
NÄDALA KULTUURISÜNDMUS: 
Sellel reedel, 14. novembril kell 19.00 
esietendub Tallinna Linnahallis Cole 
Porteri muusikal “Nii on meil moes”. 
Muusikaliteater tähistab sellega ka oma 
10. sünnipäeva. Selle tüki on lavastanud 
Andrus Vaarik. Kaasa teevad Märt 
Avandi, Kaire Vilgats, Kristi Roosmaa 
(väljaõppinud muusikaliartist USAst.), 
Tõnu Kark, Ülle Lichtfeldt, Bert Pringi, 
Ines Aru, Peeter Jakobi, tantsijad ja koor. 
TELLIJATE VAHEL LOOSITAKSE VÄLJA 
TASUTA PILETID ETENDUSELE!

isade kool. Isad kogunevad ja räägivad 
rasedusega seotud probleemidest, 
seksuaalsuhetest, sünnituseks ette-
valmistumiseks ja sünnituse juures 
olemisest. “Sageli mehed ei räägi 
naistele oma tunnetest või hirmudest, 
kuid isadekoolis neil on võimalus en-
nast avada,” rääkis Meelike Reimer. 

Abilinnapea Merike Martinsoni 
sõnul on uue perekeskuse loomine 

üks oluline 
samm Tallinna 
rahvastiku tervise 
arengukava ellu-
viimisel, kus on 
esikohale seatud 
lapse varajase 
arengu soodusta-

mine juba alates pereplaneerimisest. 
“See tõestab, et arengukava ei jää 
vaid paberile,” ütles Martinson ja 
lisas, et loodetavasti hakkab perekool 
tegelema lisaks rasedatele ka fertiilses 
eas noortega, samuti seksuaalkasva-
tusega.
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Pelgulinna 
perekeskus 
loomisel
Kadri Ratt
kadri.ratt@tallinnlv.ee

8Pelgulinna sünnitusma-
ja rajab haigla juurde pe-
rekeskuse, kust saab kätte 
kõik vajalikud teenused 
alates ajast, mil naine ra-
sestub, kuni lapse sünni ja 
esimeste eluaastateni.

Pelgulinna sünnitusmaja peaarst 
Maike Parve ütles, et projekt pere-
keskuse ehitamiseks on juba valmis 
ning esialgsete plaanide kohaselt 
peaks keskus uksed avama järgmisel 
sügisel. 

“Me tahame, et ema oleks rase-
dusajal terve ja sünnituseks ning 
lapse kasvatamiseks maksimaalselt 
valmis,” ütles Parve. “Tahame muuta 
rasedusaja emale-isale võimalikult 
meeldivaks kogemuseks ja perekes-
kus mängib siin olulist rolli.”

Senine naistekliiniku juures 
tegutsev perekool on kogunud palju 
populaarsust, ent on jäänud väikseks, 
mistõttu on tekkinud vajadus pere-
kooli oluliselt laiendada.  

Pelgulinna sünnitusmaja on Eestis 
ainus, mis ongi algselt sünnitusma-
jaks ehitatud ning selle funktsiooni 
tänaseni säilitanud. “Meie suur pluss 
on see, et meil on palju ruumi,” ütles 
Parve. “Nüüd tuleb see pind lihtsalt 
maksimaalselt ära kasutada.”

Perekeskusesse kolib täies mahus 
ümber seni naistekliiniku väikestes 
ruumides tegutsenud perekool, lisaks 
tuleb keskusesse suur võimla, bassein, 
ujutamisvann, massaažiruumid, riie-
tusruumid ning aurusaun. Perekool 

• Perekeskusesse tuleb suur võimla, bassein, massaaži
ruumid ja aurusaun.

LINLASE OMA LEHT

Telli TASUTA

Pealinn 

tasuta koju! 

tel  1345

Uue sisuga 
laululava lummab 
muusikuid
Möödunud nädalal lõppes Tallinna 
laululava siseruumide remont, nüüd 
asub seal Eesti parima akustika ja 
ilusaima merevaatega kontserdisaal.

lk 8

TALLINNA LINNA 
TASUTA AJALEHT

Tallinlase kodu 
pakkus hubasust ja 
intiimsust
Eesti Arhitektuurimuuseumi teadur 
Mait Väljas tutvustab linnapildis silma 
hakkavaid maju, mis on olnud erinevatel 
aegadel tallinlase tüüpiliseks koduks.

lk 9

on ühenduses sünnitusmajaga, nii et 
kui rasedaga peaks midagi juhtuma 
või sünnitus algama, siis on abi kõr-
valmajast kohe kättesaadav. 

Pelgulinna naistekliiniku perekooli 
juhataja Meelike Reimer ütles, et 
perekool mängib naise ja mehe ette-
valmistuses sünnituseks suurt rolli. 
Pelgulinna perekool pakub tulevas-
tele emadele-isadele ja ka beebidele 
kõikvõimalikke 
teenuseid, alusta-
des sünnieelsetest 
loengutest kuni 
titade muusika-
tundideni välja.

“Väga po-
pulaarsed on 
rasedate seas nii võimlemine kui ka 
jooga,” märkis Reimer.

Kui uus perekeskus valmis saab, 
siis avatakse uute teenustena ka 
rasedate vesivõimlemine ja imikute 
ujutamine. Pelgulinna sünnitusmajas 
tegutseb tänaseni ka Eesti esimene 

“Sageli mehed 
ei räägi oma 
tunnetest või 
hirmudest.”

Koolide reno-
veerimise tempo 
3 korda kiirenenud
Erafirmade abil on koolide remontimise 
tempo viimasel kolmel aastal mitme-
kordselt kiirenenud, korras maja on 
saanud juba 16 kooli ehk 10 000 õpilast.

lk 6

Noorte nõustamiskeskus
Kuni 24aastastele noortele on Pelgulinna naistekliinikus ette nähtud eraldi 
nõustamiskeskus, kus nad saavad abi nii seksuaalelu küsimustes kui ka infot 
rasestumisvastaste vahendite ning sugulisel teel levivate haiguste, nende 
diagnostika (sh HIV-test) ja ravi kohta. Noortekabineti tel 666 5810.

Toimuvad ka individuaalne ja paarinõustamine, seksuaalhariduslikud loengud ning 
grupitööd.

Aastas võtab Pelgulinna sünnitusmaja vastu 3000-3500 sünnitust. Möödunud 
aastal tehti Pelgulinna naistekliiniku perekooli ligi 12 000 visiiti. 

Perekooli loengutesse, joogasse, võimlemisse ning muusikateraapiasse on vajalik 
registreerumine, mida saab teha Pelgulinna sünnitusmaja kodulehe kaudu  
www.synnitusmaja.ee. Telefoni teel perekooli registreeruda ei saa.

Foto: erakogu
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Uudised

Ajaleht Pealinn
Väljaandja: Tallinna Linnakantselei

Toimetus: Vabaduse väljak 10. Tallinn 
Telefon: 616 4041, 616 4042

Peatoimetaja: Maarja-Liis Arujärv

Oliver Õunmaa, 616 4044, oliver.ounmaa@tallinnlv.ee
Sirje Rattus 616 4042, sirje.rattus@tallinnlv.ee
Eleri Lopp, 616 4043,  eleri.lopp@tallinnlv.ee

Jaanus Kõrv, 616 4047, jaanus.korv@tallinnlv.ee

Obama ja eestlased
tMaarjaLiis Arujärv, peatoimetaja

Pealinnas

8Barack Obama võit USA 
presidendivalimistel pani 
millegipärast erutuma ka 
muidu nii tuima eestlast. 
Osad inimesed juubelda-
sid, teised kirusid vaik-
selt.

Samas kui meenutada, millest 

eestlased USA valimisvõitluse 

kontekstis rääkisid, siis hakkab 

pisut piinlik. Enamik teledebatte ja 

kirjatükke keskendus sellele, milline 

kandidaat meile, eestlastele, kasuli-

kum oleks. Ja loomulikult panustati 

nn konservatiividele ehk vabariik-

lastele. Ka kasulikkust kui mõistet 

määratleti väga kitsalt ja tulenevalt 

külma sõja retoorikast – oletades, 

et vabariiklased tormavad meid Ve-

nemaa võimaliku agressiooni korral 

innukamalt kaitsma. 

Minimaalselt räägiti eestlaste 

seas Obama programmist või laie-

malt sellest, milliste väärtuste võitu 

me ise või maailm vajaks. Vähesed 

eestlastest teavad, et Obama tahtis 

tõsta miinimumpalku, suurendada 

makstud haiguspäevade arvu, 

parandada tervisekindlustuse 

kättesaadavust, arendada elamu-

majandust.

Jäi mulje, et väga kitsa omakasu 

pärast ei huvita eestlasi üldse, 

millist kaugemat kasu või kahju 

saaks Ameerika ühe või teise valiku 

korral. Ja muide – ka meie ise. Sest 

tegelikult on ilmselt ka kõigile eest-

lastele parem (kasulikum), et võitis 

siiski just Obama. 

Obama tähendab igal juhul 

hoolivamat, sotsiaalsemat ja võrd-

õiguslikumat Ameerikat, mõjutades 

seeläbi kogu maailma.

Kui omal ajal oleks presidendiks 

saanud demokraat Al Gore, mitte 

globaalseid kliimamuutusi eitav 

Bush, oleks maailm kindlasti palju 

puhtam paik. Bushile ei läinud 

korda ei keskkond ega sotsiaalsed 

probleemid. 

Olgugi et USA on oma sotsiaal-

programmide koha pealt enamiku 

Euroopa riikidega võrreldes maha-

jäänud maa, tähendab Obama võit 

veidigi inimnäolisemat USAd. Ja see 

annab meile lootuse, et samad väär-

tused võidavad ka Eesti ühiskonnas 

ükskord niikuinii.

Räämas Kopli liinide alale kerkivad 
728 uue korteriga elamud
8Kopli liinide miljööväär-
tuslikud hooned renovee-
ritakse, alale rajatakse ka 
kokku 728 uut korterit, las-
teaed ja eakate keskus. 

Tallinna linnavalitsus võttis vastu 
Kopli liinide ja selle lähiala detailpla-
neeringu, mis saab aluseks piirkonna 
arendamisel miljööväärtusi säilitavaks 
tänapäevaseks linnakeskkonnaks. 

“Planeeringualal asuvad arhitek-
tuurimälestised ning miljööväär-
tuslikud hooned renoveeritakse, 
säilitatakse ka kõik piirkonna vanad 
munakivisillutisega tänavad,” kirjel-
das abilinnapea Taavi Aas planeerin-
gut. “Uute hoonete projekteerimisel 
arvestatakse piirkonna hoonestuse 
ajaloolist struktuuri ja välimust.” 

Kopli liinide ja lähiala detailpla-
neeringu kohaselt kujundatakse 
23,13 ha korterelamualaks. Kokku on 
kavandatud piirkonda 728 korterit, 
eakate keskus, lasteaed, kohvik, äri-, 
teenindus- ja tööruumid. 

Täpsemalt on planeeringu koha-
selt rajamisel 34 kuni kuuekorruselist 
elamut ning 37 kuni kolmekorruselist 
väikeelamut, 17 äripindadega kuni 
viiekorruselist korterelamut, viis kuni 
kolmekorruselist ärihoonet ja viis kuni 
kolmekorruselist sotsiaalhoonet. 

Detailplaneeringuga lahendatakse 
ka ala heakorrastus ja haljastus, 

juurdepääsud, parkimine ning tehno-
võrkudega varustamine. 

“Pärast detailplaneeringu kehtes-
tamist saame kuulutada välja Kopli 
liinide hoonestusõiguse konkursi,” 
ütles abilinnapea Aas. 

Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
ning Põhja-Tallinna Valitsus peavad 
korraldama vastuvõetud Kopli liinide 
ja lähiala detailplaneeringu avaliku 

väljapaneku. Väljapaneku ja avaliku 
arutelu läbimise järel otsustab linna-
volikogu detailplaneeringu kehtesta-
mise. 

Detailplaneeringu koostas Tallinna 
Linnaplaneerimise Ameti tellimusel 
RAAM Arhitektid OÜ. Detailplanee-
ringu lahendus on kooskõlas Tallinna 
üldplaneeringuga.

8Täna tulevad Tallinna visioonikon-
verentsil mitme muu tulevikuvõi-
maluse seas kaalumisele metroo ja 
tuumajaama rajamine pealinna. 

Eksperdid on konverentsiks esitanud 
mitmeid huvitavaid ideid energia sääst-
miseks tulevikus, leidis ettepanekuid 
vaaginud Tallinna visiooninõukoda. 

“Asjatundjad soovitavad näiteks ra-
jada Tallinnal metroo, varu-tuumajaam 
Paljassaarde või laevale, viia trammitee 
Maardusse, ehitada elektri ja sooja 
koostootejaamu,” tutvustas mõnd ideed 
visiooninõukoja juht, Tallinna volikogu 
esimees Toomas Vitsut. “Kõige olulisem 
tundub aga valitsev arusaam, et Tallin-
na-suurusel linnal tuleb endal otsida ja 
kasutada lahendusi, mis kindlustavad 
meie energeetilise julgeoleku. Seda tões-
tab ka teiste Euroopa linnade kogemus, 
mida visioonikonverentsil tutvustame.” 

Seekordse visioonikonverentsi 
teemaks on “Tallinna energiaportfell 
–  kullaauk või näpud põhjas”, sest nõu-
koja hinnangul sõltuvad nii suurimad 
julgeolekuriskid kui arenguvõimalu-
sed linna jaoks just lähiaja otsustest 

energeetika vallas. Visionäär ja kon-
verentsi moderaator Hardo Aasmäe 
näeb “nafta-ajastu” lõppemise head 
külge selles, et konkurentsivõimeliseks 
muutuvad ka teised energiaallikad. 

“Lühiajalised konjunktuurilained 
naftaturul võib jätta tähelepanuta, tege-
likult on käes uus ajastu, kus inimkonna 
jätkusuutlikkus pannakse proovile. 
Uute tehnoloogiate küpsemine nõuab 
paar aastakümmet ja see lohk tuleb meil 
oma nutikusega ületada,” esitas Aasmäe 
visioonikonverentsile väljakutse. 

Tallinna visiooninõukoja liikmed 
on Aasmäe ja Vitsuti kõrval Ignar 
Fjuk, Mati Heidmets, Jüri Kaljuvee, 
Sulev Mäeltsemees, Tiina Mägi, Mart 
Saarma, Erik Terk ja Rein Veidemann.

8Salme kultuurikeskuses avati möödu-
nud nädalal pidulikult invalift, mis on 
Tallinna kultuurikeskuste seas esimene.

Salme kultuurikeskuse remondi 
käigus uuendati ka ventilatsioon, 
renoveeriti tualetid ning paigaldati 
suitsuandurid.

Pärast invalifti avamist toimus kesku-
ses traditsiooniline sügisetendus, kus sel 
aastal näidati linnaosa eakatele Endla 
Teatri esituses näidendit “Koduabiline”.

Viimastel aastatel on kultuurikes-
kuses tegevust alustanud mitmed 
uued kollektiivid, põhjuseks teiste 
Tallinna klubiliste asutuste reorga-
niseerimine või isegi likvideerimine. 
Momendil töötab Salme kultuuri-
keskuses 39 huvikollektiivi ligi 1500 
osavõtjaga.

Kultuurikeskus pakub teatrieten-
dusi, kontserte nii lastele, noortele 

kui ka täiskasvanutele, korraldab 

balle, puhke- ja tantsuõhtuid.

8Alates 3. novembrist on Vabaduse 
väljaku jalakäijate tunnel suletud, 
kuna selle vanalinna-poolne osa 
läheb lammutamisele. 

Jalakäijad saavad liikuda linnava-
litsuse ees asuvat kõnniteed pidi ja 
Pärnu maantee ristmikku ületades 
saab Harju tänavale minna Jaani 
kiriku juurest. 

Vabaduse väljaku ehitusprojekti 
kohaselt rekonstrueeritakse tunneli 
Roosikrantsi tänava poolne osa kuni 
Kaarli puiestee trepistikuni. Teine 
pool praegusest tunnelist lammu-

tatakse täielikult ja selle asemele 
ehitatakse uus galerii, mis ühendab 
endise tunneli uute Vabaduse väljaku 
maa-aluste rajatistega. 

Alates 12. novembrist suletakse 
Kaarli puiestee kesklinnast väljuv 
sõidurada ning ühistransport hakkab 
mõlemas suunas sõitma nn vastas-
suunavööndis. Vabaduse väljaku kes-
kele rajatakse ka uus peatuseplatvorm 
bussidele ja trollibussidele. 

Vabaduse väljaku ehitustööd 
kestavad esialgsete kavade kohaselt 
2009. aasta juuli lõpuni.

Kiek in de 
Kök suletakse 
renoveerimi-
seks
8Möödunud nädalal sulges Tallinna 
Linnamuuseum Kiek in de Köki suur-
tükitorni põhjalikuks renoveerimi-
seks, mis on kavas lõpetada järgmisel 
sügisel.

Koostöös Tallinna Kultuuri-
väärtuste Ametiga sai Tallinna 
Linnamuuseum Kiek in de Köki ja 
bastionikäikude uuendus- ja ekspo-
sitsiooniprojektile EASilt positiivse 
lahendi ning töö objektidega on juba 
alanud. Suurtükitorn renoveeritakse 
täielikult, sealt saab edaspidi alguse 
uus maa-alune käigutunnel, mis 
ühendatakse ligi 400 meetri pikkuste, 
tänaseks juba renoveeritud ajalooliste 
Rootsi ja Ingeri bastionikäikudega. 

Bastionikäigud jäävad avatuks 
käesoleva aasta lõpuni, siis käigud 
suletakse ning algab ekspositsiooni 
sisseehitamine. 

Kiek in de Kök avatakse uuendatud 
kujul 2009. aasta sügisel.

Salme kultuurikeskus 
sai invalifti

Visioonikonverents: metroo 
või tuumajaam Tallinna alla?

Vabaduse väljaku jalakäijate 
tunnel on suletud

Foto: erakogu

Foto: Toomas Huik/Scanpix
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NARKOSURMADE 
KULDMEDAL. Eesti on 
Euroopa ülekaalukas liider 
narkosurmade suhtarvu 
pingereas, miljoni elaniku 
kohta fikseeriti Eestis 2006. 
aastal üle 70 surmajuhtumi.

N
Ä

D
A

LA
O

K
A

S

NUKUKESKUSE 
OOTEL. 
4. novembril asetati Eesti 
Nuku- ja Noorsooteatri 
sisehoovis nurgakivi 
nukukunstikeskusele 
Nukuke, mis valmib 
2010. aastaks.
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Uudised

Maailmast

VÕRDSETEST 
VÕIMALUSTEST. Õiguskantsler 
teatas, et on ülimalt ebaõiglane, et 
näiteks Pirita linnaosa elaniku hääle 
kaal Linnavolikogu valimistel on 
pea neli korda suurem mõne suure 
linnaosa elaniku häälest. Kas poleks 
aeg õiglus taastada?
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8Tallinnas saab mitmel pool väga 
soodsalt saunatada, kui enda elamis-
tingimused seda kahjuks ei taga.

Näiteks Tallinnas asuvat Raua 23 
asuvat sauna saavad linnaelanikud 
kasutada soodustingimustel, kuna 
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil 
on vastav leping OÜga Kempens. 

Pensionäridele ja Murtud Rukkilil-
le märgi omanikele on kolmapäevast 
reedeni sauna piletihinnaks 25 krooni 
ning kuni 18aastastele õpilastele ja 
Tšernobõli veteranidele maksab sau-
napilet kolmapäevast pühapäevani 
10 krooni. Alla 7aastastele lastele on 
saun kolmapäevast pühapäevani 
tasuta. Linna pakutavat sooduspiletit 
kasutab keskmiselt 3000 inimest 
kuus. 

Ka Pelguranna asumi Tuulemaa tä-
nava sotsiaalmajutusüksuse keldrisse 
rajas linn mullu uue, seni pealinnas 
ainsa taasiseseisvunud Eesti Vabariigi 
ajal ehitatud avaliku sauna ja selle 
teenuseid saavad kasutada kõik soo-
vijad. Saun on avatud neljal päeval 
nädalas ja pilet maksab 25 krooni, 
alla 7aastastele lastele on saunamõ-
nud tasuta. Kuus on saunakülastusi 
keskmiselt 500. 

Abilinnapea Merike Martinsoni sõ-
nul on üks päev kavandatud kodutute 
saunapäevaks, kuid kahjuks pole see 
hea plaan teostunud.   

“Pole midagi parata, kui hügiee-
nile on käega löödud, ei saa kedagi 
sunniviisiliselt sauna vedada. Kord 
aastas jõuluüritusena serveeritud 
saunatamine täidab paraku vaid 
avalikkusele suunatud populistlikku 
eesmärki ega lahenda räpasuse ja 
nakkusohtlikkuse probleemi,” tõdes 

Martinson. “Ka kodutute öömajades 
ja varjupaikades on duširuumid ja soe 
vesi, nii et tingimused hügieeni eest 
hoolitsemiseks on olemas, tegelikult 
aga peavad sotsiaaltöötajad asukaid 
pidevalt pesema sundima. Ka saab 
neis kohtades pesu pesta ning abi 
korras jagatakse kasutatud puhtaid 
riideid.” 

Tallinna Hoolekande Keskuse 
päevakeskuses Suur-Sõjamäe 6a saab 
end pesta terve päeva jooksul.

Lõppes Vene 
Kultuurikes-
kuse suure 
saali remont 
8Reedel, 7. novembril avati ligi pool-
teist aastat kestnud ehitustööde järel 
pidulikult Vene Kultuurikeskuse suur 
saal. 

Põhjalike rekonstrueerimistööde 
käigus on valminud Vene Kultuurikes-
kuse suur saal, mitmed kõrvalruumid 
ja fuajeed. Üks suuremahulisemaid 
töid oli saali lae restaureerimine 
– lakke paigaldati akustiline plaat, 
restaureeriti dekoorelemendid ja saali 
laemaal. Suure saali põrand vahetati 
uue vastu ning vanad ja väärtuslikud 
toolid restaureeriti, saali rõdule aga 
paigaldati uued ja pehmed toolid. 
Ühtlasi ehitati välja nii uued elektri- 
kui ka ventilatsioonisüsteemid ja 
tehnovõrgud. 

 “Tegemist ei ole pelgalt ühe kul-
tuurimajaga, vaid oma ajastu märki 
kandva väga väärtusliku arhitektuu-
rimälestisega Tallinna linna südames. 
Hoones paikneb pealinna suurim 
saal, mis mahutab ligemale 1000 
külastajat, seega saab sellest paigast 
kindlasti üks meeldivamaid kontserti-
de või etenduste korraldamise kohti,” 
nentis abilinnapea Kaia Jäppinen. 

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 
sõlmis möödunud aastal Vene Kul-
tuurikeskuse rekonstrueerimiseks 
OÜ Tarrest Ehitusega lepingu, mille 
kohaselt teostati möödunud aastal 
töid 9,6 miljoni krooni ja tänavu lige-
male 49 miljoni krooni eest. 

Linnal on soov ja kava tulevikus 
Vene Kultuurikeskus täielikult reno-
veerida, remontimist ootavad veel 
mõned kõrvalruumid, kolmanda 
korruse galerii ja osa välisfassaadist. 

Munitsipaalasutusena loodi Vene 
Kultuurikeskus 2001. aastal. Käes-
oleval ajal tegutseb kultuurikeskuses 
ligi 30 loomingulist koori-, vokaal-, 
draama-, koreograafia- ja muud 
kollektiivi. 

Arhitekt Aleksandr Kuznetsovi pro-
jekteeritud hoone valmis 1954. aastal. 
Vastavalt kultuuriministri 1997. a 
määrusele on hoone tunnistatud 
arhitektuurimälestiseks.

8Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 
tutvustas koostöös MTÜ Nõmme Tee 
Seltsiga 7. novembril Nõmme Kultuu-
rimajas tänavu suvel tehtud Nõmme 
majade inventuuri. 

Tallinna eeslinnad on kõik ise nägu. 
Nõmme kõige olulisemaks tunnuseks 
on, et majad on projekteeritud metsa 
alla. Vastupidiselt näiteks Kalamajale 
ei saa Nõmme puhul rääkida ühtsest 
arhitektuurikeelest, sest Nõmme 
jaoks on ühtviisi iseloomulikud nii 
historitsism, traditsionalism kui ka 
funktsionalism. 

Nõmme üldplaneeringus asjakohas-
te kaitse- ja kasutustingimuste määra-
miseks tellisid Tallinna Linnaplaneeri-
mise Amet ja Kultuuriväärtuste Amet 
Nõmme arhitektuuri kaardistamise. Iga 
hoone kohta koostati väli- ja arhiivitöö 

tulemusena ankeet, anti väärtushin-
nang ja kanti andmed kaardile. 

Ühe esimese Eesti linnana kehtestas 
Tallinn juba 2001. aastal kaheksa miljöö-
väärtuslikku hoonestusala eesmärgiga 
hoida ja väärtustada unikaalseid linna-
osi. 1926. aastal linnaõigused saanud ja 
1940. aastal Tallinnaga liidetud Nõmme 
on praegu Tallinna suurim miljööala. 
Nõmmele on peaaegu 140 kujunemis-
aasta jooksul ehitatud ligi 6000 maja. 

Miljööala staatus Tallinna üld-
planeeringus tähendab mitte ainult 
omanike, vaid ka avalikkuse huvi 
linnaosa väärtuste säilimisel ja 
kohustab omavalitsust seda tagama. 
2004. aastal vastu võetud Nõmme 
ehitusmäärus sätestab üldisemad 
põhimõtted Nõmmel ehitamiseks ja 
restaureerimiseks.

8Linnavalitsus kehtestas Tallinna 
Perekonnaseisuameti teenustele 
uued hinnad, tõstes abielu piduliku 
kombetalituse maksumust. 

Vajadus praeguste hindade korri-
geerimiseks tuleneb esmajoones ameti 
halduskulude (vesi, soojus ja elekt-
rienergia) olulisest tõusust. Näiteks 
kulutused küttele on kasvanud 50%.    

Pidulik kombetalitus eeldab ka 
saatemuusika kasutamist, mis nä-
dalapäeviti erineb, ning hind sõltub 
muusikute kvalifikatsioonist.   

Hindu diferentseerides regulee-
ritakse ühtlasi ka nädalapäevade 
koormust. Abielutseremooniate uued 

hinnad kolmapäevast laupäevani ma-
huvad skaalasse 350 kuni 900 krooni. 

Teisipäeval on abielu sõlmimine 
ilma piduliku kombetalituseta. Abi-
ellujatel, kes ei soovi pidulikku abielu 
sõlmimise tseremooniat, tuleb tasuda 
üksnes riigilõiv 300 krooni. 

Seoses majanduskulude kasvuga 
muutub ka banketiruumi kasutamise 
hind, tõustes 800 kroonilt 900 kroonini.   

Väljaspool ameti ruume toimuvate 
kombetalituste hindu ei korrigeerita, 
ka ei muutu sünni registreerimise 
hind väljaspool ameti ruume. 

Tallinna Perekonnaseisuamet teeb 
ettepaneku rakendada uusi hindu 
alates 1. detsembrist 2008. 

Kalmistuparki 
risustavad 
garaažid 
lammutatakse 
8Seoses Kalamaja kalmistupargi re-
konstrueerimisega lammutatakse endise 
kalmistu väravatorni vastas asuv pere-
mehetuks tunnistatud garaažihoone.

Alale rajatakse autoparkla kalmis-
tupargi külastajatele. 

Endise kalmistu territooriumil asu-
va pargi rekonstrueerimisel säilitatak-
se projekti kohaselt kunagise Kalamaja 
kalmistu korrastatud kõrghaljastusega 
nostalgiline ja rahulik miljöö. 

Pargi rekonstrueerimistööde 
projekteerija on AS K&H. Kalamaja 
kalmistupargi rekonstrueerimistööde 
leping on sõlmitud ASiga Terrat. Tööde 
esialgne lõpptähtaeg on 15. juuli 2009.

Soodsad pesemisvõimalused Raua saunas

Pidulik abielutseremoonia muutub kallimaks

Nõmme arhitektuur 
 kaardistatud 

Suured in-
vesteeringud 
keskturule
8Barcelonas tehakse suuri inves-
teeringuid keskturu arendamiseks. 
Plaani käis välja Barcelona linnapea 
Jordi Hereu. Zona Franca turul 
müüakse ainult värskeid tooteid. Tu-
rul tegutseb ligi 800 ettevõtet. Plaani 
kohaselt investeerib linn järgmise viie 
aasta jooksul turgu 45 miljonit eurot. 
Raha antakse turu infrastruktuuri 
väljaarendamise ja muude teenuste 
jaoks. Sellega loodetakse muuta turg 
üheks parimaks värskete toodetega 
turuks Vahemere ääres. Praegusel 
hetkel on turul umbes 10 miljonit 
klienti Katalooniast, Andorrast, Lõu-
na-Prantsusmaalt ja Põhja-Itaaliast. 

Stockholmi 
puud surevad
8Üks kolmest puust Stockholmis on 
suremas, kirjutas Stockholmi linnava-
litsus. Samas on puud vajalikud õhu 
kvaliteedi tagamisel. Põhiprobleem 
on selles, et puude juurte ümber 
on liiga vähe hapnikku, sest nad on 
lähestikku ja ruumi on vähe. Enamik 
neist puudest on saja aasta vanused, 
seega peab need asendama uutega. 
Puude päästmiseks või nende asen-
damiseks kuluks 50 000 kuni 100 000 
Rootsi krooni ühe puu kohta. Kõigi 
haigete puude päästmine läheks 
kokku maksma 20 miljonit eurot. 
Stockholmis on 12 000 puud, kui 
mitte arvestada parke. 

Kõigi aegade 
väikseim 
töötus
8Horvaatia töötute arv on rekordili-
selt väike. Tuginedes statistikaameti 
andmetele, võib öelda, et töötus on 
Horvaatias langenud aastakümne 
madalaimale tasemele. Töötus, mis 
2002. aastal oli 23,3%, langes 16%ni. 
Kokku on Horvaatias 270 000 töötut. 
Kohalikud majandusteadlased põh-
jendavad töötuse protsendi langust 
välisinvesteeringute suurenemisega 
ja valitsuse rolli vähenemisega 
majanduses. “Riik on vähendanud 
oma rolli majanduses ligi 50%,” ütles 
majandusminister Ante Zigman.

Foto: Liis Treimann/Scanpix

Foto: Peeter Langovits/Scanpix
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“Majanduspoliitika” on siiski pi-
gem järgmistele valimistele suunatud 
poliitiliste seisukohade väljaanne kui 
fundamentaalne majanduspoliitiline 
teos, mis pretendeerib sõltumatule 
eksperthinnangule. Aga kas ta peaks-
ki? Mina loen enamikku tipp-poliiti-
kute arvamusavaldusi suure huviga ja 

SAAMATUS JA ÜLBUS
“Robotina päheõpitud teksti korrutav 
teflonmees Andrus Ansip ja Reformiera-
kond on juba surmani ära tüüdanud. See 
on pikast võimul olemisest ülbeks läinud 
ja end rasva söönud erakond. 
Nüüd on selgunud, et nad on 
ka majanduslikult saamatud ja 
poliitilise ettenägelikkuseta.”

Priit Hõbemägi, Eesti Ekspress, 
6. november

VILI HALLITAB
“Põllumeeste hinnangul jääb tänavu koris-
tamata kuni 15 protsenti teraviljast, kuid 70 
protsenti toiduteravilja saagist kõlbab heal 
juhul ehk loomasöödaks. Kui sedagi, sest 
üliniisked põllud on 
ajanud vilja mürgiselt 
hallitama.” 

Arvo Sarapuu, 
 Postimees,   
6. novemberNä
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Valik Edgar Savisaare majanduspoliitilisi 
teese 2006–2008:
• Riik peab toetama eluasemelaenude turu stabiilsust, vaja on eluasemelaenu-
de riiklikku tagatissüsteemi, sest kinnisvaramull võib lõhkeda. (2006) 

• Palgareform: Majanduspoliitika peab tagama palkade jätkuva tõusu, et hoida 
töökäsi Eestimaal ja päästa inimesi vaesuslõksust. (2007) 

• Riik peab pidurdama hindade liigkiiret tõusu (sooja hinna tõusu, aktsiiside 
tõusu) ja mitte õhutama laenamist – SMS-laenudele piir ette. (2007) 

Palgareform on väärt idee!

Andres Kollist, Tallinna Ülikooli akadeemilise 
 raamatukogu direktor
Savisaare majanduspoliitilistest ideedest on mulle sümpaatseim palgareform. 
Minu meelest võib hästi lihtsustatult öelda, et ühe riigi tuleviku määravad rahvastik 
ja energia. Kui meil on piisavalt inimesi, kes piisavalt haritud, terved, tegusad 
ja ettevõtlikud, nende vahel ei ole suurt sisekonflikti ning kui nende inimeste 
käsutuses on mõistliku hinnaga kättesaadav energeetiline ressurss, siis võiksime 
eeldada, et need inimesed suudavad üheskoos riigina edukad olla. Rõhutaksin 
tarvidust hoida Eestist lahkumast ja ka välismaalt tagasi tuua meie tööjõudu, 
edendada ekspordivõimekust, toetada kodumaist kapitali ning edendada transiiti. 

Savisaar on kõige muu hulgas ka strateegiline mõtleja. Meie poliitika kipub muutuma päeva- ja olupoliiti-
kaks. Visionääri võimetega ja nn suurt pilti tajuvaid inimesi on meie poliitilises ladvikus  kahjuks vähevõitu. 
Savisaar püüab ka majandusmõtlejana hinnata tegude ja otsuste mõjusid ja pikaajalisi tagajärgi. 

Radikaalset suunamuutust on täna vaja kogu Eesti poliitilises mõtlemises, mitte vaid majanduspoliitikas. 
Ka näiteks rahvastikupoliitikas on kurvastav, et me ei suuda lahendada nn halli passiga ehk määratlemata 
kodakondsusega inimeste küsimusi, lepime Vene kodanike hulga kasvuga Eesti riigis. Samas oleme 
lasknud kujuneda olukorral, kus meil on suur hulk juba vabas Eestis sündinud lapsi, kes lõpetavad 
gümnaasiumi nii, et nad ei mõista eesti keelt. Ehk reflekteerub Barack Obama võiduga USA presidendi-
valimistel kaasnenud uuenduste lootus ja vaimustus mingil moel ka Eesti poliitikas ja viib meidki “uuele 
hingamisele”. 

Eesti vajab muutusi!

Tiit Vähi, ärimees ja endine peaminister
Mul on olnud võimalus töötada koos Savisaarega valitsuses Eesti jaoks kõige 
keerulisemal ajal: siis, kui Eestis tehti lõpp plaanimajandusele, kui Eesti 
sattus pärast iseseisvuse väljakuulutamist algul NSVLi, hiljem Venemaa 
poolt tulnud majandusblokaadi. Sellele vaatamata suutsime me sel ajal 
liberaliseerida enamiku hindu, muuta Eesti maksusüsteemi Euroopa tavale 
vastavaks, panna käima väikeettevõtluse privatiseerimise ja alustada 
suurprivatiseerimisega. Samas olime me ühel meele selles, et strateegiline 
infrastruktuur peab jääma riigi kontrolli alla ja selle arendamine riigi 
kohustuseks.

Praeguses olukorras vajab Eesti majanduspoliitika muutusi, me peame jälgima maailmas toimuvaid 
muudatusi, neid arvestama ja nendega niivõrd kaasas käima, kuivõrd see Eestile kasuks tuleb. Kuigi 
Savisaar on mõnevõrra “paksema” riigi pooldaja kui mina, olen ma temaga selles ühel meelel, et 
praegune olukord nõuab tegusid, mitte stamplausete mõttetut kordamist ja tegevusetust. Samas olin 
ju ka mina valitsusjuhina kontinentaal-Euroopa sotsiaalse turumajanduse ja mitte praeguse kriisi 
põhjustanud ultraliberaalse majandusmudeli pooldajaks. 

Eelkõige olen ma aga temaga ühel meelel selles, et täna on Eesti majanduspoliitika kõige põhilise-
maks eesmärgiks turgude avamine nii Eesti ettevõtjatele kui ka neile, keda me siia loodame kutsuda. 
Kui Eesti tahab alanud kriisist välja tulla, peab ta olema valmis oma majanduspoliitikat muutma 
ja võtma maailma sellisena, nagu ta on. Samuti otsima koostööpartnerid Euroopa Liidu suurema 
majandusega riikidest ja kasvavatelt turgudelt.

MAJANDUSKRIISI KASULIKKU-
SEST
“Kas ei kasuta majanduskriisi juba efektiivselt 
ära kõik valitsused ja rahandustegelased, 
kes leiavad siit hea ettekäände igasugusteks 
kärbeteks, oma vigade 
õigustamiseks, takkajärele-
tarkuseks jne.”

Hasso Krull, 
Sirp, 7. november

Savisaar: “See raamat 
räägib, kuidas suurest blufist 
jõuti suure kriisini!”

“Savisaare kirjutatu on tõesti 
mõnigi kord prohvetlik.”

Janek Mäggi,
suhtekorraldusbüroo
Powerhouse juht

8Enne valimisi ilmub ikka 
mõni tuntud poliitiku raa-
mat. Artiklite kogumikud 
on tavapärased, kuna kes 
see ikka jõuab pakse sü-
vaanalüüse või teadustööd 
aktiivse elu kõrvalt teha. 
Enne Toomas Hendrik Il-
vese presidendiks valimist 
pandi kiiruga tema aja-
kirjandustöödest ja kõne-
dest raamat kokku, nüüd oli 
Edgar Savisaare kord. 

Savisaare “Majanduspoliitika” tu-
leb suure meediakära saatel – nüüd, 
kui majandusest kõige rohkem räägi-
takse ja sellele mõeldakse. Ajastusest 
kumab läbi nutikust, täpsemalt öeldes 
kavalust. Ja kindlasti soovi oma (või 
erakonna) kuvandisse rohkem majan-
duspoliitilist tarmukust lisada. Kuida-
gi on läinud nii, et Reformierakond on 
majandusteema usurpeerinud ning 
Savisaar kui üks IME (Isemajandava 
Eesti programmi – toim) autoreid 
sootuks varju jäänud.

Raamatu puhul häirib pehmeköite-
lisus, mis teeb raamatu “odavamaks”. 

8Tallinna linna-
pea Edgar Savisaar 
esitles äsja oma 
teost “Majanduspo-
liitika”, mis pakub 
välja lahendused, 
kuidas majandus 
kriisist välja tuua.

“See raamat on sisuli-
selt ühe kriisi sünnilugu 
– näitab, kuidas Eesti riik on 
jõudnud ühest suurest blu-
fist tänaseks ühe suure krii-
sini,” lausus Edgar Savisaar 
raamatu esitlusel ettevõtte 
BLRT Grupi ruumes.

Savisaare sõnul on 
raamatu peamine eesmärk 
näidata, et tänasele majan-
duspoliitikale on olemas 
alternatiiv – kuigi paljud 
räägivad, et seda justkui pole.

“Raamatus on kaks teesi,” lausus 
Savisaar. “Esiteks – et riigi majandus-
poliitika on vajalik ja riigi reguleeriv 
osa majanduses peab olema suurem 
kui praegu. Nii õhukese riigiga me 
sellest kriisist välja ei pääse,” lausus 
Savisaar. “Samas, arvestades Eesti 
majanduse tänast pingelist olukorda 
ja neid meetmeid, mida võtavad ja on 
võtnud täna kriisist pääsemiseks ette 
mitmed Euroopa riigid ja Ameerika 
Ühendriigid, poleks sellele teesile just 
nagu tõestust vajagi.”

“Asjad, milles konku-
rendid on Savisaare 
seisukohti konkreetsel 
ajahetkel rumalaks 
pidanud, on tagantjärele 
osutunud arukateks. Või 
täppiminevateks.”

Samas on ju ka maailma tuntuim 
turundusguru Philip Kotler öelnud, 
et temaltki oodati raamatut, milles 
oleks alla 250 lehekülje, et seda oleks 
võimalik ka lugeda. Sellised telliskivid 
nagu “Peaminister” on ikka friikide ja 
ajaloolaste, mitte tavakodanike jaoks. 
Selles mõttes on “Majanduspoliitika” 
loetav – bussis, rongis ja lennukis.

Kiida või laida – ikka põnev
Tallinna meeri majanduspoliitili-

sed seisukohad on ju meediast teada, 
selles mõttes “Majanduspoliitika” ei 
üllata. Küll aga suudab ta ajas rännata 
– kui avaldada mõni vana artikkel taas 
kord, võib ta saada täiesti uue var-
jundi, sest meie teadmised on ajaga 
täienenud. 

Eriti kui räägitakse tulevikust. 
Asjad, milles konkurendid on 
Savisaare seisukohti konkreetsel 
ajahetkel rumalaks pidanud, on sa-
geli tagantjärele tarkusena osutunud 
arukateks. Või täppiminevateks. Eks 
seda on juhtunud muidugi paljude 
Eesti poliitikute ja arvamusliidritega, 
kuid tagasivaatav raamat annab selle 
kinnitamiseks avalikkusele parima 
võimaluse.

nii sageli tahaks kas takka kiita, vastu 
vaielda või maha laita, aga põnev 
on ikka. Nii on see ka selle raamatu 
puhul.

Raamatus on siiski üsna tavapära-
tu, et arvamusartiklit seletatakse veel 
eelnevalt lahti. Nagu autor ütleb iga 
teemabloki ees, nt: “Alljärgnevalt on 
toodud välja eluasemeturu problee-
mistikku ja lahendusi puudutavate 
artiklite lühitutvustused ning selgitu-
sed, miks iga konkreetne artikkel aja-
kirjanduses publitseeriti ja milline oli 
artikli majanduspoliitiline sõnum.”

Esimene samm tervikpildini
Nagu reklaamigi korral on sügavalt 

vaieldav, kas reklaami peaks mõistma 
hoobilt või vajab klient selle mõist-
miseks ka lisaselgitust, on see ka 
Savisaare “Majanduspoliitika” puhul. 
Siiski ei ole artiklite puhul lisatekstide 
olemasolu sugugi kahjuks, ikka pigem 
vastupidi. Kohati tõstavad artiklite 
kaalu, just tänu sellele, et artikli ilmu-
mise ajal ei olnud võimalik tulevikku 
ette teada, veel vähem seda kogeda.

Sest kuigi tõsi on, et 2006. ja 2007. 
aastal kirjutatu on tõesti mõnigi kord 
prohvetlik ning ettehoiatav – milleks 
seda veel artikliga ühepikkuses 
lahtiseletavas eelkommentaaris liht-
sustatud keeles üle korrata? Tundub, 
et selle mõte on “tavalisele” inimesele 
kõik puust ja punaseks teha ning 
lihtsustada.

Samas, lisaks poliitilistele eesmär-
kidele väljendab Savisaare “Majan-
duspoliitika” kindlasti ka väga olulise 
osa tänapäeva Eesti majanduspo-
liitilisest mõttest. Seepärast ootaks 
väga järge Tiit Vähilt, Andrus Ansipilt 
ja teistelt endistelt Eesti Vabariigi 
majandusministritelt, kes naeratavad 
raamatu tagakaanel, ning Mart Laarilt, 
kes naeratab raamatu sees. Siis saaks 
Eesti majanduspoliitika tervikpildi 
kokku – sellise, nagu ta täna on.

Raamatus on toodud välja Edgar 
Savisaare majanduspoliitilised 
tekstid, mis viitavad selgelt sellele, et 
ta märkas juba aastaid tagasi Eesti 
majanduses näha olevaid ohumärke 
ning kutsus nendele ka valitsusi 
reageerima. Raamatus kirjeldatakse 
täna meile jõudnud kinnisvaramulli 
lõhkemist, samuti meetmeid, kuidas 
kriisist pääseda ning majandus uuesti 
elule äratada. Raamat on saadaval 
kõigis hästivarustatud raamatupoo-
dides.

Savisaar räägib raamatust, seejärel 
näidatakse publiku naeru saatel aga 
Reformierakonna valimisklippe.
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Majandus

Tarbija küsib: Mida tuleks silmas pidada rõivaste 
keemilise puhastuse teenuste tellimisel?

on tähega P (harva ka F või W) 
ring ja ristiga mahakriipsutatud 
pesuvann, siis tuleb kindlasti 
pöörduda keemilise puhastuse 
töökotta, sest kodus pestes võib 
eseme lõplikult rikkuda. 

Keemilist puhastust nimetatak-
se mõnikord ka kuivpuhastuseks 
otsetõlkena terminist dry clean, 
mistõttu on paljudel inimestel 
eksiarvamus, et rõivaste puhas-
tamine toimubki kuidagi kuivalt. 
Tegelikult pestakse rõivaid ka 
keemilise puhastuse käigus, kuid 
vee asemel kasutatakse orgaanilist 
lahustit. Lahustiga puhastamisel 
ei tõmbu tekstiilkiud kokku, ei 
kortsu nimetamisväärselt, ei anna 
värvi, lahusti ja sobivate abiainete 
koostoimes eemalduvad plekid. 
Seetõttu on keemiline puhastus 
hädavajalik eelkõige mitmest 
erinevast materjalist valmistatud 
rõivaste, nagu mantlid, ülikonnad, 
kostüümid, puhul.

Loomulikult pestakse keemili-
se puhastuse töökodades rõivaid 

ka klassikalisel viisil vee ja pin-
daktiivsete pesemisvahenditega. 
Muidugi vaid neid riideid, mille 
keemiline puhastus on keelatud 
või ei ole soovitatav. Suurem 
jagu puuvillasest kangast rõivaid, 
särke, pluuse jms vajavadki veega 
pesemist.

Keemilise puhastuse töökojad 
juhinduvad üldjuhul hooldus-
viisi valikul rõiva küljes olevast 
hooldustähistusest ja enamasti 
ka professionaalsest kogemu-
sest nende toodete puhul, mille 
hooldus on lubatud nii keemilise 
puhastuse kui traditsioonilise, 
veega pesemise teel. Seepärast 
ei maksa rõivalt hooldustähis-
tusega lipikut kunagi ära lõigata. 
Pealegi ei võta mõned töökojad 
hooldustähistuseta rõivaste 
puhul endale vastutust töö tule-
muse eest.

Vajalik on enne töö tellimist 
läbi lugeda töökojas välja pandud 
informatsioon. Üldjuhul on seal 
viited, millega tuleb arvestada töö 

tellimisel ja tehtud töö vastuvõt-
misel. Igasugustesse hoiatustesse, 
mis viitavad võimalikele kahjus-
tustele, tasub tõsiselt suhtuda 
ja nende sisu konkreetse toote 
puhul täpsustada. Hooldustähis-
tusele tuleks tähelepanu pöörata 
juba toote ostmisel. Kui telli-
miskviitungile tehakse märkeid, 
millele palutakse allkiri anda, siis 
tuleb neid lugeda ja mitte pimesi 
allkirjastada. Muidu võib töö 
vastuvõtmisel selguda, et olete 
allkirjaga kinnitanud, et töökoda 
ei taga soovitud kvaliteeti vms. 
Töö tellimisel tuleks kindlasti 
küsida, kas rõivas läheb puhtaks, 
kas ei teki mingeid ootamatuid 
kahjustusi. Kui te ei saa asjatund-
likke vastuseid, on targem valida 
mõni teine töökoda.

Tarbijaid huvitavaid küsi-
musi saab esitada aadressil 
tarbijainfo@tallinnlv.ee või 
telefonil 640 4232.

Viktoria Jürmann
viktoria.jyrmann@ tallinnlv.ee

8Majanduskriis sun-
nib tallinlasi loobuma 
mitmete kaupade, seal-
hulgas kodutehnika ost-
misest, kuigi näiteks 
ilutoodete müügiedu 
täna ei lange.

Esimesel sügiskuul müüsid 
jaemüügiettevõtted 8% võrra 
kaupa vähem kui samal ajal aasta 
eest. Teistest rohkem, tervelt 12%, 
vähenes tööstuskaupade müük, 
kusjuures see vähenes ühtviisi 
kõikjal, muuhulgas ka majapida-
mistehnika ja ehitusmaterjalide 
kauplustes. Langus ei puuduta-
nud aga postimüüki.

Toidukaupluste seis on vii-
mastel kuudel olnud stabiilne, 
kuigi võrreldes möödunud aasta 
septembriga on müügimaht siiski 
3% langenud. Kõik puha toiduai-
nete hinna tõusu tõttu, arvavad 
statistikud.

Samal ajal tugevnes oktoobris 
tõsiselt kodanike hirm töökaotuse 
ees, samuti kasvas oluliselt tarbi-
jate mure nii riigi kui ka oma pere 
majandusliku toimetuleku pärast. 

Võltsostjad meelitavad
Keerulises majanduslikus olu-

korras palkavad paljud kauplused 
Euroopas appi  “võltsostjaid”. Ka-
sutatakse näitlejaid, kes jalutavad 
ostusaalides firmapakenditega, 
näidates igati välja huvi kauba 
vastu ja puistates komplimente 
teistele ostjatele, kes ka kaupa 
vaatavad. Muide, isegi õigesti 
valitud muusika võib suurendada 
läbimüüki, kinnitavad kaupluste 
omanikud.

Kohalikud müüjad kasutavad 
ostjate meelitamiseks samuti 
igasuguseid trikke. Kaupluste kett 
Maxima käivitas programmi “Osta 
arukalt”, mille käigus hinnatakse 
alla suurem sortiment kaupu kui 
tavaliselt kombeks. Osa kaupade 
hinna alandamist mõnel päeval 
kasutavad taktikana ka teised 

kauplused. Mõned jälle pakuvad 
ostjatele mitmesuguseid mänge 
– loteriid, boonuskaubad jne –, 
mis aitavad müüki suurendada.

“Kampaaniad ja tarbijamän-
gud nõuavad suuremat tööd kui 
igapäevane kauplemine tavaliselt, 
ka on tarvis reklaami peale raha 
kulutada, aga tekkinud väljami-
nekud tuleb nii või teisiti ikkagi 
tarbijal katta,” räägib firma SOK 
Eesti avalike suhete juht Kadri 
Lainas.

Piima hind langeb?
Tema sõnul on kogu pere jaoks 

mõeldud kaubanduskeskus Pris-
ma Peremarket end majanduslan-
guse vastu kindlustama asunud 
juba aasta alguses, langetades 
mõnede toiduainete hindu. Näi-
teks aasta tagasi maksis piimaliiter 
9 krooni, aga nüüd kõigest 6.30. 
“Hinnapoliitika tõi meile kliente 
juurde ja niiviisi kasvas ka müü-
dud kauba kogus.” Lainas räägib, 
et Prisma võrdleb kord nädalas 
oma hindu turu keskmistega, 
et toidukorvi hind oleks tarbija 
jaoks nende kaupluses endiselt 
ligitõmbav.

Lähemal ajal ootavad suured 
kauplused pigem ostjate juur-
devoolu, ja seda mitte üksnes 
lähenevate pühade tõttu. Lainase 
sõnul sunnib majanduslik langus 
inimesi oma ostudes ratsionaa-
lsemad olema, seetõttu kasvab 
supermarketite populaarsus, kus 
kaup on odavam, kuid kvaliteet 
garanteeritud, ilmselt edaspidigi.

Siiski võib juba praegu märgata, 
et minevate kaupade assortiment 
on muutunud. Inimesed ostavad 
viinereid ja hakkliha, suitsuliha-
tooted jäävad kõrvale. Endistviisi 
ostetakse juurvilju ja maitsetaimi, 
kuid viinamarjad, banaanid ja ise-
gi õunad satuvad üha harvemini 
ostukorvi.

Lainas räägib, et üks peamisi 
lähiaja tendentse on kodus toidu-
valmistamiseks tarvilike kaupade 
suurem müügikogus. Populaar-
seks on muutunud jahu, kruubid, 

Majanduskriisi kaunis nägu

õli, aga ka mitmesugused kiir-
toidud, nagu näiteks kuivsupid, 
viimasel ajal ostetakse rohkem ka 
leiba ja saia.

Teiste sõnadega – inimesed 
on valimas kokkuhoidlikumat 
elustiili.

Kriisivastane kokkulepe
Kokkuhoidlikkus on sageli ter-

vislikkuse vastand. Makaronide, 
kartuli ja leivaga võib ellu jääda, 
kusjuures isegi päris kauaks, kuid 
kas ei vii see lõpptulemusena 
apteegikaupade müügi kasvule? 
Praegu püsib apteegikaupade 
müük endisel, majandusliku tõu-
su aegsel tasemel.

On lootust, et meie rahvas on 
tervisliku toitumise osas piisavalt 
haritud, et vastuabinõusid tarvi-

tusele võtta. Kadri Lainas kinnitab 
ka, et ootamatult on kasvanud 
100% mahlade tarbimine (või-
malik, et kalli puuvilja asemel), 
rohkem on hakatud ostma ka 
sporditarbeid. Ka riideid ostavad 
vähemalt naised endises mahus.

On tõsi, et naised püüdsid head 
välja näha ju isegi sõja-aastail, 
kriisiaeg pole aga nii katastroofi-
line kui sõda – ikka on tarvis uusi 
rõivaid, võimalust ennast puhtana 
hoida, hästi lõhnata. Seetõttu po-
legi üleüldine langus statistikute 
kinnitust mööda kosmeetikakau-
pade müüki tabanud.

Mitte mingisugune kriis ei tohi 
rikkuda teie väljanägemist! On 
tarvis jätta endast nii hea mulje, 
nagu poleks kriis teid üldse puu-
dutanud.

Igas eas daamid ei loobu ilutoodetest ka kehvemates 
majandustingimustes.

Sõitma hakkavad 
ööbussid

87. novemb-
rist kuni 6. 
detsembrini 
toimub pi-
lootprojekt, 
mille käigus 
pikendatakse 
reede ööl vas-
tu laupäeva ja 
laupäeva ööl 

vastu pühapäeva enim kasutatavate ühistrans-
pordiliinide tööaegu.

Bussiliinid nr 1A, 18 , 40, 60 ja 67 ning trol-
libussiliinid nr 3 ja 6 väljuvad lisaks öösel kell 
01.00 vastu laupäeva ja pühapäeva. Liinide nr 
1A, 18 ja 40 ööbussid väljuvad Postimaja kõrvalt 
Hobujaama peatusest. Liinide  nr 60 ja 67 bussid 
ning trollibussid alustavad oma öist ringi tava-
peatustest. 

Kehtivad tavapärased marsruudid, peatused, 
piletid ja soodustused. Sisenetakse ja väljutakse 
esiuksest. “Kui nädalavahetustel kella üheni 
sõitvad bussid ja trollid ennast õigustavad, 
on võimalik panna ööbussid käima ka teistel 
suundadel,” selgitas abilinnapea Jaanus Mutli. 
“Bussid pakuvad konkurentsi mitu korda kalli-
male taksosõidule,” rõhutas Mutli.

Pilootprojekt kestab kuni selle aasta 6. 
detsembrini. Lisainformatsiooni saab telefonil 
1345.

Parkijatele  2,5 
miljonit kr trahvi

8Transpordi-
amet on võr-
reldes mulluse 
kümne kuuga 
teisaldanud ca 
2000 sõidukit 
enam ja teinud 
valestiparki-
jatele ligi pool 

miljonit krooni rohkem trahvi kui eelmise aasta 
samal perioodil.

“Kui mullu said valestiparkijad 10 kuuga 1,9 
miljonit krooni trahvi, siis selle aasta vastava 
perioodi trahvisummaks oli ligi 2,5 miljonit 
krooni ja kümne kuu saavutusele lisaks püs-
titasime oktoobris teisaldatud sõidukite osas 
kõigi aegade rekordi, milleks on 1105 sõidukit 
ühes kuus,” ütles Tallinna abilinnapea Jaanus 
Mutli. “Kui eelmise aasta kümne kuuga teisaldati 
7037, siis sellel aastal on teisaldatud 9254 valesti 
parkinud sõidukit,” lisas Mutli. Abilinnapea 
sõnul ei lahenda valesti parkinud sõidukite 
teisaldamine Tallinna liikluse kitsaskohti, kuid 
kindlasti leevendab seda ja ennetab tänavate 
umbe parkimist.  

Linn ootab spordi-
toetuste taotlusi

 
8Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ootab järg-
misel aastal pealinnas korraldatavate rahvusva-
heliste spordiürituste toetuse taotlusi. 

Toetust rahvusvahelistele spordiüritustele 
võib taotleda maailma meistrivõistluste, maailma 
karikavõistluste etappide, Euroopa meistrivõist-
luste, Euroopa karikavõistluste etappide ja teiste 
rahvusvahelise alaliidu kalendrisse kuuluvate 
võistluste korraldamiseks. Toetuste eraldamise 
komisjon koguneb järgmise aasta jaanuaris.

Toetuse taotlused koos kavandatava te-
gevuse kirjeldusega tuleb esitada kirjalikult 
hiljemalt 1. detsembriks 2008 aadressil Tallinna 
Spordi- ja Noorsooamet, Vabaduse väljak 10b, 
Tallinn, 10146. Mittetulundustegevuse toetuse 
taotlusvorme saab spordi- ja noorsooametist, 
linnavalitsuse infosaalist või internetist aadressil 
www.tallinn.ee spordi- ja noorsooameti lingi alt. 
Sama lingi alt saab tutvuda ka eelmistel aastatel 
eraldatud toetustega.

Ettevõtlusameti hinna ja 
tarbijakaitse teenistus 
 vastab:
8Vajadus kasutada määrdunud 
riideeseme puhtaks saamiseks 
mõne keemilise puhastuse töö-
koja abi tuleneb kõigepealt rõiva 
külge kinnitatud lipikul olevast 
hooldustähistusest. Kui lipikul 

Foto: erakogu

Foto: erakogu
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Varia

Mäng vene valijatega

Jaana Toom
Yana.Toom@tallnnlv.ee

8Kuigi reformierakondlane 
Keit Pentus kuulutab vene-
laste südamete võitmiseks 
venekeelses pressis, et Eesti 
kodakondsuse saamine peab 
olema võimalikult lihtne, ku-
kutas valitsusliit ometi vas-
tavasisulise eelnõu läbi. 

Eesti riik on täna käivitanud uhke 
kodakondsuse reklaamikampaania, 
mis kutsub üles venelasi loobuma nn 

Praegu ei saa paljud mittekodanikud sündides kodakondsust, vaid peavad seda taotlema.

Kaunis lehesadu otse prügikotti
Gennadi Gramberg
gennadi.gramberg@tallinnlv.ee

8Hoovidest ja kõnnitee-
delt koristamata lehed vä-
hendavad ühistranspordi 
liikumiskiirust ja võivad 
ummistada ka kanalisat-
siooni.

Näiteks võivad lehtede tõttu 
hakata trammirattad koha peal ringi 
käima ning kiirus väheneb. Sõiduteel 
on koristamata lehed aga ohtlikud 
autodele, eriti vihmase ilmaga, kuna 
äkkpidurdus võib põhjustada libi-
semist. On veel üks oht – langenud 
lehed ummistavad vee äravoolu 
sõiduteelt. Koristamata kõnniteed 
on aga ohtlikud jalakäijatele – pärast 
vihma on lehed libedad ja võivad 
põhjustada traumasid.

Tallinna linnatänavate ning ma-
gistraalide koristamise eest vastutab 
kommunaalamet, linnaosavalitsused 
hoolitsevad aga parkide, puiesteede 
ja puhkealade koristamise eest. 

Koristusfirmad ise kaebavad selle 
üle, et maaomanikud toovad kotid 
oma maa-alalt koristatud lehtedega 
tee äärde välja, see häirib koristusfir-
made tööd. Nende silmis on selline 
käitumine võrreldav ebaseadusliku 
prügimäe tekitamisega. Koristustöid 
takistavad ka pargitud autod. 

Seega tasub meeles pidada, et kotti 
pakitud langenud lehti ei tohi viia 
oma valduse piiridest välja ja sinna ei 
tohi panna ka mingeid muid jäätmeid 
peale bioloogiliselt lagunevate.

Jäppinen: Varem remontisime üks-kaks, 
nüüd neli-viis kooli aastas!
“Kui varem renoveeriti linnaeelarvest maksimaalselt üks kuni kaks kooli aas-
tas, siis aastatel 2006–2008 on tänu koostööle erapartneritega renoveeritud 
16 kooli,” lausus abilinnapea Kaia Jäppinen. 

Jäppineni sõnul on Tallinn järginud koolide remontimisel koostöös erasektoriga 
nn Euroopa kogemust. Era- ja avaliku sektori koostöö mudelit (PPP ehk Public 
Private Partnership) rakendatakse Euroopas eelkõige kiire iseloomuga sotsiaal-
sete probleemide lahendamiseks: näiteks koolide, haiglate ja infrastruktuuri 
objektide ehitamiseks, mis on väga aja- ning ressursimahukad. 

“Tänu sellele on ka Tallinna koolide remontimise tempo mitmekordistunud. Koos 
linna oma eelarvest teostatud renoveerimistöödega on kolme viimase aasta 
jooksul korda tehtud 20 koolimaja ning 30% Tallinna koolide õpilastest on saanud 
endale kaasaegsed õpitingimused,” rääkis Jäppinen. “Seega on PPP-mudel 
koolide renoveerimise protsessi kiirendamisel osutunud vägagi efektiivseks.” 

Nn Tallinna PPP-mudel töötati Kaia Jäppineni sõnul välja koos nõustamisfirma 
Pricewaterhouse Coopers Eesti spetsialistide ning tippjuristidega, lähtudes teiste 
Euroopa riikide pikaajalistest kogemustest ning kohandades neid Eesti tingimustega. 
“Julgust andis ka see, et 2004. aastal algatati analoogne skeem munitsipaalmajade 
ehitamiseks,” märkis Jäppinen. “Nüüd käime juba ise oma mudelit teistele riikidele 
tutvustamas, näiteks on meilt malli võtnud Läti, Leedu ja Peterburi.”

“Koolis viibimine 
muutus juba 
ohtlikuks.”

Koolide renoveerimise tempo 
kolm korda kiirenenud!
• Remont on äsja lõppenud ka Nõmme Gümnaasiumis ja Kalamaja Põhikoolis. 
•Juba enam kui 10 000 õpilast saab nüüdseks koolitarkust värskelt remonditud hoonetes.

Kadri Ratt, Oliver Õunmaa
kadri.ratt@tallinnlv.ee

8Pragunenud seinad ja 
ohtlikud elektrisüstee-
mid on nüüdsest minevik 
16 koolis ja 10 000 õpila-
se jaoks, kuna erafirmade 
abil on koolide remontimise 
tempo viimasel kolmel aas-
tal mitmekordselt kiirene-
nud.

Eelmisel nädalal avas oma uksed 
taas ligi saja-aastane muinsuskaitse-
alune Kalamaja Põhikool. Direktor 
Marko Rööpson ütles, et kool polnud 
kapitaalremonti näinud aastaküm-
neid ning seni oli tehtud vaid hädava-
jalikke parandustöid. 

“Koolis viibimine muutus juba 
ohtlikuks ning õppetöö jätkamine 
võimatuks,” tõdes Rööpson. Kommu-
nikatsioonid olid kõik vananenud, vä-
lisilmest rääkimata – seintes ja lagedes 
olid praod, põ-
randates augud, 
krohvi pudenes. 
Praeguseks on 
ehitustööd lõppe-
nud ning käsil on 
kolimine.”

Kindlasti väärib märkimist, et väga 
põhjalikult ja läbimõeldult renoveeri-
tud kool on juba esitatud ka Eesti Kul-
tuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali 
aastapreemia nominendiks.

Et edaspidi kuulub kool erakätes-
se, tuleb läbi teha ka mõned olulised 
muutused: näiteks kaob ära kooli teh-
niline personal ning selle asemel hak-
kab tegutsema haldusfirma. “Ideaalis 
on see variant isegi mugavam, tuleb 
ainult loota, et ka praktikas hakkab 
kõik sujuma,” märkis direktor.

Pärast põhjalikku remonti 1. 
septembril taas uksed avanud 
Sikupilli Keskkooli direktor Rita 

Rumm loodab, et nüüd hakkab ka 
õpilaste arv koolis kasvama. “Varem 
pöörasid lapsevanemad juba õues 
kanna pealt ringi, kui nägid, kui kole 
hoone välja näeb, ja viisid oma lapse 
mõnda teise kooli,” rääkis Rumm. 
“Ma loodan, et kooli uus ilme mõjub 
vastupidiselt ja meelitab meie juur-
de rohkem lapsi.”

Käesoleval aastal alustas Sikupilli 
Keskkooli esimeses klassis õpinguid 
27 last, möödunud aastal oli neid vaid 
16. 

Auklikud trepid kadusid
Eelmisel nädalal kolisid oma 1939. 

aastal valminud ja äsja remonditud 
majja ka Nõmme Gümnaasiumi 9.-
12. klassid ja valmis sai ka Kalamaja 
Põhikool. 

Nõmme Gümnaasiumi 11. klassi 
õpilase Mariliisi kinnitusel on tänu 
remondile hoone väga modernne ja 
puhas. 

“Eriti meeldib mulle aula,” rääkis 
tüdruk. “Saali lava 
on ilusa kujuga ja 
avar. Lava jaoks 
ehitati oma aknad, 
seni olid seal vaid 
akende kohad.”

Ka paral-
leelklassis õppivad Liisa, Eduard, 
Anette ja Epp jagasid oma muljeid 
esimesest päevast korrastatud 
koolis. “Trepid olid enne lohku käi-
dud, nüüd on need korras,” kiitsid 
õpilased. “Aula aknaid saab nüüd 
avada või mõne ürituse jaoks täiesti 
pimedaks teha. Keemia- ja füüsi-
kaklassid said spetsiaalse sisustuse 
ja kohe peaks sinna lisanduma ka 
puutetundlik tahvel.” 

Kooli direktor Riho Uulmaa sõnul 
jääb hoone, kus seni polnud kunagi 
kapitaalremonti tehtud, nüüd ka lin-
narahva käsutusse. “Meie koolis asub 
nüüd Nõmme ainuke esinduslik saal. 

Juba lähiajal tahame tuua siia tasemel 
kontserte,” lausus Uulmaa.

Rõhk kooli juhtimisele
Koolide remontimisel erasektori 

kaasamise eesmärgiks on Tallinna 
Haridusameti juhataja Andres Pajula 
sõnul see, et ohjata paremini rekonst-
rueerimistööde ja haldamisega seo-
tud riske ning kasutada paremini ära 
erasektori professionaalseid oskusi.

Erapartneri ülesandeks on koolide 
rekonstrueerimine, ehitustööde 
finantseerimine ning pikaajaline 
haldamine ja hooldamine, linn omalt 
poolt maksab partnerile üüri, tasub 
kõrvalkulude eest ning korraldab 
õppetööd.

Pajula sõnul ei pea koolijuhid tänu 
PPP-mudelile muretsema majandus- 
ja remondiküsimuste pärast ning neil 
jääb rohkem aega tegeleda õppeprot-
sessi ja kooli juhtimisega.

Tänavu valmib linnal koostöös 
erapartneritega ühtekokku üheksa 
renoveeritud koolihoonet: septemb-
ris avati uues kuues Haabersti Vene 
Gümnaasium, Sikupilli Keskkool, 
Karjamaa Gümnaasium, Tallinna 32. 
Keskkool, Laagna Gümnaasium ja 
Kristiine Gümnaasium. 

Novembris sai valmis ka Tallinna 
Ühisgümnaasiumi, Nõmme Güm-
naasiumi ning Kalamaja Põhikooli 
remont.

Koostöös erasektoriga renoveerib 
linn 2010. aasta augustiks veel neli 
kooli: Tallinna Humanitaargümnaa-
siumi, Liivalaia Gümnaasiumi, Väike-
Õismäe Gümnaasiumi ja Järveotsa 
Gümnaasiumi.

Alates 2005. aastast on linnal kooli-
de korrastamiseks lepingud RKASiga, 
2006. aastast erapartneritega Vivatex 
Holding OÜ ja BCA Center OÜ.

Nõmme Gümnaasiumi õpilased on rahul ilusa aula, korras treppide ja klasside moodsa sisustusega.

Foto: Oliver Õunmaa

Foto: Scanpix
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seal linnuke veel ühte lahtrisse, mis 
tähendab, et koos nimega saab laps 
ka Eesti kodakondsuse. Ja pole vaja 
täita mingisuguseid täiendavaid 
pabereid.”

Seega jääb Pentuse esinemisest 
pressis mulje, nagu oleks tegu pesu-
ehtsa trikiga venekeelse lugejaskonna 
südame võitmiseks. Vastasel korral 
poleks Pentus hääletanud tsentristide 
muudatusettepaneku vastu.

Kehtiva Kodakondsusseaduse 
paragrahv 5 määrab kindlaks sünni-
järgse kodakondsuse saamise korra: 
selle saab laps, kelle vanematest vä-
hemalt ühel oli tema sünni ajal Eesti 
kodakondsus, aga ka laps, kes on sün-
dinud pärast oma Eesti kodanikust 
isa surma. Keskerakonna ettepaneku 
tuum seisnes selles, et Kodakondsus-
seaduse paragrahvi 5 tuleks täiendada 
nõnda, et Eesti kodakondsuse võiks 
saada ka laps, kelle vanematel pole 
mingisugust kodakondsust, kui vane-
mad on pikemat aega Eestis elanud.

Muudatuseprojekti esitlenud 
Evelin Sepa sõnul ei muudaks selline 
seaduseparandus oluliselt olukorda 
riigis – neid lapsi, kellest jutt käib, 
ei ole palju, kõige enam 600 aastas, 
kuid see näitaks Eesti riigi positiivset 
suhtumist siin sündinutesse. 

Samas ütles reformierakondlane 
Igor Gräzin intervjuus “Aktuaalsele 
kaamerale”, et tegemist olevat ta-
valise populismiga, kuna projekti 
autorid tahtvat anda kodakondsuse 
lastele, kes seaduse järgi võivad selle 
niikuinii saada. Tõsi küll, Gräzin ei 
täpsustanud, et seadus võimaldab 
neil saada kodakondsuse naturali-
satsiooni korras, mitte sünnijärgselt, 
ja mitte kohe, vaid pärast seadusega 
määratud tähtaja möödumist.

Varia

Poiss meisterdas Koorti 
kitsele õe
8Skulptor Jaan Koorti sünnist möödus eelmisel nädalal 125 aastat ja Tallinna 
vene gümnaasiumis toimus sel puhul kunstniku teemaliste uurimistööde kon-
kurss. 11. klassi õpilane Vladimir Volotšajev otsustas valmistada kujuri töödest 
kõige tuntuma – Toompea jalamil seisva kitse. Poisil kulus oma vahtplastist 
kitse valmistamiseks üheksa päeva. Haridusamet premeeris Vladimirit nähtud 
vaeva eest eriauhinnaga.

OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!

1. Tuumaenergiale pole Eestis alternatiivi! Akadeemik Anto Raukas
2. Õhu kvaliteedist Tallinnas ja Nõmmel. Tarmo Pauklin, 
    Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juhatuse liige
3. Tuumaenergia ei päästa, päästab igaühe energiasääst! 
    Valdur Lahtvee, Riigikogu liige
4. Mürast Tallinnas ja Nõmmel. Madis Kõrvits, 
    Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja
Moderaator Rein Ratas, Riigikogu liige
Korraldaja MTÜ Meie kodu - Nõmme.

Olete oodatud 29. novembril 2008 algusega kell 16.00
Nõmme Kultuurikeskusesse (Turu Plats 2, Nõmmel),
kus jätkame loengutega sarjas

KAS TUUMAENERGIA PÄÄSTAB?

Mäng vene valijatega

hallist passist ja võtma endale Eesti 
kodakondsust. 

Ometi ei seganud see soov Riigi-
kogu valitsuserakondi möödunud 
teisipäeval läbi kukutamast Keskera-
konna seaduseelnõu, mille kohaselt 
Eestis sündinud välismaalase passiga 
isikute lapsed võiksid saada Eesti 
kodakondsuse sünnijärgselt.

Samas on see valitsuspartei samm 
kummalisel kombel vastuolus peami-
nistripartei juhtfiguuride vastupidiste 
väljaütlemistega just nimelt vene-
keelses pressis.

Näiteks väitis Riigikogu Reformi-
erakonna fraktsioonijuht Keit Pentus 
nädal aega tagasi ajalehes Molodjož 
Estonii: “Mina isiklikult ei näe mitte 
mingit ratsionaalset põhjendust, 
miks lapsevanem, kes tahab, et tema 
lapsel oleks Eesti kodakondsus, nagu 
seda näeb ette seadus, peaks lippama 
dokumentidega ühest kohast teise. 
Oleks täiesti loogiline, kui vastsün-
dinu saaks Eesti kodakondsuse või-
malikult lihtsa protsessi tulemusena. 
Kuidas? Näiteks järgmisel viisil. Kui 
laps registreeritakse, siis pannakse 

Praegu ei saa paljud mittekodanikud sündides kodakondsust, vaid peavad seda taotlema.

Kaunis lehesadu otse prügikotti
Vastavalt heakorrareeglitele peavad 

maaomanikud lisaks oma maa-ala 
koristamisele hoidma korras ka nende 
maa-ala juures olevad avalikuks kasu-
tamiseks mõeldud alad, nagu näiteks 
kõnniteed. 

Lehekoristamine on kohustus 
Lasnamäel näiteks koristavad 

mõned korteriühistud mitte ainult 
oma maa-ala, vaid ka territooriumi 
majade vahel. Paljudes kohtades 
on aga probleem sellega, et eramaa 
omanikud ei korista kõnniteid. 

Munitsipaalpolitsei kontrollib jõu-
dumööda selle korralduse täitmist. 
Selle aasta jooksul on koostatud 34 
protokolli, trahve on kokku tehtud 
30 000 krooni. Igas linnaosas lahen-
datakse lehtede äraveo probleem 
omamoodi. 

Lasnamäel aitab linnaosavalitsus 
korteriühistutel lehed ära vedada. 

Pirital võib maaomanik ar-
vestada, et ära viiakse kuni 15 
kotitäit lehti. Põhja-Tallinnas olid 
varem lehtede kogumise platsid, 
kust lehed viidi ASi Tallinna Vesi 
puhastusjaama Paljassaarel. Sellest 
sügisest alates niisugust võimalust 
enam pole. Kristiines organiseerib 
linnaosavalitsus lehtede äravedu 
vaid kevadel. 

Kotid lehtedega võib viia AS Musta-
mäe Haljastuse komposteerimisplat-
sile (Rahumäe tee 5a, sissesõit Juudi 
kalmistu kõrvalt). Nii linnaelanikud 
kui ka ettevõtted peavad maksma 295 
krooni tonni eest.

Libedatel lehtedel kukkumine võib rikkuda kaunimagi sügispäeva.

Foto: erakogu

Foto: erakogu

Lehtede ning okstega täidetud koti 
eest, mille maht on rohkem kui 75 liit-
rit, nõutakse koos käibemaksuga 10 
krooni. Plats on avatud esmaspäevast 
reedeni kella 8–18 ja laupäeviti kella 
10– 15. Lisateavet saab telefonidelt 
654 7654, 653 6220, meilitsi mhaljas-
tus@hot.ee, internetis aadressilt www.
tallinn.ee/prygihunt.

Jõelähtme vallas viib kotte lehtede 
ning teiste bioloogiliselt lagunevate 

jäätmetega ära Eesti Jäätmeringluse 
OÜ. Kuni 150liitrise ja kuni 20kilo-
grammise koti äravedu maksab 28 
krooni. Kuna minimaalne tasu, mida 
võetakse, on 100 krooni, siis oleks 
mõistlik koguda vähemalt 4-5 kotitäit. 
Täpsemat teavet saab telefonidelt 
552 6439, 644 00 52, meilitsi info@
compost.ee, internetis aadressilt 
http://www.e-compost.ee/ (ainult 
eesti keeles).
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Linnaruum

Endine linnapea: rohkem tööd ja vähem virinat!
8Keerulisel ajal Tallinna 
linnapea olnud Albert No-
rak, kes tähistas äsja oma 

80. sünnipäeva, soovitab 
praegusel raskel ajal vä-
hem viriseda ja rohkem 
tööd teha.

Kolmekümnes Tallinna 
linnapea Albert Norak nendib, 
et praegusel ajal saab linnapea 
oma võimeid rohkem rakenda-
da kui tema omal ajal. “Tege-
vusvabadus on täna suurem,” 
sõnab Norak. “Siis oli mitmeid 
piiranguid Täitevkomitee poolt.” 
Üheks suurimaks väljakutseks 
oma linnapeaks oleku ajal nime-

tabki ta olümpiaregati ettevalmistamist ja 
korraldamist. “Minu jaoks tähendas see 
neli aastat pingelist tööd,” ütleb Norak. 
“Siis oli raha justkui rohkem, aga materjale 
polnud,” lisab ta. “Praegu ei tuntagi sõna 
“limiit”. Ka töömeestest oli siis puudu ja 
neid tuli paluda mujalt Eestist.” 

Endisele linnapeale meeldib, et 
praegune linnavalitsus tegeleb agaralt 
elamumajandusega. “Kõikidest teistest 
linnadest tegeleb Tallinn hetkel kõige roh-
kem elamumajandusega,” sõnab Norak. 
Samuti meeldib Norakile, et linn toetab 
peresid. “Väga meeldib, et linn rakendab 
meetmeid nooruse kasvu heaks,” lisab ta. 

Kui Norak ise oleks praegu linnapea, 
siis paluks ta kõikidel virisemine jätta. 
“Selline virin, mis praegu käib, morjendab 

töötajaid ja viib meeleolu alla,” nendib 
Norak. “Kui võimalik, siis vähendaksin ka 
igasuguste hindade tõusu,” lisab ta. 

Praegusel hetkel tegeleb Norak aktiiv-
selt heategevusega. Seda peamiselt Eesti 
Suurperede Abistamise Seltsis. Sellega on 
ta seotud olnud juba 14 aastat. “Püüame 
oma seltsiga koos ettevõtetega Eesti 
suurperesid nii palju kui võimalik aidata,” 
ütleb Norak. 

Ka endine linnapea Hardo Aasmäe 
räägib, et just Noraku ajal algasid Tallin-
nas laiaulatuslikud ehitustööd: kerkisid 
Olümpia hotell ja peapostkontor, laiendati 
mere arvelt Pirita teed Russalkast Piritani, 
valmis Linnahall, korrastati vanalinna 
jne. “Nõukogude oludes nõudis see üli-
inimlikku korraldustööd,” lausub Aasmäe, 

kirjeldades Norakut heade sõnadega. 
“Ta on kohusetundlik, loodusesõbralik ja 
majanduslikult kalkuleeriv mees. Tema 
ettevõtmistes andis tunda tema rahandus-
asjatundja taust.”

1995. aastast on ekslinnapea Albert No-
rak Tallinna linna teenetemärgi kavaler.

Albert Norak on sündinud 8. novembril 
1928. aastal Tallinnas teenistujate pere-
konnas. Ta lõpetas Tallinna Polütehnilise 
Instituudi rahanduse erialal ja töötas 
alates 1952. aasta oktoobrist Eesti NSV 
rahandusministeeriumis. 1979. aasta 
juulis valiti Albert Norak Tallinna Linna 
Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 
esimeheks ehk tänapäeva mõistes lin-
napeaks. Selles ametis oli ta 1984. aasta 
detsembrini.

Korrastatud laululava lummab 
muusikuid võrratu akustikaga

Lauluväljaku avamisel esitlesid muusikud klaassaali head akustikat. Praegu on ruumis muuhulgas 
käimas Otsa-kooli “Päikeseloojangu kontsertide” sari.

Linnapea Edgar Savisaar tegi avamängu klaveril, 
mille linn lauluväljakule kinkis.

Konverentsiruumid võib vajadusel hetkega muuta 
mõne staari salongiks.

Oliver Õunmaa
oliver.ounmaa@tallinnlv.ee

8Eesti parima akustika 
ja ilusaima merevaatega 
kontserdisaal asub nüüd-
sest Tallinna Lauluväljakul, 
mille siseruumide remont 
jõudis eelmisel nädalal lõ-
pule.

Uue ilusa välimuse said nii 
laululava sammas- kui klaassaal. 
Laululava esimesele korrusele ehitati 
uus konverentsikeskus. Samuti on 
taas avatud hubane Café Gustav kuni 
80 inimesele, mis sobib näiteks ka 
mõnusate koosviibimiste korralda-
miseks.

SA Tallinna Lauluväljaku juhataja 
Riho Rõõmuse sõnul on kogu laulu-
lava põhjalikult muutunud. “Nüüd ei 
ole enam raskusi ja häbi võõrustada 
laulupeolisi ega maailmakuulsaid 
artiste. Kui esinema tuleb näiteks 
Madonna ja ta nõuab mullivanni, siis 
ei ole mingi probleem see siia tuua, 
sest ühendused selle jaoks on olemas. 
Meil on kaasaegne hoone, kus ei pea 
enam midagi vabandama.”

ootame kultuuriürituste ja -sündmus-
te korraldajaid ka teistest žanritest,” 
ütles Rõõmus. “Kui vaja, pakume 
ruume kas või tasuta.”

Klaassaali merevaade on juba 
esinejaid inspireerinud. Paljud on 
kinni pannud prooviaja, Georg Otsa 

nimeline muusikakool korraldab 
saalis “Päikeseloojangu kontsertide” 
sarja.

Rõõmuse sõnul toob tehtud 
remont lauluväljakule aastaringse 
elu. “Ka konverentsikorraldajad on 
öelnud, et Tallinnas pole kohta, kus 

600 inimesele konverentse pidada. 

Siin see olemas, koos kõigi lisavõima-

lustega.”

Laulukaare-sisese kompleksi 

uuenduskuur sai alguse 2006. aasta 

sügisel. 

Ruume remontinud ettevõtte AS 
Parmeron projektijuht Erkki Aadli 
sõnul tuli tööde käigus välja lau-
lulava ehitusaegset praaki. “Osade 
vaheseinte lammutamisel selgus, 
et tellised olid üksteise peale ilma 
seguta laotud või ühe seina ette 
oli ehitatud kohe teine sein, nii et 
korraga tuli kaks seina maha võtta,” 
ütles Aadli.

Ehitustööd läksid maksma 61,4 
miljonit krooni, millest 40,7 miljo-
nit investeeris linn ja 20,7 miljonit 
krooni andis riik. Linn jätkab ka 
edaspidi lauluväljaku toetamist, 
kuid riik hüppas selles osas alt ära.

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 
kultuuriosakonna juhtivspetsialisti 
Ene Vohu loodab riigi osa asemel 
muuhulgas välisrahastusele. 

Korralik WC ja pingid 
“Järgmisena oleme plaaninud 

tuletorni, laulukaare välisfassaadi 
renoveerimist ja uute kommuni-
katsioonide loomist,” rääkis Vohu. 
“Väljakule tuleb suur korralik WC, 
olemas on ka uue pingi mudel, mil-
le järgi saavad istumiskoha 10 000 
inimest. Praegu oleme graafikus, 
projektid on olemas ja selle peale 
enam aega ei kulu. Lauluväljaku 
SA on esitanud plaanide jaoks ka 
EASile taotluse 50 miljoni krooni 
saamiseks. Piisava summa korral 
tahame osa töid valmis jõuda 2009. 
aasta laulupeoks.”

Kaugemas tulevikus võib lau-
luväljaku hoone juurde tulla park 
ning laulu- ja tantsupeo muuseum.

Tallinna abilinnapea Kaia 
Jäppineni sõnul rikastub pea-
linn ühe suurepärase ja hubase 
kultuurikeskuse võrra, kus saab 
tipp-tasemel korraldada nii kont-
serte, konverentse, kliendipäevi ja 
firmapidusid. ”Vaatamata sellele, et 
riik ei ole suutnud täita kokkulepet 
investeerida lubatud mahus üle-
riiklikusse kultuuriobjekti, on linna 
siht arendada lauluväljakust ja selle 
territooriumist välja multifunktsio-
naalne kultuuri-, meelelahutus- ja 
vaba aja veetmise paik, mis oleks 
linnaelanike teenistuses ka lau-
lupidude vahelisel ajal ning mis 
on keskse raskuspunktina integ-
reeritud Kesklinn-Pirita rannaala 
tervikusse,” tõdes Jäppinen.

“Kui näiteks 
Madonna nõuab 
mullivanni, siis 
pole probleem see 
siia tuua.”

Iseäranis hea meel oli Rõõmusel 
klaassaali üle. “Dirigent Tõnu Kaljus-
te on juba rääkinud, et see on täiesti 
avastamata ja parima akustikaga saal 
Eestis,” märkis Rõõmus. “Seni pole 
keegi justkui selle peale tulnud, et 
lauluväljakul on ilusaima merevaate-
ga kontserdisaal 800 pealtvaatajale.”

Klaassaali istmed pole põranda 
küljes kinni, et iga esineja saaks 
kujundada ruumi vastavalt oma 
vajadustele. “See on tänapäeva märk, 
et tuleb olla paindlik ning kliendi soo-
videle vastu tulla,” lausus Rõõmus.

Rõõmusel on soov, et klaassaali 
tuleksid sügava kultuurilise väärtu-
sega üritused. “Sihtrühm on eelkõige 
klassikalise muusika esitajad, kuid 

Fotod: Oliver Õunmaa/Raepress

Foto: Peeter Langovits/Scanpix
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Ajalugu Toimetaja Oliver Õunmaa, 616 4044

Tüüpiline tallinlase kodu 
 pakkus hubasust ja intiimsust

Tallinna tüüpi maja on kivitrepikojaga puithoone, mis võib olla kaetud nii puitvoodri kui krohviga. Selliseid 
maju ehitati 20. sajandi algusest II maailmasõjani. Kivitrepikoda oli tuletõrjenõue.

Mait Väljas, 
Eesti Arhitektuurimuuseumi 
teadur

8Keskajal oli tallinlase 
kodu ka töökoht, Wabarii-
gi aeg uhkeldas moodsuse-
ga ning Nõukogude aeg tõi 
vabrikutes masstoodangu-
na valminud kiirmajad.

Tallinna elamute arhitektuur on 
olnud seotud valitsevate võimude 
kultuuritavade ja teisalt kohalike ehi-
tusmeistrite ja arhi-
tektide oskuste, 
traditsioonide 
ning ehitusma-
terjalidega. 

Töökoda kui 
esindusruum

Vanalinnas 
annavad ühis-
kondlike hoonete 
kõrval enim 
tooni keskaegsed 
kaupmeheela-
mud. Need olid 
keskklassist ja 
rikkamast kihist 
pärit kaupmeeste 
ja käsitööliste 
elu- ja tööpaigad. 
Olemuselt on need 
hansalinnadele 
omased alamsaksa 
elamul põhinevad 
hooned. Lühem 
viilusein on vaa-
tega tänavale, maja 
ise ulatub pikalt krundi sisemusse, 
kusjuures hoovi peal olid veel lisaks 
majandushooned (tallid, laudad, õl-
leköök) ja teenijaskonna eluruumid. 
Kaupmeheelamu esimene ruum oli 
avar eeskoda koos väikese köögiga 
(diele), mille taga asus üks suur (dorn-
se) ja mõned väiksemad eluruumid. 
Aknad olid algselt ristkülikulised, 
hiljem teravkaarsed, kaetud pärga-
mendi, hiljem väikeste tinaraamis 

klaasidega (esmakordselt mainitud 
1393). Nii keldris kui ülemistel kor-
rustel asus ladu. Euroopa kontekstis 
oli küttesüsteem ainulaadne: kui 
eeskoda soojendas köögis asuv man-
telkorsten, siis eluruumide jaoks oli 
keldris ahi, millest tulev soe õhk juhiti 
põrandates olevate “klappide” kaudu 
tubadesse. Põhiline elu käis eeskojas, 
kus kaupmehel oli kaubakontor ja 
käsitöölisel töökoda. Kuna tegemist 
oli esindusruumiga, siis siin asusid ka 
elamu vähesed kaunistavad detailid.

Pikalt vaid 
ümberehitused

Pärast keskaega 
tehti all-linnas põhi-
liselt ümberehitusi: 
keskaegsete majade 
fassaadid asendati 
ajakohasemate 
– barokilike või 
klassitsistlikega. 
Võis juhtuda ka 
mitme maja kok-
kuehitamist (nt 
Lai 5). Suurimad 
muutused toimu-
sid interjööris: 
ülakorruse laod 
võeti eluruumi-
dena kasutusele, 
eeskotta ehitati 
puidust paraad-
trepid. Eluruu-
midesse ilmusid 
kaunistused, 
nagu maalitud 

talalaed, nikerda-
tud akna vahepostid või raidkivi-
tahvlid. Toompeale kerkisid aadli 
linnapaleed (Kohtu tn). 

Pärast keskaega kuni 19. sajandi 
teise pooleni eeslinnades paik-
nenud puitmajadest pole midagi 
säilinud. Saab ainult määratleda 
suuremate eeslinnade asukohad 
– Tõnismäe piirkond, Härjapea jõe 
ümbrus (Maakri ja Jõe tänavad). 
Tasub ka mainida, et Kadrioru 

lossi kerkimisega 18. sajandi alguses 
liikus linnaehitus ka sinnapoole ja 
Kadrioru kõrvale tekkis Sloboda ehk 
nn Lobotka Kadrioru teenijaskonna-
le.

Tallinna oma maja
Tallinna tüüpilistest elamutest 

saame rääkida jälle 19. sajandi lõpust 
ja 20. sajandi algusest, mil esile kerkib 
nn Tallinna maja, mis on ühe keskse 
kivitrepikojaga kahe-kolmekorruseli-
ne mitme korteriga puitelamu. Eesti 
Vabariigi eelsest ajast on head näited 
insener Anton Uessoni majad Koidula 
tänaval. Varajast tüüpi esindavad ka 
(kuri)kuulsad Kopli liinid, mis ehitati 
Vene-Balti laevaehitustehase tööliste-
le enne I maailmasõja puhkemist. 

Eesti Vabariigi ajal 1920. aastate 
lõpul ja 1930. aastate algul oli hin-
nanguliselt 90% linnas ehitatud puit-
majadest just Tallinna tüüpi, millest 
kahe kolmandiku projektid kannavad 
arhitekt Karl Tarvase allkirja. Profes-
sor Leo Gens on kirjutanud Tallinna 
majast: “See elamu annab Tallinnale 
hubasuse, intiimsuse, mida me ei leia 
paljudes Euroopa suurlinnades.” Mai-
nitud hubasust on hakatud väärtus-
tama just viimastel aastatel, mistõttu 
Pelgulinnas ja Kalamajas asuvatest 
renoveeritud Tallinna majadest on 
saanud väga hinnatud elukeskkond.

20. sajand tõi kesklinna suured 
kivist üürimajad. Kuna omanike huvi 
oli saada maksimaalselt kasu, siis 
hoonestati 
krundid 
äärest 
ääreni, 
järgides 
olemas-
olevat tä-
navajoont. 
Koondu-
numalt 
võib 
sääraseid 
1910ndatel 
ja 1920nda-
tel ehitatud 
üürimaju 
näha Raua ja 
Kreutzwaldi 
tänava 
ümbruses, 
kus mitmed 
neist on esimese eesti soost arhitekti 
Karl Burmani kavandatud. Eraldi 
tasub välja tuua raamatukaupmees ja 
kirjastaja August Buschi maja Tatari 
21b (1912), mis on samuti Burmani 
projekteerituna üks väljapeetumaid 
juugendstiili näiteid Tallinnas.

Vabariik tõi moodsad tuuled
1920. aastatel vahetus Euroo-

pas arhitektuurikultuur. Senised 
ajaloolembesed stiilid asendusid 
funktsionalismiga, mis vastas elu 
nõuetele. Vorm taandati askeetlikult 
lihtsaks, eemaldati kõik kaunistused 
ja kasutati moodsaid materjale, nagu 
betoon, klaas ja teras. Funkma-
jade eeskujuliku ehituskvaliteedi 
tõttu on nende suured aknad, 
korralik parkett ja vastupidavad 
radiaatorid uhkuseks siiani. Eesti 
esimeseks funktsionalismi näi-
teks peetakse Herbert Johansoni 
projekteeritud villat Toompuies-
teel (1929). Funktsionalism 
hakkas määrama ka korterela-
mute välimust. Silmapaistvate 
hoonete, nagu Urla maja ehk 
Laste Maailma (1932–34) ja 
Kunstihoone (1934) kõrval ker-
kisid ka hooneansamblid, nagu 
Pärnu maantee algus ja käänak, 
mille fassaadiprojektid kinnitas 
riigivanem Päts isiklikult. Siiani 
mõjub moodsana Raua tänava 
umbsopp (majad 25-35) mille planee-
ris Anton Soans (1932–33). Siin õhkub 
tõesti Pariisi moodsa elu hõngu.

Magalad ehituskonveierilt
Pärast II maailmasõda toimusid 

muutused ka elamuehituses. Siiani 
oli tegu elamutüüpidega, mis on 
üksteisega sarnased, kuid siiski 
autori käekirjaga ja projekteeritud 
konkreetset asupaika silmas pida-

des. 1950. aastate lõpust tuleb 
hakata rääkima aga tüüpela-
mutest ehk täpselt ühesu-
gustest majadest. Nõukogude 
arhitektuuris 1930ndatest kuni 
Hruštšovi “sulani” valitsenud 
pompöösne ja möödunud 
sajandite klassitsismi matkiv 
stalinism jäi Tallinna elamuehi-
tuses lühikeseks. Silmatorkava-
mad on Rävala puiestee ümb-
ruses parteieliidile ja Teaduste 
Akadeemia liikmetele mõeldud 
suured majad ning Pelgulin-
nas Lõime tänava piirkond. 

Kuna stalinistliku kalli ja aeglase 
ehitamisviisiga polnud võimalik la-
hendada Nõukogude Liidus 

aina painava-
maks muutuvat 
korterikriisi, 
siis osteti 1959. 
aastal Prant-
suse firmalt 
Camus eeltoo-
detud betoo-
nelementide 
tootmisliinid. 
Nii olidki pa-
neelmagalad 
ühesugused 
Tallinnast 
Novosibirs-
kini. Tallinna 
esimese ma-
galarajooni 
Mustamäe 
ehitamise pla-

neerimist alustati 
1957. ja ehitust 1961. aastal, mil 
pandi tööle Tallinna Elamuehitus-
kombinaat. Moodne oli asumi vaba-
planeering – ebasümmeetriliselt ja 
tänavaga risti asetatud majad. Esi-
meste Mustamäe majade otsaseinu 
kaunistasid Valli-Lember Bogatkina 
ja Margareta Fuksi pannood, mis 
kandsid nõukogude elu progressiiv-
suse sõnumit (lapsed, kosmos, rahu-
temaatika). Sooviti kujundada head 
elukeskkonda, kuid reaalsus osutus 
teiseks. Korterite planeeringud olid 
ebamugavad, toad ja köök väikesed 
ning lasteaiad, koolid ja kauplused 

jäid tihti välja ehitamata. Siiani 
on tehnikaülikooli vastas suur, 
tänaseks juba männimetsane krunt, 
kuhu pidi tulema terve Mustamäe 
jaoks mõeldud kultuurikeskus. 

Mõningane areng toimus Väike-
Õismäega (alustatud 1968), mida 
praegu peetakse magalarajoonidest 
kõige inimlikumaks. Aerofotot Õis-
mäe ringikujulisest planeeringust ja 
selle kohal sinavast taevast reprodut-
seeriti omal ajal mitmetes propagan-
datrükistes kui näidet kvaliteetsest 
nõukogude elust. Viimasena alustati 
kõige suurejoonelisemat Lasnamäe 
elurajooni, mille esimesed elamud 
valmisid 1978. aastal. Paekaldasse 
õhitud kanal kiirtrammi jaoks ja 
sildadelt tühjusesse laskuvad trepid 
(trammipeatuste paigad) on tänagi 
trööstitud. Lasnamäe üks suurimaid 
miinuseid ongi väljaehitamata abi-
funktsioonid, mida praegu tasapisi 
luuakse (uus spordihall ja kauban-
duskeskused).

Fotod: Eesti Arhitektuurimuuseum ja Oliver Õunmaa

Anton Soansi planeeritud funktsio-

nalistlik umbsopp Raua 25–35, kuhu 

lisasid hooneid ka teised arhitektid, 

tundub tänapäevalgi moodne. 

Selliseid kivimaju ehitati 1930ndatel.

Esimesed uuemad kivimajad andsid Kreutzwaldi tänavale juugendliku ilme (1920ndad).

Üleliidulise tüüpseeria 1-464 paneelelamud Mustamäel 1964. aastal koos otsaseinu kaunistanud nõukogude stiilis pannoodega.

Linnateater asub tüüpilises 

keskaegses hilisgooti 

elamus, mis on otsaga 

tänava poole.
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on Mai-Liisi sõnul 
kujunenud õdusad ja 
soojad tunnid, millest 
on rõõmu nii lastele 
kui nende vanematele. 
Kuie koolmeistri hubane 
elutuba ja kodune köök 
lisavad koosolemistele 
veel omalt poolt soojust 
juurde ning aitavad 
mõnusa õhkkonna tek-
kimisele kaasa. (Eesti 
Vabaõhumuuseum)  

12.11 kl 18.00-19.30  Seminar-koolitus 
lahutajaile. 10nädalane 
seminar-koolitus 
algab 12. novembril 
kell 18.00. Seminar-
koolitus on mõeldud 
meestele ja naistele, kes 
lahutavad/on lahutatud 
või mõtlevad lahutusele. 
Küsi ja registreeru 
lastefond@elf.ee või 
telefonil 641 1188. (Eesti 
Lastefond)

12.11 kl 18.00 “Ihaldatud asjad”. Tiina 
Abeli loeng. Loengu 
lõpetab dokumentaalfilm 
“Vaheaeg” (Prantsus-
maa, 1924, režissöör 
René Clair). Film kestab 
22 min. (Kumu 
auditoorium)

13.11 kl 18.00 Linnart Mälli loeng 
“Buddha sõna ja ego 
ringkaitse” (Eesti 
Rahvusraamatukogu)

13.11 kl 18.00-20.00  Kuuba muusika-
instrumentide õpituba 
– TSF avalöök! (Ipanema 
Rodizio restoran, Endla 
23)

14.11 kl 14.00 Rein Veidemann, 
“Intellektuaalsuse 
marginaliseerumine” 
(Eesti Kunstiakadeemia) 
TASUTA!

15.11 kl 12.00 Mudilastehommik 
– külalisteks Liina 
Vahtrik ja Eva Püssa. 
(Kirjanike Maja musta 
laega saal, Harju 1)  

15.11 kl 13.00 Ajaloo laupäevakud. 
JAAK VALGE: Miks 
kaotasime demokraatia? 
(1934). (Eesti Ajaloomuu-
seum, Maarjamäe loss)

15.11 kl 17.00 Loeng. Jonathan 
Dawson, “Ökokülad” (Von 
Krahli Teater)

16.11 kl 17.00 Loeng. Vissarion, 
“Viimase Testamendi 
Kirik”. (Von Krahli 
Teater)

16.11 kl 15.00-18.00  Keskea 
Keskpäevatants (Pirita 
Sotsiaalkeskus)

16.11 kl 13.00 Kunstile külla: 
Vabaduse utoopia (Kumu 
kunstimuuseum)

Lõunamuusika: 
“Noored klassikas” 
Sellel teisipäeval, 11. novembril kell 16.00 saab Estonia kontserdisaalis kuulata 
kontserti Lõunamuusika: NOORED KLASSIKAS. Esinevad noorteorkestrid, 
Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkester ja segakoor, Tallinna 
Muusikakeskkooli sümfooniaorkester ja segakoor, soleerivad tšello, kitarr ja 
saksofon. Tekste loevad Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilased. Dirigent MIKK 
MURDVEE.

Juba kolmandat aastat mängivad Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja 
Tallinna Muusikakeskkooli noored muusikud projektis “Noored klassikas”. Sel 
kontserdil püütakse luua kauneid hetki lisaks meeleolukale valikule eesti, vene 
ja lääne klassikast ka spetsiaalselt selle orkestri jaoks loodud uudisteosega 
Tõnis Kaumannilt. Kontserdi formaadiks on saanud kaunis sümbioos 
muusikast, kunstist ja kirjandusest noortelt noortele.

Kuhu minnaToimetaja Eleri Lopp, 616 4043

Näitus

Hariv

Teater

Kontsert

Sport

Kino

VAT Teater (Rahvusraama-
tukogu teatrisaalis)  
10.11 kl 16.00 “Pal-tänava poisid”

Vene Teater
11.11 kl 19.00 “Soome hobune”. Osades 

Maria Klenskaja, Ita 
Ever, Margus Prangel, 
Tõnu Kark, Viire Valdma.

Kanuti Gildi saal
12.11 kl 19.30 “Improtest”

Köismäe torn
12.11 kl 11.00 “Šoti torupillimängija”. 

Nukunäidend. Mängib 
Are Uder.

Rahvusooper Estonia

12.11 kl 19.00 “Viini veri”. Osades 
Voldemar Kuslap, Heli 
Veskus, Sirje Puura, Mati 
Kõrts, Rene Soom, Janne 
Ševtšenko, Alar Haak, 
Margit Saulep, Tiiu Laur, 
Väino Puura, Urmas 
Põldmaa.

Tallinna Linnateater 

10.11 kl 19.00 “Eesti teatri laulud”. 
Muusikaline kujundus: 
Riina Roose. Mängivad 
Hele Kõre, Evelin Pang, 
Argo Aadli, Andero 
Ermel, Mart Toome, 
Indrek Ojari, Riina Roose, 
Jaak Jürisson, Indrek 
Tiisel. 

12.11-13.11 kl 19.00  “Vincent”. Osades 
Alo Kõrve, Andero 
Ermel, Evelin Pang, 
Hele Kõre, Epp Eespäev. 
(Hobuveskis) 

Teater NO99
15.11-17.11 kl 19.00  NO84 “Macbeth”

Theatrum 
(Püha Katariina kirikus)
10.11 kl 18.00 ESIETENDUS! “Maarja 

kuulutamine”. Paul 

Claudeli näidend, 
tõlkinud Tõnu Õnnepalu, 
lavastaja Lembit Peter-
son, kunstnik Andres 
Koort, kostüümikunstnik 
Pille Jänes. Osades 
Maria Peterson, Rain 
Simmul (Tallinna 
Linnateater), Laura 
Peterson (Vanemuine), 
Mare Peterson, Andri 
Luup, Lembit Peterson.

Von Krahli Teater
14.11 kl 19.00 Von Krahli rahvusva-

helise trupi kunstiline 
reaktsioon nädala 
loengule.

Tallinna Linnahall
14.11 kl 19.00 “Nii on meil moes!” 

Cole Porteri muusikal. 
Osades Peeter Jakobi, 
Bert Pringi, Ines Aru, 
Ülle Lichtfeldt, Märt 
Avandi, Kaire Vilgats, 
Kristi Roosmaa) 

10.11 kl 19.00 Aleksei Utkini ja 
Aleksandra Poljakova 
külaliskontsert. 
Orelisaalis toimuval 
külaliskontserdil 
esinevad Aleksei Utkin 
(oboe) ja Aleksandra 
Poljakova (klaver) 
Venemaalt. (Eesti Muusi-
ka- ja Teatriakadeemia) 
TASUTA!

11.11 kl 16.00 Noored klassikas: 
Noorteorkestrid. Kavas 
R. Strauss, Šostakovitš, 
Kareva, Villa-Lobos, 
Bartók, Scelsi, Pärt, 
Kaumann (esiettekanne), 
Stravinski  (Estonia 
kontserdisaal) 

12.11 kl 16.00 Kontserdisari “Jubilate 
– Gustav Ernesaks 
100” (Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia) 
TASUTA!  

12.11 kl 19.00 Gregooriuse laulu 
ansambel VOX CLA-
MANTIS, kunstiline juht 
Jaan-Eik Tulve; Toomas 
Trass (orel). (Niguliste 
muuseum) 

13.11 
kl 20.00  Bonzo 
ja Tõun (Oku-
patsioonide 
muuseum)  
14.11 
kl 18.00  Nõm-
mele linnaõi-
guste andmi-
se aastapäeva 
kontsert-
aktus. ETV 
lastekoor 
Lii Leitmaa 
juhatusel. 
(Nõmme 
kultuurikes-

kus) TASUTA!
14.11 kl 19.00 Eesti muusika kullafond 

/ EV 90. Rahvusooper 
Estonia puhkpillikvintett. 
Kavas Vain, Kuulberg, 
Sumera, Tormis. (Mederi 
saal)

15.11 kl 16.00-18.00  Revalia 
Kammermeeskoori 
10. sünnipäeva 
kontsert. Esinevad Oleg 
Pissarenko, Revalia 

Kammermeeskoor, 
tšellokvartett C-Jam, 
Siiri Sisask, Jaak 
Lutsoja. Dirigent Hirvo 
Surva. (Mustpeade maja) 
TASUTA!

15.11 kl 18.00 “Vocalissimo”. 
MERLE HILLEP (sopran), 
HELIN KAPTEN (klaver). 
Kavas Schumann, Liszt, 
Tšaikovski, Saar (Tallinna 
Raekoda)  

16.11 kl 16.00 EMTA: Puhkpilliorkestrid 
ja brass-ansamblid 
(Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia) 
TASUTA!

16.11 kl 17.00 Con Brio finaal (Estonia 
kontserdisaal)  

Eesti Ajaloomuuseum
Unikaalne barokk-kell tagasi Eestis. Eesti 
Ajaloomuuseumis on 6.–30. novembrini 
vaadata maailma vanim Tallinnas valmis-
tatud lauakell. Eestisse on tagasi jõudnud 
unikaalne ese. Tallinnas 1650. aastatel 
valmistatud imekaunis lauakell on vanim 
maailmas säilinud Tallinna kellassepatöö. 
Meister Balzer Westgini tehtud löögiga 
vekri omandas tuntud ärimees ja kunstiko-
guja Urmas Sõõrumaa mõne nädala eest 
ühelt Saksamaa oksjonilt.

Tallinna Kunstihoone
10.11–08.12 Ando Keskküla (1950–2008) 
ülevaatenäitus “Suur vaikelu”. Valik maali- 
ja videoloomingut aastaist 1970–2007 
(kuraator Harry Liivrand).

Kumu kunstimuuseum
Eesti kunsti klassika 18. sajandi algusest 
Teise maailmasõja lõpuni.

Adamson-Ericu muuseum
PÜSIVÄLJAPANEK: Adamson-Ericu 
looming

Kadrioru loss
16.–20. saj maalikunst. Madalmaade, 
saksa, itaalia, vene meistrid

Niguliste muuseum
Kirikukunst 14.–20. sajandist

Mikkeli muuseum
Johannes Mikkeli kollektsioon: 16.–20. saj 
Lääne-Euroopa, Vene, Hiina kunst

11.11 kl 11.00-12.00  Pisipõnnide 
mängutund. Pisipõnnide 
mängutunni juhendaja 
Mai-Liis Mäeväli, 
pisipoeg Siim Arturi ema, 
on töötanud lasteaiaõpe-
tajana ning tegeleb ka 
rahvamuusikaga. Emade 
ja laste (aga miks mitte 
ka isade) kooskäimisest 

12.11 kl 18.00 Korvpall. SEB BBL 
Challenge Cup: Tallinna 
Kalev–Vilniuse Sakalai 
(Kalevi spordihall)  

12.11 kl 18.30 Korvpall. SEB BBL 
Challenge Cup: TTÜ 
KK–Kaunas/Triobet (TTÜ 
spordihoone)  

15.11 kl 13.00-16.00  Orienteerumise 
seeriavõistlus 2008. 
(Üritus toimub Lepistiku 
pargis)

15.11 kl 13.00 Jalgpall. Tallinna FC 
Flora–Tartu JK Maag 
Tammeka (A. Le Coq 
Arena)  

Von Krahli Akadeemia
10.11 kl 19.00 “A Convenient Truth: 

Urban Solutions from 
Curitiba, Brazil”, 2006. 
Režissöör Giovanni Vaz 
Del Bello, stsenaristid 
Giovanni Vaz Del Bello, 
Maria Terezinha Vaz. Do-
kumentaalfilm Brasiilia 
linnast Curitibast. See 
inspireeriv film näitab 
linna, kus originaalsed 
linnaelu lahendused ei 
ole pelgalt teooria, vaid 
reaalsus. Film näitab 
innovatiivseid lahendusi 
transpordi, taaskasutu-
se, sotsiaaltoetuste jm 
osas. Näeme, et Curitiba 
on eduka juhtimise 
tulemusel muutunud 
eeskujulikuks roheliseks 
linnaks. Film on inglise 
keeles, kestab 52 min. 
TASUTA!

Sõprus
10.–14. novembrini toimub prantsuse 

dokumentaalfilmide 
nädal. Selle aasta 
filmiprogrammi märksõ-
nadeks on inimõigused, 
demokraatia ja võrdne 
kohtlemine. 

10. novembril  algab uus KIRJANDUS 
KINOS hooaeg. 
Seekordse programmi 
keskmes on meeskarak-
terid ning enamik 
filme mahub märksõna 
MÄSSUMEELSUS alla. 
Programmi avab Zoltan 
Fabri film “Pál-tänava 
poisid”.

12. novembril  annab PÖFFi avalöögi 
tudengi- ja lühifilmide 
festival SLEEPWALKERS. 
Järjekorras üheksas 
Sleepwalkers toimub 
tänavu 12.–16. novemb-
rini kinos Sõprus ja Von 
Krahli Teatris.

Kosmos
Kuni 5. detsember Nokia Mobiilifilmide 

Festival. MOFF on PÖFFi 
alafestival, kus filmi-
meisterlikkust saavad 
näidata kõik huvilised. 
Festival on peamiselt 
veebipõhine, kuid 20 
parimat mobiilifilmi 
jõuavad 5. detsembril 
ka kino Kosmos suurele 
ekraanile. Filme saab 
valmistada ning MOFFi 
veebilehele üles laadida 
kuni 24. novembrini. 
Võitjad selguvad 5. det-
sembril kinos Kosmos 
toimuval lõpugalal.

PÖFF 2008
13. november – 7. detsember 

12. Pimedate Ööde Filmifestival soovib 
Eesti publikule tutvustada maailma kino 
kogu tema värvikuses, pakkudes vaimutoi-
tu mitmele maitsele ja igale vanusele. 

Festival toimub Eesti suuremates linnades 
ning seda korraldab MTÜ Pimedate Ööde 
Filmifestival. Täpsem teave filmide, 
ajakava ja piletihindade kohta tulekul: 
http://www.poff.ee.

16.11 kl 17.00 Kirjandusõhtu “Meenu-
tusi Juhan Viidingust”. 
Kaasa teevad Hanna 
Selgis, Triin Metshein 
ning vokaalansamblid 
Vivere ja Hotei. (Nõmme 
kultuurikeskus)  

16.11 kl 17.00-19.30  Tantsuansambli 
Sõleke kontsertetendus 
“Mari ja Tiina” (Salme 
kultuurikeskus)
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TV–kava 10.11.�00� – 1�.11.�00�

06:53 Tänane kava
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: Teine 

võimalus (Heartbeat, Inglise 
2002)

09:45 Terevisioon*
11:45 Aeg enesele: Mehed Metsi-

kust Läänest (eestikeelsete 
subtiitritega)*

12:20 Kriminaalsari Hercule Poirot: 
Kass tuvide seas (Agatha 
Christie’s Poirot, Inglise 
2008)*

13:55 Draamasari Gilmore’i 
tüdrukud: Tikk-takk-põmm! 
(Gilmore Girls, USA 2004)*

14:40 Dokumentaalsari Teismelised 
inglid: Wattsid (Teen Angels, 
Inglise 2005)

15:35 Teletaip*
16:05 Draamasari Südameasi: Teine 

võimalus (Heartbeat, Inglise 
2002)*

16:59 Õhtune kava
17:00 Aktuaalne kaamera
17:05 Lasteekraan. Saame kokku 

Tomi juures: Eedi sünnipäev. 
Tere tulemast minu 
maale - Bo Tuga Myanmaris. 
Muumioru lood

18:00 Aktuaalne kaamera
18:15 Jätku leiba!
18:45 Aktuaalne kaamera (vene 

keeles)
19:05 Laulukarussell 2008
20:00 Kultuuriuudised
20:05 Osoon
20:35 Erisaade
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:35 Pehmed ja karvased
21:50 Välisilm
22:20 Aktuaalne kaamera
22:25 Välisilm esitleb: Iraagi 

surmatsoonis (Inside Iraq’s 
Kill Zone, USA 2006)

23:20 Kultuuriuudised*
23:25 Con Brio. Riivo Kallasmaa*
23:50 Kas on elu pärast 

kapitalismi?*
00:45 Dokumentaalsari Teismelised 

inglid: Wattsid (Teen Angels, 
Inglise 2005)*

01:43 Homne kava
01:45 ERR uudised

Esmaspäev 10.11.�00�

05:55 Tuvikesed 
06:20 Scooby-Doo  
06:40 Sylvesteri ja Tweety seiklused 
07:05 Lazlo laager 
07:30 Looney Tunes põngerjad
08:00 Reporter* 
09:00 Tee õnnele*, 55/250 
10:00 Põletav armastus*, 136/170 
11:00 Kodus ja võõrsil, 4015 
12:00 Tantsud tähtedega* 
14:00 Ärapanija* 
14:30 Kaks ja pool meest
15:00 Metsik kass, 6/252 
16:00 Põletav armastus, 137/170
17:00 Tee õnnele, 56/250
17:55 Kodus ja võõrsil, 4017 
19:00 Reporter 
20:00 Võsareporter 
20:35 Saladused 
21:25 Meeleheitel koduperenaised
22:25 Inetu Betty  
23:25 Kaks ja pool meest
23:55 Tõehetk*   
00:55 Tuvikesed
01:25 Ärapanija* 
01:55 Staaride magus elu 
02:40 Kloun  
03:30 Kodusaade* 
04:00 Reporter*   
04:50 Guinnessi rekordid

06:25 Multifilm Haldjaist 
ristivanemad 

 Multifilm Fifi ja lilletirtsud
 Multifilm Bratzid
 Multifilm Yu-Gi-Oh!
08:00 Armastuse saladus
08:55 Mariana*
09:55 Kirgede torm*
10:55 Kodu keset linna*
11:25 Vaprad ja ilusad*
11:50 Kirgede torm*
12:45 Laulud tähtedega*
14:35 Lend nr 29 
15:00 Õnnesärgis sündinud
15:30 Mõrv sai teoks
16:25 Mariana
17:25 Vaprad ja ilusad
17:55 Kirgede torm
18:55 Seitsmesed uudised
 Krimiuudised
19:30 Kodu keset linna
20:00 Meie Annid
20:30 C.S.I.: Kriminalistid
21:30 SUUR FILM: Eriväelasest 

lapsehoidja (Pacifier, 
Saksa/Kanada/USA 2005). 
Komöödia

23:30 C.S.I.: Miami
00:25 Dokumentaalfilm Tüdruk, kes 

tervenes marutõvest (Rabies 
Girl, Inglise 2005)

01:25 STOP!*
01:55 Quills - markii de Sade’i män-

gud (Quills, USA/Saksa/Inglise 
2000). Romantiline draama

04:05 Sugar Sugar (Inglise 1998). 
Komöödia

05:30 Õnnesärgis sündinud*
05:55 Uudised
 Krimiuudised

E
TV

K
an

al
 2

TV
3

Esmaspäev 10.11.�00�

Esmaspäev 10.11.�00�

06:53 Tänane kava
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Sümpaatia saatana vastu 
(Heartbeat, Inglise 2002)

09:45 Terevisioon*
11:45 Maahommik*
12:35 Välisilm*
13:00 Välisilm esitleb: Iraagi 

surmatsoonis (Inside Iraq’s 
Kill Zone, USA 2006)*

13:55 Dokumentaalsari Aeg, 2/4: 
Eluaeg (Time, Inglise 2006)

14:50 Eesti aja lood: Kaitsevõime*
15:20 Jätku leiba!*
15:45 Komöödiasari Kuumad 

70ndad: Mees ilma rahata 
(That 70’s Show, USA 2003)

16:05 Draamasari Südameasi: 
Sümpaatia saatana vastu 
(Heartbeat, Inglise 2002)*

16:59 Õhtune kava
17:00 Aktuaalne kaamera
17:05 Lasteekraan. Saame 

kokku Tomi juures: Külas 
on luuletaja Jürgen Rooste. 
Pargiaednik Percy. Hei, 
pöialpoisid!

18:00 Aktuaalne kaamera
18:15 Osoon (venekeelsete 

subtiitritega)*
18:45 Aktuaalne kaamera (vene 

keeles)
19:05 Komöödiasari ‘Allo ‘Allo! 

(Inglise 1984)*
19:35 Miljon senti
20:00 Kultuuriuudised
20:05 Meie Euroopas
20:45 Ringvaade Nõukogude Eesti 

nr 1/1988
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:35 OP!
22:00 PÖFF esitleb: Mängufilm Tühi 

maja (3-iron, Jaapani/Korea 
2004)

23:30 Kultuuriuudised*
23:35 Tähelaev: Linnar Priimägi*
00:50 Komöödiasari Kuumad 

70ndad: Mees ilma rahata 
(That 70’s Show, USA 2003)*

01:15 Dokumentaalsari Aeg, 2/4: 
Eluaeg (Time, Inglise 2006)*

02:03 Homne kava
02:05 ERR uudised

Teisipäev 11.11.�00�

05:55 Tuvikesed  
06:20 Scooby-Doo  
06:40 Sylvesteri ja Tweety seiklused
07:05 Lazlo laager   
07:30 Looney Tunes põngerjad
08:00 Reporter* 
09:00 Tee õnnele*, 56/250
10:00 Põletav armastus*, 137/170
11:00 Kodus ja võõrsil, 4017 
12:00 Võsareporter* 
12:35 Saladused* 
13:30 Lindprii 
14:30 Kaks ja pool meest 
15:00 Metsik kass, 7/252
16:00 Põletav armastus, 138/170 
17:00 Tee õnnele, 57/250 
17:55 Kodus ja võõrsil, 4019
19:00 Reporter 
20:00 Krimi 
20:30 Teadmata kadunud 
21:30 Ekstremistid
23:20 Kaks ja pool meest 
23:50 Kurjuse kannul
00:45 Mootorite maailmas 
01:00 Tuvikesed
01:30 Lindprii
02:20 Kloun
03:05 Võsareporter* 
03:30 Rooli võim* 
03:55 Navigare* 
04:20 Reporter*

06:25 Multifilm Haldjaist 
ristivanemad 

 Multifilm Fifi ja lilletirtsud
 Multifilm Bratzid
 Multifilm Yu-Gi-Oh!
08:00 Armastuse saladus  
08:55 Mariana*
09:55 Kirgede torm*
10:55 Kodu keset linna*
11:25 Vaprad ja ilusad*
11:50 Kirgede torm*
12:45 C.S.I.: Kriminalistid*
13:40 Võta või jäta*
14:35 Lend nr 29
15:00 Õnnesärgis sündinud
15:30 Mõrv sai teoks
16:25 Mariana
17:25 Vaprad ja ilusad
17:55 Kirgede torm
18:55 Seitsmesed uudised
 Krimiuudised
19:30 Kodu keset linna  
20:00 Kaua võib
20:30 C.S.I. New York  
21:30 Kiirus 2: Autopiloot (Speed2: 

Cruise Control, USA 1997). 
Põnevusfilm

23:55 NCIS: Kriminalistid
00:50 C.S.I.: Miami
01:40 Kaua võib*
02:05 Sugar Sugar (Inglise 1998). 

Komöödia*
03:25 Võta või jäta*
04:10 Dokumentaalfilm Tüdruk, kes 

tervenes marutõvest (Rabies 
Girl, Inglise 2005)*

05:05 Õnnesärgis sündinud*
05:30 Kaua võib*
05:55 Uudised
 Krimiuudised

Teisipäev 11.11.�00�

Teisipäev 11.11.�00�

06:53 Tänane kava
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Armastus teeb haiget 
(Heartbeat, Inglise 2002)

09:45 Uue aja asjad: Õpilased ja 
õpetajad (Eesti 2006)

10:00 Haridusteemaline arutelu 
Riigikogus

14:00 Pealtnägija*
14:45 Eesti lood: Generatsioon 0*
15:05 Kaks improvisatsiooni. Rein 

Rannap ja Paul Mägi (ETV 
1986)

15:20 Miljon senti*
15:45 Komöödiasari Kuumad 

70ndad: Õnnelik Jack (That 
70’s Show, USA 2003)

16:05 Draamasari Südameasi: 
Täisealiseks saamine 
(Heartbeat, Inglise 2002)*

16:59 Õhtune kava
17:00 Aktuaalne kaamera
17:05 Lasteekraan. Saame kokku 

Tomi juures: Kitarrimees. 
Pritsimees Saamuel. Animalia 
- loomade kuningriik

18:00 Aktuaalne kaamera
18:15 Puutepunkt (venekeelsete 

subtiitritega)*
18:45 Aktuaalne kaamera (vene 

keeles)
19:05 Jamie Oliver, 2/6: Põgenemi-

ne Itaaliasse (Jamie`s Great 
Italian Escape, Inglise 2005)

19:30 Retseptita
20:00 Kultuuriuudised
20:05 Pealtnägija
20:55 Saatevigad BBC moodi 

(Miss-Takes, Inglise 2002)
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:35 Foorum
22:25 Aktuaalne kaamera
22:30 Eesti lood: Generatsioon 0
23:00 dokkaader Maa ja taeva vahel 

(Between Heaven and Earth, 
Hollandi 2007)

23:55 Kultuuriuudised*
00:05 Riigikogu infotund
01:05 Komöödiasari Kuumad 

70ndad: Õnnelik Jack (That 
70’s Show, USA 2003)*

01:28 Homne kava
01:30 ERR uudised

Kolmapäev 1�.11.�00�

05:55 Tuvikesed
06:20 Scooby-Doo
06:40 Aladdin
07:05 Lazlo laager
07:30 Looney Tunes põngerjad
08:00 Reporter* 
09:00 Tee õnnele*, 57/250
10:00 Põletav armastus*, 138/170
11:00 Kodus ja võõrsil, 4019
12:00 Krimi* 
12:30 Kelgukoerad* 
13:30 Lindprii
14:30 Kaks ja pool meest
15:00 Metsik kass, 8/252
16:00 Põletav armastus, 139/170
17:00 Tee õnnele, 58/250
17:55 Kodus ja võõrsil, 4021
19:00 Reporter 
20:00 Suur lotokolmapäev 
20:30 Inga Lindström - Naine 

majaka juures, 2/2 
21:30 Üksikvanem otsib kaaslast 
22:30 Jälgi jätmata
23:30 Kaks ja pool meest
00:00 Selgeltnägijate tuleproov* 
01:00 Tuvikesed
01:30 Lindprii
02:20 Kloun
03:05 112* 
03:30 Krimi* 
03:55 Reporter* 
04:45 Guinnessi rekordid

06:25 Multifilm Haldjaist 
ristivanemad 

 Multifilm Käsnakalle 
Kantpüks

 Multifilm Bratzid
 Multifilm Yu-Gi-Oh!
08:00 Armastuse saladus
08:55 Mariana*
09:55 Kirgede torm*
10:55 Kodu keset linna*
11:25 Vaprad ja ilusad*
11:50 Teine võimalus
12:45 C.S.I. New York*
13:40 Targem kui 5B*
14:35 Lend nr 29
15:00 Õnnesärgis sündinud
15:30 Mõrv sai teoks
16:25 Mariana
17:25 Vaprad ja ilusad
17:55 Kirgede torm
18:55 Seitsmesed uudised
 Krimiuudised
19:30 Kodu keset linna
20:00 3D Dokument: Voodis oma 

õega (Sleeping With My Sister, 
Inglise 2008)

21:00 Kondid
22:00 Põgenemine
23:00 Top Gear
00:10 Matrjoškad
01:10 Perepea
01:40 3D Dokument: Voodis oma 

õega (Sleeping With My Sister, 
Inglise 2008)*

02:30 Top Gear*
03:25 Matrjoškad*
04:15 Õnnesärgis sündinud*
04:45 Targem kui 5B*
05:30 Õnnesärgis sündinud*
05:55 Uudised
 Krimiuudised

Kolmapäev 1�.11.�00�

Kolmapäev 1�.11.�00�

06:53 Tänane kava
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Armastus teeb haiget 
(Heartbeat, Inglise 2002)

09:45 Terevisioon*
11:45 Pealtnägija*
12:35 Pehmed ja karvased*
12:55 Foorum*
13:45 Riigikogu infotund*
14:45 Eesti lood: Generatsioon 0*
15:15 Jamie Oliver, 2/6: Põgenemi-

ne Itaaliasse (Jamie`s Great 
Italian Escape, Inglise 2005)*

15:45 Komöödiasari Kuumad 
70ndad: Asendaja (That 70’s 
Show, USA 2003)

16:05 Draamasari Südameasi: 
Armastus teeb haiget 
(Heartbeat, Inglise 2002)*

16:59 Õhtune kava
17:00 Aktuaalne kaamera
17:05 Lasteekraan. Saame kokku 

Tomi juures: Tuustide raama-
tukogu. Tere tulemast minu 
maale - Peteriga Austrias. 
Karusmarjad metsikus 
looduses - Tiigrit sabast

18:00 Aktuaalne kaamera
18:15 Kes teab?
18:45 Aktuaalne kaamera (vene keeles)
19:05 Dokumentaalsari Lõvimees, 

7/10 (Lion Man, Uus Meremaa 
2004)

19:30 Siiditeel
20:00 Kultuuriuudised
20:05 Paar
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:35 Draamasari Tuulepealne maa: 

Armastusest ja sõprusest 
(Eesti 2008)

22:35 Aktuaalne kaamera
22:40 MI
23:10 Muusikadokumentaal Lou 

Reed - tema rock ja tema roll 
(Lou Reed - Rock and Roll 
Heart, USA 1998)

00:25 Kultuuriuudised*
00:30 Meie Euroopas*
01:15 Komöödiasari Kuumad 

70ndad: Asendaja (That 70’s 
Show, USA 2003)*

01:38 Homne kava
01:40 ERR uudised

Neljapäev 1�.11.�00�

05:55 Tuvikesed
06:20 Scooby-Doo
06:40 Aladdin
07:05 Lazlo laager
07:30 Väike merineitsi
08:00 Reporter* 
09:00 Tee õnnele*, 58/250
10:00 Põletav armastus*, 139/170
11:00 Kodus ja võõrsil, 4021 
12:00 112* 
12:30 Üksikvanem otsib kaaslast*
13:30 Lindprii
14:30 Kaks ja pool meest
15:00 Metsik kass, 9/252
16:00 Põletav armastus, 140/170
17:00 Tee õnnele, 59/250 
17:55 Kodus ja võõrsil, 4023
19:00 Reporter
20:00 Eestlane ja venelane
20:30 Selgeltnägijate tuleproov 

– finaal
21:30 Tipptund (O:Jackie Chan, 

Chris Tucker, Tzi Ma). 
Tempokas põnevuskomöödia

23:30 Kaks ja pool meest
00:00 ÕUDUSTE ÖÖ – Neetud  

(O:Portia de Rossi, Shannon 
Elizabeth, Christina Ricci)

01:45 Tuvikesed
02:15 Lindprii
03:05 Hooaeg* 
03:40 Parim maitse* 
04:05 Reporter* 
04:55 Guinnessi rekordid

06:25 Multifilm Haldjaist 
ristivanemad

 Multifilm Käsnakalle 
Kantpüks

 Multifilm Pandamaa
 Multifilm Yu-Gi-Oh!
08:00 Armastuse saladus
08:55 Mariana*
09:55 Kirgede torm*
10:55 Kodu keset linna*
11:25 Vaprad ja ilusad*
11:50 Teine võimalus
12:45 Kondid*
13:40 3D Dokument: Voodis oma 

õega (Sleeping With My Sister, 
Inglise 2008)*

14:35 Lend nr 29
15:00 Õnnesärgis sündinud
15:30 Mõrv sai teoks
16:25 Mariana
17:25 Vaprad ja ilusad
17:55 Kirgede torm 
18:55 Seitsmesed uudised
 Krimiuudised
19:30 Kodu keset linna
20:00 Brigaad 3
21:00 Raport    
21:30 Värske Ekspress
22:30 Shark
23:25 Päästjad 
00:25 Kutsuge Cobra 11
01:25 Värske Ekspress*
02:20 Raport*
02:50 Kahvel
03:50 Brigaad 3*
04:40 Kutsuge Cobra 11*
05:30 Õnnesärgis sündinud*
05:55 Uudised
 Krimiuudised

Neljapäev 1�.11.�00�

Neljapäev 1�.11.�00�

06:53 Tänane kava
06:55 Terevisioon
08:55 Draamasari Südameasi: 

Avanevad võimalused 
(Heartbeat, Inglise 2002)

09:45 Terevisioon*
11:45 Draamasari Tuulepealne maa: 

Armastusest ja sõprusest 
(Eesti 2008)*

12:40 MI*
13:10 Muusikadokumentaal Lou 

Reed - tema rock ja tema roll 
(Lou Reed - Rock and Roll 
Heart, USA 1998)*

14:25 Ajalik ja ajatu: Maailma 
usundid. Kristlus, 1*

14:55 Siiditeel*
15:20 Dokumentaalsari Lõvimees, 

7/10 (Lion Man, Uus Meremaa 
2004)*

15:45 Komöödiasari Kuumad 
70ndad: Pigistatav (That 70’s 
Show, USA 2003)

16:05 Draamasari Südameasi: 
Avanevad võimalused 
(Heartbeat, Inglise 2002)*

16:59 Õhtune kava
17:00 Aktuaalne kaamera
17:05 Lasteekraan. 

Saame kokku Tomi 
juures: Mänguasjamuuseumis 
- Erinevate rahvaste nukud. 
Võlukarussell. Jupstigi! 
Nummi ja sõprade seiklused

18:00 Aktuaalne kaamera
18:15 Teadlased: Jaak Kikas
18:45 Aktuaalne kaamera (vene keeles)
19:05 Mütoklipp: Muna
19:15 Rabarock@etv
20:00 Kultuuriuudised
20:05 Vabariigi kodanikud
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 

Sport
21:40 Teatriõhtu: Võikõllane üü
22:35 Aktuaalne kaamera
22:40 Teatriõhtu jätkub
23:30 Kultuuriuudised*
23:40 Pealtnägija*
00:30 Ööfilm 13. eeslinn (Banlieue 

13, Prantsuse 2004)
01:50 Komöödiasari Kuumad 

70ndad: Pigistatav (That 70’s 
Show, USA 2003)*

02:14 Homne kava
02:15 ERR uudised

Reede 1�.11.�00�

05:55 Tuvikesed
06:20 Scooby-Doo
06:40 Aladdin
07:05 Lazlo laager
07:30 Väike merineitsi
08:00 Reporter* 
09:00 Tee õnnele*, 59/250 
10:00 Põletav armastus*
11:00 Kodus ja võõrsil, 4023 
12:00 Eestlane ja venelane*
12:30 Selgeltnägijate tuleproov 

- finaal*
13:30 Lindprii
14:30 Kaks ja pool meest
15:00 Metsik kass, 10/252
16:00 Põletav armastus, 141/170
17:00 Tee õnnele, 60/250 
17:55 Kodus ja võõrsil, 4025
19:00 Reporter
20:00 112
20:30 Rooside sõda
21:30 Kelgukoerad
22:30 Sherlock Holmes ja doktor 

Watson: Verine kiri (O:Vassili 
Livanov, Vitali Salomin, Rina 
Zeljonaja, Borislav Brondukov, 
Igor Dmitrjev)  

23:55 Kaks ja pool meest
00:25 Dresden leekides, 2/2. 

Romantiline sõjadraama 
 

02:05 Tuvikesed
02:35 Lindprii
03:20 Reporter* 
04:10 Ellujääjad
04:55 Sherlock Holmes ja doktor 

Watson: Verine kiri*

06:25 Multifilm Haldjaist 
ristivanemad

 Multifilm Käsnakalle 
Kantpüks

 Multifilm Pandamaa
 Multifilm Yu-Gi-Oh!
08:00 Armastuse saladus
08:55 Mariana*
09:55 Kirgede torm*
10:55 Kodu keset linna*
11:25 Vaprad ja ilusad*
11:50 Teine võimalus
12:45 Kutsuge Cobra 11*
13:40 Brigaad 3
14:35 Lend nr 29
15:00 Õnnesärgis sündinud
15:30 Mõrv sai teoks
16:25 Mariana
17:25 Vaprad ja ilusad
17:55 Kirgede torm
18:55 Seitsmesed uudised
 Krimiuudised
19:30 Kodu keset linna
20:00 Võta või jäta
21:00 Vanad ja kobedad
21:40 Dr House
22:40 Elumeeste kool (School 

For Scoundrels, USA 2006). 
Komöödia

00:40 Katkine palee (Brokedown 
Palace, USA 1999). Draama

02:40 Varas 6/6
03:30 Vennad rokistaarid (Brothers 

of the Head, Inglise 2005). 
Muusikafilm

05:10 Uudised
 Krimiuudised

Reede 1�.11.�00�

Reede 1�.11.�00�

08:09 Tänane kava
08:10 Animasari Siim ja Semu: 

Staarihullus (Prantsuse 2004)
08:15 Animasari Mamma Mirabelli 

kodukino: Reisile mamma 
Mirabelliga. (Inglise 2007)

08:30 Animasari Karu-Kusti: Karu-Kusti 
leiab vihmavarju (Rootsi 2002)

08:35 Animasari Toopy ja Binoo: Kus 
on Binnu? (Kanada 2005)

08:40 Animasari Gloria ja tema 
pere: Suhtlemisraskused 
(Austraalia/Saksa 2000)

09:05 Animasari Cedric: 
Armastuskiri (Prantsuse 2001)

09:15 Dokumentaalsari Tere tulemast 
minu maale: Anthonyga Maltal 
(Prantsuse 2004)

09:30 Buratino tegutseb jälle: Malvina 
õudusunenägu (ETV 2004)

10:00 Maahommik
10:45 Õnne 13*
11:10 Pealtnägija*
12:00 Draamasari Shackleton, 2/2 

(Inglise 2002)
13:45 Draamasari Meister ja 

Margarita, 6/10 (Vene 2005)
14:35 Teadlased: Jaak Kikas*
15:05 Dokumentaalfilm Meelte maailm: 

Šokolaad (Prantsuse 2003)
15:20 Paar*
16:10 Kas on elu pärast kapitalismi?
17:04 Õhtune kava
17:05 Dokumentaalsari Maailm 50 

aasta pärast: Linn (Saksa 2007)
18:00 Aktuaalne kaamera. Sport
18:15 Erisaade*
18:45 Aktuaalne kaamera (vene keeles)
19:00 Dokumentaalsari Andidest 

Amazonaseni, 1/6: Kadunud 
maailmad (Inglise 2000)

19:50 Üks tegu: Kooliskäik
20:00 Teletaip
20:30 Õnne 13
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21:20 Sport. Sport
21:35 Põnevussari 24: 2.00-3.00 

(USA 2005)
22:15 Mängufilm Suur Valge 

(Kanada/Saksa/USA/Uus-Mere-
maa 2005)

00:00 Draamasari Shackleton, 2/2 
(Inglise 2002)*

01:43 Homne kava
01:45 ERR uudised

Laupäev 1�.11.�00�

06:00 Superlapsehoidja
06:45 Mootorite maailmas*
07:00 Reporter* 
07:50 Kaks rumalat koera
08:15 Canterville kummitus
10:00 Meeleheitel koduperenaised 
11:00 Kodusaade 
11:45 Hooaeg
12:30 Parim maitse
13:00 Subboteja 
14:00 Mr Bean    
14:15 Väike boss
16:30 Rooli võim
17:00 Kõmutüdruk
18:00 McLeodi tütred
19:00 Reporter+ 
19:35 Tähed muusikas
20:35 Sõber koer
21:05 Lehma-kaunitarid
22:50 Paras punt (O:Anthony 

Hopkins, Chris Rock)
01:00 Palju kära ei millestki (O:

Emma Thompson, Kate 
Beckinsale)

03:05 Elu edetabelid (O:John 
Cusack, Catherine Zeta-
Jones, Iben Hjejle)

05:00 Reporter+* 
05:30 112

05:40 Kirgede torm
07:20 Multifilm Murelaps
 Multifilm Pucca
 Multifilm Nõiad
08:35 Multifilm Simpsonid
09:00 Miki hiir ja sõbrad
10:00 Hommikuköök
10:30 Buduaar
11:00 Peetri köök
11:20 Nurgakivi
12:00 Tasakaal
12:30 Dr House*
13:30 Vanad ja kobedad* 
14:10 Disney imeline maailm:

Halloweentown High - nõidus-
te kool (Halloweentown High, 
USA 2004). Perefilm

15:45 Draakonitapja (Dragonslayer, 
USA/Inglise 1981). Seiklusfilm

17:55 Kirgede torm
18:55 Seitsmesed uudised: 

Nädalalõpp
19:25 Targem kui 5B  
20:25 K-9: Eradetektiiv (K-9: P.I., 

USA 2002). Komöödia
22:15 Pisipetis Bowfinger 

(Bowfinger, USA 1999). 
Komöödia

00:15 Surmamõistetute kong (The 
Chamber, USA 1996). Põnevik

02:25 Painajad (Nightmare Man, 
Uus-Meremaa/Austraalia 
1999). Põnevusfilm 

04:05 Targem kui 5B*
04:50 Multifilm Simpsonid*
05:15 Uudised: Nädalalõpp

Laupäev 1�.11.�00�

Laupäev 1�.11.�00�

08:08 Tänane kava
08:10 Animasari Siim ja Semu: 

Mustkunst (Prantsuse 2004)
08:15 Animasari Allveelaev Olli: Vähkide 

kannul (Austraalia/USA 2006)
08:25 Animasari Võlukarussell: 

Hindamatu aare (Prantsuse 2007)*
08:40 Dokumentaalsari Tere tule-

mast minu maale: Lievijnega 
Hollandis (Prantsuse 2004)

08:50 Animasari Pettson ja Findus: 
Kukk (Rootsi 2000)

09:05 Laulukarussell 2008*
10:00 Tähelaev: Tiiu Randviir
11:15 Lastefilm Rallipõrsa seiklused 

(Saksa 2007)
12:50 Noortesari Smallville: 

Üksindus (USA 2005)
13:30 Muusikadokumentaal. 

Barenboim ja Beethoven: 
meistriklassid (Prantsuse 2006)

14:30 Ajalik ja ajatu: Maailma 
usundid. Kristlus, 2

15:00 Aeg enesele: Orientaalmuusikud
15:25 Ahvatlev ettepanek: Uno Loop 

(ETV 1993)
15:45 Puutepunkt
16:15 Meie Euroopas (eestikeelsete 

subtiitritega)*
16:55 Ringvaade Nõukogude Eesti 

nr 1/1988*
17:09 Õhtune kava
17:10 Vabariigi kodanikud*
18:00 Aktuaalne kaamera. Sport
18:15 Eesti aja lood: Rahvuslik majandus
18:45 Aktuaalne kaamera (vene keeles)
19:00 Mängufilm Keskpäevane 

praam (Eesti 1967)
20:15 Kahemehesaag (ETV 1994)
20:25 Komöödiasari ‘Allo ‘Allo! 

(Inglise 1984)
21:00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21:20 Aeg luubis
21:40 Sport. Sport
21:55 Kriminaalsari Hercule Poirot: 

Kolmas tüdruk (Inglise 2008)
23:30 Draamasari Gilmore’i tüdrukud: 

Pärast plahvatust (USA 2004)
00:10 Komöödiasari Täitsa hullud: 

Moeetendus (Inglise 1992)
00:40 Paar*
01:30 Noortesari Smallville: 

Üksindus (USA 2005)*
02:13 Homne kava
02:15 ERR uudised

Pühapäev 1�.11.�00�

05:55 Rooli võim*
06:20 Superlapsehoidja
07:05 Vampiirid, piraadid ja tulnukad 
07:30 Pipi Pikksukk
07:55 Kasskoer
08:20 Poochini
08:45 Onu Raivo jutupliiats 
09:00 Alf 
09:30 Eestlane ja venelane*
10:00 Teadmata kadunud
11:00 Rooside sõda* 
12:00 Tähed muusikas*
13:00 Üksikvanem otsib kaaslast*
14:00 Väsimatud vanad torisejad, 

osades Jack Lemmon, Walter 
Matthau  

16:05 Rosamunde Pilcher - Magav 
tiiger  

18:00 McLeodi tütred
19:00 Reporter+ 
19:35 Tõehetk
20:35 Tantsud tähtedega
22:25 Ärapanija 
22:55 Saatuslikud minutid (O:Hilary 

Swank)
00:40 Jälgi jätmata* 
01:30 Minu tappev nahk
01:55 Reporter+* 
02:25 Benny ja Joon (O:Johnny 

Depp)  
04:00 Guinnessi rekordid

05:40 Kirgede torm
07:20 Multifilm Murelaps
 Multifilm Pucca
 Multifilm Nõiad
08:35 Multifilm Simpsonid
09:00 Miki hiir ja sõbrad
10:00 Väike pingviin (The Pebble and 

The Penguin, Iiri/USA 1995). 
Animatsioon

11:20 Meie Annid*
11:55 Multifilm Simpsonid*
12:25 Targem kui 5B*
13:25 STOP!
13:55 Multifilm Simpsonid*
14:20 Nurruv detektiiv (Murder 

She Purred: A Mrs.Murphy 
Mystery, USA 1998). Perefilm

16:05 Mängufilm Kollide kompanii  
(Monsters, Inc., USA 2001) 
animatsioon

17:55 Kirgede torm
18:55 Seitsmesed uudised: 

Nädalalõpp
19:25 Laulud tähtedega
21:25 Raskusi lahkumisega 

(Failure to Launch, USA 2006). 
Komöödia

23:20 Üks kord veel (Once Around, 
USA 1991). Komöödia

01:35 Diagnoos: mõrv
02:30 Vennad rokistaarid (Brothers 

of the Head, Inglise 2005). 
Muusikafilm*

04:05 Draakonitapja (Dragonslayer, 
USA/Inglise 1981). Seiklusfilm

06:00 Uudised: Nädalalõpp

Pühapäev 1�.11.�00�

Pühapäev 1�.11.�00�
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Minu
 Tallinn

TELLI TASUTA 
PEALINN KOJU!
Kui tahad ajalehte 
Pealinn kindlalt igal 
ilmumiskorral oma 
postkasti, siis aitab 
TELLIMISTELEFON 
1345.

Hugo Hiibus, 
karikaturist

NÄDALA KULTUURISÜNDMUS: 

Sellel pühapäeval. 9. novembril algusega 

kell 12.00 toimub Estonia kontserdisaalis 

Eesti Naislaulu Seltsi isadepäeva pidulik 

kontsert. Esinevad Olav Ehala, Eva-Liisa 

Ehala, Tanel Ehala, Tõnu Raadik, Musama-

ri mudilaskoor, Eesti Lastekoor, Tallinna 

Ülikooli naiskoor ja meeskoor, Eesti 

Koorijuhtide Naiskoor, Tallinna Muusika-

kooli kandleansambel, vokaalansambel 

Musette ja kammeransambel. Dirigendid 

Tiina Mee, Aarne Saluveer (pildil), Lydia 

Rahula, Linda Kardna, Andrus Siimon, Jüri 

Rent, Indrek Vijard, Ella Maidre. Üritus on 

kõigile TASUTA!

osakaalu. “Liiga palju on puhvetites 

suhkru- ja rasvarikkaid pirukaid, 

pitsasid, kooke ja saiakesi, selle 

asemel tuleks pakkuda täisteraleiba 

või sepikut,” märkis toiduekspert. 

Leivakattena on tema sõnul soovi-

tav kasutada tailiha, kala, juustu, 

krabipulki, määrdejuustu, keede-

tud muna, kurki, tomatit, paprikat, 

redist.

Ka peab Matsalu kahetsusväär-

seks, et mõne puhveti sortimendis on 

ikka veel esindatud sellised “soola- ja 

rasvapommid” nagu kartulikrõpsud, 

soolakõrsikud ja soolapähklid, kus vi-

tamiinide ja mineraalainete sisaldus 

on peaaegu olematu.

Koolipuhvetite veel üheks suure-

maks puuduseks on Matsalu sõnul 

toormahlade 

vähesus – neid 

pakub vähem kui 

veerand puhveti-

test.
Koolipuhvetid 

võiksid tema 

sõnul tulevikus 

rohkem arvesta-

da ka diabeetikute ning gluteeni- või 

laktoositalumatusega lastega ning 

teha ka nende vajadustele vastavaid 

valikuid.

Puhvetite tervislikkust hindasid 

Tallinna Haridusameti, Eesti Toidu-

ravi Konsultantide Ühingu (ETKÜ) 

ja Tervisekaitseinspektsiooni spet-

sialistid ning vabatahtlikud õpilaste 

esindajad.

Jätkub lk 5
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Koolipuhvetid 

vabanemas rämpstoidust

Kadri Ratt

kadri.ratt@tallinnlv.ee

Tallinna koolipuhvetite 

toiduvalik on kolme aasta-

ga küll oluliselt tervisli-

kumaks muutunud, kuid 

mõnes kohas pakutakse 

ikka veel ka selliseid suhk-

ru-, soola- ja rasvapomme 

nagu kartulikrõpsud, soola-

kõrsikud ja lutsukommid.

Abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul 

selgus 2005. aastal koolipuhvetite 

ülevaatusel, et suurem osas puhveti-

test pakkus lastele tasakaalustamata 

ja ebatervislikku toitu, sealhulgas laia 

sortimenti karastusjooke ja maiustusi. 

“Jõuti tõdemuseni, et koolipuhvetite 

olukord vajas parandamist ja täna 

võime juba öelda, et olulised edusam-

mud on tehtud,” lausus Jäppinen.

Tänavu oktoobris kuu aega kestnud 

Tallinna koolipuhvetite ülevaatuse 

käigus külastati 44 kooli ning selgitati 

välja kõige tervislikumad koolipuhve-

tid ja parimad toitlustusfirmad.

 “Võib rõõmuga tõdeda, et aastad 

2005 ja 2008 on nagu öö ja päev,” ütles 

Eesti Toiduravi Konsultantide Ühingu 

projektijuht Meeli Matsalu. Koolipuh-

vetites pakutav sortiment on tema 

sõnul iga aastaga paranenud.

Samas ei saa Matsalu sõnul kau-

geltki väita, et soovitud tulemus oleks 

käes. “Sajaprotsendilist punktide 

summat ei saavutanud ka sel aastal 

veel ükski puhvet. Parim tulemus oli 

umbes 75%, millega sai hinnata küm-

met koolipuhvetit,” lausus ta.

• Toorsalateid pakub juba 80% Tallinna koolide puhvetitest. 

• Jätkuvalt on koolides müügil liiga palju saiatooteid ja liiga 

vähe toormahlasid. Viimaseid pakub õpilastele vaid veerand 

puhvetitest.

LINLASE OMA LEHT

Telli T
ASUTA

Pealinn 

tasuta koju! 

tel  1345

Kohtutäitur arestis 

voodihaige konto

Kohtutäitur võib jätta inimese 

ainsagi sendita, kuid seda, et võlgnikku 

ähvardab sellisel juhul näljasurm, 

peab kannatanu ise tõestama.

lk 7

TALLINNA LINNA 

TASUTA AJALEHT

Lapsed õpivad 

töö varal
Tallinna esimene lasteaed Koplis 

õpetas lapsi juba pea sajand tagasi 

peale mängu ka töö varal – lapsed 

katsid ja koristasid lauda, pesid 

nõusid, hoolitsesid lillede eest.

lk 9

Parimaks osutus tänavu Õismäe 

Vene Lütseumi puhvet, kus õpilasi 

teenindab Koolitoitlustuse OÜ.

“Lähtume sellest, et pakutav sorti-

ment oleks maksimaalselt tervislik,” 

ütles Koolitoitlustuse OÜ juhatuse 

liige Tiit Rehepapp. “Olid ajad, kui 

õpilaste seas olid väga populaarsed 

kummi- ja lutsukommid, magusad 

nätsud, kartulikrõpsud ja soolakõrsi-

kud, kuid selliseid tooteid ei paku me 

enam ammu,” kinnitas ta.

Rehepapi sõnul on ka õpilased ise 

muutunud tervislikust toitumisest 

palju teadlikumaks: näiteks ostetakse 

meelsasti puu- ja juurvilju, toorsala-

teid, võileibu, kaeraküpsiseid, pähkli- 

ja rosinasegusid. 

Tallinna koolipuhvetitest rääkides 

võib Meeli Matsalu 

sõnul positiivse 

poole pealt välja 

tuua järgmise: 

puhvetid on puh-

tad ja väljapanek 

valdavalt korralik; 

puu- ja köögivili 

on enamasti esin-

datud vähemalt ühe valikuga ja kõige 

sagedamini pakutakse porgandit ja 

õuna; toorsalateid pakub 80% puhve-

titest, võileibu 90%; piimatooted on 

olemas peaaegu kõikides koolipuhve-

tites. Pakutakse ka pähkli-, puuvilja- ja 

rosinasegusid, kuid nende sortiment 

võiks Matsalu arvates suurem olla.

Puudustena näeb Matsalu 

maiustuste, saiatoodete ja lisaai-

netega magustatud jookide suurt 

Kui rääkida 

koolipuhvetitest, 

siis aastad 2005 ja 

2008 on nagu öö ja 

päev.

Tarbijad kaebavad 

turismiteenuste üle

Eelmisel kuul olid tarbijad kõige vähem 

rahul turismiteenustega, mille kohta 

esitati 46 kaebust, samas kui augustis oli 

turismiteenuse kohta kaebusi kõigest 6.

lk 7

Foto: Toomas Huik/Scanpix

Telli TASUTA

Pealinn 

tasuta koju! 

tel  1345

 � küsimust

Kui palju sul karikatuure 
tehtud on ja kas sa joonis-
tad ka praegu?

Karikatuure on joonistatud 
kaugelt üle 30 tuhande, aga seda 
on ikka veel vähe, sest see on üks 
pisike linnatäis. Ega mul ühtki päe-
va ilma joonistamata küll mööda 
ei lähe, kui siis, ehk mõni öö.

Kas sa oled karikatuuri 
ka õpetanud?

Kaks aastat olen karikatuuri õpe-
tanud… ei julge sellist vastustust 
enda peale võtta, sest kui minu töö 
ei pruugi meeldida, siis ma vastu-
tan ainult enda eest. Noore talendi 
töötlemine, see on nii vastutav ja ei 
ole ju mõtet Hiibuse kloone toota.

Kust ammutad ideid?
Kui hommikul lehest paari-

kolme ideed ei saa, siis tuleb amet 
maha jätta. Aga veel on ju raadio, 
TV, kuulujutud, sõbrad ja muu. 
Materjali on külluses.

Mida joonistaksid 
 Tallinnas?

Igal linnal on karakter nagu ini-
mesel, iga linn on legend: Veneetsia, 
New York, Pariis, Tallinn. Tallinn on 
fantastiline keskaegne terviklik vana-
linn ja selle tõttu üks haruldasemaid 
ja… kaunid naised – see ongi Tallinn.

Millega oled Tallinnas 
 rahul?

Ühistranspordiga: buss, tramm 
troll. Ma olen ameeriklastega rääki-
nud – nad lausa ülistavad meie ühis-
transporti ja tahavad endale sellist.

Mis on sinu pikaealisuse 
saladus?

Tuleb süüa siis, kui kõht on tühi, 
kas või öösel, ja kõike seda, mis 
maitseb. Mitte kella järele – see 
tekitab toidusõltuvuse. Ei dieedile! 

Ja elu on nii kuradi vahva ja ela-
mist väärt! Põhiline on, et midagi 
ei tule võtta tõsiselt. Hea nali sobib 
ka ämma matustele. Ja vihastada ei 
tohi, ei rumaluse ega rumala inime-
se peale – see on enda raiskamine.

Mida sa tänasest 
 Tallinnast arvad?

Kogu lora Tallinna majandamise 
üle, et kes on linnapea, kas on 
asfaldiaugud – see kuulub minu 
meelest inimliku toimingu juurde, 
aga närveerida pole põhjust, sest 
Tallinn muutub lausa iga päevaga 
kaunimaks ja areneb silmanähtavalt. 

VAATA TALLINNA TELESAATEID: 
10. novembril kell 20.20 läheb eetrisse spordisaade 
“Tallinn liigub”, mis räägib muu hulgas Harju tänava 
liuvälja avamisest ja spordiürituste toetamisest.

14. novembril kell 18.45-20.15 saab vaadata 
otseülekannet Rahvarinde sünnipäevale pühendatud 
ärkamisaja filmide festivali lõppkontserdilt, kus 
tunnustatakse filmide loojaid.

Foto: Peeter Langovits/Postimees/Scanpix

Harju tänava liuväli taas avatud
Gennadi Gramberg
gennadi.gramberg@tallinnlv.ee 

8Talve lähenemisest ei 
anna märku mitte ainult 
esimesed öökülmad, vaid 
ka isadepäeval Harju täna-
val avatud liuväli.

Tänavu avati jääväli 10 päeva 
varem kui mullu. Möödunud hooajal 
külastas liuvälja 18. novembrist 30. 
märtsini 30 000 inimest, neist umbes 
5000 kooliõpilast. Tänavune on 

kesklinna ainsa avaliuvälja kolmas 
hooaeg.

Liuväli töötab iga päev kella 10 
kuni 22. Liuvälja kõrval avatakse 
kohvik, kust võib imetleda Harju 
tänava panoraami. Võimalik on uiske 
laenutada. Neil päevadel, kui on 
oodata suurt külastatavust, on kohal 
ka uisutamisinstruktor, kes aitab 
algajatel uisutamist selgeks saada. 
Detsembrikuu puhkepäevadel on 
kavas mitmesugused etendused jääl.

Hinnakiri ei ole möödunud aas-
taga võrreldes eriti muutunud, kuid 

juurde on tekkinud võimalusi vali-
da enesele kõige sobivam variant. 
Tavaline täiskasvanu tunnipilet 
maksab 55 krooni, nädala lõpus 
70 krooni. Lapsed ja pensionärid 
saavad uisutada 35 krooni eest 
tunnis (40 krooni nädalavahetusel). 
On perepiletid ja abonemendid 10 
külastuseks, tudengitele tehakse 
soodustusi. Uisulaenutus läheb 
maksma 20–25 krooni (sõltuvalt 
jalanumbrist).

Nagu möödunud aastal, nii saavad 
Tallinna üldhariduskoolide õpilased 

Tallinna kõbusaimate vanurite ühing 
peletab igavust ka papagoidega
Oliver Õunmaa
oliver.ounmaa@tallinnlv.ee

882aastane rõõmsameelne 
ja uskumatult kõbus Evi Ka-
rilaid aitab Tallinna Vanurite 
Eneseabiühingus endaealisi 
ja nooremaidki eluraskuste-
ga toime tulla, muu hulgas 
ka papagoide abiga.

Evi töötab juba 10 aastat Kadriorus, 
üsna Poska maja lähedal asuvas Vanurite  
Eneseabi- ja Nõustamisühingu keskuses 
vabatahtliku vanurite tugiisikuna.

Keskus pakub palju teenuseid, näi-
teks nõustavad seal vanureid vajadu-
sel ka arstid, juristid ja psühholoogid. 
Ühingu tervemad liikmed hoolitsevad 
ka haigete eest, kes keskust külastama 
tulla ei jaksa. 

Muresid vanuritel Karilaidi sõnul 
jätkub, alates tõusvatest hindadest 
lõpetades sellega, et ei saada oma 
järeltulijatega hakkama. 

“Tihti renoveerivad noored oma ema 
või vanaema korteri ja jätavad vane-
male vaevalt toanurgakese või kolivad 
ta mõnda sarasse,” selgitab Karilaid. 
“Samas on keskuses käijad kõik posi-
tiivsed inimesed, kes 
võtavad elu rohkem 
nalja ja naeruga.”

Tihti peab Karilaid 
vestlema inimestega, 
kes on kodus üksi 
ilma suhtluspartne-
rita. Nende aitamisel 
tulevad naisele muu 
hulgas appi ka kes-
kuse trepimademel elavad viirpapagoid. 
“Leidsin inimesed, kes nende eest hoo-
litsevad, neid lennutavad ja nendega 
räägivad,” sõnab Karilaid. “Eks see ole 
ka omamoodi teraapia ja üksinduse 
peletaja.”

Ent tegelikult on peale papagoide 
keskuses palju tegemist mitmete ringide 
näol. “Nii kui majas tahab hakata käima 
mõni uus inimene, küsitakse talt kohe, 
millega ta saab teistele kasulik olla,” 
räägib Karilaid. “Nii saab pensioniealine 
inglise keele õpetaja käia tasuta näiteks 
käsitööringis ja võimlemas. Teiste rin-

gide juhendajad aga tasuta inglise keelt 
õppimas – kõik toimub samas majas.”  

Kokku on keskuses 500 liiget ja 
neist ligi pooled ehk 200 pakuvad 
ühingu liikmetele või teistele soovi-
jatele erinevat tegevust või teenuseid. 
20kroonise kuutasu eest saab osaleda 
paljudes ringides ja võimlemises.  

Karilaid on üks kolmest perenai-
sest, kes maja eest vastutavad. “Mina 
koos teiste perenaistega hoolitsen, 
et värsked lilled oleks vaasis, lauad 
kaetud, pesud puhtad ja toad kraa-
mitud,” lausub Karilaid, kelle sõnul 
erineb nõustamisühing teistest vanu-
rite keskustest selle poolest, et seal on 
eakad ise aktiivsed teenusepakkujad. 
Keskus töötab niisiis klubi põhimõttel 
ja kõik liikmed kujundavad ise majas 
valitseva keskkonna. 

Karilaid hangib liikmetele ka tege-
vust. “Käime näiteks verekeskust abis-
tamas,” tutvustab Karilaid. “Verd me ei 
võta ja meditsiiniga ei tegele, anname 
ehk ainult nuuskpiiritust, kui keegi mi-
nestab. Kaks prouat käivad meilt seal 
vereloovutajatele kohvi- ja mahalauda 
katmas ja meeneid jagamas.”

Keskuse hoones ringkäiku tehes 
näitab Evi palju-
sid ringiruume 
ja kõbusaid pen-
sionäre. “Siin 
majas saab ehk 
aru, et noored ei 
peaks vanuriiga 
kartma,” lausub 
ta.

Evi pole 
kunagi “ei” 

öelnud. Ehk selle pärast on tema 
panust sotsiaaltöösse tunnustanud 
aukirjaga nii president Ilves kui abi-
linnapea Merike Martinson. “Teised 
perenaised nokivad mind, rääkides, 
et ma olen nendest kõige väiksem. Et 
kui mulle öelda, siis pole mul muret 
mõne asja kohe ära tegemisega,” 
naerab väikest kasvu käbe Evi. “Ma 
ise leian ka, et mul on kõike kergem 
teha kui suurel inimesel. Neil võtab 
ju aega, sest nad on pikemad.” Tege-
likult on Evi perenaistest kõige vanem 

Palju põnevaid teenuseid
• Keskuses nõustavad vanureid 
vajadusel arst, jurist ja psühholoog.

• Õppida saab inglise, prantsuse, 
saksa ja soome keelt 

• Keskuses on palju võimalusi 
ajaveetmiseks: võimlemine, õmble-
mine, akvarelliring, kirjandusring, 
küpsetamine, heegeldamine, 
aiandus, bridž, male, suveniiride 
valmistamine, portselani maalimine, 
niplispitsi heegeldamine, laulmine, 

kangastelgedel kudumine, gobelääni 
kudumine ning vitspunutiste ja 
kunstlillede valmistamine.

• Keskuse külastajatele on avatud 
söögi- ja kohvituba ning raamatute 
laenutus.

• Kõigil soovijatel on võimalus ööbida 
võõrastemajas Poska Villa (mitte segi 
ajada Poska majaga!)

• Keskusega saab ühendust, 
helistades telefonil 601 3563.

Evi Karilaiu arvates on ka papagoidega tegelemine vanuritele teraapia.

“Tihti renoveeri-
vad noored oma 
ema korteri ja 
kolivad ta mõnda 
sarasse.”

Foto: Oliver Õunmaa

ka tänavu kella 
10 kuni 15 
tasuta uisu-
tada, kuid 
selleks 
on vaja 
varem 
aeg kok- ku 
leppida. Lisateavet 
liuvälja kohta leiab 
internetis aadressilt 
www.uisuplats.ee

– 82aastane, samas kui teised pisut 
üle seitsmekümne.

Karilaid iseloomustab oma va-
batahtlikutööd kui võimalust teisi 
aidata. “Minule on see keskus väga 
vajalik, kui ma aitan teisi, aitan ka 
iseennast,” räägib Evi. “Tunnen, et ma 
ei saa siit puududa, et siis ma jäängi 
tuppa konutama ega suuda enam 
liikuda. Leian siit tegevust ja mul pole 
aega praegu haigegi olla.” 

Vanurite Eneseabi- ja Nõusta-
misühingu keskus tegutseb linnalt 
tasuta rendile saadud majas aadressil 
Poska 15 juba 1996. aastast.

Kadrioru keskus erineb teistest 
sotsiaalkeskustest selle poolest, et 
see on MTÜ, mis oma põhivahendid 
tegevuseks teenib ise. Näiteks toob 
ühingule sisse oma võõrastemaja, sa-
muti mitmesugused projektid. Siiski 
toetab keskust ka linn.


