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•  Siiri Sisask astub 30. aprillil üles Jazzkaarel koos Kristjan Randaluga,  
esinedes Vaba Lava teatrikeskuses.

•  24. aprillil aga on Jazzkaarel tasuta kontsertide päev,  
kus teiste seas võib kuulata Liisi Koiksonit.
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Pealinna oma 
postkasti,
Helista 661 6616

LÖÖ UURINGUS KAASA:  
Aita kindlaks teha, kuhu võiks 
tulla turvalised rattateed.  
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Vaimse tervise keskuse Li-
bertas kogemusnõustaja ja juha-
taja Kalle Hallik oli kunagi 24 
aastat alkoholiga kimpus. "Oma 
esimese pitsi võtsin 14-aasta-
selt ja lõpetasin 38-aastaselt," 
selgitas mees. "Klassiõe sünni-
päeval juhuslikult joodud "Va-
na Tallinn" šampusega käivitas 
minus sõltuvushulluse. Juba esi-
mese purjusolekuga olin nö teh-
tud. Tunne, mis tekib hetkel, kui 
alkohol hakkab mõjuma – selle-
le ei sarnane miski! See on ab-
soluutse vabaduse tunne, mitte 
miski ei tundu sel hetkel või-
matu, ükski hirm ei ole enam 
reaalne. Alkohol tekitas minus 
õnne- ja joovastustunde!"

Sellest hetkest pöörles Halli-
ku elu alkoholi ümber, kuigi ta 
ei pidanud seda toona sõltuvu-
seks. "Lõpetasin keskkooli nelja-
de-viitega, sain õppimisega häs-
ti hakkama, olin aktiivne noor 
inimene, tegin sporti ja bändi, 
organiseerisin pidusid," rääkis 
mees. "Kuid kogu mu tegevus 
oli seotud alkoholiga – ikka pi-
din olema natuke "vine" all."

Lapsepõlve hirmud  
võimendavad sõltuvust

Kalle Hallik (pildil) pä-
rineb tavalisest maa-
perest. "Nõukaajal 
töötasid vanemad 
koolis, aga ka kas-
vatasid talumaja-
pidamises kõi-
ke, mida kasvata-
da sai," meenutas ta. 
"Väliselt oli kõik korras. 
Kuid keemiline sõltuvus on pea-
miselt geneetiline haigus. Uu-
ringud näitavad, et kui suguvõ-
sas on sõltuvus, on järeltulijatel 
neli korda suurem võimalus se-
da haigust põdeda. Mu sõbrad 
ja kaaslased olid pisut samasu-
gused, aga suurem osa neist lõ-
petas hullema pidutsemise, kui 
tekkisid perekond ja lapsed."

Hallik aga pidama ei saanud. 
"Sõltuvuse küüsi ei saa meid 
viia sõbrad ega kaaslased," mär-
kis ta. "Nemad saavad mu en-
da ebanormaalset tungi meele-
olu muutvate ainete järgi ainult 
toetada, kuid aineid oma kehas-
se viime ikka meie ise. Vastutus 
tarvitamise ees on minul endal."

Tänaseks 19 aastat kaine ol-
nud mees tunnistab, et omal ajal 

proovis ta igasugust jama. "Po-
le absoluutselt mingit vahet, mi-
da sõltlane tarbib – on see odav 
õlu, tuhat eurot maksev konjak, 
puhas kokaiin või riivitud koh-
vitopsid segamini amfetamiini-
ga. Lõpuks oleme nende aine-
te ori ja kaotame oma elu üle 
kontrolli," kinnitas ta. "Kontroll 
läheb haiguse – keemilise sõltu-
vuse kätte. Piltlikult väljendudes 
istun ma autos kõrvalistmel ja 
rooli taga on põlevate silmade-
ga hull, kelle ainuke eesmärk on 
enne kaljult allasõitmist võima-
likult paljudele teel ette jääjatele 
valu ja vaeva tekitada. Kas see 
juhtub ühe-kahe või 10-20 aas-
taga, oleneb juba sõltlast ümb-
ritsevast keskkonnast ja selleks 
ajaks välja kujunenud isiksu-
seomadustest. Laias laastus hir-
mude kogumist, mille me lapse-
põlvest kaasa oleme saanud.

Alkohoolik, uimasti- 
ja ravimisõltlane ei õpi 
mitte kunagi – ka pika 
kainuseperioodi järel 
– normaalselt aineid 
tarvitama. Kui ma 
olen uimastisõltlane, 
pole mulle lubatud 
ka alkohol, rahustid 
ja opioidid, sest need-
ki viivad mind samasse 
hullusse. Sama kehtib kõi-
kide meeleolu muutvate ai-
nete kohta ehk alkohoolik ei to-
hi tarvitada ka kanepit jne. Kuid 
kainelt õnnelikuks võivad saada 
kõik. Selleks on vaja, et inime-

ne julgeb endale ausalt otsa 
vaadata ja oma elu eest ise 
vastutuse võtta. Teised po-
le minu näruses elus süü-
di, ikka mina ise, mis tä-
hendab, et ma saan sellest 

välja tulla ka ise. Kui see 
tingimus on täidetud, saab 

inimest aidata."

Levinum uimasti on kanep
Eestis on Noored alustavad 

narkootiliste ainete tarvitamist 
14-15-aastaselt, poisid varem, 
kui tüdrukud. Üle kolmandiku 
ehk 38% eesti 15-16-aastastest 
õpilastest on elu jooksul mõnda 
uimastit proovinud. See näitaja 
ületab euroopa liidu keskmise. 

Eesti täiskasvanud elanike ter-
visekäitumise 2020. aasta uurin-
gu järgi on levinuim uimasti ka-
nep, mida tarvitavad eelkõige 
nooremad inimesed. 16-24-aas-
taste meeste seas oli 2018. aas-
taga võrreldes kanepi tarvitami-
ne kasvanud üle 10% ja naiste 
seas üle 6%. Lastehaigla vaimse 
tervise keskuse juhi, psühhiaater 
Anne Kleinbergi sõnul kasutavad 

KOROONA KASVATAS NARKOORJUST: Haigla saab pakkuda 
sõltuvuses lastele ravi, kuid ei asenda hoolivaid vanemaid
"Pole absoluutselt vahet, mida sõltlane tarbib, olgu 
selleks odav õlu, tuhat eurot maksev konjak, puhas 
kokaiin või riivitud kohvitopside segu amfetamiiniga, 
tulemus on üks: lõpuks oleme nende ainete ori ja kao-
tame oma elu üle kontrolli," rõhutas kogemusnõustaja 
Kalle Hallik, endine alkohoolik. Eestis on kokku 15 000 
narkomaani ning noorte tarbijate hulgas on Eesti Eu-
roopas esirinnas.

noored koos alkoholi ja kanepit, 
aga ka mokatubakat, vähem sti-
mulante, harva LSD-d. Laste-
haiglasse saabuvad ravile valda-
valt teismelised. Uimastavate ai-
netega seoses tullakse alates 14. 
eluaastast. 

Eestis on 15 000 narkomaa-
ni. Sõltuvusnõustaja Kaja He-
insalu kinnitusel on koroona-
piirangud uimasti- ja alkotarvi-
tamist kasvatanud. "Inimesed, 
kes enne suutsid palju paremini 
oma alkoholi- või uimastitarvi-
tamist kontrollida, on koroona-
tingimustes seda suurendanud," 
nentis Heinsalu. "Kui varem ar-
vati, et seltskonna mõju soodus-
tab alkoholi tarbimist, siis koroo-
na on näinud, et alkoholi ja ui-
mastite tarvitamiseks ei vajata 
seltskonda, kui asi on kord ju-
ba sõltuvuseks kujunemas või 
kujunenud."

Abi ka suhtesõltuvuses  
inimestele

MTÜ Convictuse kogemus-
nõustaja Berit Merivaik kinni-
tas sama. "Kindlasti on alkoho-
li-, ravimi- ja uimastisõltuvused 
koroona olukorras süvenenud, 
ning juurde on tulnud ärevushäi-
reid, depressiooni ja suitsidaal-
sust," tõdes Merivaik. "Viimaste 
aastate kõige suurem probleem 

on just psühhotroopsete ravi-
mite kuritarvitamine. Ra-

hustite ja uinutite kuri-
tarvitamist kohtab ka 
täiesti tavaliste, kor-
ralike pereinimeste 
hulgas, kes uimas-
teid ei pruugigi."

Alkohol teeb ja 
on teinud hävitus-
tööd nüüdseks eel-

kõige keskealiste ja 
vanemate inimeste 

hulgas. Halliku sõltla-
se-elus jõudis kätte hetk, 

mil vanamoodi enam edasi 
minna ei saanud. "Pärast üht 
järjekordset 3-4 päeva pikkust 
tsüklit jaanipäeva paiku, mil kõik 
sugulased olid mind mitu päeva 
püüdnud telefonitsi kätte saata 
ja mina olin tolleaegsete sõpra-
de-joomakaaslastega unustuseni 
pidutsenud, tekkis küsimus, kas 
elu või surm," kirjeldas mees. 

Toona käis ta umbes kord kuus 
Wismaris tuttava psühhiaatri juu-
res jutuajamisel, too püüdis ai-
data, kuidas sai. "Viimasel kor-
ral polnud psühhiaatrit kohal, 
ma vihastasin, olin pohmellis ja 
ärritunud. Nägin seinal pisikest 
AA-sse kutsuvat sildikest. Lõin 
numbri telefoni ja helistasin. 20 
minuti pärast algas koosolek ja 
ma jõudsin kohale. Sealt algas 
taassünd." Veel pikka aega vaa-
tas mees oma elu kahes etapis: 
enne AA-d kui põrgut ja pärast 
kaineks saamist kui päris elu.

Siiski võttis haigusest väljatu-
lek väga pikka aega. "Olin küll 
kaine, kuid rahulolematus iseen-
da ja oma eluga oli mõnel päeval 
lausa väljakannatamatu," rääkis 
Hallik. "Kui oled 24 aastat tei-
nud kogu aeg ühte ja sama, rea-
geerinud kõikide emotsioonide 
tekkimisele ainete tarvitamise-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

ga, ei muuda seda mustrit paari 
aastaga. Kui tegeleda aktiivselt 
sõltuvuse psühholoogilise poo-
lega, läheb keemilisest sõltuvu-
sest toibumiseks umbes viis aas-
tat. Alles pärast seda on  mõt-
lemine, suhtumine, tundeelu ja 
käitumine nii palju muutunud, 
et äkilisi tagasilangusi ei tohiks 
enam tekkida. Minul läks oluli-
selt rohkem aega."

Umbes seitsme aasta eest tu-
li Kalle Halliku juurde üks tol-
leaegne sõber jutuga, et kõiki-
des naaberriikides on olemas nn 
Minnesota-tüüpi kliinikud sõlt-
lastele, ainult Eestis ei ole. "Siit 

läks lahti mu totaalne muutumi-
ne," jätkas Kalle. 

Ta läks Soome ühte suuremasse 
Minnesota-tüüpi kliinikusse prak-
tiseerima ja õppima ning lõpetas  
Eestis kogemusnõustamise koo-
li. "Alates 2016. aastast on minu 
loodud MTÜ Libertas Kliinik ol-
nud mu täistöökoht," tõdes Hal-
lik. "Seega, kogemusnõustajana 
on võimalik end ära majandada 
ja nüüd ka umbes 20 psühholoo-
gile, terapeudile ja kogemusnõus-
tajale tööd anda. Me ei diagnoo-
si, kuid aitame psüühikahäirete-
ga inimestel aktiivsesse, ka tööel-
lu tagasi pöörduda. Aitame peale 

Aidata saab  
vaid inimest,  

kes julgeb oma 
probleemi  

tunnistada.

Allikas: Tervise Arengu Instituut

Sõltuvusainete tarvitamine mõne aastaga kasvanud
KANEPI TARVITAMISE KASV 2020 vs 2018
(16-24. a)

ELU JOOKSUL UIMASTITE VÕI *PSÜHHOTROOPSETE RETSEPTIRAVIMITE TARVITAMINE
(16-64. aastased elanikud), *arsti ettekirjutuseta

ALKOHOLIGA SEOTUD HAIGUSED 2021 vs 2020
(suremus täisealiste seas)

>10% >6%
650
inimest

(+35)

17% 11%VAREM KUI AASTA JOOKSUL 

VIIMASE 12 KUU JOOKSUL 

VIIMASE 30 PÄEVA JOOKSUL

13%

7%

6%
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keemilise sõltuvuse veel hasart-
mängu-, ekraani-, kaas- ja suhte-
sõltuvuse, depressiooni, ärevus-
häire, leina ning traumajärgsete 
psüühikahäirete korral. Meil on 
palju grupiteraapiaid, teeme tööd 
ka individuaalselt."

Hallik kinnitas, et tänapäeval 
on keemilises sõltuvuses inime-
sel Eestis juba palju võimalusi 
ja eri  rehabilitatsioonikeskusi. 
Lisaks tegutsevad AA rühmad 
pea kõigis suuremates linnades.

Sõltuvuse küüsis 20 aastat
Merivaik vaevles sõltuvuste 

küüsis 20 aastat. "Minu teekond 
algas juba 12-aastaselt ning ka-
he aastakümne jooksul oli mul 
kõik kolm keemilist sõltuvust: 
alkohol, narkootikumid ja ra-
vimid," rääkis naine. "Umbes 
15 aastat olin sealjuures täies-
ti funktsioneeriv sõltlane ja käi-
sin tööl, vaid viimased neli-viis 
aastat kimbutasid depressioon 
ja ärevushäired." Narkootiku-
me ei tarvitanud Merivaik hom-
mikust õhtuni, mitmel korral 
esines ka paariaastaseid pau-
se. Tõsi küll, üks aine asendus 
siis alati teisega – narkootiku-
mi asemel alkohol ja ravimid. 
"Mul aitasid uimastid, alkohol 
ja ravimid reaalsusest põgene-
da," rääkis naine. "Seda tegin 
kakskümmend aastat, tulemata 
toime oma emotsioonidega, sest 
lapsepõlvetraumasid oli must-
miljon. Tervenema hakkasin pä-

rast kõige raskemat saatuselöö-
ki – pidin kaks ja pool aastat 
tagasi matma oma kõige kalli-
ma inimese, vanaema. Tal oli 
ainult üks soov: et mina hak-
kaksin kaineks ja uut elu ela-
ma. Nii andsin iseendale ja va-
naemale lubaduse asuda tema 
unistust täitma."

Beritit Marivaiku aitas terve-
nemisel tema terapeut. "Selleks, 
et sõltuvuste maailmast välja tul-
la, on vaja ainult üht inimest, kes 
sinusse usub," kinnitas naine. 

Pikast sõltuvusest 
välja tulemiseks ta 
ravimeid ei ka-
sutanud, sest 
need ravi-
vad sümp-
tomit, mit-
te põhjust. 
"Põhjus-
te ravimi-
sega aitas-
ki tegele-
da terapeut, 
kellega esime-
sel kainuseaastal 
koostööd tegin," rää-
kis naine. "Teraapiaks olid ka 
koolid. Esmalt õppisin kogemus-
nõustajaks, pärast tugiisikuks. 
Kainuse aega on mul tänaseks 
kaks aastat ja kaks kuud."

Berit Merivaik ütleb, et tal 
pole tagasilangusi esinenud, küll 
aga näeb ta tagasilööke töös 
oma klientidega. "Tihti on põh-
juseks üksilduse tunne," tõdes 

ta. "Lisaks pead sa oma trau-
made, emotsioonide ja tunnete-
ga nüüd kaine peaga hakkama 
saama, ja see on kohati raske. 
Kolmandaks tuleb mängu sot-
siaalne pool – mõni inimene ei 
oskagi ilma ainete või alkoholi 
abita sotsiaalne olla."

Kleinberg tõi välja põhjuseid, 
miks noored mõnuaineid tarvi-
tavad. "Meeleoluhäired, aktiiv-
sus- ja tähelepanuhäire, kooli-
raskused, järelevalvetus ja eba-

piisav vanemlikkus, mis viib 
ebaeduni koolis, aga 

ka kehva selts-
konda ja nar-

kootikumide 
kasutami-
seni," loet-
les Klein-
berg. 

Raviks 
tegeldak-
se kogu 

noore või 
lapse pere ja 

suhtluskonna-
ga. Lisaks õpeta-

takse sotsiaalse toi-
metuleku oskusi. "Haiglas 

ollakse pigem kuni kuu, pike-
mat sekkumist vajavad noo-
red liiguvad edasi turvakes-
kuse programmidesse," mär-
kis Kleinberg. "Haiglaravi ajal 
toimiv diagnostika on sisse-
juhatus järgnevasse protsessi. 
Paranemine sõltub sellest, kui 
tõhus ja järjepidev on sotsiaal-

abi ning millised on muutused 
lapse kasvatamises. Ka psüü-
hikahäire ravi peab jätkuma 
regulaarselt. Näiteks kui ai-
nete kuritarvitamine on seo-
tud lapse järelevalvetusega, 
ebapiisava kasvatusega või 
emotsionaalse toe puudumi-
sega, siis haigla ravimeeskond 
saab need probleemid sõnas-
tada ja kohtumisel läbi aruta-
da. Samas sõltub noore elu-
käigu muutus sellest, kuidas 
suudavad oma rolli täita teda 
ümbritsevad inimesed. Oluli-
ne on ka, et vanemate enda 
probleemid lahenevad. Saa-
me pakkuda ravi ja teraa-
piaid, kuid järelevalveta lap-
si igaveseks haiglasse kasva-
ma jätta pole võimalik."

Vanemad vajavad harimist
Laste ja noorte uimastisõltu-

vuse ennetamisel on dr Klein-
bergi kinnitusel oluline osa va-
nemate harimisel. "Eestis pa-
kutav programm "Imelised aas-
tad" õpetab tõhusalt, kuidas va-
nemad saaksid ennetada laste 

probleeme uimastitega," sõnas 
psühhiaater. 

Heinsalu sõnul ei tasu loota, 
et alkoholi ja uimastite kuritar-
vitamine nüüd kohe koroona-
piirangute lõppedes mööda lä-
heb. "Sõltuvus on progressee-
ruv haigus ja kui kaovadki põh-
jused, mis on mõnuainete tar-
vitamist süvendanud, ei tähen-
da see, et oleme tagasi endises 
ajas, mil kõik oli veel kontrolli 
all," toonitas Heinsalu.

Mistahes sõltuvusest taastu-
mine algab sellest, et tuleb kõi-
gepealt nähtavale tuua, kuidas 
keemiliste ainete tarvitamise lu-
gu on arenenud. "Juhtub ent se-
dagi, et aktiivses sõltuvuses oli-
ja ei taha näha ega isegi mõelda, 
kui hull tema seis tegelikult on," 
tõdes Heinsalu. "Aidata saab ini-
mest, kes on valmis abi otsima, 
olgu ta sõltlane või lähedane. 
Ravile tulles on vaja tuua sõltu-
vus nähtavale selliselt, et ilusta-
da enam midagi ei saa."

Loe lugu ka veebist  
pealinn.ee
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Sõltlased  
ei suuda argielu 
emotsioonidega  
ilma aine abita  

toime tulla.

Pae 25 põlen-
gus kannatanud 
saavad toetust

Linn otsustas eraldada oma 
reservfondist 30 000 eurot 
Pae 25 hoone põlengu ohvrite 
abistamiseks. Toetust saab 
avalduse alusel ja see on 
mõeldud põlengus kannata-
nute esmavajaduste katteks, 
raha saab kätte aprilli jooksul. 
Toetuse saamiseks tuleb en-
dast märku anda julianna.jurt-
senko@tallinnlv.ee või tel 645 
7715. Taotluse  saab esitada 
nii elektrooniliselt kui ka pa-
berkandjal. 7. aprillil põles Pae 
25 kolmekorruseline korter-
maja, mis pärast kustutustöid 
muutus peaaegu elamiskõlb-
matuks. 

 

Botaanikaaed 
kutsub õpilasi 
taimepäevadele
Botaanikaaia traditsioonilised 
koolivaheaja taimepäevad toi-
muvad 25.-28. aprillini kella 
11-13. Oodatud on 7-14-aasta-
sed õpilased. 25. aprilli taime-
päev toimub vene keeles ja 
see tutvustab maailma legen-
daarseid taimi. 26. aprill on 
pühendatud kartulile, siis val-
mistatakse kartulikrõpse ja 
tehakse kartulitrükki. 27. april-
lil sukeldutakse taimede mik-
romaailma, 28. aprillil otsitak-
se esimesi kevadekuulutajaid 
botaanikaaias ja mängitakse 
lõbusaid mänge. Osalustasu 
lapse kohta päevas 10 eurot, 
nelja päeva pilet 30 eurot. Ta-
suda saab kohapeal botaani-
kaaia kassas.Info eliko.pet-
ser@botaanikaaed.ee, tel 
5326 4570, registreerimine 
https://bit.ly/koolivaheaegT-
BAs

Õuemängude 
perepäev Kala-
maja muuseumi 
hoovis

23. aprillil kella 12-15 kutsub 
Kalamaja muuseum osa võt-
ma õuemängude perepäe-
vast, kus saab kogeda ja 
mõelda, kuidas pered ühes-
koos õues tegutsema ärgita-
da, et hoovid oleks taas kil-
keid ning põnevust täis. 
Muuseumis saab mängida nii 
keskaegseid kui ka uuemaid 
õuemänge. Kätt saab proovi-
da pajalöömises, sigadeaja-
mises jt osavus- ja täpsus-
mängudes, üllatusi pakub 
kalapüük-õnneloos. Kell 
12.30 algab muuseumi hoo-
vilt retk peredele Kalamaja 
tänavatel. Lisaks küpseta-
takse muuseumihoovis ma-
gusat praesaia
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Kust saab sõltuvuse korral abi?

• Alkoholisõltuvuse ravi pa-
kub SA Põhja-Eesti Regio-
naalhaigla psühhiaatriapoli-
kliinik, Paldiski mnt 52, tel 
617 2644 (E-R kella 8.30-
17) ja 617 2623. www.regio-
naalhaigla.ee/et/regionaal-
haigla-psuhhiaatriapoliklii-
nik

• MTÜ Convictus Eesti pakub 
psühholoogilist, sotsiaalset 
ja kogemusnõustamist sõl-
tuvushäiretega inimestele ja 
nende lähedastele.  Laste-
kodu 6, Sitsi 28, Plasti 23, 
tel 5690 0920 ja 641 4107, 
convictus@convictus.ee, 
www.convictus.ee/et/

• Living Israel Toetav Abi 
MTÜ pakub rehabilitatsioo-
niteenust Tallinna narko- ja 
alkoholisõltlastele, kodutu-
tele ja endistele vangidele, 
kes soovivad sõltuvusest 
vabaneda ja pöörduda ta-
gasi ühiskondlikku ellu. Kura 
1, tel  5674 3223, livingisra-
el.ee@gmail.com

• Päästearmee pakub tugi-
programmi sõltuvusest va-
banemiseks. Laevastiku 1A, 
tel  656 1048, elavlootus@
paastearmee.ee

• Vaimse tervise keskus Li-
bertas Keskus OÜ aitab al-
koholi-, narko-, ravimi- ja 
kaassõltuvuse korral. Kosk-
la 16, tel 5564 0023,  li-
bertas@libertas.ee, www.li-
bertas.ee

• Taastumistreener OÜ aitab 
alkoholi-, narko- ja ravi-
misõltuvuse korral. Tel 5323 
3371,  kaja@soltuvusspet-
sialistid.ee, www.soltuvuss-
petsialistid.ee

• ReCuro kliinik pakub sõltu-
vusnõustamist ja opioidisõl-
tuvuse asendusravi. Tallinn, 
Punane 18, tel 5601 1999 

(iga päev kl 10-20),  info@
recuro.ee, www.recuro.ee

• Tallinna lastehaigla laste 
vaimse tervise keskus pa-
kub nõu sõltuvuses alaea-
listele ja nende vanematele. 
Tervise 28, tel 678 7400,  
psuhhiaatriakliinik@laste-
haigla.ee. Vaimse tervise 
nõustamistelefon 678 7422 
(E-R kl 9-10).

• Päevakeskus uimastisõlt-
lastele ja nende lähedastele. 
MTÜ Pealinna Abikekus, 
avatud E-R kl 9-16.30, Ma-
gasini 32, tel 645 9146,  
ene.villak@mail.ee, www.
kesklinnanoustamiskeskus.
ee/

• Tugiisikud narkootikume 
tarvitavatele inimestele ehk 
programm Sütik on TAI ra-
hastatud programm, mida 
viivad Tallinnas ja Harjumaal 
ellu MTÜ Convictus Eesti ja 
MTÜ Lunest. Tugiisikud pa-
kuvad emotsionaalset tuge, 
abi ametiasutustega suhtle-
misel ning ravi planeerimi-
sel. Tallinnas ja Harjumaal 
tel 5884 4225 (iga päev öö-
päev läbi),  sutik.tallinn@
narko.ee, www.narko.ee/
siit-saad-abi/tugiisik-nar-
kootikumide-tarvitajale-su-
tik-programm

• Kogemusnõustajate Koda 
aitab leida kogemusnõusta-
jaid.  koordinaator@koge-
muskoda.ee, www.koge-
muskoda.ee/register 

• Nõuandeid, kuidas lastega 
narkootikumidest rääkida 
https://tarkvanem.ee/nar-
kootikumid/

• Veebinõustamine www.nar-
ko.ee

• Alkohoolikud ja nende lähe-
dased leiavad nõu ja abi 
www.alkoinfo.ee

Tervisekäitumise uuringu järgi on levinuim uimasti kanep, mida tarvitavad eelkõige noore-
mad inimesed. 16-24-aastaste meeste seas oli 2018. aastaga võrreldes kanepi tarvitamine 

kasvanud üle 10% ja naiste seas üle 6%. Sageli tarbivad noored koos alkoholi ja kanepit.
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Esialgu töötab kool huvi-
koolina, sügisest aga hak-
kab õpetama kuni 600 
Ukraina last. Siis käib õpe 
Ukraina õpetajate abil, kuid 
Eesti õppekava alusel.

11. aprillil alustas pealinnas 
tööd Lilleküla gümnaasiumi fi-
liaal, mis on mõeldud Ukrainast 
saabunud sõjapõgenike lastele. 
Ukraina koolil on tasuta kasu-
tada Tallinna ülikooli Räägu 
tänava õppehoone üks korrus 
ja sel kevadel mahub sinna ära 
umbes 200 Ukraina last. "Õpe-
taja selgitas meile,  kuidas as-
jad toimima hakkavad," lau-
sus kooliga tutvumas käinud 
Ukraina tüdruk Arzu. "Saime 
koolis mängida. Seal olid plas-
tiliinid, voolisime ja kaunista-
sime klassiruume," lisas Baki-
ri-nimeline poiss.

Lapsed õpivad koolis eesti 
ja ukraina keeles. Käesoleval 
õppeaastal põgenikest lapsed 
täiemahulist õpet veel ei saa, 
tegevus käib pigem nagu huvi-
koolis. "Selline õppevorm an-
nab lastele võimaluse uutes olu-
des kohaneda, ja olukorda  ar-
vestades vajavad nad kindlas-
ti aega ka taastumiseks," lau-
sus abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev.

Praegu kümme õpetajat
Lastega tegeleb kümme 

õpetajat, neist neli on Ukrai-
nast.  "Me kordame materja-
li, mida lapsed on juba õppi-
nud, ja üritame omandada se-
da materjali, mida nad kodus 
ei jõudnud," lausus õpetaja 
Viktoria Košel. 

Tallinna haridusameti ju-
hataja Andres Pajula ütles, et 
põgenikke vastu võttes ei to-
hi meie õpilaste haridus kan-

natada. "Meie õpetamise ta-
se peaks igal juhul säilima," 
mainis ta. "Nii ongi tähtis, et 
Ukraina lapsed integreeruksid 
meie haridusvõrku selliselt, et 
nad ei avalda mingisugust ne-
gatiivset mõju meie haridusele 
ja õppele. Mõistlik on hoida ta-
vakoolidesse minevate õpilas-
te arv alla kriitilise piiri. See-
ga on hea, et linn võttis vas-
tu otsuse luua eraldi kool sõ-
japõgenike lastele."

"Meile on appi tulnud ini-
mesed, kes on õpetaja haridu-
sega, kuid igapäevatööna tee-
vad muud asja. Näiteks tööta-
vad keeltekoolis," lisas Lillekü-
la gümnaasiumi Ukraina koo-
li projektijuht Natalja Mjalitsi-
na. "Kuskilt koolist me õpeta-
jaid ära ei võtnud."

Igal rühmal on oma Ukrai-
na õpetaja, kuid eesti keeles 
õpivad lapsed kunsti, roboo-
tikat, liikumist ja eesti keelt. 
"Lastele pakutakse vajadusel 
ka ukrainakeelset tuge," ütles 
Belobrovtsev.

Muudab valiku rikkamaks
Sügisel võib Ukraina kool 

laieneda juba kolmele korruse-
le ja vastu võtta 500-600 õpi-
last. Belobrovtsevi sõnul on 
praeguseks Ukraina sõjapõge-
nikelt tulnud 2200 avaldust 
koolidesse koha saamiseks ning 
linn on oma koolides suutnud 
juba kohta pakkuda ligi 1600 
õppurile. "Loomulikult ei suu-
da me veel muret täielikult la-
hendada, kuid ometi saame se-
da leevendada."

1. septembrist hakkavad õpi-
lased loodud Ukraina koolis õp-
pima juba Eesti õppekava jär-
gi. Linn tasub ülikoolile vasta-
valt kasutatavate ruumide pin-
dadele kommunaalkulud ja tei-
sed kaasnevad kulud.

Pajula hinnangul rikastab 
eraldi kool meie koolivõrku. 
"See annab ka põgenikest laste-
le hea võimaluse üheskoos õp-
pida," lausus ta. "Minu arvates 
on Eesti hariduse tugevuseks 
meie mitmekesine haridusvõrk. 
Seal sees on eri  koolid, olgu 
siis põhikoolid, gümnaasiumid, 
erikoolid või eri rahvuskooli. 
Ukrainlaste eraldi kool annab 
võimaluse taas tekkida teistsu-
gusel õppeasutusel."

pealinn@tallinnlv.ee

"Hoolimata sellest, et Tallinn 
ei luba oma spordikeskuses 
korraldada Filipp Kirkorovi 
kontserti, võivad taolised ar-
tistid ikkagi Eestisse tulla ja 
kuskil mujal esineda," leidis 
abilinnapea Kaarel Oja välis-
ministeeriumisse saadetud 
pöördumises. Riiklikud 
sanktsioonid aitaks sarnaste 
artistide ülesastumised ka 
ametlikult ära jätta.

Abilinnapea Kaarel Oja pa-
lus valitsusel kehtestada sankt-
sioonid Venemaa agressioo-
ni Ukrainas õigustavatele ini-
mestele. Need võiks olla näi-
teks sissesõidukeeld, teenus-
te osutamise piirangud vms, 
mis välistaks isikute Eestisse 
pääsemise ning siin  tegutse-
mise. Oja nentis välisminis-
teeriumile saadetud  pöördu-
mises, et Eestis on kavas esi-
nemised mitmel Valgevene ja 
Venemaa artistil, kes aga on 
siin  avalikkuses tugeva krii-
tika all Ukrainas toimuvate 
julmuste õigustamise pärast.

Enim kõlapinda on saanud 
Tondiraba spordikesku-
sesse 27. maiks ka-
vandatud Filipp 
Kirkorovi kont-
sert. Oja kirju-
tas oma pöör-
dumises, et 
avalikkus 
on sääraste-
le üritustele 
tugevalt vastu 
ning nende ära-
jätmiseks on kogu-
tud tuhandeid allkir-
ju. "Ühiskondlikud algatused 
ning pöördumised on sõja tõttu 
täiesti arusaadavad," kirjutab 
Oja pöördumises. "Need tule-
nenud sellest, et pädevad ame-
tiasutused ei ole konkreetselt 
ja ühemõtteliselt otsustanud, 
kas üritustega seotud isikud 
võivad siseneda Eesti Vaba-
riiki ning pakkuda siin teenu-
seid. Kontserdikorraldajad on 
teinud kultuuriministeeriumi-
le korduvalt ettepanekuid, aga 
need ei ole tulemust andnud. 
Eri organisatsioonid ja inime-
sed on seetõttu teatud esineja-
te keelamiseks pöördunud era-

ettevõtjate, aga ka omavalit-
suste poole."

Oja ütles, et oma 
pöördumisega soo-

vib linn võtta kont-
serdikorraldaja-
telt, kontserdi-
paikadelt ja pi-
letimüügi kor-
raldajatelt koor-

ma. "Piletimüü-
ja, kontserdisaal 

või korraldaja jääb 
praegu tõenäoliselt kõi-

ge nõrgemasse seisu läbirää-
kimistel. Tegelikult ei peaks 
see nii olema," lisas ta.

Abilinnapea lisas, et Ees-
tis on välisriikide vastu suu-
natud sanktsioonide kehtesta-
mine välisministeeriumi üles-
anne. "27. mail Filipp Kirko-
rovi kontserti Tondiraba jää-
hallis ei toimu, ja kui vaja, siis 
on Tallinn valmis rendilepingu 
kontserdikorraldajaga üles üt-
lema," ütles Oja. "Tõenäoliselt 
järgneb meie otsusele omajagu 
finantsilisi ja õiguslikke vaid-
lusi. Tallinn on nendeks val-
mis. Kontsert jääb ikkagi ära 
vaatamata sellele, et vabariigi 

valitsus ja riigiasutused ei ole 
veel piiranguid kehtestanud. 
Meie üürilepingu lõpetamine 
ei takista aga endiselt Filipp 
Kirkorovi või mõne teise sar-
nase esineja saabumist Eestis-
se. See ei välista võimalust, et 
kontsert toimub mõnel teisel, 
Tallinna linnale mitte kuulu-
val pinnal."

Oja juhtis tähelepanu ka 
naaberriikide otsustele. "Läti 
ja Leedu Vabariik on keelanud 
mitmel Venemaa Föderatsioo-
ni avaliku elu ja kultuuritege-
lasel sissesõidu oma riiki," kir-
jutas ta. "Mitmed riiki sissesõi-
dukeelu saanud meelelahutus-
tegelased kavatsesid seal ava-
likult esineda, kuid need üles-
astumised jäid sissesõidukee-
lu tõttu ära."

Oja rõhutas, et seatud ees-
märki on võimalik saavutada 
vaid riiklike otsustega. "Ka 
Eesti Vabariigi õiguskorras 
on olemas vajalikud ja koha-
sed vahendid selliste sankt-
sioonide kehtestamiseks," üt-
les ta. "Vastust oma pöördu-
misele ootame nii kiiresti kui 
võimalik."

Ukraina õpilased said oma kooli

Vanemate lahutuse korral 
on sage perevägivalla 
vorm, kus lapsel tekib 
hirm või viha ühe vanema 
vastu. See on saanud al-
guse enamasti teise va-
nema manipulatsioonist.

Foorum "Kas ja kellele sobib 
50/50 vanemlus?" on kavas Pi-
rita linnaosa valitsuses (Kloost-
ri tee 6) 24. aprillil kella 11-
13, kõik on oodatud kuulama 
ekspertpaneeli arutelu ja aval-
dama ka oma arvamust. Osa-
levad jurist ja Rootsi eestlaste 
kogukonna elu eestvedaja Sir-
le Sööt, kaasprofessor Edward 
Kruk, lapsevanem Kurmo An-
nus, jurist ja tulevane perele-
pitaja Riho Friedrichs ning pe-
reterapeut ja tulevane perele-
pitaja Liina Kohu.

Rohkem infot Facebookist, 
kirjutades otsingusse "Riiklik 
perelepitusteenus"

Info ja registreerimine: 
https://www.facebook.com/
events/554599575851302 

Õiguskantsleri büroos 
(Kohtu 8) toimub esmaspäe-
val, 25. aprillil kella 10-17 tasu-
ta konverents "Et lapsele jääk-
sid vanemad..." nii kohapeal 
osalejatele kui ka vir-
tuaalse ülekande-
na. Konverents 
on mõeldud 
sotsiaalvald-
konna spet-
sialistide-
le, aga ka 
vanema-
tele. Üri-
tus näitab 
vanemast 
võõrandamise 
probleemi lapse 
vaatenurgast ning 
tutvustab selle ennetami-
se ning lahendamise võima-
lusi. Konverentsi avab õigus-
kantsler ja lasteombudsman 
Ülle Madise. 

Peaesineja Kanadast
Konverentsi peaesineja on 

Briti Kolumbia ülikooli kaas-
professor ja rahvusvahelise ja-
gatud vanemluse assotsiatsioo-
ni Kanada president dr Edward 
Kruk, kes on  uurinud  lapse 
jaoks parimaid võimalusi va-
nemate lahutuse korral. Kon-
verentsil esinevad veel perete-
rapeudid, perelepitajad jt eri-
ala eksperdid ja isiklike koge-
muste jagajad.

Rahvusvahelise vanemast 
võõrandamise vastase päeva 
raames toimuvad sündmused 
on loodud laste kaitsmiseks ja 
vanemate harimiseks. Uuri-
mistööd on näidanud, et lap-
sele on oluline kiindumussu-
he mõlema vanemaga. Ka va-
nemate lahus olles on oluline 
säilitada tugev side mõlema 
täiskasvanuga. Võõrandami-
sega seotud olukordades puu-
duvad vanematel tihti nii taus-
tateadmised probleemi mõist-
miseks kui ka hea ettevalmis-
tus ja enesekindlus olukorraga 
tegelemiseks. 

Pirita kutsub osalema
Lapsele Vanemad MTÜ esi-

mees Elo Madissoon selgitas, 
et vanemast võõrandamine 
on spetsiifiline perevägivalla 
vorm, kus lapsel tekib irrat-
sionaalne hirm või viha ühe 
vanema vastu. See on saanud 
alguse enamasti teise vanema 
manipulatsiooni tõttu. Võõran-
damine toob kaasa pikaajali-
si negatiivseid tagajärgi lap-
se vaimsele tervisele. "Pärast 
lahkuminekut on vanemate-
le sageli kõige suurem katsu-
mus, kuidas saada paika kõi-

ge parem elukorraldus 
lapse jaoks,"  ütles 

Pirita linnaosa 
vanem Tõnis 
Liinat. "Kas 
lapsel saab 
olema üks 
kodu ühe 
vanemaga 
ja ta koh-

tub ka tei-
se vanemaga 

või on tal kodu 
nii ema kui ka isa 

juures. Mul on hea 
meel, et saame kaasa aidata, 

et ühiskonnas suureneks tead-
likkus, kuidas vanemlust kor-
raldada võrdsematel alustel ja 
et laste pärast oleks vähem või-
muvõitlust. Kutsun kõiki osale-
ma Pirital toimuval foorumil!"

Info, registreerimine ja otse-
ülekande vaatamise info: htt-
ps://www.vanemjaab2022.org/  
ja https://www.facebook.com/
events/349929553712119

Osavõtt on registreerumi-
sega. Sündmusi korraldab sot-
siaalkindlustusameti laste hea-
olu osakond koos heategevusli-
ku organisatsiooni Lapsele Va-
nemad MTÜ-ga.

Foorum õpetab 
vanemate lahutuse 
korral lapsi hoidma

Ka vanemate lahutuse korral armastab laps neid mõlemaid. Lapse 
ühest vanemast ilma jätmine on samuti perevägivald.  Scanpix

Ukraina lapsed said linnalt kingituseks ka kotitäie koolitarbeid.  Tallinna linnameedia

KAAREL OJA VALITSUSELE: Agressiooni 
õigustavate inimeste esinemine tuleb keelata!

Lapse  
vaimne tervis  
saab tõsiselt  
kannatada.
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Jalgrattavarguste arv on 
viimasel ajal kolmandiku 
võrra kasvanud ning paljud 
vargad on narkomaanid, 
kes ratta vaid tunni jooksul 
ka maha müüvad.

Ilmade soojenedes on kõige 
suuremad jalgrattasõbrad oma 
sõiduvahendi juba välja võtnud. 
Samas on Tallinnas ka ratta-
varguste arv aastast aastasse 
pidevalt kasvanud. Kui 2019 
varastati Tallinnas 257 ratast, 
siis tunamullu 333 ja mullu ju-

ba 480. Tänavu kolme kuuga 
on varaste saagiks langenud 47 
tallinlase jalgratast.

Rataste varastamise suvine 
kõrghooaeg ootab meid aga 
veel ees. Peamiselt varastatak-
se rattaid kesklinnas ja Põh-
ja-Tallinnas. "Rattaid varasta-
takse trepikodadest ja korido-
ridest," ütles Põhja prefektuuri 
menetlustalituse juht Inna Toa-
ter. "Sellele järgnevad garaažid, 
keldrid ja ka avalikud kohad."

Toateri sõnul tuleks ratas 
avalikus kohas kindlasti luk-
ku panna. "Ei soovita rattaid 
üldse järelevalveta jätta. Ena-
masti jätavad inimesed oma 

ratta trepikotta vedelema ning 
hiljem on see läinud," lisas ta.

Toater soovitas üles märki-
da ratta raaminumber, hoida  

alles ratta pass ning vajadusel 
teha sellest fotod.

Jalgrattaid varastavad peami-
selt narkomaanid. "Nad tahavad 

rattast kiiresti lahti saada," ütles 
Kella pandimaja juhataja Philip 
Mägi. "Pandimajad on üks rat-
tavaraste lemmikkohti, aga vii-
masel ajal tuuakse varastatud 
kraami siia üha vähem."

Mägi lisas, et saab iga nädala 
alguses nimekirja, kus on seitse 
või kaheksa varastatud jalgratast. 
"Ratastel on olemas seerianumb-
rid, mark ja värvikombinatsioon, 
mille alusel saame teada, kas see  
on varastatud või mitte."

Kesklinnas selgus ideekor-
je käigus, et inimesed soovi-
vad rohkem rattaparklaid. Kok-
ku esitasid kesklinlased enam 
kui 40 ettepanekut, pakkudes 

välja poolsada lisakohta ratas-
te turvaliseks hoidmiseks. "Jär-
jest rohkem tallinlasi on vali-
nud igapäevaseks liiklemiseks 
jalgratta," ütles Kesklinna lin-
naosa vanem Monika Hauka-
nõmm. "Soovime aidata kaasa 
sellele, et jalgrattaga liiklemi-
ne oleks kiire ja mugav. Muu-
hulgas tähendab see vastava 
taristu väljaehitamist ning uu-
te jalgrattahoidjate ja hooldus-
jaamade paigaldamist."

Lisaks tulevad kesklinna 
hooldusjaamad, kus saab ta-
suta teha pisiremonti ja hool-
dust kõigile liikuvatele vahen-
ditele. 

Linn kutsub rattureid alates 
kolmapäevast osalema rah-
vusvahelises uuringus, et 
kaardistada ja muuta  mu-
gavamaks-ohutumaks ko-
had, kus inimestele  meel-
dib rohkem rattaga sõita. 

Juunist septembrini kaardis-
tatakse liikumisteekondi ning 
kogutud andmed võimaldavad 
rattateid mugavamaks ja ohutu-
maks muuta. Et uuringus "Bici-
fication – jalgrattakasutuse suu-
rendamine linnaliikluses" osale-
jate sõite usaldusväärselt jälgi-
da ja neid nähtud vaeva eest ka 
tänada, saavad ratturid läbitud 
kilomeetrite eest koguda pree-
miaid. Iga uuringus osaleja saab 
teenida rattaga sõites kilomeetri-
preemiaid kuni üks euro päevas 
ja 30 eurot kuus. Preemia põhi-
neb kilomeetritel, mis on läbitud 
järgmisel kaardil märgitud linna-
alal https://link.pin.bike/Tallinn-
Map. Iga kogutud 10 euro koh-
ta loob rakendus automaatselt 
10 euro väärtuses vautšeri, mi-
da saab kasutada projektis kaa-
sa löövates Tallinna poodides. 

 "Linnale on tähtis teada saa-
da just need trajektoorid, kus 
inimesed sõidavad ning millised 
probleemid trajektooride peal 
on," rääkis projekti meeskonna 
liige Jaagup Ainsalu. "Sellepä-
rast tuleks alla laadida ka äpp 
Bicification, mis annab võimalu-
se teavitada linnavalitsust prob-
leemsetest kohtadest, kus inime-
ne sõidab. Kogutud andmetega 
saab tulevikus palju paremini 
linna planeerida."

Kesklinna tuleb juurde  
40 km rattateid

Statistika järgi on igapäevaseid 
rattasõitjaid Tallinnas umbes viis 
protsenti, autoga sõitjaid aga üle 
50 protsendi. Seega on ka projekti 
üks eesmärk meelitada inime-
si rattasadulasse. Uu-
ringu jaoks hak-
kavad sõite te-
gema aga ini-
mesed kõik-
jalt üle lin-
na. "Kui 
lähete sel-
le projekti 
kodulehele 
ennast re-
gistreerima, 
on seal teatud 
küsimused, mil-
le alusel toimub au-
tomaatne valik," mär-
kis Ainsalu.

Lähitulevikus on plaanis ra-
jada ainuüksi Tallinna kesklinna 
ligikaudu 40 km uusi rattateid 
ning muuta olemasolevad ratta-
rajad ja -teed ohutumaks. "Meie 
eesmärk on soodustada jalgrat-

ta muutumist igapäevaseks sõi-
duvahendiks," ütles abilinnapea 
Vladimir Svet. "Oluline on kaa-
sata projektide väljatöötamisse 
inimesi, kes Tallinna rattateedel 
ka päriselt iga päev liiklevad. 
Nii saame teada, kas planeeri-

tavad teed on nende jaoks mu-
gavad ja ohutud ning 

asuvad ka reaal-
selt trajektoo-

ril, mida rat-
turid kasu-
tavad. Oo-
tame kõi-
ki huvilisi 
uuringust 
osa võt-
ma! Kõik 

saavad pa-
nustada lin-

na rattasõbra-
likumaks muutes. 

Meil on sellega pikk 
tee minna, aga oleme valmis 

selle nimel pingutama."
Bicificationi uuring algab 1. 

juunil ja lõpeb 30. septembril. 
Linn loodab kaasata projekti 
500 ratturit. Osalejad kinnita-
vad oma jalgrattale Pin Bike’i 

komplekti, millega ratturi lii-
kumist kaardistatakse. Projek-
tis saab osaleda vaid tavalise, 
mitte aga elektrilise jalgratta-
ga. "Bicificationi unikaalne sea-
de võimaldab anonüümselt sal-
vestada andmeid vabatahtlike 
liikumise kohta, aga ka täien-
davalt küsida liikumiste põhju-
seid jms," selgitas tehnikaülikoo-
li professor Anu Masso. "Niisiis 
aitab projekt analüüsida ka põh-
juseid, miks ratturid just selliseid 
liikumisteid kasutavad."

Ta lisas, et mängulise lähene-
mise ja "müksamisega" julgus-
tab Bicification inimesi ka ratta-
ga sõitma ning jagama planeeri-
jatega infot takistuste kohta, mis 
rattaga sõites teel ette tulevad, 
olgu või kõrged äärekivid. Samu-
ti innustab rakendus informee-
rima võimalikest avalikest joo-
gikohtadest ja teistest võimalus-
test, mis rattateekonna mugava-
maks muudavad. Rahvusvaheli-
selt on selline ratturite oma lii-
kumisandmete vabatahtlik jaga-
mine muutunud levinud ja po-
pulaarseks viisiks, kuidas koda-
nikuna linna kujundamises kaa-
sa rääkida.

Osalejad saavad koduga  
kilomeetripreemiaid

Uuringus osalemiseks saab 
ennast alates kolmapäevast re-
gistreerida aadressil https://bici-
fication-project.eu/join/. Projek-
tis saavad osaleda kõik kodani-
kud, kes elavad või töötavad Tal-
linnas, on registreerumise het-
kel vähemalt 18-aastased ja ka-
sutavad nutitelefoni. Valiku te-
gemisel 500 osaleja seast võe-
takse arvesse nende keele, soo, 
vanuse ja kodulinnaosade tasa-
kaalu. Edukaid kandideerijaid 
teavitatakse uuringus osalemi-
sest ja edasistest sammudest e-
kirjaga hiljemalt 13. mail.

Bicificationi projekti rahastab 
Euroopa Innovatsiooni- ja Teh-
noloogiainstituut (EIT) 

Projekti kaasatakse neljaks 
kuuks 1500 ratturit Tallinnast, 
Türgist Istanbulist ja Portuga-
list Bragast. Järgneva viie aas-
ta jooksul plaanitakse üle Euroo-
pa hõlmata 100 000 inimest 90 
linnast. Need kasutajad saavad 
kohalikelt ametiasutustelt pree-
miaid. Linnad saavad omakor-
da vastu väärtuslikke ja usaldus-
väärseid liikuvusandmeid.

Tallinna linna poolt kureerib 
projektis osalemist strateegiakes-
kuse välisprojektide kompetent-
sikeskus ning uuringupartneriks 
on Tallinna Tehnikaülikool.

Rohkem teavet projekti kohta 
leiab aadressilt www.tallinn.ee/
est/valisprojektid/Bicification-
jalgrattakasutuse-suurendami-
ne-linnaliikluses

Jalgrattaid varastavad peamiselt narkomaanid, kes rattast kiiresti vabaneda üritavad

Kui  
inimene muutub  

laisaks, siis süsteem 
müksab teda.
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Tallinn parandab rattateede ohutust  
linnasüdame ristmikel ja peatustes 

"Soovime arendada Tallinna 
rattataristut ning rattateede 
võrgustiku laiendamise juures 
on üks põhiline komponent 
ohutus," ütles abilinnapea 
Vladimir Svet. "Seetõttu muu-
dame lisaks uute rattateede 
terviklikule väljaehitamisele 
turvalisemaks terve rea rist-
mikke ja ühistranspordipeatu-
si kesklinnas ja selle ümbru-
ses. Enne projekteerimise käi-
vitamist tahaksime saada ka 
kohaliku kogukonna tagasisi-
det nendele eskiisidele."

Tallinn ootab tagasisidet ka-
vadele parandada rattateede 
kasutusmugavust ja ohutust 
mitmes keskses ühissõiduki-
peatuses ja ristmikul kesklinnas 
ja selle lähedal.

Plaanid on kavas ellu viia tä-
navu sügisel ja järgmise aasta 
kevadel. Parendused on kavas 
ühissõidukipeatustes Kaarli ja 
Mere puiesteel, Tõnismäel ja 

Tallinna Ülikooli peahoone ees, 
samuti Gonsiori, Fr. Kuhl-
barsi, Laulupeo ja Ve-
sivärava tänava 
ristmike piirkon-
nas, Majaka ja 
Lasnamäe täna-
va ristmikul ning 
Tuukri ja Petroo-
leumi tänava rist-
mikul. Tagasiside on 
oodatud e-posti aadres-
sile Karel.Saar@tallinnlv.ee 26. 
aprillini.

Kaarli puiestee ja Vabaduse 
väljaku ning Tõnismäe bussi-
peatustesse on kavas rajada 
eraldi bussiooteplatvormid 
praeguse bussitasku kohale, nii 
et jalgrattatee kulgeks platvor-
mi ja kõnnitee vahelt. Bussid 
hakkaksid edaspidi peatuma 
bussirajal. Võimalusel lisatakse 
peatusesse ka uut haljastust. 
Esialgsel eskiisil on näidatud ka 
asukohad, kuhu saab paiguta-

da uusi jalgrattaparklaid.
Estonia puiestee ja Tallinna 

Ülikooli peatustes on ka-
vas ooteala koos uute 

ootekodadega paigu-
tada tänava äärde. 

Majaka ja Lasna-
mäe tänava ristmikul 

muudetakse ristmiku 
geomeetriat ning muu-

detakse liiklemisruum ja-
lakäijatele ja jalgratturitele  

mugavamaks.Muudatused ai-
tavad luua parema ühenduse 
Gonsiori tänava ja Majaka tä-
nava vahel möödunud aastal 
valminud Siug-nimelise jalakäi-
jate ja jalgratturite silla kaudu.

Tuukri ja Petrooleumi tänava 
ristmikku muudetakse osaliselt 
nii, et selle ületamine oleks jalg-
ratturitele ja jalakäijatele muga-
vam ja ohutum.

Lisaks eelnevale on kavas 
rattaradade järkjärguline ohu-
tumaks muutmine.

500 ratturi igapäevaste 
sõitude jälgimine aitab 
uusi rattateid rajada

Ratturite abiga saab analüüsida põhjuseid, miks 
nad just selliseid liikumisteid kasutavad.
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Kui Soomes käiv eestlane on 
justnagu vaid kalevipoeg, siis 
Tallinna väisavas soomlases nä-
hakse valdavalt turisti. Vabamu 
tegevjuhi ja töörännet uurinud 
antropoloogi Keiu Telve sõnul 
on Tallinna ja Helsingi tiheda-
mal koostööl kultuuri-, äri- või 
roheprojektide vallas väga olu-
line väärtus. See toob mõlemad 
rahvad neile kinnistunud rolli-
dest välja ning näitab, et soom-
lased on Tallinnas ja Eestis oo-
datud väga laias tähenduses, mit-
te vaid kui turistid. Ja muidugi 
ka vastupidi: eestlased pole vaid 
kalevipojad.

Suures osas näevad soomla-
sed eestlastes töörändajaid – ja 
paljuski õigustatult. Reede õhtul 
Tallinna seilav laev on täis, na-
gu sel ajal alati. Suure osa rah-
vast moodustavad kodu poole 
seilajad, silmavaade väsimusest 
tühi. Pingelist nädalat või näda-
laid aitavad selja taha jätta õlle-
klaas ning ajaveetmine  mängu-
automaadi taga.

Tööinimesed on tüdinud ja ei 
taha Soome-Eesti suhete teemal 
juttu ajada. Pensionärist soomla-

ne, perearst Arvi, kes ühes laeva 
kohvikus koos abikaasaga vaik-
selt ajakirja loeb, möönab teada 
tõde, et kuigi eestlased ja soom-
lased on nagu vennasrahvad, on 
muid kontakte peale töörände 
eriti just koroonaajal väheks jää-
nud. "Tihedam läbikäimine on 
ikka väga tähtis," leiab ta.

Kuigi pensionäripaari tütar 
elab Tallinnas, pole nad koroo-
na tõttu juba mitu aastat talle 
külla jõudnud.

Koroona lõi läbikäimise  
lukku

Keiu Telve, kes on Eesti-Soo-
me pendelrännet pikalt uurinud, 
teab üsna hästi, millest töötajad 
teispool lahte kõige enam puu-
dust tunnevad. See on laiemas 
mõttes omade toe ehk kultuu-
riruumi nappus. Paljudel on pe-
rekond Eestis, kuid see ei kor-
va üksinda eemalolekut. 

"Ollakse valdavalt orientee-
ritud tööle ja rahateenimisele, 
püütakse omi tööpäevi maksimi-
seerida ja vaba aega veedetakse 
Eestis," kirjeldab Keiu tüüpilist 
tööeestlast. Sellised pole muidu-
gi kõik. Paljud eestlased on soo-
mestunud ja sealsesse ühiskon-
da sulandunud.

Sagedamini ollakse aga kap-
seldunud, tundmata väljaspool 
objekti toimuva vastu erilist hu-
vi. Vaba aega veedetakse pere-
ga Eestis, kuid see korvab üks-

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Eestlased pole ainult nn kalevipojad ja soomlased tu-
ristid. Tallinna ja Helsingi koostöölepe toob vennas-
rahvad kivistunud rollidest välja, teineteisele lähemale 
– festivalide, spordisündmuste, ettevõtluse ja rohelis-
te tehnoloogiate vahetamise kaudu.

Ta on ise korraldanud asjaar-
mastajatele autode võidusõite. 
Esimese kaks aastat tagasi, tei-
se alles hiljuti. Tavaliselt osaleb 
30-50 masinat, nii eestlased kui 
soomlased. Idee sündis sellest, 
et koroonaajal oli autode võidu-
sõit üks väheseid nakkusohutuid 
spordialasid, kus lubati võistlu-
si korraldada.

"Päris tore oleks teha ühis-
sari autospordi vallas, nii Eestis 
kui ka Soomes," lausub Maiste. 
Seni on ta Soomes taolisi võist-
lusi organiseerinud sponsorite 
ja osalustasude toel. Muidugi 
poleks mehel enda sõnul mida-
gi selle vastu, kui mõni oma-
valitsus õla alla paneks. Siis 
saaks teha juba suurema ka-
liibriga Eesti-Soome võistlusi, 
lisaks autovõidusõidule palju-
del teistel spordialadel.

Isegi kui Eesti kultuurist või 
spordist jõuab midagi Soome või 
vastupidi, on eelinfot ja reklaa-
mi selle kohta vähe. Pole min-
geid silmapaistvaid kohti, kust 
teavet leiaks. 

"Oluline on, et info paremini 
liiguks," sõnab Eesti-Soome suht-
lust uurinud Keiu Telve. "Praegu 
saab Eesti-Soome sündmustest, 
kus mis toimub, teada vaid üksi-
kutest kohtadest, kusagilt seltside 
lehekülgedelt näiteks. Tihedamat 
koostööd võiks teha sadamate 
ja laevafirmadega, et saaks tea-
da, kus mida huvitavat toimub." 

Helsingi ja Tallinn kui  
rohelised kaksikud

Tallinn ja Helsingi panevad 
nüüd mõlemalt poolt oma mees-
konnad tööle, kuidas sõsarlinnu, 
kelle vahele viirushaigus võõ-
ristust külvanud, jälle lähema-
le tuua.

"Sport ja kultuur oleksid kõi-
ge lihtsamad viisid, kuidas oma-
vahel koostööd teha," sõnas Tal-
linna linnapea Mihhail Kõlvart 
äsjasel kohtumisel Helsingi kol-
leegi Juhana Vartiaineniga. Kuid 
see pole kaugeltki ainus ühine 
tegevussuund.

Juba praegu tegutseb Tallin-
na strateegiakeskuses rohepöör-
de kompetentsikeskus. Kõlvar-
ti sõnul võiks töötada koostöös 
Helsingiga välja rohetehnoloo-
giate arendamise ja vahetami-
se süsteemi.

"Me näeme, kuidas linnad 
Euroopas kasutavad eri lahen-
dusi ja eri tehnoloogiaid, saa-
vutamaks kliimaneutraalsust," 
märgib ta. "Aga ei ole mudelit, 
mis tagaks nende tehnoloogiate 
vahelise sünergia – et aidata ka 
neid linnu, mis alles alustavad 
uuendustega."

Helsingi on seadnud eesmär-
giks vabaneda 2029. aastaks söe-
küttest ja olla 2035. aastaks süsi-
nikuneutraalne. Tänaseks on läbi 
viidud konkurss roheliste kütte-
lahenduste leidmiseks. Eriti suurt 
rõhku hakatakse panema mere-
vee soojusele. Samamoodi püüab 
Tallinna küttev kontsern Utilitas 
kasutada võimalikult palju rohe-
list energiat.

Nüüdseks on juba käima lü-
katud linnadevaheline projekt 
GreenTwins ehk Rohelised Kak-
sikud – koostöös Tallinna teh-
nikaülikooliga. Selle fookuses 
on näiteks linnade haljasalad. 
Need mõjutavad otseselt linlaste 
füüsilist ja vaimset tervist: eriti 
nüüd, kui  järjest enam võtavad 
võimust põuased suved ja asfal-
dirohketes piirkondades tekivad 
linnades üsna tapvad soojus-
saared. Digitaalsel teel model-
leeritakse linnakeskkonda ini-
meste jaoks tervislikumaks ja 
mugavamaks, näidatakse ehi-
tajatele, kus mida tuleb teha. 
Helsingi ja Tallinn vahetavad 
selles osas andmeid. Kusjuures 
võtmesõnaks on rohelise linna-
ruumi kõrval digitaalne linna-
planeerimine.

Kolmas suurem valdkond 
koostööks linnade vahel kultuu-
ri, spordi ja roheprojektide kõr-
val oleks kindlasti ühistransport. 
"Linnade vahel peaks sõit käi-
ma sama lihtsalt, nagu istuksid 
trammi," mainib  Telve. "Kohale 

luisust vähe. "Natuke nagu tun-
takse end odava tööjõuna, pisut 
nagu noorema vennana, ehkki 
see maine on viimasel ajal ha-
kanud tugevasti positiivsemaks 
muutuma," kirjeldab Keiu Telve. 
"Seega väärtustaks kahe linna 
vaheline tihedam koostöö näi-
teks kultuuri osas eestlasi Soo-
mes ja soomlasi Eestis. Sellel on 
sümboolne ja tunnustav tähen-
dus, et eestlased on Soomes oo-
datud ja vastupidi."

Õigupoolest on isegi hämmas-
tav, kui vähe üle lahe üksteise-
ga sündmuste kaudu läbi käiak-
se. Toimub küll näitusi ja kont-
serte, kuid need on rohkem ühe-
kordsed ja elitaarsed gurmaan-
projektid.

Ühisel kultuuri- ja spordielul 
on suur tulevik

Tallinna ja Helsingi linnapea 
kohtusid hiljuti Helsingis, et eri 
kriiside tõttu tekkinud kapsel-
dumist murda ja kahe linna uusi 
koostöösuundi paika seda. Päris 
palju oli muuhulgas jutuks ühis-
te kultuuri- ja spordisündmuste 
korraldamine. See tooks ka pä-
riselt eestlasi ja soomlasi ükstei-
sele lähemale. Koroonaviirus oli 
pannud kahe linna koostöö val-
davalt pausile. Nüüd tehti uu-
si plaane. 

Tihedamas kultuurilises läbi-
käimises avaldub väga lai pers-
pektiiv. Eesti-Soome kultuuriva-
gu on juba aastaid ajanud Enari 
Maiste, kes Soomes loonud ees-
tikeelse raadiojaama finest.fm. 
Kui tekiks edaspidi võimalus 
Helsingi ja/või Tallinna omava-
litsuste toel kultuuri- või spor-
diasja ajada, oleks Maiste enda 
sõnul igati valmis. Tal on juba 
korralik kogemus, kuidas Hel-
singis või mujal Soomes sünd-
musi korraldada. 

"Me oleme teinud üritusi nii 
siinsetele eestlastele kui ka nen-
dele soomlastele, kes Eesti asja 
vastu huvi tunnevad," räägib ta. 
"Näiteks toonud Eesti filme Soo-
me kinodesse. Ja nüüd tuli see 
apteekri film, mida saaks näida-
ta. (Jutt käib äsja esilinastunud 
suurfilmist "Apteeker Melchior".) 
Soomlaste huvi Eesti vastu aina 
kasvab – helistatakse meie stuu-
diosse ja püütakse kanges eesti 
keeles teemadele kaasa rääkida."

Samamoodi huvitab soomla-
si Eesti popmuusika. Väga hästi 
võeti 2019. a vastu kasvõi räp-
par nublu, kes on üllitanud mi-
tu hittlaulu Soome räppari Mii-
kael Gabrieliga. (Viimase ema 
on eestlane – toim.) 

Eesti-Soome ühistel spor-
disündmustel oleks Enari Mais-
te arvates samuti suur tulevik. 

Raadiomehe ja üritustekorraldaja Enari Maiste arvates leiaksid Eesti-Soome festivalid ja spordivõistlused rohkelt publikut.   Scanpix

Eesti on suurem turismimaa kui Soome
Eesti saatkonnas Helsingis toi-
munud turismiseminaril tõ-
deti, et kuigi reisimist mõ-
jutab Ukraina sõda, oleme 
pärast koroonapandee-
miat siiski uues alguses. 
"Eesti ja Tallinna trumbid 
turismis on unikaalsus ja 
kogemus," lausus minister 
Andres Sutt.

"Me oleme igatepidi valmis," ütles et-
tevõtlus- ja infotehnoloogiaminister 
Andres Sutt turismi kohta. Tema sõnul 
elavdab turismi kindlasti Tallinna ja Hel-
singi ühine turundustegevus. "Laevafir-
made esindajad ütlesid, et reisijaid tu-
leb  kogu aeg juurde. Ma arvan, et suu-
dame pakkuda elamusi nii Soome turis-
tidele kui ka kaugemalt tulijatele. Rõhu-

asetusega kvaliteedil, 
rõhuasetusega unikaalsusel, 

rõhuasetusega kogemusel, 
mis pole kaugeltki ainult 
ühepäevane."

Kui arve vaadata, siis on 
Eesti märksa suurem turis-

mimaa kui Soome. Helsingi-
le oleks koostöö Tallinnaga 

turistide meelitamisel igati mõist-
lik. Viimasel kriiside-eelsel aastal 2019 
ööbis Soome majutusasutustes 3,3 mil-
jonit välisturisti. Eestis aga 2,3 miljonit – 
samas oleme palju kordi väiksemad. Tei-
salt aga armastavad soomlased väga 
välismaal reisida. Bilansi tasakaalu ni-
mel, et raha kodumaale tuua, tasuks 
Soomel, ja mitte vaid Helsingil, turistide 
meelitamisse vägagi panustada.

RAADIOJAAMA JUHT:
Soomlaste huvi Eesti vastu
aina kasvab – nad helistavad
stuudiosse ja püüavad
eesti keeles kaasa rääkida
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"Euroopa elanikkond  
vananeb, pensionäre tuleb 
juurde ja neil jättkub reisi-
miseks nii aega kui raha," 
lausus Helsingi linnapea 
Juhana Vartiainen.  
"Me püüame muuhulgas 
Euroopa pensioniealistele 
tutvustada Tallinna ja 
Helsingit kui turvalist ja 
põnevat kaksiklinna.  
Me võiks turistide meelita-
misel ühendada jõud ning 
turundada Helsingit ja 
Tallinna üheskoos." 

Vartiaineni sõnul tuleb püü-
da lihtsustada inimeste liiku-
mist kahe linna vahel. Lisaks 
juba tööd alustanud ühisele pi-
letisüsteemile peaks muutma 
lihtsamaks ka töörände.

Kuidas võiks linnapeade koh-
tumise kokku võtta?

Üks on selge – Helsingi ja 
Tallinn on sõbrad ja meile meel-
dib koos töötada. Konkreetsete 
projektide tähtajad pole prae-
gu veel selged. Aga ma olen 
kindel, et mõlemad pooled esi-
tavad suurepäraseid koostööi-
deid, mida saame ühiselt mõ-
lema linna kodanike jaoks el-
lu viia.

Kuidas on Helsingi linn saanud 
hakkama kõikide kriisidega – 
koroona-, energia- ja nüüd veel 
ka sõjast põhjustatud kriisiga?

Helsingi on edukas ja kas-
vav linn ning suurenenud on 
ka linnakassa sissetulek. Meil 
ehitatakse endiselt palju ning 
majanduslikus mõttes oleme 
hästi toime tulnud. 

Tõsi, pandeemia tekitas mei-
legi muresid juurde, nagu näi-
teks inimeste vaimse tervise 
probleemid. Kuid me saame 
hakkama ja vaatame tulevik-
ku üldiselt optimistlikult.

Samas loodame muidugi, et 
rahvusvaheline olukord muu-
tub turvalisemaks, sest mõ-
ned investorid ja külalised on 
hakanud vaatama seoses meie 
idanaabriga Soomele kui riski-
piirkonnale.  Nii et ma loodan, 
et inimesed jõuavad selgusele 
ning Soome sõuab NATO jul-
geolekuvihmavarju alla, kus 
Eesti koos teiste lääneriikide-
ga juba asub.

Te arvate siis, et Soome liitu-
mine NATO-ga on enam-vä-
hem kindel?

Jah, suure tõenäosusega. 
Pooldav suhtumine NATO-sse 
on kiiresti arenenud nii Soome 
otsustajate ehk poliitikute seas 
kui ka erakondades, samuti  va-
lijaskonnas laiemalt.

Ühine ühistranspordi piletiostu 
süsteem on kahe linna puhul 
juba olemas. Mida saaks veel 
ette võtta, et praegusel raskel 
ajal toetada või hõlbustada ini-
meste liikumist?  

Liiklus on praegugi väga tihe 
ja ma loodan, et see saab seo-
ses pandeemia taandumisega 
uue hingamise. Ma ei oska veel 
nimetada konkreetseid meet-

meid, aga me peaksime hõlbus-
tama nende inimeste liikumist, 
kes reisivad töö pärast. Tuleb 
vähendada bürokraatlikke ta-
kistusi nende teel. Kuidas see 
täpsemalt välja võiks näha, sel-
gub ehk lähema aasta jooksul.

Sageli küsitakse linnade vahe-
lise tunneli kohta ja ilmselt on 
sellele vastamine Helsingi lin-
najuhtidele tüütu rutiin. Aga 
siiski: maailm meie ümber on  
muutunud. Majandus on seoses 

sõjaga igal pool hoopis teist-
suguses olukorras kui varem – 
nii et  kui reaalseks võiks tun-
nelit täna pidada?

Mis puudutab Helsingi linna 
planeerimist, siis selles on tunne-
liga arvestatud. Mingeid admi-
nistratiivseid takistusi selle ehi-
tamise teel ei seisa. Samamoo-
di on minu teada ka Tallinna 
puhul. Kuid ees ootab muidugi 
pikk tee. Küsimus on kapitalis. 
Tegemist on väga suure inves-
teeringuga, mis ei ole mõeldav 

ilma EL fondide või siis Euroo-
pa investeerimispanga abita. Tal-
linnale ja Helsingile üksinda ei 
oleks selline rahaline koormus 
jõukohane. Muidugi tuleb vaa-
data ka riikide valitsuste suunas, 
et mis samme nad tunneli eden-
damise nimel astuvad.

Igal juhul on tunnel midagi 
sellist, mille valmimise loodan 
oma silmaga veel ära näha. Ma 
ei tea muidugi, kas see soov on 
määratud täituma.

Mida te Tallinna kolleegiga ro-
heprojektide osas kokku lep-
pisite?

Meie põhiline idee on ükstei-
selt õppida, et kuidas me tööta-
me. Helsingi on seadnud suured 
eesmärgid süsinikuneutraalsu-
se saavutamise suunas. (2029. 
aastaks peaks Helsingis võeta-
ma kasutusele rida uusi kütte-
lahendusi ja 2035. aastaks saa-
vutatama süsinikuneutraalsus, 
kasutades energiana meresoo-
just, päikest jpm rohetehnoloo-
giaid.) Teisalt seab see surve al-
la meie elektri- ja soojatootmi-
se. Igal juhul püüame fossiilkü-
tuste kasutamist vähendada. Me 
muidugi jälgime ühtlasi, kuidas 
lahendab Tallinn neid väljakut-
seid, ning püüame õppida.

Mida võiks Tallinn veel ette 
võtta, et muutuda Soome turis-
tide jaoks atraktiivsemaks?

Tallinn on juba väga atrak-
tiivne meie turistide jaoks. Aga 
millest me täna hommikul rää-
kisime (Tallinna linnapea Mih-
hail Kõlvartiga – toim) – me 
võiks linnades jõud ühendada, 
et Helsingit ja Tallinna ühes-
koos kaugemal turismi osas 
turundada. Samuti  võiks koos 
korraldada suuremaid sündmu-
si spordi ja  kultuuri vallas. Iga-
suguseid festivale. Ja need võik-
sid toimuda kahes linnas ühel 
ajal. Aga vaatame, mida meie 
linnade meeskonnad siin väl-
ja pakuvad. Meil on igal juhul 
suur soov koos töötada.

Püüame muuhulgas Euroo-
pa pensioniealistele tutvustada 
Tallinna ja Helsingit kui kak-
siklinna. Kui turvalist, põne-
vat ja mugavat sihtkohta. Miks 
mitte äratada näiteks sakslastes 
või prantslastes suuremat huvi.

Milline te ise olete turistina – 
on teil mingid kindlad nö ri-
tuaalid või kohad, kus välis-
maal  kindlasti käite?

Mulle meeldib väga jalgsi 
rännata. Näiteks Šotimaal või 
siis Walesis või Lõuna-Prant-
susmaal. 20-30 km päevas. Mul-
le meeldib käia vaatamas kesk-
aegseid külasid. Või siis palve-
rännutee Santiago de Compos-
telasse. See on minu viis Euroo-
pat tundma õppida – seal jalu-
tades. Mul on kindlasti plaanis 
käia Eestis läbi üks pikk matka-
rada. Maakondade nimed, mida 
see läbib, ei tule praegu kõik 
meelde, aga ma olen selle raja 
juba kaardil tundma õppinud.

Loe lugu ka veebist  
pealinn.ee

HELSINGI LINNAPEA:  
Tuleb vähendada töörännet 
takistavat bürokraatiat

peaks jõudma võimalikult oda-
valt, võimalikult lühikese ajaga."

Paljuräägitud tunneli ehita-
miseks pole linnade poolt min-
geid takistusi. Kuid maailm on 
järjestikustes kriisides tugevas-
ti muutunud, linnad seda ük-
si omast rahast valmis ei jak-
sa ehitada ja õhus ripub eriti 
sõjaga seotud kriisi tõttu vaid 
hulk küsimärke. 

Siiski on ilma tunnelitagi pal-
ju, mida saaks paremaks muuta. 
"Ega sadamas laeva pealt tulnu-
na pole praegu kuigi mugav eda-
si saada," märgib Telve, kelle sõ-
nul on uute uhkete terminali-
hoonete ehitamisest vähe,  võt-
metähendusega on kiire juurde-
pääs sadamale. Hea uudis on, et 
Tallinna Vanasadam saab 2023. 
a uue trammiliini.

Suvele vastu suurte  
ootustega

Samas on Tallinn, Tartu ja Hel-
singi teadaolevalt maailmas esi-
mesed linnad, mis on ellu viinud 
idee piiriülesest piletisüsteemist. 
See annab võimaluse kasutada 
ühtset ühistranspordi piletiostu-
võimalust kõigis kolmes linnas. 
Ühildatud piletid kehtivad kõi-
kide projektilinnade ühissõidu-

kites, välja arvatud maakonna-
liinidel ja Elroni rongides.

Mõistagi kõnelesid linnapead 
Juhana Valtiainen ja Mihhail Kõl-
vart ka sellest kõige igipõlisemast 
vennasrahvaid ühendavast side-
mest – turismist. Ehkki võiks fi-
losoofiliselt küsida: kui tallinla-
ne käib Helsingis või vastupidi, 
siis kas seda võib enam nimeta-
da turismiks või pigem visiidiks 
koduümbrusesse? 

Linnapeade arvates võiks 
Tallinna ja Helsingit kaksik-
linnana turustada kaugemates 
maades, alustades Euroopast. 
"Turism on Euroopas kindlasti 
kasvav tegevusvaldkond," mär-
gib Helsingi linnapea Juhana 
Vartiainen. 

Ka hotellide ja restoranide lii-
du tegevjuhi Killu Maidla sõ-
nul vaatavad Eesti majutusasu-
tused eelseisvale suvele optimist-
likult. Kui varem on Soome va-
litsus seoses pandeemiaga otse-
sõnu soovitanud soomlastel vä-
lismaale mitte reisida, siis nüüd 
see enam ei kehti. Turiste on Tal-
linna meelitanud eriti just uued 
ja suurejoonelised ettevõtmised, 
nagu näiteks Telliskivi loomelin-
nakus Fotografiska hiljuti avatud 
fotomuuseum.

Juhana Vartiainen kinnitas kohtumisel Tallinna kollegi Mihhail Kõlvar-
tiga, et Helsingi planeerimisel arvestatakse tulevase tunneliga kahe 
linna vahel. Tallinna Linnameedia

Raadiomehe ja üritustekorraldaja Enari Maiste arvates leiaksid Eesti-Soome festivalid ja spordivõistlused rohkelt publikut.   Scanpix

Keiu Telve meelest on vennasrahvastel teineteiselt palju õppida. Näiteks 
Eestis osatakse 1. septembrit tähistada säravalt ja pidulikult. Scanpix

Kokkuleppe järgi teevad Helsingi 
ja Tallinn koostööd:
• talentide, turistide ja ette-

võtjate linnadesse meelita-
mises.

• digi- ja andmekäitluses.
• nutika ja keskkonnasõbrali-

ku liikuvuse ja transpordi 
arendamises ning kliimast 
hoolivas ja kestlikus aren-
gus. 

HELSINGLASED: Käime Tallinnas 
ujumas ja söömas
Pealinn uuris Helsingis, kui 
palju on sealsed elanikud 
Tallinnas käinud.

"Mina olen paar korda käi-
nud," vastas Julius.

"Mina olen paar korda aas-
tas ikka käinud, see on väga 
ilus linn, eriti vanalinn," lisas 
tema kaaslane Oku. "Olen 
käinud seal puhkamas ja liht-
salt sööki ja jooki nautimas. 
Viimati käisin Tallinnas um-
bes neli aastat tagasi enne 
Covid-19 viirust. Jah, kindlasti 
soovitan väga Tallinna külas-
tada."

Seppo rääkis, et on käi-

nud Tallinnas aega veet-
mas. "Kuskil üks või kaks 
korda aastas käin seal uju-
mas," lausus ta. "Tiirutan ka 
linna peal, käin poodides 
pakkumisi vaatamas ja kui 
tundub hea, siis ostan mi-
dagi."

Pärast koroonaaega on 
laevad kahe linna vahel taas 
inimesi täis. "Eckerö Liin on 
küll koguaeg täis olnud," sel-
gitas Sirje. "Nädala keskel on 
vähem inimesi, eriti covidi 
ajal. Meie sõidame mehega 
pigem nädalavahetuseti, siis 
on inimesi rohkem."

Julius ja Oku.
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Kui Soome sisu ja Eesti jonn saavad kokku, võib sel-
lest sündida mõndagi uut. Kahjuks pani aga ko-
roonaviirus kahe vennasrahva läbikäimise pausi-
le. Eesti poolelt on nähtud soomlastes valdavalt tu-

riste: räägiti igatsevalt headest aegadest, kui soomlased hul-
ga raha kaubandusse ja restoranidesse jätsid. Soome poo-
lel omakorda kujunes eestlase sünonüümiks üha enam töö-
rändur. Kuna Soome valitsus hoiatas koroona ajal igasuguse 
reisimise eest, jäidki kahte maad põhiliseks ühendavaks lü-
liks siit töölkäijad.

Muidugi on suhete kängumisest kahju. Kahe maa ja ka-
he linna, Helsingi ja Tallinna tihedamast läbikäimisest on 
mõlemal poolel ainult võita. Kui Helsingi ja Tallinna lin-
napead nüüd uue koostöö vundamendi kokku leppisid, siis 
üks idee on Helsingi ja Tallinna turustamine turismilinna-
na siit kandist kaugemal Euroopas. Soojades maades lei-
dub rohkesti vanemaid inimesi, kel küllaga aega ja võima-
lusi reisimiseks.

Kui võtta Helsingit ja Tallinna ühe sihtkohana, siis nad 
vaid täiendavad teineteist. 
Ühel pool iidne vanalinn 
kombineerituna kaasaegset 
tukslevat energiat väljen-
dava linnasüdamega. Aja-
lugu kombineeritud rutaka 
elutempoga. Samas oled 
Helsingi näol sattunud na-

gu teise, lõdvestavasse maailma. Kellelgi ei paista olevat 
kiire ja on aega vaadata ja märgata enda ümber kõike.  

Soome Sisu on teatavasti veokitootja. Kunagi 1931. a 
seda kompaniid luues ei osanud asutajad aimata, et sel-
lest sõnast saab omakorda kogu soome rahvast kirjeldav 
sümbolväljend. Tähendades – hambad ristis, kõige kiuste – 
eesmärgile püüdlemist, mis väljendub ka igapäevatoimin-
gutes. Auto käivitamisel jubeda pakasega või maja ehita-
misel kõige ilgema ilmaga.

Soomlase aeglus võib vahel eestlase hulluks ajada. Aga 
soomlane ja eestlane moodustavad tavaliselt väga hea 

meeskonna. Uisapäisa otsuseid üldiselt ei 
sünni. Vasteks soomlase sisule on ilmselt 

eestlase jonn. Eesmärk tuleb saavutada. 
Ainult et eestlane kulutab sellele roh-
kem energiat ja vähem aega ning soom-
lane ilmselt vastupidi. Aga talved on 

külmad ja energia on hinnas.
Tallinna ja Helsingi koostöö 

tõuseb igal juhul fööniksina ko-
roona tekitatud tuhaväljalt. Tu-
rism on vaid üks ühine võima-
lus. Üsna ilmselt on Tallinna fir-
made poolel rohkesti IT-kompe-
tentsi, mida ühiselt arendada. 
Tallinna kui järgmise aasta Eu-
roopa rohelist pealinna huvitab 
kasvõi energiaalane rohekoos-
töö Helsingiga. Nimelt kavat-
sevad üle lahe naabrid 2029. 
aastast hakata üle minema 
loodussõbralikule linnakütmi-
sele - muuhulgas mereveesoo-
juse abil.

Soome sisu ja 
eesti jonn

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Eestlane pole vaid 
nn kalevipoeg ja 
soomlane turist.

KRISTIAN JAANI: 9. maid võib tähistada väärikalt –  
ilma lippude, lintide ja agressioonisõja sümboliteta
"Kõigi eestimaalaste huvides on kodurahu 
säilimine," ütles siseminister Kristian Jaa-
ni, kõneledes 9. mai tähistamisest kaitse-
väe kalmistul. "Olgem rahumeelsed, mä-
lestagem rahumeelselt," kõlab siseministri 
põhiline sõnum.

Tammsaare tee ja Tervise tä-
nava vahele on kavas rajada 
eraldi rattateed.

19. aprillil kell 18 tutvustab linn 
Rahumäe tee 6/1 politseijaos-
konna esises parklas Rahumäe 
tee remondiplaane. Rahumäe 
tee on kavas korda teha Tamm-
saare tee ja Tervise tänava vahel. 
Mõlemale poole sõiduteed raja-
takse 4,8 m laiused kergliiklus-
teed, jalakäijate ja jalgratturite lii-
kumisalad eraldatakse täringu-

kividest ribaga. Sinna, kus sel-
leks ruumi, on kergliiklustee ja 
sõidutee vahele planeeritud hal-
jasalad. Sõiduradade arv jääb 
lõigul samaks. Tuisu t ristmikule 
rajatakse vasakpöörderada 
Nõmme suunast Tuisu t pööra-
miseks. Sama ristmiku Rahumäe 
t harude ülekäiguradadele lisa-
takse ohutussaared. Tammsaa-
re tee ja Tuisu t vahel eraldatak-
se vastassuunad haljastatud 
eraldussaarega.

Vägivalda õigustavate sümboli-
te näitamise eest avalikes pai-
kades ja internetis on ette näh-
tud kuni 300 trahviühiku suuru-
ne ehk 2400-eurone trahv.

Justiitsminister Maris Lauri tut-
vustas riigikogule esimesel luge-
misel eelnõu, millega muutub 
väärteoks ja karistatavaks agres-
siooniakti, genotsiidi, inimsuse-
vastase kuriteo või sõjakuriteo 
toimepanemisel kasutatud süm-
boli avalik näitamine. Välisriigi ag-
ressioonikuriteoga liitumine, sel-
les osalemine või selle toetamine 
muutub eelnõu järgi aga kuri-
teoks. "See, milliseid õudusi Ve-
nemaa oma agressioonis Ukraina 
vastu toime paneb, on sõnades  
kirjeldamatu," märkis Lauri. "Saa-
me teada uute ja uute sõja- ja 

inimsusevastaste kuritegude toi-
mepanemisest, praeguseks või-
me rääkida juba Venemaa teadli-
kust genotsiidist ukrainlaste vas-
tu. Seetõttu on täiesti lubamatu, 
kui keegi püüab ükskõik millisel 
viisil Ukraina-vastast rünnakut 
toetada või õigustada, olgu sel-
leks siis otseselt agressioonis 
osalemine või kaudsemalt näi-
teks rahalise toetuse või sõda 
õhutavate sümbolite abil." 

Lauri sõnul on oluline, et ühis-
kondlikke pingeid Eestis elavate 
eri rahvuste vahel oleks võimali-
kult vähe. "Selliste sümbolite 
nagu Georgi lindi ja Z-tähe kasu-
tamine avalikes paikades ei ole 
aktsepteeritav."

Seetõttu esitas valitsus riigiko-
gule eelnõu, mis keelab agres-

siooni toetavate sümbolite avali-
ku näitamise. Justiitsminister tõi 
välja, et sümboli ohtlikkus tuleneb 
kontekstist, kus ja kuidas seda 
kasutatakse, mistõttu ei ole eel-
nõus toodud välja konkreetset 
sümbolite loetelu. Inimebe võe-
takse vastutusele, kui sümboli 
kasutamise eesmärk on toetada 
või õigustada agressiooni, teatud 
tüüpi kuritegusid või teiste ini-
meste hirmutamist ja alandamist.

Avaliku koha alla kuulub ka in-
ternet. Keelatud sümboli näitami-
se eest on ette nähtud kuni 
2400-eurone rahatrahv või arest, 
juriidilise isiku puhul on eelnõu 
järgi trahvi suuruseks kuni 32 
000 eurot.

Samas ei oleks karistatav, kui 
sümbol on mõnel antiigipoes 

müüdaval esemel või kasutatak-
se seda teatrietendusel ilma tau-
nimisväärse eesmärgita. Samal 
põhjusel ei oleks väärtegu ka iga-
sugune tavapärane Z-tähe kasu-
tamine.

Agressori relvajõududega liitu-
mine muutub kuriteoks, mille eest 
on võimalik karistada kuni viie-
aastase vangistusega. Lisaks on 
keelatud igasugune abi agresso-
rile. Näiteks vahetult agressorriigi 
relvajõudude või relvastatud ük-
suste igasugune vahetu toetami-
ne, sealhulgas rahastamine.

Keeld kehtib ka välismaal teh-
tud tegudele, kui selle on toime 
pannud Eesti Vabariigi kodanik, 
Eesti elamisloa või elamisõiguse-
ga inimene või Eestis registreeri-
tud juriidiline isik.

Tule Rahumäe tee 
projektiga tutvuma!

Riik keelab agressiooni sümbolite avaliku näitamise 

Virkko Lepassalu 
virkko.lepassalu@tallinnlv.ee

Kuidas on politsei valmistunud 
lähenevaks pronksiöö aastapäe-
vaks 26. aprillil ja 9. maiks? 
Milleks valmis ollakse?

Nendeks päevadeks on polit-
sei koos partneritega kogu aeg 
valmis, on olnud igal aastal. Po-
le siin midagi üllatuslikku. Tõsi, 
sel aastal asetub 9. mai hoopis 
teistsugusesse konteksti ja loo-
mulikult tähendab see ka polit-
seilt teistsugust ettevalmistust. 

Aga veel kord – 26. aprill 
ja 9. mai on igal aastal asu-
nud politsei erilise tähelepanu 
all. Kontekst on olnud aastati 
erinev: et mida tuleb arvesta-
da, kuidas tegevust kavanda-
da, mida arvestada ennetus-
töös. Sealhulgas nendel päeva-
del läbi viidavate ürituste kor-
raldajatega. 

Mida see eriline valmisolek en-
das siis kätkeb?

Eks tehakse analüüse, hin-
nanguid, mida võib oodata. 

Fakt on see, et rääkides 9. 
maist ja sümboolikast, mida  on 
praegu rakendatud Venemaa sõ-
ja õigustamiseks Ukrainas, siis 
need sümbolid ei ole kindlasti 
9. mai tähistamise juures koha-
sed. Langenute või hukkunute 
mälestamine on lubatud. Aga 
tehkem seda väärikalt, rahuli-
kult. Viigem soovi korral lilled 
mälestussamba juurde või lan-
genute haudadele ja mingem ra-
hulikult edasi. Kuid kasutada ei 

tohi sümboolikat, mis on prae-
gu rakendatud Vene propagan-
da vankri ette. Teatud sümbo-
lid on Ukraina kontekstis erili-
sed. Mõelgem selle peale. 

Rääkides sümbolitest, siis kas 
Georgi lindid on näiteks luba-
tud?

Kõike tuleb vaadata konteks-
tis. Riigikogus on lugemisel vae-
nulikke sümboleid käsitlev eel-
nõu, karistusseadustiku muuda-
tus: paragrahv 151 märgiga 1. 
See räägib sümbolite keelami-
sest, mis toetavad või õigusta-
vad mingit sõjalist agressiooni. 

Oluline on siin vaadata 
ühe või teise süm-
boli eesmärki, et 
millisel juhul 
on see kee-
latud. Meil 
tuleb te-
ha vahet, 
kas min-
git sümbo-
lit müüak-
se ajalooli-
se esemena 
kusagil antii-
gipoes või se-
da kasutatakse 
9. mail bravuurikalt 
teiste inimeste alandamiseks 
või  sõjakuritegude õigustami-
seks. Viimasel juhul loomulikult 
peab sekkuma politsei. Kui au-
väärt riigikogu võtab eelnõu vas-
tu, siis me saame selge õigusliku 
raami – nii ennetavaks tegevu-
seks kui ka  tegutsemiseks näiteks 
mõne sündmuse puhul kohapeal.  

Aga see eelnõu ei anna min-
git sümbolite loetelu – ja see on-
gi hea –, vaid ta võimaldab hin-
nata ühe või teise sümboli ka-
sutamist kontekstis. 

Miks on see sõjasümbolite kee-
lustamise seaduseelnõu, mis rii-
gikogus lugemisel, vajalik?

Kõigepealt annab see ühis-
konnale väga selge sõnumi süm-
bolite vaates. Ma rõhutan, et 
kontekst on oluline. Näiteks 
võib rääkida ka sümbolitest, 
mida natsiarmee kasutas muu-
hulgas Eesti okupeerimisel. See 
eelnõu annab aga seaduseks saa-
des ühiskonnale väga põhimõt-
telise hoiaku: selliste sümbolite 
kasutamine ei ole ok, kui ees-
märgiks on inimeste alanda-
mine või hirmutamine. Selle 
kaudu annab eelnõu ka polit-
seile kindlapiirilise raamistiku 
sekkumiseks – samuti  selgita-
miseks. Kõik algab alati ikka-
gi selgitamisest.

Millised karistused olek-
sid siis teoorias või-

malikud, kui näi-
teks keegi mõ-

ne sümboliga 
silmnähta-
valt provot-
seerib?

Kui 
räägime 
eri avali-
kest sünd-

mustest, 
siis provo-

katsioonid on 
alati riskikoht. Ja 

politsei peab arvesta-
ma, et võib esineda isikuid, 

kelle eesmärk ongi provot-
seerida. 

See, mis võib järgneda süü-
teomenetluse korras – siin leidub 
väga palju eri variante. Oleneb, 
mida provotseerimisega on püü-
tud saavutada. Siin on detaili-
desse keeruline laskuda.

Z-tähe
näitamine
tähendab

sõjakuritegude
õigustamist.

Minu sõnum on, et olgem 
mõistlikud. Olgem rahumeelsed. 
Politsei teeb väga head tööd. 
Vestleb inimestega. Ennetab oh-
te – kui vaja. 

Kui keegi käitub Georgi linti 
kandes provotseerivalt, siis te-
gelevad temaga korrakaitsjad, 
aga kui Georgi lint ripub näi-

"Provotseerimisoht on alati olemas. Minu sõnum on aga, et olgem mõistlikud. Olgem rahumeelsed." ütles Jaani.  Scanpix
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teks autos peegli küljes, siis kas 
see on lubatud?

Kõik oleneb olukorrast. Mõ-
nel juhul on ehk otstarbekas ka 
lihtsalt vestelda selle inimese-
ga, kellel see ripub auto peeg-
li küljes. Lihtsalt vestelda. Kü-
sida inimeselt, mis on see ees-
märk, mida ta taotleb. 

Loomulikult on aga hoopis 
teistsugune olukord, kui  tul-
lakse bravuurikalt, õigustades 
oma sõnumitega seda, mida Ve-
nemaa on praegu Ukrainas tege-
mas. Need on erinevad lähene-
mised, erinevad praktikad. Ja 
politsei on siiamaani 
eri avalike ürituste 
puhul käitunud 
väga profes-
sionaalselt, 
valinud 
õige lä-
henemise. 
Aga veel 
kord: tea-
tud sümbo-
lid ei ole ala-
ti ok. 

Ja seesama, mida 
rääkisite Georgi lindi 
kohta, on rakendatav Z-tähe 
kasutamisel sümbolina?

Jah, sest seda kasutab Vene 
Föderatsioon Ukrainas sõdimi-
sel. Z-täht on kirjutatud tanki-
de külje peale, samal ajal kui 
need on tulistanud või tulista-
vad tsiviilobjekte. Seega Z-tä-
hel on väga konkreetne tähen-
dus: sõjakuritegude toetamine, 
õigustamine. 

Kas 9. mail pronkssõduri juurde 
kogunemine on aktsepteeritav 
või peaks sellest hoiduma?

Sõjas hukkunute mälestami-
ne ja kalmistule minek ei ole kee-
latud. Me ei tohiks aga korral-
dada avalikke üritusi või rong-
käike või hulkadena tähistamist. 
Me peaksime hukkunuid mäles-
tama väärikalt.  

Kas see on käsitletav avali-
ku koosolekuna, kui kalmistu-
le koguneb 9. mail siiski korra-
ga suurem hulk inimesi?

Avalikul koosolekul on 
alati väga konkreet-

sed tunnused, 
et millal saab 

avalikust 
kogunemi-
sest ava-
lik koos-
olek. See 
on täpse-
malt kir-
jas korra-

kaitsesea-
duses. Aga 

ärgem rääki-
gem sellest, et 

sinna kogunetakse. 
Kui inimesed soovivad sõ-

jas hukkunuid mälestada, siis 
nad peaksid sinna mitte kogu-
nema, vaid panema lille ja lii-
kuma edasi. 

See ei peaks olema kogune-
mine, vaid toimuma nii, et soovi 
korral minnakse, külastatakse 
kalmistut ja mälestatakse. Veel 
kord: selline mälestamine ei ole 
mitte kuidagi keelatud. Keela-

tud on aga organiseeritud üri-
tuste läbiviimine.

Mis on politsei soovitused nii 
eestikeelsetele kui venekeelsete-
le elanikele? Kuidas käituda, et 
ei lahvataks konflikt?

Kõige lihtsam sõnum ongi, 
et käitugem väärikalt. Kes soo-
vivad, võivad kalmistule lilled 
viia. Sõja õigustamiseks ja tei-
se riigi okupeerimiseks kasu-
tatavaid sümboleid ärgem ka-
sutagem. 

Kiidan omavalitsusjuhte, 
sealhulgas Tallinna linnapead, 
kes on täpselt sama sõnumi ju-
ba ka edastanud. Mälestagem il-
ma sümboliteta: olgu need siis 
Z-tähed, Georgi lindid, Nõuko-
gude Liidu lipud, Vene sõjaväe-
vormid vms. Sama üleskutse on 
teinud ka sõjaveteranide liit. Nad 
on samamoodi öelnud, et mä-
lestagem, aga ilma sümboliteta. 
Ma arvan, et nad saavad suure-
päraselt aru, millistest sümboli-
test jutt käib.

Kuidas siis on analüüside põh-
jal mulje jäänud – kui kergeks 
või raskeks kujuneb kodurahu 
hoidmine?

Me oleme kõik, kes me siin 
elame, eestimaalased. Kõigi ees-
timaalaste huvides on kodurahu 
säilimine. Olenemata, mis kee-
les kodus kõneldatkse. Usun, et 
see on meie kõikide soov. Ol-
gem rahumeelsed. Mälestagem 
rahumeelselt. Mälestagem nii, 
et me arvestame ka kõiki teisi 
ühiskonnaliikmeid. 

KRISTIAN JAANI: 9. maid võib tähistada väärikalt –  
ilma lippude, lintide ja agressioonisõja sümboliteta

Lilli  
võib viia, kuid  
rongkäiguks  

koguneda  
ei tohi.

Tule riigikogu 
lahtiste uste 
päevale!
Riigikogu tähistab laupäeval, 
23. aprillil oma 103. sünnipäe-
va lahtiste uste päevaga kella 
11-16. Päev algab Rigikogu 
esimehe Jüri Ratase tervituse 
ja lossi rõdult kõlava kontser-
diga. Toompea lossis toimu-
vad ekskursioonid, fraktsioo-
nides saab kohtuda saadiku-
tega ning avatud on pääs Pika 
Hermanni torni. Külas on 
rändraamatukogu, oma tege-
misi näitab kaitseliit, toimuvad 
temaatilised töötoad. Üritu-
sed on tasuta. Vaata päeva 
kava: riigikogu.ee

Tänavu saab 
toetust 99  
linnaaeda

Sel aastal toetab linn 28 kogu-
konnaaeda ja 71 õppeaeda 
kokku ligi 220 000 euroga. 
Alates eelmisest aastast on 
vähemalt üks kogukonnaaed 
olemas igas linnaosas, neile li-
sanduvad õppeaiad, mille on 
rajanud eri linnaasutused. Tä-
navu tuleb juurde 32 uut linna-
aeda. Kokku on sel aastal Tal-
linnas 159 kogukonna- ja õp-
peaeda.  Linnaaianduse koge-
muste vahetamiseks on loo-
dud Facebook’i grupp 
"Söödav linn TLN / 
Съедобный город ТЛН / Edib-
le city TLN" ja õppeaedade 
grupp "Tallinna linnaasutuste 
õppeaiad". Linnaaianduse 
sündmuste info leiab veebile-
helt: tallinn.ee/keskkond/lin-
naaiandusesundmused.

Lasnamäe  
otsib jaanitulele 
kauplejaid
Sel suvel tähistab Lasnamäe 
linnaosa taas suurejooneliselt 
jaanipäeva ja otsib sel puhul 
kauplejaid, kes sooviksid pak-
kuda kohapeal toitu jm. Las-
namäe jaanituli toimub 22. 
juunil algusega kl 19 Paevälja 
tühermaal, kuhu saab muga-
valt tulla nii jalgsi kui ka arvu-
kate bussiliinidega. Kavas on 
kontsert ja rahvatantsud, ko-
hapeal saab osta toitu ja muid 
kaupu. Pisemaid osalejaid oo-
tab lasteala. Õhtu tipneb suu-
re lõkkega. Sündmusel saab 
kaubelda müügipiletiga, mille 
hind sõltub pakutava kauba 
liigist. Registreerimine lõpeb 
28. aprillil kell 12, registreeri-
mine ja lisainfo german.leve-
nets@tallinnlv.ee, tel 645 
7750. Tänavu ei müüda Las-
namäe jaanitulel  alkohoolseid 
jooke, neid on keelatud ka 
kaasa tuua.

Ükski päev ei tohi õigustada ega  
õhutada vägivalda
Roger Kumm, 
Ida-Harju politseijaos-
konna juht
 
Valitsus kiitis 
31. märtsil 
heaks ja esi-
tas parlamen-
dile karistus-
seadustiku 
muudatused, mis 
muudaksid vaenuli-
ku sümboolika kasuta-
mise karistatavaks väär-
teoks. 

Olenemata sellest, kas see 
muudatus jõustub 9. maiks või 
mitte, on agressiooni toetava-
te sümbolite kandmine sobi-
matu. Häirivates olukordades 
sekkub juba politsei. Räägime 
sümboli demonstreerijaga, 
selgitame, miks see on sobi-
matu, palume tal sümbolit ee-
maldada. Karistamine on nüüd 
võimalik vaid juhul, kui kõrvali-

sed isikud on kasutatud süm-
boli pärast mures või 

tunnevad hirmu ja 
on valmis tun-

nistama. 9. mai 
seisuga on 
Tallinnas üks 
rahvakoos-
olek, mis re-

gistreeriti juba 
enne sõda. Kor-

raldaja ütles, et jä-
tab ürituse ära, mis on 

meie hinnangul antud olukor-
ras ainuõige otsus. Igal juhul 
töötab politsei 9. mail suuren-
datud jõuga avaliku korra ta-
gamiseks ja võimalike ohtude 
ennetamiseks.

On selge, et praegune olu-
kord ja Putini agressioon Uk-
rainas tekitab ärevust ja mu-
ret. Seetõttu jäävad kõik Eesti 
elanikud rahvusest ja emakee-
lest hoolimata rahulikuks ja 
hoiavad ühte.

HEINZ VALK: Ärgem laskem end  
provotseerida
 9. mai on keeruline ja ok-
kaline probleem ning 
siin on kerge libise-
da provokatsiooni-
desse. Venelased 
kuuluvad teise 
maailmasõja võit-
jate hulka ning 
nende soov seda 
tähistada on mõis-
tetav ja nende õigus. 

Meie jaoks on see pe-
riood aga väga valus, sest sõja 
lõpp ei toonud Eestile tagasi 
iseseisvust. Me ei peaks aga 
kaasa minema nendega, kes 
tahaksid 9. mail minna pronks-
sõduri juurde Eesti või Ukraina 
lippe lehvitama. Parem, kui 
selle päeva ilma sekeldusteta 
üle elame, ja seega pole tark 
sinna torkima minna, kui lilli 
viiakse. Kulub mõni tund, kogu 
see tähistamine saab mööda 
ning järgmisel päeval on juba 
unustatud. 

Mõistus tuleb hoida jahe 

ning mitte lasta 
tunnetel võitu 

saada. Sa-
mamoodi 
vältisime 
intrite 
provokt-
sioone 

laulva re-
volutsiooni 

ajal.  Paljudel 
poistel rusikad 

sügelesid, kui rahvas kogunes 
Toompeale ja nõukogude-
meelsed sealt minema suruti. 
Aga võib vaid arvata, mis toi-
munuks, kui me poleks rahuli-
kuks jäänud, siis olnuks see 
vesi intrite veskile. Toonane 
15. mai oli märksa ohtlikum kui 
saabuv 9. mai. Me oleme oma 
unistused saavutanud, tark on 
neid hoida. Nii et säilitagem 
rahu. Tehkem nägu, nagu sõja-
väekalmistul ei toimuks mida-
gi.  Elagem see päev rahulikult 
üle. 

ANDRA VEIDEMANN:  
Leinakem 9. mail omaette
Rahvastikumi-
nistrina võt-
sin osa 
ühest
konve-
rentsist, 
kus vene 
saadik 
nokkis mind. 

See oli taas 
periood, kui Eesti-
Vene suhted polnud mitte kõi-
ge päikesepaistelisemad. 

Toonane Vene suursaadik 
nokkis või ründas mind küsi-
musega, et teate, ma sõidan 
Velikije Lukisse, tähistama 

suure sõja lõpu päeva. Teie 
kindlasti ei sooviks sel-

lele ausambale ühtegi 
lille viia. 

Ütlesin, et eksite 
väga sügavalt. Olen 
seal mälestussamba 

juures käinud. Seal 
langes väga palju noori 

eesti mehi. Loomulikult 
tahaksin nende mälestuseks 

viia mitte ühe lille, vaid terve 
lillesülemi, kui see vaid suu-
daks nad tagasi tuua. Nii et 
see, kuidas me mäletame sõ-
du ja selle tagajärgi, on väga 
erinev. 

"Provotseerimisoht on alati olemas. Minu sõnum on aga, et olgem mõistlikud. Olgem rahumeelsed." ütles Jaani.  Scanpix
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"Tegemist on väärikate ini-
mestega ja sellise valikuga 
anname ühiskonnale ka si-
sulise signaali," lausus 
Tallinna linnapea Mihhail 
Kõlvart. "See, mida praegu-
sel raskel ajal väga vajame, 
on hoolimine ja toetamine, 
aga kindlasti ka kultuur, mi-
da ei tohi kunagi unustada."

Linnavalitsus määras kolma-
päeval pealinna vapimärgi kan-
didaatideks Lilia Laulu ja Lee-
lo Tungla. Kõlvarti sõnul tähis-
tab Leelo Tungal sel aastal ka 

75 aasta  juubelit. "Ta on 
kirjutanud raamatuid 
nii lastele, noortele 
kui ka täiskasva-
nutele," märkis 
linnapea. "Tä-
nu loomingu-
le on ta tun-
tud ja armas-
tatud inimene, 
aga ka sellepä-
rast, et minu arva-
tes on tal väga tund-
lik sotsiaalne närv. Te-
ma kohta võib öelda, et ta on 
tõeline ühiskonnategelane."

Teine kandidaat Lilia 
Laul töötas viimased 

30 aastat Eesti Pu-
nase Risti Tallin-
na seltsis. "Loo-
mulikult näe-
me sel aastal 
eelkõige ak-
tiivsust, pa-
nust ja tegevu-

si, mis on seotud 
Ukraina toetami-

sega," ütles Kõlvart. 
"Aga tegelikult on Li-

lia Laul kõik need aastad ak-
tiivselt tegelenud eri projektide 

elluviimisega. Sealhulgas ka ko-
roona ajal, aga mitte ainult. Üks 
tema algatusi on ka tuntud pro-
jekt "Ranits", mis on mõeldud 
abivajavate perede laste toeta-
miseks koolitee alustamisel, ja 
selliseid projekte on veel küm-
neid ja kümneid."

Lisaks tegi Tallinna linna-
võim ettepaneku määrata 22 ini-
mesele linna teenetemärk. Kan-
didaatide hulgas on ajakirjanik-
ke, kultuuriinimesi, ärimehi jpt. 
Näiteks ajakirjanik Anton Alek-
sejev, linnateatri näitleja Anu 
Lamp, tippsportlane Katrina Le-

his, kirjanik Aino Raud, Kanuti 
Gildi Saali kunstiline juht Priit 
Raud, Käo tugikeskuse direktor 
Marina Rummo, Põhja pääste-
keskuse juht Marko Rüü, Ees-
ti Olümpiakomitee president ja 
ettevõtja Urmas Sõõrumaa ja 
mupo juhataja Aivar Toompe-
re. "Nende inimeste puhul ole-
me me näinud mitte ainult nen-
de aktiivsust ja seisukohti kriisi 
ajal, vaid ka pika elu jooksul," 
märkis linnapea.

Leelo Tungal ja Lilia Laul saavad Tallinna vapimärgi

Tondiraba  
pargis orientee-
rumine noortele
24. aprillil kell 12 toimub Lasna-
mäel Tondiraba pargis orien-
teerumine 14-19-aastastele 
noortele, kes sooviksid vabas 
õhus aktiivselt aega veeta. 
Orienteerumisele saab ennast 
registreerida nii üksi kui ka 
3-5-liikmelise võistkonnana. 
Registreerimisvorm on avatud 
kuni 22. aprillini https://docs.
google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSeBAKOYkVE5Ayb-
JZNzIGLm3SkhBv2g11zIF-
bp5Y9XgfSpoaJA/viewform. 
Võistkondliku registreerimise 
korral registreerib iga liige end 
eraldi. Üksikutest osalejatest 
grupeeritakse juhuslikud 
meeskonnad. Parimatele au-
hinnad ja kingitused.

Merivälja laste-
aia uus maja sai 
katuse alla
14. aprillil võtsid Tallinna abilin-
napea Vadim Belobrovtsev ja 
Pirita linnaosa vanem Tõnis Lii-
nat Eventus Ehitus OÜ-lt vastu 
Merivälja lasteaia (Haaviku tee 
10) uue hoone sarikapärja ja 
tänasid ehitajaid seni tehtud 
töö eest. Lasteaia vana maja 
lammutati ja selle asemele ker-
kib uus energiasäästlik 10-rüh-
maline lasteaiahoone 240 lap-
sele. Uuel lasteaial saavad ole-
ma moodsad rühmaruumid, 
õpperajad, liikluslinnak, män-
guväljakud, päikesepaneelid 
katusel jpm.  Lasteaia uus hoo-
ne maksab 7,29 miljonit eurot, 
ehitus  lõpeb kava kohaselt tä-
navu oktoobris.

Rabajooks  
lõppeb Karl-
Erik Taukari 
kontserdiga
24. aprillil toimub traditsiooni-
line Rabajooks, mis sel korral 
tähistab oma 95. sünnipäeva. 
Sünnipäev toob endaga kaa-
sa palju põnevat stardi- ja fini-
šialale ning lõppeb kell 16 Va-
baduse pargis toimuva Karl-
Erik Taukari kontserdiga.

Rabajooksu stardipaik on 
Pääskülas, Suvila ja Kalda tä-
nava ristmiku läheduses kell 11 
hommikul. Start on avatud 
kuni 11.40-ni. Rada on 6,3 km 
ning rajale lastakse iga 5 minu-
ti tagant. Esimeses ühisstardis 
startinute vahel selgitatakse 
välja kolm paremat meest, 
naist, poissi (12-aastased või 
vanemad) ja tüdrukut (12-aas-
tased või vanemad). Raba-
jooks on tasuta ja osavõtja-
kaardi saab täita enne starti 
kohapeal. Info www.raba-
jooks.ee.

Kristiina Kröönström, 
Taavi Tamula
pealinn@tallinnlv.ee

Tallinna innovatsioonikon-
verentsil MELT sai näha 
seentest valmistatud ehi-
tusmaterjali ja plaastreid, 
mis aitavad inimese stressi-
taset märgata.

Tallinna innovatsioonikonve-
rentsil MELT tutvustasid tead-
lased Eesti uusimaid tehnoloo-
giasaavutusi. Näiteks ettevõte 
MyCeen valmistab ehitusmater-
jalide nappuse ja kiire hinnatõu-
su ajal neid tööstusjääkidest ja 
seentest."Seeneniidistik käitub 
sidujana, mis seob kokku ka näi-
teks pudeda saepuru," selgitas fir-
ma üks asutajatest Siim Karro. 
"Õigetes tingimustes seeni kas-
vatades muutub saepuru tah-
keks, tugevaks ja heade soojus-
omadustega materjaliks."

Ettevõte Temp ID on aga väl-
ja mõelnud korduvalt kasutata-
vad ja pika elueaga nutiplaastrid, 
mida kandes saab inimene pide-
valt olla kursis oma kehatempe-
ratuuriga, tulemusi näeb nutitele-
foni ekraanilt. "Uurisime, kuidas 
erinevad Covid vaktsiinid mõju-
tasid kehatemperatuuri," lausus 
TempID juhatuse liige Mihkel 
Tedermaa,  "Samas võib näha, 
et kui ees ootab pingeline esine-
mine laval või kui inimesele tuli 
kuri kõne, tõstab see kohe tema 
kehatemperatuuri. Niisiis saab 
sel viisil ka stressi analüüsida."

Koostöö ja suhtlus olulisim
Foorumi peaesineja Antoni 

Lacinai õpetas, kuidas saaks fir-
mad oma nutikate ideedega tu-
rul läbi lüüa. "Parim omadus on 
seejuures empaatiavõime – oskus 
mõista teisi inimesi. Tuleb nen-
dega suheldes ka päriselt kohal 
olla, samuti nagu oma tiimiga," 
rääkis  ta. "Samuti tuleb oma 
ideedest rääkida selgelt ja ener-
giliselt. Kõik need võimed tee-
vad inimesest hea juhi. Kui sa 
ei mõista teist inimest, on sul ka 
raske oma sõnumit selgitada."

Majandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumi digiarengu 
asekantsler Luukas Kristjan Il-
ves nentis, et halvast juhtimisest 
olulisem on rääkida heast juhti-
misest. "Sa pead oskama oma 
teenuseid teenustena kirjeldada, 
pead oskama inimesi motiveeri-
da ja loovust ja koostööd tekita-
da," selgitas ta. "Kui sa seda kõi-
ke ei tee, siis sa ei saa tehnoloo-
giainvesteeringust kasu kätte. Sa 
võid panna 10-100 miljonit eu-
rot mingisse taristusse, aga kui 
sa selle peale ärilist ja inimväär-
tust ei loo, on kõik  mõttetu."

Ilvese hinnangul ei kuku start-
up̀ id läbi seetõttu, et on  palgatud 

rumalaid inimesi või oli tehno-
loogia vale. Pigem kukuvad fir-
mad läbi, kui koostöö partneri-
te ja klientidega ei suju.

Teadus- ja ärilinnaku Tehno-
pol tegevjuhi Indrek Orava sõnul 
aitab linnaku start-up̀ ide inku-
baator alustavate nutiettevõtete 
arengut kiirendada. "Meie liht-
salt tuleme oma ekspertteadmis-
tega ja mentorite võrgustikuga 
juurde ja aitame ettevõtetel kas-
vada," lausus ta. "On palju in-
senere ja IT-inimesi, kellele pa-
kume nö pehmete valdkondade 
koolitusi. Näiteks enesejuhtimi-
se õpet, aga ka seda, kuidas lä-
bi rääkida, kuidas müüa. Selge 
see, et kui inimene on tegelenud 
aastaid ainult ühe kitsa tehnili-
se asjaga, siis tal ei pruugi olla 
sama head suhtlusoskused. Aga 
siin on muidugi ka erandeid."

Tehnikaülikooli vanemteadu-
ri Alar Kuusiku hinnangul võtab 
innovatsiooni jõudmine ülikooli-
dest ettevõteteni veidi aega. "Üli-
kool on suhteliselt aeglane, sest 
teadurid ja insenerid tegeleksid 
seal hea meelega lõpmatuseni 
mingi sügava probleemiga," sel-
gitas ta. "Oluline on aga, et tea-
durid suudavad õppida. Kui nen-
de juurde pöörduda ka teist või 
kolmandat korda, siis tulemus 
kindlasti paraneb. Seetõttu soo-
vitan kasutada kõiki meetmeid, 
mis ülikoole ja ettevõtteid kok-
ku viivad."

Ilves nentis, et innovatsioon ja 
koostöö selle jaoks on kallis. Üks 
võimalus probleemi lahendami-
seks on tema sõnul riigi toetus. 
"Meie laiema avalik huvi on ju 
see, et innovatsioon leiaks aset," 
ütles ta. "See on aga ühiskon-
na ja maksumaksjate raha, mil-
le eest tuleb siis ka mingi väär-
tus luua. Seega iga ettevõte se-
da raha ei saa."

Eesti väiksus on eelis
Kuusik tõi välja Eesti eelise – 

meie riik on väike ja kõik räägi-
vad kõigiga. "Küllap satuvad siin 
omavahel kokku nii need kuivad 
matemaatikud, insenerid, kui ka 
loovamad inimesed. Kõige äge-
damad asjad sünnivadki sellest, 
kui need inimesed niimoodi kok-
ku satuvad," lausus ta. "Rääkige 
inimestega, tutvustage oma ideid, 
sest kunagi ei tea, kust see kon-
takt võib tulla."

Teisalt on meil Kuusiku sõnul 
teada kõik kohad, kust teadmisi 
võib leida. "Me käisime paar päe-
va tagasi Tartu Ülikooli kliiniku-
mis, seal on teatud sorti kompe-
tents, teises haiglas jälle teine," 
ütles ta. "Meil on tegelikult kõi-
gil olemas suhteliselt hea võrgus-
tik. Kasutagem seda!"

Konverentsi arutelusid saab 
järele vaadata ka melt.ee ko-
dulehelt.

SEENETELLIS JA 
STRESSIPLAASTER: 
Nutifirmad peavad  
täna kliente võitma 
roheliste leiutistega

Tehnopol aitab ettevõtetel rohepööret teha

Kui sa tänapäeval ei tee tarbi-
jale selgeks, kuidas  oma too-
teid roheliselt toodad ja müüd, 
läheb ta konkurendi juurde. 

Tehnopoli tegevjuhi Indrek 
Orava sõnul on Tehnopol välja 
tulnud teenusepaketiga, mis ai-
tab ettevõtetel rohepöördele 
orienteeruda. "Kõigepealt aita-
me teha roheauditi ja sinna 
juurde koostada rohepöörde 
teekaardi," ütles ta. "Need aita-
vad kokku leppida, mis on lõpp-
eesmärk, mis on vahe-eesmär-
gid, ja kuidas seda kõike mõõta. 
See on kindlasti suur töö, mis 
meid kõiki ees ootab. Tänavu 

katsume mõõta 
enda IT-jalajälge 
keskkonnale."

See ei ole Ilve-
se sõnul sugugi 
lihtne tegevus, 
sest metoodikad 
on alles väljatöö-
tamisel. "See nõuab väga palju 
analüüsi ja on küllaltki kulukas," 
nentis ta. "Samas on enamik ro-
hepöördest ka üldiselt ressursi 
kokkuhoid, et me saame asju 
odavamalt."

Innovatsioonilektori Anu 
Ruuli sõnul on oluline mõista, 
mis paneb ettevõtteid rohe-

pöördes osalema, 
kui nad ei näe sel-
les kasu. "Kasu on 
see, et tarbija 
hääletab jalgade-
ga. Kui sa ei kuu-
luta piisavalt, et 
toodad roheliselt 

ja kestlikult ning et see on su 
väärtustes kirjas, läheb tarbija 
konkurendi juurde. Võib-olla tä-
na tundub see kulu, et ma pean 
arvutama, investeerima, vahe-
tama, utiliseerima ja mõtlema 
teistmoodi, aga homme on see 
terve uus turg, sest uus gene-
ratsioon mõtleb teisiti."

MyCeeni üks asutaja-
test Siim Karro näitab 

nn seenetellist – tu-
gevat ja kerget plokki, 
kus seeneniidistik ai-

tab muidu pudedat 
saepuru tugevasti 

koos hoida.
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Linnavalitsus otsustas asu-
tada sihtasutuse Tallinna 
Haigla Arendus, mis hakkab 
koordineerima uue haigla 
rajamist. 

Haigla süvise ja välisvõrkude 
ehitus peaks algama juba 2023. 

aastal. "Tegemist on kogu riigi 
jaoks strateegiliselt olulise pro-
jektiga, mistõttu oleme projekti 
lisanud teise maa-aluse korruse, 
mis kulude kokkuhoiu ja pingeli-
se ajagraafiku tõttu alguses  kõr-
vale jäeti," ütldes linnapea Mih-
hail Kõlvart. "Selleks tegime ka 

valitsusele ettepaneku suunata 
lisaeelarvega 47,4 miljonit eu-
rot Tallinna Haigla teise maa-
aluse korruse projekteerimiseks 
ja rajamiseks, et saaksime luua 
Põhja-Eestisse kriisihaigla. Loo-
dav sihtasutus hakkabki juhti-
ma kogu ehitust ja selle etteval-

mistust." Uus haigla peaks ker-
kima Lasnamäele Paevälja asu-
misse, aadressidele Narva mnt 
129 ja 129b.

Sihtasutuse juhatusse võib 
kuuluda kuni neli liiget, nõu-
kogusse aga kolm kuni ühek-
sa liiget, kellest kolme liikme 

määramiseks küsib linnavalit-
sus ettepanekut sotsiaalminis-
teeriumilt. Asutamisel määra-
takse juhatuse liikmeteks viieks 
aastaks Sven Kruup, Ebe Nõmm 
ja Kaitis Väär. Sihtasutuse käi-
vitamisega seotud kulude kat-
miseks annab linn sihtasutusele 

rahalise sissemaksena 1,2 miljo-
nit eurot. Tallinna Haigla projek-
teerimiseks sõlmis linn lepingu 
hanke võitja, Itaalia ettevõtete-
ga ATIproject srl ja 3TI Progetti 
möödunud aasta 11. novembril. 
Haigla peaks kava kohaselt val-
mima 2027. aastal.

Sihtasutus hakkab koordineerima uue haigla rajamist 

IduEDU festival: Head õpetajat ei 
asenda ükski moodne tehnikavidin
Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

Et kodutöö või mõni ülesan-
ne õpilases hirmu ja eba-
meeldivust ei tekitaks, tu-
leks materjal  tükeldada nii, 
et laps või noor teeb ühe tü-
ki ära ning võtab järgmise.

26. aprillil algab Tallinna ha-
riduskvartalis moodsa õppimi-
se festival IduEDU 2022, mille 
alateema on sel aastal "Õnnelik 
õppija – krihvli või tahvliga?". 
Tallinna Ülikooli nooremteadur 
ja Tallinna lastehaigla kliinilise 
psühholoogi Õnne Uusi sõnul 
ei saa pidada enesestmõisteta-
vaks, et õpilased tulevad mit-
me keskendumist vajava üles-
andega korraga iseseisvalt toi-
me. Just seda nõudis aga koroo-
naaegne kodusõpe.

"Eeldati, et laps võtab õppe-
tüki ja planeerib sammud, kui-
das ta neid teeb," lausus Uus. 
"Tal on samal ajal peas mitu 
infoühikut korraga, aga sealt 
tekib kergesti kognitiivne üle-
koormus. Samas täiskasvanu 
peas toimub info töötlemine ja 
eri infoühikute omavaheline in-
tegreerimine kiiresti. Ta võtab 
mingi uue info, võrdleb seda va-
rasemaga, mis on püsimälus ju-
ba salvestatud, ja teeb sealt siis 
mingi järelduse. Lapse peas võ-
tab iga asi kauem aega, sest tal 
ei ole sageli piisavalt eeltead-
misi ja suutlikkust oma tähe-
lepanu hoida nii kaua, kuni ta 
jõuab õige lõpplahenduseni. Te-
ma tähelepanu hajub kergemini 
ja ta libiseb teemast välja. Mä-
lu töötabki 20 sekundit, ja mi-
da üle korrata ei saa, ongi ju-
ba peast läinud!" 

Eelpool kirjeldatud enesejuh-
timisoskuse puudumine osutus-
ki distantsõppel probleemiks, 
sealt omakorda tekkisid üle-
koormus, väsimus, tülpimus, 
motivatsiooni kadu ja totaalne 
ummikussejooksmine. "Tegeli-
kult suur osa lapsi ja noori ei 
saanud üksi õpitud," tõdes Uus.

Lapsevanem aga sattus ilma 
igasuguse pedagoogilise ette-
valmistuseta üleöö õpetaja rol-
li, milleks tal puudusid oskused, 
teave ja kompetents.

Digimaailma mõju
Uus märkis sedagi, et õppe-

kavade ja -programmide koosta-
jad ei ole sageli kursis arengup-
sühholoogiaga. "Kui me võtame 
keskmise töövihiku ja vaatame, 
milline on ühe ülesande kirjel-
dus, siis see võib teinekord olla 
veerand lehekülge," ütles Uus. 
"Töövihikuid koostavad sage-
li inimesed, kes ei tea, et osal 

lastel ja noortel hajub tähelepa-
nu juba esimese kahe lause järel 
kirjeldust lugedes. Sealt ei saa-
gi head tulemust! Kui lapsel või 
noorel pole kõrval veel õpetaja 
ega vanema tuge, annabki ta al-
la ja loobub. Ei saa eeldada, et 
talle oleks kaasa sündinud sit-
kus või soov rohkem pingutada. 
See tuleb täiskasvanueas!" Kui 
neid väikeseid nüansse arvesse 
võtta, võidavad kõik – õpetajal 
läheb õpetamine, õppijal õppi-
mine lihtsamaks ja kokkuvõttes 
võidab ka lapsevanem

Haridusfestivalil arutletak-
se ka digitehnoloogia osakaalu 
üle haridussüsteemis. "Tehno-
loogiaga kohanemine, e-kesk-
kondade ja digivahendite kasu-
tamine on loomulik osa kaas-
aegsest õppeprotsessist," rõhu-
tas Paasmäe. "Siiski on võtme-
sõnaks "mõõdukus". Head õpe-
tajat ei asenda täielikult ükski 
moodne tehnovahend, inimlik 
kontakt on siiski kõige olulisem 
kogu õppe- ja kasvatustöös." Si-
ret Paasmäe sõnul ei arva ta, 
et traditsioonilised õppemee-
todid kaovad, vaid neid kaas-
ajastatakse. "Samas on nende 
kõrvale tekkimas uusi, sealhul-
gas koostöiseid õpetamisprak-
tikaid, kus õppeprotsessi ka-
vandatakse ja viiakse läbi ühi-
selt, arendades ühistegevust nii 
õpetajate kui ka õpilaste va-

hel," lisas Paasmäe. "Toimub 
üksteiselt õppimine."

Uus tõi välja, mis on täis-
kasvanute ootus. "Lapsed-noo-
red oskavad digimaailmas ise 
navigeerida, leiavad ainult ka-
sulikud nüansid ja kasutavad 
neid üksnes õilsatel eesmärki-
del," loetles ta. "Aga seda ei 
saa eeldada."

Uusi sõnul valitseb ka oht, et 
lapsed võivad digimaailmas ära 
eksida – on ju täna üsna väike-
sed sunnitud ekraani ette nii ko-
roona kui muude tehnoloogi-
aarengute mõjul. "Sa-
mas on digikoor-
mus areneva-
le ajule min-
gilt maalt 
lausa oht-
lik," hoia-
tas Uus. 
"Nõnda 
on õpeta-
jal ja vane-
mal oluline 
koostööd te-
ha ning jätta 
ruumi ka päris-
elu jaoks. Ekraani-
dega ei saa kompenseerida 
inimlikku kohaleolemist, mis on 
väikese inimese arenguks vä-
ga vajalik. Niisiis on tasakaalu 
leidmine praeguse ajastu hari-
duses ja laste arengus suurim 
väljakutse."

Õnne Uus tõi oma haigla-
tööst välja, et lastel on liiga vä-
he vanemaga koosolemise aega, 
kuid liiga palju tegevusi ekraa-
ni taga, ja ka liiga palju nõud-
misi nii õpetajalt kui lapsevane-
malt. "Samas ei saa lapselt võt-
ta ekraani karistuseks ära, kui 
tema õppeedukus on halb," rõ-
hutas Uus. "Sinna peab mida-
gi asemele andma, ja see on te-
gelikult raskuskoht, sest sageli 
täiskasvanul pole endal aega."

Piitsa asemel präänikut
Kõige suurem küsimus on Uu-

si sõnul, kuidas õpilase koormus 
oleks optimaalne, nii et ta saaks 
tehtud oma õpiülesanded, aga 
kogeks ka muid toredaid asju 
elus. "Võti on väikeste eduela-
muste loomine pisikeste tükki-
de haaval," kinnitas ta. "Laps ja 
noor tahab vahel ka präänikut 
saada, mitte ainult piitsa. Selleks 
on vaja suured õppemahud ära 
tükeldada ja ka õpivõlgade pu-
hul teha need väikesteks suupä-
rasteks ampsudeks, mida õpila-
ne on võimeline vastu võtma. 
See on oluline detail, mis sageli 
jääb tähelepanuta, iseäranis nn 
vanakooli pedagoogide seas."

Kahe viimase aastaga on kas-
vanud enesevigastamised ja en-
nast kahjustav käitumine. Noo-
red on olnud koroonaajal väga 
hädas oma õpikoormuse ja sot-
siaalsest suhtusest ilmajäämise-
ga. "Praegu katsume hoida las-
te üldist toimetulekusuutlikkust 
ja -rõõmu, et ükski laps ei jääks 
oma murega üksi ja kasvõi ko-
gukonnast keegi märkaks, kui 
lapsevanem on kuidagi jõue-
tu või ei suuda mingil põhjusel 
oma last ise aidata," rääkis Uus.

Uus toonitas, et järjest roh-
kem võiks kaasata ka lapseva-
nemat selle asemel, et talle koo-
lides "vaibale kutsumisi" kor-

raldada. "Haridusse tu-
leks jõudsamalt sis-

se tuua nõusta-
misi, ja seda ju-

ba algklassi-
dest pea-
le, et teha 
koostööd," 
rääkis Uus. 
"Mitte ka 
nii, et va-

nem viib lap-
se kooli suh-

tumisega, et las 
õpetajad teevad 

imet. Selle asemel le-
pitakse kokku, et koolis tehak-

se nii ja kodus naa ning aeg-ajalt 
vaadatakse üle, kuidas läheb ja 
kas saaks paremini. Igaühel on 
oma perspektiiv. Võtmetegur on 
kaasamine – kedagi ei tohi pildilt 
välja lükata, vaid mõtleme koos!"

Tänapäeval õpivad programmeerimist juba lasteaialapsed. Selleks aitavad neid väikesed mängurobotid.  Albert Truuväärt.

Digikoormus  
on arenevale ajule 
mingilt maalt lausa 

ohtlik.

Koolid ja lasteaiad tutvustavad  
uusimaid õpetamisviise
• Haridusfestival 

IduEDU on koh-
tumispaik õpe-
tajatele, et aida-
ta kaasa nende 
arengule ning 
inspireerida neid omaks 
võtma uusimaid õpetamise 
meetodeid. Ligi 50 töötoas 
tutvustavad neid Tallinna 
haridusasutused ise – alus-
tades lasteaedadest ja lõ-
petades ülikoolidega. Näi-
teks saab arutleda, milline 
peaks olema digiturvalisus 
lasteaias, kuidas lasteaias 
digi- ja robootikavahendid 
aktiivselt kasutusele võtta 
ning millised on võimalused 
keemia ja füüsika õppimi-
seks virtuaalmaailmas. Sa-
muti saavad osalejad aren-
dada enda multimeedia os-
kusi ja osaleda vaimse tervi-
se valdkonnaga seotud töö-
tubades.

• Üritusel arutletakse, kuidas 
säilitada oma vaimset hea-
olu, olla õnnelik ja leida ta-
sakaalu tehnoloogiaga ri-
kastatud ja traditsiooniliste 
õpikeskkondade ning õpi-
meetodite vahel.

• Osalejatel on 
võimalik kaasa 
lüüa ligi  
poolesajas töö-
toas. Ürituse 
peaesinejad on 

Õnne Uus (Tallinna Ülikool), 
Mihhail Zujev (Eesti Mere-
kooli kutseõpetaja) ja Karin 
Künnapas (Jõhvi tehnoloo-
giakooli koolijuht). Päeva ju-
hivad Tallinna Järveotsa 
gümnaasiumi direktor Siret 
Paasmäe ja Tallinna saksa 
gümnaasiumi direktor Kaa-
rel Rundu. 

• Rohkem infot festivali ja esi-
algsete töötubade kohta 
https://www.tallinn.ee/est/
iduedu/

• Üritusele saab registreeru-
da vormi kaudu, mille leiab 
Facebooki lehelt "Moodsa 
õppimise festival iduEDU 
2022"

• 10-11 festivali avamine 
reaalkooli aulas

• 11.30-13 töötoad haridus-
kvartalis

• 13-14 lõuna reaalkoolis
• 14-15.30 töötoad realkoolis
• 15.45 haridusfestivali lõpe-

tamine
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Eraklik Siiri Sisask teeb mõ-
nuga talutöid oma metsa ja põl-
lu vahel asuvas Raplamaa ko-
dus. Varsti esineb ta aga Jazz-
kaarel koos Kristjan Randalu-
ga ning astub 30. aprillil Va-
ba Lava Tallinna teatrikesku-
ses üles koosseisuga Lingua 
Mea, kuhu kuuluvad  Saksa-
maa, Kreeka, Luksemburgi ja 
USA muusikud. Pealinn uuris 
lauljannalt ka seda, mida kont-
serdil kuulda võib ning milli-
ne roll on muusikal tänapäeva 
kriisidest puretud maailmas. 

Kas praegune sõda on paljusid 
inimesi rööpast välja viinud ja 
enesekindlust murendanud?

Ma arvan, et see sõda on 
meile kõigile väga suurt mõ-
ju avaldanud. Ükskõik kuhu 
sa ka ei lähe, inimesed räägi-
vad sõjast. Nüüd me juba hak-
kame harjuma sõjaga, oleme 
nii kaugele jõudnud, ja see on 
halb. See teeb meid tuimaks. 
Öeldakse, et sa oled nii palju 
inimene, kui palju sa mõistad, 
et kõik inimesed on inimesed. 
Seda enam mõjuvad lõikavalt 
need üksikud hääled, mis üt-
levad, et me ei peaks neid siia 
saabunud põgenikke aitama. 
Aga mõtleme tagasi ajale, kui 
siit meie inimesi Siberisse saa-
deti. Kindlasti oli ka seal neid 
kohalikke, kes meie inimesi ai-
tasid. Me peame tänama Juma-
lat, et see sõda ei käi meie ter-
ritooriumil. Ma olen ka mõel-
nud, et võtaks enda juurde tal-
lu  sõja eest põgenenud inime-
si, aga kuna mul on ühel pool 
põld ja teisel pool mets, siis kui-
das nad siin elaksid. Neil pole 
siin ju midagi teha. Vabakut-
selisena ma neile tööd pakku-
da ei saa, see eeldab ju palga 
maksmist. Aga me peame mõt-
lema, kuidas saame ka muud-
moodi aidata. Olen nõus Marju 
Lauristiniga, kes ütles, et pea-
me olema üks tugev Ukraina 
tagala. Aga ärgem laskugem 
mugavustsooni. Olgem eesrin-
de võitlejad oma mõtete kau-
du ka tagalas. Kui seda suuda-
me, siis oleme tõesti tugevad.  

Aga kaitseliitu või naiskodu-
kaitsesse pole olnud mõttes 
minna?

Ma ei tea, kas ma püssi ta-
haksin käes hoida. Olen ikka-
gi muusik. Aga usun, et kriisi-
olukorras pole ma see, kes lä-
heb verest välja ega tea, mida 
peab tegema. 

Kas nüüd on teil tahtmine ka 
Venemaa kohta küsida "Mis 
maa see on?", nagu küsite Eesti 
kohta oma tuntud laulus?

No nüüd ma võin öelda mi-
dagi, mis mõnele võib tunduda 
jura. Olen kindel, et Venemaal 
on ka suure südamega inimesi, 
kes praeguses olukorras pea-
vad väga hulle kompromisse 
tegema, mis pole nende oma 
tahtega kooskõlas. Me peame 
neid ka mõistma. Venemaa ei 
ole ainult Putin. 

Samas ma ei kujuta ette, 
mismoodi me saame Venemaa 
teisiti mõtlevaid inimesi toe-
tada. Piir on kinni, meil po-
le võimalust neid julgustada. 
Praegu peame vaatama, mida 
saame teha Ukraina inimeste 
heaks. Aga saagem aru, et ka 
Venemaal on inimesi, kes prae-
gu kannatavad kogu selle olu-
korra käes. 

Ukrainas tapetakse ja piinak-
se rahulikke elanikke ning vä-
gistatakse naisi. Millest see kur-
jus tuleb?

Selle põhjus on ahnus ja vää-
rastunud ego. Aga kurjus ei 
hakka ju mitte millestki kas-
vama. Sellel on juured. Kur-
jus on maailmas alati olemas 
olnud ja kurja juurteni jõuda 
pole kerge. Kui palju on aja-
loos olnud brutaalsust ja met-
sikut tapmist. Seni on viimase 
aja sõjad ja häving jäänud meist 
kaugemale. Aga ega Süürias ei 
olnud asjad kuidagi teistmoo-
di selle kurjuse ja jõhkrusega, 
kui praegu Ukrainas. Ainult 
see ei mõjunud meile nii 
valusalt. Ega see metsik 
vägivald, naiste vägis-
tamine pole tänapäe-
va nähtus. Või polegi 
inimesed üldse eda-
si arenenud? Ja see 
kuulub ka 21. sajan-
di juurde?

Meist igaüks peab 
midagi tegema, et 
elada paremas maa-
ilmas, mitte ootama, et 
see kusagilt taevast meile 
sülle kukub nagu tort. Lootus 
jääb, et tulevased poliitikud 
suudavad mõelda laiemalt ja 
ka rohelisemalt. Ehk nad saa-
vad aru, et ei ole mõtet kir-
vestki niisama maasse lüüa, 
sest seal mulla sees võib olla 
vihmauss. Me saame loota ja 
ise mitte kurjust juurde tekita-
da. Ei sõnas ega teos ega ar-
vamuses ega isegi mitte oma 
mõtetes. See on küll meie või-
muses. Ja oma laste kasvata-
misega saame samuti maailma 
muuta. Peame arendama nen-
de individuaalsust, et neist ku-
juneksid isiksused, mitte töö-
riistad. Samas peame süstima 
neile ka teadmise ühiskondli-
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kest asjadest, et nad oskaksid 
olla ja tegutseda koos teiste-
ga ja mitte olla kurjuse poolel. 

Jõume ikka ja jälle nende va-
lusate küsimusteni, mida täna 
igalt poolt esitatakse. 

Kust leiate jõudu, et ka rasketel 
aegadel toime tulla?

Mul on maal oma kodu, mul 
paistab õues päike, mul on just 
puude ladumine käsil, ma teen 
seda kuidagi kunstipäraselt. 
Liblikad juba lendavad, kured 
on kohal. Kevad tuleb ja mul 
pole mingit ängi. Elan rõõm-
sat elu. Just nende sõnadeni 
peab inimene jõudma. Inime-
ne peab läbi käima kõik, mis 
teda vaevab ja kurnab, ja va-
banema sellest taagast. 

Jah, ma olen metsas elades 
eemale tõmbunud, aga õnnelik, 
ega tahagi nii väga sellise ühis-
konna pildi peale trügida, na-
gu ta praegu on. Ma saan oma 
muusikat teha nii nagu mulle 
meeldib ja naudin nii oma ko-
dulaval kui ka teistel lavadel 
esinemist. 

Koroonaaeg on sundinud ini-
mesi enda sisse vaatama. Mis 
mind kogu selle asja juures häi-
rib, on see, kui kogu aeg öel-
dakse, et mõtleme ikka posi-
tiivselt. Aga me jätame nagu 
täiesti kõrvale tõsiasja, et siin 
maailmas ei ole kõik ainult po-
sitiivne. Peab olema tasakaal. 
See tähendab, et sa julged vaa-
data ka negatiivseid asju. Ja 
arvestad nendega. Nii suudad 
lihtsalt stoilisemalt kõike võt-
ta. On valus vaadata, kuidas 
vahel tühiste asjade tõttu ini-
mesed satuvad ängistusse. Sel-
le asemel, et ahastada, peaks 
vaatama asjadele rahulikumalt. 
Elu ongi selline. On head ja on 
halba. Ja siis on kergem ka lei-
da endas see tõeline vabaduse 
tunne. Et mitte olla kogu aeg 
mingis kaitseasendis või sun-
nitud tegevuste orjuses. Ja iga-
üks peab siin vaatama enda sis-
se ning iseendaga rohkem vae-
va nägema. Eriti sellistel aega-
del, mil kõik vangub. Inimene 

peab ise oma sisemise kindlu-
se ja selgroo üles leidma. 

Sa pead ennast austa-
ma ja armastama ja ka 
iseenda peale raskes 
olukorras lootma. 

Omal ajal tahtsi-
te tuua Eesti koo-
lidele NATO riiki-
de sõjaväeorkestrite 

mahakantud puhk-
pille, aga agarad Eesti 

ametnikud laitsid selle 
mõtte maha. Kas selle asja 

peaks ikkagi ära tegema?
On mõttetu öelda, kas pill on 

nüüd teise või kolmanda ringi 
kasutamisel. Me toome siia ka 
kasutatud tanke ja soomukeid, 
mis vaevalt tuliuued on. See, 
et pasunat on orkestris küm-
me aastat puhutud ja seda ei 
või  enam kasutada, on liht-
salt mõttetu  valehäbi. Kind-
lasti oleks vaja neid vanu pil-
le meie lastele tuua! Eriti nüüd, 
mil kõik hinnad tõusevad ja pe-
redel ei ole enam nii palju raha 
käes kui enne. Hea, kui kooli-
del oleks olemas niisugune pil-
lide komplekt, mida saab kasu-
tada, lastele laenata või orkest-
rites kasutada. Ma ei oska kah-

juks öelda, kui palju on üldse 
järele jäänud koolides puhkpil-
liorkestreid. Ei ole enam näp-
pu pulsil hoidnud. Muusikali-
ne haridus, mis on lapseeas 
saadud, mõjutab kindlasti loo-
vust kogu edaspidise elu jook-
sul. Me peame arendama laste 
loovust ja huviringe, lisaks or-
kestritele ka koore, rahvatant-
su jne, ei tohi piirata sellega, et 
enam me neid ei toeta enam. 
See tugi peaks kindlasti jätku-
ma. Muidu me muutumegi liht-
salt masinateks. 

Kunagi te võitlesite ka sel-
le eest, et klassiruumid oleksid 
valgustatud. Kas see teema on 
praegugi  aktuaalne? 

Tookord, kui me võitlesime 
valguse eest klassiruumides, 
siis me ka võitsime. Ma ütle-
sin alati, et kui me tõstatame 
probleemi, siis hakatakse selle-
le ka tähelepanu pöörama. Nii 
saavutasimegi, et klassiruumi-
de valgustus tehti korda. Nüüd 
on ju teine suur probleem koo-
lides – ventilatsioon. Pisikene 
viirus suudab suuri tegusid te-
ha ja me oleme fakti ees, et 
koolidel tuleb leida võimalus 
teha ventilatsioon korda. Ta-
haks väga loota, et selleks lei-
takse võimalused. 

Millest see tuleb, et olete viima-
sel ajal nagu suurest pildist väl-
jas ja ühiskondlikust elust tagasi 
tõmbunud?

Tagasi tõmbunud? (Ohkab.) 
No küllap. Aga ma arvan, et 
see on täiesti normaalne. Kui 
inimene tegeleb loominguga, 
siis on tal ikka ja alati vaja 
ka seda aega, mil ta süveneb 
mingitesse uutesse asjadesse. 
See helikeel ei ole ju selline 
asi, mis peab terve elu jook-
sul püsima üks ja seesama. Või 
näiteks ühtede ja samade lau-
lude peal terve elu liugu lask-
ma. Minu jaoks on looming 
hetkes elamise tarkus ja seda 
ma järgin. Aga ühiskondlikus 
mõttes võib tõesti tunduda, et 
olen tagaplaanil. Samas kont-
serttegevus on mul päri tihe. 
Mul on ju ka kodukontsertide 
lava! See töötab muidugi ainult 
soojal ajal, aga siis ka nii, et 
ma korraldan teistele inimes-
tele siin kontserte. Ega mul ei 
ole siis enam niisama uitami-
seks ruumi. See periood algab 
mais ja lõpeb septembri lõpus. 

Nooremana on ikka nii, et 
liigud seltskondades ja siis sind 
tabatakse ja pead kommentaa-
re andma, aga erakliku mõt-
temaailmaga inimene olen ma 
alati olnud. 

Küllap oleksin olnud roh-
kem pildil, kui oleksin poliiti-
kasse läinud. See rong läks mi-
nema nagu läks ja selle peale 
ma ilmselt kunagi enam ka ei 
astu. Küllap ma selliseks erak-
likuks ka tulevikus jään. 

Siiski loobute peagi erakuelust, 
sest teil seisab ees esinemine 
vanade sõpradega koos Jazz-
kaarel.

Praegu on jah tulemas see 
kontsert aprilli lõpus. Praegu 
tegelengi sellega. Seal tuleb pal-
ju vanemaid laule, aga on ka 
päris uusi. 

Koostöö nende muusikutega, 
kellega üles astun, on kestnud 

"Igaüks meist peab midagi tegema, et elada pare-
mas maailmas, mitte ootama, et see kusagilt taevast 
meile sülle kukub," leiab aprillis Jazzkaarel üles astuv 
lauljanna Siiri Sisask (53). "Me saame ise mitte kur-
just juurde tekitada. Ei sõnas ega teos ega arvamuses 
ega isegi mitte oma mõtetes. See on küll meie võimu-
ses. Ja oma laste kasvatamisega saame samuti maail-
ma muuta, et nad oskaksid tegutseda koos teistega ja 
mitte olla kurjuse poolel."

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

nüüd juba kakskümmend aas-
tat. Nüüd on tulnud väike va-
he, me pole enam viis aastat 
koos kontserte teinud, aga se-
da põnevam on nüüd vaadata, 
kuidas läheb.

Te räägite siis Kristjan Rand-
alust ja…

…ja meie rahvusvahelisest 
bändist, kellega meil viisteist 
aastat on olnud igasugused tur-
need Saksamaal. Siis me ikka 
siksakitasime Saksamaa põhja-
likult läbi. Ja lõpuks oli tunne 
selline, et ei jaksa enam. Peabki 
vahet pidama. Aga minu jaoks 
on see meie bänd olnud alati 
midagi täiesti erakordset. Seal 
on ju supermuusikud! Nendega 
koos töötamine on mulle alati 
olnud suur väljakutse. 

Ma mõtlen isegi mitte laulja-
na, aga see on olnud lihtsalt … 
noh, koostöö maailmatasemel 
supermuusikutega, kes kõik on ju 
minust nooremad. Alati sa õpid 
neilt midagi uut, alati on mida-
gi ootamatut. (Naerab.) Ma oo-
tan nüüd ka väga suure põne-
vusega neid Jazzkaare kontser-
te, vaatame, mis seal siis saab. 

Milline muusika teie esituses 
Jazzkaarel kõlama hakkab?

No seal on minu enda kunagi 
loodud laulud, mis olid reper-
tuaaris ka siis, kui me Saksa-
maal seiklesime. Aga need lau-
lud on Kristjan Randalu arran-
žeeringus, mis tähendab, et nad 
on ikkagi mingis sellises vor-
mis. Ma ei ütleks, et see on pä-
ris džäss, ei ole puhas džäss, 
vaid mingi miks etnost, džäs-
sist ja vabast improvisatsioo-

Kui Sisask tahab inimesi näha, istub ta vaikselt kuskil rahvarohkes kohas ja jälgib inimesi. Nähtu paneb ta päevikusse kirja ning kavatseb sellest kunagi raamatu kirjutada.  Scanpix

Kirvestki ei tohi 
niisama maasse 

lüüa, sest seal mulla 
sees võib olla vih-

mauss.
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nilisest muusikast. Samas on 
seal päris kindel raam ka. Mui-
du oleks nii, et bändi fantastili-
sed muusikud võiksidki ainult 
ühte lugu esitama jääda.  

Kuidas sündis teie bändi nimi, 
mis tähendab oma keelt?

Algul oli lihtsalt  Siiri Sisaski 
ja Kristjan Randalu bänd. See 
nimi oli aga üsna pikk ja Sak-
samaal oli sellega raske tegut-
seda. Isegi minu nime väljaüt-
lemine on inimestele seal kee-
ruline, reklaamides olen näi-
nud oma nime igasugustes va-
riantides. (Naerab.) Lõpuks ot-
sustasime, et nimeks saab Lin-
gua Mea. Kuna ma laulan ik-
kagi eesti keeles, siis see nimi 
ütleb ju ära, et ma laulan omas 
keeles ja omas meeles. Omas 
kulgemises. 

Milline on Kristjan lavapartne-
rina?

Kristjan on ülimalt täpne ja 
temaga on tõesti mõnus koos 
musitseerida, kuid ta pole ai-
nult muusik, ta on ühtlasi ka 
selle bändi mänedžer. Kristjan 
on selline tugipost, kuhu võib 
alati nõjatuda. Mul pole kunagi 
kahtlust, et see võib kunagi üm-
ber vajuda. Kui ta midagi ütleb, 
siis nii ka on. Aga muusikuna 
on ta selline… kreatiivne. Sa 
pead alati kohal olema. Mõõ-
dutunne laval tähendab üks-
teise kuulamist. Ei saa olla nii, 
et täna teeme oma laulud poo-
les vinnas ära. Ei saa öelda, et 
pea valutab, sa pead ise and-
ma temaga ka alati sada prot-
senti. See lihtsalt on nii ja alla 
selle asjad ei käi. Sellega pean 

arvestama. Mis siis nüüd saab? 
See on põnev. Olen eelmisest 
korrast viis aastat vanem ja 
mu hääl on ka muutunud. Ka 
mu vanad laulud on minu jaoks 
mingi uue sügavuse saanud. Eks 
me kõik oleme edasi arenenud, 
nii Kristjan kui ka teised bän-
di muusikud. Peale selle ole-
me seal bändis kõik head sõb-
rad ja taas nägemine saab ole-
ma tore.  Üks meist elab juba 

alaliselt New Yorgis, mõni tei-
ne vist ka teab kus. 

Kirjad näitavad, et Sisaski vii-
mane CD, kus olid laulud Uku 
Masingu sõnadele, ilmus 2016. 
aastal, seega üsna tükk aega ta-
gasi.

Ei, mul eelmisel aastal ilmus 
ka üks CD plaat. Ma ei ole se-
da oma kodulehele välja pan-
nud, see on mul üldse natu-

ke soiku viimasel ajal jäänud. 
Kogu elu on rohkem Faceboo-
ki üle kolinud.  

Vaatame, kuidas Kristjaniga 
koostöö edasi kulgeb, ja ma loo-
dan veel ühe albumi Uku Ma-
singu sõnu kasutades teha. Eks 
aeg näitab, kuidas see õnnestub. 

Miks on teil kirjutatud nii palju 
laule Uku Masingu sõnadele? 

No ta on ikka kosmiliste 
mõõtmetega mees! Võiks öel-
da, et tema kodu oli kogu pla-
neet Maa. See, mida ta valdas, 
oli nii lai ja sügav. Ma olen te-
da lugenud viimased 15 aastat, 
aga tema luuletusteni jõudsin 
kõige viimasena. Mulle tundub, 
et nendest ei saagi enne aru, 
kui sa pole tema proosatekste 
ja teaduslikku mõtet läbi näri-
nud. Tema kirjanduslik keel on 
selline, et vajab teatavat eelne-
vat harjumist. Mina tunnen, et 
ta puudutas mind väga ja üht-
lasi ka aitas palju, kui oli ras-
ke. See, et ma tema kirja pan-
dud ridade vahel hakkasin muu-
sikat kuulma, oli mulle enda-
le ka üllatus. Just see, et need 
luuletused niimoodi helisevad. 
See muusika polegi nagu minu 
välja mõeldud, ta on alati nen-
de ridade vahel olnud. Ja sealt 
joonistuvad veel välja pildiliselt 
mingid maastikud. Aga ainult 
siis, kui sul on aega rahulikult 
lugeda, on aega süveneda. Olen 
selle tõttu õnnelik, et vabakut-
selise muusikuna on mul seda 
aega olnud.  

Looming elab tänases het-
kes. Ma ei ole selline looja, kes 
vaataks aina tagasi ja ütleks, et 
näete, siis tegin ma seda ja se-
da ning siis toda. Ma ei määrat-
le mingite verstapostide kaudu 
ennast. Minu jaoks on looming 
kogu aeg elav nähtus. 

Kas ka vanad laulud elavad eda-
si ja arenevad?

Jah, ja seepärast ma ootan-
gi sellise põnevusega taaskoh-
tumist oma muusikutest sõpra-
dega, tahaks näha, kuidas need 
laulud nüüd elavad, kuidas nen-
de käsi on käinud. Ka mu en-
da hääl on muutunud, on läi-
nud sügavamaks ja annab mul-
le rohkem võimalusi mängimi-
seks ja ka oma hingelaadi väl-
jaelamiseks. 

Kas tegelete endiselt ka maali-
misega?

On nii palju asju, mida ma 
teen, vahel ei oskagi ennast ja-
gada. Nüüd olen tulnud välja 
hoopis uue asjaga.  (Naerab.) 
Raplas oli filmifestival NÖFF 
ehk naiste pimedate ööde filmi-
festival. Selle korraldajad tegid 
mulle teepaneku tulla välja oma 
fotodega. Fotograafia on mulle 
kogu aeg meeldinud. Aga nüüd 
olen õppinud igasuguseid uusi 
asju, kuidas oma pilte ka töö-
delda. Olen leidnud oma kee-
le ka fotomaailmas. Nüüd ongi 
Rapla kino galeriis üleval mi-
nu fotonäitus. Ma õppisin ära 
ka filmiprogrammid ja teen vi-
deoid, visuaalne kunst on mind 
alati huvitanud. Nii et nüüd 
teengi videokunsti. Ja ma kü-
sin – kuhu see maalimine siis 
nüüd veel mahub? 

Aga ega see asi pole kuhu-
gi ära kadunud. Kui ikka te-
kib pintsli kätte võtmise tahe, 

siis ma seda ka teen. Ma po-
le selline kunstnik, kes viskab 
ämbritäie värvi lõuendi peale ja 
siis see ongi kogu kunst. Mulle 
meeldib nokitseda. 

Mis on teie lemmikaines pildis-
tamisel?

Ma olen palju pildistanud, 
mul on terve galeriide arhiiv 
oma rännakutelt. Olen reisinud 
palju huvitavates kohtades, mi-
da tavalised turistid ei väisa. 
No näiteks Panama indiaan-
laste juures käik, või Ameerika 
Suures Kanjonis. Igal pool olen 
pilte teinud. Ja see mu näitus 
praegu, see on selline süvitsi-
minek, et valisin mõned pildid 
sealt suurest kuhjast välja. 24 
pilti sadade hulgast! Ma ise olen 
tulemusega väga rahul. 

Üks pilt on võetud Mehhikos 
Mexico linnas, politsei on sel-
lel parajasti tegutsemas. Mulle 
meeldib niisuguseid hetki taba-
da. Minu enda jaoks on see kõik 
põnev ja arvan, et ühe kunst-
niku jaoks peabki see, mida ta 
teeb, olema põnev. Eelkõige te-
ma enda jaoks,  jah. Eks see, 
mida vaataja seal hindab, on 
juba tema silmis ja peas. 

Teil on komme vaadelda ava-
likus kohas istudes mööduvaid 
inimesi ja tähendada nähtu päe-
vikusse üles. Lubasite, et sellest 
sünnib raamat. Millal see sün-
nib?

Olen vaatleja, mulle meeldib 
vaadelda, meeldib olla ka ene-
sevaatleja. Mul on kuklas ala-
ti ka mingi teine seisund, mil-
les ma jälgin ennast. Igasugus-
tes olukordades. Vaatan, kuidas 
ma käitun, kuidas reageerin, mi-
da teen. See on see, mida ma 
ühte luulekogusse ka kunagi 
kirjutasin, et olen oma mõtete 
peremees. Olen taotlenud olla 
oma mõtete peremees. See tä-
hendab, et sa peadki olema en-
da vaatleja. Sa ei saa olla pe-
remees, kui oled kogu aeg ak-
tiivselt seotud oma tegevustega. 
See stoiku liin, mida ma olen 
lugenud Marcus Aureliusest ja 
igalt poolt mujaltki, see on ka 
mingi jälje jätnud. Ja see raa-
mat… Ma olen igal talvel vä-
ga palju üksi olles kirjutanud. 
Mul on mitme raamatu mater-
jal juba valmis kirjutatud, aga 
kuidas jõuda selle üheni? Mulle 
tundub, et ma elan ise oma vai-
mumaailmas sellist elu, et seda 
maailmamustrit või rägastikku 
jääb aina vähemaks. Ja sellega 
jääb lehti ka selles raamatus 
kogu aeg vähemaks… Võib-ol-
la lõpuks jääbki alles üksainus 
lehekülg selleks koondsõnaks, 
mida üleüldse öelda on. (Nae-
rab.)  Igasugust müra, ka kos-
moseprügi on nii palju, et kõike 
pole ju mõtet avaldada. Avalda-
da on mõtet seda, mis lõpuks 
järele jääb. Põhimõte või see 
tuum. Tuumani jõudmiseks …s 
ee sõltub palju ka su enda hin-
geseisundist, mida sa mõtled ja 
teed. Ma usun, et selle raama-
tuni ma ükskord jõuan. Mul on 
kogu aeg tunne, et olen järjest 
rohkem selleks valmis. 

Teie avaldatud tekstid on sü-
gavmõttelised, püüate jõuda as-
ja tuumani…

No jaa, aga see tuum peab 
olema ka lihtsus. See ei tähen-

da mingit rasket ja erilist sõnas-
tust. Kogu selles rägastikus ja 
enesearangus olen otsinud seda 
ühte sõna, mis kõik kokku võ-
tab. Selle sõnani jõudmine on-
gi iga inimese oma elutee. Mil-
lal ma ükskord ka sellise liht-
suseni jõuan, et see kokkuvõ-
te oleks selge, läbipaistev, see 
on iga looja jaoks üks protsess. 
Loomine ongi protsess. Kui see 
lõpule jõuab, siis potsatab tule-
mus nagu vili puu otsast ma-
ha. Ja kui on maitsev vili, siis 
on mõtet seda avaldada. 

Lauludega on ka nii, et loeb 
mõtteselgus ja tabavus. Mida 
ette võtta, et kvaliteetne luu-
le jõuaks rohkem eesti muusi-
kasse?

Mulle näib, et tänapäeva maa-
ilmas on nii palju võimalusi, sa 
võid põhimõtteliselt ükskõik mis-
moodi ennast väljendada. Kui sa 
leiad ka kuulaja, siis ei saa öel-
da, et midagi on valesti. Täna-
päev on lihtsalt teistsugune võr-
reldes selle ajaga, mil meie üles 
kasvasime. Siis olid ikka mingid 
raamid, mingid keelelised reeg-
lid ja piirangud. Tänapäeval jääb 
neid järjest vähemaks ja siis ongi 
keeruline olla, need globaliseeru-
mise mõjud jõuavad ka siia. Aga 
sa võid siiski enese jaoks kehtes-
tada reeglid ja teha, mida sa ise 
tahaksid. Ja sellest tulekski läh-
tuda. Ma ei tea, kui heas keeles 
mina laulan, aga Uku Masing 
on mind päris palju ka keeleli-
selt arendanud.  

Te korraldate oma talus ela-
va muusikaga kontserte. Kas ka 
Tallinnas peaks olema rohkem 
salongimuusika kuulamise või-
malusi?

Praegu on ju koroona ja sel-
lepärast on see ka konksuga kü-
simus. Me ei tea, mis jälle sü-
gisel toimub. Kui paljud suuda-
vad üldse oma muusika tegemi-
se kohti alles hoida? 

Kunagi oli ainult Valguse kir-
jastuse baar, kus mängiti jazz-
muusikat. Nüüd on neid lavasid 
rohkem, aga aeg ei ole soosinud 
seda tegevust. Aga ega ma ei 
tea, kui palju on Tallinnas täna 
neid kohti, kus kõlab elav muu-
sika. Me ei ole ka New York, kus 
võid suvalisel õhtul minna välja 
ja maanduda kohas, kus tehakse 
võrratut elavat muusikat. Meil on 
selle väikese riigi probleem ka. 

Kui suur muusikakuulaja te ole-
te?

Kuna ma ise teen muusikat, 
siis minu elus muusikat väheks 
ei jää. Aga mul on sõpru, kes 
mind harivad ja saadavad huvi-
tavaid linke. Siis ma jälle avas-
tan midagi uut. 

Kodus kuulan ma kõige roh-
kem klassikalist muusikat. Mul 
on nagu vanasti CD-mängija ja 
on plaate, mida ma panen ikka 
ja jälle keerlema. Ja siis meeldib 
mulle see intellektuaalne kuue-
kümnendate-seitsmekümnenda-
te-kaheksakümnendate muusi-
ka. Näiteks Pink Floyd ja Gene-
sis. Ka vanast popmuusikast on 
palju avastada. Omal ajal võib-
olla kõikide nüanssideni ei jõud-
nudki. Olid ise laval, maja tah-
tis ehitamist ja laps kasvatamist.

Loe lugu ka veebist  
pealinn.ee

24. aprillil ootab Jazzkaarel kuula-
jaid tasuta kontsertide päev
• Kell 10 kõlab Vabal Laval 

Kadi Reintami & Mihkel 
Mälgandi kontsert "Hom-
mikujooga".

• Kell 11 esineb Fotogra-
fiska Tallinnas Liisi 
Koikson (pildil). Samal 
kellaajal on Jazzkaare 
infotelgis plaaditurg.

• Kell 12 esineb klubis 
Velvet Jaan-Eerik Aar-
dam

• Kell 13 Erinevate Tubade 
klubis Bianca Rantala Trio.

• Kell 14 Erinevate Tubade 
klubis Jaak Sooääre noodi-
raamatu esitlus.

• Kell 14 klubis Velvet Ru-
bundi.

• Kell 15 esineb klubis 
Velvet Raili Lilleorg 
(pildil). 

• Kell 20.30 saab Philly 
Joe’s jazziklubis kuula-
ta Otsa kooli ansamb-
leid. 

 • Vaata kogu kava https://
jazzkaar.ee/programm/

Kui Sisask tahab inimesi näha, istub ta vaikselt kuskil rahvarohkes kohas ja jälgib inimesi. Nähtu paneb ta päevikusse kirja ning kavatseb sellest kunagi raamatu kirjutada.  Scanpix
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Mustamäelased koristavad 
aprillis talgute korras 
Kadaka metsaparki, keva-
distel koristustöödel on 
abiks tasuta kogumisringid 
üle linna. 

"Talgupäeval läheme ko-
ristama Kadaka metsaparki," 
rääkis Mustamäe linnamajan-
duse osakonna peaspetsialist 
Kristin Karu. "Ootame osale-
ma kõiki huvilisi vanusest ole-
nemata, riietuda võiks muga-
valt ja arvestusega, et väike-
se vihmaga talgud ära ei jää. 
Korjame metsatukast maha-
langenud oksi, riisume kulu 
ja korjame prügi. Talgupäe-
val pakume tublidele tööte-
gijatele ka talgusuppi ja ko-
sutavaid jooke."

Talgulised kogunevad Ka-
ja kultuurikeskuse juures (E. 
Vilde tee 118) 22. aprillil kell 
12. Registreeruda saab aad-
ressil kristin. karu@tallinlv.ee 
või tel 645 7532, ütles Pirita 
linnaosa vanem Tõnis Liinat. 

Mustamäe heakorrastami-
sel osalevad ka linnaosa koo-
lid ja lasteaiad, kes korista-
vad aprillikuu jooksul nende 
lähedal asuvaid linna avalik-
ke alasid. Aprillis tasub ette 
võtta ka põhjalikum kodu- ja 
kappide koristus. 

Kümme lehekotti  
majapidamise kohta

Koduaedade korrastami-
seks jagab Pirita ka 
sel kevadel tasuta 
aiamulda. "Ja-
game tasuta 
mulda nii 
eramajade 
omanike-
le kui ka 
ühistute-
le. Soo-
vime, et 
vaasid, 
amplid ja 
lillekastid 
rõdudel täituk-
sid suveks rõõm-
savärvilise õieiluga," 
sõnas Liinat.

Mulda jagatakse alates 9. 
maist linnaosavalitsuse kaudu, 
lisainfo tel 645 7616. Nõmme 

linnaosa valitsus aitab ela-
nikke tasuta haljastujäätme-
te äraveol. 

"Eelmisel kevadel veeti 
kampaania käigus minema 
üle 36 200 okka- ja lehekoti, 
mis sisaldasid kokku 449 tonni 
aia- ja haljastujäätmeid," ütles 
Nõmme linnaosa vanem Lauri 

Paeveer, kelle sõnul al-
gab aia taha tõste-

tud kottide ära-
vedu 25. ap-

rillil ja kes-
tab neli nä-
dalat. Kot-
tidesse 
võib pan-
na taimi, 
kulu, leh-

ti ja okkaid 
ning neid tu-

leks hoida ku-
ni äraveo algu-

seni oma maatükil. 
Kevadistel aiatöödel 

tekkivaid biolagunevaid aia-
jäätmeid saab piiratud kogu-
ses tasuta üle anda ka jäätme-
jaamadesse. Kõik neli linna 

jäätmejaama on aprilli algu-
sest senise kuue päeva ase-
mel avatud iga päev ja tööta-

vad suverütmis, mis tähendab 
lahtiolekuaegade pikenemist. 
"Olen ise sattunud jäätmejaa-

mas tipptunnil järjekorda. On 
tore näha, et teenus on popu-
laarne ja vajalik – linlased hoo-

livad keskkonnast ja kasuta-
vad võimalust jäätmeid korra-
likult liigiti ära anda. Just see-
tõttu pikendame  jäätmejaa-
made lahtiolekuaegasid, et ini-
mestel oleks võimalikult mu-
gav teha keskkonnasõbralik-
ke valikuid," ütles abilinna-
pea Joosep Vimm.

Aiapraht jäätmejaama
Pääsküla, Rahumäe, Paljas-

saare ja Pärnamäe jäätmejaa-
mad on aprillist alates avatud 
tööpäeviti kella 12-20 ning 
nädalavahetustel kella 10-18. 
Aia- ja haljastusjäätmeid võe-
takse ühekordsel toomisel vas-
tu kuus sajaliitrist kotti ehk 
0,6 kuupmeetrit. Pääsküla ja 
Paljassaare jäätmejaamas tu-
leb biolagunevad aiajäätmed, 
sealhulgas puude ja põõsaste 
lehed, tühjendada kilekotti-
dest selleks ette nähtud kon-
teineritesse. Rahumäe ja Pär-
namäe jäätmejaamas saab aga 
aiajäätmete kotid tühjendada 
maapinnale aunadesse. 

Kevadisest sõiduautode 
rehvivahetusest üle jäänud 
vanad rehvid saab samuti ta-
suta ära anda. Linna jäätme-
jaamad Pärnamäel, Rahumäel, 
Pääskülas ja Paljassaares võ-
tavad elanikelt vastu tasuta 
kuni kaheksa rehvi korraga. 

Kesklinnas võtab vanareh-
ve vastu Vianori Lennujaama 
keskus (Tartu mnt 119, avatud 
E-R kl 8–17), Lasnamäel Kuu-
sakoski AS (Betooni 12, ava-
tud E-R kl 8-17 ja L kl 8-15) ja 
E.R.A. Rehvid OÜ (Suur-Sõja-
mäe 31, avatud E-R kl 8-16.30) 
ning Mustamäel Vianori Mus-
tamäe keskus (Mustamäe tee 
54, avatud E-R kl 9-18).

MTÜ Rehviringlus kogu-
miskohtade kaart on aadres-
sil https://www.rehviringlus.
ee/kogumisvorgu-kaart Uusi 
rehve ostes saab vanad reh-
vid üle anda turustaja müü-
gikohta või rehviettevõtjale. 

Teeme Ära! talgupäev toi-
mub 7. mail, talgutele  kirja-
panek juba käib. Info teeme-
ara.ee Mullu tehti kõige roh-
kem talgutegusid Harjumaal 
– kokku 780. Harjumaale ra-
jati kokku 241 lilleniitu, 129 
putukahotelli ja 120 kompos-
tikasti.

KEVADTALGUD: Mustamäel ootab 
soe supp ja Pirital kogukonnasõbrad

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Paljud meist on viimasel 
hetkel märganud mõnel ra-
jal või rohus irvakil drenaa-
žiluugi kaant või komista-
nud lagunenud purdel – sel 
talgukevadel on tähelepanu 
keskmes just kodulähedas-
te veekogude ohutus. 

Päästeameti ennetustöö osa-
konna eksperdi Mikko Virkala 
sõnul vajavad esmajärjekorras 
turvalisemaks muutmist kast-
misvee võtmise kohad, korras-

tamata veeäärsed 
käiguteed, katki-
sed või puuduvad 
kaevukaaned, la-
gunenud purded 
ja sillad, libedad ja 
järsud kaldad ning 
piirdeta kallasrajad.

"Avatud kaevuauk on kõi-
ge suurem oht," nentis Virkala. 
"Oleme käinud igal aastal pääs-
tetöödel, kus inimene või mõ-
ni loom on kaevuauku kukku-
nud.  Selliste kukkumiste taga-
järjed võivad olla väga kurvad! 
On ju drenaaži- või virtsakae-
vude sügavus tavajuhul üle ka-

he-kolme meetri. Kui kaevu-
de keraamilised kaaned ki-
puvad murenema, siis me-
tallkaasi kiputakse ära va-
rastama." 

Kes ohtu märkab, peaks 
selle asukohast kohe 112 he-

listades teada andma. "Pääst-
jad tulevad kohale ja märgis-
tavad ala ära, et omavalitsus 
saaks seal edasi tegutseda," lau-
sus Virkala.

Oma õuel tuleks majaümbru-
se omaaegsete drenaažitorude 
katteks eelistada metalli.

"Kindlamad ja tugevamad 
on raudkaaned, keraamilised 

kattekaaned võivad mureneda," 
ütles Virkala. "Drenaažikaevu-
de metallkaaned kannatavad 
ka sõiduauto raskust, on tuge-
vad ja ilmastikukindlad. Samuti 
vajavad kontrollimist veekaevu 
kaaned, et need  ikka terved ja 
vastupidavad oleksid. Puit peh-
kib ja kaaned võivad lõpuks lä-
bi mädaneda. Katusega kaevud 
aitavad puidul kauem säilida."

Ka kastmisvee tünnid tuleb 
kindlalt katta. "Kas siis keerata-
vate või kinnitatavate kaantega, 
või ise kindel kaas peale meister-
dada, et mudilased upitama ei lä-
heks ja sisse ei kukuks," rääkis 

Virkala. "Õnnetusjuhtumeid on 
kaasa toonud ka olukord, kus val-
mimisjärgus ehitustel pole korra-
likku piirdeaeda ümber ja möö-
duja on auku sisse kõndinud." 

Teeme Ära! talgupäeval võib 
igaüks talguid eest vedada ja tei-
si kaasa kutsuda, et aidata oma 
kodukandi elu edendada ning 
üheskoos ära teha kõige pakili-
semad tööd. Ees ootab kallaste 
puhastamine prahist, lehtedest 
ja oksarisust, ohtlikesse kohta-
desse pannakse välja hoiatus-
sildid. Võimalusel saavad vee-
silmad kaitsva piirdeaia ning 
purded parandatud. 

Talguteod toetavad loodu-
se mitmekesisust ja elurikkust, 
olgu selleks liigirikka lilleniidu 
rajamine, linnupesade ja nahk-
hiirte varjekastide meisterda-
mine, kompostimisala rajami-
ne vm. Üle-eestiline talgupäev 
on tänavu 7. mail ja siis peetak-
se talguid ka mitmes Tallinnas 
linnaosas, näiteks Põhja-Tallin-
nas ja Haaberstis. Nõmmekaid 
kutsub Kivimäe kool 7. mail kel-
la 10-16 kooliümbrust korrasta-
ma, riisuma ja mahakukkunud 
oksi korjama. Talguid saab kir-
ja panna talguveebis www.tee-
meara.ee. 

Talgupäev innustab koduümbruse veeohte kaardistama

Mustamäel on tihti korrastatud Männi parki, tänavu ootab talgulisi Kadaka parkmets.  Ilja Matusihis

Üleliigsed  
rõivad võiksid  

rõõmustada kedagi 
teist.

Kus linnaosades veel talgud toimuvad?

• Lasnamäel 21. aprillil kella 13-
15 Pae pargis (kogunemine 
Pallasti 54 hoone juures), 23. 
aprillil kella 12-15 Vormsi ro-
healal (kogunemine mängu-
väljakul), 23. aprillil kella 12-15 
Katleri-Paasiku piirkonnas 
(kogunemine Paasiku 28 nur-
ga juures), 24. aprillil kella 12-
15 Lasnamäe tänava ääres, 
Laagna tee nõlval (kogune-
mine Lasnamäe tn 31 parki-
misplatsil, Lasnamäe 38 maja 
juures) 24. aprillil kella 12a-15 
Raadiku piirkonnas (kogune-
mine Raadiku parkimismaja 
ja Raadiku 8b/1 vahel).

• Pirital korraldavad kogukon-
nad ise asumites väiksemaid 
talguid. Üks suurem, linna-
osavalitsuse korraldatud et-
tevõtmine on kavas 22. aprillil 

kella 10-12.30. Kavas on ran-
nametsa koristamine, 
kogunemine ranna-
hoone ees park-
las (Supluse pst 
1), lõpetamine 
surfikeskuse 
juures. 

• Veel on kavas 
Merivälja pargi 
riisumine (kogu-
nemine ja lõpetami-
ne  Kesktee 27 parklas); 
Lillepi pargi riisumine (kogu-
nemine ja lõpetamine park-
las); Hiie pargi riisumine (ko-
gunemine Tammetõru 2); Ko-
se pargi koristamine (kogu-
nemine ja lõpetamine Kose 
vaba aja keskuse parklas 
Rahvakooli tee 3); Võsa män-
guväljaku koristamine (kogu-

nemine ja lõpetamine Võsa 
mänguväljakul, Võ-

sa tee 26); Na-
ba lasteaia 

kõrval asuva 
metsa ko-
ristamine 
prahist (ko-
gunemine ja 

lõpetamine 
lasteaia ees 

parklas); Maarja-
mäe klindilt okste ja 

prahi koristamine (kogunemi-
ne ja lõpetamine Tamme 31). 
Kotid, rehad, kindad ja muud 
töövahendid annab linnaosa-
valitsus. 

• Põhja-Tallinnas toimuvad ke-
vadtalgud 7. mail, kellaaeg ja 
kogunemiskoht on veel täp-
sustamisel.
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Keskajal oli raeapteek ini-
mestele ka hingehädade 
kurtmise ja muidu kokku-
saamise paik, nagu täna-
päeval on kohvik. Ja just 
seal sündis raehärradel nii 
mõnigi linnajuhtimise 
idee. 

Ammu on teada, egt Tallin-
na raeapteek on vanim püsi-
valt samades ruumides tegut-
senud apteek Euroopas. Selle 
täpne asutamise aeg pole kah-
juks küll teada, kuid Tallin-
na rae märkmeraamatust sel-
gub, et 1422. aastal oli aptee-
gil juba kolmas omanik. Seega 
möödub tänavu 8. aprillil rae- 
apteegi kirjalikust esmamai-
nimisest 600 aastat. 

"Pika ajaloo vältel on ol-
nud perioode, mil apteeker oli 
ühtlasi õpetatud meedik ja lin-
naarst," ütles apteegi muuseu-
mi hoidja Birgitta Laanmets. 
"Raeapteegist ei ostetud üks-
nes ravimeid, sealt käidi ka 
hingeabi saamas. Martsipan 
kui tuntud armuvalu rohi on 
müügil tänapäevalgi."

Apteek asendas  
keskajal kohvikut

Keskajal müüdi apteegis 
muuhulgas ka paberit, tin-
ti, tubakat, piipusid, mängu- 
kaarte, tõrvikuid, kangaid, 
püssirohtu, soola ja vürtse. 
Müügil olid tänapäeva inime-
se jaoks üsna veidrad rohud 
ja ravimid, mille kohta saabki 
põhjaliku ülevaate just apteegi 
enda muuseumist. "Laupäeviti 
kestavad meie juubelikuu 
üritused," märkis 
Laanmets. "Tu-
levad mart-
sipani val-
mistamise 
õpitoad ja 
huvitavad 
ringkäi-
gud koos-
töös aja-
loomuu-
seumiga."  

Raeaptee-
ki võib Laan-
metsa sõnul võr-
relda tänapäeva   koh-
vikuga – sinna astuti sisse, et 
vürtsiveini või teed juua, uu-

diseid kuulata ja neid edasi 
jutustada. "Raeapteek oli ka 
raeisandate ning teiste tähtsa-
te isikute kokkusaamise paik," 

rääkis ta. "Siin joodi vürt-
siveini klaretti, pee-

ti nõu ja sõlmiti 
kokkuleppeid. 

Arvatakse, 
et just siin 
mõjutati 
oluliselt 
Tallinna 
käekäi-
ku."

Apteegi 
muuseum 

korraldab ka 
muul ajal kui 

ainult oma juube-
li puhul ekskursioone 

ja töötubasid lastele ja  täis-
kasvanutele. 

Tallinna raeapteegi esma-
mainimise auks andis Omni-
va välja Indrek Ilvese kujun-
datud postmargi. Mark mak-
sab 1,90 eurot, nii et sellega 
saab kaarti või kirja ka välis-
maale saata. Marki saab osta 
ka raeapteegist.

Valmis põhjalik  
raamat

Juubeli puhul koostas Tar-
tu ülikooli professor Ain Raal 
raamatu "Raeapteek 600". See 
annab ülevaate meie vanima 
apteegi ajaloost selle algusest 
tänapäevani. 176-leheküljeline 
teos võtab kokku kõik varem 
raeapteegi kohta ilmunud ma-
terjalid. Kirjeldamist leiavad 
üldine elu-olu vanas Tallin-
nas ja apteegis, raeapteegi aja-
lugu, arhitektuur, restaureeri-
mine, apteegis olevad kultuu-
riväärtused jpm. 

Värvitükis raamat on kau-
nilt kujundatud ja sisaldab roh-
kelt unikaalset pildimaterja-
li. Raamatu koostamist toe-
tas linn ja ka seda saab ap-
teegist osta.

Raeapteek kutsub koos 
Õpetajate majaga mängima 
uut ja põnevat apteeker Me-
lchiori seiklusmängu. Indrek 
Hargla "Apteeker Melchiori" 
sarja kriminaalromaanide ai-
netel loodud orienteerumis-
mäng viib vanalinna liikuma 
ja põnevaid ajaloolised fakte 
teada saama. 

Seiklusele annab hoo sisse 
raeapteegi külastus, kus saab 
kuulda apteegi ajaloost ja kesk-
aegsetest ravimeetoditest, soo-

vijatel on võimalus 
mekkida ka 1467. 
aastast alates rae- 
apteegis valminud 
apteegiveini klaret-
ti. 

Mängule regist-
reerimine ja hinna-
päring käib Õpeta-
jate maja kodulehe-
küljel, https://ope-
tajatemaja.ee/tel-
li-koolitus/  Män-
gida saab üksi või 

meeskonnaga, selle läbimiseks 
kulub umbes 1-1,5 tundi. In-
fo https://opetajatemaja.ee/ap-
teeker-melchior-meeskonnale/

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

600. sünnipäeva tähistav 
raeapteek kutsub Melchiori 
radadele seiklema

Apteegis  
müüdi ka tubakat ja 

piipusid, soola ja 
vürtse.
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Tule ka ekskursioonile ja martsipani valmistama!

• Raeapteegist saab tellida 
ekskursioone gruppidele en-
da giidiga. Giid peaks bro-
neerima külastuse emaili teel: 
revalirae@apotheka.ee ja ta-
sumine toimub võimalusel ar-
vega. Broneering on alati va-
jalik grupile 10+ inimest! Kui 
giid tutvustab apteegi ajalu-
gu raeapteegi muuseumis, 
siis kehtib sissepääsutasu 
2eurot/inimene, mille eest lu-
nastatakse grupile raeaptee-
gi infovoldikud. Soovi korral 
liigutakse peale ekskursiooni 
keldrisaali, kus maitstakse 
klaretti või martsipani. Hind 
grupile degusteerimisega on 
35 eurot + km. Vajalik bro-

neerimine! Klareti ja 
martsipani hind lisan-
dub ekskursiooni hin-
nale. 

• Võimalus on tellida gru-
pikülastus ka raeaptee-
gi giidiga. Keskaegses 
rõivastuses raeapteegi 
giid viib läbi ekskursioo-
ni muuseumiruumis, kus 
tutvustab apteegi ajalu-
gu ja keskaegseid ravi-
meetodeid. Seejärel lii-
gutakse keldrisaali, kus 
tutvutakse klareti ajalooga ja 
soovi korral toimub klareti või 
martsipani maitsmine. Klareti 
ja martsipani hind lisandub 
ekskursiooni hinnale.  

• Raeapteegi töötoas saab 
osaleda martsipani valmista-
mise õpitoas. Valmistatud 
martsipani saab koju kaasa. 
Õpitoas võib osaleda 4-10 
inimest. 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 30. 
märtsi 2022 istungil:
korraldusega nr 283 algatada Kanali 
tee 1c ja 1d kinnistute detailplaneering, 
edaspidi detailplaneering. Lasnamäe 
linnaosas asuva planeeritava maa-ala 
suurus on 3,42 ha. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on sihtotstarbeta 
maa sihtotstarbega Kanali tee 1a, Ka-
nali tee 1c ja Kanali tee 1d kruntide üm-
ber kruntimine üheks äri- ja tootmis-
maa, üheks üldkasutatava maa ja ka-
heks transpordimaa sihtotstarbega 
krundiks ning ehitusõiguse määramine 
äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krun-
dile kuni 4-korruseliste äri- ja tööstus-
hoonete ehitamiseks. Lisaks antakse 
detailplaneeringus heakorrastuse, hal-
jastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise põhimõt-
teline lahendus.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses Pallasti 
tn 54 I korruse infosaalis toimub Raa-
diku tn 10 ja Peterburi tee 105 kinnis-
tute  detailplaneeringu lähteseisukoh-
tade ja eskiislahenduse avalik väljapa-
nek  18. aprillist kuni 18. maini 2021. Es-
kiislahendust tutvustav avalik arutelu 
toimub 26.mail  2022 kell 16.00 Lasna-
mäe Linnaosa Valitsuse hoones I kor-
ruse saalis aadressil Pallasti tn 54.
Planeeritav ala asub Lasnamäe linna-
osas Seli ja Mustakivi asumites Raadiku 
tänava ja Peterburi tee vahelisel alal. 
Maa-ala suurus on 6,44 ha.
Planeeritavale maa-alale jäävad järgmi-
sed kinnistud: OÜle Astlanda Kinnisvara 
kuuluv ühiskondlike ehitiste maa sihtots-
tarbega Raadiku tn 10 kinnistu; Eesti Va-
bariigile kuuluvad 50% tootmismaa ja 
50% ärimaa sihtotstarbega Peterburi 
tee 105 kinnistu ja tootmismaa sihtots-
tarbega Peterburi tee 105a kinnistu; OÜ-
le Raadiku Arendus kuuluv tootmismaa 
sihtotstarbega Raadiku tn 8d kinnistu. 

Osaliselt jääb planeeritavale maa-alale 
OÜle Raadiku Arendus kuuluv transpor-
dimaa sihtotstarbega Raadiku tänav T5 
kinnistu ning Tallinna linna omandis ole-
vad transpordimaa kinnistud aadressiga 
Peterburi tee T7, Raadiku tänav T2 // 
Ümera tänav T1  ja Mahtra tänav T2 // 
Raadiku tänav T1.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on ühiskondlike ehitiste maa sihtotstar-
bega Raadiku tn 10 ning äri- ja tootmis-
maa sihtotstarbega Peterburi tee 105 
kinnistutest moodustada elamumaa, äri-
maa, üldkasutatava maa ja transpordi-
maa sihtotstarbega krundid ning määra-
ta moodustatavatele kruntidele ehitusõi-
gus korterelamute, ärihoonete ja parki-
mishoonete ehitamiseks.
Algatatud Raadiku tn 10 ja Peterburi tee 
105 kinnistute detailplaneering (edaspidi 
detailplaneering) sisaldab ettepanekut 
muuta Raadiku tn 10 kinnistu osas  Las-
namäe elamualade üldplaneeringu koha-
ne maakasutuse juhtotstarve avalikult 

kasutatavate ja sotsiaalobjektide alast 
ettevõtlusalaks, haljasalaks ja korterela-
mute alaks.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Las-
namäe Linnaosa Valitsuse ettepanekul 
korrigeeriti mitmel korral algatamisette-
paneku aluseks olevat eskiislahendust. 
Selle tulemusel on planeeritava ala põh-
jaossa ette nähtud moodustada eraldi 
krunt ärihoonele ja avalikule haljasalale. 
Planeeritava ala keskmine tihedus on 1,0.
Digitaalselt on võimalik Raadiku tn 10 ja 
Peterburi tee 105 kinnistute  detailpla-
neeringu eskiislahenduse jooniste ja se-
letuskirjaga (DP043400) tutvuda Tallin-
na planeeringute registris aadressil htt-
ps://tpr.tallinn.ee/.
Antud kuulutus avaldatakse vastavalt 
planeerimisseaduse § 128 lg-te 6 – 8 ja 
haldusmenetluse seaduse § 31 lg 1 p 1 
kohaselt, kuna detailplaneeringu algata-
misest, detailplaneeringu lähteseisukoh-
tade ja eskiislahenduse avalikust välja-
panekust ning detailplaneeringu eskiis-

lahendust tutvustavast avalikust arute-
lust on vajalik teavitada ja vastav doku-
ment kätte toimetada enam kui sajale 
isikule.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 07. ap-
rilli 2022 istungil:
otsusega nr 43:
tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 16. au-
gusti 2006 korraldusega nr 1635-k keh-
testatud Vabaduse pst, Naaritsa tn, 
Raudtee tn ja raudtee vahelise maa-ala 
detailplaneering Vabaduse pst 176 kin-
nistu osas kehtetuks.
otsusega nr 44:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 7. 
veebruari 2013 otsusega nr 11 kehtesta-
tud Kakumäe tee 234, 234a, 238 ja Ka-
kumäe tee 236 // Kiviranna tee 1 kinnis-
tute detailplaneering Kiviranna tee 2 kin-
nistu osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Raeapteegi 600. aastapäevaks valmis ka 
postmark, mida apteegis esitleti.
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Valeuudiste  
eristamise koolitus 
rahvaülikoolis
Tallinna rahvaülikool kutsub e-koolitu-
sele "Kuidas olla targem meedia tarbi-
ja". Selle käigus uuritakse, mis on vale-
uudis ja kuidas eristada seda õigest in-
fost, samuti mismoodi olla allikakriitiline 
info suhtes, mis eri kanaleid pidi meieni 
jõuab. E-koolitusel osalemiseks on va-
jalik arvuti või nutiseade, millel on ole-
mas võimekus osaleda koolitusel heli ja 
videoga. E-koolitus toimub 2. mail kl 18-
19.30 Zoomi keskkonnas. Koolitus sal-
vestatakse ja on võimalik hiljem järgi 
vaadata. Täpsem info ja kursusele re-
gistreerimine rahvaülikooli kodulehelt 
kultuur.ee, tel 5661 6435.

 

Tasuta linnalaager 
Ukraina lastele
Tehnikaülikool korraldab 25.-28. aprillini  
heategevusliku linnalaagri Ukrainast 
pärit sõjapõgenike lastele. Seal saavad 
nad suhelda eesti õpilastega ning osa-
leda põnevates töötubades nagu pui-
dutöö, 3D mudeldamine, robootika ja 
animatsioon. Osalema on oodatud kõik 
1.-7. klasside lapsed, programmi on lisa-
tud ka sportlikud võistlused ja mängud. 
Ukraina õpilastele on laagris tagatud 
tasuta toitlustus ning neid toetab tugi-
isik, kes on ka ise sõjakoldest saabu-
nud. Lisaks ülikoolile ja vabatahtlikele 
juhendajatele panustab laagri toimu-
misse Põhja-Ameerika ülikoolide tea-
bekeskus. Lisainfo ja registreerimine 
virge.schmidt@taltech.ee

 

Loodusretked  
klindipargi alale
Tallinn plaanib Lasnamäele, kesklinna ja 
Pirita piiril kulgevale paeklindile rajada 
ligi 9 km pikkuse pargiala. 21. aprillil kl 
18 ja 30. aprillil kl 14 on kõik huvilised 
oodatud retkedele tulevase klindipargi 
loodusega tutvumiseks. Klindipargi 
suurimaks väärtuseks peaks kujunema 
piirkonna looduslik keskkond, mida on 
plaanis ehitustööde käigus võimalikult 
palju säästa. 4 km pikkuse loodusretke 
läbimiseks kulub ligikaudu 2,5 tundi. 
Osalemine on tasuta, kuid vajalik on 
eelnev registreerimine www.tallinn.ee/
keskkond/Oppematkad-looduses 
(eesti keeles) või www.tallinn.ee/Uc-
hebnye-pohody-i-ekskursii (vene kee-
les). Rohkem infot klindipargi kohta: 
www.tallinn.ee/est/klindipark 

PIRITA OOTAB KOHTUMA  
AJALOOLASE DAVID VSEVIOVIGA

19. aprillil kl 18 toimub Pirita raamatukogus ajaloolase ja õppejõu 
David Vseviovi loeng Venemaast põnevate faktide ja seoste kaudu. 
Kohtumised kultuuritegelaste ja huvitavate persoonidega Pirita raa-
matukogus jätkuvad ka edaspidi, neil osalemiseks palutakse regist-
reeruda pirita@tln.lib.ee või tel 683 0955. Raamatukogu asub Met-
savahi tee 19.

Minu  
TALLINN

Öine buss aitab öösiti  
tööinimestel koju jõuda
Keskkonnaaktivist Züleyxa Izmailova 
 
See on hea mõte! Ööbussid on vajalikud, sest 
öösiti liiguvad inimesed ka töö pärast. Kõigil aga 
pole võimalust taksot tellida. Sellise sammuga 
suudaks linn meelitada ühistransporti neidki, kes se-
ni pigem autosõitu eelistavad. Keskkonna seisuko-
halt aitaks see autostumist tasakaalustada. Uusi 
tavalisi bussiliine oleks vaja näiteks Liivalaia täna-
va kanti või loomaaia Läänevärava juurde, kuhu 
sageli väikeste lastega sõidetakse. Mulle meel-
dib, et meie ühistransport on puhas ja juhid 
muutunud professionaalsemaks. Kui varem 
peatusid bussid mõnikord äärekividest kau-
gel, siis nüüd on vankriga või liikumispuude-
ga inimestel lihtsam. Juhid on hoolivamad! 
Positiivne on seegi, et naisjuhte on üha 
rohkem. Uusi liinegi on juurde tulnud. Näi-
teks buss nr 66, millega saan Sõle tänavalt 
otse Tallinna ülikooli sõita. Tihenenud on 
kogu ühistranspordi graafik.  

• Tallinna noortevolikogu käis välja idee, et mõned bussiliinid võiks sõita ka öösiti,  
ja linn võttis selle  kaalumisele. Pealinn küsis, mida arvavad asjast elanikud.

MAIROLD MILLER: Automaks tooks 
bussidesse rohkem sõitjaid

Ööbussid säästavad 
loodust ja rahakotti 
Kirjanik ja folklorist  
Loone  Ots
 
Ööbuss võiks sõite alusta-
da küll. See oleks vägagi 
kasulik loodusele, sest 
taksosid sõidaks siis vä-
hem. Kõigi rahakott pärast 
klubiüritusi näiteks taksoga 
sõita ei kannatagi. Võiks 
kaaluda veel uut bussiliini, mil-
lega saaks Nõmme poolt otsemi-
ni Mustamäele. Kuna mul endal autot 
pole, sõidan Tallinnas ühistranspordi-
ga kogu aeg, ja midagi halba pole mul 
selle kohta öelda. Võrgustik on tihe ja 
igale poole saab kohale. Kui veel mi-

dagi juurde soovida, siis uusarendus-
tes võiks täiendavaid bus-

siliine avada. Klindilä-
hedane elamura-

joon Maarjamäe 
paekalda kõr-
gendikul are-
neb tormili-
selt. Bussilii-
nid võiksid te-
ha silmuse 

ning sealtki lä-
bi põigata. Sügi-

sel valmib ju sel-
les piirkonnas veel 

suuri kortermaju. Lap-
sed saaksid nii ka iseseisvalt bussiga 
näiteks trenni sõita, et mitte pikemat 
maad jalgsi astuda.

Oma pere eest  
hoolitsevate takso-
juhtide tulu väheneks

Näitleja Tarmo Männard
 
Tasuta lõunaid pole olemas. Seesuguse 
ööbussi-pulli maksaksid kinni kõik 
maksumaksjad võrdselt. Need, 
kes öösiti pidutsevad, ja 
need, kes kodus magavad. 
Seesugune bussiteenus 
võtaks ära teenistust 
taksojuhtidelt, kes ta-
havad osta oma lastele 
vorsti ja saia. Kui olin 
noorem ja peaaegu ela-
sin Von Krahli teatri baa-
ris, kõndisin vähemalt kor-
ra nädalas läbi öise Tallinna 
Rataskaevu tänavalt 8 km kau-

gusele, Õismäele. Kõndiminine muide 
ennetab Alzheimeri tõbe, vähendab 
glaukoomi ja käärsoolevähi riski, tõstab 
endorfiinide taset, mõjub kainestavalt ja 
vähendab keha rasvasisaldust. Vahel 
olen tundnud puudust bussiliinist, mis 
teeks Tallinnale tiiru peale. Praegu on 
tihti nii, et paljud liinid alustavad päike-

sekiirtena kesklinnast ja sel-
leks, et sõita ühest asu-

mist teise, tuleb alus-
tuseks minna Viru 

hotelli kanti. Paraku 
ongi Tallinn sipel-
gapihaga. Pigista-
tud kinni mere ja 
Ülemiste järve va-
hele. Ühistrans-

pordis meeldivad 
mulle meeldivad ini-

mesed Ja ei meeldi 
ebameeldivad. 

Purjutajad tuleks 
bussidest eemal  
hoida

Tantsija Mairold Miller 
 
Mul pole midagi 
selle vastu, et 
bussiliine juurde 
tuleb, kuid öö-
bussil on ka 
oma küsitavu-
sed – kui julgelt 
sõitja end seal 
tunda võiks, kui 
peale astub trobi-
kond purjus inimesi? 
Ööbussid ja purjutajad 
ei sobi kokku! Samuti on 
teadmata edasised piirangud meelela-
hutusasutustele ehk siis kui palju öö-

bussi sõitjaid üldse jaguks. 
Laiemas plaanis võiks ühistranspordi 
kasutamisele suurema tõuke anda näi-
teks automaks. Kui oma sõiduk läheb 

ikka liiga kalliks, hakatakse roh-
kem ühise transpordi peale 

mõtlema. Näiteks juba 
praegugi on meil parki-

mishinnad kõvasti 
tõusnud, mistõttu 
jäetakse auto kesk-
linnast kaugemale. 
Loeb ka liinivõrgu 
tihedus. Kui buss 
käib ainult poole 

tunni tagant ja sellest 
kogemata maha jääd, 

siis halva ilmaga on vä-
gagi ebamugav uut bussi 

ootama jääda. Umbes kümne 
minuti tagant kulgev ühistransport jul-
gustab sõitjaid rohkem.

Terminali hakkab viima tramm ja 
selle juurde  tuleb suur jalakäijate 
ala, mais saavad elanikud planee-
ritule ka ise kaasa rääkida.

Linnavalitsus võttis kolmapäeval 
vastu Rail Balticu Ülemiste reisiter-
minali ja seda ümbritseva ala detail-
planeeringu. Planeering paneb paika 
maa kasutuse tingimused, heakor-
ra, haljastuse, juurdepääsuteed jpm. 
Uus trammitee hakkab asuma reisi-
terminali hoone vastas. Selle juurde 
on planeeritud ka lai jalakäijate ala, 
mis kulgeb terminali kõrvalt raudtee 
alt läbi, et ühendada terminalihoone 
lennujaama alaga ja sinna tekiks sel-
line terviklik transpordikeskus. 

Planeering on koostatud ka-
hes etapis, maade omandami-
se osas töö juba käib. "Lõp-
like lahendusteni selles asjas 
veel jõutud ei ole, aga ees-
märk on leida kokkulepped 
maaomanikega enne detail-
planeeringu kehtestamist," üt-
les abilinnapea Madle Lippus. 
Lisaks eelnevale on Lippuse 
hinnangul vaja tegeleda ka 
müraga. "Seal olemas olevate 
hoonete juures on tõesti pal-
ju  müra," nentis ta. "Seetõt-
tu ei ole planeering seni saa-
nud ka kooskõlastust terviseametilt. 
Siinkohal on oluline ka  märkida, et 
müratase tuleneb peamiselt Peterbu-

ri tee autoliiklusest ja detailplanee-
ringus kavandatu iseenesest seda ei 
suurenda. Kindlasti jätkame sel tee-
mal koostööd nii projekti koostaja-

ga ja oma ametite vahel kui 
ka terviseametiga ja proovi-
me leida murele leevendust."

Mais jõuab detailplaneering 
Lippuse sõnul avalikule väl-
japanekule ja sellele järgneb 
avalik arutelu. "Kindlasti kor-
raldame arutelu ka kohapeal, 
just kohalike elanikega selle 
teema läbirääkimiseks," ütles 
ta. "Tegemist on väga olulise 
avaliku objektiga. See vajab 
igakülgset läbiarutamist ja lä-
bikaalumist."

Terminalihoone kerkib 
2019. aastal ideekonkursi võitnud 
kavandi järgi, mille võitsid Zaha Ha-
did Architects ja Esplan OÜ.

Ülemiste reisiterminal sai linnalt rohelise tule

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


