sensus@sensus.ee

• Tartu Ülikooli kliinikumi 
psühhiaatriakliiniku söömis-
häirete osakond 

Tartu, Raja 31, 
tel 731 9100

• Toitumist ai-
tab jälgida ja 
toitainete 
saadavust 
hinnata tervi-
se arengu 

instituudi toitumisprog-
ramm Nutridata.

• Asendamatute aminohape-
te saadavust toidust või-
maldab jälgida cronometer.
com (inglise keeles). 

• Hästi kavandatud taimse 
toitumise ja vegantoitumise 
kohta leiab lisainfot: https://
toitumine.ee/erinevad-toi-
tumisviisid/taimetoitlus/
hasti-kavandatud-taimne-
toitumine

Pikaajaline loomsest toidust  
saadavate vitamiinide puudus toob 
kasvupeetuse ja ajukahjustuse

Mõne aja eest kirjutas The 
Guardian, et veganite arv 
Inglismaal on viimase küm-
nendi jooksul tõusnud 350%, 
ja seda eeskätt noorte ar-
velt, kes on loobunud nii liha- 
kui ka piimatoodetest. Kui 
veel 2006. aastal oli taime-
toitlasi 150 000, siis kümne 
aastaga tõusis see arv  
542 000 inimeseni.

• Peaaegu pooled veganitest 
olid vanuses 15-34 (42%) 
ning ühtlasi selgus, et üle 
kuuendiku 474-st The Gu-
ardiani küsitlusele vastanud 
inimesest olid teismelised. 
Liha- ja piimatoodetest loo-
bumise voorustest teadsid 
rääkida juba 14-aastased.

• Taimetoitlus toob toitainete 
valgu, raua, kaltsiumi, D-vi-
tamiini, oomega-3-rasvha-
pete, tsingi ja B12-vitamiini 
puuduse. Nii võivad tekkida 
mäluhäired ja välja kujuneda 
rauapuudusaneemia. Taim-
sest toidust saadav raud 
imendub halvemini kui 
loomsest, seega on taime-
toitlaste rauavajadus ligi 
kaks korda suurem segatoi-
dulistest. B-grupi vitamiine 
on vaja eri aneemiate ehk 

kehvverelisuse ennetami-
seks. Oomega-3-rasvhape-
te tarbimisest on kasu aju-
tegevusele ja kognitiivsele 
funktsioonile.

• Kui keha kannatab pidevalt 
teatud ainete nappuse all, 
võib sellel olla mõju närvi-
süsteemile.

• B12-vitamiini puudus paneb 
lapse aeglasemalt arenema. 
Raskematel juhtudel võib 
tekkida isegi pöördumatu 
ajukahjustus. Vanematel 
lastel võib B12-vitamiini 
nappus põhjustada ka kas-
vupuudulikkust, ärrituvust ja 
isutust. Teismelistel vegani-
tel tekivad koolis väsimus, 
peavalu, uimasus ja õpiras-
kused.

• Füüsiliste muredega kaas-
nevad ka vaimsed hädad. 
Veganist noorel võib tekki-
da kinnisidee tervislikust ja 
õigest toitumisest (ortore-
xia), kus kehtestatakse en-
dale ranged toitumispiiran-
gud. Lõpuks tekitavad need 
alatoitumist, sotsiaalset iso-
latsiooni ja takistavad iga-
päevaste asjadega toimetu-
lekut. Samuti võivad välja 
kujuneda söömishäired na-
gu anoreksia ja buliimia.

Inimesed on loodud segatoidulisteks olenditeks, neil on vaja nii taimseid kui ka loomseid toiduaineid. Ainult taimetoitu süües ei saa inimene 
kätte näiteks talle vajaikku rauda ning toitumine muutub kinnisideeks, mis inimese elu juhib. Scanpix
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Piparkoogimeistrid õpeta-
vad töötubades küpsetama 
kingiks muusikalisi pipra-
kooke ja käsitöömeistrid 
tegema rookroone.

"Kaubanduskeskustes lao-
takse kassalint sageli plastmas-
sist kulda ja karda täis, kuid 
neid sadu eurosid saaksid las-
tega pered säästa kodus ühes-
koos jõulukaunistusi valmista-
des," ütles moekunstnik Küllike 
Tuvikene. "Kuusekaunistused ja 
jõulukingid võiks teha omaloo-
minguna, see rikastab laste fan-
taasiamaailma."

Hea kink on näiteks maalitud 
järjehoidjad, kuhu akrüülvärvi-
dega, kulla- või hõbedavärviga 
oma soov juurde lisada. "Järje-
hoidjaid võib klassikalisele la-
hendusele vahelduseks valmis-
tada ka lehenurka torgatavana," 
rääkis Tuvikene. "Selleks sobib 
tugevam nahalaadne materjal, 
mis kahekordselt kokku pan-
nakse ja näiteks südamekuju-
liseks lõigatakse. Nahka võib 
pintsli või vatitüki abil aniliin-
värvidega erksamaks koloreeri-
da. Kokku õmmeldud pooltele 
tekkinud vahemik lükatakse jär-
jehoidjana lehe otsa peale. Na-
haribasid saab punuda ka võt-
mehoidjaiks, võimalusi jagub." 

Piparkoogid seovad  
põlvkondi

MTÜ Piparkoogimaania ju-
hatuse liikme Pelle Kalmo sõnul 
on hea kink kunstilised pipar-
koogid, mille küpsetamine eri-
ti laste seas üha rohkem popu-
laarsust võidab. "Laste seas on 
piparkoogi valmistamise töö-
toad nii populaarseks muutu-
nud, et koolid broneerivad ae-
gu juba jaanuarikski," ütles Kal-
mo. "Töötoad on inspireeritud 
näituse teemast, milleks tänavu 
on muusika. Muusikalisi pipar-
kooke õpetavad tegema näitusel 
osalevad kunstnikud, jahtunud 
piparkoogid pakime koju kaa-
sa. Erilaadselt kaunistatud pi-
parkoogid on head jõulukingid. 
On ju piparkookidele läbi aega-
de ravivaid ja maagilisi omadu-
si omistatud. Töötubades õpe-
tame kätte ka piparkoogimaja-
keste valmistamise töövõtted."

Näituse töötubades saab osa-
leda oma seltskonnaga, registree-
rumine aadressil http://piparkoo-
gimaania.ee. "Väga paljudel pere-
del on saanud PiparkoogiMaania 
näituse külastus traditsiooniks lä-

bi põlvkondade, on ju tänavune 
piparkooginäitus juba kuueteist-
kümnes," lausus Kalmo. "Kuna 
see on kujunenud paljude las-
tega perede jõulutraditsiooniks, 
on näitus nüüd avatud ka püha-
de ajal, 25. ja 26. detsembril."

Piparkookide väljapanek jääb 
disaini- ja arhitektuurigaleriis 
(Pärnu mnt 6) avatuks 7. jaa-
nuarini. Sissepääs 2,50 eurot, 
eelkooliealised tasuta. 

Kartulist jõulukräss  
ja vildist jõulupall

Meeleolukaid kodukaunistusi 
saab disainer Lembe Maria Sihv-
re sõnul valmistada kartulistki. 
"Toredaid heina- või pillirootut-
te, ilupõõsaste oksi, kuuse või ka-
dakaoksi võib suruda kartulis-
se, nii saab tuppa riputamiseks 
ümmarguse dekoratiivse jõulu- 
krässi," juhendas Sihvre. "Kar-
tul hoiab oksi ka niiskena, nii 
säilib kaunistus kauem rohene."

Lõbusaid jõulukroone on või-
malik teha pilliroost, nii väik-
seid kuusele riputamiseks kui 
ka tõeliselt suuri ruumide kau-
nistamiseks.  "Roogu lõigatak-
se jää pealt ja lõigutakse ko-
dus kõrresõlmede vahelt para-
jaiks juppideks," rääkis Sihvre. 
"Kõrtest korrapäraste kujundite 
meisterdamine arendab ka mate-
maatilist taipu. Vaja läheb peh-
met linast niiti, nõela või traa-
dist orasid. Rookrooni vahele 
võib riputada hea tuju kaunis-
tustena veel lõnga- või kaltsu-
tutte või värvitud tühjakspuhu-
tud kanamune."  

Rookroonide valmistamist 
õpetab töötubades Eesti Roo-
koondis, ühendust saab võtta aad-
ressil rookoondis@gmail.com.

Kassi- ja lapsekindlaid jõulu-
ehteid saab Sihvre sõnul lihtsast 
lõngakerastki. Jõulupalle võib 
valmistada vildist või villasest 
lõngakerast, mis mõned korrad 
pesumasinast läbi lastes samu-
ti vildipalliks muutub ja mida 
võib kaunistada helmeste või ti-
kandiga. Kui siis kass otsustab 
kuusepuu ümber ajada, ei juh-
tu nende ehetega midagi hullu. 

Samal viisil sobivad kuuse-
kaunistuseks lõnga- ja õlenukud. 
"Need on hea pehme mater-
jal, mida igatpidi väänata saab. 
Näiteks nagu pikaks kasvanud 
heingi, mida leidub igal pool ja 
millest samuti nukukesi valmis-
tada saab," lisas Sihvre.

Alustada võiks paberist 
kuuseketist

Tuvikene ärgitab taaskasutu-
sele võtma kodused kaltsukotid. 
"Varem oli kaltsukott peres va-
ramu, millest kõike tehti. Mee-
nutagem või tavalist kaltsuvaipa. 
Alles võiks jätta näiteks sameti, 
mis sobib hästi nahast märsside 
voodriks. Ehtne linane on väga 
väärtuslik materjal. Eri riidetük-
kidest kokku õmblemine rikas-
tab laste  fantaasiat. Lapitööna 
valminud pajakindad on jõulu-
deks ilus kingitus." 

Käsitöömeistrite töövõtteid 
saab vanalinnas jälgida Pika tä-
nava käsitöömajas ja Kaarman-
ni käsitööpoes, kust huvilised 
leiavad laias valikus ka inspi-
reerivaid "Tee ise kodus" too-
rikuid meisterdusteks. Keraami-
ka sünnile saab aga kaasa ela-
da veel näiteks Meistrite hoo-
vis Vene tänaval.   

Jõulukaunistuste tegemist 
võiksid lastega pered alustada 
klassikalise värvilistest pabe-
rirõngastest kuuseketist, mis le-
vinud üle Euroopa. 

Ettevõtjaid kutsub Kesklin-
na valitsus pühademeeleolu loo-
miseks dekoreerima ja tulede-
ga ilmestama äride vaateak-
naid. Kõige kaunimalt kujun-
datud vaateaknad pälvivad ra-
hapreemia. Konkursil hinnatak-
se nii jõulukujunduse ideed ja 
omapära kui ka teostust ja so-
bivust linnaruumi. Välja vali-
takse kolm paremat lahendust, 
lisaks pälvib preemia Faceboo-
ki vahendusel rahva lemmik. 
Osalemiseks saab registreeru-
da 28. detsembrini e-posti aad-
ressil kesklinlane@tallinnlv.ee , 
lisateave tel 645 7226. 

Oma kätega tehtud jõulukingid 
panevad laste fantaasia tööle

Pirita klooster avab 16. det-
sembril jõulumaa, kust saab 
soetada nii Eesti käsi-
tööesemeid kui ka 
toidupoolist. 

"Ootame jõulumaa majakes-
tesse inimesi eri kaupu müü-
ma – käsitööd, kingitusi, soo-
last ja  magusat toidukaupa," 
ütles Pirita linnaosa vanem Tõ-
nis Liinat. "See on hea võima-

lus pakkuda linlaste-
le ja külalistele jõu-
luostuks põnevat ja 
ainulaadset kraami. 
Tulge müüma kõik, 
kel pakkuda head 
ehedat Eesti kaupa." 

Jõulumaa on avatud 
16.-19. detsembrini kloostri-
varemete alal. Neljal päeval 
on rikkalik meelelahutusprog-
ramm, kohal on jõuluvana. Ko-

gu programm on kõigile ta-
suta. Kauplemiseks saab 
ühendust võtta priit@pi-
ritajoulumaa.ee, tel 509 
1992. 

Jõulumaa on avatud 
ka Põhja-Tallinnas Stroo-

mi rannapargis, kus igal ad-
vendil ja 7. jaanuaril toimuvad 
tasuta pereõhtud. Kavas on las-
teetendused, mängud, jõuluva-
na vastuvõtt, põnevad töötoad 

ning hobuvankri ja karusselliga 
sõit. Jõulumeeleolu ja valgusde-
koratsioonid tulevad veel Ka-
lamaja parki (Kungla 65), kus 
igal advendil kella 16-19 män-
gib jõulumuusik

Jaanuari alguseni kutsuvad 
Tallinna giidide ühingu liikmed 
avastama vanalinna jõuludega 
seotud paiku ja kuulama lugu-
sid jõulukommetest läbi aega-
de. Tuurid toimuvad laupäe-

viti-pühapäeviti algusega kell 
14. Kui soovitakse ekskursioo-
ni mõneks muuks ajaks, tuleb 
kirjutada erisoovist info@tgy.
ee. Täiskasvanu pilet maksab 
10, 6-12-aastastele lastele 5 eu-
rot, väiksematele tasuta. Pile-
teid saab osta eelmüügist Fienta 
piletimüügikeskkonnas või su-
larahas otse giidilt. Kohtumis-
paik giidiga ja tuuri algus on 
Raekoja ees kella all.

Pirita jõulumaa avaneb Ott Leplandi kontserdiga

PiparkoogiMaania näitusel saavad lapsed tänavu valmistada muusikalisi piparkooke, mida pärast kellelegi 
kinkida. Ilja Matusihis

Pirita  
teeoludest  
võib teavitada  
elektrooniliselt
Pirita elanikud saavad linna-
osa kvartalisiseste teede-tä-
navate kohta jätta teateid lin-
naosavalitsusele kodulehel 
asuva lingi vahendusel, värske 
info aitab kiiresti edastada 
pretensioonid lepingupartne-
ritele ja asuda puudusi kõrval-
dama. Kokku tuleb Pirital teha 
lume- ja libedusetõrjet 218 
teel ja tänaval ehk ligi 400 
000 m2. Peale selle tuleb 
hooldada 39 kõnni- ja jalg-
teed, mida on kokku üle 80 
000 m². Lund ja libedust tõr-
jutakse ülekäiguradadel ja 
treppidel. Elanikud saavad an-
da tagasisidet lumekoristus-
tööde kohta ning kiita või laita 
lingil https://www.tallinn.ee/
est/Vorm-Heakorratoode-ta-
gasiside

Poska tänaval 
avati vanim  
betoonelektri-
post Eestis

Kadriorus Poska tänaval 
avati ametlikult uus vaata-
misväärsus – Eesti vanim, 
enam kui 90 aasta vanune 
betoonelektripost, mis Elekt-
rilevi ja linna koostöös re-
monditi, paigaldati uude asu-
kohta ja varustati infotahvli-
ga. Raudbetoonist elektri-
posti paigaldas Poska täna-
vale Tallinna linna elektrijaam 
aastatel 1928-1929 ning see 
on säilinud selle ajaperioodi 
ainsa esindajana.  Raudbe-
tooni võidukäik elektriposti-
dena algas 1960. aastate al-
gul ja lõppes 1990. aastate 
keskel.

Kesklinna ärid 
võistlevad jõu-
lukaunistustes 
Traditsiooniliselt kutsub 
Kesklinna valitsus tänavugi 
äripindade valdajaid oma äri-
de vaateaknaid advendi- ja 
jõuluajale kohaselt dekoreeri-
ma ja valgustama, kõige kau-
nimalt kujundatud vaateak-
nad pälvivad avaliku tunnus-
tuse ja rahalise preemia. Kon-
kursil osalemiseks palutakse 
end registreerida hiljemalt 28. 
detsembriks kesklinlane@tal-
linnlv.ee, täiendav info tel 645 
7226. Konkursi tingimused 
leiab http://www.tallinn.ee/
est/ametlikud_teated ja 
Kesklinna valitsuse Facebooki 
lehel.

Laternatuur vanalinnas ja vana aja 
jõulud muuseumis
• 15. detsembril kell 18 korraldab Kalamaja 

muuseum jõuluaegse laternatuuri. Tuuril 
saab ka nuusutada piparkoogi koostis-
osi ja "rüüstata" vana kombe kohaselt 
jõulupuu. Piletid Piletilevist, tuuri saab 
tellida ka oma seltskonnale.

• Tunnine orienteerumismäng "Jõulud vana-
linnas" suurtele ja noortele. Õuesõppeks või kollektiivseks 
meelelahutuseks ideaalselt sobiv jõuluhõnguline meeskondlik 
orienteerumismäng algab ja lõpeb Kiek in de Köki torni juures. 
Võitjaile auhinnad! Hind 5 eurot osaleja kohta. Info ja tellimine 
aet.laast@linnamuuseum.ee 

• Vabaõhumuuseumi jõulukülas saab 18. ja 19. detsembril osa 
meie esivanemate vanadest jõulukommetest. Kabelist kostab 
kaunist koorilaulu ning kõrtsi ümber on koondunud laadamelu. 
Siit leiad kingikotti pistmiseks maiustusi ja kaunist käsitööd, 
saab kuuse juures pilti teha ning jõulutaadile patsi lüüa! Kol-
hoosi kortermajas on võimalik põigata ka lähiminevikku, et nä-
ha, mis on pühade tähistamise juures ajaga muutunud. Info tel 
654 9100.

• 26. detsembril kell 12 tulevad jõuluvanad Tallinna loomaaia 
loomadele elevust ja jõulurõõmu tooma. Kõigile avaneb või-
malus koos jõuluvanade esindusega loomaaias ringi liikuda. 

• 19. ja 26. detsembril kella 18-19:30 kutsub C-Jam kuulajaid 
Jaani kirikusse kaunitele jõulukontsertidele, kus neli meest 
tšellodel esitavad läbi aegade parimaid jõululaule. Osta pilet 
Piletilevi.ee

• Laternamatk vanalinnas 26. detsembril kella 16-18.30 ja 19-
21.30. Tutvuda saab vähem tuntud vaatamisväärsustega, lin-
namüüriga ning asumite, ehitiste ja rohevööndiga, mis vanalin-
na ümbritsevad. Kohtumispaik asub Uus 37 Kellerteatri ees. 
Osalustasu 21 eurot sisaldab õlilaterna ja käsiraadiojaama ka-
sutamist, giiditeenust ning kuuma teed küünaldega kaunista-
tud joogipunktis. Matk kestab 2,5 tundi. Registreeru tel 5342 
2196 või info@laternamatkad.ee Info https://laternamatkad.
ee

• Kõikidest linna jõuluüritustest saab jooksvalt ülevaate veebi-
lehtedelt visittallinn.ee  ja linnamuuseum.ee
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Näiteks maksimaalne üüri-
korteris elamise toetus 
hakkab olema 550 eurot ja 
pere viienda ning iga järg-
neva liikme puhul lisaks veel 
75 eurot

• 1. jaanuarist hakkavad Tallin-
nas kehtima ka uued toime-
tulekutoetuse raames arves-
se võetavad eluaseme toetu-
se piirmäärad. "Toimetule-
kutoetus on oluline abi abso-
luutse vaesuse piiril elavatele 
peredele. See aitab neil säili-
tada kodu ja eluga toime tul-
la," selgitas abilinnapea Beti-
na Beškina.

• Toimetulekutoe-
tus koosneb abi-
linnapea selgitu-
sel toimetuleku 
piirist, mida võ-
tab vastu riigiko-
gu, ja eluaseme-
kulude kompen-
satsioonist, mille kehtesta-
vad kohalikud omavalitsused.

• Praegune toimetulekupiir on 
esimesele või ainsale pereliik-
mele 150 eurot kuus.  Kui elu-
aseme eest on makstud, peab 
jääb esimesele või ainsale pe-
reliikmele kätte 150 eurot, 
igale järgnevale täiskasvanule 
120 eurot ja lapsele 180 eu-

rot kuus. Sel-
le raha eest 
tuleb maks-
ta toidu, 
transpordi, 
riiete, side 
jm igapäe-
vase eluga 

seonduvate kulutuste eest.
• Korterite üürikompensatsioon 

võtab arvesse, et väiksemate 
korterite ruutmeetrihind on 
kallim ja suuremate korteri-
te puhul soodsam ning seetõt-
tu kehtib kolm piirmäära sõl-
tuvalt üürikorteri suurusest. 
Näiteks kui korter on suurem 
kui 33 m2, siis kehtib prae-

gu piirmäär 6.40 ruutmeetri 
kohta, uuest aastast 11 eurot 
ruutmeetri kohta. 18-33 m2 
suurusega korterite puhul on 
piirmääraks 9 eurot m2 koh-
ta, alates uuest aastast 14 eu-
rot ruutmeetri kohta, ja kui 
tegemist on mikrokorteriga, 
mis on väiksem kui 18 m2, 
on siiani kehtinud piirmäär 
12 eurot, aga uuest aastast 17 
eurot ruutmeetri kohta.

• Oluline muudatus puudutab 
ka elektrienergia piirmäära, 
mis on praegu 40 eurot esi-
mese pereliikme kohta ja 3.50 
iga järgneva kohta. Uuest aas-
tast saab summa olema 60 eu-

rot pere esimese liikme ja 10 
eurot iga järgneva pereliik-
me kohta.

• Kuna tõusnud on ka gaasi hind, 
siis seni kehtinud 21-eurose 
piirmäära asemel pere esime-
se liikme kohta hakkab see 
uuest aastast olema 27 eurot 
ja igale järgnevale pereliikme-
le 13 eurot. "Need on sum-
mad, mida võetakse arvesse, 
kui määratakse toimetuleku-
toetus, sest kõigepealt peame 
hoolitsema eluasemekulude 
eest ja lisaks sellele peab jää-
ma toimetulekuks 150 eurot. 
Seni olid pered sunnitud elu-
asemega seotud kulusid tasu-

ma sisuliselt oma toimetuleku 
vahenditest." tõdes Beškina.

• Maksimaalne toetusmäär üü-
rikorterile on siiani olnud 400 
eurot, uuest aastast saab see 
olema 550 eurot ja pere viien-
da ning iga järgneva liikme 
puhul lisaks veel 75 eurot. 

• Selle aasta üheksa kuuga on 
Tallinnas rahuldatud enam kui 
12 000 toimetulekutoetuse 
taotlust, millest suurem osa, 
üle 10 000, sisaldas ka elu-
asemekulusid. Kokku sai taot-
lusest abi enam kui 2000 pe-
rekonda, kellele maksti kok-
ku toetust summas 3,5 mil-
jonit eurot.

Uuest aastast tõusevad ka toimetulekutoetuse piirmäärad

Jaanuari keskpaigast saab Tallinnas 
taotleda energiahinna hüvitist
pealinn@tallinnlv.ee

"Mul on kahju neist, kes 
peavad gaasi või elektriga 
kütma," lausus tallinlane 
Maive. Olukorra leevenda-
miseks saab jaanuari kesk-
paigast linna iseteenindus-
keskkonnast taotleda vä-
hekindlustatud peredele 
mõeldud riigi 
energiatoetust.

Maive kodukulud tõusid 1. 
detsembrist 66%. "Eks siis näeb, 
kui palju tuleb järgmisel kuul 
maksta, ilm läks külmaks ka," 
lausus ta. "Kodus olen püüdnud 
tarbimist piirata, liigselt elektrit 
võtvad esemed lihtsalt välja tõm-
mata seinast. Tulesid ma niisama 
ei põleta ja pesu pesen nädala-
vahetusel. Meil on gaasipliit, see 
on kodus ainus gaasiseade, ja õn-
neks gaasihinna tõus kodutarbi-
jat nii palju ei mõjuta. Pigem on 
kahju neist, eks peavad ka gaasi 
või elektriga kütma."

Maive lisas, et praegu saab ta 
kerkivate hindadega veel hakka-
ma. Abi vajaks ta ehk siis, kui 
see suund jätkub. Neile, kes ju-
ba praegu kodukulude maksmi-
sega hätta jäävad, on linn jaa-
nuari keskpaigast valmis välja 
maksma vähekindlustatud pe-
redele mõeldud riigi energiatoe-
tust. See on mõeldud just gaasi, 
elektri ja kaugkütte suurenenud 
kuludega toime tulekuks. 

Huvi väga suur
Et vähendada viiruse levikut 

ja teha hüvitise taotlemine või-
malikult mugavaks, on Tallin-
nas loomisel e-keskkond, mis 
avaneb hiljemalt jaanuari keskel 
tallinn.taotlen.ee alt. "Me soovi-
me, et inimesel oleks see taotle-
mine võimalikult mugav ja tur-
valine. Ja sellest tulenevalt ole-
megi arendamas oma e-kesk-
konna võimalust ka selle toetu-
se taotlemiseks," selgitas Tallinna 
sotsiaal- ja tervishoiuameti juh-
tivspetsialist Ulli Luide. 

Abilinnapea Betina Beškina 
sõnul tuleks taotlemisel eelista-
da elektroonilist iseteenindust. 
"Kutsun arvutit valdavaid ini-
mesi aitama elektroonilise taot-
luse esitamisel oma eakaid lähe-
dasi, et säästa neid viirusepuhan-
gu eest," ütles Beškina.

Huvi hüvitise vastu on Musta-
mäe sotsiaalhoolekande osakon-
na juhataja Ly Rüüsi kinnitusel 
väga suur, kuigi ühtegi taotlust 
enne jaanuari keskpaika linn veel 
vastu ei võta. "Mustamäe inime-
sed hakkasid energiahinna tõu-
su kompensiatsiooni vastu huvi 
tundma alates valitsuse pressitea-
te ilmumisest, nad ootavad, mil-
lal saavad hakata taotlusi esita-
ma, ja küsivad, kas makstakse 
ka tagasiulatuvalt," rääkis Rüüs.

Tõepoolest, taotlusi saab esi-
tada ka tagasiulatuvalt septemb-
rikuu kulude katteks.

Beškina sõnul on hüvitise ees-
märk toetada vähem kindlusta-
tud leibkondi hüppeliselt kalline-
nud energiakulude eest tasumi-
sel, et nende elujärg niigi raskel 
ajal ei halveneks. "Toetust saab 
taotleda septembrist märtsini teh-
tavate kulutuste osaliseks kom-
penseerimiseks," ütles ta. "Jaa-
nuari keskpaigas peaksid olemas 
olema ka toetuse maksmiseks va-
jalikud tehnilised lahendused ja 
väljaõppe saanud täiendav per-
sonal. Anname esimesel võima-
lusel täpsemad suunised taotle-
mise korra kohta. Arvestades, et 

Tallinnas ületab toetuse potent-
siaalsete saajate hulk tõenäoliselt 
15 000 peret, peab linn taotluste 
menetlemiseks värbama ja välja 
õpetama uusi töötajaid."

Hüvitist makstakse esitatud do-
kumentide alusel vähekindlusta-
tud peredele, kelle keskmine neto-
sissetulek jääb alla suhtelise vaesu-
se piiri.  See on mõeldud ka üksi 
elavatele lisasissetulekuta pensio-
näridele. Teise kriteetriumina vaa-
datakse energiakulusid – kui hüp-
peliselt on need tõusnud. 

Linn on valmis selleks, et taot-
lusi tuleb palju. "Kulud on hüp-
peliselt kasvanud näiteks inimes-
tel, kel ei ole fikseeritud hinna-
ga elektripaketid," nentis Luide.

Näita arved ette!
Taotlemiseks tuleb esitada 

oma kodukulude arved, kus 
elektri tarbimiskogus esitatud 
megavatt-tundides või kilovatt-
tundides, gaasi tarbimiskogus aga 
kuupmeetrites. Kas ja kui palju 
pere toetust võiks saada, on iga-
ühel võimalik kontrollida kalku-
laatori abil rahandusministeeriu-
mi koduleheküljel. 

Toetust hakkab maksma sel-
le linnaosa  sotsiaalhoolekan-
de osakond, kelle territooriumil 
inimene ametlikult elab. Toetust 
saab taotleda maksimaalselt nel-
ja kuu eest korraga, nii et liigse 
asjaajamise vältimiseks on või-
malik taotleda hüvitist mitme 
kuu kulude kompenseerimiseks 
korraga, juhul kui see taotleja-
le jõukohane on. Vabariigi valit-
sus tegi tänavu oktoobris otsuse 
maksta vähem kindlustatud pe-
redele hüvitist energiahindade 
tõusu leevendamiseks. Hüvitis 
kaetakse tulust, mida Eesti saab 
Euroopa Liidu CO2-kvoodi müü-
gist ning prognoosi kohaselt on 
hüvitise rahaline maht üle Ees-
ti kuni 37 miljonit eurot. Toetu-
se väljamaksmise tegi vabarii-
gi valitsus ülesandeks kohalike-
le omavalitsustele, kuid mitmed 
neist on toonud välja probleeme 
seoses toetuse rakendamisega. 

Kellel on kodukulude maks-
misega raskusi, võib pöörduda 
oma linnaosa valitsusse ka mõ-
ne linna makstava toetuse saami-
seks. "Linnal on ka oma toetus, 
mida saab taotleda nii kaua, ku-
ni riiklik toetus rakendub," mär-
kis Beškina.

Maive kodukulud tõusid 1. detsembrist 66%. "Eks siis näeb, kui palju tuleb järgmisel kuul maksta, ilm läks vahepeal külmaks ka," lausus ta.
 Tallinna linnameedia

Septembri kulude hüvitamiseks  
esita taotlus kindlasti jaanuaris!
• Hüvitise taotlemiseks avaneb 

hiljemalt jaanuari keskel e-
keskkond tallinn.taotlen.ee 
alt. Alternatiivina saab regist-
reerida vastuvõtuaja linna-
osavalitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonnas, kus tööta-
ja aitab taotluse esitada.

• Energiakulude toetuse taot-
lust on oluline esitada juba 
jaanuaris, ainult nii saab ta-
gantjärgi hüvitist ka sep-
tembri arve eest. Veebruaris 
saab taotleda hüvitist ok-
toobrist alates tehtud kulude 
katmiseks. Tagantjärgi saa-
vad hüvitist taotleda inime-
sed, kel oli kodukulude maks-
misega raskusi septembris, 
oktoobris ja novembris.

• Kes ja kui palju toetust saab, 
sõltub leibkonna sissetule-
kust. Toetust saavad kõik ük-
si elavad inimesed, kelle ne-
topalk on väiksem kui 673 
eurot. Või kahekesi elavad ini-
mesed, kelle netopalk on alla 

1009 euro. Neljaliikmelise 
pere netosissetulek 
peab jääma alla 1413 
euro. 

• Hüvitis sõltub ka tar-
bitud energia kogu-
sest ja hinnatõusu 
suurusest. Taotlemisel 
tuleb esitada oma arved, 
kus elektri tarbimiskogus esi-
tatud megavatt-tundides või 
kilovatt-tundides, gaasi tarbi-
miskogus võib olla esitatud 
ka kuupmeetrites. 

• Kui kortermaja kütmist kor-
raldab korteriühistu ise elekt-
ri või gaasiga, saab taotleda 
toetust kütmiseks kasutatud 
elektri- ja gaasikulude kalli-
nemise hüvitamiseks. Seda 
saab teha korteriühistu esita-
tud arve alusel, mis esitab li-
saks tarbimiskuludele ka kor-
teri kütmiseks kulunud elektri 
tarbimiskoguse kilovatt-tun-
dides või megavatt-tundides 
ja gaasi tarbimiskoguse 

kuupmeetrites, kilo-
vatt-tundides või 

megavatt-tun-
dides. Vajadu-
sel peaks taot-
leja vajalike 
andmetega do-

kumentide saa-
miseks pöörduma 

oma korteriühistu poole. 
• Taotleja esitatud arvete alusel 

makstakse toetust 80% ener-
gia koguhinnast, mis ületab 
elektril 12 senti kilovatt-tunni 
kohta, gaasil 4,9 senti kilovatt-
tunni kohta ja kaugküttel 7,8 
senti kilovatt-tunni kohta.

• Toetuse minimaalne määr on 
10 eurot ja ülempiir 500 eurot 
taotluse kohta kuus.

• Seda, kui palju jaanuaris raha 
tagasi saab, võib igaüks ise 
arvutada energiahinnahüviti-
se kalkulaatori abil. See asub 
www.rahandusministeerium.
ee/et/energiakulude-huvita-
mine
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Kunstihoone 
valmistub pea-
maja remondiks
Kunstihoone peamaja läheb 
kapitaalremonti, mistõttu kor-
raldab SA Kunstihoone koos-
töös arhitektide liiduga arhi-
tektuurivõistluse. Eesmärk on 
hoone uuendamine tipptase-
mel kunstikeskusena. Arhitek-
tuurivõistlus hõlmab Vabadu-
se väljak 6 ja 8 hoonekomp-
leksi arhitektuurset lahendust 
ning hooviala terviklikku la-
hendust, ideekavandite esita-
mise tähtaeg on 11. veebruar 
2022 ja auhinnafond 38 000 
eurot. Objekti kapitaalremont 
valmib 2024. aastal. 

Lasteaiad  
saavad tunne-
tusrajad

Iga-aastase koostööprojekti 
"Koolilt lasteaiale"  käigus val-
mistavad õpilased lasteaeda-
dele arendavaid mänguasju 
või muid esemeid, sel aastal 
meisterdati lastele tunnetus-
rajad. Tegu on aktiivõppe 
meetodiga, kus laps saab õp-
pida tegutsedes ja kogeda 
avastamisrõõmu. Õpirada on 
mõeldud kätega kompimiseks 
ja palja jalaga tunnetamiseks 
kas pimesi või avatud silma-
dega, see sobib nii indivi-
duaalõppeks kui ka rühma-
tööks kõikides vanuseastme-
tes, arvestades lapse eripära 
ja eakohaste oskustega. Sel 
aastal osales projektis 19 
kooli, selle kogumaksumus oli 
36 450 eurot.

Põhja-Tallinnas-
se universaalne 
spordiväljak

Linn ehitab Sõle spordikesku-
se lähedusse multifunktsio-
naalse minispordiväljaku, mi-
da saavad kasutada nii piir-
konna elanikud kui ka lähedal 
asuvate koolide õpilased. 
Multifunktsionaalne spordi-
väljak rajatakse Sõle staadioni 
juures asuva korvpalliväljaku 
naabrusesse (Sõle 40a), 
kunstmurukattega väljakul 
(34x18 m) võib mängida jalg-
palli, korvpalli, võrkpalli, ten-
nist jmt. Spordiväljak saab 
valmis tuleval aastal.

Järgmisest aastast muutub 
senine ranitsatoetus õppe-
aasta alguse toetuseks, 
mida saavad lapsed ka pä-
rast esimese klassi lõpeta-
mist. Lisaks pikeneb hai-
guspäeva toetuse maksmi-
se aeg 31. maini.

Kui seni makstakse 320 
euro suurust toetust esimesse 
klassi astuva lapse perele, siis 
järgmise aasta sügisest hakkab 
linn maksma õppeaasta alguse 

50-eurost toe-
tust ka õpilas-
tele alates tei-
sest klassist, kui 
laps või noor 
õpib põhi- või 
kutsekoolis 
või gümnaa-
siumis. 

"Muutub 
ka see, et  tu-
levast aastast 
hakkavad toetust 
saama needki lap-

sed, kes ei 
õpi Tal-
linnas te-
gutsevas 
koolis," 
lausus  
abilin-
napea 

Betina 
Beškina.

Sama toetust 
makstakse lapsele, 

kelle vähemalt ühe va-
nema ametlik elukoht on 

Tallinn vähemalt alates toetu-
se maksmise aasta 1. jaanua-
rist. Toetust saab taotleda va-
nem, kes elab lapsega ametli-
kult samal Tallinna aadressil. 
Toetuse saamiseks tuleb taotlus 
esitada ainult esimesel korral, 
järgmistel aastatel makstakse 
toetust automaatselt.

Esimese haiguspäeva 30-eu-
rost hüvitist on makstud täna-
vu 25. märtsist kuni 30. no-
vembrini kokku 302 640 eu-
ro eest. Kui seni maksis linn 

toetust 1. septembrist 31. det-
sembrini haiguslehele jäänud 
tallinlastele, siis nüüd piken-
datakse perioodi tuleva aasta 
31. maini. Nii saab piirata ko-
roonaviiruse levikut ja julgus-
tada inimesi koju jääma kohe, 
kui nad hakkavad haigestuma.

Toetust saavad taotleda tal-
linlased, kellele on haigusleht 
välja kirjutatud haigestumise, 
tema suhtes kehtestatud karan-
tiini või raseduse ajal haiges-
tumise tõttu.

Õppeaasta alguse toetust hakkab saama rohkem inimesi

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

"Hakkasin juba pisikesena 
koorilauljast isa käekõrval 
siin käima. Kogu aeg on ol-
nud siin tore ja armas," rää-
kis Mustamäe huvikooli lau-
luõpilane Maia Mägi. 
Mustamäe laste huvikoolile 
hakatakse kohe ehitama uut 
maja ning seni kitsastes olu-
des tegutsenud segakoor, 
kus Mägi solistina esineb, 
saab seal päris oma ruumi. 

Mägi hakkas huvikeskuses 
käima viieaastase tirtsuna isa 
käekõrval. "Isa käis segakoo-
ris Hellas laulmas. Nii ma sin-
na majja sattusin ja olen olnud 
seal juba kümme aastat," lausus  
huvikeskuses lauluõpingute aja 
jooksul neiuks sirgunud Maia. 
Tema meelest ei tekita huvi muu-
sika või mis tahes muu tegevu-
se vastu mitte niivõrd uus ma-
ja, kui ikka see, mida seal pa-
kutakse. "Kogu aeg on tore ja 
armas olnud siin käia," ütles ta. 
"Aga veel toredam saab olema 
muidugi uue maja valmides, kui 
segakoor, mille solistina ma ik-
ka üles astun, saab päris oma 
ruumi. Lisaks veel korralik au-
la, kus kontserte teha, ja vaba-
õhulava, kus suviti esineda. See 
juba on midagi!"

Huvikooli direktor Erna Pod-
jakova loodab juba ületuleva aas-
ta algul uude majja sisse kolida. 
Direktor loetles saale ja klas-
siruume, mis kõik saavad ole-
ma. "Meile tulevad spordisaal 
ja tantsusaal," märkis ta. "Nen-
de juurde duširuumid ja sisseehi-
tatud kapid riiete hoidmiseks. 
Meil tuleb eraldi ruum roboo-
tikaringile, praegu on robooti-
ka ühendatud arvutiringiga. Me 
saame edasi arendada oma teh-
nikaringi ning kokandust ja te-
ha eri suunitlusega kunsti. Ka-
vatseme avada ka zumbatantsu-
ringi ja noorte teadurite ringi."

Juba sel aastal avas huvikool 
kaks uut ringi, mis on muutu-
nud väga populaarseks. Need 
on kikkpoks vanematale  ja  le-
go konstrueerimine nooremate-
le lastele.

Terrass ja loodusõpperada
Huvikoolis tegutseb praegu 

tervelt 89 ringi ja uue maja val-
mides lisandub neid veel. Neis 
käivad 4-19-aastased lapsed ja 
noored. "Me oleme tõesti vä-
ga õnnelikud," ei väsinud di-
rektor kinnitamast. "Uues au-
las on võimalik tegutseda meie 
väga heal teatriringil. Sinna tu-
leb päris lava, kulissid ja tehni-
ka. Väliterrass annab aga või-
maluse õuesõppeks ja see on 
tänapäevase hariduse andmise 
üks suundi – kui võimalik, tee-
me õpet õues. Välilaval saame 
anda ka toredaid teatrietendu-

si ja ka noortekoori lauljad saa-
vad seal esineda, anda kontser-
te mitte ainult oma maja rahva-
le, vaid kõikidele, kes soovivad 
kuulama tulla."

Lisaks õuesõppele saab ju-
ba lähemas tulevikus lausa hu-
vikooli juurest siirduda loodus-
õpperajale. "See oli meie am-
mune soov, et niisugune rada 
oleks," jätkas direktor. "Me ta-
hame, et kõik Mustamäe õppe-
asutused hakkaksid seda kasu-
tama. Ainuüksi meie mikrora-
joonis on kaks kooli ja kolm las-
teaeda, nemad saavad seal oma 
tunde läbi viia."

Huvikooli juur-
de rajatakse ka 
korralik väike 
spordiväljak 
koos jõu-
linnaku-
ga. "Meie 
õueala on 
väga rohe-
line ja kõik 
puud jäävad 
ehituse käi-
gus alles. Ja 
muide,  tuleb ka 
väike rohelusse up-
puv puhkenurk, kus saab 
istuda, mõtiskleda ja lasta oma 
fantaasial lennata. See on väga 
oluline loomingulistele lastele, 
kes meil siin ringides  käivad." 

Vana maja on olnud direkto-
ri väitel küll väga hubane ja ko-
dune, aga jäänud arengule jal-

gu. "Märkasime ammu, et meie 
ruumid ei sobi tänapäeva huvi-
ringide tööks," ütles ta. "Uue 
projekti järgi tuleb maja küll sa-
ma suur ehk 2500-ruutmeetri-
ne, aga kogu planeering on tä-
napäeva huvihariduse nõudmi-
si arvestav."

Koht tantsimiseks
Huvikoolis on koolivaheae-

gadel korraldatud  mitmeid las-
telaagreid, ka talvisel ja sügise-
sel vaheajal. Uut spordiväljakut 
saavad laagrid kasutada liiku-
mist vajavate tegevuste jaoks. 

Kõik õpetajad on 
saanud tutvuda 

uue maja pro-
jektiga, mille 

klassid on 
varustatud 
moodsate 
õppeva-
hendite-
ga. Nad 
said pro-

jekteeri-
jatele ka 

oma erisoo-
vid edasi öelda. 

"Ma loodan, et uue 
majaga tuleb meile aina 

rohkem lapsi, sest eks neid mee-
litab ka moodne ja tänapäevane 
sisseseade ja võimalused kasuta-
da uut tehnikat. Meil on olnud 
väga head ringijuhendajad-õpe-
tajad, aga heal keskkonnal on 
samuti oluline osa noorte köit-

misel. Huviharidus on iga õpi-
lase edu pant," rääkis direktor.

Esmapilgul võib tunduda 
imelik, et just moodsa šõutant-
su viljelejatest kasvavad tulevi-
kus tublid rahvatantsijad, kes 
meie tantsupidude edasi kest-
misele õla alla seavad. Huvi-
kooli moodsa tantsu ring, mis 
kannab nime Jeté, ongi õpeta-
ja Eneli Rüütli sõnul sidunud tä-
napäevast tantsu ja klassikalist 
eesti folkloori. "Ja nagu näha, 
lastele see meeldib," lausus ta. 

"Meeldib ka publikule kõikjal, 
kus me oleme esinemas käinud. 
Jeté tantsijad võtavad alati osa 
ka rahavatantsupidudest, see on 
saanud meil juba traditsiooniks."

Uue maja üle on rõõmsad 
kõik tantsulised. "Me harjuta-
me  praegu asenduspinnal, sest 
kolisime vanast majast välja ja 
ringi töö käib ajutiselt mujal. 
Seda enam on uue maja ootus 
väga suur," ütles Rüütli.

Mustamäe huvikooli  
uus maja saab linlastele 
uueks kontserdipaigaks

Meile tule-
vad spordisaal 

ja tantsusaal koos 
duširuumide ja sis-

seehitatud
kappidega riiete 

hoidmiseks.

Valminud on juba Tondiraba ja 
Kopli huvikool
"Huvikoolid ei ole 
üksnes haridus-
asutused, vaid ka 
omamoodi kogu-
konnakeskused, 
kus käivad koos 
lapsed ja täiskas-
vanud," lausus abilin-
napea Vadim Belobrovtsev 

Abilinnapea ütles, et  li-
saks lasteaedadele ongi linn 
võtnud fookusesse huvikoo-
lide nüüdisajastamise. "Hu-
vikoolid ei ole üksnes hari-
dusasutused, vaid ka oma-
moodi kogukonnakeskused, 
kus käivad koos nii lapsed 
kui ka täiskasvanud," selgi-
tas ta. "On väga oluline pak-
kuda kogukonna ootustele 

vastavat õpikeskkonda 
ja tingimusi vaba aja 

veetmiseks."
Mitmed plaanid 

on linnal juba ellu 
viidud. Nelja aasta 

eest valmis Tondira-
ba huvikool, sel sügisel 

kolis uude majja Kopli huvi-
kool ja lõppemas on Tallinna 
muusikakooli hoone põhjalik 
uuendamine. "Nüüd algab 
Mustamäe huvikooli ehitus 
ning on hea meel tõdeda, et 
uue maja valmimisega saab 
kool tegutsemiseks palju 
paremad võimalused kui se-
ni," lausus abilinnapea.

Huvikooli uus maja on küll 
 sama suur kui senine, 

 kuid parema planeeringuga.
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"Kui sa vaatad, kuidas ea-
kad siin toimetavad, tantsi-
vad ja laulavad, siis tekib nii 
rõõmus tunne. Minu mee-
lest sada pole ka enam üld-
se eriline number," ütles 
Mustamäe päevakeskuse 
huvijuht Maivi Vainola. 
Peaaegu pooled tallinlas-
test elavad üksinda ning 
just eakad peavad leidma 
endale tegevust, et üksin-
dus neid ei murraks.

Eakaid on viiruse levik ja 
hirm raske haigestumise ees jät-
nud rohkem koju kui varem. 
Mustamäel elav Kersti veedab 
pensionipõlve küll koos abikaa-
saga, kuid viimase kahe aasta 
jooksul on temagi pidanud har-
juma vähesema suhtlusega. "Esi-
mene koroona-aasta oli küllalt-
ki nukker," rääkis ta. "Kõik jõu-
lukontserdid jäid ära ja mul oli 
sünnipäev just sel päeval, kui 
karantiin välja kuulutati."

Üksildustunne  
kimbutab õhtuti

Vainola sõnul peletab päeva-
keskus üksindust ka ühiste teat-
riskäikudega ja uueks aastaks 
on seltskonnal näiteks plaanitud 
bussireis Norra. Sarnaseid ringe 
on kõigis linnaosades ja oluline 
on, et koosviibimised toimuvad 
ka pühade ajal.

Kersti ütles, et tõeline üksil-
dustunne kimbutab siiski neid, 
kel ka kaasat enam kõrval ei 
ole. Enda üksi elavaid sõbran-
nasid ärgitab ta ikka tegutse-
ma. "Noored inimesed käivad 
ju tööl, aga eakatele on 
minu esimene soo-
vitus minna väl-
ja värske õhu 
kätte jaluta-
ma," mär-
kis ta. "Kui 
abikaasat 
või elukaas-
last ei juhtu 
kõrval ole-
ma, siis võib 
sõbranna seltsi 
võtta."

Tallinnas elaval 
83-aastasel Ennul on aga puu-
saoperatsiooni tõttu juba aastaid 
olnud keeruline kodust välja lii-
kuda. "On teatud kellaajad, kui 
keegi enam ei helista, ja siis tun-
nen, et olen tõeliselt üksi. Päeva-
sel ajal saan suhelda. Mul on ka 
lapsed ja lapselapsed, kes helis-
tavad, kuid just need õhtud on 
üksildased," rääkis mees, kes pe-
letab üksindustunnet raamatu-
te abiga. "Raamatud liidavad," 
lausus ta. "Neid lugedes saan 
aru, et ma ei ole oma murede-
ga selles maailmas üksi. Maailm 
on täis väga erinevate murede-

ga inimesi ja raamatud muuda-
vad kõik need inimesed üheks 
kogukonnaks."

Huviringidest leiab nii  
tegevust kui ka sõbra

Tänaseks on taaskäivitatud 
ka eakate huviringid, kus saab 
jätkuvalt käia – siiski vaid ko-
roonapassi olemasolul. Näi-
teks Mustamäel on iganädalas-
test joogavõimlemis- ja rah-

vatantsutrennidest 
ning kunstiringi-

dest peale tore-
da ajaveetmi-
se leitud ka 
häid sõp-
ru, kellega 
nüüd koos 
kohvita-
mas käiak-

se. "Mina tu-
len alati tren-

ni pool tundi va-
rem. Täna istusi-

me siin teiste naiste-
ga  kolmekesti koos, oleme 

sõbrad ja tõesti niisugune hea 
tunne on majas olla," ütles rah-
vatantsutrennis osalenud Aino, 
kelle sõnul on liikumine ravi-
nud ka tema valutavaid põlve-
liigeseid. "Ühel hommikul he-
listasin sõbrannale ja ütlesin, 
et põlveliigesed valutavad. Te-
ma soovitas mul mitte tantsima 
minna. Tegelikult on vastupidi 
– kui trenni lähen haigete põl-
vedega, siis tagasi tulen terve-
tega," tõdes Aino.

"Naised käivad siin väga suu-
re rõõmuga koos," rääkis tree-

ner Reet Heinlo. "Paljud on siin 
aastaid käinud. Kõik võimlevad 
ka väga hästi ning neil on ilu-
sad liigutused. Nad on harjunud 

siin koos käima ja tekkinud on 
justkui oma klubi. Paljud tule-
vad ka pool tundi enne tren-
ni algust kohale, et koos olla."

Päevakeskused 
peletavad ka pühade 
ajal eakate üksindust

Kui trenni  
lähen haigete 

põlvedega, siis  
tagasi tulen  
tervetega.

Kus asuvad eakate päevakesku-
sed ja mida seal teha saab?
• Päevakeskustesse on 

oodatud kõik eakad, 
kes tahavad veeta 
oma päevi sisukalt, 
parandada liiku-
vust, tervist ja mee-
leolu. 

• Päevakeskus on kok-
kusaamispaik, kus saab 
omavahel aktiivselt suhelda, 
võtta osa huviringidest, käia 
kuulamas loenguid elulistel 
teemadel, tähistada koos 
omaealistega pidulikult 
tähtpäevi, saada osa põne-
vatest väljasõitudest, käia 
soodsalt juuksuris, minna 
duši alla või sauna ja pesta 
pesu.

• Kesklinna sotsiaalkeskuses, 
Mustamäe päevakeskuses 
ja Kristiine tegevuskesku-
ses saab ka soodsalt lõuna-
tada.

• Haabersti päevakeskus 
asub Õismäe tee 24, telefon 
5624 2925; 657 9872. Ava-
tud esmaspäeviti kl 8.15-18, 
teisipäevast neljapäevani kl 
8.15-17 ja reedeti 8.15-16.

• Kristiine tegevuskeskus 
Sõpruse pst 5, telefon 651 
2702. Avatud: esmaspäe-

vast neljapäevani 
kella 8.45-16.30 ja 

reedeti 8.45-
15.30.

• Lasnamäe sot-
siaalkeskus Pu-

nane 36 (ajutine 
asukoht Killustiku 

16 uue hoone ehituse 
ajal). Telefon 621 8998; 
5301 0410. Avatud esmas-
päevast neljapäevani kella 
9-17, reedeti kella 9-16.

• Mustamäe päevakeskus 
Ehitajate tee 82. Telefon 
653 2723 või 653 6205. 
Avatud tööpäevadel kella 
9-15, reedeti kuni 14.15.

• Nõmme vaba aja keskus 
Valdeku 13 / Viisi 29 (endi-
ne Suvila 1). Telefon 672 
3125, 5694 4874.

• Pirita sotsiaalkeskus Met-
savahi tee 4, telefon 606 
9050.

• Põhja-Tallinna sotsiaalkes-
kuse päevakeskus Sõle 61a. 
Avatud tööpäeviti kella 
9-16, telefon 611 7643.

• Kesklinna sotsiaalkeskus 
Liivalaia 32. Avatud tööpäe-
viti kella 9-17, telefon 646 
6123.

Tallinna esimese kaasava 
eelarve hääletusel võitis 
Lasnamäe elanike poole-
hoiu ülekaalukalt idee kor-
rastada Mustakivi tunnel. 
Tunneli remont algab 3. 
jaanuaril.

Keskkonna- ja kommu-
naalvaldkonda kureeriva abi-
linnapea Vladimir Sveti sõnul 
on plaanis muuta ka tunne-
li arhitektuuri. 

"Tunneli ke-
sise tehnilise 
seisukorra tõt-
tu osutus sel-
le remont eel-
datust kalli-
maks," ütles 
Svet. Seetõttu 
jagati töö mit-
messe etappi. 
Kaasava eelar-
ve vahenditest 
tunnel remon-
ditakse ning 
lähema kolme aasta jooksul 
luuakse sinna eraldi projek-
tina ka sisekujundus. 

Abilinnapea selgitas, et 
tööde esimeses etapis demon-
teeritakse olemasolevad müü-
gikioskid ning korrastatakse 
nende alt paljanduvad pinnad. 

"Kuna nii suureneb tunneli 
läbikäidav osa, paigaldatak-
se tunneli lakke lisavalgus-
teid ning olemasolevad val-
gustid asendatakse leedide-
ga. Peale selle eemaldatakse 
niiskusest kahjustatud seina-
kattematerjalid ning korras-
tatakse betoonist seinad ja 
laed, samuti põranda ebatas-
asused ning sadeveerennid, 
uuendatakse ka treppide käe-

pidemed," rää-
kis Svet ja lisas, 
et ehitustöid te-
hakse korraga 
poole tunneli 
ulatuses. 

Mustakivi 
tunnel jääb ja-
lakäijatele re-
mondi ajaks 
avatuks, ent 
tuleb olla val-
mis teatud eba-
mugavusteks. 
Tööd lõpevad 

aprilli alguses. Ehkki prae-
gused tunnelis asuvad kaup-
lemiskohad likvideeritakse, 
jääb sinna tulevikus siiski üks 
kauplemisruum, mille operee-
rimiseks viiakse läbi eraldi 
konkurss.

Tallinna linnavalitsus nime-
tas ametisse linnaosade 
vanemad. 

Jätkavad Haabersti linnaosa 
vanem Oleg Siljanov, Kesklin-
nas Monika Haukanõmm, Kris-
tiines Jaanus Riibe, Mustamäel 
Lauri Laats, Pirital Tõnis Lii-
nat ja Põhja-Tallinnas Manuela 
Pihlap. Nõmmel asub uueks lin-
naosavanemaks Lauri Paeveer.

Linnapea Mihhail Kõlvart 
märkis, et tööd jätkavad linna-
osavanemad on oma kogukon-

na heaks juba palju teinud ja 
panustanud, algatatud on mit-
meid suuremaid ja väiksemaid 

projekte ning see töö jätkub. 
"Ka Nõmmel on loodud hea ja 
tugev pinnas, et juhtida ja hoida 

seda väärikat ja rohelist linna-
osa," sõnas Kõlvart. "Meie kõi-
gi ühine eesmärk on luua Tal-
linnast sõbraliku linnaruumi-
ga loov maailmalinn, kus iga-
ühel on turvaline kodupaik ja 
iga inimene on väärtus." Vasta-
valt linnavalitsuse 1. detsembri 
2021 korraldusele täitsid eelmi-
se linnavalitsuse volituste lõppe-
misest ehk 25. novembrist k.a. 
kuni linnaosade uute vanema-
te ametisse nimetamiseni linna-
osade vanemate ülesandeid va-
nemate asetäitjad.

Naaber otsustas meie ühise 
tara ära vahetada ja nõudis 
meilt poole selle maksumu-
sest. Kusjuures ta otsustas 
oma aia ilu pärast uut tara ni-
hutada nii, et tükk nende 
maad jääb meile. Kuidas välti-
da edaspidi tülisid?

Kui te uut tara ei vaja, ei saa 
teid sundida selle eest maksma. 
Kui piirdeaed on paigaldatud 
teie kruntide piirile, siis paigal-
damine on võimalik ainult vas-
tastikusel nõusolekul. Samas, 

kui üks maatükk jääb nüüd teie 
poole tara, siis nende osa 
omandiõigus ei kao kunagi. 
Omandi üleandmiseks on vaja-
lik notari tehing.

Naabritelt tuleb küsida piir-
deaia parameetreid ja valla 
kinnitust, et see piirdeaed vas-
tab seal kehtestatud ehitus-
normidele. Pärast seda tuleb 
piiriüleseks kapitaalehituseks 
väljastada kirjalik nõusolek. 
Kui sellised tingimused on täi-
detud, pole teil tulevikus prob-
leeme.

Milline müra on kortermajas 
lubatud ja milline mitte?
Mõiste "müratase" on kindlasti 
olemas. Nagu ka normid, mida 
ületada ei tohi. Kuid igapäevas-
te majapidamistoimingutega 
kaasnev müra, kui te ei lülita 
seadmeid täisvõimsusel sisse, 
ei tegele korteris mingisuguse 
tööstusliku tegevuse ja "müra-
rikka"  spordiga, lihtsalt ei saa 
norme rikkuda. Isegi korteri-
omandi- ja korteriühistuseadu-
ses on kirjas, et naabrid on ko-
hustatud taluma tavapärasest 
elutegevusest tulenevat müra.

Levinud on nt kaebused, et 
naaber süüdistab teist liiga val-
jus teleri vaatamises või muusi-
ka kuulamises. Vahel lähevad 
naabrid liiga valju heli tõttu sui-
sa trepikotta elektrikapi kallale, 
et sealt vool välja lülitada. 
Elektri väljalülitamine, mida 
naabrimees praktiseerib, on 
ohtlik, sest korteris olevad 
seadmed võivad kahjustatud 
saada. Seetõttu tuleb esmalt 
pöörduda kirjalikult korteriühis-
tu juhatuse poole, et see varus-
taks kilbi lukuga. Naabrit tuleks 
kirjalikult hoiatada, et selline 

käitumine võib tekitada mate-
riaalset kahju, mille ta peab hü-
vitama.

Kui te paigaldasite uue põ-
randa ja alt naaber kaebab, et 
nüüd kostab teie liikumine palju 
tugevamalt tema korterisse, siis 
tuleb arvestada, et siseviimist-
lusel on olemas ehitusstandard. 
Saate sellega ise tutvuda või 
kutsuda kohale ehituseksperdi, 
kes teie põranda kohta järeldu-
se teeb. Kuid pole mingit garan-
tiid, et teie naaber on selle eks-
pertiisiga rahul.

Kui naabrid pidevalt valju-
häälselt pidutsevad, tuleb abi 
küsida oma korteriühistult. Esi-
teks on juhatus kohustatud teie 
naabreid kirjalikult hoiatama 
majas korra rikkumise lubama-
tusest. Kui see ei aita, võib ju-
hatuse poole pöörduda ettepa-
nekuga korter sundvõõranda-
da. Siis saab alustada selleks 
menetlust. Vajalik on üldkoos-
olekul see ära otsustada ja ko-
guda tõendeid. Kui naabrid kor-
rahoidmise nõuet vabatahtlikult 
ei täida, esitatakse sundvõõ-
randamise avaldus kohtule.

Lasnamäel algab peagi 
Mustakivi tunneli remont

Linnavalitsus nimetas ametisse linnaosavanemad

Küsimustele vastab jurist 
Jelena Karžetskaja.

"Mina tulen alati trenni pool tundi varem.Istume siin teiste 
naistega koos, oleme sõbrad ja tõesti hea tunne on siin majas 
olla," ütles rahvatantsutrennis osalenud Aino. Tallinna linnameedia

Lauri Paeveer.



8  •  13. detsember 2021  •  ARVAMUS 

Kunagi keskkoolipäevil, iseteadlike neidude ja pead 
tõstvate naisõiguslastena kinnitasime klassiõdede-
ga üksteisele: m e i e  küll ei hakka emade kombel 
oma õhtuid veetma pliidi taga perele kolmekäigu-

lisi õhtusööke vaaritades! Saatuse ninanipsuna on see aga 
just nõnda läinudki: sõbranna mees on gluteenitalumatu-
sega, sõbranna ise pideval dieedil ning tema tütar veendu-
nud vegan. Õhtuti huugavad nende köögis kõik pliidiplaa-
did. Minagi pole hõlpsamalt pääsenud: kui alles mõne aas-
ta eest nõudis mu teismeline tütar õhtusöögiks ainult liha, 
samas kui pisema poja pastast tuli välja nokkida iga väik-
seimgi singitükk, siis nüüd on trendid teised. Varateismeli-
ne poiss on läbimas järjekordset "makaronid juustuga"  faa-
si ning äsja täisealiseks saanud tütar teist aastat taimetoit-
lane. Enne kui me kolmekesi õhtusöögilaua taha koguneda 
võime, võtab menüü väljanuputamine kukalt kratsima, seda 
enam, et olen tänini sama meelt, mis kunagi keskkoolis – 

naine ei pea pärast kahek-
satunnist tööpäeva veel ne-
li tundi köögis askeldama, 
et igale pereliikmele tema 
kapriiside kohaseid palake-
si ette kanda.

Tänapäeva laste toitu-
misharjumused ja -eelistu-
sed on suur murekoht. Kui 
ma poja kaaslasi vaatan, 

on neist 2/3 ilmselgelt ülekaalulised. Tütrel ja tema sõb-
rannadel omakorda on kahju loomakestest.

Meie tuttava tütar valas vanematekoju tagasi kolides 
prügikasti vanaproua kogu kuivainearsenali – mitte ükski 
tatratang, kaerahelves ega riisitera polnud pärit ökopoest. 
Ja kui perenaine pühapäevalõunaks vanakooli hakkliha-
kapsahautist või peekoniga mulgi putru teeb, ei võtvat te-
ma väimees "seda õudust" suu sissegi.

Ühest küljest oleme me nüüd kõik keskmisest tervise-
teadlikumad, teisalt aga on kaloritest või nende vältimi-
sest saanud kohati kinnisidee. Muuhulgas on moodsa ajas-
tu meediapilt teinud karuteene paljudele noortele: klants-
fotod, modellikehad ja võltsiluideaalid on tõuganud luge-
matud tüdrukud söömishäirete küüsi. Haiglaslik näljuta-
mine, ülesöömine, lakkamatu mõtlemine toidust ja keha-
kaalust ei ole siis enam kerglane kapriis, vaid võib halvi-
mal juhul lõppeda surmaga. Paraku pannakse juba laste-

aialastele kaasa oma karbikesed ekstra 
toiduga – ja siit algab paaniline pii-

ramine. Kohati võib taimetoitlas-
test ema-isade fanatismi võrrelda 
suisa Jehoova tunnistajate oma-
ga. Ent nagu kõige muuga ühis-
konnas, on ka toitumisalased 
äärmused liiast.

"Lubage oma lastel nau-
tida täisväärtuslikku lapse-
põlve!" soovitab veganlu-
se ohtudest rääkivas artik-
lis (loe lk 2-3) söömishäi-
rete liidu asutaja Snežana 
Härma, kelle tütar võitles 
aastaid anoreksiaga, ku-
ni viidi vaid 30 kilo kaa-

ludes sunniviisilisele ravile. 
"Me ise kasvasime üles va-

naema saiakeste, hapupiima 
ja kotlettide peal, andkem 
siis valikuvõimalusi ka oma 
lastele!"

Kaloriorjuse ja 
toidutrendide küüsis

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

Haiglaslik näljutami-
ne või lakkamatu 
mõtlemine toidust  
ei ole enam  
kerglane kapriis.

Parima naissportlase tiitli 
pälvis vehkleja Katrina 
Lehis, parima meessportla-
se tiitli sõudja Jüri-Mikk 
Udam ja parim sportmän-
gude võistkond BC Kalev/
Cramo korvpallimeeskond.

Katrina Lehis tuli Tokyo 
olümpiavõitja naiskondlikus 
epeevehklemises ja võitis olüm-
piamängudel pronksmedali in-
dividuaalses epeevehklemises. 
Lehise treener on Nikolai No-
vosjolov, naiskonna peatreener 
Kaido Kaaberma.

Jüri-Mikk Udam võitis täna-
vu sõudmise Euroopa meistri-
võistlustel paarisaerulise nelja-
paadis pronksmedali ja Tokyo 
olümpiamängudel finaalis saa-
vutas 6. kohta. Jüri-Mikk Uda-
mi treener on Veikko Sinisalo.

BC Kalev/Cramo korvpalli-
meeskond on  Eesti meister ja 

karikavõitja 2020/2021 hooajal, 
esmakordselt võitsid Eesti-Läti 
Ühisliiga ja Korvpalli Meistri-
te Liigas kvalifikatsiooniturniiri 
ning pääsesid edasi alagrupitur-
niirile. BC Kalev/Cramo korv-
pallimeeskonna peatreener on 
Robets Štelmahers.

Tallinna aasta parasportlase 
tunnustus anti ujuja Matz Top-
kinile, aasta juuniorsportlane 
on ujuja Eneli Jefimova ja aas-
ta parimaks noorte spordiklu-
biks valiti Kalevi Ujumiskool. 
Erandkorras tunnustati tänavu 
ka TalTech/Tradehouse võrkpal-
linaiskonda suurepäraste saavu-
tuste eest 2020/2021 hooajal.

Esimest korda tunnustas linn 
sportlasi linnarahva ees Raeko-
ja platsil. 

Aasta parima sportlase ja 
võistkonna valimisel oli inter-
netihääletuse teel võimalus osa-
leda kõigil linlastel.

Selgusid tänavused Tallinna parimad sportlased ja parim võistkond

Tallinn osaleb rahvusvahelises 
koolitoidu projektis "SchoolFoo-
d4Change", mille eesmärk on 
edendada toidu tervislikkust ja 
toiduvalmistamise jätkusuutlik-
kust. 2022. a  jaanuarist 2025. a 
lõpuni kestva projekti kogueel-
arve on 12,3 miljonit eurot. Tal-
linna osa – 234 000 eurot – ka-
tab välistoetus, kuid selle sum-

ma ulatuses on sildfinantseeri-
mise vajadus. Projekti käigus 
töötatakse välja individuaalne 
metoodika hindamaks tervise ja 
keskkonna mõjusid koolides ja 
lasteaedades. Samuti viiakse lä-
bi koolitusi kokkadele ja köögi-
personalile ning töötatakse välja 
uuenduslikke, kliimasõbralikke ja 
jätkusuutlikke retsepte.

Üks Eestis tegutsevatest pan-
kadest andis teada uuringu tule-
mustest, mille järgi suur osa Bal-
timaade elanikest pooldavat 
pensioniks kogumise alustamist 
juba noores eas, vanuses 18-24. 
Nii arvab 32% lätlastest, 37% 
leedukatest ja 43% 
eestlastest. Neid 
ridu lugedes 
tekib parata-
matult kü-
simus, et 
milleks 
praeguse 
inflatsioo-
ni olukor-
ras taoli-
sed uurin-
gud, ja et mi-
da säästude ko-
gumise all ikkagi 
mõeldakse. Teatavasti 
ägab kogu eurotsoon praegu 
ülemäärase inflatsiooni käes. 
Eestis on see eriti kiire, küündi-
des ametlikel andmetel 8%.ni. 
Kui nüüd teoreetiliselt soovikski 
18-24-aastane ellu astuv inime-
ne alustada kohe pensioniks 

säästmist, siis kuidas see iga-
päevaelus, kiireneva inflatsiooni 
olukorras võiks välja näha? Saa-
me lõpmatuseni rääkida pensio-
nifondide eelistest. Kes oskab 
öelda, mis saab eurotsooni ja 
inflatsiooniga järgmise 50 aas-

taga, kui noor palehigis 
pensionit kogub? Inf-

latsiooni tõukavad 
tagant energia 

hinnad, aga 
need ei ka-
vatsegi mär-
kimisväär-
selt langeda 
ka kauge-

mas tulevi-
kus. Loomuli-

kult peaks aga 
noortele juba güm-

naasiumis õpetama in-
vesteerimisvõimalusi. Ühtlasi 

oskust ära tunda, kuhu või mil-
lesse tasub raha paigutada. Pa-
raku jäävad peamiselt vaid va-
nad head, juba esivanemate 
poolt austatud varaklassid, mi-
da inflatsioon rikkuma ja koi 
sööma ei pääse.

Euroopa Komisjon esitas äsja et-
tepanekud platvormitöö ümber-
korraldamise kohta. Bolti või 
Wolti kaudu töötavad inimesed 
saaksid nende järgi ametlikult 
töövõtjateks. See tähendaks üht-
lasi ka sotsiaalgarantiisid. Praegu 
väidab tööd vahendava firma 
omanik, et nemad ei ole tööand-
jad. Tööd tehakse kliendi jaoks, 
nemad ainult vahendavad. Mõis-
tagi tähendab see suurt konku-
rentsieelist nn tavaettevõtete 
ees, sest maksud on märksa 
väiksemad. Muidugi tuleb plat-
vormkullerluse, taksonduse jm 
platvormtööde jäetud sotsiaal-
probleemid kinni maksta ülejää-
nud ühiskonnal. Mõistagi ei jõus-
tu Euroopa Komisjoni ettepane-

kud automaatselt. Iga liikmesriik 
peab ise otsustama, kas hakata 
platvormidelt töövõtlust nõudma. 
Ühelt poolt muudab see plat-
vormteenused kindlasti kalli-
maks. Teisalt laekuks riigile mak-
se. Riigikogu arenguseire keskus 
tutvustas juunis uuringut "Plat-
vormitöö Eestis 2021", millest 
selgus, et riigil puudub täpne üle-
vaade platvormitöö tegijatest ja 
sellega seotud maksuaugu suu-
rusest. Kui platvormitöö osakaal 
tulevikus veelgi suureneb, jääb 
järjest suurem osa töötajatest 
sotsiaalkaitseta. Teada on, et 
Eestis on platvormitööga püsiva-
malt seotud umbes 60 000 ini-
mest ja nn väikesi otsi teeb juur-
de veel umbes 40 000.

Õhtuleht avaldas tabelid mees-
te ja naiste palgaerinevustest. 
Maksu- ja tolliameti (MTA) and-
metel on meeste keskmine palk 
naiste omast vähemalt 10% 
suurem. Kõige suurem erinevus 
on tippspetsialistide hulgas, kus 
mehed teenivad koguni 27,4% 
rohkem kui naised. Põllumajan-
duse, metsanduse, kalanduse ja 
jahinduse oskustööliste puhul 
on naiste mediaanpalk koguni 
2,5% kõrgem meeste omast. 
Tuleb küll tõdeda, et statistika-
ameti number palgalõhe kohta 
on märksa suurem ehk 15-16%. 
Tegemist on Euroopa keskmise-
ga. Naised teenivad EL-is tunnis  
peaaegu 15% vähem kui mehed. 
Mis puudutab näiteks kõige 
suurema palgalõhega valdkon-
da nagu juhid ja tippspetsialis-

tid, siis me ei saa ka rää-
kida mingist nn Eesti 
eripärast. Rahvusvahelise osa-
lusega tippettevõtted eelista-
vad palgata võtmepostidele pi-
gem mehi. Vaatamata sellele, et 
naistele jääb suurem roll laste 
kasvatamisel ja see viib nende 
palgad võrreldes meestega alla-
poole, on Eestis palgalõhe pi-
gem vähenenud: statistikaameti 
andmetel 2013. aastast 9,2%. 
Kogu statistika lööks aga oma-
korda uppi see, kui oleks võima-
lus arvestada juurde platvormi-
töötajate sissetulekud. Kuna 
kullerid ja taksojuhid on suure-
mas osas mehed, siis oleks te-
gelik number hoopis midagi kol-
mandat kui MTA ja statistika-
ameti välja pakutud 10-15%.

Riigikogus arutati olulise küsi-
musena kõrghariduse kvaliteeti 
ja rahastamist. Ettekannetega 
esinesid kultuurikomisjoni esi-
mees Aadu Must, haridus- ja 
teadusminister Liina Kersna, 
rektorite nõukogu ju-
hatuse liige, pro-
fessor Toomas 
Asser ning riigi-
kogu kõrghari-
duse toetus-
rühma esi-
mees Margit 
Sutrop. Tõdeti 
sama mida on eri 
koosviibimistel as-
jatundjad tõdenud lu-
gematu arv kordi varemgi: kõrg-
hariduse rahastamine on liiga vi-
lets, et samas vaimus jätkata. 
Aeg seega voolab ja diskus-
sioon ei kao. Juba ammu peaks 
kõigile selge olema, et kõrghari-
duse rahastust tuleb reformida, 
ja aeg oleks juba ammu disku-
teerida konkreetsete mudelite 
üle. Kõrghariduse reform vajaks 

kõigepealt poliitilist tahet. Seni 
on see erakondadel puudunud. 
2013. aastast võttis riik oma 
õlule kohustuse kõrgkoole ülal 
pidada, samas nende rahastus 

on külmunud 2017. a tasemele. 
Eraraha üldiselt ei saa 

kaasata. Kui kunagi 
diskusioonide juu-
rest tegudeni 
peaks jõutama, 
siis tähendaks 
reform ilmselt 
kombinatsiooni 

tasuta ja tasulis-
test erialadest – 

sõltuvalt erialaspetsi 
nõutusest tööturul jne. 

Praegune täies ulatuses tasuta 
kõrgharidus aga soodustab niigi 
peale tungivat inglise keelt. Ing-
liskeelsete õppekavade eest 
saab kõrgkool nimelt raha küsi-
da. Täiesti tasuta kõrghariduse 
kaitseks on veel öeldud, et siis 
saab tudeng õppimisele pühen-
duda. Siiski käib juba praegu 
80% tudengitest tööl.

Koolidesse tervislikum toit

Koolilõpetaja hakaku pensio-
niks koguma. Aga mida?

Samm platvormitöötajate  
sotsiaalgarantiide suunas

Palgalõhe on suur, aga  
siiski väiksemaks jäänud

Kõrgharidus ootab reformi, 
sest diskuteeritud on küllalt

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja linnapea Mihhail Kõlvart autasustasid pa-
rimaid sporlasi seekord Raekoja platsil rahva ees.
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Järgmise aasta linnaeelar-
ve toob uusi rattamaju ja 
-parklaid, samuti algab 
Putukaväila ja klindipargi 
rajamine.

Abilinnapea Vladimir Sveti 
sõnul on eelarvega kavas rida in-
vesteeringuid, mis aitavad muu-
ta linnaruumi sõbralikumaks nii 
jalgratturitele kui ka jalakäija-
tele. Kavas on Vana-Kalamaja, 
Tulika, Jõe ja Pronksi tänava 
remont. "Eelarves on ette näh-
tud 1,5 miljonit eurot uute rat-
tateede projekteerimiseks ja ole-
masolevate, ka ajutiste rattatee-
de parandamiseks ja laiendami-
seks," lausus ta. "Ühtlasi hak-

kame rajama uusi rattaparklaid 
ja rattamaju, et jalgratast oleks 
hõlpsam igapäevaseks liikumi-
seks kasutada." 

Eelarvega on ette nähtud va-
hendid ülekäiguradade ja män-
guväljakute valgustuse ehitami-
seks. "Eriti soovime muuta lin-
naruumi turvalisemaks koolide 
ümbruses, et motiveerida lap-
si liikuma jala ja rattaga," üt-
les Svet. 

Esmakordselt on selleks 
eraldi, 1,5 miljoni euro suu-
rune eelarverida. "Ka muu-
de investeeringute ja remondi 
tegemisel soovime muuta tur-
valisemaks ka haridusasutus-
te ümbrust."

Algab ka Rannamõisa tee re-
mont ja jõuab lõpule Peterburi 
tee projekteerimine. Põhjalik 
korrastamine ootab ka Kere-
se, Raja, Bornhöhe ja Ussimäe 
jt väiksemaid tänavaid.

Linnalooduse hoidmiseks al-
gab uuel aastal Putukaväila ja 
klindipargi rajamine. Putuka-
väil toob endisele raudteetam-
mile kõrgepingeliinide asemele 
13 km pikkuse niidu, kus saaksid 
liikuda nii inimesed kui ka loo-
mad. Putukaväil hakkab kulgema 
Kopli kaubajaamast Stroomi ran-
nani ning sealt edasi Nõmmele. 

Klindipargi loomisega muu-
detakse Kesklinna, Lasnamäe 
ja Pirita linnaosa piiril kulgev 

ligi 9 km pikkune paekivipal-
jand ilusaks pargiks. 

Kavas on remontida Õismäe 
tiigiala ja rajada Järveotsa pro-
menaad, samuti korrastada juu-
di kalmistupark ning alustada 
Poolamäe pargi projekteerimist 
kesklinnas. Uue hingamise saa-
vad Seli metsad ning rajatakse 
mitu uut spordi- ja peremän-
guväljakut.

Kadrioru pargis hakatakse ra-
jama oranžerii-majandushoonet 
ajalooliste kasvuhoonete ase-
mel, loomaaias jätkub Pilvemet-
sa ja algab Tiigrioru rajamine, 
botaanikaaias uuendatakse pü-
siekspositsioon ja seal algab kü-
lastuskeskuse loomine.

Uued rattateed muudavad liiklemise mugavamaks

pealinn@tallinnlv.ee

"Soovime, et Tallinn oleks 
maailma tipus mitte ainult 
õpitulemustega, vaid meie 
õppijad oleksid ka õnneli-
kud," ütles  abilinnapea 
Vadim Belobrovtsev. 
"Muuhulgas pöörab linn 
üha enam tähelepanu kooli-
kiusamise ennetamisele."

Tallinna järgmise aasta  eel-
arves kasvavad tänavusega võr-
reldes nii hariduse tegevusku-
lud kui ka investeeringud. Tä-
helepanu all on laste liikumis-
harjumused ja tänapäevase õpi-
keskkonna loomine. Linn teeb 
korda mitmeid lasteaedu, koole 
ja huvikoole. Haridusvaldkonna 
tegevuskuludeks on 2022. aas-
ta eelarvesse kavandatud 292 
miljonit eurot – 5% enam kui 
käesoleva aasta alguses kinni-
tatud eelarves. Haridusasutuste 
investeeringuteks on ette näh-
tud 59,9 miljonit eurot, sh 16,3 

miljonit koolidele ja 43,6 laste-
aedadele. 

"Hariduse eelarve koos in-
vesteeringutega moodustab üle 
34% kogu linna kulutustest, mil-
lele lisandub veel noorsootöö, 
kus tegevuskuludeks on kavan-
datud ligi 2,5 miljonit eurot. Tal-
linna koolides on käesolev õp-
peaasta pühendatud liikumise-
le, tervisele ja koolispordile ning 
järgmisel aastal jätkame tingi-
muste loomist laste liikumishar-
jumuste edendamiseks. Samuti 
jätkub töö õpikeskkonna aren-
damiseks nii koolides ja huvi-
koolides kui ka lasteaedades," 
rääkis Belobrovtsev.

Abilinnapea lisas, et vähem 
tähtis ei ole haridusasutuste si-
suline töö. "Soovime, et Tallinn 
ei oleks maailma tipus üksnes 
õpitulemustega, vaid meie õppi-
jad oleksid ka õnnelikud," mär-
kis ta. "Muuhulgas pöörab linn 
üha enam tähelepanu koolikiu-
samise ennetus- ja sekkumis-
programmidele."

UUS EELARVE POPUTAB HARIDUST: 
Korda saavad lasteaiad ja koolid

Õpetajate ja tugispetsialistide palga alammäär tõuseb 1315 eurolt 1412
eurole, lasteaedade õpetajaabidel 750 eurolt 850 eurole. Scanpix

Tuleval aastal algab kaua räägitud Putukaväila rajamine.

Tasuta toit ja kohatasu vabastus 
lasteaedades
• Nii lasteaialastele kui ka 

õpilastele pakub linn jätku-
valt tasuta toitu ning tuhan-
ded pered on vabastatud 
lasteaia kohatasust. Et toe-
tada peresid veelgi, muutis 
linn tänavu lasteaia kohata-
su vabastamise põhimõt-
teid. Seni olid kohatasust 
vabastatud vähekindlusta-
tud pered, hariduslike eriva-
jadustega laste vanemad 

ning pere kolmanda ja ena-
ma lasteaias käiva lapse va-
nemad. Nüüd saab kohata-
su vabastust ka pere teise 
lasteaias käiva lapse eest.

• Linna lasteaedades käivate 
laste toidukulude katmiseks 
on tuleva aasta eelarvesse 
kavandatud 6 miljonit eurot, 
millele lisandub 240 000 
eralasteaedades käivate 
laste eest. 

Tõusevad õpetajate ning kultuuri- 
ja noorsootöötajate palgad
• Järgmise aasta 

linnaeelarve ker-
gitab  õpetajate, 
noorsootöötaja-
te jt linnatööta-
jate töötasu. Selleks 
on eelarves 10,3 miljonit eu-
rot. 

• Haridustöötajate palk 
peaks kasvama vähemalt 
viie protsendi võrra. Õpeta-
jate ja tugispetsialistide 
palga alammäär tõuseb 
1315 eurolt 1412 eurole ehk 
7,4% võrra. Lasteaedade 
õpetajaabide palga alam-
määra tõuseb 750 eurolt 
850 eurole ehk 13,3% aasta 
jooksul.

• Noorsootöötajate palga 
alammäär kasvab 1000 eu-
rolt 1100 euroni, mis teeb 
kasvuks 10%. Noortekes-

kuste muu 
personali palk 
kasvab 5% 
võrra. Looma-
aia teenistus-
kohtadel, kus 

palk on alla 1000 euro, kas-
vab see 13%.

• Kõrgharidusega kultuuri-
töötajate palga alammäär 
tõuseb 1300 eurolt 1400 
euroni ehk 7,7%. Palgatõus 
puudutab keskraamatuko-
gu, linnamuusemi, kirjan-
duskeskuse, linnateatri ja 
Tallinna filharmoonia kõrg-
haridusega kultuuritööta-
jaid.

• Linna spordiasutuste tööta-
sud kerkivad vähemalt 
5%võrra. Bussi-, trammi- ja 
trollijuhtide palk tõuseb eel-
nõu kohaselt 7,5%.

Korda saab viis lasteaeda  
ning algab koolide  
juurdeehituste kavandamine
• Hariduse investeeringud 

kuluvad hoonete uuendami-
sele, ventilatsiooni paranda-
misele  koolides ning spor-
disaalide ja staadionide 
arendamisele.

• Jätkub Mustamäe huvikooli 
uue hoone ehitus, algab 
Kullo huvikeskuse uue hoo-
ne ja Heleni kooli projektee-
rimine.

• Valmib Tallinna kunstikooli 
remondi projekt ja algab 
selle kooli uuendamine. Lõ-
puni viiakse Jakob Westhol-
mi gümnaasiumi ja reaal-
kooli juurdeehituste idee-

konkursid, alustatakse nen-
de projekteerimist. 

• Uuendatakse Tõnismäe 
reaalkooli ventilatsiooni 
ning Linnamäe vene lütseu-
mi spordiväljak. 

• Algaval aastal saab valmis 
Vindi, Rõõmupesa, Meriväl-
ja, Asunduse, Kellukese ja 
Maasika lasteaia remont. 
Ehitus algab Kristiine, Mag-
daleena ja Männiku laste-
aias. Projekteerimine algab 
või jätkub veel 15 lasteaias

• Lasteaedade remondiks ja 
nende sisu uuendamiseks on 
eelarves 43,6 miljonit eurot. 

Toetus suvelaagritele ja võimalus 
osaleda noortevolikogu töös
• Noorsootöö hoolitseb, et 

noortele vajalik info oleks li-
gitõmbav ja kättesaadav 
ning noored saaksid seni-
sest paremini nõu. Kavas on 
tihe koostöö koolidega, in-
teraktiivse kodulehe aren-
dus ning sotsiaal- ja muu 
meedia aktiivne kasutamine 
teavitustöös. 

• Ühtlasi toetab linn noorte-
laagrite korraldamist, sh SA 
Õpilasmalev tegevust. 

• Noortele pakutakse võima-

lusi osaleda ja kaasa rääki-
da linnaelus, toetades noor-
tevolikogu ja noortenõuko-
gu tegevust. 

• Jätkub aktiivsest elust kõr-
vale jäänud noori toetav Eu-
roopa programm "Tõrjutus-
riskis noorte kaasamine ja 
noorte tööhõivevalmiduse 
parandamine".

• Noorsootöö valdkonna te-
gevuskuludeks on kavan-
datud kokku 2,5 miljonit eu-
rot.
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Tallinna järgmise aasta eel-
arve annab lisaraha eluras-
kustes ja vaimse tervisega 
kimpus 12-24-aastaste 
noorte toetamiseks.

"Seoses koroonakriisiga vajab 
erilist tähelepanu vaimse tervise 
probleemide ennetamine ja lee-
vendamine. Seetõttu parandame 
järgmisel aastal selle valdkonna 
teenuste kättesaadavust," lausus 
abilinnapea Betina Beškina.

Vaimse tervise probleemi-
de või eluraskustega võitleva-
te 12-24-aastaste noorte tugi- ja 
arenguprogrammid saavad lisaks 
460 000 eurot, et toetada raskus-
test ülesaamist ja arengut kooli, 
töö ja vaba aja sisustamise kau-
du. Seda uut algatust pakub linn 
vähemalt 150 noorele.

Linna 2022. aasta eelarves 
on aastaks ette nähtud 115 000 
eurot kuni 12-aastaste laste ko-

duarsti projektile ehk koduvisii-
tideks, et arst oleks lastele kät-
tessaadav ka nädalavahetustel ja 
riiklikel pühadel.

Et lapsed ja lapsevanemad 
saaksid võimalikult kiiresti abi 
peret toetavate eri teenuste toel, 
on 2022. a linnaeelarves täien-
davalt 240 000 eurot. Sellega on 
kavas parandada nii laste psüh-
holoogilise abi kui ka lastega pe-
rede psühholoogilise nõustamise 
ja teraapiate kättesaadavust ning 
ennetada lähisuhtevägivalda või-
malikult varases järgus.

Psühholoogilise nõustamise 
kättesaadavuse tagamiseks trau-
maatilise sündmuse või õnnetus-
juhtumi järel ja abi andmiseks 
igapäevaelu kriisiga toimetule-
kuks on eelarves aastaks kriisiabi 
tarbeks ette nähtud lisaraha 60 
000 eurot. Kriisiabi on mõeldud 
ka sotsiaal- ja tervishoiu spetsia-
listidele, kellele on langenud eri-

ti suur koormus seoses koroo-
nakriisiga.

Sotsiaaltranspordiks 
puuetega inimeste-
le on eelarves ette 
nähtud 2,6 mil-
jonit eurot. Sel-
lega tagatakse 
1670 inimese-
le pidev juur-
depääs tööle, 
õppe- või hoo-
lekandeasutus-
se ning teistele 
avalikele teenuste-
le ning taksoveoteenus 
1762 inimesele, kes puude tõt-
tu ei saa kasutada isiklikku või 
ühissõidukit.

Isikliku abistaja teenuse mahu 
kasvatamiseks ja isiklike abista-
jate tunnitasu tõusuks on eelar-
ves lisavahendeid 119 000 eurot, 
millega kasvab isikliku abistaja 
teenuse rahastamine 804 000 

eurole. Isikliku abistaja teenust 
saab ligi 200 Tallinna elanikku, 

kes vajavad abi igapäeva-
elu tegevustes. Tun-

nitasu tõus muu-
dab lihtsamaks 
uute abistajate 
leidmise.

Suurim in-
vesteering ter-
vishoidu järg-
misel aastal on 

13,5 miljonit eu-
rot Tallinna Haig-

la rajamist ette val-
mistavatele töödele. 

Haigla projekteerimisega alus-
tati tänavu ning põhiprojekt on 
kavandatud valmima 2024. aas-
ta alguses. Tallinna Haigla pro-
jekteerivad ühistööna Itaalia et-
tevõtted ATIproject ja 3TI Prog-
etti. Tänavu juunis kehtestas lin-
navolikogu haigla detailplanee-
ringu, valminud on ka meditsii-

nitehnoloogia eelprojekt. Inves-
teeringust on 2,2 miljonit eurot 
kavandatud linna eelarvest ja 
11,3 miljonit eurot Euroopa Lii-
du toetuse arvel. Lisaks panus-
tab linn Tallinna Haigla tegevus-
kulude katteks 1,2 miljonit eurot.

Uus hoone on kavandatud Käo 
tugikeskuse Pae keskusele, kus 
pakutakse teenuseid raske või 
sügava intellekti- ning liitpuude-
ga täiskasvanud teenusekasutaja-
tele. 2022. aasta eelarves on sel-
le projekteerimiseks planeeritud 
300 000 eurot ning eelarvestra-
teegiaga aastateks 2022-2025 ehi-
tuse kogumaksumuseks 5 miljo-
nit eurot. Praegu tegutseb keskus 
1985. aastal rajatud amortiseeru-
nud lasteaiahoones.

Samuti on kavas ehitada las-
te turvakeskusele kaks uut maja 
aadressile Rivi 3, mille projektee-
rimiseks on 2022. aastal kavan-
datud 240 000 eurot ning eel-

arvestrateegias aastateks 2022–
2025 ehituse kogumaksumuseks 
3 miljonit. Samale aadressile on 
kavas rajada 12 kohta käitumis- 
ja sõltuvusprobleemidega lastele, 
kelle puudub toetav pere. 

Lähematel aastatel on kavas 
parandada Tallinna perekesku-
se maja üldseisukorda ja ehitada 
välja pööning aadressil Asula 11. 
Selleks on eelarves projekteeri-
miseks 200 000 eurot ning eel-
arvestrateegias aastateks 2022-
2025 renoveerimistöödele kok-
ku 1,77 miljonit eurot. 

Tallinna lastekodu miljööte-
raapiakodu jaoks on kavas ehi-
tada moodulmaja, mis pakuks 
kuuele käitumishäiretega lapse-
le elukohta, selle tarbeks on eel-
arves ette nähtud 350 000 eu-
rot. Samuti on eelarves kavan-
datud 580 000 eurot 12 kohaga 
uute peremajade tarbeks aadres-
sil Künnapuu 116.

Kristiina Kröönström
kristiina.kroonstrom@tallinnlv.ee

"Lumise ja libeda kõnnitee 
või räästast kukkunud jää-
purikate tõttu toimunud õn-
netuse korral vastutavad 
selle eest kõik korterioma-
nikud," lausus korteriühis-
tute liidu (EKÜL) juhatuse 
liige Urmas Mardi.

Kui teie kortermaja ühistu 
juht suhtub oma töösse hoo-
letult ja keegi ühistu hallata-
val teel näiteks libiseb, siis sel-
le kahju maksavad kinni selle 
ühistu liikmed ehk elanikud. 
Et vältida õnnetusi, on oluline, 
et ohtlikud jääpurikad saaksid 
katuselt eemaldatud ja tehtud 
oleks libedusetõrje nii hoone 
kinnistul kui sellega piirneva-
tel kõnniteedel. 

"Kõige hullemad ongi talvel 
sellised ilmad, kus paari sooja-
kraadi või nulli piiresse jääv tem-
peratuur öise külmaga vaheldub," 
rääkis Mardi. "See tähendab, et 
lumemassid hakkavad sulama 
ja majaesised kõnniteed muutu-
vad juba paari tunniga ülimalt 
libedaks."

Kinnisõidetud lumi muudab 
libedaks ka  parklad, mida tih-
ti talviti katab tume ja konarlik 
jäine kiht. "Piisab vaid kergest 
libastumisest, kui raske õnnetus 
ongi käes," hoiatas Mardi. Para-
ku kipub aga olema pigem nii, et 
lume-, jääpurikate ja libedusetõr-
jesse suhtuvad leigelt nii korteri-
omanikud kui ka väheteadliku-
mad ühistujuhid. Arvatakse, et 
meie maja juures pole ju kunagi 
midagi juhtunud, küllap ei juh-
tu ka nüüd.

"Omavalitsused püüavad kor-
teriühistuid küll ka libedusetõrjel 
abistada, näiteks Tallinna linna-
osad jagavad kinnistuomanike-
le ja korteriühistutele ka tänavu 
tasuta graniitsõelmeid," selgitas 
Mardi. "Panen kõigile korteri-
ühistutele südamele, et lume- ja 
libedusetõrjet tehtaks hoolikalt, 
sest libeduse ning katuselt lan-

genud lume ja jää tõttu toimu-
nud õnnetused on varem koh-
tusse jõudnud ning summad, mis 
ohvritele maksta tuleb, on olnud 
suured."

Haiglaravi ja operatsioon
Kehtiv korteriomandi- ja kor-

teriühistuseadus tõi kaasa veel 
ühe väga olulise muudatuse: 
seaduse kohaselt kehtib korteri-
omandist tuleneva nõude korral 
korteriomanike ühine vastutus. 
"Näiteks lumise ja libeda kõn-
nitee või räästast kukkunud jää-
purikate tõttu toimunud õnnetu-
se korral vastutab korteriühistu 
ehk siis kõik korteriomanikud," 
lausus Mardi.

Kui ühistule on esitatud õnne-
tuse tõttu kahjunõue, kuid selle 
rahuldamine ei ole kehtiva ma-
janduskava ja reservide juures 
võimalik, peab korteriühistu ju-
hatus koostama uue majandus-
kava ja kutsuma kokku korteri-
omanike üldkoosoleku selle keh-
testamiseks. Korteriühistute suur 
talvine mure on ka nende maa-
tüki juures asuvate kõnniteede 
korrashoid.

Salva Kindlustuse õnnetusjuh-
tumikindlustuse tootejuht Evelin 
Loitmaa sõnul moodustavad tal-
vekuude õnnetusjuhtumite kah-
judest kuni 30% just kukkumi-
sest põhjustatud õnnetused. Seda 
eriti siis, kui on tekkinud ootama-
tu jäide või jäävihm (sula ja siis 
külm ilm kohe järele). Libedaga 
kukuvad muidugi nii lapsed kui 
ka täiskasvanud, kuid vanema-
tel isikutel kaasneb kukkumise-
ga aga tihti raskem vigastus kui 
noorematel. Vigastuste raskus-
aste võib olla väga erinev, alus-
tades kergemast põrutusest ku-
ni luumurdudeni ja haiglaravi-
ni välja. "On olnud juhtumeid, 
kus libedaga kukkumisel tekki-
nud traumade tõttu on inimene 
jäänud haiguslehele millega kaas-
neb sissetuleku vähenemine. Ras-
kemate luumurdudega on kaas-
nenud ka haiglaravi ja operat-
sioon," märkis Loitmaa.

Õnnetuste arv kasvamas
Tallinna Kiirabil oli tänavu 

kolme esimese libeda päevaga 
kaheksa patsienti, kes kukku-
sid. "Kuus neist 70-80-aastased 

ja kaks viiekümnendates. Reeg-
lina kukkusid inimesed jalutades 
või õues töötades,"  lausus Tal-
linna Kiirabi peaarst Raul Ad-
las. "Kukkumisel libeduse tõttu 
on vigastused tüüpilised – pea-
põrutus või luumurrud käe rand-
meosas, külili kukkudes murrud 
õlas ja puusa piirkonnas. Ühel 
juhul oli ka roidemurru kahtlus. 
Kaks patsienti said abi kohapeal 
ja jäid kodusele jälgimisele, üle-
jäänud vajasid haiglaravi."

PZU kindlustuse isikukindlus-
tuse tootejuht Kristo Õunapuu üt-
les, et viimase aja üks raskema-
test õnnetus oli see, kui inime-
ne vigastas libedal tänaval kuk-
kudes rangluud ning selle para-
nemine kestis üsna pikalt. "Õn-
neks oli tal sõlmitud lepinguga 
valitud ka päevaraha hüvitis, mis 
andis talle võimaluse keskenduda 
100% taastumisele ning olla hai-
guslehel kuni täieliku tervenemi-
seni. Hüvitis antud juhtumi pu-
hul küüdis ligi 4000 euroni," üt-
les Õunapuu, kelle sõnul on libe-
dusega seotud õnnetusjuhtumite 
arv pidevalt kasvamas.

Järgmine aasta pöörab eritähelepanu vaimsele tervisele

Hooldamata tee tõi ühistule 
6200-eurose kahjunõude

Kui kõnniteele pole libedusega graniidipuru puistatud ja inimene seetõttu kukub, võib ta ühistult kahjutasu
nõuda. Scanpic

Mida teha, kui kellegi maja  
juures libedaga raskelt kukud  
või purikaga pihta saad?

• Kui saate libeda tee või ka-
tuselt kukkunud jääpurikate 
tõttu viga, on hilisemate 
vaidluste vältimiseks ja kah-
ju tõendamiseks oluline fik-
seerida õnnetuse asukoht. 
Selleks tasub helistada kiir-
abisse, raskemate vigastus-
te korral tuleb kindlasti 
pöörduda politsei poole.

• Samuti on hea, kui leidub 
juhtunut pealt näinud tun-
nistajaid, kellelt tasub võtta 
kontaktandmed. Paha ei tee 
ka fotod üle katuseserva 
rippuvatest jääpurikatest 
või lähivõtted libedast kõn-
niteest.

• Kui asukoht pole fikseeri-
tud, võib kinnistu- või ehiti-
seomanik hiljem väita, et 
õnnetus ei juhtunud tema 
maja või maatüki juures. 
Kahju tõendamine on aga 
kahju sissenõudja ülesanne.

• Järgmisena on oluline saada 
meditsiiniasutuselt tõend 

tekkinud tervisekahjustuste 
kohta. Raskemate juhtumite 
korral saab selle haiglast, 
kergemate õnnetuste korral 
oma perearstilt või trauma-
punktist.

• Seejärel tuleb välja selgita-
da õnnetuspaiga maatüki 
või ehitise omanik, et sellele 
esitada kahjunõue.

• Kui vigastuse tõttu saamata 
jäänud töötasu, tasumisele 
kuuluvad ravisummad ning 
muud kulud on selgunud, 
tuleks kahjunõue kirja pan-
na ning koos tõendusma-
terjaliga õnnetuse süüdla-
sele saata.

• Kui libedusetõrje on tege-
mata, võib määrata süüdla-
sele kuni 9600 eurot sunni-
raha. Lisaks saab väärteo 
korras  füüsilist isikut karis-
tada kuni 400 euro suuruse 
trahviga ja juriidilist isikut 
kuni 1300 euroga.

Mõned juhtumid jõuavad  
ka kohtusse
• Aastatel 2018-2019 

jõudis Eestis koh-
tusse kolm tsi-
viilasja, mis olid 
seotud kukkumi-
sega libeduse 
tõttu. Kannatanu-
tele mõistetud hü-
vitised jäid 338,11 ja  
500 euro vahele.

• Näiteks mõistis kohus välja 
mittevaralise kahju hüvitise 
500 eurot juhtumis, milles 
hageja kukkus tanklas auto-
pesula väljasõidu ukse ees 
ja sai jalaluumurru. Hüvitise 
suurust põhjendas kohus 
sellega, et kukkumine tingis 
erakorralise operatsiooni, 
ühe nädala pikkuse haigla-
ravi ja kahe kuu pikkuse 
taastumise, millega kaasne-
sid liikumisraskused ning 
abivajadus.

• Kukkumisega on seotud ka 
tsiviilasi, kus kohus leidis, et 
kuigi hagejale kahju tekki-

mine oli põhjustatud 
kostja poolt käi-

bekohustuste 
täitmata jätmi-
sest hooletuse 
tõttu, oli osa 

selles ka hagejal.  
Kohtu hinnangul 

oli kannatanu libedu-
setõrjega töötlemata teele 
minnes ka ise hooletu ja 
oleks võinud seda vältida.

• Kohus võttis hüvitise suuru-
se puhul ka arvesse, et kost-
ja on mittetulundusühing, 
kes kogub oma rahalised 
vahendid liikmetelt, kaasa 
arvatud hagejalt endalt. Sa-
muti seda, et kostja majan-
duslikust olukorrast lähtu-
des on kostjalt väljamõiste-
tava varalise kahju hüvitis 
suhteliselt suur, mistõttu oli 
kohtu hinnangul 448,39 eu-
ro suurune mittevaralise 
kahju hüvitis piisav hageja 
kannatuste korvamiseks.
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Kiusamine on kurb reaalsus 
mitte ainult kooliõpilaste, 
vaid ka täiskasvanute seas. 
On aeg häält tõsta ja taas 
ühiskonnas õigluse piirid 
paika panna, et noori ümb-
ritseks empaatiline ja tur-
valine õhustik.

Ma ei saa öelda, et viimane 
lause mind samamoodi lohutaks 
kui pea viis aastat tagasi. Sot-
siaalmeedia avarustes seiklemi-
ne ja uudiste lugemine on muu-
tunud omamoodi sõjatandriks. 
Sõnavahtu on tohutult ning üks 
kommentaar mürgisem kui teine. 

Enim tekitab hämmingut teadmi-
ne, et kõikide nende salvavate rep-
liikide taga on inimesed, nii lä-
hedalt kui ka kaugelt. Valdavalt 
täiskasvanud inimesed, kes õpi-
vad, käivad tööl, veedavad sõp-
radega aega ja hoolitsevad oma 
pere eest. Kuid virtuaalses maa-
ilmas toimub justkui Dr Jekyl-
li muutumine härra Hyde’ks ja 
verbaalseid solvanguid jagub nii 
mitmessegi kommentaariumi või 
privaatsõnumisse. 

Sotsiaalmeedia kui  
sõjatanner

Tundub, et ühiskonnas ei ole 
me õigel ajal suutnud seada kind-
laid piire sobiva ja mittesobiva 
käitumise vahel. Täpselt nagu 
reaalses maailmas on meie te-
gudel tagajärjed – head, halvad 
või vahepealsed –,  ei saa ka vir-
tuaalses keskkonnas vastutustun-
dele käega lüüa. Kui me tutvus-

ringkonnas on inimesi, kes saja-
tavad ühel ja teisel sotsiaalmee-
dia leheküljel kõike ja kõiki, mis 
ei ole maailmas lihtsasti arusaa-
dav, on tihtipeale kiusatus keera-
ta selg ja öelda: "Ah, las ta olla, 
ma ei taha torkida." Kuid vahel 
on torkida vaja. Kurjus, mis saab 
ilma sekkumiseta kasvada, on na-
gu umbrohi. Ta ajab oma juured 
üha kaugemale ja sügavamale. 

Lapsed ja noored on taibukad. 
Nad tajuvad väga hästi, milline 
õhustik neid ümbritseb ning mi-
da täiskasvanud elus väärtusta-
vad. Mida rohkem suured ini-
mesed unustavad empaatilisuse 
ja taktitundelisuse nii päriselus 
kui ka virtuaalmaailmas, seda 
kergem on ka lastel samale teele 
jõuda. Kui kiusajad ei saagi ku-
nagi täiskasvanuks, siis jääb see 
muster korduma. Kiusamine jääb-
ki tavaliseks nähtuseks, kui pal-
jud inimesed peidavad oma sil-

mad ja katavad kõrvad, et mit-
te minna tülli sõprade, töökaas-
laste või vanematega. Nii juh-
tub ka koolilastega, kas samuti 
pööravad pilgu, kui nende kaas-
last kiusatakse. Sest nii on liht-
sam. Aga tagajärjed on korda-
des raskemad. 

Anna netisolvangutest  
teada!

Kui meie, suured inimesed, ei 
suuda või ei taha sekkuda ning 
pidurdada kiusamist ja lugupida-
matut käitumist nii riigikogus, 
koolis, kodus kui ka Facebookis, 
siis mis õhustiku ja eeskuju loob 
see koolinoortele? Kas tasub  vä-
ga imestada, et iga neljas kooli-
noor on küberkiusamisega ver-
baalselt peksa saanud?

Viimane aeg on pilk jälle ot-
seks keerata. Solvavatest neti-
kommentaaridest tuleb rohkem 
teada anda. Oma lähedaste ja 

tuttavatega tuleb pidada maha 
mõned rasked vestlused. Avaliku 
elu tegelased, kes sõnadega saja-
tavad ühes ja teises suunas, vaja-
vad kindlat avalikku vastupanu. 
See ei ole kindlasti üleskutse ini-
meste isoleerimisele. Kuid tegu-
del, mis teevad haiget ja võivad 
hävitada elusid, peavad olema 
õiglased ja kohesed tagajärjed.

Me lihtsalt peame seisma veel 
enam sõbraliku, avatud ja lugu-
pidava elukeskkonna eest, isegi 
kui see ei ole mugav ja kiire prot-
sess. Julgus seista vastu kurjuse 
levikule on midagi, mida vajame 
praegu ühiskonnas tohutult. Mida 
vähem noori peab pikisilmi oo-
tama tulevikku ja koolilõppu, et 
elada rahulikku elu, seda terve-
maks muutub ühiskond. Olevik 
võiks olla igaühe jaoks päris to-
re, või mis?

Põhiliselt jäävad minu koge-
mused kiusamisega põhikooli-

aega. Seljataga agressiivset so-
sistamist ja norimist sain oma-
jagu võrkpallitrennis palli tagu-
des ning aeg-ajalt tuli ka torka-
vaid kommentaare minu välimu-
se pihta. Enim on mällu sööbi-
nud kujutluspildid klassivenda-
dest, kes tunnis õppimise asemel 
eelistasid tihti torkida õpetajat ja 
leida üles just see sütik, mis elu-
kogenud pedagoogegi murda suu-
daks. Seda kõike oli valus koge-
da ja pealt vaadata. Pikka aega 
mõjus mulle lohutavalt teadmi-
ne, et ühel päeval enam seda ei 
ole. Me liigume oma suundades 
elus ja rahuliku elukeskkonna pä-
rast üksteisega enam võitlema ei 
pea. Mida vanemaks saavad ini-
mesed, seda rohkem tuleb elu- ja 
südametarkust. Üks küpsuse ja 
täiskasvanuks saamise märk on 
võime suhelda igaühega lugupi-
davalt ja empaatiliselt. 

Eakatele ja puudega ini-
mestele on hea võimalus 
lasta endale kaitsesüst ko-
dus teha.

Linn lõi hiljuti ka kolmanda 
kodus vaktsineerimise brigaadi 
ning praegu saab kõigil näda-
lapäevadel end kodus vaktsi-
neerida lasta ilma järjekorrata. 
"Kõik, kel seda vaja on, saavad 
kutsuda vaktsineerijad endale 
mugavalt koju," märkis abilin-
napea Betina Beškina. "Eaka-
tele ja puudega inimestele on 
see hea võimalus lasta endale 
näiteks kehva või külma ilma-
ga kaitsesüst teha."

Liikumisraskustega inime-
sed saavad  vaktsineerijaid koju 
tellida telefonil 666 2727.

Vaktsineerima ja nõu saama 
ootavad ka linna koroonaenne-
tuspunktid, mis on avatud seit-
se päeva nädalas. "Koroonaen-
netuspunkti tulekuks ei ole vaja 
end enne kirja panna," lausus 
Beškina. "Kohapeal saab esita-
da küsimusi ja meedikud vas-
tavad nendele. Vabaduse väl-
jaku punktis saab teha ka ko-
roonatesti, kas perearsti suu-
namisega tasuta või omal soo-
vil tasuliselt." 

Eakatele kolmas süst
Vaktsineerimispunktides 

käivad rohkem kui pooltel juh-
tudel tõhustusdoosi saajad ehk 
inimesed, kes lasevad endale 
teha juba kolmanda kaitsesüsti. 
Seda soovitatakse kõigile täis-
kasvanuile, aga eriti eakatele. 
"Suur osa kevadel vaktsineeri-
tud inimestest on juba käinud 
tõhustusdoosi tegemas, aga pal-
jud tulevad ka esimest või teist 
doosi tegema," sõnas Vabaduse 
väljakul vaktsineerimispunkti 
vastuvõtja Hanna-Maria.

Kolmanda kaitsesüsti võiksid 
võtta kõik täiskasvanud, kellel 
juba viis või kuus kuud esime-
sest kuurist möödas. "Selle tõ-
hustusdoosi võiksid kindlasti te-
ha eakad inimesed vanuserüh-
mas 65+, aga seda saavad teha 

ka kõik täiskasvanud ehk vanu-
serühm 18-59," selgitas haige-
kassa avalike suhete ja tervise 
edenduse osakonna pressiesin-
daja Sander Rajamäe.

Uuringud on näidanud, et 
aja jooksul nii vaktsineerimise 
kui ka läbipõdemise teel saa-
dud immuunsus nõrgeneb, ea-
katel rohkem ja kiiremini kui 
alla 65-aastastel. 

Tallinlased tublid  
vaktsineerijad

Tänaseks on tehtud ligi 180 
000 lisa- või tõhustusdoosi. 
Vaktsiinid kaitsevad ka uue tüve 
ehk omikroni vastu, ehkki nen-
de tõhusus ei pruugi olla niisu-
gune nagu teiste tüvede puhul. 
"Uusi tüvesid ikkagi põetakse 
kergelt või isegi asümptoomselt 
läbi, raskeks haigus ei muutu," 
ütles terviseameti nakkushai-
guste osakonna juhataja Han-
na Sepp. "Omikronil on võr-
reldes eelnevate tüvedega pal-

ju mutatsioone. Ühtlasi on ka 
öeldud, et see on kõige mutat-
siooniderohkem tüvi üldse ko-
gu pandeemia jooksul, mis on 
avastatud."

AstraZeneca ja Jansseni kor-
ral võib tõhustusdoosi võtta viie 
kuu möödumisel teisest süstist 
ja Moderna ning Pfizeri puhul 
kuue kuu möödumisel. Ka kol-
mas süst on inimesele tasuta. 
Õige aja kättejõudmisest an-
nab haigekassa märku SMS-iga.

Iga päev tehakse Tallinna 
koroonaennetuspunktides 25-
80% kõigist Eesti kaitsesüsti-
dest. "Eriti nädalavahetustel on 
see number märkimisväärne," 
lausus Beškina. "Tallinlased on 
vaktsineerimises väga tublid."

10. novembrist on linna ka-
heksas koroonaennetuspunktis 
vaktsineeritud peaaegu 10 000 
inimest ja kodus saanud kaitse-
süsti 621 inimest. 

Millal saavad kiusajad täiskasvanuks?

TURVALISED JÕULUD: Tee lähedastele 
kingitus ja lase end vaktsineerida!

Koroonaennetuspunktis vaktsineerimiseks ei ole vaja end eelnevalt kirja panna.   Albert Truuväärt

Kerttu Kuku 
Infoühiskonna ja 
sotsiaalse hea-
olu tudeng

Kus vaktsineerimispunktid  
asuvad?
• Vabaduse väljaku koroo-

naennetuspunkt võtab pat-
siente vastu iga päev kella 
9-21. Lisaks nõustamisele ja 
vaktsineerimisele pakub 
paik ka testimise võimalust. 
PCR-testi proov võetakse 
kas ninaneelust või kurgulo-
putusvedelikust. Testimine 
on saatekirja alusel tasuta; 
ilma saatekirjata tuleb tasu-
da 44 eurot.

• Ülejäänud seitse Covid-19 
nõustamis- ja vaktsineeri-
mispunkti töötavad tööpäe-
vadel 12.–19 ning nädalava-
hetustel 10-17. Need asuvad 
Lindakivi kultuurikeskuses, 
Linnamäe Maxima parklas, 
Põhja-Tallinna kogukonna-
majas, Balti jaama trollipea-
tuse kõrval, Haabersti Ri-
mis, Kristiine keskuses ja 
Ülemiste keskuses..

• Vaktsineerimiseks on saa-
daval kahedoosilisi Pfizer/
BioNTech ja Moderna vakt-
siine ning alates 18. eluaas-
tast ka ühedoosilist Jansse-
ni vaktsiini. Tõhustusdoose 
tehakse Eestis kõigile alates 
18. eluaastast. Pfizeri ja 
Moderna vaktsiinidega 
vaktsineeritutele tehakse 
tõhustusdoos kuue kuu 
möödumisel, Jansseni ja 
AstraZeneca vaktsiiniga 
vaktsineeritutele viie kuu 
möödumisel esmasest 
vaktsineerimiskuurist. Tõ-
hustusdoose tehakse Pfize-
ri või Moderna vaktsiiniga.

• Liikumisraskustega inimes-
tele töötavad ka kolm kodus 
vaktsineerimise brigaadi, 
mille saab koju tellida tele-
fonil 666 2727.

Nüüd saab ka 5-11-aastaseid lapsi perearstide juures  
ja haiglates Covid-19 vastu vaktsineerida 
"Perearstidel on väga hea 
meel, et ka lastel on avanenud 
võimalus koroonaviiruse vas-
taseks kaitseks," ütles Eesti 
Perearstide Seltsi juht dr Le 
Vallikivi. "Kuna ka lapsed ja 
noored võivad haigestuda ras-
kelt ja kannatada veel pikka 
aega pärast tervenemist tüsis-
tuste tõttu, soovitame kindlas-
ti vaktsineerimise võimalust 
kasutada."

Sotsiaalministeerium kinnitas 
5-11-aastaste laste vaktsineeri-
mise korralduse Eestis. Laste 
vaktsineerimist algab detsembri 
teises pooles perearstide ja 
haiglate vaktsineerimiskabinet-
tides.

Lapsi hakatakse vaktsineeri-
ma Pfizer-BioNTech Comirnaty 
vaktsiiniga, mis sisaldab kolm 

korda vähem toimeainet kui täis-
kasvanute vaktsiin. Vaktsineeri-
miskuur koosneb kahest doo-
sist, mida manustatakse Eestis 
immunoprofülaktika komisjoni 
soovitusel kuuenädalase vahe-
ga.

Pfizer on lubanud tarnida 
Eestisse esimesed 36 000 doosi 
5-11-aastastele mõeldud Co-
vid-19 vaktsiini detsembri kesk-
paigas. 2022. aasta jaanuaris on 
oodata veel 54 000 doosi vakt-
siini.

Lapse vaktsineerimiseks saab 
lapsevanem aja broneerida, võt-
tes ühendust lapse perearstiga. 
Üleriigilise digiregistratuuriga lii-
tunud perearstide puhul ja lapse 
vaktsineerimiseks haiglas saab 
aja broneerida digiregistratuuris. 
Vaktsineerimisaegu saab bro-

neerima hakata siis, kui esime-
sed vaktsiinid on Eestisse jõud-
nud ning perearstikeskustesse 
ja haiglatesse laiali saadetud.

Laste vaktsineerimise otsuse 
teevad laps ja lapsevanem. 
Hooldusõiguslikud vanemad 
peavad jõudma lapse vaktsinee-
rimise suhtes ühisele otsusele. 
Kui lapsevanem pöördub koos 
lapsega vaktsineerimiseks pere- 
või lastearsti vastuvõtule, täien-
davat kirjalikku nõusolekut ei kü-
sita.

Covid-19 haiguse läbi põde-
nud lapsi soovitavad eksperdid 
vaktsineerida sarnaselt täiskas-
vanutele ühe doosiga kuue kuu 
möödumisel tervenemisest.

Täiendav info laste vaktsinee-
rimise kohta on leitav vaktsinee-
ri.ee veebist.
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Ida-Tallinna Keskhaiglas töö-
tav Ülle Rohi sai aasta linnako-
daniku tiitli inimesena, kes võit-
leb eesliinil koroona vastu. Kui-
gi tavaliselt juhendab ta tööl teisi 
õdesid, on ta viiruse ajal ka ise 
inimesi Covidi vastu vaktsinee-
rinud. Kolleegid kirjeldavad te-
da kui empaatilist inimest, kes 
on noorematele töökaaslastele 
imetabane õpetaja. 

Õnnitlused tiitli puhul! Küllap 
on tegelikult kõik arstid ja õed 
praegusel raskel ajal tunnustuse 
ära teeninud?

Ma arvan, et kõik tervishoiu-
töötajad nii haiglates kui ka es-
matasandil on tunnustuse ära 
teeninud, sest kõik me oleme 
endast viimase kahe aasta jook-
sul andnud veel rohkem kui en-
ne seda perioodi.

Kui paljud vaktsineerimata ini-
mesed on olnud üllatunud, et 
haigus neid siiski tabas?

Neid inimesi ikka on, ja tege-
likult see ei ole ainult Covidi pu-
hul nii. Inimestel on loomuomane 
uskuda, et halvad asjad juhtuvad 
teistega, kuid sageli juhtuvad need 
meie endiga. Seda üllatust on ka 
Covidi puhul olnud – et kust ma 
selle sain ja miks mina seda nii 
raskelt põen? Mul kodustest ei hai-
gestunud ju keegi! Need küsimu-
sed tulevad ikka esile.

Kas haigestunud inimesed on 
kahetsenud ka, et nad ei olnud 
vaktsineerinud, või usu vastu ik-
ka ei saa?

On neid, kes seda tunnista-
vad, ja kindlasti on inimesi, kes 
seda võib-olla välja ei ütle. Koh-
tame ka päris suure kopsukah-
justusega ehk siis väga raskelt 
haigeid inimesi, kes ütlevad, et 
see ei ole võimalik. Nad väida-
vad, et sellist haigust pole ole-
mas, nad ei põe seda ja neid on 
tabanud mingi muu asi. Samas 
läks mulle südamesse lugu ühest 
kevadel vaktsineerimiskeskusse 
tulnud prouast, kes emotsionaal-
selt täiesti murdus ja hakkas nut-
ma. Alguses oli raske aru saa-
da, mis temaga juhtus. Aga siis 
ta rääkis, et tema abikaasa ei 
jõudnudki vaktsiini ära ooda-
ta. Mees oli pool aastat varem 
lahkunud meie hulgast. Proua 
elas oma kaasa kaotuse uues-

ti läbi, sest tema sai võimaluse 
ennast kaitsta, aga mees mitte. 
Niisiis on tegelikult ka inimesi, 
kes kahetsevad, et nende lähe-
dased ei jõudnud seda võima-
lust ära oodata.

Mida te vaktsineerimisvastaste-
le öelda tahaksite, arvestades ju-
ba kolmandat aastat kestvat ras-
ket olukorda?  

On terve rida haigusi, mille 
puhul me praegu ei tea, miks 
need tekivad. Neid ei ole või-
malik ennetada mõne ravimi 
ega vaktsiiniga. Sellised on näi-
teks autoimmuunhaigused, nagu 
reumatoloogilised ja neuroloo-
gilised haigused. Samas kui 
meil on võimalus mõnda 
haigust ennetada näiteks 
vaktsiiniga, siis on vä-
ga keeruline mõista, 
miks me seda võima-
lust ei kasuta.

Kui palju teie enda 
töös on ette tulnud 
koroonast põhjustatud 
surmasid?

Meie haiglas on olnud 
kolmanda laine ajal käesole-
va aasta septembrist kuni no-
vembri lõpuni ravil 333 Covid-
patsienti. Nendest lahkus 61 hai-
get, see on päris suur number. 
Jah, lahkunud inimeste keskmi-
ne vanus jäi 80 aasta kanti. Kuid 
see ei saa olla põhjus ütlemaks, 
et nii ongi normaalne. Kui need 
samad inimesed poleks haiges-
tunud, oleks nad tõenäoliselt ol-
nud veel jõulud koos oma lähe-
dastega. Lisaks näeme, et raskelt 
haigestuvad 30-50-aastased pa-
rimas tööeas ja perele väga va-
jalikus vanuses inimesed.

Kui suur roll on õe töös psühho-
loogial? Kui palju tuleb patsien-
te lohutada, näidata, et temast 
hoolitakse?

Professionaalsel suhtlemisel 
on suur roll – selleks, et patsiente 
ja nende lähedasi toetada, aga ka 
selleks, et ise keerulistes olukor-

AASTA LINNAKODANIK: Ka päris suure kopsukahjustusega  
inimesed väidavad meil haiglas, et koroonat pole olemas
"Mulle läks südamesse lugu kevadel vaktsineerimis-
keskusse tulnud prouast, kes hakkas nutma, sest te-
ma abikaasa lahkus meie hulgast pool aastat varem ja 
ei jõudnudki vaktsiini ära oodata. Proua elas oma kaa-
sa kaotuse uuesti läbi, sest tema sai võimaluse ennast 
kaitsta, mees aga mitte," räägib aasta linnakodaniku 
tiitli saanud ITK õendusjuht Ülle Rohi, lisades, et tea-
dustekstid peaks olema lihtsamas keeles, siis inime-
sed ka vaktsineeriks end rohkem. 

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee

dades toime tulla. Covid olukor-
ras on patsiendid sageli isoleeri-
tud üksinda või kahekesi palatis-
se. Tavapatsient saab natukeseks 
ajaks palatist välja ja tal on või-
malus kohata kedagi teist. Aga 
nakkushaiguste, sealhulga Co-
vidi põdeja lamab sageli päeva-
de kaupa palatis üksinda. Ainu-
kesed inimesed, kes temaga seal 
kontaktis on, ongi õde ja hool-
dustöötaja. Väga oluline on, et 
meil jätkuks personali, et me ei 
teeks patsiendile vaid hädavaja-
likke protseduure, vaid saaksime 
tõesti ka olla tema kõrval. Aga 
meie haiglas on olnud võimalik 
ka hingehoidja teenust kasutada, 
et rääkida mõned jutud selgeks 
iseenda jaoks, mida muul ajal 
pole olnud aega rääkida.

Mis on teid ennast koroona pu-
hul üllatanud?

Võib-olla koroonaviirus ise. 
Esiteks, et see haigus avaldub ini-
mestel nii erinevate sümptomite-
ga. Loomulikult on seal ühisosa, 
mida me kõik teame. Nagu näi-
teks peavalu ning maitse- ja haist-
mismeele kadu. Samas sümpto-
mite hulk, mida inimesed kirjel-
davad, on siiski üsna kirev. Vä-

ga raske on ennustada ini-
mesele peale vaadates, 

et kas ta hakkab põde-
ma seda kuidagi ras-
kelt või kergelt, kas 
talle tuleb see post-
Covidi sündroom 
või ei tule.

Ebameeldiv ül-
latus on ka, kui pi-

kalt toimub taastu-
mine haiguse järel. Ta-

vaelus väga aktiivsed 
inimesed ütlevad, et ka 

kolm kuud hiljem ei suuda 
nad sportida. See on üsna uus 
haigus, meil kõigil on palju õp-
pida sellest.

Millised on olnud viimaste kuu-
de raskemad juhtumid ja mõt-
ted, millega teil on olnud tulnud 
toime tulla?

Mulle kui juhile on kõige ras-
kemad hetked, kui  mõistan, et 
patsiendid vajavad plaanilist ra-
vi, aga nad ei saa seda. Meil on 
hoopis Covidi patsiendid, kes va-
javad hoolitsust, sest nad ei tule 
ise kodus selle haigusega toime. 
Ja ma mõistan, et meie personali 
hulk on väga piiratud. Ma mõt-
len, et kaua töötajad jaksavad. 

Täna ma siiski rõõmuga üt-
len, et nakatumine ja haiglara-
vil olijate arv langeb. On tun-
da, et pinge läheb nagu natu-
ke väiksemaks. Aga need küsi-
mused on õhus ka plaanilist ra-
vi vaadates. Et kas plaanilist ra-
vi vajavate patsientide jaoks on 
meil veel personali, kes kogu 
edasilükatud töö jõuaksid kii-
resti järgi teha?

Kas tegelikult olid arstid ja õed 
selliseks pandeemiaks valmis? 

No teatud nakkushaiguse pu-
hangud on käinud ikka maail-
mas ja haiglates ringi. Aeg-ajalt 
on olnud ka gripipuhanguid, kus 
haiglad on pidanud tegema otsu-
se, et uusi plaanilisi haigeid sisse 
ei võeta, kuna gripp on liikunud 

patsientide vahel. Aga need on 
tavaliselt olnud väga lühikesed 
perioodid, mis on kestnud võib-
olla nädala või kaks, kui sedagi. 
Haiglas on loomulikult olemas 
selged eeskirjad, kuidas käituda, 
kui sees on nakkustega patsien-
did. Kindlasti on kogu meditsii-
nile katsumus,  et võib tulla mi-
dagi, mis on nii suure ulatusega 
ja ei tunnista mitte mingeid pii-
re, ei riigipiire, rahvuspiire, va-
nuse piire, mitte midagi. Selleks 
maailm valmis ei olnud.

Kindlasti maailma õpib sellest, 
lihtsalt see võtab natuke rohkem 
aega, kui me tahaks. Võib-olla 
uusi haiglaid, ka Tallinna Haiglat 
projekteerides mõeldakse rohkem 
sellele, kuidas oleks hästi kiiresti 
võimalik tekitada isolatsiooni või-
mekusega ravikohti. Ja et perso-
nal ei oleks liiga palju ühes ko-
has koos, vaid tekiks hajutatuse 
võimalus. Järjest vaadatakse üle 
ka kõike ventilatsiooniga seotut. 

Koroonaajal on eriti tuge-
valt välja paistnud õdede puu-
dus. Milliseks see teie tööpäevad 
muudab?

See ongi üks teravamaid prob-
leeme praegusel Covid ajal. Esi-
mese Covid-laine ajal tundus, et 
meil ei jätku isikukaitsevahen-
deid. Sest järsku maailmas tõusis 
nõudlus nende järele tohutult. Me 
ei teadnud, kuhu see pandeemia 
liigub, kas meil jätkub voodikoh-
ti. Kogu personal, kes meil oli ole-
mas, oli valmis ennastohverdavalt 
tegema kõike, mis vaja. Kui me 
vaatame teise ja kolmanda laine 
aastat, võin kohe öelda, et Eesti 
ei eristu tegelikult muust maail-
mast. Euroopas on hulk inimesi 
tervishoiust lahkunud, seda võib-
olla ka vanuse tõttu. Kui nad en-

ne ei teinud otsust pensionile jää-
da, siis pandeemia tõi selle otsu-
se langetamise lähemale. 

Covidi ajal on õdede ülesan-
netele lisandunud vaktsineerimi-
sed ja testimised, samas me ei ole 
ju vajalikul arvul õdesid juurde 
koolitanud. Täpselt needsamad 
inimesed peavad lisakoormuse 
ära katma.  Üldjuhul on õed ju 
naisterahvad, nad on väikeste 
ja kooliealiste laste vanemad. 
Et kui nende enda laste haiges-
tumine tõuseb, tähendab see ju  
automaatselt, et mingi osa töö-
tajaid on töölt eemal. Inimesed 
teevad metsikut ületööd, üle-
tundide arv on väga-väga suur.

Kui palju õdede töökoormus 
kasvanud on?

Inimesed töötavad pooleteise-
kordsete töötundidega, sest me 
ei saa jätta patsienti ilma hoo-
leta. Milline on töötaja, kes on 
varsti kaks aastat järjest tööta-
nud ülekoormusega, füüsiline või 
vaimne vorm? On vähetõenäoli-
ne, et tema töö kvaliteet on täp-
selt sama, kui on ühel väljapuha-
nud inimesel. Personal muutub 
tundlikuks. Võib-olla tavapära-
ses situatsioonis mõni konflikti-
kene või väike pinge õhus maan-
dutakse väga professionaalselt 
ära. Aga kui inimene on väsi-
nud, siis ta on ikkagi inimene. 
Ja eks ühel hetkel võib hakata 
tööle ka alalhoiuinstinkt, kui ini-
mene lihtsalt ei jaksa seda kõi-
ke enam teha. Loomulikult kõik 
ravimiprotseduurid tehakse ära, 
patsient kindlasti  ei jää nendest 
ilma. Samas just suhtlus, millest 
me enne rääkisime, jääb tagasi-
hoidlikuks. Sellises olukorras po-
le enam võimalik kuulata pat-
sienti ja tema muresid arutada.

Rohi sõnul on koroona ebameeldivalt üllatanud ka sellega, kui pikalt toimub taastumine haiguse järel. "Tavaelus väga aktiivsed inimesed ütlevad, et ka kolm kuud hiljem ei suuda nad sportida," lausus ta.Raskelt  
haigestuvad ka 

30-aastased  
parimas tööeas  

inimesed.

Rohile andis aasta linnakodaniku tiitli üle volikogu esi-

mees Jevgeni Ossinovski.
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Kuidas kroonilist õdede puudust 
leevendada  saaks?

Oleme 15 aastat eri haiglate 
ja erialaühendustega püüdnud 
tõestada, et õdede õppekohtade 
arvu tuleb oluliselt suurendada. 
Meil on vaja vastata elanikkon-
na vananemisele, millest me ei 
saa mööda vaadata. Loomulikult 
nüüd Covidi ajal on pinge läinud 
veel suuremaks, sest personali 
vajadus on tõusnud drastiliselt.

Kui Covid kõrvale jätta, siis mil-
lised on tüüpilisemad tervisemu-
red, mis meie inimesi kimbuta-
vad?

Uuringud on leidnud, et ma-
jandusliku seisu ja hariduse vahel 
on seos. Samuti on seos hariduse 
ja terviseharituse vahel. Meil on 
solidaarne tervisekindlustus, väl-
timatut abi saavad kõik. Samas ei 
ole uudis, et omaosalusega tervis-
hoiuteenustele ei ole ligipääs kõi-
gil samasugune.  Hammaste ravi 
on suures mahus täiskasvanutele 
tasuline. Samas kui inimesed ik-
kagi peavad toime tulema väga 
piiratud ressurssidega ja neil on 
valida, kas perel on laual toit või 
on see tema hammas paranda-
tud, siis on ilmselge, see eelistus 
tehakse pere kasuks. Nii et see 
mõju on kindlasti olemas.

Samas on ka terve rida tervis-
hoiuteenuseid, mis on mis on ta-
suta. Eestis ei maksa vähienne-
tuse raames tehtavad rinnavähi 
või emakakaelavähi uuringud 
patsiendile midagi. Need ongi ta-
suta, et saaksime avastada haigu-
si võimalikult vara. Nii vara, et 
seda on võimalik päris kindlas-
ti ravida, pidurdada väiksemate 
kuludega. Terviseharituse teema, 
on ka, et kas me kasutame kõi-
ki oma võimalusi. Ka hammaste 

puhul on lihtsam kontrollis käia, 
mitte oodata, millal tekib suur 
ja palju raha nõudev probleem.

Samas mind näiteks puudu-
tavad alati patsientide lähedas-
te lood, kes peavad tasuma oma 
lähedase eest märkimisväärse 
hooldekodu tasu  või statsionaar-
ses õendusabis omaosaluse sum-
ma ning nad tunnistavad, et nad 
peavad materiaalse olukorra tõt-
tu teenusest loobuma.

Kuidas me üldse selleni oleme 
jõudnud, et enne uskus inimene 
oma arsti, nüüd aga iga suvalist 
inimest internetis?

Sotsiaalmeedia on info levikut 
palju muutnud. Enam ei ole täh-
tis see, mida naabrinaine rääkis. 
Naabrinaine rääkis aga seda, 
mida temale päeval oli arst 
rääkinud. Praegu on in-
fo levik kontrollimatu. 
Siinkohal tasub mõel-
da, et tõenduspõhi-
ne meditsiin avaldab 
oma uurimistulemu-
si sageli väga aka-
deemilistes artiklites. 
Need on mustvalged, 
täis statistilisi numbreid 
ja palju keerulist sõnaka-
sutust. Lihtne inimene peab 
pingutamat, et akadeemilisest 
sõnumist aru saada. Selle kõrval 
tundub kellegi kusagilt kuuldud 
ja kolm korda lihtsas keeles üm-
ber jutustatud lugu palju veen-
vam. Eriti kui see lugu muutub 
iga jutustamisega hirmsamaks. 
Värvikas lugu hakkab levima 
eriti siis, kui see on pakenda-
tud atraktiivsemalt.

Üldiselt eestlane arsti juurde ei 
lähe, eriti mehed. Millest see tu-
leb ja kuidas olukorda muuta?

AASTA LINNAKODANIK: Ka päris suure kopsukahjustusega  
inimesed väidavad meil haiglas, et koroonat pole olemas

Rohi sõnul on koroona ebameeldivalt üllatanud ka sellega, kui pikalt toimub taastumine haiguse järel. "Tavaelus väga aktiivsed inimesed ütlevad, et ka kolm kuud hiljem ei suuda nad sportida," lausus ta.

See, et suurem osa patsien-
te saavad meie tööst abi. Tege-
likult on märkimisväärne hulk 
inimesi, keda tervishoid siiski 
aitab, annab juurde nende elu-
kvaliteedile ja eluaastatele. Ter-
vishoid laiemalt loob väärtust, 
see on ikkagi suure missiooni-
ga töö. Kui mõtleme, et me ole-
me tagasi andnud inimese oma 
perekonnale, sõpradele, töökol-
lektiivile - siis oleme juba mida-
gi muutnud.

On teil ka hobisid, mis aitavad 
taastuda?

See on aeg, mis jääb üle töö-
tundidest nii töökohal kui ka 
kodus, kui on vaja teha ülesan-
deid, mis päeva sisse ei mahtu-
nud. Pigem on see aeg looduses 
väga lähedaste ja turvaliste sõp-
rade ringis. Ma olen joogaga te-
gelenud, et aeg-ajalt ennast siis 
tasakaalustada.

Kõigile tasuks rõhutada, et kui 
inimene tunneb ennast vaimselt 
väsinuna, siis esiteks tuleks te-
ha oma unerežiim korda. Une-

tunnid ja une kvaliteet on ääre-
tult olulised.

Kui oluline on tegelikult olnud 
perede toetus õdedele ja arsti-
dele, et nad karmil koroonaajal 
jõuaksid teha oma tööd?

Kõik pered, kes on valmis oma 
meedikust lähedast aktsepteeri-
ma ja tunnustama, vajavad igal 
juhul tunnustust ja kiitust. Sageli 
ju saavad ka tervishoius inime-
sed kokku ja peres võib olla mi-
tu inimest, kes töötavad tervis-
hoiu erialadel. Meedikust pere-
liige on ära nädalavahetustel ja 
öösel. Neil peavad olema tuge-
vad pered, kes suudavad oma elu 
nii korraldada, et mõni pereliige 
saaks olla kasvõi 24 tundi ööpäe-
vas ja seitse päeva nädalas tööl. 
Aga kindlasti see on väljakutse. 
Sest meedik ei saa tihti minna 
nädalavahetusel külla, välja ega 
kuhugi teise linna, sest ta on ka 
kodus väljakutsevalves. Sellega 
peab alati arvestama. 

Tallinn tunnustas aasta tervishoiutöötajaid, 
kes on pidanud taas raske aasta üle elama
"Kasvõi heade sõnade ütlemine on ol-
nud väga oluline selle enam kui kahe 
aasta jooksul, mida me oleme pida-
nud koos üle elama," lausus üks Tal-
linna aasta tervishoiutöötaja tiitli saa-
nutest, Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
intensiivravi õendusjuht Piret 
Kleemann. 

Linn tunnustas lõppeva aasta parimaid 
tervishoiutöötajaid möödunud nädalal 
raekojas. Kleemann lisas, et koroonast 
tervenenud inimesed on arste ja õdesid 
ka meeles pidanud selle eest, et nad nen-
de elu eest võitlesid. "See soojendas sü-
dant, kui meile saabusid väikesed mee-
ned, osale olid isegi väga südamlikud sõ-
nad kaasa kirjutatud," märkis õde.

Abilinnapea Betina Beškina lisas, et  
koroonakriisi ajal on tervishoiusüsteemil 
tulnud silmitsi seista erakordselt suurte 
väljakutsetega. "Arstid ja õed on tööta-
nud kohati inimvõimete piiril, et hoolit-
seda abivajajate eest ja päästa elusid," 
lausus ta. "Kuid vaatamata kõigele suu-
davad nad oma töös olla jätkuvalt osa-
võtlikud, abivalmis, toetavad ja sõbrali-
kud ning teha oma tööd tõelise pühen-
dumisega. Ent abi vajatakse jätkuvalt ka 
teiste tervisemuredega. Minu siiras tänu 
ja sügav lugupidamine kuulub kõigile 
tervishoiutöötajatele – nii neile, kes on 
võidelnud koroona eesliinil, kui ka neile, 
kes teevad oma tavapärast tööd pat-
sientide tervise heaks." 

Tunnustamiseks esitati tänavu 17 ter-
vishoiutöötajat, kelle juures lisaks pro-
fessionaalsusele hinnati ka inimlikke 
väärtusi. Esile tõsteti arste ja õdesid, 
kes on ääretult kohusetundlikud ja laial-
daste teadmistega, vastutulelikud ja 
suure empaatiavõimega. Oluliseks peeti 
pidevat enesearengut, erialaseid tead-
misi ja uuendusmeelsust ning panust 
kolleegide ja järelkasvu juhendamisel. 
Ära märgiti tervishoiutöötajate hinda-
matu panus koroonapandeemia ohjami-
sel, olgu see siis haiglas, perearstikes-
kuses või mujal. Väga väärtuslikuks 
peeti nende oskust pakkuda abivajaja-
tele tuge ja turvatunnet ka kõige keeru-
lisemas olukorras.   

Tänukirja silmapaistva töö eest ter-
vishoiuvaldkonnas said Ere Vasli ja Vik-
toria Tallinna lastehaiglast, Nailja Idris-
sova ja Kai Lauter Tallinna hambakliini-
kust, Helju-Reet Sepp ja Piret 
Kleemann Põhja-Eesti Regionaalhaig-
last, Vladimir Borissov ja Zoja Peter-
mann Lääne-Tallinna Keskhaiglast, Ilmi 
Reinmaa ja Annaliisa Kruutmann Ida-
Tallinna Keskhaiglast, Elmira Mamedo-
va ja Natalia Pozner Tallinna perearsti-
keskusest, Žanna Abel Tallinna kiirabist, 
Terje Salu OÜ-st Koduõde, Triin Perk-
son Jürgensoni perearstikeskusest, 
Svetlana Lorvi-Talisainen SA-st Tallinna 
koolitervishoid ning Anni Hanst Kivimäe 
perearstikeskusest.

Ma arvan, et põlvkondade va-
hetusega toimub muutus. See-
tõttu on nagu hästi oluline veel 
kord  toonitada, et inimene saaks 
kodust, lasteaiast ja koolist õige 
sõnumi. Lihtsam on ennetada ja 
käia kontrollis, kui ravida. 

Ka oma perearsti või pereõe-
ga tuleks saavutada vastastikku 
austav ja nõustav suhe. Et ei oleks 
mingi suur ettevõtmine oma ter-
visemure korral neile helistada 
ja küsida nõu. Ühiskond lihtsalt 
unustab vahel ära, et see võima-
lus on olemas.

Kui suur mõju on näiteks vaesu-
sel inimese tervisele?

Uuringud on näidanud, et ma-
jandusliku seisu ja hariduse vahel 
on seos. Samuti on seos hariduse 
ja terviseharituse vahel. Näiteks 
suuhügieen või hammaste tervis-
hoid. Samas kui inimesed peavad 
toime tulema väga piiratud res-
surssidega ja neil on valida, kas 
perele toit laual või endal ham-
mas parandatud, siis on ilmsel-
ge, et see eelistus tehakse pere 
kasuks. Aga siis me näeme neid 
tagajärgi ja tulemusi, eks ole. Nii 
et see mõju on kindlasti olemas. 

Samas on ka terve rida ter-
vishoiuteenuseid, mis on tasuta.  
Meie oma haiglas ei maksa näi-
teks  rinnavähi või emakakaela-
vähi uuringud patsiendile midagi. 
Need ongi selle jaoks, et saaksi-
me avastada haiguse võimalikult 
vara. Nii vara, et seda on või-
malik päris kindlasti ravida, pi-
durdada. Terviseharituse teema 
on ka, et kas me kasutame kõi-
ki oma võimalusi. Ka hammaste 
puhul on lihtsam kontrollis käia, 
mitte oodata, millal tekib suur 
ja palju raha nõudev probleem. 

Samas mind näiteks puuduta-
vad alati patsiendid,  kes peavad 
tasuma oma lähedase eest mär-
kimisväärse hooldekodu või õen-
dusabi summa. Ja on väga raske-
te valikute ees, et kas nad saa-
vad seda endale lubada. 

Kas siis poliitiliste otsustega on 
selgelt võimalus haigusi vähen-
dada või ära hoida? 

Kui see puudutab ennetus-
tegevusi, siis jah. Haigekas-

sa raha peab minema ka 
teadlikkuse tõstmise-
le ja ennetuse jaoks. 
Vähiennetuse jaoks 
on tegelikult finant-
sid olemas, kuid igal 
aastal ei kasutata 
seda summat ära. 
Hambaravis võib-

olla peaks jõudma 
need summad siis tões-

ti õigete inimesteni. 
Terviseharitus algab ju 

ka kodust, lasteaiast ja kooli-
dest. Väga oluline on, kuidas me 
oma järgmist põlvkonda kasvata-
me, milliseid teadmisi neile an-
name ja milliseid väärtusi nen-
des kujundame. Inimesel peaks 
tekkima arusaam, et ta vastutab 
oma tervise eest. Tervishoiusüs-
teem ei saa selle eest vastutada, 
ta saab aidata ja toetada.

Mis aitab kõigele raskustele vaa-
tamata toime tulla ja optimistli-
kuks jääda?

Ka väga  
aktiivsed inimesed 
ei suuda kolm kuud 

hiljem sportida.
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"Arvan, et kõige rohkem ta-
havad inimesed haiglas ik-
kagi inimlikku kontakti. 
Tehnoloogilised uuendused 
ei muuda tervishoiu või me-
ditsiini terviklikku olemust 
ehk inimlikku suhtlust ini-
mesega," lausub Ida-
Tallinna Keskhaigla uus juht 
Tarmo Bakler. "Patsiendid 
saavad ka edaspidi abi 
inimeselt."

18 aastat Ida-Viru Keskhaig-
lat juhtinud Bakler asus hoopis 
suurema, Ida-Tallinna Keskhaig-
la juhi kohale augustis. Kaua tal 
sisseelamiseks aega ei jäänud, 
sest peagi täitusid palatid taas 
koroonahaigetega ning haiglal 
tuli avada uusi Covid-osakon-
di. Lisaks hoolitseb Bakler, et 
haiglal kerkiks uus erakorralise 
meditsiini keskus. "Kogu keskus 
saab tänapäevased tingimused," 
kinnitas haiglajuht. "Eelkõige 
toovad uuendused patsientide-
le mugavama ooteala ja uuene-
nud ruumid, kus patsiente jälgi-
takse ning esmased protseduu-
rid tehakse. Patsiendile on täh-
tis kiire abi, ükskõik, kas seda 
saab perearsti või pereõe juu-
res või erakorralise meditsiini 
osakonnas."

Vaesemad on kehvema  
tervisega

Tõsi, mõnel EMO-sse pöördu-
nud patsientil oleks abi saami-
seks hoopis võimalik kasutada 
perearsti nõuandeliini. "Vahest 
aitaks kaasa, kui kõigile EMO-
sse pöördujatele on teada, et pe-
rearsti juurde pääseb lihtsamalt, 
aga seda, kui inimene tunneb, 
et ta vajab abi, vältida ei saa," 
lausus Bakler.

Plaanide järgi valmib uus kes-
kus järgmisel suvel. Sellega on 
seotud ka osa radioloogiatee-
nuste uuendamisest.

Järgmisel aastal algavad suu-
remad ehitustööd ka Magdalee-
na korpuses. Need, kes sinna-
kanti on sattunud, on juba mär-
ganud, kuidas praeguse hoone 
kõrvale on kerkinud moodullin-
nak. Seal asuvad Magdaleena 
hoone renoveerimise ajaks töö-
le pere- ja eriarstid.

Eestis on jätkuvalt palju ravi-
kindlustamata inimesi, kes satu-
vad EMO-sse. "Põhimõtteliselt 
saan ainult toetada, et riiklik 
universaalne kindlustus kataks 
kõikide elanike ravivõimalusi," 
lausus Bakler. "Lõplikud otsu-
sed on ikkagi poliitikute kätes."

Paljud ravikindlustuseta ini-
mesed on ka vaesemad. Haig-
lajuhi sõnul on vaesuse ja keh-
va tervise vahel seos. "Vae-
suse mõju on eelkõige seotud 
elustiiliga," lausus Bakler. "Elu 
hammasrataste vahele jäänute 
elustiil on sageli ebatervislik. 
See on küll väga üldine kir-
jeldus või järeldus, kuid elu-
stiili ja varalise seisu vahel ki-
pub olema võrdusmärk, ja elu-
stiilist võivad tuleneda tervise-
probleemid."

Haiglajuht leiab, et ka teh-
noloogia arenedes soovivad 
inimesed haiglas ikkagi inim-
likku kontakti. "See,  kuidas 
täiendavad uuringud või prot-
seduurid arenevad, on üks osa 
kogu tehnoloogilisest kasva-
misest. Infot saadakse juba 
praegu elektrooniliste kanali-
te kaudu ning meditsiinitööta-
jatega võib suhelda tehniliste 
vahendite abil, aga see on pi-
gem vähemus," ütles Bakler. 
"Samas meditsiin on tegelikult 
üks konservatiivsemaid vald-
kondi, kus väga kiired muutu-
sed on seotud mitmete nüans-
sidega. Usun, et ka tulevikus 
jääb patsient oma probleemi-
de puhul ikkagi otse meditsii-
nitöötajaga suhtlema. Üksikud 
tehnoloogilised uuendused ei 
muuda tervishoiu või medit-
siini terviklikku olemust ehk 

inimlikku suhtlust inimesega. 
Patsiendid saavad ka edaspidi 
abi ikkagi inimeselt, vaatama-
ta kõikidele tehnoloogilistele 
võimalustele."

Tallinnasse kavandatav suur-
haigla annab Bakleri hinnan-
gul kogu Eestile kaasaegse ra-
vikeskkonna patsientidele ja tä-
napäevase töökeskkonna mee-
dikutele. 

Vaja rohkem õdesid  
koolitada

"Kui haiglat algselt plaani-
ti, küsisid paljud, kas on tarvis 
uut hoonet ja hulga raha suuna-
mist ehitusse olukorras, kus meil 
on töötajate leidmisega problee-
mid," meenutas haiglajuht. "Mul 
on hea meel, et sedalaadi küsi-
muste esitajaid enam peaaegu 
ei ole. Seevastu mõistetakse, 
et täpselt samamoodi nagu on 
muutumas kõikide teiste vald-
kondade hooned, on olemas va-
jadus tänapäevaste haiglahoone-
te järele.  Patsientide arv on kas-
vanud ja nad ootavad meditsii-
nisüsteemilt nüüdisaegset kesk-
konda. Täna me ei räägi enam 
vajadusest, vaid sellest, kuidas 

projekteerime ja ehitama hak-
kame. Juttudest on jõutud päri-
selt sõlmitud lepinguteni."

Õdede põua leevendamiseks 
oleks Bakleri sõnul vaja neid roh-
kem koolitada.  "Tegelikult on 
konkursid õdede õpe-
tamiseks nii Tar-
tu kui ka Tallin-
na tervishoiu-
kõrgkoolis 
üsna kor-
ralikud," 
märkis ta. 
"Kui ühis-
konnal lä-
heb häs-
ti, toob see 
kaasa keskmi-
se eluea suure-
nemise, mis tähen-
dab omakorda, et arsti-
abi vajab rohkem inimesi. Me-
ditsiiniabi vajadus on kasvanud 
paraku kiiremini kui meditsiini-
töötajate koolitustellimus. Kooli-
tusega seotud küsimused on vä-

ga aeglaselt lahenemas, kuid me-
ditsiini valdkonda vastuvõttu on 
lihtsalt tarvis suurendada."

Ida-Tallinna Keskhaigla on 
sünnitusi aidanud vastu võtta 
juba üle 200 aasta. Sealsed ars-
tid, õed ja ämmaemandad on ko-
genud värskete emade ja nende 
beebide aitajad. "Kui meie pere-
ringis arutataks kodusünnitust, 
siis mina välistaks selle," lau-
sus Bakler. "Oma pereliikme-
tel või lähedastel ei soovitaks 
ma kindlasti kodusünnituse teed 
minna. Lisaks sellega kaasne-
da võivatele terviseriskidele ei 
ole võimalik lapsele haigla kau-
du isikukoodi saada, kui sünni-
tus on kodus toimunud. Usun, 
et absoluutne enamik meditsii-
nis olijaid ütleks selgelt välja, 
et haiglas on ohutum sünnita-
da. Teisest küljest ei saa mee-
dikud midagi parata – ühe osa 
elanike jaoks on see nende ot-
sus võtta riskid, mis kodusün-
nitusega kaasnevad, ehk män-
gu tuleb igaühe oma õigus. Veel 
kord: mina ei soovitaks kodu-
sünnitust kellelegi."

Kuid milline on ITK nägu, 
mille  Bakler tahab äsja sisse 
elanud haiglajuhina oma asutu-

sele anda? "Olen seda palju 
öelnud, et haigla nägu 

on meie töötaja-
te nägu," vastas 

Bakler. "Võt-
tes arvesse, 
et meil on 
patsiente 
väga eri-
neva va-
nuse ja 
probleemi-

dega, ning 
nendega te-

gelevad küm-
nete erialade raa-

mes sajad spetsialis-
tid, võiks meil kõigil olla oma 

hea, patsienti toetav nägu. See ei 
ole võimalik, et kõik ühtemoo-
di oleks, vaid iga patsient ja iga 
meie töötaja on oma näoga."

KESKHAIGLA JUHT: Ehitame patsientidele 
mugavama erakorralise meditsiini keskuse

"Elu hammasrataste vahele jäänute elustiil on sageli ebatervislik," lausus Bakler. "Elustiili ja varalise seisu vahel 
kipub olema võrdusmärk ja elustiilist võivad tuleneda terviseprobleemid." Albert Truuväärt

Abi  
vajavate inimeste 

arv kasvab kiiremini, 
kui koolid õdesid 

õpetavad.

Kes on Tarmo 
Bakler?
• Tarmo Bakler asus Ida-

Tallinna Keskhaigla ju-
hatuse liikmena esialgu 
viieks aastaks ametisse 
16. augustist 2021.

• Alates 2003. aasta ke-
vadest juhtis Ida-Viru-
maa Keskhaiglat.

• On osalenud sotsiaal-
ministeeriumi haiglavõr-
gu arengukava koosta-
misel ja töötanud mere-
meeste haigla juhina.

• Lõpetanud Tartu üli-
kooli majandusküber-
neetika eriala.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab 
Saha tn 19 lasteaiahoone  projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja Tallinna Männimudi-
la Lasteaia eskiisprojekti.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati 
projekteerimistingimuste taotlus nr 
2011002/11631 sooviga lammutada Saha 
tn 19 olev lasteaiahoone ja püstitada uus 
lasteaed.
Arvestades eeltoodut võib Saha tn 19 
täpsustada detailplaneeringus määratud 
hoonestusala tingimusi vastavalt ehitus-
seadustiku § 27 lõike 4 punktile 2. De-
tailplaneeringu kohast abihoone hoo-
nestusala on lubatud suurendada ja ni-
hutada kuni 10% ulatuses. Kõikide teiste 
nõuete ja näitajate osas peab ehituspro-
jekt vastama alal kehtivale detailplanee-
ringule. Kavandatud muudatused ei oma 
olulist linnaruumilist mõju, samuti ei 
kaasne soovitud muudatustega negatiiv-
set mõju naaberkinnistutele ja nende ka-
sutajatele.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle li-
samaterjalide avalik väljapanek toimub
03. jaanuarist kuni 14. jaanuarini 2022 
Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Val-
deku tn 13, I korruse fuajees.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle li-
samaterjalidega on võimalik tutvuda ehitis-

registri veebilehe kaudu aadressil https://
ehr.ee<https://ehr.ee/> ja PT taotluse nr 
2011002/11631 ning projekteerimistingi-
muste eelnõuga Tallinna planeeringute re-
gistris aadressil
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/De-
tails/DP019910#tab35 (dokumentide nä-
gemiseks peab ID-kaardiga sisse logima)
1.  Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õi-
gusakt puudutada, on õigus esitada me-
netlust läbiviivale haldusorganile eelnõu 
või taotluse kohta ettepanekuid ja vastu-
väiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esi-
tamise tähtajaks on avaliku väljapaneku 
lõppemise kuupäev.
  2.  Juhul kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväi-
teid ei esitata, soovib haldusorgan asja aru-
tada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest 
avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan 
on väljapaneku alguses või menetlusest 
teatamisel teinud ettepaneku asja arutami-
seks ilma avalikku istungit läbi viimata ja 
menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vas-
tuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle 
suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse 
seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7306

Kuulutus. C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kun-
deri tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 14a kinnis-
tu ning lähiala detailplaneeringu avalik 
väljapanek
C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kunderi tn 15 ja C. 
R. Jakobsoni tn 14a kinnistu ning lähiala de-
tailplaneeringu avalik väljapanek 
29.12.2021-11.01.2022.
Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna Lin-
naplaneerimise Amet avalikustavad ajava-
hemikul 29.12.2021-11.01.2022 Tallinna Lin-
navalitsuse 17.11.2021 korraldusega nr 1239 
vastu võetud  1,00 ha suuruse maa-ala koh-
ta koostatud C. R. Jakobsoni tn 14 // J. Kun-
deri tn 15 ja C. R. Jakobsoni tn 14a kinnistu 
ning lähiala detailplaneeringu (OÜ Hendrik-
son & Ko töö nr 2748/17).
Detailplaneering on koostatud eesmärgil 
muuta planeeritavale alale jäävate krunti-
de piire ja sihtotstarbeid, sealhulgas Tallin-
na linna omandis oleva Juhan Kunderi tä-
nav T2 kinnistu piire, ning määrata krunti-
de kasutamise tingimused ja ehitusõigus. 
Elamu- ja ärimaa sihtotstarbega krundile 
planeeritakse järgmiste ehitiste ehitamine: 
1) üks kuni 5 maapealse ja kuni 2 maa-alu-
se korrusega mitme korteriga elamu; 2) 
üks kuni 5 maapealse ja kuni 2 maa-aluse 
korrusega äriruumidega mitme korteriga 
elamu; 3) üks kuni 7 ja kuni 2 maa-aluse 

korrusega mitme korteriga elamu; 4) üks 
kuni 6 maapealse ja kuni 2 maa-aluse kor-
rusega mitme korteriga elamu; 5) üks 
1-korruseline eraldiseisev või hoonesisene 
alajaam; 6) C. R. Jakobsoni tänava äärsele 
kuni 3-korruselisele hoonele kuni 2 korru-
se peale ehitamine ning hoone rekonst-
rueerimine äriruumidega mitme korteriga 
elamuks. Planeeritud transpordimaa siht-
otstarbega krunti ei nähta ette hoonesta-
da.
Detailplaneeringu materjalidega saab 
29.12.2021-11.01.2022 tutvuda tööpäeviti 
Tallinna Kesklinna Valitsuses, asukohaga 
Nunne tn 18. Samuti Tallinna planeeringute 
registris veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee 
(detailplaneering nr DP042670). Avaliku 
väljapaneku jooksul on igal isikul õigus aval-
dada detailplaneeringu kohta arvamust.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 08. det-
sembri 2021 istungil korraldusega nr 
1319:
kehtestada Lasnamäe linnaosas asuva 0,13 
ha suuruse maa-ala kohta koostatud Uus-
linna tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering, 
Ehitusõigus OÜ töö nr 14014, milles on ka-
vandatud elamumaa sihtotstarbega Uuslin-
na tn 8 ja Uuslinna tn 6a kinnistutest ning 
üldkasutatava maa sihtotstarbega Muldval-

ge tn 10 kinnistu osast elamumaa sihtots-
tarbega krundi moodustamine ning ehitus-
õiguse määramine ühe kuni 5 maapealse ja 
1 maaaluse korrusega korterelamu ehitami-
seks. Lisaks on määratud krundi kasutami-
se tingimused.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallin-
na planeeringute registris https://tpr.tallinn.
ee/

A. Laikmaa tn 11 // Tartu mnt 1 kinnistu 
detailplaneeringu avaliku väljapaneku tu-
lemusi tutvustav avalik arutelu 
04.01.2022
Tallinna Kesklinna Valitsus viis 25.10.-
23.11.2021 Tallinna Linnavolikogu 
09.09.2021 otsusega nr 104 vastu võetud a 
0,85 ha suuruse maa-ala kohta koostatud 
A. Laikmaa tn 11 // Tartu mnt 1 kinnistu de-
tailplaneeringu avaliku väljapaneku, mille 
raames esitati 7 arvamust sisaldavat pöör-
dumist.
Väljapaneku tulemusi tutvustav avalik aru-
telu viiakse läbi 04.01.2022 algusega kell 
14.00 veebiplatvormi MS Teams vahendu-
sel. Arutelul on võimalik osaleda ka Tallinna 
Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18). Veebi 
vahendusel osaleda soovijail palume eelne-
valt registreeruda e-posti aadressil riina.
parm@tallinnlv.ee.
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Neitsitorni on kavas rajada 
kohvik, mis meenutab seal-
set 1980ndate kuldaega,   
tutvustab Tallinna kohviku-
kultuuri ja pakub oivalist 
vaadet vanalinnale.

Ehitusmaterjali ja töökäte 
nappuse tõttu jäi restaureeri-
tav Neitsitorn seitsmekümnen-
datel kauaks lõhkujate meeleval-
da seisma. Häirekella lõid pro-
jekti autor arhitekt Tiina Linna 
ja   metallikunstnik Taivo Lin-
na, omamoodi juhtisid lagune-
vale muistisele tähelepanu ka 
Ivo Linna ja ansambel Apelsin. 
Keegi ehk mäletab veel, milli-
se naljaka video nad tegid oma 
palale "Raamid" – see paroodia 
võeti üles just Neitsitorni poole-
lioleval ehitusel, kus seisid kuh-
jas silikaattellised, millega seal 
vana gootikat taasluua üritati. 

"Näeme, et ka nõukogude ajal 
püüti siiski meedia kaudu või-
mukandjaid pisut survestada," 
kommenteeris Kiek in de Köki 
muuseumi kuraator ja giid Tõ-
nu Pedaru Apelsini poiste nalja. 
Nali mõjus, sest pärast  olüm-
piamänge hakkas asi taas liiku-
ma ja juba 1980.-1981. aasta va-
hetusel võidi pidada Neitsitorni 
kohviku avamispidu. 

"Enne oli siin ka kohviku-
ruum ja seal ees  garderoob," 
näitas Pedaru praeguse Neitsi-
torni piletimüügiruumist korido-
ri suunas, kust nüüd rahvas tor-
ni muuseumi sisse astub. Meenu-
tasin vaimusilmas kaheksaküm-
nendaid, mil selle kohvikutorni 
keldrikorruse veinibaari külma 
ilmaga ikka pidi külastama just 
sealse oivalise hõõgveini pärast. 
Uksel seisis šveitser, kellel oli 
palju tööd. Kõik sisse ei saa-
nud, nõukaajal olidki uksehoid-
jad ametis rohkem tõrjetegevu-
sega. Tänapäeval aga püüab iga 
kohvik ja baar ka üksikuid tä-
naval uitajaid kuidagi sisse mee-
litada. Pedaru tunnistas, et see 
plaan on ka Neitsitorni varsti 
avataval uuel – või siiski vanal 
– kohvikul, mis heal juhul juba 
uue aasta alguses uksed avab. 

Kuulus hõõgveinibaar
Neitsitorni keldris kunagi 

asunud hõõgveinibaari teati üle 
terve Nõukogude Liidu. Seal pa-
kutav hõõgvein oli sama kuu-
lus nagu Karoliina keldribaa-
ri oma. Neitsitornis oli ka veel 
mõni aeg tagasi, pärast uut re-
noveerimist, palju kohvikuruu-
me. "Aga sellise suure kohviku-
na, nagu ta 2013. aastal avati, 
koht ennast siiski ei õigusta-
nud," nentis Pedaru. Linn pani 
sinna palju raha sisse, aga ini-
meste südameid koht ei võitnud-
ki. Ei tulnud sinna nii palju kü-

lastajaid, nagu oodati. Aeg oli 
võrreldes olümpia-järgsete aas-
tatega, mil kohvikumaja pärast 
suurt restaureerimist avati, vä-
ga palju muutunud, all-linnas 
igal pool kohad, kus süüa-juua. 

"Üks asi oli ka see, et vä-
ga paljud oleksid tahtnud oma 
autoga kohviku ette sõita. Aga 
siin pole parkimisplatsi jaoks ju 
kohta," tõdes Pedaru. "Ja teine 
asi – oleks ehk pidanud ikka lif-
ti siia panema." Plaan ja raha 
lifti jaoks olevat olemas olnud 
ja tõstetool kohvikutornis oleks 
inimestele kindlasti väga meel-
dinud. "Parema meele-
ga tuhiseksid täna-
päeva inimesed 
üles liftiga, 
kui et roni-
vad mööda 
järske trep-
pe."

Vähe 
on neid, 
kes tea-
vad, et Neit-
sitorn on ol-
nud ka kunst-
nike torn. Ajalu-
gu vaikib sellestki, 
milliseid takistusi tuli üle-
tada, et varem kunstnike elu-
paigaks olnud vana kindlustorn 
saaks Tiina Linna projekti järgi 
kohvikuks ümber ehitatud. "Kas 
ka 19. sajandil siin kunstnikke 
elas, seda me ei tea," rääkis Pe-

daru. "Aga teame, et siin pidas 
mõnda aega oma ateljeed üks fo-
tokunstnik, kuni  oli sunnitud 
lahkuma. Ilmselt ei suutnud ta 
all-linna konkurentidega võis-
teldes siin ülal vastu pidada." 

Tuntud kunstnike ateljee
Olime jõudnud trepist üles 

Neitsitorni muuseumi kunstni-
ku ateljeeks kujundatud tup-
pa, mis pole küll ühegi seal 
tornis elanud kunstniku ateljee 
rekonstruktisoon, vaid üldine 
meenutus, et nad on selles tornis 
kunagi elanud. "Siin elas mit-

meid Eesti kunstiaja-
loos olulisi inime-

si," selgitas lin-
namuuseumi 

koguhoidja 
Risto Pa-
ju. "Näi-
teks Karl 
Alexan-
der von 
Winkler, 

tallinlasest 
kunstnik, 

baltisaksla-
ne, suurepära-

ne akvarellimeis-
ter. Ka vennad Rauad 

on siin peatunud. Neid on veel-
gi, kes siit läbi käinud, terve 
plejaad tuntud kunstnikke. Vii-
mane, kes sellest ruumist välja 
kanti 1965. aastal, oli Karl Bur-
man, tuntud arhitekt ja akvarel-

list. Siin, teisel korrusel, oligi ta 
ateljee. Aga praegused seinad 
on uue koha peale tehtud. Fil-
milõik, mis me leidsime, on teh-
tud paar kuud enne tema sur-
ma, 1965. aasta märtsis. Mõned 
peavad Burmani maju siiamaani 
Tallinna kõige ilusamateks juu-
gendstiili esindajateks."

Esimesel korrusel elas Hend-
rik Olvi. "Ta oli Eesti ajal suur 
uuendaja. Olvi saadeti siit Mus-

tamäele elama," jätkas Paju. 
"Kristjan Raud elas ka siin tei-
sel korrusel. Temal oli õigus 
kahekümnendatel tornis ela-
des soovi korral ka siinset aia-
majakest osaliselt välja üürida 
oma külalistele. Mitmed ööd 
on siin maganud Nikolai Triik. 
See Triigi maal ongi maalitud 
siin aias. Ta maalis siin, elas 
ja ka jõi, sest ilma joomata ta 
ei saanud. 

Paju sõnul tegutses tornis 
paar aastat ka Eesti esimene 
naiskunstnike rühmitus, kelle 
pilte muuseumil kahjuks ei ole. 
"Lilli Valter oli neist ainus, kes 
siia nõukaajal elama jäi, aga 
ta langes repressioonide ohv-
riks. Kuna siin elas kunstnik-
ke eri aegadel, on ka kujundu-
ses kokku pandud mitmed ajas-
tud. Kõige rohkem on ehk tunda 
Paul Raua perioodi, sest Krist-
jan Raua tütrelt saime neli fo-
tot, mis kujutasid seda ateljeed 
ajal, mil Paul Raud oli just sur-
nud. See kõik on siin muidugi 
omamoodi butafooria. Akvarel-
lid on küll  päris, fotod aga koo-
piad, album on meie tehtud." 

Nagu asjadeotsijad  
Pipi raamatust

Välja on pandud ka natuke 
mööblit Paul Raua ajastust – Lu-
teri toolid, kiiktool, kirjutuslaud. 
Karl Burman istub fotol raadio 
ees ja jutustab ka  raadiosaa-
tes, mis temaga siin tornis ku-
nagi tehtud. "Burmani järeltu-
lijatelt saime ühe riiulitäie isik-
likke asju," märkis Paju. 

Kui Burman enam arhitek-
tuuriga ei tegelenud, tegi ta loo-
duses palju akvarelle ja müüs 
neid. Muuseumis on teda kuju-
tatud maalimas, ja ka tool, mil-
lel ta pildil istub, on siin seina 
ääres. Samuti maalikast, mis 
on ehtne. 

"Karl Winkleri akvarelle meil 
kahjuks kogus ei ole, aga üks 
tema joonistus küll. Esikus on 
kaks tema muuseumile kuulu-
vat akvarelli koopiat," lausus 
Paju. "Samuti üks Lilli Valteri 
akvarell, mis just siin tehtud." 

Palju nentis, et kui paljud lin-
namuuseumi näitused on kesk-
ajast, millest tänapäeva inimes-
tel  mälestused puuduvad, siis 
1980. aastate kohvikutest ja elust 
üldse on need paljudel olemas. 
See selgitab ka, miks on koh-
viku interjööri taastamine küt-
nud kirgi, aga omal kombel ka 
liitnud muuseumiperet. Tööta-
jad on hakanud läbi kammima 
veebipoode ja käima vanava-
ralaatadel, et Neitsitorni kohvi-
kuga seotut üles leida ja muu-
seumi tuua. 

"Kolleegid on otsinud läbi ka 
oma kodused varud ja üht-teist 
on just nii näitusele jõudnud," 
selgitas Paju. Tal endal õnnestus 
ühe kinnisvarakuulutuse juur-
de pandud piltide järgi tuvas-
tada iluesemena ükssarvikuga 
16. sajandi tuulelipp, mis tolle 
hetkeni oli teadmata kadunud. 

Kohvik loodetakse Tõnu Pe-
daru sõnul avada uuel aastal. 
"Vaadake, milline vaade siit ava-
neb, kõige ilusam vaade kogu 
linnas – kindlasti leidub palju 
neid, kes tahaksid Neitsitornis 
kohvikut pidama hakata."

Neitsitorni omaaegse koh-
viku jaoks loodud erilised 
toolid näevad välja nagu 
muinasaja väravad.

Oli teada, et Neitsitorni koh-
viku algne mööbel on kusagil 
alles. "Ühte tooli ma nägin, 
ja sellest, et me seda mööblit 
tahame, kuulis üks meie enda 
töötaja. Ta ütles, et teab ini-
mest, kelle juures see mööbel 
on," lausus Risto Paju. Nüüd 
ongi ühen korruse jagu seda 

endist mööblit täielikult taasta-
tud. Kõigepealt tuli kunstnikul 
teha uus projekt selle korruse 
jaoks – et mida muud veel va-
ja oleks. Kui palju kappe, mil-
lised uksed... Ja siis pandi kok-
ku valik tornis olud eri mööb-
li tüüpidest. Mööbli autor on 
kunstnik Aala Buldas.

Maja arhitekti Tiina Linna-
ga kõneldes saadi ka teada, 
kust pärines Neitsitorni kuul-
sate toolide eeskuju. Selleks oli 
üks Tiina abikaasa Taivo inna 

skulptuur – suur tool,  materja-
liks vana puit, mis polnud teh-
tud istumiseks. "Sihuke suur 
tool, üle kahe meetri kõrge," 
rääkis Paju. "Lähteülesandes 
soovitati otsida kristjanraua-
likku stiili. Ja seda on siin too-
li puhul ka näha. Sisekujundu-
ses soovitati järgida tornis töö-
tanud kunstnike loomingut ja 
eesti rahvakunsti. Mõlemad on 
toolis olemas, kui hoolega vaa-
data, siis oleks nagu muinasvä-
ravate motiiv seal." 

Nõukaajal olid kodud ja ka 
kohvikud suhteliselt standard-
se mööbliga, seetõttu torkas 
selline eritellimusmööbel eri-
ti hästi silma. 

Kohviku enda kuldaja in-
terjööri iseloomustab Paju 
hinnangul ühelt poolt modern-
sus, teisalt pseudoajalooline ja 
rahvusromantiline joon. See 
kõik võimaldas mõnusat ära-
olemist ja õilistas ka käsitööd, 
mis eriti 1970. aastate keskel 
hinda läks.

Neitsitorni eriline originaalmööbel on kohvikus tagasi

Neitsitorni kuulus kohvik 
ärkab peagi taas ellu

Neitsitorni koh-
viku originaal-
mööbel oli va-
hepeal laiali 
tassitud, kuid 
jõudis õnneks 
nüüd torni ta-
gasi.

Neitsitorni keld-
ris kunagi asunud 

hõõgveinibaari teati 
üle terve

Nõukogude Liidu.

Anna omaaegsete kohvikute  
esemetest teada!
Tulevikus 
on plaanis 
tutvustada 
linnarah-
vale ja lin-
na külalis-
tele Neitsi-
tornis veel 
alles ole-
vat haruldast kraami.

Neitsitorni vitriinides on 
näha sealse kohviku jaoks 
valmistatud logoga serviisi ja 
Tarbeklaasi sarja "Elle", mil-
lest serveeriti salateid. 

Risto Paju julgustab ka 
teiste legendaarsete kohvi-
kutega seotud esemetest lin-
namuuseumile teada andma. 
"Olgu see Gnoom või Maias-
mokk või mõni muu omaaeg-

ne lokaal – 
nii mööbel, 
valgustid, 
nõud kui ka 
muu inven-
tar pakub 
meile huvi," 
lausus ta.  

Neitsi-
torni kohviku näitusel on 
väljas ka näiteks Karika 
baari rippsilt, mille autorid 
on Tõnu Lauk ja Heino Mül-
ler. Tulevikus on plaanis luua 
Tallinna kohvikukultuuri üle-
vaatenäitus ning veel alles 
olevat haruldast kraami lin-
narahvale ja linna külalistele 
tutvustada. Tallinna kohvi-
kultuuril täitub ju varsti 320 
aastat!

Neitsitorni kohvik oma hiilgeaegadel 
1980ndatel. foto: erakogu
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Jõuluaegne laterna-
tuur Kalamajas
15. detsembril kl 18 võtavad huvilised 
kätte laternad ja suunduvad jalutuskäi-
gule mööda Kalamaja tänavaid ja nur-
gataguseid. Räägitakse lugusid Kala-
maja kunagistest jõuludest ja tänasest 
elust. Tuuril saab ka nuusutada pipar-
koogi koostisosi ja "rüüstata" vana 
kombe kohaselt jõulupuu. Tuur algab 
Kalamaja muuseumist (Kotzebue 16), 
kestab umbes 1,5 tundi ja lõpeb samas 
kohas. Pileti saab osta Piletilevist.

Õpetajad kutsuvad 
apteeker Melchiori 
seiklusmängule
Õpetajate maja koostöös Raeapteegi 
ja Olde Hansa restoraniga kutsub kõiki 
huvilisi 17. detsembril kl 17 mängima 
uut ja põnevat apteeker Melchiori 
seiklusmängu. Tegu on Indrek Hargla 
"Apteeker Melchiori" sarja kriminaalro-
maanide ainetel loodud meelelahutus-
liku orienteerumismänguga vanalin-
nas, see algab ja lõpeb Raekoja platsis. 
Pileti hind 20 eurot.

Arsise jõulukontsert 
kosutab hinge

Selleaastane Arsise jõulukontsert 
Tallinnas toimub traditsiooniliselt sa-
mal kuupäeval nagu viimased 25 aas-
tat: 25. detsembril kl 12, aga kohtu-
mispaigaks on sedakorda muusika- ja 
teatriakadeemia kontserdi- ja teatri-
maja suur saal. Pileti saab osta Pileti-
levist.

SÜTISTE METSAS SAAB  
SUUSKADEL LÄBIDA 10 KM
Mustamäel Sütiste metspargis on värskelt valminud korraliku 
klassikajäljega kümnekilomeetrine suusarada, kuhu oodatakse kõiki 
suusasõpru. Mustamäel on kõige mugavam suusaringi alustada 
Tervise tänava poolt spordiklubi Nord läheduses või Ehitajate tee 
poolt tehnikaülikooli spordihoone lähedalt. Parkimine Nord Cramo 
Spordihoone (Tervise 21) ees olevas parklas on kõikidele suusataja-
tele tasuta. Samuti on suusatajad teretulnud Tervise 21 spordihoo-
ne kohvikusse. 27. detsembril avatakse samas ka suusalaenutus, 
mis on avatud E-R kl 10-18 ja L-P kl 10-20.

Minu  
TALLINN

Koon tütrepojale  
jõulukingiks kampsunit
Laulja Anne Veski 

Minu lapsepõlvekodu oli Raplas ja meie pere kü-
lastas jõulude ajal alati linna keskväljakut ja seal-
set kirikut. Ema jättis selleks ajaks tuledki majas 
põlema, et jõulud näeksid tuppa tulla! Praegu on 
meil tavaks jõulude ajal kokku saada minu tütre 
juures. Mul on kaks lapselast, poisid loevad luu-
letusi ja mängivad pilli. Üks viiulit ja teine kla-
verit. Mina ei peagi seal nii väga laulma. 
Saame perega kokku ja naudime üheskoos 
ilusat päeva. Koroona minu jõulukuud eriti 
muutnud ei ole, sest enamasti ongi see aeg 
olnud mulle puhkuseks. Praegu koon väik-
semale tütrepojale jõulukingiks kampsunit. 
Eelmisel aastal tehtud kampsunit kandis ta 
terve aasta ja nüüd koon juba teist. Kudumi-
sega on tegemist kõik õhtud! Suurem poiss-
ki sai mullu kingiks kampsuni. See töö mulle 
meeldib, varem pikkadel kontsertreisidel käies 
kudusin pidevalt. 

• Koroonaaeg sunnib ka pühade ajal lähedastest eemale hoidma, samas oleks ehk kallite kingituste  
asemel just vaja veeta rohkem aega koos kallite inimestega. Pealinn uuris, kuidas tähistavad  
tuntud inimesed saabuvaid jõule.

ADIK LEVIN: Kaubanduskeskuse asemel 
tasub jõulude ajal minna metsade keskele

Ise valmistatud  
jõulukingid on kõige 
väärtuslikumad

Muusik Liina Saar 

Jõulupühade ajal tahak-
sin minna Viljandisse 
oma vanemate juurde. 
Ühiselt jõululaua taga 
istuda ja jõululaule laul-
da on armas tradit-
sioon. Kõige olulisemaks 
peangi jõulude ajal perele 
ja sõpradele aega leida. 
Jõulude väärtus on stabiilsu-
ses ja korduvuses – nii on ju ala-
ti olnud! Ise valmistatud jõulukinke 
peame me peres kõige väärtuslikumaks. 

Poekaupade küllus võib ju muutuda väsi-
tavaks, pigem peaks tarbimist piirama. 

Seoses õppejõu tööga Viljandi 
kultuuriakadeemias on 

jõulueelne aeg mul ti-
he, sest semester 

hakkab lõppema 
ja eksamipe-
riood läheneb. 
Pandeemia 
tõttu on jõulu-
pidusid ja esi-
nemisi varase-
mast vähem, 

kuid uus plaat 
peaks detsembri-

ga paika saama. 
Loominguliselt põnev 

oli ka Monica Zetterlundi ka-
va ettevalmistus Jõulujazziks.

Suured pühad toovad 
meile suitsusauna
Ettevõtja ja jalgpallitegelane  
Kuno Tehva

Plaan on veeta jõulud rahulikult pere 
keskel, miks mitte linnakodus Kaku-
mäel. Koroona seda ei takista, on ju 
meie väikese pühadelaudkonna liik-
med koos tavaeluski. Ilusa talveil-
maga aga eelistan jõulud veeta 
maal, meil on Läänemaal talu. 
Alati on seal suurte pühadega 
kaasas käinud suitsusauna 
kütmine. Aastavahetusel sa-
muti. Pesed saunas vana ma-
ha, et puhtalt uude aastasse 
minna. Aasta viimase päeva 
traditsioonide hulka kuulub ka 
jääauku hüppamine. Tore tervislik 
muistne eesti traditsioon, mida jär-

gida! Viib rutiinist välja. Mulle meeldi-
vad ise käsitööna tehtud jõulukingid. 
Alati ei pea minema poodidesse järje-
korda seisma, võimalusel on hea ise 
kingitus valmis meisterdada. Sellistel 
kinkidel on suur emotsionaalne väär-
tus ja kinke on üheskoos rahustav 

meisterdada.

Vaktsineerimata  
inimesed peaks  
jõulude ajal kodus  
istuma
Lastearst Adik Levin

Austan eestlaste tra-
ditsioone ja jõulu-
laupäeval on meil 
kodus laual 
klassikalised 
jõulutoidud. 
Jõulukommete 
hulka kuuluvad 
muidugi ka kin-
gitused sugu-
lastele ja tutta-
vatele, kuigi viima-
sel ajal oleme eelis-
tanud abikaasaga käia 

vähem linnas ja suurtes kaubandus-
keskustes ning liikuda selle asemel 
rohkem looduses metsade keskel. 
Värske õhk aitab tervise eest hoolt 
kanda! Olen aga kindlalt veendunud, et 
koroonaepideemia ajal vaktsineerimi-

sele alternatiivi ei ole. Vaktsi-
neeritud ja revaktsinee-

ritud inimestel on jõu-
lude ajal ka psüh-

holoogiliselt 
märksa kergem 
olla. Sest isegi 
juhul, kui nad 
nakatuvad, 
põevad haigust 
kergelt. Vaktsi-

neerimata ini-
mestel aga soo-

vitan pühade ajal 
võimalikult vähe ringi 

liikuda. 

Lasnamäel asuvas Tondiraba par-
gis avati vabaõhu uisupark koos 
uisulaenutusega. 

Uisuplats asub Tondiraba pargi 
läänepoolses osas ning kohale võib 
tulla ka isiklike uiskudega (v.a. kiir- 
uisutamis- ja matkauisud). Tondi- 
raba pargi liuvälja haldab ettevõte 
HK Hall OÜ. 

Jääväljak on 1200 m2 suurune, 
millele lisandub teenindusala, uisu-
pargis on u 300 paari uiske ja kü-
lastajatele on avatud ka minipann-
kooke pakkuv tänavakohvik Koo-
ker. Liuvälja külastus ja uiskude lae-
nutus on tasuline.

Lasnamäe uisupark on avatud iga 
päev kella 10-22 ning pilet kehtib 60 
minutit. Siin saavad oma koolitunde 
läbi viia kõik linna üldhariduskoo-
lid või lasteaiad, kes pileti eest ta-
su maksma ei pea. Uisupargi külas-
tamiseks peab esitama Covidi tõen-
di läbitud vaktsineerimiskuuri või 
haiguse läbipõdemise kohta, v.a al-
la 18-aastased. 

Ka tänavu tuleb Lasnamäel liuväli 
Härma staadionile, selle avamiskuu-
päevast antakse eraldi teada. Lisaks 
liuväljadele plaanib linnaosavalitsus 
avada avaliku suusaraja Tondiraba 
pargis. Uus suusarada on juba ae-
tud Pae pargis.

Tondiraba pargis avati liuväli ja uisulaenutus

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616


