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Novembri lõpus suri amfe-
tamiini derivaadi MDMA, mis 
on noorte seas tuntud ka kui 
Molly, tarvitamise tõttu kaks 
noort. Üks 18- ja teine 20-aas-
tane. Ilmselt  oli ainesse sega-
tud midagi mürgist. 

Tänaseks on politsei hoiatu-
sed mõjunud, sest rohkem ohv-
reid pole järgnenud. Kuid aas-
tas kaotavad mürgise või liiga 
suure toimeaine kogusega ui-
maaine tõttu, mis tarvitaja ko-
he tapab, elu kümned inimesed. 

Eriti ohtlikud on  
"disainerdroogid"

Täpsemat numbrit on keeru-
line välja tuua. Tervise arengu 
instituudi statistikas käsitletak-
se taolisi mürgitushukkumisi 
üheskoos üledoosisurmadega 
lahtris "narkoainete kasutami-
sest otseselt tingitud surmad". 

 Samamoodi võib narko-
pruukija oma otsa leida ka 
uimasti kombinatsiooni tõttu 
alkoholi, mõne ravimiga vmt. 
Üledoosi- ja igasuguseid mür-
gistussurmasid juhtus eelmi-
sel aastal üldse kokku 31. Tõ-
si, see number on üha vähene-
nud, sest veel 6-7 aastat taga-
si oli taolisi hukkunuid sada-
kond aastas.  

Uimastikahjude vähendami-
se programmis tegutseva Mar-
gus Lõvi jutust selgub, et üle-
doosi ja otsese mürgistuse piir 
ongi üsna ähmane. Turul on le-
vinud amfetamiinid, mille toi-
meainete koguseid on järsult 
suurendatud ilma, et nn klien-
tidele seda keegi ütleks. Teisi-
sõnu, kui varem olid narkoai-

ned pigem kindlapiirilise koos-
tisega, siis mida aeg edasi, se-
da ettearvamatumaks on need 
muutunud. 

"Kui on tegemist niinimeta-
tud disainerdroogiga, siis need 
on üsna toksilised," sõnab Lõvi. 
Vahel eeldab tootja, et piisab, 
kui märkida tablettidele poo-
lituskoht ja nn klient peab ise 
aru saama, et tegu on kange 
ainega. "Kui mõni tahab äge-
dat pidu ja võtab ühe doosi ase-
mel kaks, siis see võibki sur-
mav olla, ehkki varsema ko-
gemuse põhjal tekitasid kaks 
tabletti lihtsalt sügavama joo-
be," sõnab Lõvi.

Kogenud politseinik, Põhja 
prefektuuri narko- ja orga-
niseeritud kuritegevuse 
talituse juht Raitr Pi-
karo märgib samu-
ti, et narkoainete 
koostis on ääre-
tult ettearvamatu. 

"Igakordne ui-
mastitarvitami-
ne ei pruugi kaasa 
tuua nii traagilist ta-
gajärge nagu kohene 
surm, kuid see on või-
malus, mida ei saa mitte 
kunagi välistada," ütleb ta. 
"Erinevalt legaalsetest kaupa-
dest, mille tootmisele on kind-
lad standardid, on kõik mustal 
turul ringlevad uimastid tead-
mata päritolu ja nende "kvali-
teeti" ei kontrolli ükski pädev 
asutus. Narkootikumide levi-
tamise ahelad on pikad. Selle 
lülid solgivad aineid suvalis-
te lisanditega, et suurendada 
näiliselt aine kogust ja teeni-
da seeläbi suuremat kuritege-
likku tulu. Näiteks segatakse 
aineid kokku rotimürgi, pesu-
pulbri või muu kodukeemiaga."

Mitmed riigid, näiteks Sak-
samaa, Holland jt on läinud 
seda teed, et võimaldada näi-
teks ööklubides narkoainete 

POLITSEINIK: Narkoaineid segatakse kokku 
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Margus Lõvi nõustab narkosõltlasi loobumise osas ja teeb muud kahjuvähendustööd. Tema sõnul aitaksid uimasti puhtuse testimise laialdasemad võimalused ära hoida paljusid mõttetuid surmasid. 
Ei tasu unustada, et sõltlaste hulgas leidub küllalt neidki, kes on uimastid hüljanud ja leidnud tagasi tee normaalsesse ellu. Albert Truuväärt

Sotsiaalministeeriumis on kavas luua uimasti puhtu-
se lausalise testimise süsteem – kui näiteks ööklubis 
amfetamiini ostad, peaks saama selle kvaliteeti koha-
peal uurida. Narkopolitseis suhtutakse sellesse aga 
sügava skepsisega. "Ainete puhtuse testimine enne 
tarvitamist ei ole võluvits ja tekitab pigem võltskind-
lust," ütleb tuntud politseinik Rait Pikaro.

testimist. Seda loetakse kah-
jude vähendamise meetmeks. 
Igaüks, kes on näiteks ööklu-
bis ostnud amfetamiinitableti, 
peab saama selle puhtuses ja 
"kvaliteedis" veenduda. 

Vaja muuta seadusandlust
Pidudel, näiteks festivalidel 

või reividel Šveitsis on narkoo-
tikumide puhtuse kontrollimi-
sel juba aastaid tagasi tuvas-
tatud, et Tallinnaski juhtunud 
MDMA solkimine pole kau-
geltki harukordne. 30% MD-
MA tablettidest on olnud liiga 
kanged. Need on tihtipeale si-
saldanud näiteks ketamiini ja 
metamfetamiini. Selliste segu-
de tarvitamine võib olla eriti 
ohtlik ja ettearvamatu. 

Teistes Euroopa riikides on 
kasutusel kahte tüüpi testid. 
Kõige levinum ja odavam on 
kiirtestimine, näiteks reagen-
tidega. Hollandis on seejuures 
kasutusel muuhulgas keeruka-
mad, laboriseadmeid nõudvad 
testid, kus inimene ei saa ko-
he vastust, vaid peab tulemu-
se nimel ootama. 

Sotsiaalministeeriumi 
rahvatervise osakonna 

nõuniku Anna-Liisa 
Uisu sõnul on haka-
tud meilgi samasu-
gust süsteemi väl-
ja töötama, et oste-
tud narkoaine puh-
tust saaks lõbustus-
kohtades jm testida. 

Tema kinnitusel ei 
ajendanud seda suun-

da võtma mitte hiljuti-
sed kahe noore inimese hu-

ku juhtumid mürgise MDMA 
tõttu, vaid kurss on seatud ju-
ba mõnda aega tagasi.

"See on lähiaastate küsimus, 
aga arutelud käivad ja mõtted 
selles suunas liiguvad," ütleb 
Uisk. "Mingil määral on vaja 
testimise korraldamiseks sea-
dusi muuta. Täna ju on igasu-
guse narkootilise aine omamine 
väikeses koguses väärteo kor-
ras, suuremas koguses krimi-
naalkorras karistatav. Näiteks 
kui praegu tahetaks narkooti-
list ainet testida, siis sellel, kel-
lele see uurimiseks antakse, tu-
leks teada anda väär- või kuri-
teost. Need on aspektid, mis va-
javad läbimõtlemist, et kuidas 
seda korraldada ning vaada-
ta ka teiste riikide praktikaid."

Uisk märgib, et kaks hil-
jutist surmajuhtumit annavad 
nendele aruteludele kaalu või 
hoogu juurde. Praegu on muu-
hulgas lahtine, kuidas peaks 
testimist rahastama – kas rii-
gi toel või oleks see iga tarvi-
taja n-ö eralõbu.  

"Eestis on meil väga häs-
ti korraldatud kahjude vähen-
damise teenused," toob Uisk 
näiteks kasvõi süstlavahetu-
se ja kasutatud süstalde kok-
ku korjamise. "Samas on meil 
endiselt probleeme üledooside-
ga ja muude narkosurmadega, 
ning narkootikumide tarvita-
mise eelne testimine on üks tee-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Nelli Kalikova narko puhtuse testimisest:  
ma olen kahe vahel
Tuntud narkoennetuse eest võit-
leja Nelli Kalikova on enda sõ-
nul narkotestimise sissevii-
mise otstarbekuse osas 
kahe vahel. "Kas meie 
ühiskond on selleks küps, 
ei oska ma öelda," sõnab 
ta.

"Võib-olla peaks olema Tal-
linnas üks koht, kus saaks nar-
koaine puhtust testida, aga kas seda 
laialt levitada, ma ei oska öelda, see po-
le vist hea," ütleb Kalikova. "Kui seisin 

süstlavahetuse sisseviimise 
ja metadooni asendus-

ravi eest, siis tundsin 
ennast kindlalt ja mu 
veendumus oli sügav, 
aga praegu ei oska 
öelda."

Põhjuseks, miks 
testimise sisseviimisse 

sageli negatiivselt suhtu-
takse, seisneb asjaolus, et 

selles nähakse justnagu narkootikumi-
de hiilivat legaliseerimist.  

nus, mida soovitab ka Euroopa 
uimastiseirekeskus ja uus Eu-
roopa uimastistrateegia."

Publik on testimise  
eest tänulik

Kuigi sotsiaalministeeriumis 
pannakse esimest visiooni al-
les kokku, on Eestis uimasti-
te puhtuse testimise võima-
lusi katsetanud Mart Kalvet 
ja Margus Lõvi, kes mõlemad 
tegelevad sõltlusest vabaneja-
te toetamisega ja uimastikah-
jude vähendamisega. Testimi-
se projekt algas sõltlasi abista-
vast ühingust LUNEST. 

Mart Kalvet räägib, et sõlt-
laste suhtumist narkosse ja se-
da, kui puhtad on narkoained, 
on juba mõned aastad kaardis-
tatud. Infot on jagatud sõltlusest 
loobumise tugiisikute program-
mi SÜTIK osalistele, et mürgis-
te või liiga suure toimeaineko-
gusega narko eest hoiatada.

"Töö käib, aga riiklikku süs-
teemi või raamistikku selle üm-
ber praegu ei ole," tõdeb Kal-
vet. "Mullu suvel käisime paaril 
suuremal üritusel katsetamas, 
kuidas publik sellesse suhtub. 
Reaktsioonid olid väga posi-
tiivsed. Tuvastasime muuhul-
gas LSD pähe müüdud ainet, 

mis polnud LSD, vaid midagi 
palju ohtlikumat."

Kalvet lisab, et kasutati 
reagentidega teste, mille tu-
vastusvõimalus on siiski suh-
teliselt piiratud. Leidub tõlgen-
dusruumi ja eksimisvõimalusi. 
"Kui samasugust  analüüsi oleks 
võimalik teha täpsemate sead-
metega, tuvastada kandeaineid 
ja kõrvalaineid, siis saaks ini-
mestele palju täpsemaid hoia-
tusi ja soovitusi jagada."

Politseinik: võltskindlus  
pole hea

Tavaliselt toimitakse nõnda, 
et kusagil üritusel on vaikse-
mas nurgas lauake, kus jagatak-
se sõltluse ohtudest ja loobu-
mise võimalustest teavitavaid 
trükiseid ja samas on siis ka 
võimalik testida. "Oleme juu-
res, juhendame, kuidas testiga 
ümber käia," kirjeldab Kalvet. 
"Kui see oleks riiklikult regu-
leeritud, siis me ei peaks kliente 
sundima seda ise tegema, aga 
praegu, kui me narkoaine ju-
ba enda kätte võtame, siis see 
läheb seaduse mõttes käitlemi-
se alla kirja, nii et parem kar-
ta kui kahetseda."

Kalvet lisab, et muidugi on 
praegu igaühel võimalik saata 

Diiler ei tea, 
millise koostisega 

ainet ta müüb, selle 
"kvaliteeti"

hinnatakse inim-
katsetega.
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kui ka vastuargumente jagub 
küllaga. Testimise süsteemse 
korraldamise mõttega esine-
sid enne kohalikke valimisi 
sotsiaaldemokraadid. Poliiti-
liselt areenilt nad pooldajaid 
ei leidnud: idee vastu võtsid 
muuhulgas karmilt Jüri Ratas 
ja Urmas Reinsalu. 

Solgivad diilerid ise
Sõltlaste nõustajad 

aga pigem poolda-
vad testimist. Endi-
ne sõltlane ja prae-
gu sõltlusest loobu-
mise nõustaja Jele-
na Antonova ühin-
gust LUNEST toob 
välja veel ühe tahu 

testimise kasuks. 
Naine räägib enda 

näitel, et uimastite pisi-
vahendajaks ehk diileriks 

tahetakse sageli seetõttu, et 
pääseda ligi n-ö võimalikult 
puhtale uimaainele. Muidugi 
teavad sõltlased ka ise suure-

päraselt, et väga suur osa tä-
navatel-klubides levivatest ui-
mastitest on solgitud.

"Kõnelesin hiljuti politseini-
kega ja selgitasin, et mind en-
nast mõisteti kunagi narkodii-
lerina süüdi, aga põhiliselt ot-
sisin ligipääsu kvaliteetsemale 
narkole," seletab Jelena. "Hul-
gihinnaga kaupmehelt võtta oli 
märksa kasulikum kui ühe doo-
si kaupa osta, lisaks pole diile-
rilt ostes ka enam sellist puh-
tust. Nii et jah, seaduse jär-
gi mind mõisteti suure koguse 
eest süüdi kui diilerit, ja seal 
oli veel terve võrk, aga tege-
likult võinuks mul olla hoo-
pis testid." 

Jelena ütleb, et kuna val-
davalt kasutatakse diileritena 
narkosõltlasi, läheb osa ainest 
paratamatult nendele endile, ja 
puudu jääv osa, mis võib olla 
selge mürk, segatakse juurde 
lihtsalt selleks, et kogust n-ö 
tagasi teha või raha teenida.
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Margus Lõvi nõustab narkosõltlasi loobumise osas ja teeb muud kahjuvähendustööd. Tema sõnul aitaksid uimasti puhtuse testimise laialdasemad võimalused ära hoida paljusid mõttetuid surmasid. 
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Pirita vaba aja 
keskus sai uue 
välisilme
Lõppes Pirita vaba aja kesku-
se fassaadi remont ja sade-
meveekanalisatsiooni uuen-
damine. Maja fassaadi tekki-
nud praod parandati, seinad 
said uue krohvikihi ja värvi, sa-
muti remonditi vundamenti 
ning vahetati välja puitaknad, 
osa välisuksi ning kõik vihma-
veerennid ja -torud. Ühtlasi 
korrastati majja viiv invatee. 
Hoone fassaadi remont ja sa-
demeveekanalisatsiooni 
uuendamine läks maksma 
274 890 eurot (ilma käibe-
maksuta). Vaba aja keskuses 
töötab 27 huviringi.
 

Kesklinna eakad 
saavad kingiks 
jõulukuuse

Kesklinna sotsiaalkeskuse ea-
kad kliendid saavad ka sel 
aastal kingiks jõulukuuse. 
Need valis metsast välja ja tõi 
kohale Lions klubi, kuuskede 
ja veo eest maksis Kesklinna 
valitsus.  Jõulukuused on 
mõeldud eelkõige sotsiaal-
keskuse klientidele, aga kui 
neid jääb üle, jagatakse ka 
teistele soovijatele. Kuuse 
saamiseks tuleb tulla E-R kl 
9-17 Liivalaia 32.
 

Linnamuuseumi 
näitused said 
muuseumi- 
auhinna
Muuseuminõukogu kuulutas 
välja tänavused Eesti muu-
seumide aastaauhindade no-
minendid.  Linnamuuseumil 
on nomineeritud kaks näi-
tust: linnaloomadest Kiek in 
de Kökis ning "Muuseumi la-
boratoorium. Eestivene lugu" 
Tallinna vene muuseumis. 
Ajutiste näituste auhinna ka-
tegoorias on üks kolmest no-
mineeritust näitus "Linna-
loom. Lehm, lutikas ja lohe 
Tallinna ajaloos" Kiek in de 
Köki kindlustustemuuseumis. 
Laureaadid selguvad 28. jaa-
nuaril, näituste info www.lin-
namuuseum.ee

Kahjuennetaja: laialdane testimine hoiaks 
ära paljud narkosurmad
Uimastikahjude vähendamise prog-
rammis tegutseva Margus Lõvi kinni-
tusel aitaks narkoainete testimine tõ-
husalt kaasa, et üledoosidest ja mür-
gitustest tingitud surma-
sid jääks vähemaks. 

"Niinimetatud 
konservatiivse 
narkopoliitika 
eeskõnelejad 
arvavad, et kui 
mina olen 
korralik, siis 
minu lapsed 
samuti uimas-
titega kokku ei 
puutu, mis ei 
pruugi aga sugu-
gi nii olla," räägib 
programmis SÜTIK 
tugiisikuna tegutsev Lõvi. 
"Ei ole mõtet pead liiva alla pei-
ta."

 Kui ametlikult väljenduda, siis tege-
leb Lõvi  uimastikahjude vähendamise-
ga. Jagab süstlaid, nõustab. Kui huvi 
tuntakse, siis ka testib narkoainete puh-
tust või kvaliteeti. Neljapäeva õhtul sei-
sab narkokahjude ennetusbuss Kauba-
maja kähedal parklas. Margusel on oma 
väljakujunenud marsruut, mida mööda 
ta linnas sõidab ja n-ö kliente teenin-
dab.

Bussis on Margusel miniatuurne "la-
bor" ehk karbitäis reagente, mille abil 
saab uimastite puhtust testida. See 
käib nii, et kübemeke ainet tuleb sättida 
plastalusele ja sellele siis pudelikesest 
reagenti peale tilgutada. Seejärel tuleb 
jälgida, mis värvi muutub vedeliku ja ai-
ne kombinatsioon. "Piisab tegelikult üli-
väikesest kogusest, kui näiteks kotikese 
põhja on mingeid pulbrijääke jäänud," 
räägib Margus, et testida võib ka pärast 
tarvitamist tagantjärele.

Värvitooni ja seega ka uuritava aine 
puhtuse määramiseks on abiks pikad, 
pabervoldikutele trükitud värvitoonide 
tabelid. 

"Kui tegemist on näiteks õige extasy-

ga (MMDA), siis toon muutub intensiiv-
selt lillaks," ütleb Margus. Kuna nar-
koainete nimekiri on pikk, siis on ka 
reagendipudelikesi rohkesti ja värvita-

belid kirjud. Üks reagent nime-
ga Marquis on kasutatav 

mitmete narkoainete 
määramisel: lisaks 

amfetamiinidele 
veel kasvõi DXMi, 
aga ka opiaatide 
puhul.

Tähelepanu-
väärne, et siin on 
koht uhkust tun-

da. Reagent ni-
metati Eestist pä-

rit farmakoloogi 
Eduard Marquis`i ni-

me järgi, kes kirjeldas se-
da oma dissertatsioonis 

1896. a ning seda katsetati esimest 
korda Tartu ülikoolis.

Margus Lõvi räägib, et testimine on 
seda olulisem, et kuigi narkoainete 
koostis on kõikunud läbi aegade, võib 
kõikjal Euroopas täheldada tendentsi, 
et amfetamiini ja selle derivaatide tab-
lettides on toimeainete koguseid järsult 
suurendatud. Põhjused on erinevad. 
Kangem tablett maksab rohkem, ja näi-
teks väiksema kogusega saab suurema 
peo, paraku ei pruugi klientuur sellest 
teada ja nõnda surraksegi üledoosi tõt-
tu. Inglismaal on esinenud juhte, kus nn 
vana kooli rokkarid on tahtnud noorust 
meelde tuletada. Võtnud mõned table-
tid ja surnud mitmekordse üledoosi tõt-
tu, sest "nende ajal" oli tablettide koos-
tis hoopis midagi muud. 

Kuna narkoainete koostis on praegu-
sel ajal eriti ettearvamatu, soovitab Lõ-
vi, et surmade ärahoidmiseks tuleb tes-
timine võimalikult kiiresti võimalikult 
laialdaselt sisse viia ja kättesaadavaks 
teha. Reagentidel põhinevat testide 
komplekti on võimalik ka endal e-poest 
osta. Kuid sellega ümberkäimine eeldab 
süvenemist ja reagendid ise ei säili kuigi 
kaua. 

narkoaine testimiseks oma ra-
ha eest kohtuekspertiisi büroo-
le. Paraku tuleb büroo tööta-
jatel vastavalt seadusele – kui 
tegemist on tõepoolest uimasti-
ga – anda sellest politseile tea-
da ning uudishimulikku uimas-
tipruukijat ootavad lisaks testi 
tulemusele ka piltlikult öeldes 
käerauad. Kalveti sõnul on te-
ma läbikäimisest politseiamet-
nikega jäänud mulje, et ka seal 
valitseb sellesse kui kahjude vä-
hendamise võimalusse pooldav 
suhtumine. 

Kogenud politseiohvitser 
Rait Pikaro, kes juhatab Põh-
ja prefektuuris narko- ja orga-
niseeritud kuritegevuse vastast 
võitlust, seda optimismi siis-
ki ei jaga. 

"Politseinikuna kriibib minu 
kõrva, kui räägitakse uimastite 
puhtusest, kvaliteedist ja loo-
duslikust päritolust," ei suu-
da ta sarkasmi varjata. "Suu-
rel enamusel juhtudest ei tea 
diiler, millise koostisega ainet 
ta tegelikult müüb ja "kvali-
teeti" hinnatakse inimkatsete 
abiga ehk hea õnne peale do-
seerimisega. Seejuures peetak-
se "heaks" ainet, mis tekitab 
võimalikut tugeva mürgistu-
se ehk on tervisele kõige oht-

likum. Ainete "puhtuse" tes-
timine enne tarvitamist ei ole 
võluvits ja tekitab pigem võlts-
kindlust."

Testimiseks tuleb n-ö ohver-
dada mingi väike osa narkoo-
tikumist. Testides näiteks kü-
bet poolest tabletist jääb Pika-
ro sõnul endiselt teadmata, mis 
on teise poole täpne koostis, 
sest uimasteid ei toodeta far-
maatsiatehase täpsusega. See-
tõttu oleks Pikaro sõnul vaja 
teha inimeste harimise ja hoia-
tamise tööd. 

"Näeme politseis pidevalt, 
kuidas huvist proovida kor-
raks uimasteid on tead-
matuse tõttu kasvanud 
välja tõsine sõltuvus, 
mis on jätnud inime-
se elukäigule suu-
re jälje," sõnab ta. 
"Igasugune tarvi-
tamine on risk ja 
narkootikumides-
se tuleb suhtuda 
suure ohutundega."

Uimastitestimise 
juurutamine, kui see 
peaks sotsiaalministee-
riumi eestvedamisel millal-
gi süsteemselt teoks saama, 
toob seega kaasa rohkelt vaid-
lusi ja arustelusid. Nii poolt- 

Näeme  
pidevalt, kuidas 
huvist proovida  

   on välja kasvanud 
tõsine sõltuvus.
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Eesti koolilaste lemmiktoitu-
de edetabeli vankumatu liidrina 
püsivad makaronitoidud, mille-
le järgnevad pikkpoiss, kana ja 
boršisupp. Nii selgus Baltic Res-
taurants Estonia AS aasta eest 
7024 õpilase, koolitöötaja ja lap-
sevanema seas läbi viidud iga-
aastase küsitlusest.

Magdaleena lasteaia direk-
tori Elen Kõima sõnul ei pää-
se lasteaialaste lemmiktoitu-
dest rääkides mööda klassi-
kast, milleks on kartulipuder ja 
hakklihakaste. "Lisaks maitse-
vad neile peedisupid nagu borš, 
ning loomulikult kõiksugu pas-
taroad," nentis Kõima. Vähe 
leidub neid, kes taimetoitlu-
se või usuliste toidupiirangute 
tõttu lasteaeda oma toidukar-
bikesega tulevad. "Eraldi me-
nüüd neile me ei koosta, kuid 
saame soojendada neile laste-
le kodunt kaasa pandud toitu," 
märkis Kõima. 

Tallinn osaleb 2022. aasta 
jaanuarist kuni 2025. aasta lõ-
puni kestvas rahvusvahelises 
koolitoidu projektis "SchoolFoo-
d4Change", mis peaks pakkuma 
lastele rohkem tervislikke mahe-
toite, mis samas lastele ka mait-
seb. Samuti peaks projekt aitama 
õpilastel ise oma menüüs sõna 
sekka öelda. Nii väheneks üht-
lasi toiduraiskamine.

Tallinna saksa gümnaasiu-
mi direktori Kaarel Rundu sõ-
nul lisandub kooliõpilaste lem-
mikuid üha, "Varem võis supi-
päeval tulla vähem õpilasi söö-
ma, nüüd aga on valikus mitu 
suppi alates püreesupist ja lõ-
petades eri lihaga suppidega," 
lausus Rundu. "Lisaboonus on 
supipäeval alati ka magustoit!"

Tipprestoranide kokad appi
Rundu kinnitusel on õpilaste 

teadlikkus oma toitumise ja ter-
visekäitumise osas kõvasti pa-
ranenud. Õpilased ise jälgivad, 
mida ja kui sageli nad söövad 
ning ka nõudmised toidule on 
kasvanud. Samuti on küsitlused 
kinnitanud direktori arvamust, 
et pigem on viimase nelja aas-
ta jooksul rahulolu koolitoiduga 
kasvanud. "Koostöös toitlusta-
jaga on valikus suur valik värs-
keid puuvilju ja salateid, mil-
le põhjal saavad õpilased en-
dale väga mõnusa ja tervisliku 
lõunasöögi kokku panna," lau-
sus direktor. "Lisaks ei kasuta-
ta meie gümnaasiumi puhvetis 

kilepakendeid, vaid paberit või 
tavalisi nõusid, mida on võima-
lik uuesti kasutada."

Tallinna haridusameti hari-
duskorralduse osakonna juha-
taja Marika Pettai sõnul on ter-
vitatav, et õpilased saavad ise 
koolitoidu osas uusi lahendu-
si välja pakkuda ja kaasa rää-
kida. "Kindlasti on plaan kaa-
sata ka kogukonda, olgu kõne 
all hoolekogu, õpilasomavalit-
sus või kooli ümber olev ko-
gukond," rääkis Pettai. "Et kõi-
ge selleni jõuda, on päevakor-
ras kooli, tervisemeeskondade, 
koolikokkade ja miks mitte ka 
õpilaste ja lapsevanemate koo-
litamine. Selleks on meil Euroo-
pas vahvaid partnereid tippres-
toranide tippkokkade näol, ke-
da kaasata."

Projekti raames on kavas väl-
ja töötada juhendmaterjal, kui-
das hankeid paremini läbi viia, 
et koolitoit oleks tervislik ja et 
valikus leiduks mahetoitu. Sa-
muti, et kooli- ja lasteaiatoit ar-
vestaks toitumisharjumusi, mis 
ei ole enam need, mis kümme 
aastat tagasi. "Rääkima ei peaks 
ainult toidust, vaid kogu kooli-
toidukultuurist," märkis Pettai. 
"Muuhulgas arendame söömise 
keskkonda, et lapsel oleks mõnus 
ja rahulik süüa ning ta saaks toi-
tu nautida, mitte ei peaks kiirus-
tama, kuni selleni välja, et õpi-
lane saab oma eine ise komp-
lekteerida just sellest, mida ta 
süüa eelistab, et väheneks toi-
du äraviskamine."

Toidujutt ka keemiatundi
Oluline on integreerida toidu-

kultuuri ja teadlikkus ka kooli-
de õppekavasse, näiteks kee-
miatundi. "Nõnda võiks 
õpilane teada, millised 
keemilised protsessid 
toimuvad, kui ta li-
ha praeb, ja mis juh-
tub, kui liha liiga 
kaua ja liiga kõr-
gel kuumusel praa-
dida – kas seda on 
siis tervislik süüa, ja 
mis juhtub vitamii-
nide või rasvadega," 
selgitas Pettai. "Sama-
moodi võib bioloogiatunni 
raames näha, kuidas toit kas-
vab, ning teada, mis on mahe-
toit – kuni külastusteni mahe-
taludesse."

Pettai sõnul on projekt koos-
kõlas arengustrateegiaga "Tal-
linn 2035". Viimati mainitu ko-
haselt elab pealinna elanik ak-
tiivselt ning toitub tervislikult 
ja tasakaalustatult. "Laste pu-
hul on see iseäranis oluline, sest 
kui toitumisharjumused on tead-
likumad ja paremad, vähevad 
ka ülekaalulisus ja rasvumine, 
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"Kui varem jätsid paljud lapsed supipäeval lihtsalt 
sööklasse minemata, siis nüüd pakume valikut püree- 
ja eri lihaga suppe, millest iga laps ja noor leiab oma-
le meeldiva," ütles oma kooli uuendatud menüü koh-
ta Tallinna saksa gümnaasiumi direktor Kaarel Run-
du. Linn tahab uuest aastast ergutada koole pakkuma 
veelgi paremat ja mitmekesisemat koolitoitu. 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

mis on kooliõpilaste seas kuju-
nenud järjest suuremaks prob-
leemiks eriti koroonapandeemia 
ajal, mil lapsed liiga palju istu-
vad," mainis Pettai. 

Ka Rundu nentis, et koolilas-
te seas kohtab viimasel ajal roh-
kem ülekaalulisust. "Kui viisi-
me läbi uuringu, kuidas koolivä-
liselt trennides käiakse, nähtus, 
et pandeemia ajal on see mee-
letult langenud," nentis Rundu. 
"Üleriigilised andmed näitasid 
samuti, et kui kaks-kolm aastat 
tagasi käis 70% õpilastest kooli-
väliselt sportimas või trennides, 
on see nüüd langenud vaid 30-
35% peale. Eks see olegi meie 
igapäevane töö: harjutada õpi-
lasi tervislikult toituma ja pak-
kuda sportimisvõimalusi, et nad 
saaksid oma energiat tasakaalus-
tada ja end välja elada."

Rohkem valikuvabadust
Pettai sõnul on koolitoidu 

projektis osalemine tähtis ro-
hepöörde jaoks – on ju Tallinn 
liikumas rohelise pealinna poo-
le, kus väga oluliseks peetakse 
ringmajanduse teemat. Muuhul-
gas peab toidu ärakasutamine 
olema maksimaalne ja kenasti 
läbi mõeldud, et koolisööklates 
kohtaks võimalikult vähe toidu 
äraviskamist.

Maaülikooli ja Stockholmi 
keskkonnainstituudi Tallinna 
keskuse uuringust selgus, et 
iga päev läheb äraviskamise-
le ühe portsjoni kohta ligi 34 
g ehk 6% järgi jäetud ning 
päeva lõpus allesjäänud val-
mistoitu. Teisisõnu visatakse 
Eesti koolide ja lasteaedade 
sööklates ära ligi 1900 ton-
ni ehk pea 95 autokoormatäit 
söödavat ja kvaliteetset toitu 
aastas. Nii otsitakse algava 
projekti käigus vastuseid sel-
lelegi, kuidas ja kelleni kooli-
sööklates üle jääv toit jõudma 
peaks. "Usun, et algava pro-
jekti raames on võimalik väl-
ja mõelda häid ideid, et kooli-
toit jõuaks täiendavale ringlu-
sele kui teda koolisööklas ära 
ei sööda," lisas Pettai.

Rundu ütles, et nende koolis 
pigem süüakse toidud ära. 

"Rõõm on näha, et õpe-
tajad aitavad ja toeta-
vad eelkõige pisemad 
lapsi, et nad õpiksid 
juba esimestel koo-
linädalatel tõstma 
taldrikule täpselt 
sellise portsu, mis ka 
ära süüakse," lausus 

direktor. "Tõsi küll, 
vahel vaatad, et nii pal-

ju isuäratavaid toite on 
menüüs, ja siis võib sattu-

da taldrikule rohkem kui ära 
süüakse, aga ikkagi on roh-
kem näha õpilasi tõstmas en-
dale just nii suurt portsu, mil-
lest nad jagu saavad." 

Saksa gümnaasiumi kooli-
sööklas on raiskamist aidanud 
vähendada seegi, et salati puhul, 
mida varem järgi kippus jääma, 
võeti komponendid osadeks, nii 
et igat neist võisid õpilased eral-
di taldrikule panna. Pärast seda 
hakkasid õpilased salatit meel-
samini sööma. "Näen siin vä-

ga positiivset trendi, kui õpila-
sed saavad ise otsustada – siis 
nad söövad tublimalt ja paremi-
ni," märkis Rundu. "Mida roh-
kem koolid võimaldavad õpilas-
tel valida, seda paremini läheb 
neil õppetöös – täis kõhuga on 
ju ikka parem õppida kui tüh-
ja kõhuga."

Lapsed ka ise süüa tegema
Kuidas motiveerida lapsi ter-

vislikumalt toituma, on Elen 
Kõima kogemusel abiks olnud 
näiteks toiduteemalised päe-
vad, kui lapsed ise saavad kaa-
sa lüüa tervislike võileibade või 
marjakokteilide valmistamisel. 

"Salatipäevadel oleme mär-
ganud, et kui laps saab ise toi-
tu valmistada, sööb ta paremi-
ni – ta peab olema osaline ehk 
saama arutada ja näha, mida 
ta toidu sisse paneb," rääkis 
Kõima. "Ka on abiks lasteaia 
õppeaed, kus viimasel aastal 
kasvatasime lastega porgan-
deid, tomateid ja kurke, mida 
pärast söödi väga hästi – oli 
oluline, et lapsed nägid, kui-
das seemnest sai taim ja kui-
das vili kasvuhoones valmis, 
kui käidi kastmas. Samuti on 
kasvatatud maitsetaimi, basiili-
kut, piparmünte. Just see moti-
veerib lapsi tervislikumalt söö-
ma, kui nad on ise osalised ol-
nud." Sama kinnitas Tallinna 
saksa gümnaasiumi kogemus 
linna õppeaedade projektist. 

Kaarel Rundu lisas ka eesku-
jude olulisuse: "Suurt rolli män-
gib, millised on kodused toitu-

misharjumused, kas lapsed saa-
vad toidu valmistamisel ka ise 
käe külge panna, söövad nad 
perega koos ning kas neil pa-
lutakse maitsta eri toite." Tei-
ne oluline aspekt on Rundu sõ-
nul harjuda koolitoiduga ning 
usaldada, et saad koolipäevas 
vähemalt kaks head toidukor-
da – siis proovidki uusi asju. 
"Kui ka klassikaaslased koo-
lis söövad, ongi pirtsutamist 
vähem," lisas Rundu. "Sööma 
motiveerida saab ka valikute 
kaudu, näiteks kui mul tõesti 
on kalaallergia, on mul sel päe-
val võimalus võtta koolis hoo-
pis teist toitu ning kõhu saab 
ikkagi täis, või kui ühe ja sa-
ma koostisosaga on tehtud neli 
erinevat toitu, olgu ahjus, hau-
tise või praena – siis ma ikkagi 
leian variandi, mis mingil ku-
jul maitseb ning tekibki posi-
tiivne seos."

Neli aastat kestva projekti 
"SchoolFood4Change" eelarve 
on 12,3 miljonit eurot, millest 
Tallinna osa on 234 000 eurot. 
"Seda pole mõistagi ülearu pal-
ju, mis tähendab, et kõiki pea-
linna koole ja lasteaedu projek-
ti kaasata ei õnnestu, küll aga 
saavad kõik kasu läbi tegevuste, 
mida osalevate asutustega läbi 
viiakse, samuti jagatakse ma-
terjale," nentis Marika Pettai. 

Millised koolid ja lasteaiad 
tervislikuma toitlustamise pro-
jektis osalema hakkavad, sel-
gub uuel aastal. 

Valikus on üha roh-
kem värskeid puu-

vilju ja salateid.

 Inglise kolledžis saavad õpilased ise valida, mida ja kui palju nad oma taldrikule tõstavad. Ilja Matusihis
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Lasteaed pakub oma lastele üha 
rohkem mahetoitu
Magdaleena lasteaias söö-
vad lapsed peaaegu kogu 
toidu ära, nii et seda pole va-
jagi minema visata.

Tallinn on eri toidu ja toitu-
misega seotud projekte läbi 
viinud ennegi. Näiteks said 
linnavalitsuse ja haridusameti 
2019. aastal toimunud piloot-
projekti tulemusel mitmed 
lasteaiad toitlustami-
se ökomärgi "20-
50% toorai-
nest on ma-
he". Üks 
toonases 
projektis 
osalenu oli-
gi Magda-
leena laste-
aed, mis jälgib 
üha rohkem, et 
toit oleks valmista-
tud mahedast toorainest. 
"Näiteks kui 2019. aastal oli 
meil sisse ostetud toorainest 
33,4% pärit mahepõllumajan-
dusest, siis aasta hiljem oli 
selle osakaal 35,7% ja lõppe-
val aastal 37%," lausus direk-
tor Kõima. "Meil on eeskätt 
kodumaiseid tooteid alates 
pudruhelvestest ja köögivilja-
dest, lõpetades sada prot-
senti maheda veiseliha ja 
osaliselt maheda sealihaga. 
Sealjuures toit meil ringlusse 
ei jõuagi, sest alles ei jää 

suurt midagi – meil on väga 
täpne arvestus ja oma köögis 
valmistame toidu just sellele 
arvule lastele, kes hommikul 
kohal on – lapsevanemad on 
puudumistest teatades väga 
tublid." 

Magdaleena lasteaia me-
nüüd sünnivad majandusjuha-
taja käe all: tema koostab ka-

heksa nädala plaani ning 
tellib tooraine, süüa 

teevad kokad. 
"Üldiselt võib 

meie lapsi pi-
dada hästi 
tublideks 
sööjateks," 
nentis Kõima. 

"Oleme näinud, 
et uusi põnevaid 

roogasid lapsed pi-
gem väga kiirelt omaks 

ei võta – kui näiteks sõime-
laps hakkab teatud uut toitu 
esimest korda maitsma, on ta 
alles poole lasteaia peal või 
lasteaia lõpuks sellega harju-
nud. Selleks kulubki palju ae-
ga, kui arvestada, et ainuüksi 
kaheksa nädala jooksul meil 
põhimõtteliselt ükski toit ei 
kordu." Ülekaalulisusi lapsi 
Elen Kõima oma 120 mudilase 
hulgas pole märganud, ehk ai-
nult umbes viit võib pidada 
kaaslastest õige pisut suure-
mateks.

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

"Iluuisutamine on korraga 
nii kunst kui sport,"  kinnitab 
iluuisutaja Arlet Levandi. 
"Natuke meenutab see 
muusiku tegevust. Sa pead 
valdama instrumenti, mus-
talt ei tohi mängida, samas 
ei aita ainult kõikide nootide 
ära mängimisest." 12.-16. 
jaanuarini saab Tondiraba 
jäähallis kaasa elada iluuisu-
tamise Euroopa 
meistrivõistlustele.

"Minule meeldib hüpetest 
toe-loop kaskaadiga. See on 
mõnus, pikk ja  suur. Aga teisi 
hüppeid peab ka tegema, ühe 
hüppega kava ei sõida," lau-
sus naiste üksiksõidus võist-
lev Eva-Lotta Kiibus. "Kohtu-
nikud on üldiselt objektiivsed. 
Isegi kui neile sinu stiil ei is-
tu, aga sa teed seda ilusti, ega 
nad siis ei hakka kiusama hin-
dega. Sellest saadakse aru, kui 
sportlane esitab kava hinges-
tatult ja südamega."

Kohta pole Kiibus võist-
lustel ette planeerinud. "Mi-
nu eesmärk on teha kaks pu-
hast kava ja olla ise esitusega 
rahul," lausus ta. "Soovin ol-
la oma esitusega rahva süda-
mes esimene. Ma ei taha olla 
mitte üks väike sähvatus aas-
ta jooksul, vaid jääda oma esi-
nemisega ikka rahvale meelde. 
Ja see on võimalik ka nii, kui 
kogu aeg ei ela liuvälja ääres. 
Sport on sport. Mõnikord oled 
puhta kavaga esikolmikus või 
vähemalt esiviisikus, aga tei-
nekord isegi esimese kümne 
seast väljas. Sportlane ei kont-
rolli ju teiste esinemisi, seda, 
kui heal tasemel nad on. Me 
ei saa mõjutada ka kohtunike 
hindamist. Tuleb keskenduda 
oma sooritusele."

Meeste üksiksõidus võist-
lev Arlet Levandi seadis en-
dale eesmärgi esitada võist-
lustel iga kava puhtalt. "See, 
et pääsesin EM-ile oligi selle 
suure töö tulemus," märkis ta. 
"Võistlustele ei saa minna na-
gu peata kana. Näitad seal se-
da, milles oled väga kindel, mis 
tuleb välja, mida oskad. Mõ-
ned oskavad neljaseid hüppeid, 
siis näitavad neid. Minul prae-
gu neljast plaanis ei ole. Minu 
lühikava on väga energiline, 
vabakava jälle veidi müstiline 
ja omapärane.  Kui ma sõidan 
lühikava puhtalt, siis saan ka 
vabakava näidata. Seepärast 
on tähtis mitte kaelamurdvalt 
raske kava, aga puhas ja meis-
terlik esitus. Parem võtta ette 
mitte kõige raskem kava, aga 
esitada see oivaliselt. Kellele-
gi ei meeldi vaadata jää peal 
koperdamisi. Kodus esinedes 
on tähtis ka meeldida publi-
kule, jätta endast hea mulje."

Kodupubliku toetus on soe
Kiibus kinnitas, et tema vi-

gastus on minevik. "Olen kõi-
gile öelnud, et minu palju rää-
gitud jalavalust ei ole mõtet 
enam jahuda," lausus ta. "Ma 
luban, et vaim saab enne EM-
i tugevaks, ja ma pole endas-
se usku kaotanud. Püüan ikka 
täie jõuga edasi. Praegu võib 
minu jaoks kõige suuremaks 
takistuseks olla üle mõtlemi-
ne ehk liigne pabistamine. Tu-
leb endale meelde tuletada, et 
kogemusi juba on. Kui on palju 
harjutatud, kõik on selge ja lih-
vitud, tuleb lihtsalt programm 

sisse lülitada ja lasta kehal toi-
metada.  Kodupublik on mui-
dugi siin kaasa elamas, õhk-
kond saab olema kindlasti soe 
ja tore ning püüan seda nau-
tida. Aga eks see võib teisalt 
ka närvi jälle pingule ajada. 
Kuid ma ei keskendu sellele. 
Üritan võtta seda EM-i nagu 
igat teist võistlust."

Levandi jaoks on uisutami-
ne korraga nii kunst kui sport. 
"Kunstilises pooles pead sa 
olema kordumatu, tegema se-
da, mida sina teed," märkis ta. 
"Sportlasena pead tegema ala-
ti  tehniliselt maksimumi ku-
ni kava lõpuni. Natuke mee-
nutab see muusiku tegevust. 
Sa pead valdama instrumenti, 
mustalt ei tohi mängida, samas 
ei aita ainult kõikide nootide 
ära mängimisest. Muusika na-
gu iluuisutaminegi peab olem 
hingestatud ja esitus isikupä-
rane. Kui oled teinud tööd ja 
näinud vaeva, pannud ennast 
jäägitult esitusse, tuleb tulemus 
iseenestest. Kramplikult ei tohi 
tulemusele kogu aeg mõelda."

Eva-Lotta Kiibuse ja Arlet 
Levandi treeneri Anna Levan-
di sõnul on meie sport-
lased väga tublid. 
"Kust küll on 
tulnud niisu-
gune mõ-
te, et il-
ma nelja-
kordsete 
hüpeteta 
pole mõ-
tet tiitli-
võistlus-
tele min-
na isegi nais-
tel?" küsis ta. 
"Ega kõigil Vene-
maa tüdrukutel ju ka ei 
ole neljakordset hüpet. Need 
on ikka üksikud sportlased, 
kes teevad neljakordseid hüp-
peid naiste üksiksõidus. See ei 
ole mingi massiline nähe. Ega 
iluuisutamine ei tähenda ju ai-
nult neljakordseid hüppeid. Siin 
on palju muid elemente – ka 
piruetid, liikumine, sammud, 
uisutamine ja kõik muu. Kui 
sa oskad nagu Kamilla Vali-
jeva, siis ju võid neljakordse 
hüppe kavasse võtta. Kui aga 

see tuleb harva välja, pole min-
git mõtet seda kavasse panna. 
Risk on liiga suur. Tiitlivõistlus-
te õnnestumine on meie sport-
laste eesmärk ja kõik tehakse 
selle nimel, et olla siis kõige 
paremas vormis."

Esimesed suured  
võistlused üldse

Arleti jaoks on need esi-
mesed suured võistlused üld-
se. "Tema tõus on näide sel-
lest, kuhu suured unistused või-

vad viia," lausus An-
na Levandi. "Eel-

misel kevadel 
andsin talle 

lugeda Ees-
ti koondi-
se projek-
ti, mis on 
meil ui-
suliidus 
nagu põ-

hiseadus, 
mille jär-

gi kõik asjad 
käivad. Ta oli 

väga üllatunud. Ta 
imestas, et kas tõesti te-

ma saab võistelda Tallinnas 
EM-il, kui kogub kõige suure-
ma punktisumma. Ma ütlesin 
jah, muidugi. Ma mõtlesin, nii 
tore, et ta nii küsis. See avaski 
ta silmad, et kõik on võimalik. 
Aga ma poleks ka kõige roo-
samates unenägudes ette näi-
nud, et ta teeb ühe hooajaga 
pluss 43 punkti."

Levandi rääkis, et Arlet tegi 
kõik, et ta areng oleks hüppe-
line. "Siin pole muud taga, kui 

töö, töö ja veelkord töö ning 
sihikindlus," kiitis ta. "Tema 
stabiilne esinemine kõikidel 
võistlustel, praktiliselt veatu 
esinemine, andiski talle selle 
kogusumma, mis viis EM-ile. 
Sisemises konkurentsis võitles 
ta selle välja. Kusjuures koh-
tunikud on teda hinnanud vä-
ga objektiivselt. Kui ta sõitis 
hästi, siis sai ka kõrged hin-
ded. Sama võib ka öelda Eva-
Lotta ja Niina kohta. Kui nad 
võistlesid hästi ja hingestatult, 
siis kohtunikud ei olnud kitsid 
kõrgete hinnetega."

Levandi loodab, et peagi toi-
muvad EM ja nelja kontinen-
di võistlused Tondiraba jäähal-
lis äratavad huvi iluusutamise 
vastu ja uisutama tuleb roh-
kem lapsi, kellel tekib tahe saa-
da iluuisutajaks. "Kui Tallinnas 
olid eelmised Euroopa meistri-
võistlused üksteist aasta taga-
si, siis peale seda oli kohe vä-
ga suur tung uisutreeningusse. 
See kohe kõvasti mõjus," lau-
sus treener.

 Nii Eva-Lottale kui Arleti-
le on koostanud kava prantsu-
se koreograaf Benoit Richaud. 
Võistluse jooksul toimub kok-
ku kaheksa võistlust nii ük-
siksõitudes, paarissõidus kui 
jäätantsus.

Eesti sportlastest läheb jää-
le veel üksiksõitja Niina Pet-
rõkina, kelle treener on Svet-
lana Varnavskaja. Samuti jää-
tantsupaar Solene Mazingue-
Marko ja Jevgeni Gaidajenko.

Võistlused  
tekitavad  

lastes iluuisutajaks 
saamise vastu  
tohutut huvi.

EVA-LOTTA KIIBUS: Soovin 
olla algavatel suurvõistlustel 
rahva südames esimene

Tallinna EM 2022 kava

12. jaanuaril
11.25 Meeste lühikava
18.00 Avatseremoonia
18.45 Paarissõidu lühikava

13. jaanuaril
11.05 Naiste lühikava
19.00 Paarissõidu vabakava
21.57 Autasustamine – paa-

rissõit

14. jaanuaril
12.00 Jäätantsu rütmitants

18.00 Meeste vabakava
22.00 Autasustamine – mehed

15. jaanuaril
13.35 Jäätantsu vabatants
17.00 Autasustamine – jää-

tantsu vabatants
18.30 Naiste vabakava
22.30 Autasustamine –  

naised

16. jaanuaril
15.30 Gala

Arlet Levandi ja Eva-Lotta Kiibus 
teevad aasta alguse võistlusteks 

hoolsalt trenni.      Albert Truuväärt
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Detsembri hakul tunnusta-
sid Tallinna linnavalitsus ning 
sotsiaal- ja tervishoiuamet rae-
kojas 2021. aasta silmapaistva-
maid sotsiaaltöötajaid ja spetsia-
liste. Ühena neist pälvis tänukirja 
linna sotsiaaltöö keskuse Paljas-
saare üksuse juht Siiri Liivrand.

Kunagi sattusid paljud inimesed 
tänavale, sest neilt peteti korter 
välja. Kas osa on muutunud ko-
dutuks ka töökaotuse ja/või la-
hutuse tõttu?

Korterite väljapetmist on üks-
jagu ette tulnud. Näiteks on kir-
jutatud korter laste nimele, aga  
kahjuks on edasi juhtunud nii, 
et lapsed ise on oma eluga kui-
dagi rappa läinud – olnud näi-
teks kasiinomängijad – ja korte-
ri ära müünud. Sel juhul ei jää-
nudki emal või isal muud üle, 
kui lihtsalt välja kolida. Kui li-
sandub veel töökaotus, mistõttu 
üüri maksta ei saa, polegi või-
malik korterit pidada. Ka lahu-
tuse tõttu on elamispinda kao-
tatud – näiteks on korter olnud 
ainult mehe või ainult naise ni-
mel, ja kui paar läheb lahku, tu-
leb ühel poolel sealt ära tulla.

Kas enamik kodutuid on üld-
se olnud kunagi korralikud töö-
inimesed?

Kõigil neil on kunagi tõesti ol-
nud töökoht, nad on olnud abi-
elus, neil on olnud lapsed ja ko-
dud. Osa jäi töökohata, kui tuli 
Eesti Vabariik ja paljud tööstus-
ettevõtted suleti. Inimesed jäid 
tööta ja hakkasid leidma lohu-
tust alkoholist. Tõsi küll, meil 
on paar inimest, kes käivad tööl, 

aga enamus – isegi kui nad töö-
le lähevad – ei pea seal väga pi-
kalt vastu, neil puuduvad töö-
harjumused.

Mis erialade esindajaid teil siin 
elab?

Leidub isegi ülikoolihariduse-
ga inimesi. On ka endisi keevi-
tajaid, mehaanikuid jne.

Palun rääkige mõne teil ela-
nud inimese eriti südamesse läi-
nud lugu.

Meil on üks edulugu kahe-
kümnendates eluaastates nar-
komaanist naisterahvaga, kes 
oli omadega väga puntras. 
Ta tahtis ise narkootiku-
midest lahti saada, aga 
üksinda see ei õnnes-
tunud. Siis ta leidis 
omale sõbra, kes ei 
olnud narkomaan, 
ja too aitas ta mit-
tetulundusühingu 
võõrutusravile. Eks 
võõrutamine oli algu-
ses ikka väga hull, aga 
see noor naine tuli sel-
lest välja ja nüüd käib tööl. 
Ta tuli veel siia tagasi ja mak-
sis ära kõik oma võlad, mis tal 
majutuse eest olid tekkinud. Ta 
nägi kena välja ja oli vahepeal 
lapse sünnitanud.

Kui vanemad pole nõus oma 
last majutama ja noor kaotab 
töö, kas siis on võimalik ker-
gesti kodutuks jääda? Oma ko-
du jääb ju paljudele vaid unis-
tuseks.

Laste puhul oleneb, kas tege-
mist on täisikka jõudnud noo-
rega või alaealisega. Alaealisi 
saab paigutada internaatkooli, 
lastekodusse või turvakodusse. 
Kui noor inimene ei taha üld-
se tööle minna, on kasvatusega 
midagi väga valesti läinud. Tõsi 
küll, seal võib põhjuseks olla ka 
vaimne puue või närvisüsteemi 

"Räägin kodututele ikka, et sa ei pea ju olema  pro-
fessor, võta kõigepealt lihtne töö vastu, pärast liigud 
edasi," lausub Tallinna aasta sotsiaaltöötaja Siiri Liiv-
rand, kelle sõnul on kodutute seas isegi ülikooliharidu-
sega inimesi. "Kõik oleneb tahtejõust. Meil pole sellist 
olukorda, et tööd ei leia."

KODUTA INIMESTE KAITSEINGEL: Paljud nutavad, kui peavad meie 
juurest lahkuma, kuid väike vops selga aitab eluga edasi minna

gasi, kuna ei oska rahaga üm-
ber käia ja tekib üürivõlg. 

Sotsiaalmajutusüksuse üür on 
odavam kui munitsipaalkorte-
ris. Mõnikord kolib näiteks nai-
ne mehega koos ära, kuid mees 
lahkub pere juurest. Naine jääb 
üksinda – lapsed väikesed, maks-
ta tuleb üür ning veel lasteaia- 
ja koolikulud. Siis juhtub, et ini-
mesed tulevad tagasi.

Oli ka üks pere, kes kaotas 
niimoodi korteri, kuid üürisid siis 
uuesti omale elamispinna – va-
ja oli jalad alla saada, jälle uuesti 
proovida. Kui inimene ikka mi-
dagi väga tahab, ta saab selle. 
Peab olema suur soov omaette 
elada, tööl käia ja oma lapsi ise 
kasvatada – ja kõik on teostatav. 
Meil ei ole niisugust olukorda, et 
tööd ei leia! Räägin neile ikka, et 
sa ei pea olema ju professor, võ-
ta kõigepealt see lihtne töö vas-
tu, pärast liigud edasi, õpid mi-
dagi juurde, kandideerid edasi. 
Kõik oleneb tahtejõust!

Mis te arvate, millest praegu-
sed kodutud enim puudust tun-
nevad?

Usun, et oma hinges tunnevad 
nad puudust lastest ja lähedas-
test, võib-olla sellest elust, mi-
da nad kunagi elasid. Tulemas 
on jõulud ja uusaasta, mille nad 
veedavad sotsiaalmajutusüksu-
ses. Materiaalselt on meil siin 
ju peaaegu kõik olemas: elani-
kel on kõht täis ja tuba on soe. 
Aga oma sugulussidemed on pal-
jud kahjuks alkoholismiga lõh-
kunud, nendega ei taheta lävida.

Nad tahaksid rääkida ja arutle-
da millegi üle, olgu selleks kasvõi 

poliitika või maailmaprobleemid. 
Vahel nad tahavad lihtsalt juttu 
ajada, aga ärakuulamiseks pole 
kellelgi aega. Mina ütlen, et tul-
ge ikka ja vestleme, mul on uks 
alati lahti. Seega, puudust tun-
nevad nad just ärakuulamisest.

Kas kodutute varjupaika lähe-
vad mõned tõesti vaid äärmisel 
juhul, kui õues on väga külm,  
nagu kasvõi praegu?

Osa ei tulegi telkidest ja kuu-
ridest enam ära, või kui nad 
viiaksegi varjupaika, jäävad sin-
na vaid mõneks kuuks talvel, kui 
ei suuda külmaga tänaval vas-
tu pidada. Aga kohe kui saabub 
kevad, lendavad nad ruttu-ruttu 
minema. See kontingent ei ta-
ha mitte mingisugusele korra-
le ega reeglitele alluda, neil on 
oma elustiil. Tõsi küll, neid lei-
dub siiski vähe.

Kuidas on kodutute seltskond 
Paljassaare keskuses aastatega 
muutunud, on teil ka naisi-lapsi? 

Muutunud on see, et peresid 
on vähem. Kui mina 2011. aastal 
tööle asusin, oli perede osakaal 
suurem kui üksikute oma – vä-
ga palju emasid lastega. Mõnel 
oli abikaasa. Praegu on olukord 
vastupidine – juurde on tulnud 
üksikuid naisi ja mehi, eriti pal-
ju just üksikuid mehi. 

Samuti näeb väga palju psüü-
hikahäirega inimesi, kellel on 
kummalised käitumisharjumu-
sed. Lisaks kohtab tänapäeval 
kahjuks kodutuid, kes on kogu 
aeg rahulolematud ja arvavad, 
et neile peaks rohkem pakkuma. 
Ometi on Tallinna linnas kodu-

eripära, mingid sotsiaalsed häi-
red, et noor kardab teisi inime-
si, ja see ongi põhjus, miks ta 
tööle ei lähe. Loomulikult võib 
ka siis kodutuks jääda, kõik ole-
neb vanematest.

Kas kodututel pole lähedasi? 
Miks mõni ei võiks oma sugu-
laste või laste juures elada?

Kõigil kodututel on sugula-
sed, aga nendega puudub kon-
takt. Sugulaste ja lastega suht-
levad meil vähesed. Võib juh-
tuda, et keegi lahkub n-ö pil-
ve piirile ja meie siis hakkame 
sotsosakonna kaudu otsima, 
kas tal on lapsi või abikaasa. 
Ja selgub, et kõigil on olnud, 
aga kui me oleme siis kas tüt-
re või naisega ühendust võt-
nud, selgub, et nad ei ole üld-
se läbi käinud – ei ole temast 
midagi teada tahtnud.

Kas leidub ka selliseid kodutuid, 
kes ei tahagi Paljassaare varju-

paigast lahkuda, sest  karda-
vad iseseisvat elu?

Leidub tõesti neid, kel 
tekib õpitud abitus, kui 

nad on meil olnud vä-
ga pikka aega. Ta-
valiselt kohtab seda 
perede puhul. Näi-
teks oli meil ühes 
sotsiaalmajutusük-
suses pere, kelle-

le linn eraldas mu-
nitsipaalkorteri. Nai-

ne hirmsasti tahtis seda 
saada, aga hakkas ära min-

nes nutma, et kuidas ta üksin-
da hakkama saab. Meilt sai ta 
alati tuge, tal oli, kellega nõu pi-
dada, ning ümberringi tuttavad 
pered. Alati minnakse ära nu-
tuga ja küsitakse, et kui midagi 
juhtub, kas siis võib tagasi tulla. 

Õnneks on endised elanikud 
oma eluga siiski hästi hakkama 
saanud ja isegi vahel öelnud, 
et väljend "tuleb anda väike 
vops selga, et eluga edasi min-
na" peab tõesti paika. Inimene 
juba on kord selline, et kuidagi 
kivistub rutiini ära – ta on har-
junud, et elu käib kogu aeg üht-
pidi. Kui elumuutus tuleb, ahas-
tatakse: kuidas ma nüüd hakka-
ma saan? 

Vähe leidub selliseid, kes tões-
ti saavad korteri, ei suuda seal 
toime tulla ja tulevad meile ta-

Tallinnas  
elab 700 kodutut 
ja vaid väike osa 
neist on kaotatud 

inimesed.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

KODUTA AIVAR: Tegin siin alkoholiga lõpparve, otsin tööd ja soovin oma kodu
"See pole mingi elu, kui 
hommikul otsid esimese 
asjana poodi, kust alko-
holi osta," tunnistab ko-
duta Aivar Pae.

Pae on elanud Aka-
deemia tee üksuses mõ-
ned nädalad. "Tulin siia 
varjupaigast. Sinna sat-
tusin tänu korterivõlga-
dele ja mul olid ka alko-
holiprobleemid," rääkis 
ta. "Kui sa ise tahad, siis 
saad oma eluga hakka-
ma. Aga kui hommikul lä-
hed ja vaatad, kus on esi-
mene pood, kust alkoholi 
osta, siis see pole elu. 

Mina tahtsin 
parema elu 
peale. 
Soovin 
omaette 
elamist 
ja sel-
leks tu-
leb töö-
koht  leida. 
Otsin tööd, 
aga mul oli in-
sult, mistõttu üks käsi 
ei liigu ja rääkida on 
kehv. Aga alkoholiga te-
gin lõpparve 1. oktoob-
rist."  

Koduta Roman Russ li-
sas, et Akadeemia teel on 

normaalne elu. 
"Siin palju 

asju ei tohi 
olla, ainult 
esmatar-
bed. Aga 
mul on 
siin muu-

sika ole-
mas," mai-

nib ta.
Tallinna sot-

siaaltöö keskuse 
Akadeemia üksuse juht 
Maarika Kärp selgitas, 
et tänaval elavatel ini-
mestel on kõigepealt 
võimalus minna kodutu-
te öömajja. Või kui öö-

maja jaoks on inimene 
liiga nõrk, siis varjupai-
ka, kus nende eest öö-
päev läbi hoolitsetakse.

Edasi aga on võimalus 
saada elukoht sotsiaal-
majutusüksusesse. Kär-
bi sõnul satuvad koduta 
inimesed neile linnaosa 
sotsiaalhoolekande osa-
konna kaudu. "Siin on ka 
inimesi juba aastaid ela-
nud," lausus ta. "Muidugi 
on meie eesmärk, et ini-
mene saaks võimalikult 
kiiresti abi, nõustamist 
ja tuge – nö  jalad alla ja 
juba iseseisvasse ellu 
tagasi." 

Tallinna sotsiaaltöö 
keskuse direktor Kersti 
Põldemaa tõi lihtsa näite,

kuidas inimene koduta 
jääb. "Üürikorteris elav ini-
mene jääb koroonasse ja 
satub haiglasse," rääkis 
ta. "On seal kaks, kolm, 
neli kuud. Ja ta ongi kodu-
tu." Põldemaa sõnul elab 
pealinnas 700 kodutut, 
kellest enamikku on või-
malik tavaellu tagasi ruua. 
"Vaid väike osa neist on 
kaotatud inimesed!"

Vaata videot ja saa-
det Panoraam aad-
ressilt pealinn.ee
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tutele loodud väga head tingimu-
sed: neil on mugavustega toad ja 
soe vesi, voodipesu pestakse ära. 

Meil Paljassaare sotsiaalma-
jutusüksuses maksavad koduta 
inimesed üüri, aga tavaliselt 
vaid 70 eurot kuus, see-eest 
on elu nagu hotellis! Kõik te-
hakse ette-taha ära, elanikud 
ei pea muretsema mitte mil-
legi pärast. Ei ole muret, kas 
põleb lambipirn läbi või miski 
ei tööta, me hoolitseme kõige 
eest! Minu meelest on vähe-
malt Tallinna sotsiaaltöö kes-
kuse üksustes väga hea hoo-
litsus. Meil Eesti riigis on ko-
dutute eest hoolitsemine aas-
tatega ikka väga hea taseme-
ni jõudnud, iseäranis hästi on 
kõik korraldatud Tallinna lin-
nas. Tänavale jäämine on ko-
dutute endi valik – ja neil on 
võimalus valida.

Kui head on Tallinnas üldse või-
malused koduta inimeste jaoks 
võrreldes mõne teise omavalit-
susega?

Mina olen töötanud lisaks Pal-
jassaarele veel Tuulemaa ja Kau-
ge üksuses, ning võimalused on 
kogu aeg paranenud: linn aitab 
remontida ruume,  oleme saa-
nud uue mööbli. Meil on pesu-
masinad ja kuivatid riiete, ihu-
pesu, jopede ja pükste pesemi-
seks-kuivatamiseks. Hiljuti ava-
ti Sõpruse pst 5 ühiselamutüüpi 
sotsiaalmaja, kus on möbleeritud 
korterid – linna kodutud elavad 
nagu kuninga kassid! Paljassaa-
re majas püüame väga puhtust 
ja korda hoida: meil on korista-
mise graafikud ja me tõesti sur-

vestame ka elanikke puhtust pi-
dama, teisiti ei saa. 

Sügisel avalikustatud uuringust 
selgus, et Tallinnas on kodutute 
arv vähenenud ligi kolmandiku 
võrra – neid on nüüd 800 rin-
gis. Kas kõik, kes abi vajavad ja 
seda vastu võtavad, saavad ma-
jutatud?

Absoluutselt kõik, kel elukoh-
ta pole ja kes seda soovivad, 
saavad Tallinna linnalt peavar-
ju. Meil on majutuskohad, kus 
praegugi leidub vabu kohti.

Milliseid müüte liigub ko-
dutute ja kodutuse üm-
ber?

Müüt on, et ko-
dutud on mustad 
ega pese ennast. 
See käib tegeli-
kult ainult täna-
vakodutute kohta. 
Sotsiaalmajutusük-
sustes teenusel ole-
vad kliendid on tä-
nu töötajate järjekind-
lale tegevusele hooldatud 
ja puhtad.

Millega sotsiaalmajutusüksuse 
elanikud päeviti tegelevad?

Tavaliselt nad jalutavad päe-
val ringi, kui aga algavad pen-
sionipäevad, käiakse ainult poes. 
Meie töötajatena hoolitseme selle 
eest, et arstiabi ja kõik inimväär-
seks eluks vajalik oleks olemas.

Kas koroonapandeemia on ko-
dutuid juurde tekitanud?

Kodutute arv ei ole seoses 
koroonaga suurenenud. Küll aga 

Kust saab kodutu Tallinnas ulualust  
ning kuidas pääseb ta tänavaelust?
Kodutute öömajad

Merelahe tee 4 (26 koh-
ta)
Pöörduda saab 

öömaja lahtioleku-
ajal. Öömaja tegut-
seb 1. jaanuarist 
30. juunini ja 1. sep-
tembrist 31. det-
sembrini kl 19-9. 
Jõulude ajal (24.-26.
detsember) ja uusaas-
tal (1.jaanuar) avatud öö-
päev läbi.

Ööbida saab kolmekohalistes tuba-
des põrandale paigutatud madratsitel. 
Pesemine ja toiduvalmistamine ühiska-
sutatavates ruumides.

Tallinna elanikele on öömaja tasuta, 
teistele esimesed kolm ööd tasuta ja 
järgnevad hinnaga 8.80 eurot öö. 

 
Kauge 4 

Siin võib ööbida ka inimene, kes vajab 
ajutiselt ööpäevaringset majutust, hool-
dust ja põetust. Vastava otsuse teeb ra-
vikindlustamata isikute puhul ravikind-
lustamata isikute arst ja kindlustatud isi-
kute puhul perearst või raviasutus. Ini-
mene saab vastavalt tema soovidele, 
hinnatud vajadustele ja olemasolevatele 
võimalustele sotsiaalnõustamist, hool-
dust ja meditsiinilist abi. Toitlustamine 
kolm korda päevas, ööbimine ühe- kuni 
neljakohalistes tubades. Öömaja on tal-
linlastele tasuta, teistele esimesed kolm 
ööpäeva tasuta ja järgnevad hinnaga 
16.90 eurot ööpäev. 

Kui inimene soovib abi kodutuelust 
loobumisel, võib ta saada vastavat tee-
nust. Selle määravad hoolekandeosa-
konna töötaja koos sotsiaaltöötajaga, 
hinnates isiku hooldusvajadust ja/või 
lähtudes tema tervisest. Teenust pakub 
varjupaik ainult Tallinna elanikele. Maju-
tamine ühe- kuni neljakohalistes tuba-
des, teenuse eest tasub klient oma sis-
setulekust 95%. Teenuse saamiseks 
helistada tel 677 5871 ja 677 5874.

Sotsiaalmajutusüksused
Sotsiaalmajutusüksused (SMÜ) on 

mõeldud inimestele, kel on juba 
kindel soov ja tahe tänava-

elust loobuda. Need on ju-
ba kindlad elukohad, mis 
asuvad Akadeemia tee 
34, Tuulemaa 6, Paagi 8, 
Männiku tee 92, Varre 7, 
Mahtra 44, Kadaka tee 
153. SMÜ-sse pääsemi-

seks tuleb esitada oma lin-
naosa valitsuse sotsiaalhoo-

lekande osakonnale kirjalik 
taotlus. Elada saab ühe- kuni neljako-

halistes tubades ning selle eest tuleb 
tasuda 30-90 eurot kuus, olenevalt ük-
suse asukohast ja sellest, mitme koha-
ga toas elatakse.

 
Paljassaare üksus

• Majas on 40 kohta, neist neli nais-
tele.

• Süüa saavad elanikud lähedal asu-
vast Punase Risti supiköögist ja linna-
osavalitsuse sotsiaalosakonna toidupa-
kist. Kuus korra valmistatakse süüa 
oma majutusüksuses; tavaliselt suppi, 
aga teinekord ka lisaks prae.

• Majja tulijaid kontrollitakse, et neil 
ei oleks tuberkuloosi ning nad ei oleks 
koroonapositiivsed. 

Ühiselamu Sõpruse pst 5
Elukoha saamiseks tuleb oma linna-

osa valitsuse sotsiaalhoolekande osa-
konnale esitada kirjalik taotlus.

Magada saab möbleeritud toas, kus 
on kööginurk ning WC koos duširuumi-
ga. Tasu on ühekohalises toas 90 eurot 
kuus, kahekohalises 70 eurot kuus. Hin-
nale lisandub tasu kommunaalteenuste 
eest (elekter, vesi ja küte).

Nii öömajas, varjupaigas kui ka SMÜ-
s ei tohi alkoholi sisse tuua ja kohapeal 
tarvitada, kuid alkoholijoobes elanikud 
lubatakse tuppa. Agressiivseid elanikke 
kutsub korrale majutusüksuse turva-
töötaja või kutsutakse politsei.

Sotsiaalmajad

• Järgmise astmena võib tänavaelust 
loobuja taotleda kohta sotsiaalmajas. 
Sotsiaalkorteris võib elada juba ise-
seisvalt kasvõi oma perega. Sa-
mas toetavad sotsiaaltöötaja 
ja tegevusjuhendaja asukat 
vajadusel eluga toime tule-
misel sotsiaalteenuste ja/
või -toetustega. Töötajad 
aitavad vajadusel ravimeid 
võtta, toitu valmistada, poes 
käia, tööd otsida, makse 
maksta, elektri- ja veenäite teata-
da, dokumente ja avalduste koostada 
jne.

• Sotsiaalkorterisse elama asunu sõl-
mib üürilepingu linnavaraametiga. 
Erinevalt SMÜ-st elanikke üle enam 
ööpäev läbi ei valvata. Sotsiaalkorte-
rid on ühe- või kahetoalised ja üsna 

pisikesed, üürihind jääb alla kahe eu-
ro/m². Elanikul tuleb tasuda ka kom-

munaalkulud.
• Sotsiaalmajad asuvad 

Kivila 3a, tel 621 8177; 
Muhu 9, tel 637 
2545; Katleri 6, tel 
633 8136; Paasiku 7, 
tel 633 8145; Ener-
gia 13, tel 655 4187; 

Sõpruse pst 5, tel 
655 7309 ja 655 7349; 

Paagi 10, tel 674 7000; 
Lõime 19, tel 645 7890 ja 645 

7891; Akadeemia tee 32, tel 711 
0515; Pihlaka 12, tel 659 3240; Män-
niku tee 92, tel 667 0543; Kauge 4, 
tel 677 5871; Tuulemaa 6, tel 666 
0880; Varre 7, tel 601 4948; Paagi 8, 
tel 655 9081;  eakatele Maleva 18. 

on väga palju juurde tekkinud 
vaimupuudega alkohoolikuid. 
Kui varem olid eraldi vaimu-
puudega inimesed ja alkohoo-
likud, siis nüüd on vaimupuu-
dega alkohoolikuid. Sealjuures 
on vaimupuue kaasa sündinud 
või lapsepõlvest pärit. Hoolde-
kodud, kus elasid just vaimse 
häirega inimesed, on ära kadu-
nud ja nüüd on vabalt liikumas 
selliseid inimesi, kes ei oska ise-
endaga mitte midagi peale haka-
ta. Lisaks on neil tekkinud veel 
nn sõbrad ja alkohol, ja on väga 
kurb, et neid ei ole kuhugi pai-
gutada, sest keegi neid ei taha. 

Kõik algab küllap inimese enda 
otsusest elu muuta... Kui raske 
on seejuures kodutuid tänavalt 
ära saada, veenda, et nad suu-
davad elu uuest alustada? 

Esimene asi, mida hätta sat-
tunud tegema peaks, on pöördu-
da oma linnaosavalitsuse sotsosa-
konna poole ja rääkida enda olu-
korrast. Kui aga inimene ei taha 
abi, ei saa teda mitte keegi aidata.

Kui palju mõjutavad kodutust ja 
raskendavad oma kodu saamist 
väga kallid üüri- ja korteriostu-
hinnad?

Meil on linna ehitatud sot-
siaalmaju ja munitsipaalkorte-
reid. Üks neist on näiteks Raa-
diku korpus, kuhu suunati omal 
ajal palju inimesi Kopli liinide 
lagunenud puumajadest. Siin on 
aga üks nüanss: tuleb maksta üü-
ri. Kui sa tööl ei käi ja raha ei 
ole, ei hoita sind üheski korte-
ris, oma kommunaalkulud peab 
ära maksma. Ja töökoht on siin 
kõige alus.

Millised iseloomuomadused pea-
vad olema sotsiaaltöötajal, et 
oma tööd pikalt ja hästi teha?

Peaks olema rõõmsameelne 
ja tahtma inimesi aidata. Ei tohi 
olla kade ega tige, paha tuju ei 
tohi olla. Töö on nagu teraapia! 
Et teha sotsiaaltööd, peab olema 
sisemist sära. Vaatamata sellele, 
et võidakse öelda halvasti, siis 
sa ju tead, et selles ei ole mit-

te midagi isiklikku, inime-
ne on endast väljas ja är-

ritunud, ta lihtsalt on 
ise õnnetu ega oska 
seda kuidagi teist-
moodi väljendada. 
Sina oled lihtsalt 
esimene, kes talle 
ette satub. Eks aas-
tate jooksul on juba 

aru saadud, kellega 
võib natukene kurjus-

tada, kellega nalja visa-
ta, kellega teravamalt rää-

kida või kellelt nõuda.

Mida sooviksite jõulude puhul 
koduta jäänud inimestele ja teis-
tele nende ümber?

Neile, kes on oma kodu kao-
tanud ja ei tea, mida teha, soo-
vitaksin kindlasti kohe pöördu-
da oma linnaosavalitsuse sot-
siaalosakonda sotsiaaltöötaja 
poole. Ei maksa istuda kodus, 
nutta ja hädaldada! Mitte kee-
gi ei tea, et sul on häda käes, 
mitte keegi ei näe sind, ise tu-
leb olla aktiivne. Alati, kui on 

Inimestel  
on siin mate-

riaalselt kõik ole-
mas, kuid suhted  

lähedastega  
on kahjuks  

lõhutud.

mingi raskus, tuleb pöörduda 
abi saamiseks teiste poole. Ja-
gatud mure on pool muret ja 
alati leitakse lahendus. Lahen-
damatuid probleeme ei ole! Ja 
kuni inimene on elus, nii kaua 

on kõik hästi, niikaua me võit-
leme ja saame alati rõõmsamalt 
edasi minna. Öeldakse ju, et kui 
asi on juba nii hull, et hullemaks 
enam minna ei saa, saab minna 
ainult paremaks.
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Lahkuv aasta seondub küll Covidi ja hinnatõusudega 
ning ka rahvusvahelisel areenil pole just kõige rahu-
likumad ajad, samas on kohe käes jõulud ning tule-
mas aastavahetus. Peaksime hoolitsema, et sel ilusal 

ajal ja uuel aastal jaguks rõõmu ka meie endi ja lähedas-
te peredesse. Tasub märgata kohti, kus pitsitavad vaesus ja 
sassi läinud suhted. Jõulude ajal ei tasu ka kallite kinkidega 
üle pingutada, kui iga elektripirn laes tiksub pea kuuldavalt 
nagu vali taksomeeter. Rohkem abi on ehk armsatega koos 
veedetud ajast, heast sõnast, mis ravib hinge, või käe külge 
löömisest tööde juures, millega lähedane on hätta jäänud. 
Tunnet, et meid armastatakse, ei kompenseeri ühegi kulla-
koormaga. Eriti peaksime huvi tundma, millega tegelevad 
meie noored, kelle hinged on järjest enam haiged. Nad os-
kavad küll vajutada nutiseadmete õigeid kohti, kuid lihast 
ja luust sõpru ning hoolimist see ei asenda.

Koroona ja rohepöörde kõrval ei tohi unustada teisi tee-
masid, eelkõige seda, et 
kõigil oleks juurdepääs hea-
olule, mille olulised osad 
on  haridus, kultuur ning 
tervishoid. Õnneks muutub 
meie linnakeskkond aina 
paremaks. Tallinlased said 
endiselt nautida tasuta ühis-

sõidukeid ning toetusi, mida teiste omavalitsuste elanikud ai-
nult kadestavad. Hiljuti saabus teade, et Ülemiste suurtermi-
nali ehitus toob meile peagi lennujaamast sadamasse viivad 
trammid ning diiselbussid vahetuvad järk-järgult keskkonna-
sõbralikumate vastu. Algab ka moodsa Tallinna suurhaigla 
kavandamine. Rajamisel on linnateatri uus maja ning looma-
aed ja botaanikaaed saavad juurde uusi rajatisi.

Palju elurõõmu lisasid ka lumised ilmad, mil sai nauti-
da suusarõõme, ja soe suvi, mil 

merevesi oli pikalt soe ja mõ-
nus. Kindlasti mõjus igaühe-
le natukenegi toonust tõst-
valt seegi, et Tallinna muu-
sikalembust on laias maail-
mas märgatud ning me sai-
me UNESCO muusikalinna 

tiitli lisaks rohelise pea-
linna nimetusele aas-

taks 2023.

Parim kink  
on aeg ja  
armastus

Ivo Karlep, 
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

Eriti peaksime hoo-
litsema noorte eest, 
kelle hinged üha 
enam haiged.

Uuel aastal tuleb vanematel 
lasteaiakoha eest tasuda 
endiselt 71,25 eurot, kuigi 
see peaks tõusma.

Linnavalitsus teeb volikogule 
ettepaneku muuta volikogu mää-
rusi ja mitte tõsta tallinlaste las-
teaiatasu. "Koroonaaja keeruka-
te olude leevendamiseks on linn 
välja töötanud mitmeid täienda-
vaid abimeetmeid. Nii näiteks 
peavad tänavu sügisest need Tal-
linna pered, kelle kaks või enam 
last käivad munitsipaallasteaias, 
maksma kohatasu vaid ühe lap-
se eest," selgitas abilinnapea Va-
dim Belobrovtsev. 

Töötasu alammäära kasvu-
ga tõuseb uuest aastast lasteaia 
kohatasu seniselt 71,25 eurolt 
79,79 eurole, kuid tallinlastele 
jääb kehtima praegune koha-
tasu ehk 71,25 eurot ning selle 
kasvu ehk 8,54 eurot katab linn 

toetusena. Ujulaga lasteaias kas-
vab kohatasu järgmisest aastast 
seniselt 78,26 eurolt 87,64 euro-
le ja ka selle kasvu katab linn. 

Vastavalt koolieelse lasteasu-
tuse seadusele kaetakse muud 
kulud linnaeelarve vahenditest 
ja osaliselt vanemate poolt. Va-

nemate poolt kaetav osa ühe lap-
se kohta ei või ületada 20% va-
bariigi valitsuse kehtestatud pal-
ga alammäärast. Vanemate kae-
tava osa määraks on Tallinnas 
kehtestatud ühes kuus ühe lap-
se kohta summa, mis moodus-
tab 12,2% valitsuse kehtesta-
tud töötasu alammäärast kuus, 
ujulaga lasteasutuses on vane-
ma osa määr 13,4% töötasu 
alammäärast kuus. Linn katab 
Tallinna elanikule vanema osa 
määra tõusu, mis kajastub toe-
tusena lapsevanemale esitataval 
arvel. Seega jääb vanema osaks 
ühe lapse kohta jätkuvalt 71,25 
eurot kuus ja ujulaga lasteasu-
tuses 78,26 eurot kuus.

Ka Keskerakonna ja Sotsiaal-
demokraatliku Erakonna sõlmi-
tud koalitsioonilepingus Tallin-
na linna juhtimiseks on sätesta-
tud, et lasteaia kohatasu ei tõs-
teta ja säilitatakse 

Lasteaia praegune kohatasu jääb samaks 

Kallis lugeja! 
Pealinna paberleht  
läheb nüüd väikesele  
jõulupuhkusele ning  
ilmub taas 17. jaanuaril.  
Rahulikku jõuluaega  
ja imelist uut aastat!  
Värskeid uudiseid  
saad ka jõulude ja  
aastavahetuse  
ajal lugeda pealinn.ee

Riigikontroll avaldas äsja mõtle-
mapaneva raporti vähi sõeluu-
ringutest, otsides vastust, miks 
avastatakse pahaloomulisi kas-
vajaid liiga harva. Eestis on ol-
nud läbi aastate nii, et pooled 
sõeluuringutele kutsututest ei 
ilmu kohale. Ometi on 
sõeluuringud tõhu-
saim võimalus vähk 
varases staadiu-
mis avastada ja 
inimene terveks 
ravida. 2020. a 
jõudis rinnavähi 
osas sõeluuringu-
tele vaid 52% siht-
rühmast, jämesoole-
vähi puhul 50% ja ema-
kakaelavähi puhul 42%. 
Üks põhjus on see, et kutsed ei 
jõua adressaatideni. Suur osa 
inimestest ei ela sellel aadressil, 
mis on rahvastikuregistris. Kui 
elatakse üürikorteris, siis takis-
tavad sageli omanikud selle 
märkimist registris alalise eluko-
hana. Teisalt ei anna see min-
geid lisaõigusi korteri osas ja 
üürnikul on õigus oma elukoha-
andmed registreerida. Jõgeva, 

Põlva ja Saare maakonnas on 
aidanud inimestel end uurida 
lasta mammograafiabuss. Seal 
jõuab rohkem rahvast arstide 
pilgu alla. Ilmselt tulekski vähi 
sõeluuringutele hakata lähene-

ma nagu koroona-
viirushaiguse 

vaktsineeri-
misele, 

kus näi-
teks 
Tallin-
nas on 
püütud 
kaitse-

süstimis-
punkte 

avada ini-
meste liikumist 

arvestades. Mam-
mograafia- jmt uuringubusse 
võiks hakata kasutama ka suu-
remates linnades ja sinna võik-
sid olla teretulnud kõik uurita-
vasse vanuserühma kuulujad. 
Hämmastav on veel, et meie di-
giriigis saab sõeluuringutele re-
gistreeruda peamiselt vaid tele-
foni teel, üleriigilise digiregistra-
tuuri kaudu pole see võimalik.

Tallinn võtab osa Euroopa inno-
vatsiooni- ja tehnoloogiainsti-
tuudi projektist, uurimaks linlas-
te jalgrattasõiduteid ja -harju-
musi ning võimalusi, kuidas 
meelitada inimesi 
rohkem jalgrat-
taga sõitma. 
Eelnõu pro-
jektis osale-
mise kohta 
saadeti juba 
volikogusse. 
Nüüd tuleb 
leida järgmisel 
aastal 500 ratturit, 
kelle sõiduvahendite külge kin-
nitatakse sõitmise iseärasusi 
registreeriv seade, näiteks kus 

ja kui tihti sõidetakse. Selle eest 
makstakse 30 eurot kuus nn ro-
hepreemiat. Eelnõu järgi peaks 
makstama reaalselt autostu-
mist vähendava liiklemise eest, 
ehk siis sõidul asjade ajami-

seks näiteks kesklinnas, 
mitte kusagil linnaäärsel 

terviserajal. Uuring kes-
tab terve järgmise aas-
ta. Lisaks Tallinnale 
osalevad projektis 
partnerid Rootsist, 

Itaaliast, Türgist ja Por-
tugalist. Eesmärk on mõis-

tagi teada saada, kuhu oleks 
rattateid ja -koridore kõige 
mõistlikum projekteerida, et au-
tostumist pidurdada.

Pandeemia on suurendanud 
maailmas lõhet rikaste ja vaeste 
vahel – nõnda nagu üldse kriisi-
des tavaks. Maailma meedias 
avaldati, et ainuüksi koroona-
vastane vaktsiin on toonud juur-
de üheksa miljardäri. Nende ti-
pus asuvad omakorda Moderna 
ja BioNTechi juhid Stéphane 
Bancel ja Ugur Sahin – kumma-
gi varade väärtus küünib üm-
marguselt nelja miljardi dollari 
ehk umbes kolme ja poole Tal-
linna aastaeelarve mahuni. Kõi-
kide uute vaktsiinimiljardäride 
vara koguväärtus on üle 16 mil-
jardi euro. Võrdluseks – Eesti 
riigieelarve maht on üle 13 mil-
jardi. Postimees vahendas sa-
mas Pariisi majanduskooli koos-
tatud maailma ebavõrdsuse ra-
portit (World Inequality Report), 
kust selgus, et 2020. a kasvas 
miljardäride rikkus üldse rekor-

dilise kiirusega. Rikkai-
mad 10% elanikkonnast 
said mullu 52% ülemaailmsest 
sissetulekust, vaesem pool tee-
nis vaid 8%. Põhjus on lihtne: 
pandeemia soosib tehnoloo-
giaid ja ligipääse tehnoloogiate-
le, mis võimaldavad edukust sõl-
tumata piirangutest. Euroopa li-
beraalsetes turumajandustes 
on ebavõrdust vähendanud ül-
diselt vaid valitsuste sekkumine. 
Meil on endiselt esiplaanil dog-
ma, et ettevõtlikkust ei tohi ka-
ristada ja maksudega ei mängi-
ta. Eestiski on vaesemate ja rik-
kamate lõhe koroonaviiruse krii-
sis kasvanud. See ei ole aga ot-
seselt statistikaga mõõdetav. 
Teatavasti ei tähenda vaesus 
enam ammu toidu või eluaseme 
otsest puudust, vaid ääremaali-
sust, üksindust ning võimaluste 
puudumist.

Euroopa Komisjoni asepresi-
dent Frans Timmermans tooni-
tas hiljuti seoses energiakriisiga 
hoonete uuendamise täht-
sust. Tema väitel peab 
15% euroliidu kõige 
madalama ener-
giaklassiga ehk G-
energiamärgise-
ga majadest aas-
taks 2030 kand-
ma F- energia-
märgist. 2050. 
aastaks tuleks aga 
kõigi hoonetega jõuda 
energiatõhususeni. Eestis 
tähendab see järgmistel aas-
takümnetel üüratute summade 
leidmist renoveerimisele. Reno-
veerimise strateegia seati meil 
majandus- ja kommunikatsioo-
niministeeriumi haldusalas paika 
2020. a suvel. Praegusega võr-
reldes tuleb renoveerimise tem-
pot tõsta viis korda. Kui isegi lei-
takse suured summad, eri aas-

tatel poolest miljardist kuni mil-
jardi euroni, tekib küsimus ehi-

tusfirmade jõudlusest. 
Koju tuleb meelita-

da kõik kalevi-
pojad. Juba 

praeguse 
aeglase 
tempoga 
on ehita-
jaid raske 
leida. 

Hanked 
nurjuvad, 

sest muud 
suured objektid 

nõuavad niikuinii endi-
selt oma osa. Ehitajad eelista-
vad aga suuri mahte. Kokku ku-
luks meil hoonete muutmiseks 
energiasäästlikuks – korterma-
jadest büroodeni – 24 miljardit 
eurot pluss inflatsioon. Jutt on 
siin enne 2000. a valminud ma-
jadest. Hiljem ehitati juba ener-
giatõhusaid.

Miks avastatakse Eestis  
vähktõbe liiga hilja?

Kas rohepreemia kasvatab 
jalgratturite arvu?

Pandeemia näitas  
maksusüsteemi iganemist

Hoonete uuendamiseks tuleb 
kalevipojad koju meelitada



AASTA KOKKUVÕTE  •  20. detsember 2021  •  9

LÕPPEVA AASTA SAAVUTUSED: 
Mida uut linnas sündis?

Vananenud diiselbussid vahetu-
vad keskkonnasõbralikega
Linn avas uusi ühissõidukilii-
ne ja pani käiku ka kolm uut 
koolibussi.

Praegu liigub linnas juba 
200 gaasibussi, Tallinna Lin-
natransport (TLT) kavatseb 
järgmise aasta lõpuks soetada 
neid veel 150. Nii kaovad ühis-
transpordiliinidelt kõik vane-
mad ühissõidukid. Pikemas 
perspektiivis, hiljemalt 2035. 
aastaks, viiakse linnatransport 
üle elektrile.

Lisaks hankis linn kolm uut 
koolibussi, mis sõidavad Viimsi, 
Tammneeme ja Tiskre ning 
Balti jaama vahet – ehk siis 

õpilased saavad nendega ää-
relinnast kesklinna kooli või hu-
viringidesse. Tegemist on üht-
lasi sammuga autoliikluse vä-
hendamise suunas. Lapseva-
nemad ei pea nii palju kui va-
rem "taksot tegema. Avati ka 
uusi bussiliine ja kohandati 
mõnd praegust. NäiteksÜle-
miste ärilinnakusse sõidab Väi-
ke-Õismäelt Mustamäe kaudu 
uus ekspressbussiliin nr 64. 
Bussiliini nr 73 marsruuti aga 
pikendati Kopli ja Maleva täna-
va kaudu Sepa tänavani, sest 
sealses piirkonnas ehitatakse 
palju ja elanikke tuleb juurde.

Tervist hoiavad laste kiirabi ja  
kodune vaktsineerimine
Tallinna Haigla rajamise osas 
jõuti olulise tähiseni ehk sõl-
miti projekteerimisleping. 
Veel jääb mööduvasse aas-
tasse mugavate vaktsineeri-
mispunktide loomine.

Tallinna Haigla rajamist on 
ette valmistatud aastaid ning 
novembris jõuti Itaalia ettevõ-
tetega projekteerimislepingu-
ni. Põhiprojekt peaks valmima  
2024. aasta alguses. Seejärel 
saab alustada ehitusega ning 
lõplikult on kavas sisse kolida 
2027.

Uus haigla on hädavajalik, 
sest Ida- ja Lääne Tallinna 
Keskhaigla vanu hooneid on 
üha keerulisem kohandada 
kaasaegse meditsiini nõuete-
le. Patsiente pole uues haiglas 
enam vaja jooksutada eri hoo-
netes paiknevate osakondade 
vahet ja meedikud saavad 
töötada ülimalt tänapäevastes 
oludes. Euroopa Komisjon kii-
tis septembris heaks 280 mln 
euro ulatuses ehituse rahasta-
mise. Kokku läheb haigla 
maksma üle 500 mln. Linna-
pea Mihhail Kõlvarti sõnul ka-

vatseb linn puudu jääva osa 
täielikult ise katta – juhul, kui 
riik kolmanda osalisena rahas-
tamisel appi ei tule.

Tallinn alustas ka esimese 
omavalitusena vaktsineerimis-
võimaluste toomist inimestele 
lähemale. Kevadel avati vakt-
sineerimiskeskused, suve lõ-
pus pakuti vaktsineerimisvõi-
malusi koolides. Oktoobris ra-
jati vaktsineerimistelgid. Prae-
gu töötab kaheksast vaktsi-
neerimispunktist koosnev 
võrgustik. Lisaks on eakatele 
loodud kodus vaktsineerimise 
võimalus, mida Tallinn ainsana 
suutis käivitada. Kevadest ala-
tes on Tallinna vaktsineerimis-
punktides kokku süstitud u 
200 000 vaktsiinidoosi.

Linn jätkas tänavu laste ko-
dukiirabiga. Projekti katseta-
des selgus, et lapsevanemad 
on taolise võimaluse eest vä-
ga tänulikud. Koduarstibrigaa-
did teevad tööd reedel, lau-
päeval ja pühapäeval kella 14-
22. Just nendel aegadel, mil 
perearstid vastu ei võta ja üld-
se on keeruline arstiabi leida.

Tallinn sai UNESCO  
muusikalinna tiitli
Teatrisõpru rõõmustab lin-
nateatri  hoogne uuenda-
mine ning peagi valmib ka 
loomaaia pilvemets.

Tallinn kannab alates 
2022. aastast UNESCO  
muusikalinna tiitlit. Linlaste 
jaoks tähendab tiitel enne-
kõike veel rohkem kontserte, 
veel rohkem igasugust muu-
sikat.

Hindamiskomisjon pani 
Tallinna avaldusele seejuures 
kõrge, maksimumilähedase 
hinde. Tallinna filharmoonia 
kunstilise juhi Tõnu Kaljuste 
sõnul ei tee uudis rõõmu mit-
te ainult muusikutele, vaid 
tõstab meie linna väärtust 
laial skaalal. "Olen aeg-ajalt 
ikka kuulnud, et kolleegid 
mujal maailmas küsivad, kui-

das on õnnestunud siin luua 
nii elav ja kõrgel tasemel 
muusikaelu," ütles Kaljuste.

Olulise tähisena tuleb mär-
kida veel linnateatrile uute 
majade ehitamist, mis algas 
pihta märtsis. Rajatakse 
uued teatrisaalid ja uuenda-
takse praegusi. Laia, Aida ja 
Laboratooriumi tänava 
kompleksi rajatakse muin-
suskaitse nõudeid arvesta-
des kaks uut hoonet. Seni-
seid maju tehakse ümber nii, 
et kahest sisehoovist moo-
dustub terviklik kompleks.

Lisaks jätkub botaanikaaia 
ja loomaaia uuendamine. Bo-
taanikaia jaoks on oluline 
majandushoone valmimine, 
loomaaias jätkub töö vih-
mametsa ja tiigrioru kallal.

Sportida saab uhkes Tondiraba 
pargis ja vee hinda hoiab soodsa-
na Tallinna Vee tagasiostmine

9. septembril valiti Tallinn 
nelja finalisti hulgast 2023. 
aasta Euroopa roheliseks 
pealinnaks. Tondiraba pargi 
või jalgrattaradade põhjal 
võib öelda, et hea roheline 
linn muudab inimeste elu pa-
remaks: vähendab tühikäike, 
toob loodust kodule lähema-
le ja kärbib tühja ja mõt-
tetut tarbimist

Tallinna tuge-
vustena tõi 
Soomes Lah-
tis kogune-
nud žürii väl-
ja terviklikku 
lähenemist, 
tasuta ühis-
transporti, 
tööstuslike lin-
naalade rohelise-
maks muutmist ja 
rohelise mõtteviisi saadi-
kuks olemist. Ühest küljest 
toob tiitel linnale rohkelt rah-
vusvahelist tähelepanu. Nüüd 
on Tallinnal kavas hakata siia 
loodava kompetentsikeskuse 
kaudu roheideid ja -tehnoloo-
giaid teistesse riikidesse eks-
portima ja teiste maade koge-
musi uurima. Muidugi pole asi 
tiitlis või selles, et kõik, mis on 
roheline, on tänapäeval mood-
ne, vaid et linlastel oleks üha 
mugavam, hubasem ja turvali-
sem. Uued keskkonnasõbrali-
kud bussid. Kaasaegne täna-
vavalgustus. Prügisortimine. 
Päikeseenergia kasutamine 
linnamajanduses. Rohelist lin-
na hakkame järjest rohkem 
nägema ja tajuma

Lõppev aasta läheb muu-
hulgas linna ajalukku erakord-
se rajatise, Tondiraba pargi 
avamisega. 29. augustil ava-
tud ainulaadne rohe- ja puh-
keala, mis laiub 29 hektaril, 
kätkeb endas mängu- ja spor-
diväljakuid, jalutamis- ja jalg-

rattateid, väljakuid koertele, 
aga ennekõike kaunilt ja pie-
teeditundega korrastatud 
maastikku.

Roheprojektina võib käsitle-
da sedagi, et linn ostis tänavu 
koos soojatootjaga Utilitas vä-
lisomanikult ära või tagasi et-
tevõtte Tallinna Vesi, saades 

selle põhiomani-
kuks. Ühest 

küljest saab 
muuta 

joogivett 
veelgi 
kvali-
teetse-
maks. 
Teisalt 

on või-
malik reo-

veeesettest 
sooja tootmine. 

Tänavu avati ka Pal-
jassaare veepuhastusjaama 
uus, 7,8 mln eurot maksnud 
mehaaniline puhastusseade. 
See hoolitseb, et 450 000 tal-
linlase reovesi töödeldakse 
näitajate poolest isegi märksa 
puhtamaks kui praegune me-
revesi, kuhu see juhitakse.

Kui veel keskkonnasõbrali-
kust linnaliiklusest rääkida, siis 
lõppeval aastal andsid palju 
kõneainet rattateed. Aastatel 
2015-2022 on Tallinna lisan-
dunud 44 km jalgratta- ja jalg-
teid, aga enamus neist väljas-
poole kesklinna ja südalinna. 
Kui tänavu sügisel köitsid  lin-
laste tähelkepanu linnapilti il-
munud punased jalgrattara-
jad, siis pälvis see valimiseel-
ses tuhinas ka küllaga (k)ar-
vustamist. Siiski täitsid need 
tühimiku ehk lubavad ratturitel 
ohutumalt linna südames sõi-
ta. Tänaseks on punased rajad 
juba omaks võetud ja nendeta 
ei kujuta tänavaid enam ette-
gi.

Pered vabanesid lasteaia  
kohatasust
Esimese haiguspäeva  toetus 
lubab nakatanuna koju jääda.

Kuigi linnavalitsus tegi riigile 
ettepaneku maksta haigushü-
vitist juba esimesest haigus-
päevast, mis vähendaks ini-
meste haigena töölkäimist ja 
teiste nakatamist, ei tuldud sel-
lele vastu. Seega otsustas lin-
navalitus, et Tallinn hakkab ala-
tes 25. märtsist haigushüvitist 
maksma alates esimest hai-
guspäevast. Hüvitise suurus on 
linlasele 30 eurot.

Praegusel paljudele majan-
duslikult keerulisel ajal otsus-

tati ka vabastada lasteaiaeali-
sed lapsed kohatasust – se-
da alates pere teisest lapsest. 
Soodustus laieneb eralaste-
aias käivate laste vanematele 
ja lapsehoiuteenuse kasutaja-
tele. Tänu sellele hoiab iga 
mitmelapseline pere kohatasu 
arvelt kokku umbes 800 eurot 
aastas. Linn on püüdnud ka 
juba varasemaid toetusi suu-
rendada, sest inflatsioon teeb 
oma töö. Näiteks tänavu ha-
kati maksma ühekordset pen-
sionilisa senise 100 euro ase-
mel 125.
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LAENUDEST PRIIKS: Vägivaldne 
mees sundis naise võlaorjusse
Kristiina Kröönström
kristiina.kroonstrom@tallinnlv.ee

"Olin kaua haiguslehel ja ei 
suutnud enam oma võlgu 
maksta. Kui mu elukaaslane 
elust lahkus, jäid ka tema 
võlad minu kanda," meenu-
tas keerulist olukorda tal-
linlane Lilija, kes võlanõus-
taja abiga on suutnud oma 
rohkem kui 10 000-eurost 
võlga vähendada 2000 
euroni. 

Lilija Kibuvitsal on kuhjunud 
aastatega eri võlgasid  kogusum-
mas rohkem kui 10 000 eurot. 
2007. aastal, kui Lilija Tallinna 
kolis, võttis ta enda sõnul ker-
gekäeliselt eri lühiajalisi laene. 
Tööl käies suutis ta tagasimak-
setega graafikus püsida seni, 
kuni tema ellu tulid õnnetused. 
"2008. aastal peksis mu elukaas-
lane, kes nüüdseks on surnud, 
mu kõvasti läbi. Olin siis kaua 
haiguslehel ja ei suutnud enam 
võlgu maksta," meenutas Lilija.

Lilija elukaaslane võttis sa-
muti laene, mida käendas nai-
ne. Kui elukaaslane lahkus, jäid 
needki tema  kanda. "Pärast se-
da tuli veel haigus peale. Ma 
ei maksnud ja võlad aina kas-
vasid. Ühel kuul ei maksnud, 
teisel kuul ei maksnud, nii see 
probleem käima läks."

Võlanõustaja  
leidis lahenduse

Aasta tagasi pöördus ta võ-
lanõustaja poole ja tänaseks on 
laenujääk vaid 2000 eurot. Li-
lija on arvestanud, et perekon-
na ja võlanõustaja toel saab ta 
võlgadest täiesti vabaks järgmi-
sel sügisel.

Kohtutäiturite ja pankroti-
haldurite koja statistika järgi on 
meil iga viies inimene võlgades 
ja rohkem kui pooled võlgni-
kest on nendega tõsisemas hä-
das. Nii ka tallinlane Evert, kel-
le ootamatud olukorrad elus on 
sundinud võlgu võtma ja kes ta-
gatipuks jäi kahe kuu eest töö-
tuks. "Raha koguma on võima-
lik hakata hetkest, mil sul mida-
gi jääb üle," lausus ta. "Ma saan 
aru, et see on valikute küsimus. 
Alternatiiv oleks  paljudele elada 

vanematekodus, aga inimesed ei 
lepi sellega. Nad tahavad ise elu 
alustada, võtavad riski ja edasine 
sõltub juba sellest, kuidas inime-
ne suudab end ära majandada."

Viimasel ajal ei ole Evert suut-
nud võlgade pärast eriti raha 
kõrvale panna. "Mingid tava-
lised laenud on mul 10 000-15 
000 euro suurused," ütles mees.

Võlgadest aitaks vabaks saa-
da nõustaja. Samas  tunnistas 
Evert, et võlanõustaja poole ta 
pöördunud ei ole ega näe sel-
leks ka põhjust. "Kõik on ju 
ikkagi mõistuse piirides. Minu 
meelest ei ole siin midagi eri-
list. See on meie reaalne täna-
päev, enamik eestlasi elab nii. 
Kui näiteks läheb läbi õhksoo-
juspump, mis peaks elektriar-
vet kolm korda vähendama, sul 
on aga laps ja maja külm, on-
gi lihtsalt selline sundseis. Siis 
tuleb laenu võtta."

Kodulaenuks hiiglaslik  
sissemakse

Võlanõustaja otsib võlgniku-
le kiireima tee, kuidas laenudest 
vabaks saada. Sealhulgas an-
nab nõu, kuidas koostada eel-
arvet nii, et sissetulek võimal-
daks võlga kustutada.    

Lilija lugu on aga keeruli-
sem, sest vägivaldsete episoo-
dide järel tekkinud töövõimetus 
ei võimalda tal enam palgatööl 
käia. "Ma saan 200 eurot pen-
sioni ning 30 eurot rohtude ra-
ha, kuid kohtutäitur võtab sealt-
ki raha maha. See ei loe, et ma 
tööl ei käi," kurtis Lilija.

Võlanõustaja juures sai aga 
Lilija teada, et enda suurima, 
6000-eurose võla puhul saab 
ta tänavu aastast kehtima ha-
kanud seadusemuudatuse järgi 
taotleda võla aegumist. "See 
6000 eurot on kustunud," rää-
kis ta. "Sain lahti sellest suu-
rest summast. Tegime Üllega 
(võlanõustaja – toim) suure  töö 
koos ära ja ma olen väga ra-
hul ning õnnelik. Vaid natuke 
on jäänud, kohe saab see saba 
otsa. Luban, et ei võta enam 
kunagi ühtegi laenu. Sain sel-
lise kogemuse, et karistan ka 
ise ennast ja mõtlen, miks ma 
nii loll olen olnud. Olin siis 
19-20-aastane."

Kui võlgadest on vabaks saa-
dud, siis kas varasemad makse-
häired jätavad jälje igaveseks, 
nii et pankade silmis on usal-
dusväärsus kaotatud? Swedban-
ki eluasemelaenude valdkonna-
juhi Anne Pärgma sõnul saab 
näiteks kodulaenu taotleda, kui 
viimase maksehäire kustumi-
sest on möödas vähemalt aasta. 
"Siis võiks ka omafinantseering 
olla 30 protsendi juures, sel ju-
hul saaks kodulaenust rääkida," 
lisas Pärgma.

Võlanõustajad on valmis sel-
leks, et jõuluostude ja üleüldise 
hinnatõusu tagajärjel võib nen-
de klientuur uuel aastal hüppe-
liselt tõusta.

Viimane aasta tõi nende ka-
binetti aga rekordiliselt palju 
investeerimispettuste ohvriteks 
sattunuid. "Võetakse võlgu, in-
vesteeritakse mingitele müstilis-
tele saitidele ja siis saadakse aru, 
et on petta saadud ja satutakse 
väga suurtesse võlgadesse," rää-

kis Tallinna sotsiaaltöö keskuse 
võlanõustaja Heete Simm. Tema 
sõnul tuleks headel aegadel raha 
natuke kõrvale panna ehk tege-
leda säästmisega. "Mitte öelda, 
et töötasu on liiga väike ja kõr-
vale panna ei saa. See ei ole te-
gelikult nii," ütles Simm ja lisas, 
et jõuluostude tuhinas tasub vaa-
data, et need ei tiriks võlaorjus-
se. Suured elektriarved, üleüldi-
ne hinnatõus, jõuluostud ja ah-
vatlevad laenupakkumised – tu-
leb hoolikalt kaaluda, enne kui 
laenu võtmiseks läheb.

Juba väiksemate võlgade tek-
kimisel tasub kohe  pöördu-
da võlanõustaja juurde. Pöör-
duda võib ka ennetavalt. Järje-
korrad võlanõustaja juurde on 
praegu keskmiselt nädalapikku-
sed ning kõigile tallinlastele on 
teenus tasuta.

Vaata videot ja saadet  
Panoraam aadressilt  
pealinn.ee

Lilijal Kibuvitsa võlgasid aitas nõusataja enam kui 8000 euro võrra vähendada.  Tallinna linnameedia

Jaani kirikus jutlustab jõulude ajal teiste seas ka Tallinna praost Jaan 
Tammsalu. Albert Truuväärt.

Jõulujumalateenistused 
pealinna suuremates kirikutes
Pühavaimu kirikus
 • Jõululaupäeval, 24. detsemb-

ril kõlab kell 16 jõulumuusika. 
Kell 17 jõuluõhtu liturgiline ju-
malateenistus.  Laulab kogu-
duse kammerkoor Riho Rid-
becki juhatusel.

• Esimese jõulupüha teenistus 
armulauaga 25. detsembril 
lell 11. Laulab kammerkoor 
Crede  Kristina Sildose juha-
tusel.  

• Teise jõulupüha teenistus ar-
mulauaga 26. detsembril kell 
11. 

Toomkirikus

• 24.detsembril kella 16-17 lau-
lab toomkoguduse koor Lau-
date Dominum Veljo Reieri ju-
hatusel. Solist on sopran Mai-
re Martinson, orelil saadab 
Kadri Ploompuu.  
Kella 17-18 jõuluõhtu liturgili-
ne jumalateenistus. Teenis-
tust viivad läbi peapiiskop 
emeeritus Andres Põder, 
õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja 
Joel Siim. Esineb toomkogu-
duse koor Laudate Dominum 
Veljo Reieri juhatusel orelil 
Kadri Ploompuu.

• 25 detsembril kella 11-12.30 
esimese jõulupüha missa 
"Sõna sai lihaks". Teenistust 
viivad läbi peapiiskop Urmas 
Viilma, õpetaja Arho Tuhkru ja 
õpetaja Joel Siim. Orelil Kadri 
Ploompuu, trompetil Mart Ki-
vi. 
Kella 13-13.30 Andres Uibo 
orelipoooltund. Kavas J. S. 
Bach, F. Liszt, A. Uibo loo-
ming. 
Kella 17-18 jõulupüha palvus 
muusikaga. Esinevad sopran 
Ludmilla Kõrts, viiuldajad 
Meelis Vahar ja Sirje Müller, 
vioolal Kristiina Sillak, tšellol 
Maris Vallsalu, kontrabassil 
Indrek Pajus, orelil Kadri 
Ploompuu.

• 26. detsembril kella 11-12.30 
teise jõulupüha missa. Teenis-
tust viivad läbi peapiiskop 
emeeritus Andres Põder ja 
õpetaja Joel Siim. Esineb Tal-
linna saarlaste segakoor He-
len Kivimägi juhatusel, orga-
nist Piret Aidulo. 
Kella 14-15 missa Merivälja 
pansionaadis.

Jaani kirikus

• 23. detsembril kell 12 armu-
lauaga palvus, mida peab Ar-
ne Hiob. 
Kell 18 piletiga kirikukontsert 
"O magnum mysterium".

• 24. detsembril kell 16 jõulu-
õhtu liturgiline jumalateenis-
tus. Jutlustab Eve Kruus. 

Kell 18 ja 20 jõuluõhtu liturgi-
line jumalateenistus. Jutlusta-
vad Arne Hiob ja Jaan Tamm-
salu.

• 25. detsembril kell 10 esime-
se  jõulupüha jumalateenis-
tus. Jutlustab Toomas Paul.

• 26. detsembril kell 10 teise 
jõulupüha jumalateenistus ar-
mulauaga. Jutlustab Eve 
Kruus.  
26. detsembril kell 12 kiriku-
kontsert. Esinevad Neeme 
Ots, Martin Ots ja Mattis-Jo-
han Mere trompetil, Mehis ja 
Tiia Tenno orelil. Korraldab 
MTÜ Aavo. 
Kell 18 esineb C-JAM. Kont-
sert piletiga.

Nõmme Rahu kirikus

• 23. detsembril kell 10 Nõmme 
põhikooli jõulujumalateenis-
tus. 
23. detsembril kell 19 piletiga 
kontsert "Kaunid jõulud ühes-
koos". Esinevad Koit Toome, 
Uku Suviste ja Jaagup Tuisk.

•  24. detsembril kell 16 jumala-
teenistus. 
24. detsembril kell 18 ja 20 
jõuluõhtu jumalateenistus.

• 25. detsembril 10.30 esimese 
jõulupüha jumalateenistus.

• 26. detsembril 10.30 teise 
jõulupüha jumalateenistus. 
Kell 18 piletiga kontsert "Pü-
ha öö", laulavad Elina Nec-
hayeva ja Jassi Zahharov.

Katoliku missa Peetruse 
ja Pauluse katedraalis ja 
Kaarli kirkus

• 24. detsembril jõulupüha eel-
õhtumissa kell 8 ja 21 eesti 
keeles. Õhtune missa toimub 
hoopis Kaarli kirikus (Co-
vid-19 piirangute tõttu, et ta-
gada kirikus 50% täituvus).

• 25. detsembril kell 12 jõulu-
püha missa Kaarli kirikus (Co-
vid-19 piirangute tõttu).

• 26. detsembril Püha Pere-
konna, Jeesuse, Maarja ja 
Joosepi suurpüha. Tallinna 
katedraali pühitsemispäev. 
Kell 11.30 ja 14 eesti keeles.

Kaarli kirikus

• 24. detsembril kell 13 jõulu-
laupäeva pereteenistus. Kell 
15 ja 17.30 kõlab jõulumuusi-
ka. Kell 16 ja 18 jõululaupäeva 
jumalateenistus.

• 25. detsembril kell 10 esime-
se jõulupüha missa. Kell 18 
piletiga kontsert "Püha öö", 
laulavad Jassi Zahharov ja 
Elina Nechayeva.

• 26. detsembril kell 10 teise 
jõulupüha missa.

Iga viies eestlane on  
võlgadega hädas
• Praegu elab Eestis rohkem 

kui 87 000 inimest, kes on 
oma võlaga sedavõrd hätta 
jäänud, et alanud on kohtu-
tee.

• Keskmine end lõhki laena-
nud eestlane on 42-aastane 

meesterahvas, kes elab 
Harjumaal, käib tööl ja kelle 
keskmine brutosissetulek 
jääb 600 euro kanti. Kokku 
on tal kukil keskmiselt viis 
võlga.

Kuidas saada võlanõustajalt abi?

• Võlgadega hätta jää-
nut aitab Tallinna 
sotsiaaltöö 
keskuse võ-
lanõustaja, 
kes töötab 
aadressil 
Männiku tee 
92. 

• Majja on ligi-
pääs ka liikumis-
puudega inimestel. Re-
gistreerumine tööpäeviti 
kella 9-16 tel 666 0886 või 
e-posti aadressil volanous-
taja@swcenter.ee. Lisaks 
saab võlanõu Tuulemaa 6, 

Akadeemia tee 34, 
Mahtra 44.
• Võlanõustaja 

võtab vastu 
esmaspäeviti 
kella 10-19, 
teisipäeviti 
kella 10-16, 

kolmapäeviti 
kella 10-19, nelja-

päeviti kella 10-16, 
reedeti kella 10-16.

• Kaasa võta isikut tõendav 
dokument ja dokumendid 
võlakohustuste kohta.

• Võlanõustamine on Tallinna 
ametlikule elanikule tasuta.
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Priit Liiviste, 
Kristiina Kröönström
pealinn@tallinnlv.ee

Kesklinna uute tänavate ää-
res, ristmikel ja lasteaeda-
de juures võiks kasvada 
rohkem puid, leidis linnasü-
dames enim teiste elanike 
toetust võitnud idee autor 
Andres Ando.

Kesklinnas võitis kaasava 
eelarve hääletusel Ando idee 
istutada linnasüdamesse roh-
kem puid. "Ma tahan tänada 
kõiki, kes selle tagasihoidliku 
ettepaneku eest hääletasid," 
lausus ta. "Koroona ajal mu ja-
lutuskäigud kodu ümber aina 
pikenesid ja sagenesid ning jäi 
silma, et eri põhjustel võetakse 
maha vanu puid, aga uute is-
tutamisega nii kiirelt järele ei 
jõuta. Nii tekkiski mul viima-
sel päeval mõte esitada oma 
idee kaasava eelarve konkur-
sile. Möödunud kuum suvigi 
näitas, et hea oleks varjus ol-
la. Nüüd tuleks välja selgitada, 
kõige sobivamad kohad, kuhu 
uusi suuri puid vaja oleks. Iga 
puu ei sobigi igale poole, kuid 
võib-olla vajaks mõni ristmik 
puid või allee uuendamist. Ka 
näiteks uute lasteaedade juu-
res oleks puudele ruumi, ning 
uusi tänavaid võiks kohe pa-
listada piisava arvu puudega."

Andresele tuli suure üllatu-
sena, et just tema idee – istu-
tada kesklinna rohkem puid 
– sai seal kõige enam 
hääli. Ta ise ei ole 
seejuures kaa-
sava eelarve 
fänn "See 
paneb suu-
re vastu-
tuse idee 
esitajale 
ja võib-
olla mõt-
levad ini-
mesed roh-
kem oma ma-
jatagusele män-
guväljakule kui sel-
lele, mis tervele linnale ka-
su tooks," tunnistas ta, lisades, 
et sellest hoolimata hääletas ta 
ka ise oma linnaosa mitme et-
tepaneku poolt.

Kristiines tuli esimeseks kul-
turist Ott Kiivikase esitatud 
idee rajada linnaossa kolm tipp-
tasemel välijõulinnakut. "Idee 
tekitas elu ise, sest eelmisel aas-
tal vaatasin üle välijõusaalide 
olukorra Kristiine parkides," 
märkis Kiivikas. "Siis selgus, 
et seis ei ole just väga rõõ-

mustav." Kui selgus, et kaasa-
va eelarve raames on võima-
lik saada oma ideele ka toe-
tus, käisin jõulinnakute raja-
mise idee välja ja see võitis 
meie linnaosas."

Uudsetel seadmetel saab sa-
masugust trenni teha nagu jõu-
saalis, neil saab muuta ka ras-
kusi. Need hakkavad välja nä-
gema nagu seadmed, mis asu-
vad juba Õismäe rabas. Kiivika 
sõnul saab õueseadmetel trenni 
teha iga ilmaga. "Oleme teinud 
õues trenni ka kümne miinus-
kraadiga ja harjutusi tehes ju-
ba külm ei hakka," kinnitas ta. 
"Pigem tuleb jope pealt maha 
visata. Vihmasema või jahe-
dama ilmaga piisab kiledres-
sipluusist. Kohale võib tulla ja 
koju minna aga kiirema kõn-
ni või sörgiga. Enne treening-
seadmete taha asumist võib te-
ha soojendusharjutusi."

Võimalus kaasa rääkida
Ka Mustamäel osutus või-

duideeks välijõusaal, mis raja-
takse Sütiste metsa. Põhja-Tal-
linnas kogus kõige enam hää-
li aga jaapanipärane minimets. 
Üldse osales hääletusel kokku 
üle 11 000 Tallinna elaniku. 
Linnapea Mihhail Kõlvart rõõ-
mustas, et inimesed on kaasa-
va eelarve omaks võtnud. "On 
näha, et inimesed saavad aru, 
mida nad valivad, ja samas 
on tehtud ka vastavad ettepa-
nekud," lausus ta. "Näeme, et 

aasta jooksul suudame kõik 
need ettepanekud ka 

ellu viia. Selleks 
on raha ja ka 

piisavalt ae-
ga."

Tallin-
na kaasa-
va eelar-
ve reali-
seerimi-
seks on ka-

vandatud 
üks miljon 

eurot. Võidui-
deed viiakse ellu 

järgmise aasta jook-
sul.
Asjaolude sunnil toetab 

linn Nõmme linnosas lausa 
kaht eri projekti. "Suurem 
osa Nõmme elanikest toetas 
suusahüppetorni K-50 hüp-
pemäe visiooni," lausus Kõl-
vart. "See on ka arusaadav, 
sest visiooni loomine on huvi-
tav idee. Kui me räägime vi-
sioonist, siis me räägime do-
kumendist, paberist."

Kõlvarti sõnul soovib linn 
ikkagi toetada konkreetseid 

projekte ja see on ka kaasava 
eelarve kõige tähtsam põhimõ-
te – et oleks väga konkreetne 
asi, mida on aasta jooksul või-

malik realiseerida. "Seega ot-
sustasime, et toetame kaasava 
eelarve raames ka rattaparklate 
ja rattamajade rajamise ideed."

Linnapea tänas kõiki, kes 
ideid välja pakkusid, ja ka neid, 
kes hääletasid. "Mul on hea 
meel, et inimesed hoolivad oma 

kogukonnast ja osalevad ak-
tiivselt linna kujundamises," 
ütles Kõlvart. "Kaasav eelar-
ve aitab meil mõista, millisena 
soovib rahvas oma linna tule-
vikus näha, ja pakub inimes-
tele võimalust otsustamises ak-
tiivselt kaasa lüüa."

Kõige aktiivsemalt hääle-
tati Kesklinnas

Kõlvarti sõnul tegid inime-
sed ettepanekuid ja valikuid 
väga pragmaatiliselt. "Ettepa-
nekud puudutavad käegakat-
sutavaid asju oma linnaosas 
ja piltlikult öeldes oma hoo-
vis," lausus linnapea, kelle sõ-
nul saavad kõik toetust leidnud 
ideed järgmisel aastal kindlas-
ti ka ellu viidud. "Kõik ideed 
olid elluviidavad ning pragmaa-
tilised. Jutt oli nii jõulinnaku-
test kui ka WC-dest, parkide 
rajamisest, rohkematest puu-
dest kesklinnas – see kõik on 
minu arvates väga selgelt rea-
liseeritav."

Hääletusel osales kokku 11 
140 Tallinna elanikku. Neist 
valdav osa, 10 777 linlast andis 
oma hääle elektroonselt ning 
363 paberil. Kaheksas linna-
osas oli hääletusel kokku 132 
kaasava eelarve ideed. Kol-
mandik hääletusele läinud idee-
dest puudutas linnakeskkonda, 
lastele ja noortele on suunatud 
viiendik. Samuti viiendik alga-
tusi on mõeldud parandama 
sporditaristut. Kõigi esitatud 
ideedega saab tutvuda veebi-
lehel tallinn.ee/kaasaveelarve.

Kõige aktiivsem oli hääle-
tus Kesklinnas, kus oma hää-
le andis 1958 inimest, järgnes 
Lasnamäe 1902 hääletanuga. 
Mustamäe osales kaasava eel-
arve hääletusel 1718 inimest, 
Põhja-Tallinnas 1631, Haabers-
tis 1236, Nõmmel 1029, Kristii-
nes 976 ja Pirital 690 inimest. 
Kõigis linnaosades ületas hää-
letanute arv miinimumkvoodi, 
mis oli seatud kaasava eelarve 
legitiimsuse tagamiseks.

Igas linnaosas enim hääli 
saanud projekt saab raha lin-
na järgmise aasta eelarvest 
ja see saab ka algaval aastal 
teoks. Selleks on ette nähtud 
miljon eurot. Võrreldes eelmi-
se aastaga on summa kasva-
nud 200 000 euro võrra. Sum-
mast kolmveerand jaotatak-
se linnaosade vahel võrdselt 
ning veerandi jaotamisel võe-
takse arvesse linnaosa elani-
ke arvu jooksva aasta 1. juu-
lil. Kaasav eelarve viib igas 
linnaosas ellu vähemalt ühe 
linlaste idee aastas. 

Kaasav eelarve toob kesklinna  
puid ning parkidesse jõusaalid

Kiivikase sõnul hakkavad uued välitrenažöörid välja nägema nagu seadmed, mis asuvad juba Õismäe rabas.  
 Tallinna linnameedia

Algaval  
aastal viiakse  

igas linnaosas ellu 
vähemalt üks  
elanike idee.

Võitnud ideed igas linnaosas

• Haaberstis võitis algatus ra-
jada nägusad ja keskkonna-
sõbralikud rannatualetid ja 
välidušid Kakumäe randa. 
Idee kohaselt rajataks 
Kakumäe randa kõi-
gile tasuta kasuta-
miseks ilus pavil-
jon, kus on vee ja 
äravooluga tua-
letid, välidušid, 
joogikraan, ema-
lapse tuba ja lu-
kustatavad kapid, 
mis parandaks ranna kui 
ajaveetmiskoha väärtust eri 
vajadustega inimestele.

• Kesklinnas võitis algatus istu-
tada rohkem puid parginur-
kadesse ja tänavaäärtesse 
ning rajada muruplatse rist-
mike vahele, mis on linna 
omanduses. Kõrghaljastus 
aitab leevendada suvist kuu-
ma ning elanikel olla ja liikuda 
puude varjus, aitab neutrali-
seerida linnaelanike ökoloo-
gilist jalajälge, summutab 
müra ning teeb linna ilusa-
maks ja hubasemaks.

• Kristiines tuli esimeseks idee 
rajada linnaossa kolm muu-
detavate raskustega välijõu-
saali, mis annavad võimaluse 
teha vabas õhus aasta ringi 
sama kvaliteetset jõutreenin-

gut kui sisejõusaalides. Ette-
paneku järgi hakkaksid väli-
jõusaalid paiknema aadressi-
del Tedre 58, Sõstra 1a ja 

Kännu 86.
• Lasnamäel võitis 

idee rajada 
parkides asu-
vate suure-
mate män-
guväljakute 
lähedale ava-

likud tualetid. 
Kavas on rajada 

statsionaarsed tua-
letid Pae ja Kivila parki.

• Mustamäel tuli esimeseks 
idee rajada Sütiste metsa 
Tervise 21 spordihoone juur-
de välijõusaal, mis oleks sa-
ma hea ja mugav kui hea si-
sejõusaal.

• Nõmmel anti suusahüppetorni 
K50 hüppemäe (Vana-Musta-
mäe 16) visioonile, mis lisaks 
hüppetorni kõrgemale korru-
sele laiendatud platvormi, kust 
saaksid silmapiiri vaadelda li-
saks sportlastele ka piirkonna 
elanikud ja teised huvilised. 
Kuna võiduidee eeldab ainult 
projektdokumentatsiooni 
koostamist, siis teostatakse 
kaasava eelarve vahenditest 
ka hääletusel teiseks jäänud 
projekt rajada Nõmme rongi- 

ja bussipeatustesse rattapark-
laid ja rattamaju.

• Pirital võitis inimeste poole-
hoiu idee rajada Pirita majan-
dusgümnaasiumi õuealale 
mitmekesine õuesõpet soo-
dustav koolipark, kus oleks 
muu hulgas ronimisatrakt-
sioonid, istumisalad ja ratas-
tele osavusrajad. Õu annaks 
võimalusi suhelda ka pärast 
koolitunde ja soodustada 
värskes õhus viibimist, samal 
ajal kinnistades koolis õpitut, 
nagu maha joonistatud maa-
kaart või korrutustabel.

• Põhja-Tallinnas võitis idee ra-
jada aadressile Vabriku 11 
jaapanipärane jätkusuutliku 
liigikooslusega minimets. 
Mitmekesine tihe minimets 
meelitaks ligi putukaid ja lin-
de, suurendaks bioloogilist 
mitmekesisust, vähendaks 
õhu saastatust ja mürataset. 
Isereguleeruva ja kiiresti kas-
vava minimetsa idee on algu-
se saanud Jaapani botaaniku 
ja taimeökoloogi Akira 
Miyawaki töödest. Sellised 
ökosüsteemid on kliimaees-
märkide saavutamisel võtme-
tähtsusega. Linnaosas andis 
1631 inimest kokku 2710 
häält, mis jagunesid 11 hääle-
tusele pandud idee vahel.

Millega jäi 
meelde lõppev 
aasta ja mida 
soovite uuelt?

Ly (58), kaubandustöötaja
Soovime, et kõik 
oleks terved ja õn-
nelikud. Suhetes 
võiks olla rohkem 
mõistmist ja ar-
vestamist. Kui keegi 
ongi teisel arvamusel, ei saa talle 
öelda, et ta peab mõtlema nii, na-
gu mina tahan. Inimesed mõtle-
vadki erinevalt. Pigem tasub järe-
le mõelda,  miks teine inimene ar-
vab teisiti.

Jevgeni (35), volikogu esimees
Selle keerulise aasta 
lõppedes võiks li-
saks endale ja lä-
hedastele mõtle-
misele arutleda ka 
selle üle, kuidas lä-
heb meie ühiskonnal laiemalt. Vä-
himasti lähimatel nädalatel ta-
suks tuure maha tõmmata pinge-
tel, mis viimasel ajal inimeste va-
hel on kasvanud, ja sõbralikult 
üksteise peale mõelda.

Andri (60), vabakutseline
Minu jõulusoov on: 
"Inimesed vaktsi-
neerituks ja maa-
ilm avatuks!" Lõp-
peva aasta õppe-
tund on ehk see, et 
pesen hoolsamini käsi. Midagi 
halba selle aasta jooksul küll ei 
juhtunud – miks peakski alati mi-
dagi halba juhtuma? Tore, et sain 
jälle põnevas kohas reisida, käisin 
Keenias.

Angely (29)
Olen Hollandist, mul 
on meie kümne-
kuuse beebiga 
esimene reis ja 
otsustasime tulla 
Tallinna. Minu suu-
rim soov on, et laps veedaks mõ-
nusasti aega. Olen kuulnud jõulu-
aegsest Tallinnast palju positiiv-
seid lugusid ja otsustasin siis ka 
ise siia tulla puhkust veetma. Ta-
hame kindlasti minna jõuluturule. 

Guiti (47), kinnisvaramaakler
Minu soov on, et see 
koroona juba üks-
kord lõppeks ja 
inimesed saaksid 
jälle rahulikult rin-
gi liikuda. Kõik võik-
sid olla mõistvad, sõbralikud ja 
üksteisega arvestavad. Praegu 
on inimesed kuidagi õnnetud, kin-
ni ja kahte leeri jagatud. Tegelikult 
tuleks leida positiivset enda üm-
bert ja teisi rohkem armastada.



Linnapea Mihhail Kõlvart üt-
leb lõppevale aastale tagasi vaa-
dates, et uude astume küll pal-
jude tõsiste küsimustega, millele 
praegu veel vastust ei tea, aga 
ka miljardi euro piiri ületanud 
linnaeelarvega, mis lubab abi-
vajajaid toetada ning roheliste 
valikute abil elukvaliteeti tõs-
ta. Ees ootab mitmeid suuri in-
vesteeringuid, aga ka hulk ko-
halikke kogukondi rõõmusta-
vaid uuendusi.

Kui lõppevale aastale vaadata, 
siis millised tehtud tööd või lan-
getatud otsused esimesena meel-
de tulevad?

Välisomanikult Tallinna Vee 
enamusosaluse tagasiostmine oli 
kahtlemata märgilise tähenduse-
ga. See otsus ei mõjuta linlaste 
heaolu kohe, küll aga tulevikus. 
Kontroll strateegiliste ettevõtete 
üle peab olema avaliku sektori 
käes, see on suuremas plaanis 
ka turvalisuse küsimus.

 Veel üks põhimõttelist laadi 
uuenduslik ja suur rajatis on Ton-
diraba park. Seda tullakse vaa-
tama ka mujalt, üle kogu Ees-
ti. Sellist parki ei ole Eestis ega 
Tallinnas varem kunagi olnud. 
Tegemist on ka osaga rohelise 
pealinna kontseptsioonist, mis 
teeb linna rohelisemaks ja mit-
mekesistab vabas õhus aja veet-
mise võimalusi.

Mis on nüüd koos sotsidega iga-
päevases linnajuhtimises varase-
maga võrreldes teisiti?

Praegu on veel sissetöötamise 
periood. Loodan, et koalitsioo-
nipartner toob juurde uusi mõt-
teid ja kompetentsust. Kindlas-
ti tähendab see, et mõnede tee-
made puhul tekivad vaidlused ja 
konsensuse saavutamine läheb 
keerulisemaks. Samas toob see 
linnajuhtimisse uusi vaatenurki 
ja mõtteid.

Uue linnavalitsuse esimene suu-
rem töövõit on ilmselt linnaeel-
arve vastuvõtmine. Mida oluli-
semat see linlastele kaasa toob?

See on tõesti Tallinna rekor-
deelarve. Küsimus ei ole aga ra-
hakoti paksuses, vaid mida sel-
le eelarvega võimalik teha on. 
Suur asi on investeeringute ma-
hu kahekordistamine võrreldes 
käesoleva aastaga. Tänu sellele 
on tuleval aastal võimalik suu-
nata 260 miljonit eurot linna-
le  olulistesse ehitusobjektides-
se, näiteks linnateatrisse.

Aga hooned, ükskõik kui 
uued või ilusad nad ei ole, ei 
loo veel väärtust. Väärtust loo-
vad inimesed. Minu jaoks isikli-
kult on äärmiselt oluline palga-
tõus eri valdkondades: hariduses 
7,4%, kultuuritöötajatel 7,8%, 
noorsootöötajatel 10%, bussi-
juhtidel 8% ja nii edasi. Tõsta-
me palka nendel spetsialistidel, 
kelle palk on võrreldes erasek-
toriga väga maha jäänud või kes 
arendavad meie lapsi, kultuuri 
või abistavad eakaid. Laialda-
semat palgatõusu ei ole linna 
süsteemis juba väga kaua olnud.

Lisanduvad uued toetusmeet-
med, näiteks alates teisest klas-
sist igale õpilasele kooli alguse 
toetus 50 eurot. See on lisaks 
esimesse klassi astumise toetu-
sele, mida on 320 eurot. Pensio-
nilisa tõuseb 125 eurolt järgmi-
sel aastal 150 euroni. Kasvab ka 
hariduslike erivajadustega las-
te toetus.

Septembrist on alates teisest 
lapsest lasteaiakoht tasuta. Ar-
vestades, et hariduslike erivaja-
dustega  lapsed saavad käia las-
teaias tasuta ja vähekindlusta-
tud perede lapsed samuti, söök 
lasteaias on tasuta, siis ma ar-
van, et suuremas plaanis suut-
sime soodustustega paljusid pe-
resid abistada.

Võistluses hinnatõusuga jääb 
linn siin aga ilmselt paratama-
tult kaotajaks?

Tõsi, energia hinnatõus sööb 
linna pakutavate täiendava-
te toetuste ja soodustuste mõ-
ju ära. Samas oleks ilma Tal-
linna pingutusteta inimeste ra-
hakotis energiahinna kasv veel 
valusamalt tunda.

Inimesed maksavad elektri ja 
kütte eest rohkem, aga energia-
hinnad omakorda tõstavad kõi-
ki hindu. See tähendab ühtlasi 
inflatsiooni. Praegu räägitakse 
operatiivsest olukorrast. Ini-
meste kulud kasvavad, tu-
lud vähenevad ja selle-
ga tuleb muidugi mi-
dagi ette võtta. Aga 
energia hinnatõusu 
sügavamat mõju ei 
ole veel korralikult 
läbi analüüsitud.

Energiapoliitikat ku-
jundab loomulikult 
riik. Kas linn saab ai-
nult abivajajatele toime-
tulekutoetust maksta või 
leidub veel võimalusi inimesi 
seoses kõrgete energiahindade-
ga toetada?

Ootame esmalt, milliseid 
samme riigikogu ja valitsus 
veel astuvad. Minu hinnangul 
tuleb rakendada eri meetmeid: 
käibemaksu alandamine ja toe-
tuste maksmine. Energiatoetuse 
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LINNAPEA MIHHAIL KÕLVART: Rohepöörde sisu peab 
olema inimeste elukvaliteedi tõstmine, mitte pelgalt ideoloogia
"Pandeemia läheb kunagi mööda, aga haavad, mis me 
ühiskonnas tekitame, nii kiiresti ei parane," lausub lin-
napea Mihhail Kõlvart aastalõpuintervjuus Pealinnale. 
"Ühiskonda killustada on väga ohtlik. Tuleb teha kõik, 
et inimesed vaktsineeriksid end, aga kellestki vaenlase 
tegemine ei ole õige."

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

maksmine ainult suhtelises vae-
suses olevatele leibkondadele ei 
ole piisav. Sissetuleku piir, mil-
lest alates saab kompensatsioo-
ni, peaks olema kõrgem, ja hüvi-
tist peaks maksma ka keskmise 
palgaga inimestele. Riik ei tohiks 
toetada ainult 10-15% elanik-
konnast, kui kannatavad kõik.

Praegu on tekkinud olukord, 
kus kõige rohkem kannatavad 
keskmise palgaga inimesed. Väi-
kese sissetuleku puhul püüab 
riik hinnatõusu kompenseerida. 
Kõrge palgaga inimestele ei ole 
hinnatõus kuigi valus. Keskmi-
se palga saajad kaotavad tege-
likult kõige enam.

Riik võiks ka mõelda, kuidas 
ettevõtlust toetada. Hinnad kas-
vavad igas valdkonnas, inimesed 
ei saa sellega hakkama ning et-
tevõtted sulgevad uksi. Kui me 
ei püüagi laviini peatada, siis lä-
hevad tagajärjed toetamisest lõ-
puks märksa kallimaks.

Kuidas sellises olukorras saab 
üldse linnaeelarvet koostada, 
kui ei tea, kui palju midagi näi-
teks poole aasta pärast maksab?

See olukord sunnib meid mõt-
lema konservatiivsemalt. Tallin-
na eelarvepoliitika on olnud pik-
ka aega konservatiivne. Kuigi 
prognoosi järgi kasvavad linna 
tulud tänu heale maksulaekumi-
sele isegi kiiremini, siis me ei ar-
vesta 100% ulatuses sellises tem-
pos tulude kasvuga. Alati peab 
jääma mingi reserv, ka siis, kui 
olukord on stabiilne. Praeguses 
ebastabiilses olukorras peab re-
servi olema isegi rohkem.

Linn laenab järgmisel aastal 90 
miljonit. Millele see raha kulub?

Vaatamata sellele, et meil oli 
lõppeval aastal planeeritud lae-
nata 60 miljonit, me seda raha 
tegelikult laenuna välja ei võt-
nud. Me ei pruugi ka seda sum-
mat, 90 miljonit 100% välja võt-
ta. Meil on juba traditsioon, et 
me küll kavandame laenamist, 
aga kui saame teisiti hakkama, 
siis  laenu ei võta.

Linna ootavad suured inves-
teeringud näiteks ühistranspor-
dis: 41 miljonit kulub uute bus-
side ostmiseks. Teed ja tänavad 
moodustavad umbes neljandi-
ku investeeringute 260-miljo-
nilisest kogumahust. Lasteae-

dade renoveerimisele ku-
lub 43 miljonit. Täh-

tis kultuuriobjekt on 
linnateatri uus hoo-
ne. Loomaaed saab 
ka ministeeriumilt 
toetust vihmamet-
sa projektiks (Ka-
gu-Aasia troopiline 
vihmamets – toim) 

ja tiigrioru projektiks.

Kui kaugel oleme järg-
misel aastal, täpselt samal 

ajal Peterburi tee remondi ja 
linnahalliga?

Peterburi tee projekteerimine 
juba käib ja meil on kavas alus-
tada ehitamist järgmisel aastal.

Alustasime sel sügisel turu-uu-
ringuga, et leida linnahalli jaoks 
partner erasektorist, kellega koos 
kujuneks linnal selle projekti ellu-

viimisel rahaline koormus väik-
semaks. Tingimuseks on meie 
kontseptsiooni elluviimine. Es-
mane turu-uuring näitas, et hu-
vilisi leidub, sealhulgas suuri rah-
vusvahelisi ettevõtteid.

Valitsuse esindajad on lubanud 
Tallinna Haigla ehitusele toetust 
ka riigieelarvest?

Kas riik meid toetab või mitte, 
seda ei tea me  tänaseni. Prae-
gu on meil kindlus ainult selles 
osas, et saame peale linna raha 
kasutada Euroopa vahendeid. 
Kõige naljakam on, et riik isegi 
teenib tulu tänu haigla ehituse-
le, sest riik ei soovi loobuda käi-
bemaksust, mida me haigla ehi-
tamise käigus riigile maksame.

Tallinna Haigla rajamine ala-
tes projekteerimisest kuni me-
ditsiinitehnika ja sisseseade soe-
tamiseni maksab 520 miljonit. 
Tõenäoliselt lõpuks veelgi roh-
kem. Praeguse teadmise koha-
selt tuleb Euroopa struktuuri-
fondidest 280 miljonit. Ülejää-
nud summa peab linn ise kok-
ku majandama. Me saame sel-
lega hakkama.

Sellele vaatamata siiski oota-
me, et riik võiks seda projekti 
rahaliselt toetada, sest üle poo-
le Tallinna Haigla patsientidest 
tuleb prognoositavalt väljast-
poolt Tallinna. See on ka prae-
gu nõnda. Ida- ja Lääne-Tallin-
na Keskhaigla teenindavad um-
bes 50% ulatuses teiste omava-
litsuste patsiente.

Vaktsineerituses 12+ vanuse-
rühmas on Tallinn saavutanud 
70% taseme. Kuidas sellega ra-
hul olete?

Tallinn on vaktsineerimise ni-
mel tõesti väga palju pingutanud. 
Oleme pakkunud eri  vaktsinee-
rimisvõimalusi: rajasime keva-
del vaktsineerimiskeskused, pak-
kusime suve lõpus vaktsineeri-
misvõimalusi koolides, oktoob-
ris rajasime vaktsineerimistelgid 
ja praegu töötab kaheksast vakt-
sineerimispunktist koosnev võr-
gustik, lisaks veel kodusvaktsi-
neerimise võimalus eakatele, mi-
da Tallinn ainsana suutis käivita-
da. Kevadest alates on Tallinna 
vaktsineerimispunktides kokku 
süstitud u 200 000 vaktsiinidoosi.

Ainult vaktsineerimisele pa-
raku loota ei saa. Viimased uu-
dised Taanist kõnelevad, et sel-
lele väga kõrge vaktsineerimis-
tasemega maale saabus uus tüvi 
ja jälle pandi koolid kinni ning 
kehtestati karmid piirangud.

Selle viirusega võitlemiseks 
tuleb rakendada eri võimalusi. 
Tallinnas on nii ka tehtud: ole-
me linlastele jaganud miljoneid 
isikukaitsevahendeid. Koolides 
oleme osaliselt distantsõpet ra-
kendanud, mis pälvis küll kriiti-
kat, aga see meetod haigestumise 
vähendamisel töötab. Oleme tei-
nud sotsiaalkampaaniaid, raken-
danud linnaasutuste töökorral-
duses hajutatust ning viinud sis-
se ka testimise linnaametnikele.

Seda aastat jääb kahjuks mee-
nutama veel ühiskonna lõhene-
mine vaktsineerimise küsimus-
tes.

Minu arvates ei ole õige, et ühel 
või teisel viisil hakkame inimesi 
stigmatiseerima. Anname sellise 
signaali, et kui sa ei ole vaktsi-
neeritud, siis sa oled peaaegu et 
rahvavaenlane. Pandeemia läheb 
kunagi mööda. Aga need haavad, 
mida me ühiskonnas tekitame, nii 
kiiresti ei parane. Ühiskonda kil-
lustada on väga ohtlik. Tuleks te-
ha kõik, et inimesed vaktsinee-
riksid end, aga kellestki vaenla-
se tegemine ei ole õige.

Lõppevast aastast jääb veel 
meelde lõputu tants jalgrattatee-
de ümber. Nende nappuses nä-
gid poliitilised konkurendid en-
ne valimisi justnagu Tallinna 
põhiprobleemi. Kui nüüd ajali-
selt distantsilt vaadata, kas nen-
de punaste radade joonimine ei 
kujunenud liiga hoogtööks?

See lahendus ei ole kindlasti 
ideaalne, aga inimesed kasuta-
vad neid. Mõned lõigud töötavad 
paremini, mõned ei ole nii väga 
õnnestunud, aga suuremas plaa-
nis ei saa öelda, et see oli mõt-
tetu töö. Kindlasti mitte.

Meil vaieldi ka süsteemi sees 
palju, et kuidas need rattakori-
dorid luua. Oleksime võinud veel 
aasta oodata ja enne valimisi neid 
mitte maha joonistada, vältimaks 
emotsioone. See aga tähendanuks, 
et üldine rattateede areng oleks pi-

"Soovin, et meil oleks rohkem võimalust rõõmu tunda," ütleb linnapea ja lisab, et loodetavasti toob uus aasta varasemast vähem muresid.  Linnapea sõnul tuleb hinnata seda, et meie kõrval on palju lähe-
dasi ja suurepäraseid inimesi ning et elame niivõrd erilises linnas. Aleksandr Gužov

Tuleks kõik  
teha, et inimesed 

vaktsineeriksid end, 
aga kellestki vaen-

lase tegemine ei 
ole õige.
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durdunud veel ühe aasta, ja see 
poleks olnud mõistlik. Nüüd tu-
leb lihtsalt edasi liikuda.

Rattateid võib ehitada palju iga-
nes, Tallinn autostub ikka. Ini-
mesed ostavad üha uuemaid au-
tosid ja järjest enamates pere-
des on mitu autot. Mis selle vas-
tu aitaks?

Inimestel on rohkem raha 
käes – nii pensionifondidest väl-
ja võetud sääste kui ka ülejää-
ke, mis on tekkinud reisimis-
võimaluste vähesuse tõttu. Ku-
na Covid ei ole kusagile kadu-
nud, kasutatakse ühistranspor-
di asemel rohkem oma autot. 
Kõik need aspektid kasvatavad 
autostumist.

Tallinna probleem seisneb 
peamiselt selles, et 30% liiklus-
koormusest tuleb väljastpoolt: 
pendelränne ja pidev transiit. Kui 
Tallinna tänavaid kasutaksid ai-
nult linnaelanikud, siis autostu-
mine meile peavalu ei põhjustaks.

Lisaks linnasisesele ühistrans-
pordile on meil vaja luua süs-
teem, mis teenindaks naaberval-
dasid. Ja siin Tallinn üksi hakka-
ma ei saa. Peab käivituma koos-
töö nii naabervaldade kui ka rii-
giga. Uuring, mille tellis majan-
dus- ja kommunikatsiooniminis-
teerium, näitab, et Tallinn kulutab 
võrreldes teiste omavalitsustega 

ühe elaniku kohta ühistranspor-
di peale rohkem kui teised oma-
valitsused. Kuid selleks, et uut, 
Tallinnat teiste omavalitsustega 
ühendavat süsteemi välja ehita-
da, peavad panustama ka teised 
omavalitsused või siis riik. Mui-
du ei ole see võimalik.

Ehk peaks siin riigikogu ja va-
litsuse tasemel püüdma autostu-
misse sekkuda. Mida arvate näi-
teks automaksust mitte-tallin-
lastele?

Tallinn oleks ehk tõesti hu-
vitatud, et kõik autod, mis sõi-
davad linna sisse ja ei ole lin-
laste sõidukid, maksaksid selle 
eest. Kui riik võtaks vastu selli-
se otsuse, siis see lahendaks vä-
ga palju meie liiklusprobleeme. 
Omavalitsusele ei ole antud vä-
ga palju võimalusi maksusüstee-
mi muutmiseks.

Rääkides veel valglinnastumi-
sest, siis linna sees leidub pal-
ju tühje, täis ehitamata alasid, 
kasvõi Põhja-Tallinnas. Inimesi 
meelitaksid uued arendused ehk 
linna sisse?

Ma ei ole kindel, et peaksi-
me tühjade alade täis ehitami-
sega kiirustama. Seesama Põh-
ja-Tallinn on kesklinnast eral-
datud pudelikaelaga. Mida kii-
remini see linnaosa kasvab, se-

da keerulisem on sealt välja sõi-
ta. Seda on juba praegu tunda. 
Siin on vaja muu hulgas ühis-
transpordi arendamist, sealhul-
gas uut trammiliini, kuid po-
le välistatud suuremad lahen-
dused nagu tunnelid. Kuid see 
võtab loomulikult aega ja vajab 
suuri investeeringuid.

Kuidas laias plaanis tundub, kas 
linn on piisavalt täis ehitatud 
või annaks veel tihendada?

Kui kõik algatatud detailpla-
neeringud realiseerida, kasvaks 
Tallinna elanikkond kolmandi-
ku võrra.

Ma ei arva, et peaksime 
ehitamisega kiirustama. Jah, 
arendused ja uued elanikud 
annavad linnale majanduskas-
vu, aga me ei peaks linna ti-
hedaks ehitama enne, kui me 
pole ette valmistanud teenin-
davat taristut. Tihti juhtub, et 
maju ehitatakse kiiresti, aga 
taristu, sealhulgas sotsiaalne, 
ei jõua järele.

Kinnisvara hinnad kasvavad na-
gu pärmi peal, paraku muu-
dab see noortele peredele korte-
ri ostmise järjest kättesaamatu-
maks. Kas linn võiks sellel taus-
tal soodsaid üürimaju arendada?

Linnale on siin ikkagi olu-
lised sotsiaalpinnad – hädava-

jaduse rahuldamine nende ini-
meste jaoks, kes muul moel 
hakkama ei saa. Isegi nii rikas 
omavalitsus kui Tallinn ei suu-
da käivitada munitsipaalehituse 
projekte suuremas mahus, sest 
see vajaks niivõrd suurt inves-
teeringut.

Kaasavaks eelarveks ehk linna-
elanike endi algatuste elluviimi-
seks on järgmisel aastal kavan-
datud miljon eurot. Kas see eks-
periment on ennast õigustanud?

Täna võib küll juba öelda, 
et tallinlased on kaasava 
eelarve omaks võtnud. 
Minu arvates on täh-
tis, et inimene mõt-
leb teda ümbritseva 
linnaruumi üle ja ka 
sellest, kas ta võiks 
ehk ise linnaruumi 
loomisest osa võtta. 
See tekitab arusaama, 
et ka tema häälest sõl-
tub midagi väga otseselt. 
Seega on kaasav eelarve tõe-
poolest vajalik.

Tänavu oli kaasava eelarve 
maht 800 000 ja järgmisel juba 
miljon eurot. Tõenäoliselt see 
kasvab ka Euroopa rohelise pea-
linna aastal ja suund on roheli-
sed projektid.

Mainisite rohelise pealinna tiit-
lit. Millised olid esimesed mõt-
ted seal Lahti kontserdisaalis, 
kui Tallinn lõpuks ometi võit-
jaks kuulutati?

See oli kindlasti emotsionaal-
ne moment. Viimasel kahel aas-
tal võtsime roheliseks pealin-
naks kandideerimist väga tõsi-
selt ja tegelesime kontsentreeri-
tult ettevalmistustega. Tiitli saa-
mine on ilus hetk, aga nüüd oo-
tab meid väga suur töö. Terve 
järgmise aasta valmistame ro-
heliseks pealinnaks olemist et-
te. Suuremas plaanis on tiitliaas-
ta 2023 aasta otsa kestev pro-
moüritus, et tuua Tallinnale tä-
helepanu ning näidata nii Eu-
roopale kui ka tervele maail-
male, kuidas Tallinn jätkusuut-
likuks linnaks kujunemisel ees-
kuju näitab.

Kavandasime linnaeelarvesse 
65 miljonit eurot, mis on mõel-
dud just rohelist eesmärki täit-
vateks projektideks. Selle hul-
gas on näiteks uute busside ost, 
ringmajanduskeskuste avamine, 
päikesepaneelide paigaldamine, 
linna tänavavalgustuse rekonst-
rueerimine. Kõik see näitab, et 
kui me räägime rohepöördest, 
siis  peame rääkima inimeste 
elukvaliteedi tõstmisest. Rohe-
pöörde sisu peab olema konk-
reetsete sammudega inimeste 

elukvaliteedi tõstmine, mitte pel-
galt ideoloogia.

Tallinn kannab 2022. aastast 
ka UNESCO muusikalinna tiit-
lit. Kas see toob kaasa rohkem 
kontserte?

Arvestades, mida tähendab 
muusika Eesti kultuuri jaoks, 
siis Tallinn on olnud alati muu-
sikalinn. Seegi tiitel toob rah-
vusvahelist tähelepanu. Tallin-
lastele tähendab see veel roh-

kem muusikat, veel rohkem 
üritusi, sealhulgas rahvus-

vahelisi. Minul isiklikult 
on hea meel, et sel aas-

tal käivitasime uue 
konkursi muusika-
talentide avastami-
seks, mis võeti vä-
ga hästi vastu.

Me ei saa unus-
tada ka seda, et üle-

järgmisel aastal ei 
leia aset mitte ainult 

Euroopa rohelise pea-
linna tiitli üritused, vaid 

ka laste ja noorte laulupidu. 
Meil on kokkulepe Laulu- ja 
Tantsupeo Sihtasutusega, et leia-
me võimaluse panna need kont-
septsioonid kokku ning laulu- ja 
tantsupidu saab peetud maksi-
maalselt keskkonnasõbralikult. 
Me töötame selle nimel, et mõ-
lemad suured sündmused töö-
taksid teineteise kasuks ja pro-
momiseks.

Mida uuelt aastalt ennekõi-
ke ootate või loodate? Et pan-
deemia lõppeks, nagu igatsevad 
ilmselt kõik?

Ei ole mõtet hellitada lootust, 
et kohe on pandeemia läbi ja elu 
endine. Peame edaspidigi val-
mis olema haiguspuhanguteks 
ja vaktsineerimiseks. Endiselt 
tekitab suuri küsimusi energia-
hindade tõus. Me ei tea ka, mil-
lega lõpeb kinnisvarabuum. Lä-
heme seega uude aastasse hulga 
oluliste küsimustega.

Soovin, et meil oleks roh-
kem võimalust rõõmu tunda, 
sest meie kõrval on palju lähe-
dasi ja suurepäraseid inimesi. 
Ja selle üle, et me elame taoli-
ses erilises linnas.

Kas teil on kombeks anda enda-
le uue aasta lubadusi?

Suurem osa neist asjadest, 
millega lootsin aasta algusest 
alustada, on alustatud. Mingeid 
lubadusi annab endale uueks 
aastaks ilmselt iga inimene. Mi-
na luban enne igat aastavahe-
tust, et püüan leida rohkem va-
ba aega. Aga sellega läheb ikka 
keeruliseks.

"Soovin, et meil oleks rohkem võimalust rõõmu tunda," ütleb linnapea ja lisab, et loodetavasti toob uus aasta varasemast vähem muresid.  Linnapea sõnul tuleb hinnata seda, et meie kõrval on palju lähe-
dasi ja suurepäraseid inimesi ning et elame niivõrd erilises linnas. Aleksandr Gužov

Kui  
Tallinna täna-

vaid kasutaksid ai-
nult linnaelanikud, 

siis autostumine 
meile peavalu ei 

põhjustaks.

Linnapea sai pikaajalise töötaja tunnustuse
Haabersti linnaosa pikaajalisel arhi-
tektil Tiina Jaskal täitus 50 aastat töö-
postil ja ka linnapea ise tähistas küm-
ne aasta täitumist linna teenistuses.

Linnapea Mihhail Kõlvart tunnustas 
raekojas pikaajalisi linnatöötajaid.  Kõige 
staažikam neist on 50 aastat ametis ol-
nud Tiina Jaska. Tallinna linnaplaneeri-
mise ametist Haabersti linnaosavalit-
susse läinud ja ka seal 20 aastat tööta-
nud Jaska on näinud lausa kuue linna-
osavanema juhtimist. "Need kaksküm-
mend aastat Haaberstis on olnud mulle 
tõesti toredad," rääkis Haabersti linna-
osa arhitekt Jaska.  "Väga toredad töö-
kaaslased ja toetav juhtkond."

Jaskast kümme aastat hiljem alustas 
linnas töötamist keskkonna- ja kommu-
naalameti juhataja Ain Valdmann. Oma 
40-aastase linnaameti karjääri suuri-

maks töövõiduks peab ta linna näo 
muutmist. "Võib-olla inimesed enam ei 
mäletagi, et Vabaduse väljak oli kunagi 
teist nägu," lasusus ta. "Või et Harju tä-
naval ei olnud liuvälja."

Ka linnapea Mihhail Kõlvartil täitus 
kümme aastat linnaametis. "Kümme 
aastat tagasi olin ma samamoodi üks 
noor kolleeg paljudele inimestele, kes 
olid linnasüsteemis palju aastaid tööta-
nud," meenutas ta. "Just tänu neile sain 
ma palju õppida. Ma olen kindel, et sta-
biilsust hoiavad just need inimesed, kel-
lel on kogemus, kes on töötanud pikki 
aastaid ja jagavad oma teadmisi."

Mitmed 30 aasta tööjuubelit pidavad 
inimesed olid just sotsiaaltöötajad. Kõl-
varti sõnul on nad kõik suurepärased 
suhtlejad ning töö inimestega annab 
neile vastu energiat ja motivatsiooni.
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Linnamuuseum viib jõulu-
tuuridele ning aastavahetu-
sel lööb ilutulestikust sära-
ma kogu Tallinna rannaäär. 

Linnapea Mihhail Kõlvart 
märkis, et ka sel aastal ei toi-
mu Vabaduse väljakul tradit-
sioonilist kontserti ja ilutules-
tikku, kuid linn pakub mit-
meid muid võimalusi vaate-
mängust osa saada. "Et viiru-
se tõttu inimesi hajutada, otsus-
tasime teist aastat järjest kor-
raldada ilutulestikud eri paika-
des," lausus linnapea. "Need 
toimuvad kuues linnaosas ja 
nii saab igaüks leida endale 
meelepärase paiga tuleetendu-
se nautimiseks."

Linnaosades korraldatakse 
kokku seitse ilutulestikku, nii 
et igaüks saab saluuti nauti-
da kodu lähedal või lausa ko-
duaknast.

Kesklinn korraldab suure 
saluudi Inglirannas. Tuleeten-
dusele saab kaasa elada kogu 
Pirita ja Reidi tee rannapro-
menaadi ulatuses ja mujaltki 
pealinnast. "Ilutulestikku saab 
nautida mere ääres Kopli pool-
saarest Viimsi poolsaareni, sa-
muti kõrgelt Lasnamäe paeklin-
dilt, lauluväljakult ja mujalt," 
selgitas Kesklinna vanem Mo-
nika Haukanõmm. 

Kuna ilutulestik on vaadel-
dav peaaegu  südalinnast ku-
ni Piritani, nii all- kui ka üla-
linnast, ei ole põhjust väikse-
le maa-alale kokku tulla. Li-
saks loob meri tuleetenduse-
le suurepärase taus-
ta ja annab sel-
lele omamoodi 
lisaväärtust. 

Täna-
vugi kor-
raldab 
pealinna 
võimsa 
ilutulesti-
ku suurte 
kogemuste-
ga Pyrocom 
OÜ. Ettevõtte 
peapürotehnik 
Sami Tammi lubas, 
et ilutuleetendus on "kõr-
gustesse sirutuv, imeline, ül-
latav ja emotsionaalne, unus-
tamatu lõppakordiga". Aasta-
vahetuse ööl Inglirannas kor-

raldatav suurejooneline vaa-
temänguline ilutulestik kestab 
seitse minutit ja läheb maksma 
15 000 eurot.

Jõuluretked ja närvikõdi
Kuna ilutulestikke on mi-

tu, kutsus linnapea elanikke 
loobuma ilutulestike korral-
damisest omal käel ja nautima 

spetsialistide poolt turvaliselt 
läbi viidud suurejoo-

nelisi vaatemän-
ge. "Sellega 

hoiame aas-
tavahetuse 
ohutuna ja 
keskkon-
na puh-
tamana," 
lausus ta.

Ka Ees-
ti looma-

kaitse selt-
si turundus- 

ja kommunikat-
sioonijuht Agnes 

Blank kutsub üles mitte 
korraldama eraviisiliselt ilu-
tulestikku, vaid külastama lin-
na korraldatud tuleetendusi 
ning veetma pühi loomasõb-

ralikult. "Valgussähvatused ja 
paugud hirmutavad paljusid 
loomi ning võivad panna nad 
ettearvamatult käituma," sõ-
nas Blank. "Ilutulestiku hoo-
ajal jookseb ära tavapärasest 
rohkem koeri ning hirmunud 
ja jooksus lemmikule on või-
matu ohutust tagada. Häiritud 
on sel ajal ka teised loomad, 
kes võivad ehmunult näiteks 
tee peale joosta ja seada sel-
lega ohtu ka inimesed."

Linnamuuseumi filiaalid 
kutsuvad lõppeval jõulukuul 
veetma aega pere ja sõpra-
de seltsis turvaliselt ja sisu-
kalt ehk linnaretkedel. Näi-
teks Kiek in de Köki kindlus-
tustemuuseum ootab seiklusja-
nulisi ja vapraid seltskondi osa 
saama meeleolukast jõuluret-
kest "Jõulurõõm ja jõuluõõv", 
mis kulgeb tornides ja vanalin-
nas. Vanas Revalis võeti pime-
date aegade ja talve lähenedes 
aeg maha, lasti aadrit ja raviti 
tervist ning kõneldi ikka pal-
ju nalja- ja hirmulugusid, olgu 
need siis seotud ihukarvu püsti 
ajavate lugudega inetutest här-
japõlvlastest, hirmsatest vere-

töödest või vaimudest ja kum-
mitustest. Kõike seda ikka sel-
leks, et end siis õnneliku lõpu 
ootuses rõõmsasse jõulumeele-
ollu sättida. Elamuslikul jalu-
tuskäigul piilutakse kohti, kus 
on minevikus midagi hirmsat 
või ennekuulmatut kogetud, 
aga uudistatakse ka suurt rõõ-
mu, mida jõulud kodus enda-
ga toovad. Heites kõrgelt kait-
semüürilt pilku Niguliste kiri-
kule, võib olla kindlad, et jõu-
luvana ehk Püha Nikolaus on 
elanikke kaitsmas. 

Lustakas jõuluretk saab al-
guse Kiek in de Köki kindlus-
tornist ja jätkub ringkäiguga lä-
bi kaitsetornide all-linna, Rae-
koja platsile. Poole teekonna 
peal Neitsitornis saavad söa-
kad huvilised proovida ka Re-
vali linna matemaatiku, fortifi-
katsiooninseneri ja tohtri Geb-
hart Himseliuse imejooki, mis 
jumala abiga iga tõve eemale 
peletab ning ihu ja vaimu ko-
sutab. Poolteist tundi vältavat 
tuuri saab tellida kok@linna-
muuseum.ee

Õuesõppeks sobiv mees-
kondlik orienteerumismäng 
"Jõulud vanalinnas" viib sa-
muti ajalukku põikavale jalu-
tuskäigule ja pajatab keskaegse 
Revali legende. Tunnine orien-
teerumismäng algab ja lõpeb 
Kiek in de Köki torni juures 
ning võitjaile on auhinnad. Ja-
lutuskäigu hind on viis eurot 
ja seda saab tellida aet.laast@
linnamuuseum.ee 

Lauluväljakul avatud  
kelgunõlv

Vanalinna jõuludega seotud 
paiku avastama ja eri aegade 
jõulukommete lugusid kuula-
ma kutsuvad ka Tallinna gii-
dide ühingu liikmed. Nii saab 
teada, kust said hansakaupme-
hed piparkookide tegemiseks 
vürtse, kuidas peeti jõulujootu-
sid ja toodi Raekoja platsile esi-
mene jõulupuu. Otsitakse üles 
kõik jõulukuused ja jõulusõi-
med. Jaanuari alguseni kestvad 
tuurid toimuvad laupäeviti-pü-
hapäeviti algusega kell 14. Kui 
soovitakse tellida ekskursiooni 
mõneks muuks ajaks, tuleb kir-
jutada erisoovist meiliaadressi-
le info@tgy.ee. Täiskasvanu pi-
let maksab 10 eurit, 6-12-aas-
tastele lastele viis eurot, väikse-
matele tasuta; pileteid saab osta 
eelmüügist Fienta piletimüügi-
keskkonnas või sularahas otse 
giidilt. Kohtumispaik giidiga ja 
tuuri algus on raekoja ees kel-
la all. Giidi tunneb ära Tallin-
na giidide ühingu lipukese järgi.

Lisaks vanalinna uisuplatsi-
le saab pealinnas talvehooajal 
vabas õhus uisutamisest rõõmu 
tunda ka Mustamäel, Nõmmel 
ja Lasnamäel. Nimelt saab ui-
sutada uisuparkides Vanalin-
nas (Harju t), Nõmmel, Vilde 
spordipargis Mustamäel (Vilde 
tee 69), Lasnamäel Tondiraba 
pargis ja Härma staadionil kii-
ruisutajate liuväljal, samuti Pi-
rita spordikeskuse juures. Pea-
mised suusakeskused on Piri-
tal ja Nõmmel. Lauluväljaku 
nõlvale tuleb linna ainulaad-
ne kelgumägi.

31. jaanuaril muutub Raekoja 
plats taas – sinna ilmub kuuse-
labürint. Väikeste jõulukuuske-
de rägastik, mis paigaldatakse 
Raekoja platsi kuuse ümber, on 
jätk pikaajalisele traditsioonile, 
mille abil taaskasutame mitut-
sadat vanalinna tänavaid ehti-
nud jõulupuud.

Aastalõpp toob ilutulestiku  
suisa seitsmes kohas 

Jõuluajal ja aastavahetusel 
saab nautida Daniel Levi ja 
Hortus Musicuse kontserti

• Väike-Õismäe tiigi prome-
naadi jõululaat on avatud 20.-
22. detsembrini kl 16-20 ja 
23.-26. detsembrini kl 12-18. 
Samas edastab 25. detsembril 
kl 17 rahusoovid Jaani kogu-
duse õpetaja Jaan Tammsalu.

• 26. detsembril kl 15 toimub 
Hopneri maja suures saalis 
Püha Nikolai kiriku koori 
jõulukontsert. Kavas on õige-

usu kirikulaulud ja vene vai-
muliku koorimuusika väärt-
teosed. Piletid müügil enne 
kontserdi algust kohapeal.

• 27. detsembril kl 19 esineb 
Kaarli kirikus ansambel Les 
Bohemes kontserdiga  "Ch-
ristmas with Sinatra". Teno-
rid Hispaaniast esitavad lau-
le Frank Sinatra repertuaa-
rist ja klassikalisi jõululaule.

• 27. detsembril kl 19 toovad 
Kumu auditooriumis Vaiko 
Eplik ja Jarek Kasar aastalõ-
pukontserdil "Viimast korda 

sellel aastal" publikuni kahe 
sõbra lood ja laulud. Kavas on 
meeste endi looming, aga ka 
nende heade sõprade laulud.

• 28. detsembril kl 18 esineb 
Nõmmel Ravila pargis (Ra-
vila 13) akustilise kontserdi-
ga Daniel Levi.

• 29. detsembril kl 19 toimub 
Jaani kirikus aastalõpukont-
sert "Gloria". Sädelevat baro-
kiaja muusikat esitavad sop-
ranid Marie Roos ja Helina 
Kuljus ning kontratenor Ivo 
Posti. Esinevad kammerkoor 

Collegium Musicale ja Co-
relli barokkorkester ajastu-
pillidel. Dirigent Martin Sil-
dos. Kõlavad jõululaulud, aa-
riad Händeli "Messiasest", 
Charpentier’ jõulusüit, Vi-
valdi "Gloria". 

• 29. detsembril kl 19 toimub 
Kaarli kirikus Moskva pat-
riarhaadi koori aastalõpu-
kontsert. 12 professionaal-
se lauljaga maailma tippkoo-
ri juhatab Anatoli Grinden-
ko. Koor on vene vaimulik-
ku liturgilist muusikat esi-

tanud kogu Euroopas ning 
nad on salvestanud kümme-
kond plaati.

• 30. detsembril kl 18 esineb 
Nõmme maja õuealal (Val-
deku 13) Tanel Padar koos 
bändiga.

• 31. detsembril kl 14 esineb 
Estonia kontserdisaalis aasta-
lõpukontserdiga "Jõuluks ko-
ju" Euroopas õppivate noorte 
eesti muusikute orkester, di-
rigent Henri Christofer Aa-
vik, kavas Haydn ja Beet-
hoven.

• 31. detsembril kl 15 ja kl 
17 esineb raekojas ansam-
bel Hortus Musicus aasta-
lõpukontserdiga. Kunstiline 
juht Andres Mustonen. 

• 31. detsembril kl 17 esineb 
Estonia kontserdisaalis aas-
talõpukontserdiga Tallinna 
kammerorkester. Viiuldaja 
Ragnhild Hemsingi ja kam-
merorkestri esituses kõlab 
norra muusika – nii arhaili-
sel rahvakunstil põhinev kui 
klassikaliste autorite hinna-
tud looming.

Jõuluajal ja aastavahetusel saab nautida Daniel Levi ja Hortus Musicuse kontserti

Tänavust uhkeimat ilutulestikku saab jälgida mere ääres, nt Reidi või Pirita teelt. Scanpix

Vana-aasta  
õhtul ilmub Raekoja 

platsile taas  
kuuselabürint.

Linnaosade ilutulestikke lastakse 
31. detsembri südaööl:
• Kesklinnas Reidi tee 

ääres Inglirannalt
• Mustamäel Par-

ditiigi pargis 
(Sõpruse pst 
177) 

• Põhja-Tallin-
nas Stroomi 
rannas

• Haaberstis Õis-
mäe tiigi ääres

• Lasnamäel Lindaki-
vi kultuurikesku-

se kõrvalt ja 
Tondiloo 
pargist.

• Pirital tele-
tornist

• Nõmme ja 
Kristiine oma 

ilutulestikku ei 
korralda
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19. sajandil riputati oota-
matult saabunud külaliste-
le kaela pastlad või pajala-
pid ja visati neile jälgedes-
se soola või tuhka, sest 
jõululaupäeva ja esimese 
püha külaline võis tuua 
õnnetust.

Vanasti pandi kuusk Raeko-
ja platsile pärast toomapäeva, 
21. detsembrit. Kristlus seos-
tas keskajal haljast puud para-
diisipuuga. 11. sajandil muu-
tusid Euroopas populaarseks 
kirikus ja väljakutel esitatud 
müsteeriumid, milles mängiti 
läbi piiblilugu inimeste loomi-
sest, pattulangemisest ja para-
diisist väljakihutamisest. Sel-
le etenduse jaoks ehiti õunte-
ga kuusepuu või nulg. 

Jõulude ja vastlate tähista-
mise ajal tavaks saanud puid 
mainitakse esimest korda Tal-
linna Mustpeade vennaskon-
na 1441. aasta korralduste-
kogu artiklis. Seal seisab, et 
mustpeavend, kes pidustus-
te ehk jootude ajal valitakse 
mõnda ametisse, "olgu sel-
leks tantsimine, kutsumine, 
joogikallamine, puukandmi-
ne või mõni teine amet, peab 
seda täitma". 

Kahjuks ei selgu, mis pidus-
tuste kohta see puukandmine 
täpselt käib, kas jõulude või 
vastlajootude kohta. Ei öelda 
ka, mis puudega on tegemist.

Küünlad tehti ise
Tol ajal kasvasid jõulud 

märkamatult üle vastlapidus-
tusteks ja võib oletada, et puud 
olid mängus mõlemal puhul. 
1513. aastast pärit mustpea-
de juhistes on juba juttu, et 
nii jõulu- kui ka vastlajoo-
tude ajal seisis ven-
naskonna majas 
puu, mille kül-
ge kinnitati 
tõrvikud. 

Jootu-
de lõppe-
des vii-
di kaks 
puud 
Raeko-
ja platsi-
le ning ven-
naskonna liik-
med tegid nende 
ümber mõned tant-
sud, enne kui oma majja 
tagasi pöördusid. 

Ka edaspidi on allikates 
viiteid puu kandmise kohta 
nii jõulu- kui ka vastlajoo-
tude ajal. 

Osa ajaloolasi väidab, et 
maailma vanim avalik jõulu-
kuusk püstitati just Tallinnas 
1441. aastal, aga see ei pruu-
gi niiviisi olla. Samas on veel 
kahtlasemad väga entusiastli-

ke riialaste väited, et esimene 
jõulukuusk pandi püsti nen-
de linnas.

15. sajandil keelas kirik Eu-
roopas müsteeriumid. Inime-

sed hakkasid 24. detsembril 
oma kodudes jõulu-

puid ehtima. Sa-
janditega jõu-

lupuu po-
pulaarsus 
kasvas, 
19. sajan-
di algu-
ses muu-
tus see 
Saksa-

maal sama 
üldiseks na-

gu tänapäeval. 
Esimesed 

küünlad pandi Eu-
roopas jõulukuuse külge 

juba 17. sajandil, Eestis pi-
sut hiljem. Meie maal valati 
kodus ise rasvast küünlaid. 
19. sajandi keskel arvati juba 
pea igas eesti kodus, et nii pi-
dulikul puhul, nagu seda on 
ka jõulud, peavad toas põle-
ma peergude asemel küünlad. 

Nii ehitigi ka taluperedes 
200 aastat tagasi kuuski küü-
naldega, samuti poekommi-

de, piparkookide ja õuntega. 
Tol ajal võis jõulupuudel nä-
ha ka juba õrnu klaaskuule ja 
muid jõulumune. Koolis õpe-
tati lastele, kuidas ise jõulu-
ehteid – keesid, lumehelbeid 
ja inglikesi – valmistada. Um-
bes samal ajal hakkas Eestis 
ringi liikuma lahke kingija-
gaja jõuluvana. 

Kingitusi said mõisates üks-
nes teenijad ja lapsed. Sama 
kehtis pikemat aega kodudes. 
Jõuluvana ennast õnnestus nä-
ha siiski vähestel. Kingid olid 
enamasti lihtsalt kuuse alla 
pandud. Alles hiljem muutus 
tavaks, et kingitusi said kõik 
pereliikmed. Hilisemal ajal  
aga leidusid jõuluvana kotis 
nimelised pakid lemmikloo-
madelegi. 

Üldise tava järgi ei mindud 
külla jõululaupäeval ja esime-
sel jõulupühal. Varem on seda 
põhjendatud halbade inimes-
te vältimise sooviga.  

Ootamatule külalisele hei-
deti pastlad või pajalapid kae-
la, visati soola või tuhka jäl-
gedesse ning teda häbistati 
muudki moodi. 

Hapukapsad seapeaga
Jõululaupäeval oli saunas 

käimine sama oluline kui kiri-
kusse minek. Saunas käimine 
on tänini kindel jõulukomme. 

Jõuluõhtul tuli süüa 9-12 
korda või panna lauale vas-
tav arv roogasid. Rikkalikult 
kaetud laud oli varsemal ajal 
pika paastuaja lõppemise mär-
giks, kuid ühtlasi tagatis, et 
uuel aastal on külluslikult toi-
tu. Jõuluks tapeti vanasti siga 
ja seetõttu olid olulised sea-
lihast, -verest jm valmistatud 
road. Jõulujoogiks valmistati 
õlut ehk jõulukahi. Veel oli 
eristaatuses jõululeib.

Sealiha võis võtta voli järgi. 
Keskajal ja 19. sajandil söödi 
jõuluks seapead. Mõnes pe-
res olid laual ka seajalad ja 
koguni seasaba. Sinna juur-
de kuulusid hapukapsad, kar-
tulid, naerid, kaalikad, soo-
laoad, või, harva ka tangu-
puder. Olulised olid aga tan-
guvorstid. Saartel valmistati 
makkide ehk valgete tangu-
vorstide kõrval ka veripalle.

Kala pakuti rohkem ran-
nakülades ja vaesemates pe-
redes.

Läinud sajandil olid eri-
ti kuulsad Saaremaa ja Hiiu-
maa murdjad koduõlled, mil-
lele segati kanguse tõstmiseks 
ja pähehakkamiseks nii mõn-
dagi juurde. Kangestaja oli iga 
õllemeistri saladus.

Vanal ajal visati jõulukahja 
õlgedele, saunakerisele, kaevu 
ja ka loomadele. Lääne-Eestis 
ja saartel käisid mehed õlut ot-
sides, lauldes ja juteldes ringi 
veebruari alguseni.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Vanasti tuli jõulude ajal süüa 
kuni 12 korda, et uuel aastal 
jätkuks piisavalt toitu

Jõululaupäeval  
oli saunas käimine 

sama oluline kui  
kirikuskäik.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 08. det-
sembri 2021 istungil korraldusega nr 
1319:
kehtestada Lasnamäe linnaosas asuva 
0,13 ha suuruse maa-ala kohta koosta-
tud Uuslinna tn 8 kinnistu ja lähiala de-
tailplaneering, Ehitusõigus OÜ töö nr 
14014, milles on kavandatud elamumaa 
sihtotstarbega Uuslinna tn 8 ja Uuslinna 
tn 6a kinnistutest ning üldkasutatava 
maa sihtotstarbega Muldvalge tn 10 kin-
nistu osast elamumaa sihtotstarbega 

krundi moodustamine ning ehitusõiguse 
määramine ühe kuni 5 maapealse ja 1 
maaaluse korrusega korterelamu ehita-
miseks. Lisaks on määratud krundi kasu-
tamise tingimused.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab 
Kassikäpa tee 1 projekteerimistingi-
muste eelnõu avaliku väljapaneku.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab 
tutvuda 3. – 17. jaanuarini 2022 Pirita 
Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 
128, tööpäevadel. Võimalusel palume tut-
vuda materjalidega elektroonilisel teel. 
Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul 
võimalik ka kirjalikke ettepanekuid ja vas-
tuväiteid esitada. Kui nimetatud tähtaja 
jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei 
esitata, soovib haldusorgan asja arutada 
ilma avalikku istungit läbi viimata.
Kassikäpa tee 1 kinnistu on elamumaa 

sihtotstarbega, pindala on 2616m² ning 
kinnistu on hoonestamata.
Kassikäpa tee 1 kinnistu paikneb Pärna-
mäe tee 27 ja Kassikäpa tee 1 kinnistute 
detailplaneeringu alas, milles määrati 
kinnistule ehitusõigus 2-korruselise ük-
sikelamu ja abihoone püstitamiseks, ük-
sikelamu katuse kaldeks kavandati 30 
kuni 45 kraadi ning määrati hoonestus-
ala. Taotluse kohaselt soovitakse kinnis-
tule püstitada  üksikelamu ja abihoone 
ning suurendada detailplaneeringus 

määratud abihoone hoonestusala kuni 
10% ulatuses. Kõikide teiste nõuete ja 
näitajate osas peab ehitusprojekt vasta-
ma alal kehtiva detailplaneeringu lahen-
dusele. Projekteerimistingimuste taotlu-
se ja eelnõu materjalidega saab tutvuda 
Tallinna planeeringute registris aadressil 
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/De-
tails/DP020910 Pärnamäe tee 27 ja 
Kassikäpa tee 1 kinnistute detailplanee-
ring (dokumentide nägemiseks peab ID 
kaardiga sisse logima).

Kes käisid külas enne jõuluvana mooditulekut?

• Jõulupoisid 
Poisid ja noormehed liikusid 
ringi esimese jõulupüha hom-
mikul ja  küsisid pähkleid na-
gu nääripoisidki. Vanematele 
pakuti ka õlut ning sooviti 
häid pühi.

• Jõuluhani 
Liikus tavaliselt ringi üksi  jõu-
lulaupäeval. Ta  käis saunas 
lapsi kontrollimas ja karista-
mas. Hanega hirmutati ees-
kätt pahasid lapsi. Haneks 
maskeerus mees või naine, 
pannes tagurpidi kasuka sel-
ga ja hoides käes nokaga 
pead. Haneks maskeeruti ka 
valget lina ümber võttes.  Mõ-
nel hanel oli saunavihast sa-
ba, enamasti aga käes lihtsalt  
kasevits või kadakaoks, mille-
ga ta saunalisi lõi. Hanele pa-
kuti õlut ja talle võidi ka vett 
kaela visata. 

• Jõulukurg 
Käis küla mööda kas üksi või 
koos teiste maskeeritutega. 
Ta nägi välja umbes nagu jõu-
luhani, aga nokk oli pikem. 
Mõnikord ähvardas kurg pe-

resse lapsi poetada. Kurg  
tantsis ja käitus samuti nagu 
hani. Tallegi pakuti õlut ja 
pähkleid. 

• Jõulusokk, jõulupukk või 
jõulutönk 
Jõulusokk on 
kõige tüüpili-
sem jõulu-
tegelane 
Lääne-
Eestis ja 
Saare-
maal. Ena-
masti liikus 
sokk ringi ük-
sinda, tehes nalja 
ja hirmutades lapsi. Tavali-
selt tõmmati pahupidi kasu-
kas selga ja võeti kätte 
puust sokupea, mis oli ehi-
tud päris sarvedega. Segeli 
oli sokul lõua otsas taku- 
või linahabe, sabaks kase-
viht. Pea ja saba võisid olla 
ka looga otstesse kinnita-
tud – sel juhul võeti look 
jalge vahele. Tihti käis so-
kuga kaasas karjus, kes te-
da kantseldas, sest sokk 

puksis pererahvast, kiusas 
tüdrukuid ning pritsis saba-
ga vett. Ühtlasi kogus kar-
jus ande. Kihnu saarel oli 
soku nimeks tönk, tema lii-
kus ringi üksinda. Jõulutönk 

hirmutas lapsi, talle pakuti 
õlut. Tönk kuulus ka 

Kihnu pulmade juur-
de. 

• Jõulukaru 
Karu käis ringi jõu-
lupühade ajal, vä-
hem kolmekuninga-

päeval. Nääriööl liikus 
ringi näärikaru. Karu 

kandis pahupidi pööratud 
kasukat ja allalastud kõrva-
dega läkiläkit, vahel oli ta 
nägu tahmane või kaetud 
tumeda riidega. Karu seljale 
seoti vahel padi või õlgi. Ka-
ru tantsis toas ja kippus 
naisi murdma, kakerdas va-
hepeal neljal jalal ringi. Ena-
malt jaolt oli ta karutaltsu-
taja nööri otsas. Viimase 
ülesandeks oli karu valvata 
ja vemmeldada, kui see liiga 
ülemeelikuks läks.

Esimese avaliku jõulupuu pani mustpeade vennaskond püsti 
just Tallinnas. Juba 1441. aasta Tallinna majanduskulude 

aruandes on märgitud, et raelaekast tasuti muusikutele, kes 
25. detsembril puhusid pasunaid ja mängisid kuuse juures. 

Kuusetoomise traditsioon jätkub tänaseni.     Ksenja Kurs
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Taas toimub Tšikini 
mälestusvõistlus
8. jaanuaril kl 10.30-16.30 toimub Tallin-
na spordihallis Herne t juba 20. korda 
võistlus kergejõustikukooli treeneri 
Aleksander Tšikini auks, kes on mõjuta-
nud väga paljude sportlaste elu. Mäles-
tusvõistlust korraldatakse suuresti en-
diste õpilaste abil ning sellel pole osavõ-
tutasu, küll aga antakse igal aastal pare-
matele peale uhkete medalite ka auhin-
nad. Lisaks toimub mälestusvõistlusel 
Nordic lastejooks, kuhu saab ennast kir-
ja panna enne jooksu kohapeal.
 

Tondiraba park  
muutub talve  
võlumaaks

21. ja 22. detsembri õhtul muutub Las-
namäel asuv Tondiraba park talviseks 
võlumaaks, kus näeb eri valguslahen-
dusi ja toimuvad vabaõhukontserdid. 
21. detsembril lahutavad meelt Tanja 
Mihhailova koos Mikk Saare ja Karl 
Kanteriga, 22. detsembril annab kont-
serdi Stig Rästa. Mõlemad kontserdid 
algavad kl 19 pargi korvpalliväljakul. 
Sündmus on tasuta.

Haaberstis ootab 
jõululaat
20.-26. detsembrini on huvilised ooda-
tud jõululaadale Väike-Õismäe tiigi 
promenaadil, kus meeleolu loob jõulu-
muusika ning silmailu pakuvad valgus-
installatsioonid. Jõululaadaks tuuakse 
tiigi äärde ajutised laadamajakesed. 
Jõuluvana ootab kõiki 24. detsembril kl 
12-13.30, 25. detsembril kl 12-14.30 ja 
26. detsembril kl 12-14. Väikestele laa-
dakülastajatele on tasuta ponisõit kõi-
gil kolmel päeval kl 13-15.  25. det-
sembril kl 17 edastab rahusoovid Jaani 
koguduse õpetaja Jaan Tammsalu. 
Jõululaat on avatud 20.-22. detsemb-
rini kl 16-20 ja 23.-26. detsembrini kl 
12-18. 

LASTE JÕULUNÄITUS  
LINNAVALITSUSE AKENDEL
Linnavalitsuse (Vabaduse väljak 7) I korruse näituseakendel näeb 
Mustamäe koolide 1.-4. klasside õpilaste jõulujoonistuste konkursi 
parimaid töid. Kokku saabus konkursile 434 joonistust, võitjad sel-
gusid rahvahääletuse tulemusena. Konkursi võidutööst – enim hääli 
saanud joonistusest, mille autoriks on 8-aastane Hanna Sepman – 
valmis Mustamäe linnaosa valitsuse traditsiooniline jõulukaart, mis 
jõuab enne jõulupühi igasse Mustamäe postkasti.

Minu  
TALLINN

Tahaksin aidata Tallinnas rohkem 
kogukonnatunnet tekitada
Laulja ja näitleja Hanna-Liina Võsa:

Aasta on möödunud suhteliselt tormiselt, tööalaselt leidis aset 
väga palju muutusi. See põhjustas ka peas mingite mõtete 
kokku tõmbamisi. Aasta esimesel poolel tegelesin palju 
oma kooliga, siis liikusin sealt edasi. Aasta teisel 
poolel olen teinud  kaasa "Ooperifantoomi" eten-
dustel Soomes. Kokkuvõttes võib öelda, et kõik 
läks väga hästi. Eks me kunagi hiljem tagasi vaa-
dates näeme, kui palju siis muutus maailma sel-
le 2021. aastaga. Soovin, et me ei unustaks, mi-
da see pandeemia meile õpetas. Tore, kui ha-
katakse aru saama, et me oleme loodusega ju 
üks. Oluline on ka see, et kellele kaugtöö, 
kaugõpe jm alternatiivsed võimalused sobisid, 
saaksid neid ka edasi kasutada. Ma soovin, et 
järgmisel aastal muutuks Tallinna inimeste kogu-
konna tunne märgatavamaks. Minu jaoks on Tallin-
nas valitsev suhtumine natukene külm, kõik trügi-
vad mööda karjääriredelit ülespoole. Selle vastu 
aitaks ka ühised ettevõtmised.

• Pealinn uuris aastavahetuse eel, millega lõppev aasta inimestele meelde jäi ja mida ootavad nad uuelt.

INDREK NEIVELT: Elektrihinna 
tohutu tõus rikkus lõppeva aasta

Iga elanik peab saama 
öelda, et see linn on 
meie kõigi kodu

Moedisainer Reet Aus

Kui mõelda, mis lõppeval 
aastal rõõmu tegi, siis kõi-
ge lihtsam vastus oleks – 
elu ise. Mind rõõmustab 
alati, kui saan teha asju, mis 
mulle meeldivad. Tööasjade-
ga on ka kõik kenasti läinud. 
Eks sõltub ikka sellest, kuidas ise 
sätid ja teed. Pole olnud põhjust viri-
seda. Pandeemia on muidugi elu natu-
kene loksutanud – aga kellel poleks? 
Tuleb kohaneda ja edasi tegutseda. 
Üks reegel kehtib alati, kas on pan-

deemia või mitte: nii palju kui sa an-
nad, nii palju saad ka vas-

tu. Järgmiselt aastalt 
ootan, et kõik lä-

heks lihtsalt ja 
sujuvalt. Kui 

mõelda meie 
linna peale, 
siis hoolivust 
võiks ju alati 
rohkem olla. 

Need, kelle jär-
gi inimesed 

joonduvad, pea-
vad siin eeskuju näi-

tama. Tahan, et iga tal-
linlane tunneks end meie linnas igas 
mõttes turvaliselt ja koduselt. Et kõik 
võiksid öelda – see on siin minu ja 
meie kõigi kodu.

Lasin endale kuule-
ka kodanikuna kolm 
vaktsiinisüsti teha

Pensionär Heinz Valk

Lõppev aasta jäi meelde paljude kriisi-
dega, ja neid tuleb järjest juurde. Muret 
tegid koroona, kliima, rahvusvaheline 
poliitika, rahvusvaheline ränne ja nii 
edasi. Aga mis puudutab mind en-
nast, siis olen eluga rahul. Mina 
ise ja mu suur perekond oleme 
suutnud kenasti koroona rün-
nakule vastu panna. Keegi 
meist pole tõsiselt haigeks 
jäänud, paar nooremat lap-
selast küll kergelt põdesid, 
aga ilma mingite halbade jä-
relmiteta. See haigusehirm 
oli üks suur mure, mis kogu 
aeg kuklas torkis. Aga mõistli-
kult käitudes ei ole haigusel õnnes-

tunud meid murda. Me kõik saime oma 
toimetuste juures olla. Nooremad said 
õppida ja vanemad inimesed tööd te-
ha, mina kui pensionär selle muretse-
mise kõrval ka rahumeeles logeleda ja 
oma pisikesi tegemisi teha. Olen kuu-
lekas kodanik, kolm koroonasüsti on 
tehtud ja lisaks gripi vastu ka. Kauplus-
tes käies ja bussis sõites kannan mas-
ki. Tulev aasta on aga murepilvedega 

kaetud. Kuidas inimkond 
kõigi nende kuhjuvate 

hädadega hakka-
ma saab, on kü-

simus. Kõik ini-
mesed Maal 
vajavad kai-
net mõtle-
mist ja kõiki-
de olukorda-

de analüüsi-
mist, et mitte 

asju hullemaks 
keerata.

Aasta jäi meelde  
korraliku suve ja  
talvise suusailmaga

Ettevõtja Indrek Neivelt:

Minule meeldis möödunud 
aasta sooja suve poo-
lest, siis sai palju uju-
da ja väljas olla. Ja 
talv oli ka täitsa 
talve moodi – 
sain suusatada. 
Muidugi oli ka se-
da, mis väga ei 
meeldinud. Kõige 
suurem jama oli mi-
nu meelest ikka see 
elektrihinna tohutu 

tõus. Meelehärmi teeb seejuures, et 
kogu see elektrisüsteem on juhitama-
tu. Soovin, et selle asjaga midagi ette 
võetaks. Tuleb leida lahendus ja julge-
da ka otsustada, et see lahendus ellu 
viidaks. Me ei saa ju enam niimoodi 
edasi minna, et pea kogu Narva linnale 

hakatakse maksma toetusi, sa-
mas kui kõrval on elektri-

jaam, mille omahind on 
tänaste börsihindade 

juures pea olematu.  
Aga kui mõelda meie 
kodulinnale Tallinnale, 
siis ei oska ma nii äkki 
kohe mingit muutust 
uuelt aastalt soovida.  

Minu meelest on Tallin-
nas kõik hästi ja nii peab 

edasi minema.

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE
TELLIMISNUMBER 

LINLASTELE:

661 6616


