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Mullu sündis Eestis kaks 
korda rohkem lapsi ko-
dus kui aasta varem – kok-
ku 124. Paljud naised on 
osaliselt ka koroona tõt-
tu võtnud ette selle hull- 
julge sammu, sest haiglad ei 
lasknud vahepeal viiruse suure 
leviku tõttu isasid ligi.

Samas on üha rohkem nai-
si, kes väidavad, et nende ko-
dusünnitus oli "juhuslik", kui-
gi naistearstid mainivad ano-
nüümselt, et tegelikult  on nn 
üllatussünnitused tihti ette ka-
vatsetud. Ja kahjuks on nad 
ka ette plaaninud vene ruleti 
lapse eluga. Alles septembri 
lõpus käis uudistest taas  läbi 
jutt kodusünnitusest, mis lõp-
pes lapse surmaga.

Lastearst Reet Raukase sõ-
nul ollakse Eestis jõutud imi-
kute suremuse näitajatega tä-
nu heale arstiabile nii madala-
le tasemele, et isegi ühe lapse 
põhjendamata surm sünnitusel 
on liiga palju. "Selleks, et öel-
da, et kodusünnitus on ohtlik, 
ei pea ootama ära lapse sur-

ma," lausus Raukas, kelle sõ-
nul valitseb kodus ilma arsti-
abita sünnitades suur oht, et 
laps vajab elustamist. "Eriti 
kui sünnituse käigus loodet 
ei jälgita, nagu juhtub sageli 
alternatiivmeditsiini esindaja-
tega, kes kodus käivad. Nad 
teavad, et nende tegevus on 
illegaalne, ja emad tavaliselt 
ei avalda, et neil assisteeris 
kodus sünnitust inimene, kes 
ei ole asja õppinud. Ega keegi 
sünnitegevuse käigus ju sün-
divat last ei hinda!"

Kogenud lastearst selgitab, 
et kui loote südametegevus 
muutub sünnitusel halvaks, 
kulub haiglas viis minutit, et 
lõpetada sünnitus keisrilõike 
või muu operatiivse vahelese-
gamisega, kodus seevastu tu-
leb oodata kiirabi ja sõita pik-
ka maad haiglasse.

Iga minut on arvel, et last 
või ema päästa

"Kui tekib kriitiline olu-
kord, on iga minut arvel," lisas 
Ida-Tallinna Keskhaigla nais-
tekliiniku ämmaemandusjuht 
Vivian Arusaar. Just sel põh-
jusel ehitatakse ja renoveeri-
takse sünnitusmajad sellisel 
moel, et sünnitusploki kõrval 
oleks nn keisrituba ja ööpäeva-
ne operatiivne valmidus. Näi-
teks hädaolukorra ehk keisri-

OHTLIK MÄNG ELUDEGA: Kodusünnitusel võib imikut 
tabada hapnikupuudus ja rasked tervisekahjustused
"Me ei pea ootama ära mõne lapse surma selleks, et 
öelda: kodusünnitus on ohtlik," rõhutas Tallinna Las-
tehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas. "Ko-
dus sünnitades võib last tabada hapnikupuudus või 
on vaja teda elustada, kodus aga pole võimalik pääs-
ta ei lapse ega ema elu." Ometi sünnib Eestis üha roh-
kem lapsi kodus, sest emad justkui soovivad olla va-
bad meditsiini "ahelatest".

lõike puhul ei tohi minutitki 
kaotsi lasta, sest iga sekund 
võib määrata lapse edasise elu-
kvaliteedi. Sügavast hapniku-
puudusest võivad vastsündinul 
välja kujuneda püsivad organ-
kahjustused. Samuti võib emal 
tekkida näiteks verejooks sün-
nituse ajal või muu terviseri-
ke, mille tõttu häirub kohe 
ka platsentaalvereringe. Lap-
se seisund võib väga kiiresti 
ohtu sattuda. 

"Nii kaua, kuni laps on ema-
üsas, sõltub ta otseselt ema ter-
visenäitajatest. Iga väiksemgi 
kõrvalekalle võib teda korra-
likult mõjutada."

Kodusünnitusega seoses on 
jäänud kõlama ekstaatilised 
ja üleskutsuvad edulood, aga 
õnnetustest ei räägita. Uurin-
gud näitavad, et keskmiselt lõ-
peb 40-60% kodusünnitustest 
siiski haiglas. "Kaalukauss on 
rohkem esmasünnitaja poole, 
sest tihtilugu alahinnatakse 
valukogemust, mida sünnitus 
toob – ja kodus teatavasti ei 
ole lubatud kasutada meditsii-
nilisi valuleevendajaid," nen-
dib Arusaar. "Teiseks levinud 
põhjuseks on muutused loote 
südamelöökides, mis võivad te-
kitada kahtluse, kas sünnituse 
ajal on lapse heaolu – näiteks 
piisava hapnikuga varustatus 
– tagatud. Seega peaks kodu-
sünnitust planeerides haigla-
kott siiski pakitult nurgas oo-
tama!"

Ka on Raukas näinud olu-
kordi, kus ema surm oli enne 
haiglasse jõudmist väga lähe-
dal ja arstid võitlesid haiglas 
tunde tema elu eest. "Kodu-
sünnitusel võib kiirabi ju ko-
hale jõuda, aga ta ei saa ai-
data ei ema ega last nii adek-
vaatselt, et nende mõlema ter-
vis ei saaks kannatada," tõdes 
dr Raukas. "Eestis on sünni-
tatud haiglas ju väga pikalt – 
Ida-Tallinna Keskhaigla sünni-
tusmaja on üle 200 aasta vana. 
See, et hakati sünnitama haig-
las, oli naiste ja laste tervise 
huvides ilmselgelt väga oluli-
ne. Kodusünnitus tundub kui 
koopasse tagasiminek."

Suur sünnikahjustuste oht
Viimase pooleteise sajandi 

jooksul toimunud arengud ars-
tiabis on oluliselt vähendanud 
emade ja laste suremust. Just 
moodne meditsiin, mille eest 
kodusünnitajad hoiatavad, on 
loonud arusaama sünnitusest 
kui suhteliselt ohutust sündmu-
sest nii sünnitajale kui beebile.

Haiglate sünnitusabi tasub 
Arusaare kinnitusel eelistada 
põhjusel, et on olemas vajalik 
tehnika ja võimalused jälgida 
sünnituse käigus nii ema kui 
lapse seisundit. "Üks sageda-
semaid probleeme, mis võib 
juhtuda, on see, et ühel het-
kel ei jõua lapseni piisavalt 
hapnikuga varustatud verd, 
ja kui see protsess pikemalt 
kestab, võivad tekkida sünni-
kahjustused," rõhutas Arusaar. 

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Mitmel juhul on kodusünnitus  
lõppenud surmaga
• 1. augustist 2014 on Eestis kodus 

sünnitamine ametlikult lubatud. Kah-
juks lõppes see valik ühe pere jaoks 
kohe lapse surmaga. Ida-Tallinna 
Keskhaiglasse toodi naine, kelle ko-
dusünnitus muutus kriitiliseks, tänu 
kiirele operatsioonile õnnestus mee-
dikutel ema elu päästa, kuid laps suri. 
Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku 
juhi Lee Tammemäe sõnul  ei osanud 
ämmaemand olukorda õigesti hinna-
ta ning haiglasse jõuti liiga hilja. Uue 
korra kohaselt ei oleks tohtinud selli-
se näidustustega rase kodus üldse 
sünnitada.

• 2015. aasta oktoobris karistas Harju 
maakohus tingimisi vangistu-
sega tegevusloata äm-
maemandana tegutse-
nud naist, kelle tegevus 
viis sünnitusel lapse sur-
mani ja tõi sünnitajale 
kaasa raskeid vigastusi. 
Imiku surmaga traagili-
selt lõppenud kodusün-
nituse juures olnud äm-

maemand tunnistas, et sünnitusel oli 
palju inimlikke eksimusi. Ämma-
emand ise ütles hilisemas intervjuus, 
et usaldada tasub inimesi haiglas, kes 
ütlevad, kuidas peaks käituma konk-
reetse sünnituse puhul, ning kui on 
riskirasedus või -sünnitus, tuleb õigel 
ajal haiglasse minna, mitte jätta seda 
viimase minuti peale. Keegi ei oska 
öelda, mis see viimane hetk on. Tak-
kajärgi tunnistas ämmaemand oma 
viga ning möönis, et spetsialistina 
oleks ta pidanud olema karmim ja re-
soluutsem, ütlema, et siin ei ole män-
guruumi.

• 2016. aasta jaanuaris tuli pärast ko-
dusünnitust elustada ühte Har-
jumaal ilmavalgust näinud last. 
Laps viidi lastehaiglasse.

• Kahe kuu eest viis kiirabi Pelgu-
linna sünnitusmajja äsjasünnita-
nud naise koos lapsega. Haig-
lasse jõudes oli vastsündinu juba 

surnud. Meedia andmetel 
võis tegu olla assisteeri-
mata kodusünnitusega.

"Ka sünnitusjärgsed tüsistused 
võivad väga raskelt kulgeda."

Eestis seadustati kodusün-
nitus 2014. aasta augustis, sest 
illegaalne kodusünnituste vas-
tuvõtt meil juba käis. Loode-
ti, et see aitab justkui metsi-
kule tegevusele piiri panna ja 
natukenegi riske vähendada, 
kuigi arstid soovitavad jätku-
valt sünnitada ainult haiglas. 
Kodusünnitus on praegu luba-
tud juhul, kui sünnituse juu-
res on abiks terviseameti väl-
jastatud kodusünnituse tege-
vusloaga ämmaemand. Prae-
gu omab Eestis kodusünnitu-
se luba kokku seitse ämma-
emandat, ühe sünnituse vastu-
võtt kodus maksab 800-1000 
eurot.

Kehtivate reeglite järgi to-
hib kodus sünnitada, kui nii ra-
seduse kulg kui oodatav sünni-
tus on hinnatud madala riski-
ga. Ämmaemandal peaks kaa-
sas olema umbes kolmküm-
mend tarvikut. Näiteks vahen-
did, et vajadusel luua kiire vee-
nitee ja alustada tilkinfusioo-
ni, kui sünnituse järel  peaks 
tekkima verejooks. Loote sü-
damelöökide kuulamiseks on 
vajalik doppler, ning uuendus-
kuuri läbinud kodusünnituse 
juhendis  lisandus tarvikute 
hulka nüüd ka pulssoksümee-
ter, et saaks lapsel mõõta hap-
nikusisaldust veres.

Riskide hindamine peaks 
justkui andma teadmise, kas 
naine sobib kodus sünnitama, 
kuid tegelikult on tegu ikka-
gi täiesti illusoorse turvatunde 
tekitamisega. Sünnitusel tek-
kida võivad probleemid po-
le kahjuks mitte kuidagi ei 
mõne täiusliku Exceli ega ka 
klaaskuuliga täpselt ette en-
nustatavad.

Ootamatud tüsistused
"Paraku ei anna ka rasedus-

aegne riskihindamine sünnitu-
se võimaliku kulgemise koh-
ta kindlaid tulemusi, " rõhu-
tab ämmaemandusjuht Aru-
saar. "Ligi kolmandikul ma-
dala riskiga rasedatest võib 
esineda mõni ootamatu tüsis-
tus. Isegi  professionaalsel äm-
maemandal ei ole kodus või-
malik teha erakorralist keisri-
lõiget, vereülekandest ja täies 
mahus lapse elustamisega seo-
tud protseduuridest rääkima-
ta. Kahjuks ka kõige raske-
mad juhud, mil vastsündinu 
peaks vajama elustamist, on 
vaid u 2/3 ette ennustatavad 
raseduse anamneesi ja sünni-
tuse kulu alusel."

Seega tuleb isegi kogenud 
ämmaemanda abiga sünnita-
des vähegi keerulise olukor-
ra puhul ikkagi haiglasse tor-
mama, aga juba on kaotatud 
väga hinnalist aega, et pääs-
ta üks väikene elu.

Seetõttu tuleb Arusaa-
re kinnitusel perel koostöös 
sünnituse juurde tuleva äm-
maemandaga hästi läbi kaa-
luda, kuidas haiglasse jõuda, 

kui olukord läheb sünnitusel 
kriitiliseks.

"Siin peab arvestama, et abi 
kättesaadavus võib ilmast, liik-
lusoludest ja muudest erakor-
ralistest tingimustest tingituna 
hilineda," tõdeb Arusaar. "Kui 
tekib suurem komplikatsioon, 
on haiglas abikäed olemas, see-
vastu kodus on ämmaemand 
ikkagi üksi. Mõistagi on pe-
reliikmetest abi, aga me kõik 
teame, et kui lähedasega mi-
dagi juhtub, ei ole me võib-ol-
la alati just kõige adekvaatse-

Kunagi ei tea, kas sünnitus venib pikale ja kulgeb raskelt või beebil võib tekida terviserike. Seepärast on kindlam sünnitada haiglas spetsialis-
tide silma all. Scanpix
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ti on kõrged sünnitustüsistuste 
protsendid," toonitab Arusaar.

"Keegi ei ole valmis täna-
päeval aktsepteerima 100-150 
aasta taguseid suremuse näita-
jaid, mil peaaegu igas suure-
mas peres oli teada mõni vast-
sündinu või sünnitaja surmaga 
lõppenud kurb juhtum," nentis 
ka sotsiaalministeeriumi tervis-
hoiuvõrgu juht Heli Paluste.

Mis siis on kodusünnitu-
se fanaatiliste toetajate tege-
lik eesmärk? Nende sõnavõt-
tudest leiab harva seisukoha, 
et nende peamine eesmärk on 
terve laps. Selle asemel peetak-
se tähtsaimaks justkui protsessi 
ehk kuidas sünnitada, ja seda, 
et ema justkui näiliselt kont-
rollib ise olukorda. See tähen-
dab, et ema ei lase end sega-
da õppinud meedikutel. Olgugi 
et naise kontroll sünnituse üle 
on alati näiline – naine ise ei 
saa sünnitust ei esile kutsuda 
ega ka peatada. Ämmaeman-
da ülesandeks on haiglas alati  
anda kriitilises olukorras sün-
nituse juhtimine kiirelt arstile 
üle. Kodus teatavasti arst puu-
dub. Sama jaburad on väited, 
nagu oleks sünnitus "loomu-
lik" protsess, kuigi tegelikult 
on sünnitus aegade alguses saa-
dik olnud nii emadele kui las-
tele äärmiselt ohtlik. Moodne 
sünnitusabi on vähendanud las-
te sünnijärgset suremust 90% 
ja emade suremust 99%.

Kui laps siiski juhtub kodus 
sündima, tuleks ta kindlasti kii-
resti haiglas ette näidata, veen-
dumaks, et ema ja lapse tervi-
sega on kõik korras – et lap-
sel pole näiteks kasvõi toitu-
mishäiret või kollasust.

"Kui meedikud ei ole last 
esimestel elupäevadel näinud, 
võib kollasus jõuda seisu, et te-
kitab ajukahjustuse. Lastehaig-
lasse on jõudnud väga kõrge 
kollasuse määraga lapsi, ku-
na nende emad pole tahtnud 
haiglasse jääda. Kollasus aga 
tekib tavaliselt alles teisel-kol-
mandal elupäeval," lisab dok-
tor Raukas.

Samuti tuleb ka kodus sün-
dinud laps haiglas registreeri-
da. Kui sünnituse juurde kutsuti 
kiirabi, väljastab hiljem sünni-
tushaigla meditsiinilise sünni-
tõendi, tehes seda kiirabikaa-
rdi andmete alusel. Kui sünni-
tushaigla saab väljastada medit-
siinilise sünnitõendi elektroon-
selt ning moodustab lapsele isi-
kukoodi, saab lapse sünni re-
gistreerida nii e-rahvastikure-
gistris kui ka  kohalikus oma-
valitsuses. 

Tallinna Kiirabi juht Raul 
Adlas rõhutas, et nii inimese 
sünd kui ka surm on arenenud 
riikides tervishoiu registreeri-
da ja reguleerida.  "Mis iga-
nes maailmavaatega või alter-
natiiviusku ema on, siis koda-
niku sünni registreerimine on 
ühiskonnas kokku lepitud ja 
neid reegleid peab  järgima," 
lausus ta.

OHTLIK MÄNG ELUDEGA: Kodusünnitusel võib imikut 
tabada hapnikupuudus ja rasked tervisekahjustused

HARVARDI GÜNEKOLOOG: Naised ei ole 
loodud abita sünnitama
"Väide, et kodusünnituse ämma-
emandad on n-ö normaalse sünnitu-
se eksperdid, on sama hea, kui keegi 
väidab, et ta on hea ilma meteoro-
loog," kirjutab Harvardi haridusega 
günekoloog Amy Tuteur.

Maailmas on levi-
mas ka nn vaba-
sünnituse  ideo-
loogia, mis on 
näide sellest, 
kuhu võib 
kodusünni-
tuse ideo-
loogia viia. 
Näiteks 
Austraalia 
omaaaegse nn 
vabasünnituse 
esipropageerija Ja-
net Fraseri sõnul polnud 
tema tütre surm kodusünnitusel 
talle mingi trauma. Palju hullem koge-
mus olnud Fraserile hoopis ellujäänud 
esiklapse sünd, mida ta nimetab lausa 
sünnivägistamiseks – nimelt päästsid 
arstid ta lapse elu keisrilõikega. Vaba-
sünnituse liikumine näeb ette, et naine 
ei külasta kogu raseduse vältel mitte 
kordagi arste. Fraseri sünnitus kestis ligi 
viis päeva, kuni talle lõpuks kiirabi kut-
suti, sest sünnitus pidi kulgema võimali-
kult "loomulikult".  End feministiks ni-
metav Fraser, kes taastab naise täieliku 
kontrolli oma keha üle, on ehe näide 
sellest, kuhu "loomuliku" sünnituse, sh 
kodusünnituse ideoloogia oma äärmus-
tes lõpuks viia võib.

Harvardi haridusega günekoloog ja 
endine Harvardi meditsiinikooli kliiniline 
instruktor Amy Tuteur on USA-s üks 
neist, kes püüab kodusünnitajaid mõis-
tusele kutsuda. "Kogu teaduslik tões-
tusmaterjal näitab, et kodusünnitus kol-
mekordistab vastsündinu sünnitusjärg-
se suremuse riski," ütleb ta. Tuteur lük-
kab ridamisi ümber kõik ebateaduslikud 
väited, mida kodusünnitajate propa-
gandistid tihti kasutavad.

Näiteks väidavad kodusünnituse toe-

tajad, et kodusünnituse ämmaemandad 
on enda sõnul n-ö normaalse sünnituse 
eksperdid. "See on sama hea, kui keegi 
väidab, et ta on hea ilma meteoroloog," 
kirjutab Tuteur, kelle sõnul on sama va-

led väited, et naine on "loodud sünni-
tama" või et "sünnitus pole hai-

gus" ehk et see on oma ole-
muselt turvaline. "Vale, 

sünnitus on äärmiselt 
ohtlik. Igal ajastul, ko-
has ja kultuuris on sün-
nitus olnud naiste juh-
tiv surmapõhjus. Ini-
mese sündimise päev 
on inimese kõige ohtli-

kum päev tema esimese 
18 eluaasta jooksul."
Tuteur tõi välja tegeliku 

põhjuse, miks sünnitus tundub 
tänapäeval justkui turvaline – just 

nimelt sellesama moodsa meditsiini 
tõttu, mille eest kodusünnitajad justkui 
hoiatavad. "Moodne sünnitusabi on sa-
ja aastaga vähendanud laste neona-
taalset suremust 90% ja emade sure-
must 99%," lausus ta.  "Mida on teinud 
nn kodusünnituse eksperdid? Tulemus 
on null – nad pole otseselt teinud mitte 
ühtegi konkreetset meditsiinilist avas-
tust, mida saaks emade ja laste elude 
päästmisel kasutada."

Sünnitusjärgset suremust ei alanda-
nud Tuteuri sõnul drastiliselt mitte para-
nenud hügieenitingimused, nagu eksli-
kult väidetakse, vaid eelkõige meditsii-
nilised teaduslikud avastused nagu an-
tibiootikumide, vereülekannete jpm ka-
sutuselevõtt sünnitusabis. "Naised ei 
ole ka n-ö disainitud sünnitama," räägib 
Tuteur. "Suurte peadega beebid kaldu-
vad olema neuroloogiliselt küpsemad, 
mis on üks evolutsiooniline eelis. Samas 
oli väikese vaagna omamine naisele ee-
liseks, kui ta pidi jooksma metsikute 
loomade eest. Need kaks evolutsiooni-
list eelist on omavahel vastuolus, sest 
väikese vaagna omanikul oli raskem 
sünnitada suure peaga last, kuid samas 
kergem ellu jääda."

Kodusünnitus võtab rahakotist 1000 eurot

Paljud kodusünnitused lõppevad 
aeglase sünnituse, ebaselge seisundi 
või veritsuse tõttu siiski haiglas.

Eestis on kodusünnituse luba seits-
mel ämmaemandal, kes soovivad kodu-
sünnituse eest 800-1000 eurot.

Kodusünnituse ämmaemand Ingrid 
Kaoküla rõhutas, et vahet peaks te-
gema planeeritud ja planeeri-
mata kodusünnitusel. "Pla-
neeritud kodusünnitus pla-
neeritakse raseduse ajal, 
hinnatakse sünnitusega 
seotud riske, sõlmitakse 
leping sünnitusabi osuta-
miseks," kinnitas Kaoküla. 
"Planeerimata kodusünnitu-
sed on need, mis "juhtuvad" 
kiiresti, ootamatult. Planeeri-
mata kodusünnituse juures võib 
olla näiteks kiirabibrigaad või lähedal 
olnud meedik. Veel on olemas assistee-
rimata planeeritud kodusünnitused nn 
freebirth, kus sünnitatakse kodus pla-

neeritult pere või sõprade toetusel."
Kaoküla sõnul on loomulik, et kõik 

kodus planeeritud sünnitused ei lõpe 
kodus, sest sünnitusel ei ole võimalik 
kõiki olukordi ette ennustada. Esma-
sünnitajate puhul üleviimine haiglasse 

vajalik ~25% ja korduvsün-
nitajatel 4-9% juhtu-

del. "Kiiret ülevii-
mist vajavaid 

(kiirabi vaja-
vaid) sünnita-
jaid on ~3%. 
Enam esine-
nud üleviimise 
põhjused (esi-

nemissagedu-
se järjekorras) 

olid: sünnituse 
aeglane edenemine, 

ebaselge loote seisund, 
valuvaigisti vajadus, sünnitaja kõrge ve-
rerõhk, veritsus ja loote väärasetsus," 
loetles Kaoküla.

mad toimetama. Küsimus on 
ka oskustes, mida sellel het-
kel vaja läheb, et adekvaat-
selt abi anda."

Suremus  
kodus kolmekordne

USA teadlase dr Amos Gru-
nebaumi paari aasta tagune uu-
ring näitab, et isegi kui kodu-
sünnitusel on abiks selleks ser-
tifitseeritud ämmaemand, on 
lapse surma oht ikka kolm kor-
da kõrgem, kui haiglas sünnita-
des. Mittesertifitseeritud sünni 

puhul võib laps surra neli kor-
da suurema tõenäosusega. Kui 
rääkida Põhjamaadest, kus lap-
sed jäävad enamikul juhtudel 
sünnituse eel ja järel ellu, ei 
ole nendes riikides kodusünni-
tus levinud, mõnes riigis isegi 
mitte lubatud. "Hollandis see-
vastu, kus kodusünnitused on 
juba kultuuriliselt pikalt toi-
munud, ei ole riigi laste vahe-
tu sünnieelse ja sünnijärgse el-
lujäämise näitajad sellised, mil-
lest eeskuju võtta. Hollandis on 
päris suur laste suremus, samu-

Kunagi ei tea, kas sünnitus venib pikale ja kulgeb raskelt või beebil võib tekida terviserike. Seepärast on kindlam sünnitada haiglas spetsialis-
tide silma all. Scanpix
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"Alates esimesest viiruse-
lainest ei ole ma õnneks üh-
tegi haigust tõsisemalt põ-
denud," ütleb nüüdseks ju-
ba kolmanda vaktsiinidoosi 
teha lasknud Teet. Tallinnas 
on kokku kaheksa koroo-
naennetuspunkti, kust saab 
vaktsiinisüsti, nõu ja end 
testida lasta.

Vabaduse väljaku koroo-
naennetuspunktis on sagimist 
juba argipäeva hommikul. Jär-
jest astub nõustamis- ja vaktsi-
neerimispunkti neid, kes on tul-
nud koroonavaktsiini tõhustus-
doosi saama. Mõni soovib enne 
ka pisut põhjalikumalt arutleda, 
millist vaktsiini valida.

Hilda (68) sai just koroona-
vaktsiini tõhustusdoosi ning oo-
tab nüüd 15 minuti möödumist. 
Augustis sai tehtud AstraZe-
neca vaktsiin, sellest pole veel 
pool aastat möödas, kuid Hil-
dale soovitati tõhustusdoos va-
rem teha ning nüüd saigi proua 
Pfizeri vaktsiini. "Mida siin kar-
ta on!" lööb daam käega, kui 
temalt võimalike eelarvamuste 
või kartuste kohta pärida. "Mul 
polnud ka pärast esimesi süste 
mingeid kõrvalnähtusid."

Hilda usub, et igal juhul tar-
gem on end kaitsesüstida: "Eks 
nakatuda võib sellegipoolest, 
aga haigus pidi siis kergemalt 
kulgema." Seni on Hilda koroo-
naviirusse nakatumisest pääse-
nud ning uut tüve ei pelga. "Kui 
midagi karta, siis talvise libedu-
sega käpuli käimist – näe, ma ei 
saanud ennist ühest kaldteest-
ki hästi üles, keegi kõrval tuli 
vastu," naerab proua. 

Ka Teet (55) sai äsja tõhustus-
doosi käsivarde. Temagi esime-
sed kaks koroonavaktsiini süsti 
tehti AstraZeneca, tänane Pfize-
ri vaktsiiniga. "Absoluutselt ei 
ole hirmu," sõnab mees. "Pä-
rast esimest süsti olid külma-
värinad ja palavik, mis kestsid 
vaid paar tundi õhtul, teise süsti 
järel olid sarnased sümptomid, 
aga hästi kergelt."

Sotsiaalmeedias  
igasugust jama

Teet märgib, et on hämmas-
tav, kui palju leidub praegusel 
ajal – iseäranis sotsiaalmeedias 
– segadusttekitavat infot. "Kok-
kuvõttes räägib ju ülemaailmne 
statistika, et kui vaktsineeritud 
haigestuvad, põevad nad kerge-
mini ja nakatavad oluliselt vä-
hem kui vaktsineerimata inime-
sed. Selles statistikas pole min-
git põhjust kahelda, ütleb mees. 
"Mõistagi on reaktsioonid viiru-
sele ja vaktsiinidele äärmiselt in-
dividuaalsed – inimeste bioloo-
gia ongi erinev. Lähtuvalt sellest 
ei nakatu mõned koroonaviiru-
sega üldse, sõltumata sellest, kas 
nad on vaktsineeritud või mit-
te. Kui nakatuvad, põevad ini-
mesed eri raskusastmega. Lei-

dub neidki, kes põevad koroo-
nat, ega ei tea sellest midagi."

Teet on arvamusel, et nii mas-
ki kandmine kui Covid-19 vas-
tane vaktsineerimine kujutavad 
endast lisaks oma tervise kaits-
misele ka vastutust oma lähe-
daste ja kogukonna ees. Teet 
ole endale teadaolevalt koroo-
naviirust põdenud. "Sel sügisel 
oli üks köhaga kulgenud külme-
tushaigus, kuid test näitas, et te-
gemist ei olnud koroonaga," li-
sab mees. "Alates esimesest vii-
ruselainest ei ole ma õnneks üld-
se midagi tõsisemalt põdenud."

Vabaduse väljaku koroonaen-
netuspunktis tegutseb meditsii-
nifirma Confido. Assistent Tat-
jana Dobrodejeva registreerib 
patsiendi, vaatab vaktsineerimis-
passist, kas vaktsiinidel on piisav 
vahe, ning määrab seejärel esi-
mese, teise või kolmanda doosi 
aja. Ühtlasi jagab Tatjana koha-
letulnutele juhiseid, vastab kü-
simustele ning suunab vajadusel 
edasi nõustaja juurde. "Rahvast 
on käinud väga palju," kinnitab 
ta. "Kolme nädala jooksul oleme 

KOLMANDA SÜSTI SAANUD HILDA: 
Karta tasub libedust, mitte vaktsiini!

"Eks nakatuda võib sellegipoolest, aga haigus pidi siis kergemalt kulgema," lausus Hilda, kes on koroonaviirusse nakatumisest seni pääsenud. Ilja Matusihis

Vabaduse väljakul ootav vaktsineerimis- ja nõustamispunkt. Ilja Matusihis

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Turvaliselt jõuludele vastu

• Vabaduse väljaku koroo-
naennetuspunktis 
osutab teenust 
Confido. Patsien-
te võetakse vastu 
iga päev kella 
9-21. Lisaks nõus-
tamisele ja vaktsi-
neerimisele pakutakse 
ka PCR testimise võimalust. 
PCR-testi proov võetakse 
kas ninaneelust või kurgulo-
putusvedelikust. Testimine 
on saatekirja alusel tasuta, 
ilma saatekirjata tuleb tasu-
da 44 eurot.

• Lisaks pakutakse Tallinna 
seitsmes Covid-19 nõusta-
mis- ja vaktsineerimispunk-
tis teenust tööpäevadel kel-
la 12-19 ning nädalavahe-
tustel kella 10-17: Lindakivi 
kultuurikeskuses, Linnamäe 
Maxima parklas, Põhja-Tal-
linna kogukonnamajas, Balti 
jaama trollipeatuse kõrval, 

Haabersti Rimis, Kristiine 
keskuses ja Ülemiste 

keskuses. Teenust 
osutab Eldred.

• Vaktsineerimiseks 
pakutakse kahe-

doosilisi Pfizer/
BioNTech ja Moderna 

vaktsiine ning alates 18. 
eluaastast ka ühedoosilist 
Jansseni vaktsiini. Tõhus-
tusdoose tehakse Eestis 
kõigile alates 18. eluaastast. 
Pfizeri ja Moderna vaktsiini-
dega vaktsineeritutele te-
hakse tõhustusdoos kuue 
kuu möödumisel, Jansseni ja 
AstraZeneca vaktsiiniga 
vaktsineeritutele viie kuu 
möödumisel esmasest vakt-
sineerimiskuurist. Tõhustus-
doose tehakse Pfizeri või 
Moderna vaktsiiniga.

• Töötavad ka kodus vaktsi-
neerimise brigaadid.

Vastab perearst  
Karmen Joller

Miks vaktsineeritud või Covi-
di läbi põdenud inimesed ik-
kagi koroonasse jäävad?  

Sellel on mitu põhjust, miks ka 
vaktsineeritud inimesed või-
vad kanda viirusi ja teisi naka-
tada. Esiteks oleneb see ini-
mese enda organismist. Kõi-
gil meil ei ole immuunsüsteem 
selline, et ta reageeriks viiruse-
le ja teeks kõik nii nagu peab. 
Mõju võivad avaldada ka min-
gid ravimid, mida inimene tar-
vitab, või ka haigus, mida kee-
gi võib põdeda. Järgmine põh-
jus võib peituda selles, et meie 
ümber on siiski liiga palju se-
da viirust ja see mõjub väga 
jõuliselt. Ükskõik kui tugev or-
ganism meil ka pole, sel ju-
hul saab viirus ikka meist võitu. 
Ja isegi sel juhul, kui see or-
ganism on vaktsineeritud, jääb 
ta nii massiivse rünnaku pu-
hul hätta. Ehk piltlikult öeldes 
– meie sõdureid on vähem kui 
viiruse sõdureid ja viiruse vägi  
võidabki meie väe.

Iga uus tüvi 
võib inimest 
uuesti nakata-
da, ja see juh-
tub siis, kui vii-
rus organismi 
sattub. See 
võib tulla kohe, 
kui uus viirus 
küllalt suure 
jõuga ründab. Ma tean neid, 
kes on ka kolm korda järjest 
nakatunud. Arvatakse, et ühe 
tüve puhul on kaitse umbes 
pool aastat. Pole välistatud ka 
see, et mõnel juhul võib läbi põ-
demine anda eluaegse kaitse.

Vaktsineeritud inimesed aga 
kannavad ise seda haigust ikka 
palju vähem edasi kui vaktsi-
neerimata haiged. Ja siit tuleb 
ka välja, et endiselt peame vii-
ruse massiivse rünnaku tõrju-
miseks kandma ka maske ja 
hoidma teiste inimestega dis-
tantsi. Vaktsineerimata inimese 
organismis saab viirus vabalt 
tegutseda ja see tähendab, et 
ka mutatsioone tekib palju ker-
gemini. Sealt need uued viiru-
setüved tekivadki. Vaktsineeri-
misega me pärsime ka uute vii-
rusetüvede tekkimist. Arvatak-
se, et see uus tüvi, millest nüüd 
palju räägitakse, areneski välja 
aidsist nõrgestatud inimese or-
ganismis, mis peaaegu üldse 
enam immuunne ei olnud.

Miks tasub teha kolmandat 
vaktsiinidoosi? 

Ka uue tüve põdemine läheb 
kolme doosi saanutel palju 
kergemini kui vaktsineerimata 
inimestel. Kui läbipõdenu on 
saanud ka ühe doosi vaktsiini, 
siis on tal superim-
muunsus. Läbi-
põdemine ise 
muidugi 
hea ei ole, 
aga need, 
kel see 
ker-
ge-
mini 
läheb, 
või-

vad enda süsti järel lohutada, 
et on edaspidi suure tõenäo-
susega kaitstud Covidi vastu.

Vaktsineerida tasub, sest 
koroonahaigus põhjustab ise 
tüsistusi, näiteks tromboose ja 
igasuguseid südamehädasid ja 
närvisüsteemi probleeme. Co-
vid võib kahjustada paljusid or-
ganeid. Teame ju suuri prob-
leeme kopsudega, mis selle 
haigusega kaasnevad.

Kui on tehtud Astra Zeneca 
või Jannseni kaks süsti, siis 
peab tõhustuse tegema viie 
kuu pärast. Pfizeri puhul aga 
kuue kuu pärast. See on just 
kõige kindlam viis haiguse tõr-
jumiseks. Meie immuunsüs-
teem tegutseb iga päev väga 
erinevate viiruste ja pahalaste-
ga, mitu korda vaktsineerimine 
ei ole tema jaoks mingi koor-
mus. Ei saa välistada, et peale 
kolmandat doosi tuleb veel 
teha neljas ja siis viies jne.

Kas uued koroonaravimid 
asendavad vaktsiine?

Ka uued Covidi ravimid ei 
asenda mingil juhul vaktsiine. 
Kaitsesüstimine jääb kindlasti 

esmaseks 
võitluses Co-
vidi vastu. 
Ennetus on 
alati parem 
kui ravi. Ravi-
mid on võit-
lus tagajärje-
ga. Kui inime-
ne on juba 

haige ning vajab ravi, siis on ta 
organism suuremal või vähe-
mal määral kahjustunud. Vakt-
siin aitab seda ära hoida või 
siis viia kahjustuse minimaal-
seks. Ravimid ei ole veel kuigi 
efektiivsed, need võivad ainult 
haiguse kulgu natukene lee-
vendada.

Teiste viirushaiguste põde-
mine muudab inimese Covidile 
vastuvõtlikumaks, sest haige 
inimene on alati viiruste suh-
tes vastuvõtlikum. Teisest kül-
jest aga kõik need muud viiru-
sed jälle õpetavad meie im-
muunsüsteemi. Ei ole halba 
ilma heata. Väikesed lapsed 
põevadki tihtipeale kahe-kol-
meaastaselt kõik haigused 
järjest läbi. Ja siis on nad väga 
kaua terved. Täiskasvanuna 
nad ei mäletagi, millal viimati 
haiged olid. Seda kõike tänu 
oma väljaõpetatud immuun-
süsteemile.

 Kui vaktsineeritu puutus na-
katunud inimesega kokku, aga 
ise ehk haige polnudki, võiks 
vaktsineeritu arsti hinnangul 
mõned päevad lihtsalt kodus 
olla. Väga suure tõenäosusega 
ta pole nakkust saanud, kui on 
ise vaktsineeritud, kuid igaks 
juhuks tasub ettevaatlik olla.  
Aga kui on tegu vaktsineeri-
mata inimesega, peab kaue-
maks isolatsiooni jääma.

Alkoholi ei soovita ma vakt-
sineerimise eel või järel 

kindlasti pruukida. Alkohol 
on mürk ja igasugune 
mürk nõrgestab organis-
mi. Pole vaja sundida il-
maaegu organismile pea-
le võitlust alkoholiga, kui 

ta peab oma immuun-
sust sättima.

Vaktsineerimata  
inimeses saab viirus 
vabalt tegutseda, 
seal need uued vii-
rusetüved tekivadki.

Karmen Joller 
Mats Õun



TOETUS  •  6. detsember 2021  •  5

vaktsineerinud umbes 2500 ini-
mest. Ka nõustamist on tulnud 
palju teha – siiani oleme nõus-
tanud ligikaudu 340 inimest." 
Suuri muresid pole Tatjana sõ-
nul tulijatel olnud.  Nõustatavad 
küsivad, mis vahe on vaktsiinidel 
ning milline sobib tõhustusdoo-
siks pärast AstraZeneca või Jans-
seni vaktsiini. "Reeglina 
tulijad juba teavad, 
millist vaktsiini 
nad tahavad, 
nad soovi-
vad vaid 
kindlust, 
et see so-
bib," nen-
dib assis-
tent. "Mõ-
nel on kü-
simusi, kas 
ja millal tohi-
vad nad end las-
ta kaitsesüstida pä-
rast operatsiooni või min-
gi terviseprobleemi korral, ja 
me anname nõu. Leidub neid-
ki, kes on tulnud vaktsineeri-
ma ehk liiga ruttu pärast eel-
mist doosi. Sel puhul räägime, 
millal saab tulla."

Väga palju saabub Tatjana sõ-
nutsi vanematega koos 12-aasta-
seid ja vanemaid lapsi nii esimest 

kui ka teist doosi saama. "Ka 
täiskasvanute seas leidub neid, 
kes alles esimest doosi saama 
tulevad," lisab ta. "Palju tullak-
se tõhustusdoosile." Minestami-
si pole ette tulnud. "Kõik vakt-
siinisüsti saanud istuvad 15 mi-
nutit, mille jooksul me vaatame, 
et kõik oleks korras." Kuna pal-
ju käib vanemaid inimesi, jälgi-
takse olukorda hoolikalt, ning 
osal paluvad töötajad ka 20 mi-
nutit istuda.

Tee lähedastele kingitus ja 
mine vaktsineerima!

Tatjana Dobrodejeva soovi-
tab igal juhul vaktsineerima tul-
la. "Eks igaüks vastutab enda 
eest ise, kuid see on teie tervis 
ja valik on enda kätes," lausub 
ta. "Kes soovib tulla, on Vaba-
duse väljaku nõustamis- ja vakt-
sineerimispunkti oodatud esialg-
se plaani kohaselt kuni 31. det-
sembrini. Jõulude ajal, 23.-25. 
detsembrini  puhkame, kuid üle-
jäänud ajal oleme avatud esmas-
päevast pühapäevani 9-21 ning 
eelregistreerimist ei ole vaja."

Tallinn alustas möödunud nä-
dalast vaktsineerima kutsuva sot-
siaalkampaaniaga "Kingi pere-
le turvalised jõulud!". Kampaa-
nia eesmärk on tõsta teadlikkust 
võimalusest ennast kaitsesüstida 
Tallinna rajatud Covid-19 nõus-
tamis- ja vaktsineerimispunk-
tides esimese, teise või tõhus-
tusdoosiga. "Tallinnas tervikuna 
on vaktsineeritute osakaal 68% 
nende inimeste seas, keda prae-
gu üldse vaktsineerida saab," üt-
les abilinnapea Betina Beškina. 

"Kõigis linnaosades on 
vaktsineeritus üle 

60%, Nõmmel 
ja Pirital üle 

75% 12-aas-
taste ja va-
nemate lin-
laste seas. 
Samas on 
osa inimesi 
veel vakt-

sineerimata 
ning ees on 

jõuluaeg, kui 
pered kokku tu-

levad ja on rohkem 
koosviibimisi. Soovime 

kampaaniaga kutsuda inimesi 
vaktsineerima just oma lähedas-
tele mõeldes."

19. detsembrini vältav kam-
paania on nähtav ja kuuldav nii 
välimeedia pindadel, ühistrans-
pordi ekraanidel, sotsiaalmee-
dias, portaalides, raadios kui 
ka trükimeedias.

KOLMANDA SÜSTI SAANUD HILDA: 
Karta tasub libedust, mitte vaktsiini!

"Eks nakatuda võib sellegipoolest, aga haigus pidi siis kergemalt kulgema," lausus Hilda, kes on koroonaviirusse nakatumisest seni pääsenud. Ilja Matusihis

Vabaduse väljaku vaktsiinipunktis suunab külastajaid Confido assistent 
Tatjana.  Ilja Matusihis

Rahvast  
käib palju, kolme 

nädala jooksul ole-
me vaktsineerinud 

umbes 2500  
inimest.

pealinn@tallinnlv.ee

Tallinn tõstis eluasemeku-
lude piirmäära, et elanikud 
suudaks kasvavate eluase-
mekuludega toime tulla.

Mustamäe sotsiaalhoolekan-
de osakonna juhataja Ly Rüüs 
rääkis, et nende linnaosas va-
javad kõige enam toetust töö-
tud või töövõimetud inimesed. 
"Eriti kasvab taotluste arv sü-
giseti, mil lapsed lähevad kooli 
ja trennidesse või huviringides-
se," lausus ta. "Samuti kevadel, 
kui koroonapiiranguid leeven-
datakse ja lapsed saavad taas 
oma hobidega tegelema haka-
ta. Toetust soovivad ka kesk-
misest väiksema penioniga ea-
kad, kes vajavad raha ravimite 
eest tasumiseks. Võib eeldada, 
et ka kerkivad eluasemekulud 
suurendavad abi vajavate ini-
meste arvu."

Riigi rahastatavat toimetu-
lekutoetust maksab omavalit-
sus, kelle kohustus  on vaadata 
eluasemekuludega seotud piir-
määrad üle igal aastal ja vaja-
dusel neid muuta. Beškina sõ-
nul muutis linn 15 piirmäärast 
peaaegu kõiki, ainsana jäi sa-
maks maamaksukulu, sest see 
vastab jätkuvalt tegelikele va-
jadustele.

Korterite üürikompensat-
siooni maksab linn loogika 
alusel, et väiksemate korte-
rite ruutmeetri hind on kal-
lim ja suurematel soodsam, 
ning seetõttu kehtib kolm 
piirmäära sõltuvalt korteri 
suurusest. Näiteks kui kor-
ter on suurem kui 33 m2, siis 
kehtib praegu piirmäär 6.40 
ruutmeetri kohta ja uuest 
aastast 11 eurot ruutmeet-
ri kohta.18-33 m2 suuruste 
korterite puhul on piirmää-
raks 9 eurot m2 kohta, ala-
tes uuest aastast 14 eurot 
m2 kohta, ja kui tegemist on 
mikrokorteriga, mille suurus 
on väiksem kui 18 m2, on 
siiani kehtinud piirmäär 12 
eurot, aga uuest aastast 17 
eurot m2 kohta.

Abiks kerkiva  
elektrihinna puhul

"Lisaks ruutmeetrite piir-
määradele on ka maksimaal-
määr üürikorterile, mis seni 
on olnud 400 eurot, uuest aas-
tast saab aga olema 550 eurot,  
pere viienda ning iga järgne-
va liikme puhul lisaks veel 75 
eurot. See on vajalik, et suu-
red pered, mis vajavad suure-
mat elamispinda, saaksid samu-
ti adekvaatset toetust," märkis 
abilinnapea.

Oluline muudatus puudutab 
ka elektrihinna piirmäära, mis 
on praegu 40 eurot esimese pe-
reliikme kohta ja 3.50 iga järg-
neva kohta. Uuest aastast saab 
see olema 60 eurot pere esime-
se ja 10 eurot iga järgneva liik-
me kohta. "Tänu sellele need 
inimesed, kes on olnud toime-
tulekutoetuse piiril, kuid po-
le toetust siiski veel saanud, 
edaspidi saavad toetust. Nii et 
toimetulekutoetuse saajate arv 
suureneb.

Samuti on tõusnud gaa-
si hind. Kui seni on kehtinud 
piirmäär 21 eurot pere esime-
sele liikmele, siis uuest aastast 
27 eurot ja igale järgnevale pe-
reliikmele 13 eurot. Need on 
summad, mida võetakse arves-
se, kui määratakse toimetule-
kutoetust, sest kõigepealt pea-
me muretsema eluaseme eest 

ja lisaks sellele peab jääma toi-
metulekuks 150 eurot," rääkis 
Beškina.

Abilinnapea lisas, et kui 
varem lähtuti eluasemekulu-
de piirmäärade kehtestamisel 
ennekõike toimetulekutoetu-
se  taotlustest ja eluasemekulu-
dest, siis sel aastal lisaks statis-
tikale ka tegelikest turuhinda-
dest. "Nii saame paremini hin-
nata elanike abivajadust  ja pak-
kuda inimväärset äraelamist 

toimetulekuraskustesse sattu-
nud inimestele."

Toimetulekutoetust on õi-
gust saada inimesel või pe-
rel, kellele jääb pärast oma 
eluasemekulude tasumist sis-
setulekust kätte summa, mis 
jääb alla toimetulekupiiri. Toi-
metuleku piiri kehtestab riigi-
kogu. Toetuse osa on samas 
ka eluasemekulude kompen-
satsioon, mille paneb paika 
omavalitsus. 

Beškina sõnul otsustas linn 
1. jaanuarist eluasemekulude 
kompensatsiooni tõsta. "Kõr-
genenud üürihinnad ja kom-
munaalkulud muudavad abso-
luutse vaesuse piiril elavate ini-
meste toimetuleku veel raske-
maks," lausus Beškina. "See tä-
hendab, et pered ei pea kuluta-
ma toimetulekuks ette nähtud 
toetusi eluaseme kulude kat-
miseks. Inimestel säilib elukoht 
ja samas on olemas raha mi-
nimaalseteks eluvajadusteks."

Uus aasta tuleb parem
Praegune toimetulekupiir on 

esimesele või ainsale pereliik-
mele 150 eurot kuus – see tä-
hendab, et kui eluasemega seo-
tud kulud on tasutud, peab jää-
ma esimesele või ainsale pere-
liikmele 150 eurot, igale järg-
nevale täiskasvanule 120 eurot 
ja lapsele 180 eurot kuus. Selle 
raha eest tuleb maksta toidu, 
transpordi, riiete, side ja kõi-
ge muu igapäevase eluga seon-
duvate kulutuste eest. "Oleme 
sel aastal püüdnud seista selle 
eest, et toimetuleku piir suure-
neks, kuid kahjuks näeme prae-
gu, et riigikogu ei ole seda tei-
nud," lausus Beškina.

Mustamäe sotsiaalhoolekan-
de osakonna talituse juhata-
ja Kristel Vaino loodab samu-
ti muudatustele. "Riigilt oo-
taks, et muutuks ka toimetu-
leku määr," märkis ta. "Sellest 
jääb kindlasti väheks, et katta 
inimese toidu-, ravimi- ja es-
matarbe kaupade kulud. Samas 
loodan, et uus aasta tuleb sot-
siaalabi vajavatele inimestele 
linna muudatuste tõttu parem."

2021. aasta üheksa kuuga 
otsustas linn maksta toime-
tulekutoetusi kokku 11 714. 
Neist suurema osa ehk 10 358 
taotlust sisaldasid ka eluase-
mekulude kompenseerimise 
taotlusi. Kokku sai toetusest 
abi 2132 peret, kellele kok-
ku  maksti toetust 3,5 miljo-
ni euro eest.

Toimetulekutoetus 
suureneb, et inimesed 
jaksaks kerkivate 
kodukulude eest maksta

Kellele on toimetulekutoetus 
mõeldud ja kuidas seda taotleda?
• Toimetulekutoetus on 

abi puuduses ini-
mesele või perele 
igapäevaelu 
jaoks. Näiteks 
toidu, ravimite, 
riiete ja eluaseme-
kulude eest tasumi-
seks.

• Toimetulekutoetust on õi-
gus saada inimesel või pe-
rel, kellele jääb pärast elu-
asemekulude tasumist  
sissetulekust kätte sum-
ma,  mis on alla toimetule-
kupiiri. Tänavu on toimetu-
lekupiir pere esimesele või 
ainsale liikmele 150, igale 
järgnevale täiskasvanud 
pereliikmele 120 ja igale 
alaealisele  lapsele 180 eu-
rot.

• Taotlus toetuse saamiseks 
tuleb esitada hiljemalt kuu 
viimaseks tööpäevaks oma 
linnaosa sotsiaalhoolekan-
de osakonnale. Sissekirju-
tus samasse linnaossa ei 
ole seejuures oluline.

• Avaldusele uleb lisada oma 
kodu omamist tõendav do-
kument või üürileping, 
jooksval kuul maksmisele 
kuuluvad eluasemekulude 
arved (nt üüriarve, elekter, 
gaas) ning samas kodus 
elavate pereliikmete sisse-
tulekuid tõendavad doku-
mendid.

• Otsus toetuse kohta 
saabub viie töö-

päeva jooksul 
alates viimase 
dokumendi saa-

mise päevast või 
dokumendi esitami-

se tähtajast. Kui toetu-
se maksmisest keeldutak-
se, antakse sellest taotle-
jale kirjalikult teada viie 
tööpäeva jooksul arvates 
otsuse tegemisest.

• Toetus kantakse kolme 
tööpäeva jooksul pärast 
toetuse määramist taotleja 
pangakontole.

• Info ja taotluse vormi leiab 
veebilehelt www.tallinn.ee/
Teenus-Toimetulekutoetus. 
Küsi nõu ka oma linnaosa 
sotsiaalhoolekande osakon-
nalt või vaata sotsiaalminis-
teeriumi kodulehte. Vali sealt 
toimetulekutoetuse KKK ja 
toimetulekutoetus.

• Üksikvanemaga perele, 
kus lapsed on alaealised, 
maksab linn koos toimetu-
lekutoetusega veel 15 euro 
suurust lisatoetust.

• Perele, kes on saanud 
jooksval aastal toimetule-
kutoetust ja kus kasvab 
koolis käivaid lapsi, maksab 
linn ka koolimineku toetust. 
Välja arvatud juhul, kui laps 
läheb esimesse klassi ja 
saab ranitsatoetust.

Kodukulude tõus lööb 
eriti valusalt just üksikute 
eakate rahakoti pihta.
Scanpix
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Pealkirjad spordimeedias on 
muljetavaldavad. "Heiko Sepp 
tuli täispikal Ironmanil Norras 
kolmandale kohale", teatati su-
vel 2019. Praegu näib see Hei-
kole kui kauge unenägu.

Loetud aastad varem oli ta 
kroonitud Chamonix´is toimu-
nud uhiuue ekstreemtriatloni 
Evergreen Endurance´i esime-
seks võitjaks. Enam kui 7500 
tõusumeetrit sisaldava hirmras-
ke raudmehe distantsiga oli Hei-
ko hakkama saanud 16 tun-
ni, 46 minuti ja 38 sekundiga. 
Kuid need on vaid väljavõtted 
tema sportlaseteest. Kui mahud 
maailmas oma ala esimese paar-
ikümne hulka ja tõused muud-
kui ülespoole, on see kahtlema-
ta kõva sõna.

Raudmehest voodihaigeks
Heiko elu on liikunud nagu 

Ameerika mägedel.  Siimustist 
pärit mees tegi endale kõige-
pealt nime jalgratturina ja kihu-
tas mitmete Prantsusmaa klubi-
de nimekirjas. 22-aastasena võt-
tis ta spordist lõpparve ja järg-
nes kaheksa aastat sihitut eks-
lemist. Sõprus õllega tõi kaasa 
tugeva kaalutõusu – kuni Heiko 
taas kannapöörde tegi.

Ta asus elama Norrasse, hak-
kas uuesti kõvasti treenima, ku-
ni temast sai püsiesineja triatlo-
nisaavutustest kõnelevates uu-
distes. Leiba teenib mees Oslos 
spordikaupadega. Kõiges läks 
tõusvas suunas – peres, spordis 

ja töös –, kuni septembris saa-
dud vaktsiinisüstideni.

Heiko sõnul on ta olnud ter-
ve elu terve, kui jätta kõrvale 
noorukina mõned rattaga kuk-
kumised. Napsi ei võta, suitsu ei 
tee. 2018 oli ta saanud Filipiini-
delt korraks mingi paha bakte-
ri, mis aga välja raviti. Korrali-
ku kodanikuna oli ta end Nor-
ras vaktsineerinud kahe süsti-
ga septembris.

Kui teine süst oli tehtud 16. 
septembril, siis 18. septembri õh-
tul ei suutnud Heiko enda sõnul 
enam korralikult hingata ning 
ei tundnud käsi ega jalgu. Haig-
las veedetud nelja päeva jook-
sul oli tehtud ultraheliuuring ja 
vereproov. Siis oli saadetud ko-
ju korraldusega võtta südame-
rohte, sest olevat diagnoositud 
südamelihase põletik.

"Kaheksa nädalaga läks asi 
ainult hullemaks," räägib Hei-
ko. "Kohutavad rindkereva-
lud, lihas- ja liigesvalud. Tab-
lettidest tekkis ka kõhuvalu. 
Arstid korrutasid samas, et on 
võimatu, et see võiks tekkida 
vaktsiinist."

Lisaks olevat arstid hulga 
triatlone edukalt läbinud raud-
mehele teatanud, et peab roh-
kem treenima. Süda olevat nõrk.

Ei jaksa enam väriseda
"Ei suutnud enam ja läksin 

erakliinikusse," räägib Heiko, 
et ütles maksudest rahastata-
vast arstiabist lahti. "Kardio-
loog tegi EKG – see oli korras. 
Röntgen – korras. Vereproovid, 
eri testid – kõik korras. Koor-
mustest – nii kui koormus järgi 
pandi, nii tõusis pulss üle 180."

18. novembril sai ta immuno-
loogi testide vastused, kus kir-
jas, et tõenäoliselt on tema hä-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

"Hommikud on nii kohutavad, et ei suuda kodus teiselt 
korruselt esimesele tulla," kirjeldab Norras elav triat-
leet Heiko Sepp halba enesetunnet pärast septemb-
rikuist vaktsiinikuuri. Rahalist abi loodab ta saada tü-
sistuste kompenseerimise Norra riiklikust program-
mist. Kuigi tõsisemaid tervisehäireid esineb vaktsi-
neeritute hulgas väga vähe, tahetakse ka Eestis taoli-
ne fond ellu kutsuda.

SPORTLANE: "Kui oled tubli kodanik ja vaktsineerid,  
ei tohi sa pärast jääda üksi, kui midagi juhtub."

osatud või suudetud arvestada. 
Teisalt: kes osanuks kõva tervi-
sega triatleedi Heiko Sepa pu-
hul ette näha, et talle vaktsiin 
nii halvasti võib mõjuda?

Näiteks Taanis makstakse 
kahjutasu, kui patsient sureb 
või on kellegi töövõime osali-
selt või täielikult kahjustunud. 
Prantsusmaal lähenetakse otse-

semalt: kompenseeritakse igat 
"otseselt vaktsineerimisega seo-
tud kahju".

Tõsi, tõendus- ja väljamakse-
mehhanismid on riigiti väga eri-
nevad ja sageli juriidiliselt kee-
rulised. Kui alguses võib mulje 
jääda, et vaktsiinikahjude hüvi-
tusmehhanismide loomise taga 
on vaid võimalike ohvrite ra-

dad alguse saanud vaktsineeri-
misest. Edasi saadeti neuroloo-
gi juurde. Kui Heikoga vestlen, 
siis on tema visiidid neuroloo-
gi juurde veel pooleli. Siiamaa-
ni on arstid hädade seost vakt-
sineerimisega vaid kinnitanud.

"Loodan, et leitakse mingi 
lahendus," ütleb ta. "Ei suu-
da enam ringi käia ja väriseda 
nagu parkinsonitõbine. Hom-
mikud on nii kohutavad, et ei 
suuda kodus teiselt korruselt esi-
mesele tulla."

Vähemalt on hingamisrasku-
sed nüüd kadunud ning jäänud 
on lihas- ja liigesevalud ja väri-
semine. Heiko sõnul on ta and-
nud paberid enda juhtumi kohta 
sisse Norra vaktsiinikahjustuste 
fondi, et hüvitust saada. Ikkagi 
12 nädalat piinlemist haigusle-
hel, ja see pole veel lõppenud.

Taolised fondid tegutsevad 
maailmas paljudes riikides. Kui-
gi vaktsiinidest on hakatud pal-
ju rääkima alles seoses koroo-
naviirusega, on aastakümneid 
leidunud inimesi, kes ühe või 
teise vaktsiini suhtes (üli)tund-
lik ja kellele see on põhjusta-
nud probleeme.

Ühendkuningriigis pärineb 
vastav akt juba aastast 1979. 
Ühendriikides, kus vaktsiine ja 
nende kõrvaltoimeid väga põhja-
likult uuritud, loodi näiteks vakt-
siinikahjustuste fond ja kahjus-
tuste raporteerimise andmebaas 
1986. aastal. Igal doosilt korja-
takse 0,75 dollarit fondi. Juh-
tumeid vaeb kinniselt nn vakt-
siinikohus.

Mitte ainult Ühendriikides, 
vaid üsna paljudes maades on 
mindud seda teed, et vaktsii-
nitootjad on vabastatud sea-
dusega igasugusest vastutusest 
ja riik on võtnud kõrvalmõju-
dest tekkivate hüvitiste maks-
mise enda peale. Ühendriiki-
des on vastava programmi kau-
du (inglise keeles The National 
Vaccine Injury Compensation 
Program) 1988. aastast prae-
guseni makstud vaktsiinikah-
ju hüvitisteks umbes 4,5 mil-
jardit dollarit.

Soomes keskmine kahjuta-
su 2000 eurot

Vaktsiinikahjude hüvitus-
mehhanismid leiduvad Ühend-
kuningriigis, Saksamaal, Sveit-
sis, Prantsusmaal, Taanis jm. 
Näiteks Soomes on 1984. aas-
tast praeguseni vaktsiinikahju-
dena patsientidele välja makstud 
ligikaudu 35 mln eurot.

Soomes on süstitud elanikele 
umbes 7,6 mln doosi koroona-
vaktsiinidoosi. Sealsele fondile 
on esitatud umbes 700 hüvitis-
soovi. Neist 280 on läbi vaada-
tud ning umbes 150 taotlejale 
on otsustatud hüvitist maksta. 
Keskmine kahjutasu on jäänud 
2000 euro kanti.

Selle põhjal võib umbes ar-
vata, et miljoni vaktsiinidoo-
si kohta võib suurusjärgus 50-
100ga minna rohkem või vähem 
kehvasti. Tervisehäired võivad 
tekkida kas patsiendi haiguste 
vm eripärade tõttu, millega pole 

Heiko Sepp loodab ootamatute vaktsiinitüsistuste tõttu kaotatud jõu peagi tagasi saada ja sama võimsalt kui varem triatlonidel võistelda. Foto: Heiko Sepa kogu

Vaktsiinikahjustuste fond luuakse  
koos patsiendikindlustusega
Vaktsiinikahjustuste fond 
luuakse n-ö kobareelnõuga 
- koos patsiendikindlustu-
se süsteemiga, mille häda-
vajalikkusest on nii pat-
sientide esindajad kui ars-
tid aastaid kõneldud.

Patsiendikindlustuse süsteemi 
ehk tervishoiuasutuste kohustusliku vas-
tutuskindlustuse loomisega on sotsiaal-
ministeeriumis tegeletud juba aastaid. 
Nüüd on soov see kehtestada koos vakt-
siinikahjustuste fondiga. Patsiendikind-
lustus tähendab, et inimene saab hüvitist, 
kui on juhtunud mõni raviviga. Kindlustus 
lisab kindlustunnet ka arstidele, sest iga-

sugune ravimine on seotud riski-
dega. Vaktsiinikahjude fondi 

asutamiseks ja patsiendikind-
lustuse süsteemi loomiseks 
on vaja muuta erinevaid sea-
dusi. Muudatused esitab valit-

sus Riigikogule arutamiseks 
veel enne jõule ühe paketina.

Eesti Patsientide Liidu tegevjuhi Kad-
ri Tammepuu (pildil) sõnul on nii fondi 
kui patsiendikindlustuse loomist laie-
malt kaua oodatud. Tema arvates tu-
leks kiirkorras kõigepealt fond moodus-
tada ja seejärel on juba rohkem aega 
patsiendikindlustusele laiemalt lõpliku 
lihvi andmiseks.

Mida teha, kui pärast vaktsineerimist  
hakkab halb?
• Kõigepealt peaks edasis-

teks juhtnöörideks kon-
sulteerima perearstiga.

• Kui kõrvaltoime on mi-
dagi enamat kui väike 
ja mööduv palavik või 
süstekoha punetus, 
võiks sellest Ravimiametile 
teatada  https://ravimiamet.
ee/ravimi-korvaltoime-teatis

• Kõrvaltoime teatise võib esitada selle 
inimese asemel, kellel vaktsineerimi-
se järel tervisehäire tekkis, ka mõni 
lähedane – sõber või sugulane. Lap-
se puhul tema vanem, kuid kindlasti 
ei tohiks teatis jääda anonüümseks, 
sest siis pole mingit kasu.

• Teatist asub Ravimiamet kontrollima, 
kui isegi kui leitakse tõenäoline side 
vaktsiini ja tervisehäire vahel, mingit 
hüvitist praegu ei järgne, vaid juhtum 
registreeritakse. Siiski võib olla sel-
lest abi hüvitise hilisemal nõudmisel.

• Vaktsiinist tingitud tervisekahju tekke 
puhul on hüvitise nõudmine praegu 
juriidiliselt väga keeruline. Tuleb min-
na kohtusse, samas juriidilisi eksper-
te Eestis on väga vähe.

• Hüvitist võib nõuda, kui tervisehäire 
on tingitud raviveast: näiteks tervis-

hoiutöötaja ei arvesta vastu-
näidustustega, eirab ette-
vaatusabinõusid, jätab ris-
ki kiireks avastamiseks 
mõeldud analüüsid teadli-
kult tegemata, või raken-

dab vale ravi. Aluseks on 
siin Võlaõigusseadus.

• Samuti on hüvitisele praegu õigus 
kui selgub, et kahjustus on tingitud 
ebakvaliteetsest vaktsiinist: vale säi-
litamine, tootmisviga. Kolmas võima-
lus on vaid üliteoreetiline: tekib tervi-
sekahju, mis on müügiloa hoidjale 
(Ravimiametile) seoses selle vaktsii-
niga teada, kuid seda teavet on üld-
suse eest teadlikult varjatud. Nõnda 
nagu öeldud, on hüvitise nõudmine, 
kui pole vastavat fondi, juriidiliselt 
aga väga keeruline ja ekspertiisid ku-
lukad.

• Inimesed teatavad kõrvaltoimest Ra-
vimiametile tavaliselt, kui arst nende 
kahtlusi toetab. Sageli ei jõua arstid 
koormuse tõttu vm asjaoludel aga 
süveneda ja patsienti tõrjutakse, et 
vaevalt siin vaktsiin süüdi on. Tervise-
probleem taandatakse kokkusattu-
museks. Kuid teisalt on oluline, et iga 
kahtlus leiaks tähelepanu.
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haline aitamine, siis pole see 
kaugeltki nii.

Vaktsiinidega on läbi aasta-
kümnete olnud seotud palju in-
fomür Fond luuakse ikkagi , sa-
lapära, kuulujutte. Vaktsineeri-
mise kuvandist on pidevalt alla 
kiskunud asjaolu, et farmaatsia-
kompaniid ise on hüvitamisest 
käed puhtaks pühkinud. Fonde 
ja programm luues on valitsu-
sed tahtnud levitada oma sõnu-
mit: mõned vähesed tüsistused 
ei kaalu kuidagi üles määratut 
kasu, mida inimkond on vakt-
siinidest saanud. Kui aga tüsis-
tused maha vaikida või kuulu-
tada vandenõudeks, kasvatab 
see skeptikute hulka.

Teisalt on ajaloos leidunud 
neid, kes püüdnud hirmudelt ka-
su teenida. Tuntuim on Briti arsti 
Andrew Wakefieldi juhtum – ta 
sisuliselt võltsis kokku 1998. a 
teadusajakirjas The Lancet aval-
datud teadustöö, et leetrite, pu-
netiste ja mumpsi kolmikvaktsiin 
põhjustab lastel autismi. Miljo-
nid lapsevanemad loobusid vakt-
sineerimisest ja kahju oli suur.

Nõukogude Liidus vaktsiini-
kahjustuste fondi omal ajal ei 
loodud. See ei haakunuks toona-
se ühiskonnakorraldusega, aga 
teisalt oli võimalusi ka vaktsii-
ne põhjalikult uurida – ehk siis 
puudus kasumisurve. Eesti Va-
bariigis on vaktsiinikahjud en-
ne Covidi kriisi olnud samuti 
pigem hall, meditsiini ääremaa 
teema. Arstid on sel teema sõ-
na võtmist pigem vältinud. On 
kardetud umbusku kasvatada.

Veel loetud nädalad tagasi 
oli valitsusjuht Kaja Kallas se-
da meelt, et fondi ei peaks prae-

gu looma. See annaks vale sig-
naali. Käitumispsühholoog An-
dero Uusbergi väitel fond pigem 
kasvataks usaldust: "See võima-
lus, et midagi halba vaktsineeri-
des juhtub, on superväike, kuid 
väga solidaarne oleks öelda, et 
kui pikselöögi tabamuse tõenäo-
susega asi ikkagi sulle tuleb, siis 
sa ei ole selles üksi."

Tervise- ja tööminister Ta-
nel Kiik on samas olnud ko-
gu aeg fondi poolt: "Vaktsiini-
kahjude fondi loomise eesmärk 
on muuta väga harva esinevate 
tõsiste tervisekahjustuste kor-
ral inimesele hüvitise saamine 
märksa lihtsamaks."

Eelnõu peatselt riigikokku
Riigikogu sotsiaalkomisjoni 

juhi Siret Kotka sõnul loode-
takse eelnõu jõudmist riigikok-
ku veel enne jõule.

Sotsiaalministeeriumis ei 
soovita eelnõu sisu kohta kaar-
te veel täpsemalt avada. Kõnei-
siku kaudu viidatakse, et detai-
lide üle käivad valitsuses veel 
arutelud.

Muude allikate põhjal on igal 
juhul selge, et nõnda nagu palju-
des riikides, ei maksa juhul, kui 
eelnõu seaduseks muutub, min-
na hüvitist küsima, kui süstekoht 
punetab või hiljem on tõusnud 
väike palavik. Fond luuakse ik-
kagi tõsisemate tervisehädade 
kompenseerimiseks juhul, kui on 
leidnud tõestust side vaktsiiniga.

Muuhulgas pole veel teada, 
kellest peaksid moodustuma juh-
tumite arstlikud uurimiskomisjo-
nid. Küll on teatatud, et esimeses 
etapis on plaanis vaktsiinikind-
lustusega hõlmata Covidi vakt-

siinid alates nendega vaktsinee-
rimise algusest. Ravimiametis on 
ju registreeritud need hälbejuh-
tumid, millest teada antud. Tõ-
si raviametis kasutatakse nende 
juhtude puhul diplomaatilisi väl-
jendeid: vaktsineerimisega seos 
"võimalik" või "pole välistatud".

Kui tuhanded väikeste hä-
dade teatised kõrvale jätta, siis 
on kokku on ravimiametis ligi 
aasta jooksul ehk mullu 27. det-
sembrist tänavu 28. novembrini 
registreeritud 238 teatist, milles 
viidatud vähemalt ühele tõsise-
le kõrvaltoimele.

Nende hulgas on 28 surma-
ga lõppenud juhtumit, mille pu-
hul vaktsiiniga seost – kui taas 
kasutada terviseameti väljendit, 
"ei saa välistada". Neist kaheksa 
on meditsiinilise kinnitusega, et 
surma põhjustas vaktsiin. Taus-
taks veel, et Eestis on tehtud 
ümmarguselt 1,65 mln vaktsii-
nidoosi. Teisalt ei tea keegi ka 
kogu tõde, sest teatud hulk tü-
sistusi jääb varjatuks ega regist-
reeru mitte kusagil.

Terviseminister Tanel kiige 
sõnul räägime me kahju kom-
penseerimise summade puhul 
tõenäoliselt aastas mõnesajast 
tuhandest eurost: kümnete, äär-
misel juhul sadade väga harva-
de juhtumite puhul.

Fondi pooldab  
ka opositsioon

Suure tõenäosusega saab fond 
aasta algupooles teoks. Oposit-
sioonierakondadest toetab seda 
näiteks Isamaa. Vaevalt, et tei-
sedki vastu on. Põgus küsitlus 
arstide hulgas näitab samuti, et 
fondi loomist üldiselt pooldatak-
se. Sellest ei kardeta mingit n-ö 
halba sõnumit.

"Antivakserid on nagu usu-
sekt, neid ei veena ümber, aga 
fondi loomine on hea kahtlejate 
jaoks, kes kardavad, et äkki jää-
vad vaktsineerimise pärast hai-
geks," kõneleb ülikogenud laste-
arst Adik Levin. "Seega arvan, et 
fondi loomine on väga mõistlik, 
ja ega siin pole tegemist jalgratta 
leiutamisega, neid on enam kui 
mitmekümnes riigis. Fondi mõte 
on, et riik mõtleb kõigi peale."

Tal ei lähe meelest vaatepil-
did, kuidas palju aastakümneid 
tagasi Kasahstanis töötades jäid 
külade viisi inimesi difteerias-
se. Velskrid ei vaktsineerinud 
nii, nagu oli ette nähtud. Lapsi 
hukkus suurte hulkadena. Kui 
nüüd panna kaalukausile võima-
likud tüsistused ja vaktsiinidest 
saadav kasu, siis pole kahtlust, 
mis mille üles kaalub.

"Kõik postvaktsinaalsed sei-
sundid jagunevad kaheks – reakt-
sioonid, milleks võib olla väike 
palavik või valu süstekohad, ja 
tüsistused," räägib Ledvin. "Tü-
sistusi esineb õnneks väga harva. 
Kahju, et kõik kõrvalnähud sa-
geli topitakse ühte patta."

Tõsi, Levin möönab, et me ei 
saa teisi vaktsiine võrrelda ko-
roonavaktsiinidega.

"Antud juhul toodi koroona-
vaktsiinid muidugi turule kiir-
meetodil," tuletab Levin meel-

de. "Enne ravimi turule luba-
mist peaks see läbima üldiselt 
neli katsetuste faasi: loomadel ja 
inimestel. Ravimi toomine turu-
le võtab üldiselt aega viis kuni 
seitse aastat. Sisuliselt käib prae-
gu inimkonna peal kolmas kat-
setuse faas. Eks hiljem saame tu-
lemused teada. Lootsin, et ko-
roonapandeemia ühendab inim-
konna kokku, ühe eesmärgi ni-
mel vahetatakse kogemusi. Aga 
käib üks madin. Euroopa Liit ei 
luba turule Venemaa vaktsiine, 
sest Moderna ja Pfizer on huvi-
tatud oma turuosast. Väga kahju, 
et siin muidugi töötavad ka ra-
vimifirmade huvid ja poliitika."

Kas luuakse  
üle-euroopaline fond?

"Vaktsiinide ohutuse kallal 
on üldiselt palju vaeva nähtud," 
märgib perearstide seltsi juht 
Le Vallikivi (pildil), kes 
samuti pooldab fon-
di loomist. "Kui 
vaadata ükskõik 
millise vaktsii-
ni, ka koroona-
vaktsiini puhul 
ilmnenud tüsis-
tuste hulka, on 
neid olnud siis-
ki hämmastavalt 
vähe."

Palavikku ja süstekoha 
valulikkust ei peaks Le Vallikvi 
arvates kompenseerima hakka-
ma: "Siin tulevad veel mängu 
küsimused inimese kehatunne-
tusest. Enamusele terviseprotse-
duuridele pole kahjuks võimalik 
anda 100% garantiid. Veel sada 
aastat tagasi ebaõnnestusid eba-
soodsate asjaolude kokku lange-
misel pea pooled pimesooleope-
ratsioonid. Igasugusel ravimisel 
juhtub mõnikord paratamatult, 
et asjad ei lähe nii nagu peaksid."

Juba 2017. aastast tegutseb 
Eestis vaktsiinikahjustusega las-
te vanemate ühing. See on kor-
janud andmeid laste vaktsineeri-
misel tekkinud tüsistuste osas ja 
nõustanud vanemaid. Nõnda na-
gu möönab ühingu esindaja Anne 
Pebre, ootab avalikkus vastust, 
kas loodav fond peaks hõlmama 
ka teiste vaktsiinide tüsistusi pea-
le koroonavaktsiinide.

"Vaktsiinikahjustuste fondi 
loomine on väga vajalik," hin-
dab Pebre. "See annab kõigile 
kahju kannatanutele õiguse saa-
da kompensatsiooni neile tekki-
nud kahjude hüvitamiseks ning 
aitaks välja tuua ka need juhtu-
mid, mille osas kannatanud täna 
midagi ette ei võta. Samas pei-
tub fondi loomises ka oht, et kui 
ravimifirma toote ebaturvalisu-
sega seotud kahjud maksab kin-
ni maksumaksja, mitte vaktsii-
ni tootja ise, siis see võib kaa-
sa tuua vaktsiinitootjate täie-
liku karistamatusetunde. Üht-
lasi mõõdutundetu vaktsiinide 
pealesurumise ka juhtudel, kus 
meditsiinilist näidustust ei ek-
sisteeri."

Pebre hinnangul võiks vakt-
siinikahjustuste juhtumite doku-
menteerimisel palju suuremat in-
du ilmutada.

"Tegelik kõrvalmõjude hulk 
Eestis on palju suurem kui amet-
likult raporteeritud," väidab ta. 
"Meile teada olevalt on ka ravi-
asutustes dokumenteeritud vakt-
siini kõrvaltoimete  hulk korda-
des suurem, kui rvimiametile on 
teatatud. Kuna tegemist on aja-
mahuka lisatööga, mida arstide-
le ei kompenseerita, ei ole arstid 
huvitatud teatiste tegemisest – 
erinevalt vaktsineerimisest, mil-
le eest saadakse lisatasu."

Tõenäoliselt, kui fond luuak-
se, suureneb ka patsientide hu-
vi vaktsineerimise kõrvaltoi-
metest teada anda. Seega saab 
ka Eesti panuse anda, et sur-
vestataks farmaatsiakompanii-
sid vaktsiinide ohutuse suunas 
töötama.

Praeguse seisuga, kui inime-
sel on tekkinud vaktsiinikahju, 

mida ka arstid kinnitavad, 
peaks ta vaktsiinitootja 

vastu kohtusse mi-
nema, mida loota 
on muidugi ab-
surdne. Maail-
ma meedias on 
seejuures sage-
li tõusetunud 

arutelud suurte 
ravimikompanii-

de vastutusest. Ka-
sumid on privatisee-

ritud, võimalikud vaktsii-
nikahjud natsionaliseeritud, ehk 
need peavad kokkuvõttes tasu-
ma maksumaksjad. Umbes na-
gu panganduskriisides.

Tõenäoliselt läheb sellega 
nagu suurkontsernide kasumi 
maksuga: lõpuks lepivad Euroo-
pa riigid kokku, et teatud osa 
ravimitööstuste kasumist peaks 
minema kahjustuste fondi.

Samas kõlavad Euroopa Par-
lamendis järjest valjemalt nen-
de hääled, kes nõuavad üle-eu-
roopalise hüvitusfondi loomist.

Prantsuse saadik Virginie Jo-
ron esines selle ettepanekuga ju-
ba septembris. Ta tõi taustaks 
Euroopa raviameti statistika, 
mille järgi koroonavaktsiinid on 
üle Euroopa põhjustanud 5000 
inimese surma. Tõsi, kuni üle-
euroopalisest fondist võib asja 
saada, läheb veel aastaid. Nii 
panustavad kõik riigid esialgu 
pigem endi fondidele.

Haruldane – ja mitte nii väga
Kui tulla tagasi Heiko Se-

pa juhtumi juurde, siis ühest 
küljest on see justnagu harul-
dane. Aga statistika taustal ei 
ole ka. Euroopa Ravimiameti 
andmetel, mille on toonud esi-
le ka parlamendisaadik Joron, 
on umbes 75 000 inimest pä-
rast Pfizeri vaktsiini manusta-
mist kannatanud tõsiste neuro-
loogiliste häirete all.

Sepp ei kavatse enda sõnul 
alla anda. Ta mõtleb pärast ter-
veks saamist triatleetika juurde 
naasta. Tema sõnum on lihtne: 
"Kui oled tubli kodanik ja vakt-
sineerid, ei tohi sa pärast jääda 
üksi, kui midagi juhtub."

Norra fond peaks tema juh-
tumi osas kahju hüvitamise ot-
susele jõudma kuu aja jooksul.

Heiko Sepp loodab ootamatute vaktsiinitüsistuste tõttu kaotatud jõu peagi tagasi saada ja sama võimsalt kui varem triatlonidel võistelda. Foto: Heiko Sepa kogu

Teata tublist 
noorest  
või noorsoo-
töötajast!
Linn ootab ettepanekuid, kes 
võiks saada tunnustuse "Tal-
linna noorte suured teod", 
"Suured teod Tallinna noorte-
le", aasta noorsootöötaja, 
aasta noore vabatahtliku ning 
aasta noorteühingu nimetuse. 
Sel aastal saab ankeete esita-
da nii eesti kui vene keeles, li-
saks tõusis 500 euro võrra 
aasta noorsootöötaja kate-
gooria võidupreemia suurus.

Kandidaate saab elektroo-
niliselt esitada kuni 10. jaa-
nuarini, lisainfo www.tallinn.
ee/suuredteod

Loeng Kalamaja 
ajaloost  
muuseumis

Kalamaja muuseumi loengu-
sari jätkub 8. detsembril kell 
18 Inna Põltsam-Jürjo loengu-
ga  "Kalad ja hülged, sadam ja 
kõrtsid – argipäev keskaja 
Kalamajas". Kalamaja elanike 
peamiseks tegevusalaks oligi 
merekalandus, hülgepüük ja 
meresõit, ent sealset elu ku-
jundasid ning andsid sellele 
oma värvingu ka sadam ja ar-
vukad kõrtsid. Osalemine 
muuseumipiletiga, mille saab 
osta kohapealt. 

Mustamäelased 
valivad jõulu-
kaardi

Mustamäe koolide algklassi-
de õpilaste jõulujoonistuste 
konkursil selgub ka sel aastal  
rahva lemmik avaliku hääletu-
se tulemusena linnaosavalit-
suse Facebooki lehel. Kokku 
on laekunud 434 joonistust, 
eelmisel aastal oli neid umbes 
260. Võidutööst valmib Mus-
tamäe linnaosa valitsuse selle 
aasta ametlik jõulukaart, 27-st 
enim hääli saanud tööst aga 
pannakse kokku kunstinäitus, 
mis kaunistab linnavalitsuse 
(Vabaduse väljak 7) 1. korruse 
näituseaknaid 15. detsembrist 
31. jaanuarini 2022.

Lemmik-jõulujoonistuste 
poolt saab hääletada kella 12-
ni l8. Detsembril.



8  •  6. detsember 2021  •  ARVAMUS 

Ravimiameti infotrükises (2020) väidetakse väike-
laste vaktsineerimise puhul, et vaktsiinide tõsiseid 
kõrvaltoimeid esineb harva. Aga väita, et kõrval-
toimeid ei esine, on vale. Neidsamu lauseid saab 

muidugi laiendada igasugusele vaktsineerimisele, ka täiskas-
vanute suhtes.

Kui nüüd valitsus otsustas luua paljude teiste riikide ees-
kujul vaktsiinikahjustuste fondi, nähakse seda muidugi en-
nekõike seoses pandeemiaga. Tegelikult siiski likvideeritakse 
laiemalt Eesti meditsiinikorralduses laiutanud tühik. Vaktsii-
nide kõrvaltoimetest teatud väikese koguse patsientide puhul 
on põhjust rääkida sama kaua, kuni need on inimkonnal ka-
sutusel olnud.

Põhjus, miks paljud riigid on loonud vaktsiinikahjude hü-
vitamise fondid, pole ainult kannatanute rahaline tugi. Ars-
tidele on antud sellega võimalus vaktsineerimisest ausalt ja 
avameelselt rääkida. Seni on fondi puudumine pannud mee-
dikud sundseisu. Lihtsam on võimalikust kõrvalmõjust vaiki-
da, sest kui ka midagi juhtub, saab patsienti küll ehk ravida, 
aga pikem haigusleht läheb inimesele kalliks maksma.

Siiamaani mõtlen, et hu-
vitav, miks niitsid Pfizeri 
süstid haigevoodisse triatlo-
nistist raudmehe Heiko Se-
pa, aga siinkirjutajal ei te-
kitanud mingeid kõrvalnäh-
te. Ilmselt jääbki see üheks 
meditsiini mõistatustest. 

Eestis algaval aastal kehtestuva vaktsiinikindlustusega on 
kavas hõlmata Covidi vaktsiinid alates nendega vaktsineeri-
mise algusest. Kõigile teistele vaktsiinidele laieneks kindlus-
tus alates 2023. aastast. Tõenäoliselt on õigus lastearst Adik 
Levinil, kes viitab, et fond aitaks võita kahtlejate vaktsiinis-
kepsist, kes kardavad süstist mingeid tagajärgi tervisele.

Kui Tallinnas on saavutatud paljuski lisavaktsineerimis-
punktide ja -brigaadide abil 70% vaktsineeritus, siis loode-
tavasti on seega nii pealinnas kui ka mujal fondist abi lei-
da kõhklejate võitmisel. Kõige selle taustal tekib paratamatult 

küsimus vaktsiinitootjate vastutusest, mis tõuse-
tunud ka Euroopa Parlamendi kuluaarides. 

Mis on see motivaator, mis sunniks neid 
vaktsiine järjest ohutumaks muutma? Pa-
raku pole siin näha läbimurret, et tootjad 
fonde osaliseltki rahastama asuksid. Vakt-

siiniskepsise murdmisele annaks see 
aga panuse.

Eesti ravimiametil on ühelt poolt 
teada 238 tõsise kõrvaltoime juh-
tumit. 1,65 mln Eestis tehtud vakt-
siinidoosi taustal on seda väga vä-
he. Teisalt me ei saa öelda, et need 
mõnisada inimest on ebaolulised 
või peaksid oma hädaga üksi jää-
ma. Tsiteerides oma tervisehäda-
dest loodetavasti üle saavat sport-
last Heiko Seppa: kui oled tub-
li kodanik ja vaktsineerid, ei to-
hiks siis, kui midagi juhtub, sa 
oma hädaga üksi jääda.

Vaktsiinikindlustusega 
kaitsesüstihirmu vastu

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

Toimetaja Virkko Lepassalu, virkko.lepassalu@tallinnlv.ee, 616 4044

Toimetaja Kai Maran, kai.maran@tallinnlv.ee,  616 4079

Toimetaja Krista Kiin, krista.kiin@tallinnlv.ee, 645 7308

Toimetaja Ivo Karlep, ivo.karlep@tallinnlv.ee, 616 4071

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Pikk haigusleht  
läheb inimesele  
kalliks maksma.

Kalamaja uue, miljööväär-
tuslikku piirkonda sobiva  
Kelluke lasteaia 12 rühmas 
hakkab käima 270 last. 
Ehitus on alanud ja lasteaed 
saab valmis tuleva aasta 
sügisel.

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsevi sõnul kavatseb Tallinn 
2030. aastaks korda tehe kõik lin-
nalasteaiad. "Sel sügisel on ala-
nud kuue lasteaia ehitustööd,"  
lausus ta. "Eriti praegusel koroo-
naajal on väga oluline hoonete 
ventilatsioon ja ka energiatõhu-
sus, mida kõikides vanades ma-
jades tagada ei saa. Seetõttu ole-
masolevad hooned lammutatak-
se ning asemele ehitatakse uued. 
Nii on ka Kellukese lasteaiaga, 
mis saab täiesti uue maja. Kõi-
ge olulisem on aga siiski see, et 
uutes või renoveeritud majades 
on paremini tagatud lapsi aren-

dav, hubane ja turvaline kesk-
kond, kus nii lastel kui ka laste-
aiatöötajatel on hea olla."

Kellukese lasteaia uus maja 
on rühmade kaupa jagatud mit-

meks kaldkatusega osaks, mil-
lest igaüks on eri värvi. Seega 
sobib lasteaia hoone väga hästi 
Kalamaja arhitektuuriga. Las-
teaia hoovi tulevad lillepeen-

rad, õuesõppe paviljonid, õp-
peaed ja kasvuhoone, hoone 
katusele paigaldatakse päike-
sepaneelid.

Lasteaia direktor Tamara 
Borsuk tunneb heameelt ka 
õuealale rajatava liiklusõppe 
linnaku ning uute sportimis- ja 
mänguvõimaluste üle. Ta lisas, 
et hoones on suured ja avarad 
rühmaruumid, ühendatav spor-
di- ja muusikasaal, huviklass, 
töötajate kabiinid, köök, lift, 
fuajees suur näituste- ja män-
gimisala. Läbipaistev katus li-
sab ruumile valgust ja ava-
rust. Kõigisse rühmaruumides-
se pääseb nii siseruumist kui 
ka otse õuest. 

Kellukese lasteaia ehitab Ma-
pri Ehitus. Töö tellis linnavara-
amet, hoone projekteeris Nord 
Projekt. Ehitus läheb maksma 
8,17 miljonit eurot.

Kalamaja saab tänapäevase lasteaia 270 lapsele

Rahvusvahelise krediidihaldus-
ettevõtte Intrum 24 riiki hõlma-
nud uuringust selgub, et kriis on 
teinud Eestis elavad inimesed 
rahaliselt rikkamaks. Kui 37% 
eurooplastest tunneb end prae-
gu pigem vaesemana kui enne 
epideemiat, siis Eestis 
küsitletute puhul 
vaid 26%. 14% 
leidis samas, 
et on rikka-
mad kui 
enne krii-
si. Euroo-
pas laie-
malt on 
see num-
ber 10%. 
Üldistatult 
võib aga öelda, 
et kõikides Euroo-
pa maades on suuren-
danud kriis lõhestatust – vaese-
mad on jäänud vaesemaks ja 
jõukamatel elujärg jäänud sa-
maks või isegi paranenud. See 
tulemus on ka mõistetav, sest 
mida enam on keegi oma töös 
seotud uute tehnoloogiatega, 
mis võimaldavad töötamist viiru-
sepiirangutest hoolimata, seda 

vähem kannatatakse. Teisalt ei 
tasu muidugi unustada, et seo-
ses teisest sambast raha välja 
võtmisega on inimeste kontode-
le sügisel laiali laotunud miljard 
eurot. Suures osas on see suun-
dunud tarbimisse. Nõnda on 

arusaadav, miks küsitlus 
Eesti osas just taoli-

se tulemuse an-
dis. Majandus-

tegelane Ind-
rek Neivelt 
tõi esile 
Eesti Pan-
ga statisti-
ka, mis näi-
tas väga 

häid uudi-
seid. Kui vii-

mastel aastatel 
on tarbimislaenude 

summa olnud üle 800 
miljoni euro, siis septembri ja ka 
oktoobri lõpus alla 600 miljoni. 
See on tore, sest meil on tarbi-
mislaenud üle kahe korra kalli-
mad kui Euroopas keskmiselt. 
Teisisõnu, pensioniraha vabaks 
laskmine vähendas pankade ka-
sumit peaaegu 50 miljoni võrra 
aastas.

Eesti Olümpiakomitee peab või-
malikuks, et tulevikus hakatakse 
rohkem uurima noortega tööta-
vate treenerite ja juhendajate 
tausta. Selle otsuse on tinginud 
ridamisi ahistamisjuhte, mis vii-
masel ajal päevavalgele ilmu-
nud. Neist tuntum on seotud 
brasiillasest jalgpallitreeneri Ge-
tulio Aurelio Fredoga, kes oli 
seadnud sisse kooselu ühe oma 
treenitava, 14-aastase naisjalg-
pallurihakatisega. Inimõiguste 
keskus aga tõi esile laskesuusa-
taja Mia juhtumi, keda olevat 
treener autos ahistanud. Tree-
ner on nüüd oma endise õpilase 
laimu pärast kohtusse kaeva-
nud. 2021. aasta suvel koostas 
Eesti Antidopingu ja Sporditea-
be Sihtasutus (EADSE) koos-
töös eri  ekspertidega spordi-
personali käitumisjuhendi laste 
ja noorte väärkohtlemise enne-
tamiseks ning juhtumite lahen-

damiseks. Teisalt ei saa 
kogu vastutust ahista-
misjuhtude eest jätta spordiliitu-
de kanda. Muidugi on õige, et 
treeneri tausta tuleks püüda 
võimalikult kontrollida. Teisalt ei 
tohi  unustada lapsevanemate 
rolli ja vastutust. Teisisõnu 
peaks püüdma lapsega vestel-
da, kuidas ta treeneriga rahul 
on, samuti tuleks vanematel  en-
dil uurida treeneri tausta. Paneb 
mõtlema, et jalgpallitreener Fre-
do suhe oma õpilasega sai kes-
ta 6-7 aastat, ilma et keegi, ka 
vanemad, oleks küsimust tõsta-
tanud. Koos oldi täiesti avalikult. 
Tõenäoliselt on üks kurja juur 
14-aastaste lugemine seaduses 
sisuliselt täiskasvanuteks ja sek-
suaalelu kõlbulikeks. Nõnda 
justnagu "polegi viisakas" huvi 
ilmutada, kui 14-aastane tüdruk 
aastakümneid vanema mehega 
koos elab.

Euroopa Komisjoni president 
Ursula van der Layen viitas hilju-
tises sõnavõtus, et vaktsinee-
rimise kohustuslikuks 
tegemine on iga liik-
mesriigi otsus ja 
sõltub kohalikest 
oludest ja riigi 
seadusandlusest. 
Sõnavõtust jäi kõ-
lama soovitus asu-
da sund-vaktsineeri-
misele, ehkki jutu mõte 
oli kutsuda diskussioonile. Kar-
mima käega vaktsineerimise ve-
duriks Euroopas on saanud 
Austria. Kavatsetakse seada 
sisse trahvid vaktsineerimisest 
keeldujatele. Kui kaks korda 
kutset eiratakse, võib saada 
kuni 3600 eurot  trahvi. Kui 
vaktsineerimisest keeldunu on 
teised inimesed tõsisesse ohtu 
pannud, järgneb juba 7200-eu-
rone trahv. Saksamaa tõenäoli-

ne järgmine liidukantsler Olaf 
Scholz ütles samuti eelmisel nä-

dalal, et toetab üleüldist ko-
hustuslikku vaktsineeri-

mist. Praegu on siiski 
veel lahtine, kas nn 
karm kord Austrias 
jt riikides ka raken-
dub. Maailma ter-
viseorganisatsioon 

on soovitanud pi-
gem pehmemat lähe-

nemist ehk veenmistööd. 
Vaktsiiniskeptikute vastuseisu 
muudab karm kord vaid hulle-
maks. Eestis seadused sundv-
aktsineerimist ei võimalda: kõi-
gepealt tuleks hakata õiguslikku 
raamistikku looma. Seda sama 
eeldaks Austria tee ehk ränka-
de trahvide ähvardus. Küsitav, 
kas sundvaktsineerimine Eestis 
poliitilist poolehoidu leiab. Seda 
ei toeta ka peaministripartei Re-
formierakond.

Teated koolitulistamistest 
Ühendriikides on nõnda tavali-
sed, et ei pälvi suuremat tähele-
panu. Hiljuti hukkusid Michiga-
nis 14-, 16-, ja 17-aastased noo-
red, kui 15-aastane kaasõppur 
nende pihta püstolist Sig Sauer 
tule avas. Kolm õpilast, kes li-
saks püstolitoru ette jäid, on 
kriitilises seisus. Üsna tavapära-
selt on taoliste juhtumite taus-
taks koolikiusamine ja laias 
mõttes halvad suhted õpilaste 
vahel. Eestis pole õnneks taolist 
relvakultuuri, mis võimaldaks 
inimeste kätte massiliselt käsi-
tulirelvi. Teisalt on oktoobriski 
aset leidnud juhtum, kus poiss 

ähvardas kooli toodud noaga 
teist õpilast. Kui tuua taustaks 
veel koroonakriisiga seoses 
kasvanud üldine stress ühiskon-
nas, siis üsna ilmselt vajaksime 
rohkem koolipsühholooge. Sa-
muti perearstidele võimalust 
saata lapsi psühhoteraapiasse. 
On vaja ka lihtsat kodulähedase 
nõustamise võimalusi. Põhiline, 
mida uuringud näidanud: lastel 
pole usaldusisikut ega kellegagi 
rääkida, sest pole aega neid ära 
kuulata. Praegu tuleks laste 
vaimse tervise hoidmisesse pa-
nustada rohkem kui kunagi va-
rem – nii õpetajatel kui vane-
matel.

Teise samba raha tegi meid 
Euroopa taustal rikkaks

Ahistamisjuhud – kõik  
teavad, aga keegi ei märka

Euroopa teelahkmel: kas  
tuleb sundvaktsineerimine?

Muredega üksi jäetud lapsed 
sünnitavad vägivalda

Nüüd on linlastel võimalus ot-
sustada, kas kodu lähedale 
kerkib rannapaviljon, ratta 
õpperada, putukahotell, täna-
vakorvpalliväljak, kibuvitsaal-
lee, luulerada, talisupluskoht 
või mõni muu vahva uuendus.

12. detsembrini toimub Tallin-
na kaasava eelarve hääletus, 
kus toetust otsib 132 ettepane-
kut kaheksas linnaosas. Kaasa-
va eelarve ideede hääletusel 
saab osaleda vähemalt 14-aas-

tane ametlik linlane. Iga hääle-
tusel osaleja saab hääletada 
kuni kahe endale meelepärase 
idee poolt oma linnaosas. Digi-
taalselt võib hääletada kesk-
konnas https://taotlen.tallinn.
ee/ Paberil hääletamiseks saab 
külastada linnakantselei tee-
nindusbürood (Vabaduse väljak 
7) või oma linnaosa valitsust. 
Kõigi esitatud ideedega saab 
tutvuda veebilehel www.tallinn.
ee/est/kaasaveelarve/Kaasa-
va-eelarve-haaletamine-2

Vali, mis su kodu lähedale 
kerkima hakkab!
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Eelarve suurendab õpetaja-
te ja kultuuritöötajate pal-
ka, kergitab pensionilisa 
150 euroni aastas ning an-
nab raha näiteks ka uute 
busside ostmiseks ja linna-
teatri uuendamiseks.

Tallinna pensionäride ühen-
duse aseesimees: Andres Ergma 
lausus pensionilisa tõusu  kom-
menteerides, et igasugune sel-
line lisa on äärmiselt vajalik. 
"41% pensionäridest elab suh-
telises vaesuses," ütles ta. "Va-
he keskmise palga ja keskmise 
pensioni vahel suureneb üha. 
Keskmine pension moodustab 
vaid 40% keskmisest palgast. 
Nii on inimestel väga raske toi-
me tulla, eriti kui eluasemeku-
lud kasvavad kiires tempos. Tal-
linnas tõuseb toasooja hind 60 
protsenti, sellist hinnatõusu po-
le varem olnud, ka mitte 2008. 
aasta kriisi ajal. Kevadeks võib 
osal üksi elavatel pensionäridel 
tekkida kodukulude võlg. See-
tõttu on linna poliitika pensio-
näre toetada õige."

Noorsootöötajatele  
tasu juurde

Linnapea Mihhail Kõlvar-
ti sõnul arvestab pensionilisa 
tõus elukalliduse tõusu, sealhul-
gas  elektrihinna kasvuga. Lin-
naeelarve eelnõus on ette näh-
tud senise 125-eurose pensio-
nilisa suurendamine 150 euro-
ni kuus, et toetada eakate ini-
meste toimetulekut. Pensioni-
lisa makstakse Tallinna elani-
kest pensionäridele sünnipäeva-
le eelneval kuul. Toetuse saa-
miseks tuleb esitada ühekord-
ne taotlus pensioni määramise-
le järgneval aastal. Pensionilisa 
suurendamiseks on 2022. aas-
ta linnaeelarves ette nähtud li-
gi 2,3 miljonit eurot.

Lisaks kerkib õpetajate, 
noorsootöötajate jt linnatööta-
jate töötasu. Selleks on eelarves 
10,3 miljonit eurot. Haridustöö-
tajate palk peaks kasvama vähe-
malt 5% võrra. Õpetajate ja tu-
gispetsialistide palga alammäär 
tõuseb 1315 eurolt 1412 euro-
le ehk kasv on 7,4%. Lasteae-
dade õpetajaabide palga alam-
määr tõuseb 750 eurolt 850 eu-
role ehk 13,3% aasta jooksul.

Noorsootöötajate palga 
alammäär kasvab 1000 eurolt 
1100 euroni, mis teeb kasvuks 
10%. Noortekeskuste muu per-
sonali palk kasvab 5% võrra. 
Tallinna loomaaia teenistuskoh-
tadel, kus palk on alla 1000 eu-
ro, kasvab see 13%.

Toetus  õpilastele
Kõrgharidusega kultuuritöö-

tajate palga alammäär tõuseb 
1300 eurolt 1400 euroni ehk 
7,7%. Palgatõus puudutab kesk-
raamatukogu, linnamuuseumi, 
kirjanduskeskuse, linnateatri ja 
Tallinna filharmoonia kõrghari-
dusega kultuuritöötajaid.

Linna spordiasutustes kerki-
vad töötasud vähemalt 5% võr-

ra. Bussi-, trammi- ja trollijuh-
tide palk tõuseb eelnõu koha-
selt 7,5%.

Õpilased hakkavad saama 
kooliaasta alguses 50-eurost 
toetust. "Tallinn on seni maks-
nud ranitsatoetust ainult kooli-
teed alustavatele lastele, kuid 
kooliaasta algus tähendab pe-
redele täiendavat koormust ka 
vanemate õpilaste puhul, eriti 
kui peres on mitu kooliealist 
last," märkis  Kõlvart. "Laste-
aiaealiste lastega perede jaoks 
on Tallinnal arvestatav toetus – 
alates pere teisest lapsest keh-
tib lasteaiatasust vabastus. Koo-
liealiste laste toetamisega tee-
me järgmise loogilise sammu 
perede vajadustega arvestami-
sel. Meie plaan on tulevikus se-
da toetust tõsta."

Toetust saavate õpilaste hul-
ga suurendamiseks on eelarves 
ette nähtud 2,2 miljonit eurot.

Lähtuvalt Covidi olukorrast 
on linna eelarves ka järgmi-
seks aastaks ette nähtud reserv 
1 miljon eurot, et pandeemiaga 
võidelda. "Viimase kahe aasta 
jooksul on linn rakendanud sel-
leks väga erinevaid meetmeid ja 
ka esimese haiguspäeva kom-
penseerimist," lausus Kõlvart. 
"Otsustasime seda meedet pi-
kendada ja see summa on sot-
siaalvaldkonna tegevuskulude 
eelarves. Järgmisel aastal jät-
kub see samamoodi nagu ala-
tes septembrist."

Tallinna investeeringud kas-
vavad tuleval aastal tänavu-
sega võrreldes peaaegu kaks 
korda, 129 miljoni euro võrra 
ehk 269 miljonit euroni. Sel-
lest veerandi moodustavad in-
vesteeringud teedesse ja täna-
vatesse, kokku on nende re-
mondiks kavandatud 67,7 mil-
jonit eurot. Investeeringud ha-

ridusvaldkonda moodustavad 
22,3% kõigist investeeringutest, 
seda kokku summas 59,9 mil-
jonit eurot. Linnatransporti lä-
heb 15,9% investeeringute ko-
gumahust, kasvades 42,8 miljo-
nile eurole, mis läheb ühistrans-
pordi liinivõrgu korrastamisele 
ning 150 uue bussi ja trammi 
soetamisele. Kokku annavad in-
vesteeringud teedesse ja täna-
vatesse, haridusse ja linnatrans-
porti peaaegu kaks kolmandik-
ku kõigist aastaks kavandatud 
investeeringutest.

Märkimisväärne osa rahast 
läheb rohepöördesse. "Olgu sel-
leks keskkonnasõbralik trans-
port, rattastrateegia, tänavaval-
gustus, ringmajanduskeskuste 
rajamine – kõik see on ühel või 
teisel moel seotud rohepöör-
de plaanidega," lausus Kõlvart.

Investeeringud kultuurivald-
konda suurenevad samuti hüp-

peliselt, eelkõige saab raha lin-
nateatri ehitus, aga ka looma-
aed ja botaanikaaed. Kultuuri-
valdkonna investeeringud moo-
dustavad eelarvest 28,6 miljo-
nit eurot. Investeeringud tervis-
hoidu tõusevad 12,2 miljoni eu-
roni, mille sisse on arvestatud 
Tallinna Haigla projekteerimi-
sega seotud kulud.

Tegevuskuludeks on Tallinna 
2022. aasta eelarves kavanda-
tud 746,7 miljonit eurot. Tege-
vuskuludest moodustavad hari-
dusvaldkonna kulud 39,1% ehk 
kokku 292 miljonit eurot. Lin-
natranspordi kulud on 15,2% 
ehk kokku 113,3 miljonit eurot. 
Sotsiaalhoolekande ja tervis-
hoiu kulud moodustavad 11,3% 
kulude kogumahust, kokku 66,3 
miljonit eurot. Kokku annavad 
need kolm valdkonda kulude 
kogumahust ligi kaks kolman-
dikku.

Eelarve kokku panekul osa-
lesid ka koalitsioonis olevad sot-
sialademokraadid. Abilinnapea 
Malde Lippuse sõnul olid sotside 
eesmärgid – linnaruumi arenda-
mine ja rattastrateegia edenda-
mine – linnaeelarves kirjas juba 
enne nende kaasamist. "Täpsus-
tasime eelarve aruteludel foo-
kuseid ja suurendasime ühe-
le või teisele eesmärgile mine-
vaid summasid," lausus Lippus.

Uue mõttena tõid sotsid eel-
arvesse kooliümbruste turvali-
suse suurendamise ja päikesepa-
neelide paigaldamise veel mit-
mete linnaasutuste katustele.

Järgmise aasta eelarve on aja-
loo suurim, kerkides üle miljar-
di euro ehk jõudes 1,033 mil-
jardi  euroni. See on 76,4 mil-
jonit eurot ehk 8% suurem kui 
tänavune eelarve.

Järgmise aasta eelarve 
tõstab pensionilisa ja maksab 
õpilastele koolialguse toetust

Noortevolikogu 
uus koosseis 
alustab

Linna noortevolikogu uue 
koosseisu 25 liiget esindavad 
järgmised kaks aastat linna-
juhtimise juures oma linnaosa 
noorte huve. Volikogu ees-
märk on kaitsta ja esindada 
noorte huve linnas, rääkida 
kaasa neid puudutavates lin-
na küsimustes, julgustada ko-
danikualgatust ning kaasata 
noori linnaelu korraldamist 
puudutavatesse otsustustes-
se. Volikogu uuendatud põhi-
määruse kohaselt valiti liik-
meid linnaosapõhiselt, et ta-
gada eri piirkondade noorte 
esindatus. 

Mängukarud 
kutsuvad  
rongides head 
tegema
Elron lisas jõuludeni rongides-
se vanad kaisukarud, kes kut-
suvad  tegema head, luues nii-
viisi võimaluse annetada ko-
dututele jõulukuul puhtaid, 
sooje riideid ja jalanõusid. Tal-
linna, Tartu, Viljandi ja Valga 
raudteejaamadesse on pai-
galdatud spetsiaalsed kogu-
miskastid. Kuna valdav ena-
mus kodututest on täiskasva-
nud mehed, on neil ennekõike 
tarvis sooje jopesid ning 
voodriga saapaid, kasuks tu-
levad ka kampsunid ning soo-
jad sokid. Elron toimetab jõu-
lude eel annetatud soojad rii-
ded ja jalatsid abivajajateni 
koostöös kodutuid toetavate 
asutustega.

Algab Musta-
mäe huvikooli 
uue maja ehitus
Mustamäe linnaosas algab 
peagi huvikooli uue hoone ehi-
tus, linn on sõlminud vastava 
lepingu ühispakkujaga Ramm 
Ehituse OÜ ja Mitt & Perle-
bach OÜ. Endise nimega Mus-
tamäe laste loomingu maja 
alustas tööd 1984. a, nüüd-
seks on õpilaste arv tuhande-
tes. Koolis tegutseb 90 huvi-
ringi. Praegusesse majja Vilde 
tee 54 kolis kool aastal 1987, 
nüüdseks on vana hoone piir-
dekonstruktsioonid, sisearhi-
tektuur ja -viimistlus ning teh-
nosüsteemid valdavalt amorti-
seerunud, ka pole maja ener-
giatõhus. Kogu projekti mak-
sumus on ligi 7,32 miljonit 
eurot ning ehitus peab lõppe-
ma tuleva aasta detsembris.

Õpetajatele toob eelarve palgatõusu ja õpilastele kooli alguses toetuse, mis aitab raskete aegade ja kerkivate hindadega toime tulla. Albert Truuväärt
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Alanud on ideekonkurss, 
mis otsib parimat lahendust 
reaalkooli juurdeehitusele, 
mis rajatakse aadressile 
Estonia pst 6. Kavandite 
esitamise tähtaeg on 2. 
märts 2022.

"Reaalkoolil on väärikas 
ajalugu ja tugevad traditsioo-

nid. Seetõttu on arhitektide 
ülesanne keerukas: arvestada 
tuleb nii asjaoluga, et ajalooli-
ne hoone on arhitektuurimäles-
tis, mis peab jääma ka pärast 
juurdeehituse valmimist ruu-
miliseks dominandiks, kui ka 
varjatud ruumiliste väärtus-
tega. Kinnistut läbivad maa-
alused bastionimüürid, mis tu-

leb säilitada," ütles haridus-
valdkonna abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev. Samuti tuleb ar-
hitektidel vaadelda Georg Ot-
sa tänava, Estonia pst ja Pär-
nu mnt  vahelist ruumi tervik-
liku hariduskvartalina, pidades 
silmas jalakäijate liikumissihte 
ja avalikku ruumi. Konkursia-
lasse on hõlmatud ka nn Ank-

ru haljak keskraamatukogu ja 
reaalkooli vahel. 

Reaalkooli direktor Ene Saar 
märkis, et kool on oodanud juur-
deehitust juba 1990ndatest ala-
tes. "Kooli uue hoone rajamise-
ga saab lahenduse ruumikitsi-
kuse küsimus; tekib ka võima-
lus arendada välja nüüdisaeg-
set õpikäsitust toetav õpikesk-

kond ning reaal- ja loodustea-
duste kompetentsikeskus, et see 
võiks kujuneda baasiks kogu lin-
na koolidele reaal- ja loodusha-
riduslikku õppe arendamisel ja 
õppimisvõimaluste mitmekesis-
tamisel," lisas Saar. 

Ideekonkursi viivad läbi Tal-
linna linnavaraamet ja linna 
strateegiakeskus.

Reaalkool otsib konkursiga parimat juurdeehituse ideed

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

"Töö peab olema tehtud, 
keegi ei küsi, kas on jõulu-
laupäev või vana-aasta õh-
tu. Meie masinad on väljas 
ööpäev läbi," lausub 
Kadrioru Pargi koristusük-
suse lumetõrjuja Toomas 
Tootsi, keda pahandavas 
lohakad, teede puhastamist 
segavad autojuhid. 

Lumerohketel päevadel on 
Tootsil tööd üle pea. "Kui 
eelmisel talvel tuli jaanuaris-
veebruaris  lund järjest iga 
päev, siis mõtlesin küll, et no 
kaua võib," meenutab ta. "See 
lihtsalt ruineeris mind. Teed 
töö ära ja paarikümne minuti-
ga on teed samasugused, nagu 
enne lume lükkamist. Sadu ei 
jää järele, lund tuleb kogu aeg. 
Ja kui siis veel kostis kurjus-
tamist, et miks kõik ei ole pu-
has... See tegi meele mõruks. 
Eks me teeme tööd järjest nii 
palju, kui jaksu on."

"Koos lume tulekuga algab 
ka öine töö," räägib nö saha-
mees. "Öösel peab olema 12 
tundi järjest virge ja vormis, 
tähelepanu olgu kogu aeg te-
rav, et kõnniteel kellelegi ot-
sa ei sõidaks. Kõige tähtsam 
ongi nüüd ikka öö otsa jär-
jest vastu pidada."

Kui sügisel võis lehti ko-
ristada päeva ajal ja polnud 
kindlat kellaaega, millal kõik 
peab puhas olema, siis lu-
me puhul kehtib linnas kindel 
kord. Hommikul töölemineku 
ajal peavad kõnniteed olema 
lumest puhtad. "Põhiline töö 
käibki nüüd öösel, hommikul 
peaks linnas kõnniteed  ju-
ba olema vinks-vonks," mär-
gib mees.

Tootsi töötab Kadrioru Par-
gi uues, alles mullu loodud ko-
ristusüksuses, mis suvel par-
giteid, kõnni- ja rattateid pu-
hastab, tänavatele survepe-
su teeb, niidab ja lehti koris-
tab. Talvel aga kesklinnas lund 
lükkab ja ära veab ning libe-
dust tõrjub. Selleks muretses 
asutus tehnikat ja inimesi na-
tukene juurde, samuti auto-
sid, et lund ära vedada. "Me 
ju ei taha, et lumi lükatakse 
lihtsalt kõnniteelt sõiduteele, 
kust sahk selle varsti jälle ta-
gasi kõnniteele veeretab, me 
ikka veame lume ära ka," sel-
gitas Tootsi. "Ülesande saame 
kätte õhtul, tiimipealikuga on 

kogu aeg side olemas."  Toot-
si juhitaval trakoril on ees lu-
mesahk ja hari ning taga kast 
graniitsõelmetega. "Ikka sel-
leks, et kõnnitee ei oleks libe, 
et inimesed ei kukuks pikali. 
Killupuistur ka. See on töös 
vastavalt sellele, kui libe on."

Päevane vahetus kestab kel-
la 8-19. "Tund aega masinad 
puhkavad ja siis alustab öine 
vahetus, mis töötab kella 20-
7," selgitab Tootsi. "Teatud nä-
dalate tagant  vahetatakse – 
kes enne olid öösel, töötavad 
päeval ja vastupidi. Kolm nä-
dalat järjest oled sa öises va-
hetuses. Eks siis tuleb päeval 
magada ja välja puhata, väsi-

nuna ei tohi seda tööd teha. On 
nö lühike töönädal, kui tööd 
tuleb teha kaks päeva, ja pikk 
nädal, mis kestab viis päeva."

Tootsi ütleb, et just hoolsus 
on tema töö juures kõige täht-
sam. "Hästi tähelepanelik peab 
olema, et kitsastel kõnniteedel 
majaseina ja igasuguste posti-
de vahele ära mahtuda," lau-
sub ta. "Kabiinis on tagasivaa-
tamise kaamerad ja külgedel 
peeglid, sest otse taha ei näe, 
kogumiskast varjab vaateväl-
ja. Me liigume ju seal, kus ini-
mesed käivad. Tähelepanelik-
kus ongi number üks. Eks neid 
pisikesi vahejuhtumeid on ka 
olnud, vahel on mõnele liik-

lusmärgi postile kergelt vas-
tu mindud, seda ikka juhtub."

Tootsi vaatab lumetrakto-
ri roolis linna teise pilguga 
kui niisama jalutades. "Tööd 
tehes tekib justkui pe-
remehe tunne. Tal-
linn on ka minu 
kodu. Ise ma 
siin elan, ise 
hoian korras. 
Nii teen kõn-
niteed puh-
taks, na-
gu puhas-
taks omaen-
da hoovi."

Muret teeb lu-
melükkajatele see, 
kui mõned pargivad 
oma auto nii, et selle juu-
rest ei saa kuidagi läbi sõi-
ta. Nüüd on isegi liiklusmär-
gid üles pandud, millal tohib 
seista tee vasakul poolel,  mil-
lal paremal. Aga kõik ei pea 
sellestki kinni. "Kui kuidagi 
teisiti ei saa, tuleb ka mupolt 
abi paluda, et nad viiks va-
lesti pargitud auto minema," 
lausub Tootsi. "Muidu jääb 
ju kõnnitee koristamata. Tei-
nekord, kui sa oma traktori-
ga lihtsalt ei mahu läbi, peab 
ka luuda ja labidat kasutama 
ja käsitsi mingi väikese vahe 
puhtaks lükkama."

Tootsi kinnitab, et tegeli-
kult suhtuvad inimesed tema 
töösse hästi. Paljud ka pildis-
tavad, filmivad ja tunnusta-
vad. "Sõitsin mööda Koidu 
tänavat, prožektorid põlesid, 
lükkasin lund ja nägin, et kee-
gi filmib ja naeratab," meenu-
tab Tootsi. "Inimesed on sõb-
ralikud, kuid pean kogu aeg 
vaatama, et ma kellelegi otsa 
ei sõida. Hea, kui on silmsi-
de ja saan aru, kas ta on mind 
märganud."

Kuna Kadrioru Pargi alla 
kuuluvad ka kalmistud, hoiab 
lumekoristusüksus sealgi teid 
lahti. "Kalmistutel ikka uu-
rime, mis kell on  matused, 

et me siis lükkame lu-
me enne seda ära," 

kirjeldab Tootsi. 
"Viimasel ajal 
on Liiva kal-
mistul häs-
ti palju ma-
tuseid ja on 
isegi raske 
tööd nende 

vahel ajasta-
da. Ega ei jää-

gi muud üle kui 
öine puhastus."

Öist kalmistut Tootsi 
ja ta kolleegid ei karda. "No las 
tuleb mõni vaim või kummitus 
mulle seltsiks kabiini, küll ma 
juba tean, mida talt pärida," 
naerab mees. "Meil on ju ke-
nad kalmistud. See on omaette  
ajalugu. Suvel niitsime surnu-
aedades vanade haudade juu-
res, kus lahkunu sugulasedki 
on ära kadunud. Vanaaegsed 
hauaplatsid  on juba omaette 
põnev teema."

Metsakalmistu on Tootsi 
meelest muidu vast kõige ilu-
sam, aga talvel polevat seal 
kerge tööd teha, sest see on 
künklik. "Mäe otsa sõita libe-
daga on riskantne ettevõtmine, 
väga ettevaatlik peab olema," 
lausub ta. "Tee on ka kitsas."

Lumelükkajad peavad val-
vel olema kõigil nädalapäe-
vadel ja ka pühade ajal. "Ma 
olen jõulude ajal tööl, siis on 
ju surnuaed valgust täis, Kui 
lund sajab, peab olema ka kal-
mistu puhas, keegi ei küsi, kas 
on jõululaupäev või vana-aasta 
õhtu. See on päris karm värk. 
Meie masinad on töös ööpäev 
läbi," räägib lumetõrjuja.

No las  
tuleb pealegi  

mõni kummitus  
mulle kabiini  

seltsiks!
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Mis ajaks ja kuidas peab omanik oma  
majaümbruse lumest puhastama?
• Maatüki omanik on kohustatud hoidma li-

saks oma krundile korras ka selle kõrval asu-
vad kõnniteed. Lumi tuleb kõnniteelt ära lü-
kata ja jää graniidipuruga üle puistada hom-
mikul kella seitsmeks. Välja arvatud siis, kui 
on väga kehv ilm. Kui lund sajab juurde, tuleb 
kõnniteid puhastada päeva jooksul veel.

• Majaomanik peab kõrvaldama ehitiselt lume, 
jääpurikad, ohu korral ja ohu kõrvaldamise 
tööde ajal peab ta hoolitsema, et tänaval ja 
kõnniteel oleks ohutu liigelda. Selleks tuleks 
piirata ohuala ajutise piirdeaiaga ning paigal-
dada nähtavale kohale infotahvel, millele on 
märgitud ohu liik, ohu likvideerimise eest 
vastutava isiku nimi ja telefon, töö algus- ja 
lõpptähtaeg.  Ohu kõrvaldamise töö tehak-
se avariitööna, teatades sellest linna info-
telefonile 1345. Pärast töö lõ-
petamist peab heakorrasta-
ma ümbruse.

• Kõnni- või pargiteele on kee-
latud lume- ja libedustõr-
jeks puistada liiva, tuhka 
või soola, sest tuhk ja liiv 
hakkab kevadel tolmuna 
lenduma ning sool rikub ja-

latseid ja puid. Libedust saab tõrjuda granii-
dipuruga, mille tera läbimõõt on 2-6 mm.

• Lükatavat lund on keelatud kuhjata sõidutee-
le,  trammiteele lähemale kui 
meeter rööpast. Ehitise katuselt 
maha langenud või koristustööde 

käigus maha aetud lund ei ole lu-
batud jätta kõnniteele ja sõiduteele. 

Pärast lume maha langemist või ma-
ha ajamist tuleb lumi ära vedada või 

paigutada oma maatükile.
• Ei ole lubatud kuhjata kloriidisegust 

puistematerjali või lund puude ümber 
või tänavaga külgnevale haljasalale,  

paigutada soolasegust puistematerjali, 
lund või muud prahti linnametsa, haljasa-

lale või mujale selleks mitte ettenähtud 
kohta.
• Kui tänaval on märgid, mis keelavad parki-

mise paaritutel või paaris päevadel 
ühel või teisel pool tänava servas, tu-
leb keeldu järgida. Keeld annab või-
maluse tänavat lumest puhtaks lüka-

ta. Kui autojuht oma sõidukit eest ära 
ei vii, peab ta meetri raadiuses auto 

ümbert lume ise ära lükkama.

SAHAMEES:  
Meie masinad  
on väljas ööpäev 
läbi, lükkan 
tänavatelt  
lund nagu  
oma hoovist
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Koroonaepideemia ajal ai-
tavad piirangutes maailma 
avardada raamatud, leiavad 
kasutatud raamatutega 
kauplejad. Taaskasutuslik 
kultuuriprojekt ergutab 
avama rändpoodi, mis sõi-
dutab ostjani taskukohase 
hinnaga suure valiku 
raamatuid.

"Veel kuni kaheteist-kolme-
teistkümnenda eluaastani ma 
lausa ei sallinud raamatuid, kuigi 
meil oli lugejate perekond," tun-
nistas mobiilse raamatupoe idee 
autor Anette Kirotar. "Lihtsalt 
ei meeldinud. Kui koolis lugema 
sunniti, tekkisid tülid emaga, ke-
da minu vastumeelsus lausa mu-
retsema pani. Kuid kui mulle sat-
tus kätte "Bullerby lapsed",  lu-
gesin selle ühe jutiga läbi. Raa-
mat oli nii tore! Pisik oli tekki-
nud, sealt edasi haarasin põne-
vad Harry Potteri lood ning eda-
si võin rääkida lausa raamatusõl-
tuvusest. Ja ma ei loe ükskõik 
kui head raamatut kaks korda, 
sest maailmas on ju veel nii palju 
lugemist ootavaid häid teoseid! 
Ühtegi raamatut ma samuti poo-
leli ei jäta, sest teose lõpp võib 
olla lugemist väärt! Peab olema 
lootusrikas!"

Oma lugemiskirge soovib Ki-
rotar jagada Eesti esimest mo-
biilset ja kõigile huvilistele tas-
kukohaste hindadega raama-
tupoodi Ratastega Raamatud 
asutades.

Raamatud suurperedele ja 
kohvikutele

"Harrastan raamatuid välja 
laenata, neist on mul ka oma pi-
sike päevik. Minu raamatusoo-
vitused on sageli täppi läinud. 
Mobiilse raamatupoe avamise 
idee sündis praeguste piirangu-
te ajal," rääkis Kirotar. "Tunnen 
heameelt, kui oskan õigele ini-
mesele õige raamatu soovitada. 
Unistus avada päris oma raama-
tupood on mul olnud juba pik-
ka aega, kuid koroonaepideemia 
puhkedes ei tundunud aeg so-
biv. Samas hakkasin mõtlema, 
et piirangute ajal on just raa-
matud need, mis inimestel va-
ba aega veeta aitavad. Nii sün-
diski ratastel raamatupoe mõ-
te, mis sõidutaks raamatud ini-
meste juurde!"

Laatu, festivale ja eri maa-
nurki külastava minibussi ava-
mispeo plaanib Kirotar pidada 
kevadel Tallinnas.

"Eelkõige on fookus kasuta-
tud raamatutel, et saaksin neid 
lugejatele pakkuda taskukohas-
te hindadega ning lisaks toeta-
da uuskasutust," ütles Kirotar. 
"On väga kahju, kui raamatud 
kodus lihtsalt riiulil lebavad ja 
neid ei loeta. Raamatud on ju 
selleks, et inimestele rõõmu tuua 
ja teadmisi anda!"

Juba üle kümne aasta tegut-
senud MTÜ Raamaturing eest-
vedaja Rene Noni plaanib uuel 
aastal Mustamäel asuva kaup-
luse lähedal avada uue raama-
tupoe.

"Kinnisvaraturg on praegu 
kuum ja korterid vahetavad 

omanikke sageli. Väiksemale 
pinnale kolides aga kurdetak-
se sageli, et enam pole raama-
tuid kuhugi panna," rääkis No-
ni. "Meie pood võtab kasutatud 
ja korras raamatud vastu. Kel 
võimalik, toob raamatud ise ko-
hale ja tarvidusel lähen ka jär-
gi. Sorteeritud raamatuid an-
name edasi ka heategevuseks, 
näiteks hooldekodudele ja koo-
lidele, vanglatele jpt. Ka koh-
vikute avariiulile oleme omalt 
poolt raamatuid jaganud. Raa-
maturiiulid ei peaks söögikoh-
tades olema vaid dekoratiivseks 
taustaks, vaid heade teostega lu-
gemishuvi ergutama!"

Raamaturingluse eesmärk on 
kodudes kasutult tolmu koguvad 
raamatud huvilisteni viia. Raud-
set reeglit Noni sõnul sisseos-

tul ei ole. Bibliofiilse väärtuse-
ga raamatud ostetakse ja nen-
de müügihindki tuleb vastavalt 
kallim. Kaubaks lähevad trüki-
sedki: kommipaberid, õllesildid, 
teatri- ja kontserdikavad, vanad 
dokumendid, diplomid, loteriipi-
letid, aktsiad, väärtpaberid jms.

Mustamäe raamaturinglus 
laienemas

"Avame järgmisel aastal 
praeguse kaupluse lähedal uue 
avara poe, kus pakume suu-
res valikus inglisekeelset kir-
jandust," ütles Noni. "Koroo-
na ajal on lugemishuvi tõus-
nud, nii loodame seal peagi 
ka omamaist kirjandust pak-
kuda. Põhiliselt tuntakse huvi 
viimase kümne-viieteist aas-
ta jooksul ilmunud raamatu-

te, nii ilukirjanduslike, aja-
loo- kui käsiraamatute vastu. 
Hinnad on soodsad, keskmi-
selt paar-kolm eurot. Kevadel 
suureneb nõudlus taimekas-
vatuse ja aiaraamatute vas-
tu. Müüme ka internetis põ-
himõttel pakkuda raamatuid 
soodsamalt."

Raamaturing on Mustamäel 
aadressil Sõpruse pst 249/251 
avatud tööpäeviti, raamaturing-
luses saab kokku leppida meilit-
si aadressil rene@raamaturing-
lus.ee või tel 5399 6098.

Uutlaadi kogumismajadega 
tegi korralike raamatute ära 
andmise lihtsamaks Uuskasu-
tuskeskus.

"Kui tavaliselt meie tänava-
konteinerisse raamatuid pan-
na ei saa, siis hiljuti paiguta-

sime Balti jaama turule uudse 
iseteenindusliku kogumismaja, 
kuhu saab spetsiaalsete luukide 
kaudu annetada raamatuid igal 
ajal," rääkis mittetulundusühin-
gu tegevjuht Diana Paakspuu.

Moodulmajadele ehitaja Ak-
so-Haus OÜ püstitas kogumis-
maja, mis vajab toimimiseks ai-
nult elektrit, mida kasutab päi-
kesepatareide ja õhksoojuspum-
ba töös hoidmiseks.

Kaubaks lähevad hoolsalt 
hoitud raamatud

"Jälgima peab, et toodud raa-
matute kaaned oleksid terved, 
neist poleks lehti välja rebitud 
või neid täis soditud," toonitas 
Paakspuu.  "Sorteeritud raama-
tud lähevad meie kauplustes uue-
le ringile. Toetame ka abivaja-
jaid, näiteks suurperesid, samuti 
kodutuid. Inimesed saavad tuua 
heas korras raamatuid ka otse 
meie kauplustesse või kauban-
duskeskuste uuskasutuskappi-
desse. Raamatute kogumiskas-
te leiab Apollo Solarise ja Kris-
tiine raamatukauplustes."

"Isemajandava sotsiaalse et-
tevõttena aitab müügitulu meid 
tegevuskulusid nagu kauplus-
te rendi- ja kommunaalkulusid, 
transpordi- ja palgakulusid kat-
ta," lisas Paakspuu.

"Eestis on raamatud kauplus-
tes kallid. Kolmkümmend eurot 
uue raamatu eest on üsna krõbe 
hind, mistõttu paljud lugemishu-
vilised ei saa endale uute raa-
matute ostu lubada," ütles Ki-
rotar. "Kasutatud kirjandusele 
aga saab anda mõistliku hinna 
ja teha nad nii kõigile huvilistele 
kättesaadavaks. Minu praegune-
gi töö start-up müügi arendus-
juhina on seotud suhtlemisega, 
ja seda võimalust raamatubuss 
pakub. Pelgalt veebipood sel-
list elavat suhtlusvõimalust raa-
matuhuvilistega ei annaks. Se-
da eriti ajal, kui üha enam tee-
nuseid on automaatseks muutu-
mas. Annetustepõhine raamatu-
tute kogumine minibussi jaoks 
on juba alanud."

Ratastel raamatumüügi 
ideed saab toetada Hooand-
ja keskkonnas https://www.
hooandja.ee/projekt/rara-
raamatubuss#tab-3-tab  
14. detsembrini.

Ratastel raamatumaja 
annab riiulil tolmu koguvaile 
teostele uue elu
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Loe värskeid uudiseid igal hetkel, ükskõik kus viibid! pealinn.ee

Duo 5 (endine Kanal 12)

TALLINNA UUDISED
Argipäeviti kl 18.45

SIIN TALLINN
Neljapäeviti kl 21.30

TALLINNA PANORAAM
Pühapäeviti kl 18.00

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

Pealinna päevast Pealinna arengust Pealinna nädalast

Tallinn otse eetris

"Meie pood võtab ka-
sutatud ja korras raa-
matud vastu. Kel või-
malik, toob raamatud 
ise kohale, aga tarvi-
dusel lähen ka järele," 
rääkis Rene Noni.
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Kohe 15-aastaseks saav Silla-
mäelt pärit piiga on viimasel ajal 
endast rääkima pannud mitte ai-
nult ujumisringkonnad, vaid kõik 
spordihuvilised. Jefimova võitis 
kuu aja eest elu esimese täis-
kasvanute tiitlivõistluste meda-
li – Kaasanis toimunud lühiraja 
Euroopa meistrivõistlustel pan-
di neiule 100 meetri rinnuliuju-
mise teise koha eest kaela hõbe-
medal. Selle eest sai ta ka lin-
nalt tunnustuse.

Oma esimese medali, täiskasva-
nute kategoorias pronksi, said 
juba kümneaastaselt. Sa pidid 
siis ju ujumisega eriti noorelt 
alustama – millal see oli?

Ema pani mind viieaastaselt 
ujumistrenni, et oskaksin uju-
da. Tegelesin samal ajal päris 
palju ka muude aladega – män-
gisin tennist, käisin kergejõus-
tikus ja aeroobikas. Samas uju-
mine meeldis mulle rohkem kui 
teised alad.

See medal ei olnud päris esi-
mene, kuid minu jaoks väga täh-
tis. Olin siis veel väike ega saa-
nud suurt arugi, mida see medal 
tähendab, pigem oli tulemus ül-
latuseks teistele.

Millised on hea ujuja füüsilised 
eeldused? Kui palju peab seejuu-
res trenni tegema?

Muidugi on kergem ujuda, kui 
sa oled pikem – pikemate kätega 
jõuab kiiremini seina puudutada. 
Ma arvan, et kõige tähtsam on 
siiski vee tunnetamine.

Me käime kaks korda näda-
las jõusaalis ja enne vettemine-
kut teen väikese saalitrenni, et 
kerelihased soojaks saada. Palju 
hommikul ja õhtul kokku tree-
nin, oleneb kõik võistlustest.

Kas teed ka psühholoogilist 
trenni? Kumb on võiduks mää-
ravam, kehaline või psüühili-
ne vorm?

Psühholoogiliselt ma ei ole 
väga midagi teinud. Arvan, et 
tähtis on nii kehaline vorm kui 
ka psühholoogiline tugevus. Mõ-
ned näiteks ujuvad eelujumises 
väga kiiresti ja saavad esimese-
na finaali edasi, siis aga ehmu-
vad ära ega saa finaalis head tu-
lemust – aeg tuleb hoopis veel 
halvem kui eelujumistel. Need 
nüansid võivad olla seotud. Peab 
lihtsalt rahulik olema.

Võistluste ajal olen väga kes-
kendunud ega räägi kellegagi. 
Midagi spetsiaalset ma valmis-

tudes ei tee, üritan lihtsalt het-
ke nautida.

Mis tunne sul on pärast võite? 
Kuidas oma võite tavaliselt tä-
histad?

On rahulolu, et sai tehtud see, 
mis plaanis oli, või isegi rohkem. 
Olen lihtsalt õnnelik, et väga hästi 
läks. Ma olen nii noor ega pruu-
gi veel tegelikult aru saada, kui 
hea ja tähtis on võita. Ma ei tä-
hista oma võite kuidagi eriliselt. 
Treenin lihtsalt edasi.

Sageli tundub, et Eesti inime-
sed ei taju ujumisega seotud oh-
te. Mis ilmaga ja mis kohtades-
se sina isegi profina ujuma ei lä-
heks, sest see oleks enese ohtu 
seadmine?

Ma väga ei käi meres ujumas, 
sest lihtsalt ei jagu aega. Halva 
ilmaga ma kindlasti ujuma ei 
läheks. See võib küll midagi 
juurde anda, et oled pro-
fisportlane, aga kui on 
näiteks väga sügav vesi 
ja väga külm, ei soo-
vitaks minna – peab 
oma peaga mõtlema, 
mis juhtuda võib.

Olid kodunt ära ko-
lides vaid 12-aasta-
ne. Mis sulle Tallinnas 
meeldib või põnev tundus, 
kui siia kolisid?

Pealinna kolimisel 2019. aas-
tal oli kindlasti suur mõju. Ma 
sain uue klubi ja uue treeneri. 
See, mis ma oma elus muutsin, 
on kõik praeguseks väga hästi 
toiminud. Tallinn on palju suu-
rem linn kui Sillamäe. Siin peab 
bussidega reisima trenni ja tagasi 
ning palju liikuma – see oli mi-
nu jaoks uus ja huvitav.

Kolisin Tallinna üksi, pere jäi 
Sillamäele. Ma elan ühiselamus, 
kus kolm korda päevas saab kor-
ralikult süüa, pesupesemisega 
saan ise hakkama.

Kuidas vaba aega veedad? Mida 
sõpradega koos teete?

Kuna mul on päris tihe graa-
fik, ma tavaliselt lihtsalt puhkan, 
väljas väga ei käi. Kui jõuan, saa-
me sõpradega kokku ja läheme 
kuhugi jalutama, kuid see on ko-
roonapiirangute tõttu päris kee-
rukas. Ujumine ongi minu ho-
bi! Või õigemini, ma ei võta se-
da nagu tööd või kohustust, see 
on midagi, mis mulle meeldib ja 
tuleb hästi välja.

Mis nippidega treener Henry 
Hein sind motiveerib? Kas prää-
nik või piits?

Henry on piisavalt nõudlik ja 
piisavalt leebe. Kui ma suudan 
mõnd asja teha, ütleb, et peak-

EDUKAS UJUJA ENELI JEFIMOVA: Liutorud on mu 
lemmikud, lasen sealt pärast trenni alla nagu väike laps

sin seda tegema, et laisaks ei lä-
heks. Aeg-ajalt ütleb sedagi, et 

olen laisk.

Kuidas ühendad sport-
lase elu ja kooliskäi-

mist? Kui käid en-
ne kooli veel uju-
mistrennis, kas tu-
leb tundides uni 
peale?

Vahel on raske 
kooli ja sporditege-

mist ühendada, aga 
olen siiani hästi hak-

kama saanud. Õpeta-
jad on toetavad – on vä-

ga hea, et nad mõistavad, et 
ma ei lase mitte niisama ülejala 

ega käi seetõttu pärast töid jär-
gi tegemas, vaid annavad lisaae-
ga ja suhtuvad hästi.

Mulle meeldib, et oskan ma-
temaatikat ja saan sellega hak-
kama. Ülikooli osas veel kaa-
lun, mida kunagi edasi õppima 
minna, sest sinnani on veel pä-
ris palju aega.

Kuidas suhtud dopingusse spor-
dis? Kui palju ujujatel seda prob-
leemi esineb?

Dopingusse suhtun väga hal-
vasti, sest olen ausa spordi poolt 
ega saa aru inimestest, kes üri-
tavad dopingu abil häid tulemu-
si saavutada ja sealjuures mitte 
vahele jääda. Venemaal kohtab 
seda palju, Eestis pole tükil ajal 
olnud, viimati juhtus midagi sel-
list 3-4 aastat tagasi.

Mida pead siiani oma suu-
rimaks saavutuseks?

Oma praeguse kar-
jääri kõige suure-
maks saavutuseks 
loen Kaasanis saa-
dud lühirajaujumi-
se EM-hõbedat 100 
meetri rinnuliujumi-
se finaalis – on ju te-
gu täiskasvanute tiit-
livõistluste medaliga.

Mis muljed on Tokyo 
olümpiamängudest?

Ma ei saa öelda, et 
oleksin unistanud olüm-
piale minemisest kohe 
ujumistrenni minnes või 
juba kümneaastaselt; mi-
nek tuli päris ootamatult 
ja suure boonusena, mille üle 
olen väga õnnelik.

Minu järgmine siht on Pa-
riisi olümpia. Sinna on 

jäänud kolm aastat, mis ei ole 
kuigi pikk aeg.

Kas võistlustel annab jõudu pub-
liku kaasaelamine? On pealtvaa-
tajate kaasaelamist  ujudes üld-
se kuulda?

Ma ei ole veel osalenud sel-
listel võistlustel, kus oleks väga 
palju publikut, sest koroonapii-
rangute tõttu on võistlused kin-
nised ja kuhugi ei saa pealt vaa-
tama tulla. Rinnuli ja liblikuju-
mine ongi ainsad alad, kus on 
kuulda, mida tribüünilt hüütak-
se, aga mitte kuigi hästi.

Ujumise puhul on iseloomulik, 
et konkurente kõr-

val ei näe. 
Kas fi-

"Noortele teeb enim muret õppimine. Kui saad koo-
lis kahe või kolme, on see päris halb ja tekitab palju 
stressi. Paljudel ei ole häid suhteid vanematega. Kui 
sa ei saa toetust oma kõige lähedasematelt, on elus 
edasi liikuda ja areneda väga raske," lausub ujuja Ene-
li Jefimova ja lisab, et edu nimel spordis peab lihtsalt 
väga palju vaeva nägema ja endasse uskuma.

Minu  
järgmine siht on  

Pariisi suve- 
olümpia!

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Tallinn tunnustas  
Eneli Jefimovat EM-i  
hõbemedali eest
• Tallinna linnavalitsus eesotsas abilinnapea 

Vadim Belobrovtseviga õnnitles 25. no-
vembril edukat noort sportlast ja tänas te-
ma treenerit suurepärase saavutuse eest 
Euroopa meistrivõistlustel. "Täiskasvanute 
tiitlivõistlustel osalemine on iga noorsport-
lase karjääris väga oluline samm, mille 
muudab veelgi kaalukamaks hõbemedali 
võit," sõnas Belobrovtsev preemia üleand-
misel. "Usun, et Eneli Jefimoval on ees veel 
palju tiitlivõistlusi,  ja loodan, et Euroopa 
meistrivõistluste medalikogemus tiivustab 
üha uusi sihte seadma." Linn premeeris 
Eneli Jefimovat 2800 euro ja tema treene-
rit Henry Heina 1200 euroga.
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nišis on üllatuseks, mis tulemus 
on ehk saad alles tabloolt teada, 
kuidas läks?

Jah, nii ongi. Muidugi saad 
ka ujumise ajal ise tunda, kas 
kõik klapib: kuidas end tõmbad 
ja kas liigud vees edasi, aga aeg 
selgub tõesti alles lõpus.

Mis teeb tänapäeva noortele 
muret?

Tundub, et enim õppimine, sel-
le üle tunduvad muretsevat kõik, 
ja liiga palju. Kui saad koolis ka-
he või kolme, on see päris halb 
ja tekitab palju stressi. Paljudel 
ei ole häid suhteid vanematega. 
Kui sa ei saa toetust oma kõige 
lähedasematelt, on elus edasi lii-
kuda ja areneda väga raske. Kui 
üks neist kahest vaevab, on see 
juba väga halb, siis ei jagu ho-
bide ega huviringide jaoks üld-
se aega.

Kas noored spordivad piisavalt? 
Mis paneks noori eesmärkide ni-
mel pingutama, mitte lihtsalt 
ringi hängima?

Ma arvan, et noored tee-
vad sporti küll oma hobide 
raames. Pingutama paneb see, 
kui sa ise midagi tahad. Jõuga 
ei õnnestu vanemal last sporti-
ma panna. Ega hobiks pea ai-
nuüksi sport olema, see võib 
olla ka näiteks kunstiring või 
muusikakool.

Kas sa naudid ka veekeskustes 
torudest allalaskmist?

Muidugi! Mullivannid ja liu-
torud on mu lemmikud pärast 
trenni – ma olen siis nagu väike 
laps! Kalevis on kõik need sadu 
kordi läbi käidud.

Eestlaste üldse ja meie laste uju-
misoskused on üsna 

viletsad. Mida 
peaks tege-

ma?

Minu jaoks on uudiseks, et 
eesti laste ujumisoskused on 
kehvad. Sellega peavad vane-
mad tegelema. Leidub päris pal-
ju huviringe, ja ka Tallinnas on 
klubisid, mis korraldavad kur-
suseid, uusi treenereid on juur-
de tulnud, kes õpetavad. Meil 
Kalevi ujumiskoolis, kus ma 
treenin, on samuti tulnud juur-
de noori treenereid, kes kursus-
tel lapsi ujuma õpetavad. Init-
siatiiv peaks olema siiski vane-
mate poolt.

Ujumises õnneks vist ei teki nii 
palu vigastusi kui muudel aladel. 
Mis on halvim, mis võib ujudes 
juhtuda?

Ujumine on üks ohutumatest 
aladest tõesti. Siiski võib siingi 
juhtuda: näiteks võid valesti vas-
tu seina minna või pööret teha, 
hüpata stardist kõhuli vms. Et 
ujumist nimetatakse mitteohtli-
kuks alaks, ei tähenda see, et et-
tevaatlik ei peaks olema.

Kas ja kuidas on mõjutanud 
võistlusi koroonakriis?

Tokyo olümpia lükatigi aas-
ta võrra edasi. Ma olen tegeli-
kult väga tänulik selle eest, sest 
eelmisel aastal ma ei oleks saa-
nud osaleda. Ka teisi võistlusi on 

ära jäetud ja järgmisse aastasse 
nihutatud, mis ei ole väga hea. 
Kui valmistuda üheks võistlu-
seks väga kaua ja seda eda-
si lükatakse, ei mõju see hästi 
– vorm, mida sa oled trenniga 
saavutanud, kaob ära ning peab 
otsast alustama.

On sul arvestatavaid konku-
rente?

Muidugi on! Ma ei ole ju olüm-
pial esimene olnud ega kogu aeg 
konkurentsita esikohti saavuta-
nud! Väga palju on konkuren-
te, ja uusi tuleb palju. Ka mina 
olen ju tegelikult veel uus, eriti 
maailma mõistes.

Kas tunnetad, et saad olla teis-
tele noortele positiivseks eesku-
juks? Mida soovitad lastele ja 
noortele, kes sinu eeskujul taha-
vad ujujaks või sportlaseks saa-
da?

Mul on imelik mõelda, et olek-
sin mõnele lapsele eeskuju, sest 
ma olen tegelikult ju ise ka al-
les 14-aastane laps! Soovitaksin, 
et kui tahad kuhugi jõuda, pead 
sa selle alaga tegema ja arves-
tama, et kõik ei tule nii kerges-
ti, kui võiks arvata. Peab liht-
salt väga palju vaeva nägema 
ja endasse uskuma.

EDUKAS UJUJA ENELI JEFIMOVA: Liutorud on mu 
lemmikud, lasen sealt pärast trenni alla nagu väike laps

Esimesel advendil süütasid linnapea Mihhail Kõlvart ja Tallinna praost Jaan Tammsalu Raekoja platsi kuu-
sel advendiküünla. Aleksandr Gužov

Esimesel ad-
vendil andsid 
Birgit Sarrap 
ja politsei- 
orkester Kaarli 
kirikus tasuta 
kontserdi.
Mats Õun

Tallinna aasta linna-
kodaniku tiitli sai Ida-
Tallinna Keskhaigla 
õendusjuht Ülle Rohi, 
kes töö juures iga 
päev koroonahaigete 
elu eest võitleb. Voli-
kogu esimees Jevge-
ni Ossinovski andis 
talle üle disainer Riho 
Luuse valmistatud 
klaasmeene, mille 
alusele on liimitud tü-
kike Tallinna Toomki-
riku ligi 300 aasta va-
nusest vaskkatusest.
Jukko Nooni

Eesti Punase 
Risti Tallinna 

selts tegi  
linnaosade 

raskustes  
perede lastele 
jõuluks kingi-

tused, need  
lubas kohale 

toimetada  
abilinnapea 

Betina  
Beškina.

Mats Õun

Kaheksa noorterekordi omanik

• Eneli Jefimova sündis 27. 
detsembril 2006 Tartus.

• Eesti meistrivõistluste me-
dalivõitja sai temast juba 
enne 11. sünnipäeva.

• 2019. aastal otsustas Silla-
mäelt Tallinnasse õppima ja 
treenima tulla.

• Noorte rekordeid on uuen-
danud Eestis 49 korda, juu-
nioride rekordeid 42 korda 
ning täiskasvanute rekor-
deid 15 korda.

• Tema nimel on kaheksa 
noorte rekordit, kuus juu-
nioride ja viis täiskasvanute 
rekordit.

• Tokyo olümpiamängude 
200 meetri rinnuliujumise 
eelujumise lõpetas 27. ko-
haga; 100 meetri rinnuliuju-
mises saavutas 16. koha.

• Võitis hõbemedali 3. no-
vembril 2021 Kaasanis toi-
munud lühiraja ujumises Eu-
roopa meistrivõistlustel.

Advendiaeg tõi kontserdi,  
tunnustuse ja abi lastele

Kuna basseinis treenimine võtab Jefimovalt 
kogu aja, pole ta eriti meres ujunudki.

Scanpix
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Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Viru hotelli töötajad nuuski-
sid juba turisti saabudes te-
ma toas ringi, et näha, mis 
on tulijal kaasas ja mida 
võiks temalt endale ärida.

Kevadel saab Viru hotell 
50-aastaseks ja seega on  pas-
lik meenutada paiga olulisust. 
80ndateks oli sellest hotellist saa-
nud välismaalaste jaoks Eesti 
sümbol, NSV Liidu riikliku turis-
miagentuuri Inturist endine ma-
jutuskoht hotell Tallinn jäänud 
tagaplaanile. Ja kuigi oli tekki-
nud ka võistleja Olümpia hotel-
li näol, säilitas Viru siiski oma 
juhtiva positsiooni just soomlas-
te majutajana. Põhjanaabrid olid 
seal juba aastaid harjunud käima.

Peamine ühenduslüli Nõuko-
gude Eesti ja välisilma vahel oli 
Helsingi-Tallinna laevaliin. Ju-
ba sadamas võttis turiste vas-
tu suur loosung:  "Läänemeri – 
rahu meri". Rühmadena saabu-
nud Soome turiste tervitas hal-
lide, luitunud ehitiste ja auklike 
teede kõrval harjumatute lõh-
nade bukett, mis juba sadamas 
ninna kargas ja milles oli sega-
mini odava lõhnaõli pealetükki-
vus, mahorka moodi suitsu lehk, 
hapukapsa ja küüslaugu ning lii-
sunud samagonni hais. Just hais, 
mitte lõhn. Tundus, nagu oleks 
see kõikjal. Kohalikud seda mui-
dugi ei hoomanud, sest olid har-
junud. See hais hajus alles Viru 
hotellis. Seal lõhnas hoopis teist-
moodi, nii nagu lõhnasid hotelli-
de vestibüülid läänes. Kõik Vene-
maalt tulnud suured ülemused ja 
kompartei natšalnikud aga imes-
tasid, et Viru hotellis on nii noor 
ja meeldiv personal, kellel  lisaks 
laitmatule käitumisele ka pilku-
püüdvalt nägusad rõivad. Lää-
ne inimesed seda tähele ei pan-
nud, sest see oli ju nii loomulik. 
Küll aga märkasid nad välisus-
te peal seisvaid plekkhammas-
tega vanemaid mehi, kes pea-
le vene keele midagi ei mõist-
nud, aga kandsid ometi mingeid 
vormirõivaid, mis ei olnud sõja-
väelaslikud, seega igatahes mit-
te KGB omad. Aga ometi oli sel 
kolme tähega kurikuulsal orga-
nisatsioonil uksehoidjatega kok-
kulepe, et nemad kui sõjavetera-
nid ja ikka veel ustavad kodu-
maa võitlejad jälgiksid pingsalt 
kõike, mis toimub, ning tõkes-
taksid kohalikele pääsu hotelli.  
Isegi Nõukogude seaduste järgi 
ei olnud selline piiramine päris 
lubatud, aga amet ja soov ko-
dumaad teenida kohustas võit-
lejaid seadustele läbi sõrmede 
vaatama, kui ohus võis olla ko-
dumaa riiklik julgeolek. Ja vä-
lismaalased olid ju teadagi selle 
julgeoleku peamised õõnestajad, 
tassides siia nõukogude inimesi 
rikkuvaid asju ja ideid.

Haruldased kaubad
Kuid Inturistil, kellele kuulus 

ka Viru hotell, oli kohustus tee-
nida valuutat, millest Nõukogude 
riik tundis väga teravat puudust, 
ja nii oldi sunnitud taluma vä-

ga ohtlikke ja ainult ebameeldi-
vusi tekitavaid välismaalasi. Ko-
halikud parteijuhid püüdsid te-
ha kõik, et meie inimeste kok-
kupuuteid välismaalastega vä-
hendada. Neile käis eriti närvi-
dele, et eestlastele olid siginenud 
nn kodusoomlased, kes külasta-
sid sageli oma Tallinnas elavaid 
tuttavaid, tõid neile igasugust 
nodi ning rääkisid, kuidas käib 
elu sealpool raudset eesriiet. Karl 
Vaino tahtis isegi Soome laeva-
liini sulgeda, et vähendada nii-
viisi soomlaste külaskäike, aga 
Inturist seisis sellele ideoloogili-
sele plaanile jäigalt vastu. Valuu-
ta teenimise nimel tehti Nõuko-
gudemaal järeleandmisi nii mõ-
neski ideoloogilise võitluse rin-
delõigus. Elu jätkus nagu ennegi.

Avamisest peale aeti Virus 
vilkalt äri, siitkaudu jõudis linna 
peale defitsiitne kaup: sukkpük-
sid, närimiskumm, kohv, Adida-
se tooted, reklaamidega kileko-
tid, teksased ja kõik muu, mida 
läänes jätkus mägede viisi, aga 
raudse eesriide taga mitte. Juba 
turisti saabudes nuhkisid hotelli 
töötajad tema toas, et mis tuli-
jal kaasas on ja mida võiks talt 
maha ärida. Rahal oli juba tol 
ajal ideoloogilistest hirmudest 
suurem võim.

Kuidas Viru kohvikusse  
pääses?

 Kõik teadsid, et Viru hotel-
li esimese korruse kohvikus pa-
kutakse päris kohvi, mitte kolm 
korda läbi keedetud sogast koh-
vimaitselist vedelikku, millega 
kostitati kliente nõukaajal ena-
mikus end baarideks nimetava-
tes asutustes. Isegi Kopli masen-
davast tööstuspiirkonnast, mis 
tundus muust Tallinna hallusest 
veel kriipsu jagu masendavam, 
pääses trammiga ihatud Viru 
baaridesse ja kohvikutesse vee-
rand tunniga.  Mäletan, et nii 
mõnigi loeng jäi ka TPI tuden-
gitel Kopli õppehoones kuula-
mata ainuüksi sel põhjusel, et 
Viru kohvikus oli pal-
ju meeldivam istu-
da ja maailma 
asju arutada. 
Ehkki kõik 
teadsid, et 
igal ajal 
võis lauda 
potsatada 
nuhk, kes 
hakkas jut-
tu tüürima 
teda huvita-
vate teemade 
manu. Neid tege-
lasi tuli lihtsalt igno-
reerida. Ja see oligi ainus eba-
meeldivus, mis võis halvemal 
juhul selles paremas maailmas 
oodata. Viru kohvik, nagu ko-
gu hotell, oli nõukogude tege-
likkusega niivõrd suures vastu-
olus, et alati tekkis sinna sattu-
des tunne, nagu oleksid välis-
maal. Ehkki ega keegi polnud 
ju välismaal käinudki, paremal 
juhul võis kuulda jutte ja näha 
diapositiive elust Poolas või Bul-
gaarias, kui keegi oli tõesti nii 
suure õnne osaliseks saanud, et 
võis neid maid külastada.

Üks asi aga  valmistas Viru 
kohvikusse pääsemisel tõelist 
peavalu. Nimelt oli hotelli esi-
mese korruse kohviku ukse ta-
ga enamasti alati end järjekor-
da seadnud paarkümmend sama-
sugust kusagilt oma kohustuste 
juurest ära karanud kohvihuvi-
list. Pealegi anti seal ka harul-
dast likööri Kännu Kukk, mida 
kaubandusvõrgust võis hanki-
da ainult tänu väga mõjukate-
le tutvustele. Kohvik oli kuulsa 
Viru grillbaari kõrval üks vähe-
seid  kohti, kuhu võis pääseda ka 
inimene tänavalt, aga järjekorras 
tuli seista vahel mitu tundi. Isegi 
keset tööpäeva ei pääsenud alla 
pooletunnise ootamiseta naljalt 
keegi sisse. Ometi oli üks moo-
dus, mida nutikamad kasutasid, 
nimelt tuli esmalt pääseda hotel-
li. Selleks oli vaja üle kavalda-
da plekkhammastega umbkeel-
ne tegelane välisuksel.

Justkui hotelli külaline
Mitte mingil juhul ei tohtinud 
laskuda temaga sõnavahetus-

se. Kuigi ta eesti keelt 
ei osanud, tundis 

ta selle ju ko-
he ära. Äär-
misel juhul 
võis lau-
suda soo-
me kee-
les "ter-
ve", mit-
te "moi-

moi", mida 
ta oleks või-

nud päris vales-
ti mõista, ning sel 

juhul olnuks tee hotelli 
igavesti kinni. Kõige lihtsam 

oli end sokutada mõne soomlas-
te rühma või ka väiksema turis-
tide seltskonna keskele. Kui neid 
aga polnud, siis kõndida väga 
keskendunult ukse poole, tehes 
nägu, nagu uksehoidjat poleks 
üldse olemas, ja iga liigutusega 
rõhutada, et mul on hotelli asja. 
Nii paadunult võis käituda ainult 
välismaalane või kohalik ärikas 
või nuhk, kes kõik pidid ju uk-
sest sisse saama. Nendega pol-
nud  uksehoidjatel tahtmist vaiel-
da või kogu aeg mingit propuskit 

küsida. Vaatama ja imetlema ei 
tohtinud ka sees jääda, sind või-
di jälgida ning iga hetk välja vi-
sata. Kohe tuli võtta suund tei-
sele korrusele viiva trepi poole 
ning väärika, iseteadva kõnna-
kuga üles minna. Teiselt korru-
selt oli alla kohviku poole juba 
vaba pääs, sest sa olid siis nagu 
hotelli külaline. Kes kord juba 
sees oli, see oli sees, ja kui tu-
lid hotelli poolt alla, siis ei kü-
sinud enam keegi midagi. Pääs 
kohvikusse oli vaba. Kahjurõõ-
muga võisid siis vaadata neid, 
kes vihma ja külma käes järje-
korras seisid.

Peenel nahkdiivanil istudes 
tundus ka Tallinna vanalinn ja 
logisevad trammidki palju ke-
namad kui kõike lähedalt ko-
gedes. Vaat mis tähendab, kui 
oldi nõukogude ajal maailmas 
number üks!

Gunnar Grapsi lemmik oli 
grillbaar

Veel kauem kui kohviku ukse 
taga, tuli tavalisel inimesel oo-
data ihaldusväärsesse grillbaa-
ri pääsemist. Tihti see ei õnnes-
tunudki, sest kohti oli vähe ja 
tahtjaid palju, ehkki seal söö-
mine polnud odav lõbu. Grilli-
tud lihaportsu või kana eest tuli 
välja käia ligi kümme rubla, sa-
mas kui poes maksis see kümme 
korda vähem – kui muidugi se-
da juhtus seal olema. Tavaliselt 
polnud poes ju suurt midagi. Vi-
rus aga oli kõike. Grillimine oli 

uus kõva sõna ja grillbaar ääre-
tult populaarne paik just noor-
te seas. Peaaegu alati võis seal 
istumas näha muusikust poolju-
malat Gunnar Grapsi, kelle lem-
mikkoht see oli. End grillbaaris 
näidata oli ka staatuse asi. Kui 
sa olid seal, siis sa olid keegi. See 
näitas elus edasijõudmist. Kusa-
gil mujal hiiglaslikul Nõukogu-
demaal ei saanud baarikülastaja 
vaadata, kuidas tema kana ahjus 
vardasse aetuna aegamisi keerleb 
ja kuldse värvuse omandab. Ja 
lisaks need grillilõhnad! Punas-
te kõrgete mütsidega grillmeist-
ritel jagus ka hulga vürtse, mi-
da maitsestamiseks kasutati. See 
kõik oli tavalise nõukogude ini-
mese jaoks enneolematu ja meel-
dis ka välismaalastele. Elizabeth 
Taylor näiteks olevat olnud sel-
lest baarist lausa vaimustuses ja 
käinud just selle baari pärast mi-
tu korda Tallinnas.

Kes kordki Viru grillbaari sat-
tus, see tahtis sinna ikka ja jälle 
tagasi. Püsikülastajad teadsid, et 
uksehoidja sõbraks tegemisel ei 
pidanud maksma jootraha enne 
sisenemist, vaid välja tulles. Siis 
olid sa ka järgmisel korral ooda-
tud. Vastasel juhul aga võisidki 
ukse taha ootama jääda.

Palju on kiidetud Viru varie-
teed, mida Moskva parteibossid-
ki vaatamas käisid. Polnud nad 
ju sellist asja kuskil mujal suurel 
Nõukogudemaal näinud. Kõike 
näinud soomlastele aga Viru va-
rietee erilist muljet ei jätnud. Nii 

kirjutas üks arvustaja 1978. aas-
ta suvel ajalehes Helsingin Sano-
mat, et Viru varietee eeskava oli 
"mittemidagiütlev ja publik võt-
tis selle vastu tuimalt, vaevu ap-
lodeerides". 

Varietees näitasid end  
kohalikud tuusad

Siinkirjutaja muljed on küll 
vastupidised. Publik tagus entu-
siastlikult käsi kokku, kui oma 
kena ihu paljastavad daamid olid 
laval tantsinud. Kuigi jah, need, 
kes olid käinud Pariisi varitee-
des, ütlesid, et frivoolsust võiks 
rohkem olla. Soomlaste meelest 
olid Eesti naised laval liiga kül-
mad, mõjudes kuidagi ametlikult 
nagu klassikalised baleriinid. Aga 
neile, kel võrdluseks midagi kõr-
vale panna polnud, mõjus vaate-
pilt erutavalt. Varitee menu koha-
like seas näitas ka see, et esime-
ne eeskava läks terve aasta välja-
müüdud saalile. Piletid tuli vara-
kult kinni panna, ja jällegi aitasid 
tutvused. Kas ilma nendeta üldse 
varieteesse pääseski? Üldiselt oli 
see Nõukogude Eesti niinimeta-
tud eliidi ja avaliku elu tegelas-
te pidutsemiskoht, kus võis aega 
veeta kuni kella kolmeni öösel. 
Daamid näitasid seal oma õhtu-
kleite, sest paremaid kohti, nagu 
nüüd on presidendi vastuvõtt, tol 
ajal selleks polnud. Mehed olid tu-
medas ülikonnas ja lipsuga. Seda 
jälgiti ja teksadega sisse ei pääse-
nudki. Võrreldes grillbaariga oli 
seal isegi odavam. Kümnerubla-
se prae asemel maksis pilet kuus 
rubla ja selle eest ootas külalisi 
juba kaetud laud kerge õhtuei-
nega. Alkohol tuli muidugi juur-
de tellida. Varietee peaesinejad 
olidki mitte elukutselised posti-
tantsijad ja jalatõstjad, vaid Es-
tonia baleriinid. Lauljate päralt 
oli väga moodne tehnika, mida 
mujal kusagil polnudki. Juhtmeta 
mikrofonide levi ulatus isegi üle 
tee kaubamajani välja. Kuid elii-
di kõrval oli publiku hulgas  ka 
palju päris tavalisi inimesi, kel 
õnnestus kuidagi tutvuse kaudu 
pilet hankida. Väga menukas oli 
varietee Moskva turistide seas, 
kes tulid ekstra selle pärast Tal-
linna, et saada osa  Nõukogude 
Lääne hingusest.

Kui seni on ajakirjanduses ja 
ainukeses Viru hotelli kohta kir-
jutatud soomlase Sakari Nuppo-
neni raamatus pandud väga suur 
rõhk KGB ja nuhkimise teemale 
ning nõukogude viletsuse ja tot-
ruste  kirjeldustele, siis Viru hotel-
li 50. sünnipäeva künnisel oleks 
aeg mõelda ka sellele, mil viisil 
niisugune nähtus nagu Viru ho-
tell, mis oli nagu väike riik riigis, 
aitas muuta ja arendada tollast 
Eesti ühiskonda ning kuidas see 
üleüldse meie kultuuri mõjutas.  
See mõju võis seltsimeeste mee-
lehärmiks olla palju suurem kui 
karta osati.  Karl Vaino ponnis-
tused soomlastega kontakte pii-
rata tunduvad seepärast kohalike 
nõukogude ülemuste vaatevink-
list ju täiesti õigustatud. Võib ise-
gi öelda, et Viru hotell valmis-
tas ette ja küpsetas omal kom-
bel  laulvat revolutsiooni ning 
Eesti taasvabanemist.

Viru hotelli grillbaari pääsemiseks 
pidi uksehoidjaga hästi läbi saama

Viru hotelli kuulus baar, kuhu igaüks niisama lihtsalt ei pääsenud...

...ja varietee, mida tulid vaatama ka parteibossid Moskvast.
 Fotod: Sokos hotell Viru

Elizabeth Taylor 
olevat käinud mitu 
korda Tallinnas just 

Viru grillbaari  
pärast.
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Teade detailplaneeringutest Tallinnas: 
Tallinna Linnavalitsus otsustas 24. no-
vembri 2021 istungil:
1. korraldusega nr 1277:
algatada Kristiine linnaosas Tervise tn 2 
// Tuisu tn 21 ja Tervise tn 4 kinnistute 
detailplaneering, edaspidi detailplanee-
ring. Planeeritava ala suurus on 4,35 ha. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on moodustada ühiskondlike ehitiste 
maa sihtotstarbega Tervise tn 2 // Tuisu 
tn 21 ja transpordimaa sihtotstarbega 
Tervise tn 4 kinnistutest elamumaa ning 
äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundid 
ning määrata hoonestatavatele krunti-
dele ehitusõigus korterelamute ning äri-
ruumidega korterelamute ehitamiseks. 
Lisaks kavandatakse Elektroni tänava ja 
Tuisu tänava ühendustee (Tervise tänava 
pikendus) ning antakse ala heakorrastu-

se, haljastuse, juurdepääsuteede, parki-
mise ja tehnovõrkudega varustamise põ-
himõtteline lahendus.
2. korraldusega nr 1278:
muuta Tallinna Linnavalitsuse 5. det-
sembri 2007 korraldusega nr 2121-k al-
gatatud Astangu tn 50b kinnistu ja lähia-
la detailplaneeringus planeeritud maa-
ala suurust 0,9 hektarilt 1,91 hektarini 
vastavalt detailplaneeringu põhijoonise-
le. Ala suurendamine on tingitud Astan-
gu tänava liikluslahenduse planeerimis-
vajadusega.

2.1 Võtta vastu Haabersti linnaosas asu-
va 1,91 ha suuruse maa-ala kohta koos-
tatud Astangu tn 50b kinnistu ja lähiala 
detailplaneering. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on ümberkruntimi-
se teel moodustada üks elamumaa, kaks 

transpordimaa ja üks ajutine üldkasuta-
tava maa sihtotstarbega krunt ning mää-
rata moodustatavale elamumaa sihtots-
tarbega krundile ehitusõigus kuni kolme 
korterelamu ning neid ühendava maa-
aluse parkimiskorruse ehitamiseks. Li-
saks antakse detailplaneeringus heakor-
rastuse, haljastuse, parkimise ja tehno-
võrkudega varustamise põhimõtteline 
lahendus.

Haabersti Linnaosa Valitsus avalikus-
tab  ajavahemikus 21.12. 2021-
11.01.2022 „Astangu tn 50b kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu.“
Detailplaneeringu on koostanud OÜ 
Puusepp & Mänd. Töö nr 06052021. Ala 
suurus on 1,95 ha. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on ümberkruntimi-
se teel moodustada üks elamumaa, kaks 

transpordimaa ja üks ajutine üldkasuta-
tava maa sihtotstarbega krunt ning mää-
rata moodustatavale elamumaa sihtots-
tarbega krundile ehitusõigus kuni kolme 
korterelamu ning neid ühendava maa-
aluse parkimiskorruse ehitamiseks. Ela-
mumaa sihtotstarbega krunt on planee-
ritud moodustada maatulundusmaa siht-
otstarbega kinnistust Astangu tn 50b. 
Mootorsõidukite juurdepääs krundile on 
Astangu tänavalt. Krundile on planeeri-
tud vähemalt 40 % ulatuses krundi pind-
alast maaga seotud haljastust. Parkimi-
ne on ette nähtud omal krundil osaliselt 
maa peal ja osaliselt maa-alusel parki-
miskorrusel. Parkimiskohtade planeeri-
misel on võetud aluseks Tallinna Linna-
volikogu 17. septembri 2020 otsus nr 84 
„Tallinna parkimiskohtade arvu normid“
Käesoleva kuulutusega loetakse avali-

kust väljapanekust teavitatuks Astangu 
tn 50a, Astangu tn 52, Astangu tn 56, 
Astangu tn 48, Astangu tn 58 ja Astangu 
tn 44 korteriühistute liikmeid. Vastavalt 
HMS § 40 lg 3 p 6 nimetatud isikuid eral-
di ei teavitata.
Detailplaneeringutega saab ülalnimeta-
tud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda lin-
naosa valitsuses, Ehitajate tee 109A/1 II 
korrusel ja Vabaduse väljak 7  I korruse 
infosaalis, lauas nr 5. Detailplaneeringu 
põhijooniste ja seletuskirjaga saab tut-
vuda ka Tallinna planeeringute registris 
aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/ Pla-
neeringu nr DP016220.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Tallinn City  
Touri jõulubuss

Pühade ajal sõidab City Touri 
Hop-on Hop-off kahekorruseline 
jõulumeeleolus buss reedest pü-
hapäevani läbi kesklinna, Kalama-
ja, Kadrioru ja Pirita kuni teletornini 
ning naaseb seejärel  alguspunkti 
Viru väljakul. Jõulubussist saab va-
hepeal maha hüpata ja järgmise 
bussiga teekonda jätkata.

Päevas on kolm väljumist algu-
sega Viru peatusest: kell 10, 12 ja 
14. Pilet kehtib terve päeva jook-
sul. Bussis on ka eesti-/vene-/
ingliskeelne audiogiid, mis tut-
vustab Eesti ja Tallinna ajalugu 
ning teekonnal olevaid paiku.

Buss on pühaderüüs ning sõit-
jaid tervitab tore bussijuht ja ma-
gus üllatus. Sõit kestab umbes 1 
tund 30 minutit. Pilet maksab 10, 
lapsepilet 7-17-aastastele 5, pe-
repilet 25 eurot. Kuni 7-aastaste-
le on sõit tasuta.

Ekskursioon maagilised  
jõulud Tallinna vanalinnas

 Giid räägib  elust keskajal, jõu-
lutraditsioonidest läbi aegade ja 
vanalinna legendidest. Teada 
saab, kuidas ise kodus teha kesk-
aegset jõulumaiust – jõulukäkki.

Hind 29 eurot, lastele vanuses 
4-12 soodustus 15%. Tegemist 
on privaatekskursiooniga ja see-
tõttu on vajalik eelbroneering. 
Registreeru sales@nordicexperi-
ence.com , tel 5346 4060.

Tasuta etendused  
Põhja-Tallinna jõulumaal

Stroomi rannapargis saab kü-
lastada jõulumaad, kus igal ad-
vendil ja 7. jaanuaril toimuvad ta-
suta lasteetendused, mängud, 
jõuluvana vastuvõtt, põnevad 
töötoad ning hobuvankri ja karus-
selliga sõit. Külalisi ootab ka jõu-
lukuuskede allee ja jõulumuusika.

Raeapteegi jõuluelamus
Raeapteek kutsub ekskursioo-

nile ja jõuluhõngulisse õpituppa. 
Keskajal müüdi selles apteegis ka 
vürtse, nüüd saab seal endale uh-
merdada maitsva ja soendava 
jõulutee, kus on nii vürtse, värve 
kui põnevaid lõhnu.  Soovijad 
saavad degusteerida klaretti, las-
tele magus amps!

Hind täiskasvanule 10, lapsele 
5 ja perepilet 2 täiskasvanule ja 

kahele lapsele 15 eurot. Maksmi-
ne kohapeal. Külla saab minna 11. 
detsembril kella 14-15 Raekoja 
plats 11. Registreerumine  reva-
lirae@apotheka.ee

Ekskursioon "Jõuluhõnguli-
ne vanalinn"

Jalutuskäigu jooksul elustavad 
keskaegse linna ajaloo värvikad 
lood ja põnevad legendid uhke-
test parunitest, nutikatest kaup-
meestest, ebausklikest linnaela-
nikest. Ekskursioon algab Nunne 
tänava otsast, on 3 km pikk ja 
kestab 3 tundi.  Ekskursioon on 
ettetellimisel, vajalik registreeri-
mine hiljemalt 48 tundi enne ret-
ke toimumist. Registreeru info@
waypointtallinn.ee. Retk lõpeb 
meeleoluka piparkoogi valmista-
mise töötoaga.

Jõuluekskursioon  
"Keskaegne värvisümbooli-
ka Niguliste tähtteostel"

Keskaegse kunsti säravad vär-
vid kannavad endas tähendusi ja 
sümboleid. Niguliste muuseumis 
asuvatelt teostelt vaatavad meile 
vastu kuldsele foonile või luksus-
like siidkangaste taustale paigu-
tatud rikkalikes värvilistes rüüdes 

pühakud ja piiblitegelased. Igal 
värvil ja toonil oli tollal oma kindel 
tähendus ja hierarhia, mis kuju-
nes ja muutus ajas. Kirikuaasta ja 
liturgia järgis ning järgib samuti 
värvisümboolikat. Värve valmis-
tati mitmesugustest pigmenti-
dest ning nende hind võis olla 
kullast kallim. Ekskursioonil ava-
takse Niguliste tähtteoste kaudu 
keskaegse värvimaailma tähen-
dusi ja sümboleid. Samuti tutvus-
tatakse praktilisemat poolt: milli-
seid pigmente ja kuidas kasuta-
sid keskaegsed kunstnikud. Uhke 
jõulukuuse juures algava ekskur-
siooni lõpetuseks on kõigile osa-
lejatele väike kingitus.

Publikuprogramme viivad läbi 
Merike Kurisoo, Kerttu Palgi-
nõmm ja Tarmo Saaret. Ekskur-
sioonid toimuvad  8., 9. ja 14. 
dedtsembril kell 18.

Piletid saadaval Piletilevis. 
Kohtade arv on piiratud.

Ekskursioon  
"Jõululood vanalinnas"

Tallinna giidide ühing kutsub 
taas vanalinna jõululugusid kuu-
lama! Jõuluehtes vanalinnas ringi 
jalutades saab teada, kust said 
hansakaupmehed piparkookide 

tegemiseks vürtse, kuidas peeti 
jõulujootusid ja toodi Raekoja 
platsile esimene jõulupuu.

Ekskursioonid toimuvad 2. jaa-
nuarini nädalavahetustel kell 14 ja 
kestavad 1,5 tundi. Registreeru 
info@tgy.ee. Täiskasvanu pilet 
maksab 10 eurot, lapsepilet (6-12 
a) 5 eur, väiksemad tasuta.

Pileteid saad osta eelmüügist 
Fienta piletimüügikeskkonnas või 
sularahas otse giidilt.

Kohtumispaik giidiga ja tuuri al-
gus on Raekoja ees kella all, giidi 
tunneb ära giidide ühingu lipuke-
se järgi.

Advendiaja retked looma-
aias õhtuhämaruses

 Advendiaja laupäevaõhtutel 
18. detsembrini avaneb võimalus 
näha, mis toimub loomaaias pä-
rast väravate sulgemist ja päeva-
külastajate kojuminekut. Looma-
de öise elu saladustest räägivad 
ja nende käitumist aitavad lahti 
mõtestada kogenud loomaaedni-
kud. Riietu vastavalt ilmale ja või-
malusel võta kaasa soe jook. Eks-
kursioonid algavad kell 17 ja kes-
tavad orienteeruvalt 2,5 tundi.

Ekskursioonid algavad paral-
leelselt lääneväravast (Ehitajate 

tee 150) ja põhjaväravast (Paldis-
ki mnt 145). Ekskursioonigrupi 
suurus on kuni 20 inimest. Piletid 
saadaval vaid Piletilevis.

Elavad aknad Viru tänaval
11. ja 18. detsembril kell 16 muu-

tuvad Viru tänava argised vaate-
aknad kontsertlavadeks, mõni 
suuremaks, mõni väiksemaks.

Iga lava lööb särama täpselt 20 
minutiks, et pakkuda möödujate-
le muusikalist elamust. Aknalava-
sid süttib järjest nii palju, et soo-
jalt riietatud jalutaja saab Viru tä-
naval peatuda ning kontserti kuu-
lata terve tunni jagu.

Kogu kontserti juhib konfe-
ransjee, kes liigub kontserdiga 
mööda tänavat kaasa. Kontser-
did toimuvad vaateakendel, esi-
nejad on majas sees akna peal ja 
publik õues tänaval. Kontsert-
programmi paneb kokku Siim 
Aimla koostöös Otsa muusika-

kooliga. Maagilises jõulueelses 
vanalinnas kõlab nii klassikalist 
kui ka jazz- ning popmuusikat.

11. detsembril esinevad Otsa 
muusikakooli ansambel ja duo 
ning Marvi Vallaste kvartett. 18. 
detsembril  Otsa muusikakooli 
ansambel ja duo ja Nele-Liis 
Vaiksoo ansambel.

PiparkoogiMaania  
kunstinäitus

PiparkoogiMaania on kunstinäi-
tus, kus kõik teosed on tehtud pi-
parkoogist. Nagu eelmistel aasta-
tel, saab imetleda eri kunstnike käe 
all valminud piparkoogitaignast 
tehtud küpsisekunsti. Selle aasta 
teema on muusika, toimuvad ka 
põnevad piparkoogitöötoad.

Piparkoogikunsti saab vaadata 
disaini- ja arhitektuurigaleriis 
Pärnu mnt 6, see on avatud 8.
detsembrist  7. jaanuarini kella 11-
18, 24. ja 31. detsembril 11-15, 1. 
jaanuaril on galerii suletud.

Ekskursioon  
"Jõuluõõv ja jõulurõõm"

Kiek in de Köki kindlustuste-
muuseum kutsub kõiki julgeid ja 
seiklusjanulisi ning vapraid selts-
kondi osa saama meeleolukast 
jõuluretkest, mis kulgeb tornides 
ja vanalinnas. Elamuslikul jalutus-
käigul piilutakse  kohti, kus on mi-
nevikus kogetud midagi hirmsat 
või ennekuulmatut. Heites kaitse-
müürilt pilku Niguliste kirikule, 
võib olla kindel, et jõuluvana ehk 
Püha Nikolaus on meid kaitsmas. 
Lustakas jõuluretk saab alguse 
Kiek in de Kökist ja jätkub läbi 
kaitsetornide all-linna, Raekoja 
platsile. 1,5 tundi kestvad retked 
algavad 9. detsembril kell 18.30 
ning 11. ja 18. detsembril kell 15.

Registreeru kok@linnamuu-
seum.ee , info tel 644 6686.

Eesti filharmoonia  
kammerkoor ja Pärt  
Uusberg, Missa Tagore

Helilooja ja koorijuht Pärt Uus-
berg kannab koos  filharmoonia 
kammerkooriga jõulukuul Eesti 
eri kirikutes ette kava Missa Tag-
ore. 9. detsembril kell 19 kõlab 
kontsert Tallinnas Jaani kirikus, 
osta pilet Piletilevi.ee-st

Vaata kogu jõulusündmuste kava 
visittallinn.ee

Kontserdid ja 
ekskursioonid jõuluajal

Põhja-Tallinna jõulumaa 
asub Stroomi rannas.

Mats Õun



16  •  6. detsember 2021  •  KÜSITLUS

Maarja-Liis Ilus  
esineb  
Lasnamäe suurel  
advendikontserdil
Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub 
laulja Maarja-Liis Ilusa tasuta jõulu-
kontserdile 13. detsembril kl 18 Linda-
kivi kultuurikeskuses (J. Koorti 22). 
Kontsert on küll tasuta, kuid vaja on pi-
letit, mille saab linnaosavalitsusest 
(Pallasti 54), Lindakivi kultuurikesku-
sest või sotsiaalkeskusest (Punane 
36). Ühele inimesele antakse maksi-
maalselt kaks piletit korraga. Kohapeal 
peab esitama Covid-tõendi läbitud 
vaktsineerimiskuuri või läbipõetud hai-
guse kohta.

Linna antav PÖFF-i 
filmipreemia läks 
Saksa režissöörile
Linnavolikogu otsustas sügise hakul 
suurendada 25. Tallinna Pimedate Öö-
de filmifestivali Grand Prix' auhinna-
fondi 20 000 euroni ja publikupreemia 
auhinnafondi 5000 euroni, et püsida 
konkurentsis teiste A-kategooria festi-
validega. Peapreemia läks Saksa režis-
sööri Andreas Kleinerti (pildil) must-
valgele biograafiale "Armas Thomas". 
Publikuauhinna pälvis teine Saksa film 
"Sõja sosinad", mille režissöör on Flo-
rian Hoffmann.

Noorte advendi-
kontsert  
Kiek in de Kökis
10. detsembril kell 18 toimub Kiek in de 
Köki kindlustustemuuseumis muusika- 
ja teatriakadeemia tudengite vioola-
muusika advendikontsert. Johanna Va-
hermägi vioolaklassi õpilased esitavad 
advendiaega hästi sobivat muusikat 
J.S. Bachilt, C.F Telemannilt, H. Wie-
niawskilt ja F. Bridg'lt. Kontserdile pää-
seb 5 eurot maksva muuseumipiletiga, 
kohale tasub tulla vähemalt tund aega 
varem, et oleks aega tutvuda ka näi-
tustega Kiek in de Kökis, Neitsitornis 
ning Pika jala väravatornis.

PIRITA JÕULUMAA OOTAB  
KONTSERDILE JA KAUPLEMA
Pirita kloostri jõulumaa avab väravad 16. detsembril. Kontserdil 
astuvad üles Ott Lepland ja mustkunstnik Meelis Kubo. Jõulumaa 
ootab oma kaupa müüma kõiki eheda Eesti kraamiga kauplejaid, 
huvilistel palutakse võtta ühendust priit@piritajoulumaa.ee, tel 
509 1992. Müügitelkides on kauplejatele veel mõned vabad ko-
had. Pirita kloostri jõulumaa kestab 19. detsembrini kloostrivare-
metes, neljal päeval pakutakse rikkalikku meelelahutusprogram-
mi ja kohal on jõuluvana. Kogu programm on kõigile tasuta, roh-
kem infot FB-s ja veebis.

Minu  
TALLINN

Miljöö ja muusika  
peavad kokku  
kõlama

Gustav Cafe Kristiine, Solaris ja Mustamäe  
juhataja Eve Sisas

Minu arvates on oluline kogu miljöö, menüü ja muusi-
ka omavaheline kokkukõla. Muusikat varieerime vas-
tavalt oma kohvikute stiilile, kuid üldiselt on meie 
eelistuseks džässmuusika, lounge ja bossanoova. 
Ega muud väga keerulist siin polegi! Raadiot me 
kohvikusumina taustaks mängima ei pane. 
Kohvikusse sobib rahulik, mõnus taustamuusi-
ka, mis pole pealetükkiv. Praegu oleme teinud 
valiku jõulumuusika hulgast. Pole küll juhtu-
nud, et keegi meie söögikohti külastades 
taustamuusika üle nurisenud oleks. Ise klien-
dina toidukohti külastades, näiteks välis-
maalgi, olen aga tõesti mõnikord liiga valju 
muusika pärast häiritud olnud. Kui enam 
lauakaaslaste vestlust ei kuule, on muusika 
ilmselgelt liiga vali.

• Nii mõneski kaubanduskeskuses, taksos või  kohvikus on liiga püüdlikud teenindajad pannud  just jõulude eel 
ja ajal muusika nii kõvaks, et see ei lase segamatult vestelda. Pealinn küsis, milline on avalikku kohta sobiv 
muusika ja kui valjult seda lasta võiks.

DAVID VSEVIOV: Kohvikus soovin 
vestelda, vali muusika jäägu kontserdisaali

Vanalinnas võiks olla  
rahvuslikke söögikoh-
ti eesti muusikaga

Kalamaja muuseumi juhataja 
Kristi Paatsi

Kui lähen Portugali söögi-
kohta, mis vanalinnas, 
sooviksin seal kuulda 
portugali muusikat. Itaa-
lias meeldib mulle tutta-
vaks saada Itaalia muusi-
kaga. Eestis samamoodi – 
vanalinnas võiks samuti olla 
rahvuslikke söögikohti eesti 
muusikaga. Kindlasti ei tohi muusika 
olla häiriv, vaid piisavalt vaikne ja ikkagi 
kuuldav. Tasakaalu leidmine on kindlasti 

keeruline. Olen isegi mõnes söögikohas 
palunud, et äkki saaks vaiksemaks keera-
ta. Ja seda ka meeleldi tehakse. Teenin-

duskultuur on tõusnud taksodeski, 
kus juht tavaliselt enne sõidu 

algust küsib, kas muusika 
mängima keerata või 

mitte. Pigem on tak-
sos probleemiks in-
tensiivne lõhna-
kuusk, mis lausa 
lämbumistunde te-
kitada võib. Vara-
semail aastail võis 

kohata liigvalju muu-
sikat kaubanduskes-

kustes, mis inimesed när-
viliseks ajas. Praegu kuuleb 

liigintensiivset muusikat kauplustes 
vähem.

Kui rahvas päri,  
võib põnevat  
spordivõistlust  
valjemaltki kuulata
Olümpiavõitja Gerd Kanter

Mulle meeldib rahulikum tausta-
muusika. Tihti minnakse ju 
kohvikusse koos sõbra 
või tuttavaga, et koos 
mõnusalt lõunat süüa, 
teed või kohvi nautida 
ning juttu ajada. 
Muusikaks sinna kõr-
vale midagi väga 
energilist ei oota. Pi-
gem ikka midagi ma-
hedat ja mõnusat, mis 
väga esile ei tüki ja samas 

ruumis ka täieliku vaikuse kaotab. Mõte-
tega üksi jäädes on hea muusika ka 
seltsiks, mis aitab ennast hästi tunda. Ja 
vastupidi, kui kohvikus suurem selts-
kond tähtpäevaks ruumid reserveeri-
nud, võib muusika valikus ju paindliku-
malt kokku leppida. Spordihuvilisena 

olen mõnikord palunud seinal 
mängivat televiisorit pi-

sut valjemakski kee-
rata, kui eriti põnev 

ja oluline spordi-
võistlus, näiteks 
korvpallimatš 
või olümpia-
mängud ek-
raanil käimas. 
Sellele palvele 

on alati vastutu-
lelikult reageeri-

tud.

Taustamuusikana  
eelistan džässi ja  
idamaist

Ajaloolane David Vseviov

Üks oluline kriteerium on  
muusika valjus. Kui olen 
kohas, kuhu pole tul-
nud muusikat kuula-
ma, vaid kohvi joo-
ma, inimestega 
vestlema või aja-
lehte ja raamatut 
lugema, siis heli-
maailm olgu vaid 
taustaks. Muusikat 
lähen kuulama kont-
serdisaali või panen 
kodus plaadi mängima. 
Soovin muusikat kuulata 

keskendunult!  Tahaksingi pühenduda 
kuulamisele. Metallrocki aga ilmselt 
vaikselt kuulata pole üldse mõtet. See-
ga eelistan kohvikus leebelt džässilik-
ku, meloodilist ja rahustavalt idamaist-
ki muusikat. Ajaliselt võivad lood päri-

neda miks mitte ka viie-
kümnendaist või kol-

mekümnendaist ja 
varasemasestki 

ajast. Paar-kolm 
korda elus on 
tulnud ette 
sedagi, et 
olen tõusnud 
ja palunud 
muusika tase-
maks keerata. 

Vastutulelikku 
suhtumist olen 

seejuures alati ko-
hanud.

Vana juudi kalmistu ala (Magasini 
27) uuendamise eesmärgiks on 
kujundada endisest kalmistualast 
väärikas roheala, kus on arvesta-
tud nii paiga ajaloolise tähenduse 
kui ka praeguste oludega.

"Magasini tänava kalmistuala 
uuendamine saab teoks tänu koha-
liku kogukonna ja Eesti juudi kogu-
konna ühisele tahtele keerulise aja-
looga paik väärikalt korrastada ja ka 
linlastele avada. See on üks näide lin-
na plaanist anda uus hingamine asu-
mikesksetele rohealadele," ütles kal-
mistuala korrastamise idee algatanud 
endine Kesklinna vanem, abilinnapea 
Vladimir Svet.  

"Vana juudi kalmistu on ajalooli-
se tähtsusega paik kõigile Eesti juuti-
dele ja meie jaoks oli ülimalt oluline 

see korda teha," lisas Eesti juudi ko-
gukonna esimees Alla Jakobson. Va-
na juudi kalmistu ala terviklahendus 

näeb ette kahte ala, mis moodustavad 
terviku – markeeritud matmispaika-
de ja kabeli asukohaga rahuala ning 
kõigile jalutajatele avatud puhkeala. 
Kavas on uuendada müürid, luua teed 
ja haljastus, paigaldada pingid ja val-
gustus. Tööd on jagatud kahte etap-
pi, esmalt võetakse ette avatud puh-
keala rajamine: esindusliku väljaku 
ja väravaportaali ehitamine, paekivi-
müüride taastamine, haljastuse raja-
mine ning välimööbli paigaldamine. 
Riigihanke tulemusena kujunes esi-
mese etapi tööde maksumuseks 743 
602 eurot ja nende lepinguline täht-
aeg on 2022. aasta suvi.

Korrastatav vana juudi kalmistu saab pingid ja valgustuse
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