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Shakespearè i teose "Torm".

•  Noor helilooja Rasmus Puur on festivaliks valmis saanud  
Veljo Tormise pooleli jäänud ooperi "Lalli".

TURVALISEM SÕIT: 
Rattateed  
eraldatakse tõkete 
abil muust liiklusest. 
LOE LK 4

TALLINLANE!  
Kui tahad tasuta  
Pealinna oma  
postkasti, helista  
6616616



list, mis naisele enam ei meel-
di ja ta palub vahekorra kat-
kestada, aga mees ei võta te-
da kuulda – juba see on sek-
suaalvägivald."

Eelmisel aastal registreeriti 
90 täisealise kannatanuga sek-
suaalkuritegu, millest 84 olid 
vägistamised. "Enamatel juh-
tudel on vägistajaks tuttav või 
juhututtav," kinnitas ka Rai-
vet. "Vägistamisi võhivõõraste 
poolt pärast tänaval ründamist 
esineb siiski väga harva. Ees-
ti on üldiselt turvaline, peami-

selt toimuvad sellelaadsed ku-
riteod nelja seina vahel, mit-
te tänaval. Küll aga tuleb ette 
ka olukordi, kus kasutatakse 
ära kannatanu alkoholijoovet."

Esimene koht, kuhu pöör-
duda, on seksuaalvägivalla 
kriisiabikeskused, mis pa-
kuvad 24/7 abi inimestele, 
kes on kogenud seksuaalvägi-
valda viimase seitsme päeva 
jooksul. "See võimaldab ko-
guda tõendusmaterjali ja siis 
jääb täiskasvanud ohvril õi-
gus otsustada, kas ta soovib 
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Möödunud aastal tõusis vä-
ga palju laste vastu suunatud 
seksuaalkuritegude arv – lau-
sa 38%. Üle Eesti registreeri-
ti mullu 753 seksuaalkuritegu, 
neist enamik ehk 663 alaeali-
se kannatanuga. Noorim sek-
suaalvägivalda kogenu oli vaid 
kaheaastane. "Kui tapmiste ja 
raskete tervisekahjustuste te-
kitamiste arv oli läbi aastate 
madalaim, siis vägistamisjuh-
tude arv kasvas rohkem kui 
viiendiku võrra ehk 22%," üt-
les  statistikaameti analüütik 
Erik Lest.

Alaealiste vastu toime pan-
dud seksuaalkuritegude tuvas-
tamine on keeruline, kuna pea-
miselt pannakse need toime 
koduseinte vahel. "Pea pooled  
seksuaalkuritegudest alaealis-
te vastu panevad toime pere-
liikmed või sugulased," selgi-
tas Põhja prefektuuri krimi-
naalbüroo seksuaalkuritegude 
ja lastekaitse grupi juht Reimo 
Raivet. "Samuti muud tuttavad 
nagu (kasu-)ema või (kasu-)isa 
või vanaisa, sõber, õpetaja, in-
ternetituttav, ea- või koolikaas-
lane, aga ka treener. Kindlasti 
on avastamisele aidanud kaa-

sa inimeste suurem teadlikku-
se tõus ja teavitamise pool." 

Vaid 10% juhtudest oli lap-
se vägistajaks võõras inimene. 
"Vägistamiste toimepanijateks 
on ka peretuttavad ja nn kom-
mionud," rääkis Põhja prefek-
tuuri kriminaalbüroo isikuvas-
taste kuritegude talituse juht 
Hisko Vares. 

Kuuleb ka keerulisi lugusid, 
mis puhul noor kohe väga sel-
gelt aru ei saa, mis temaga juh-
tus. "Oleme näinud, kuidas teis-
melisi kallutatakse seksuaalsuh-
tesse, kus suhte iseloom on vä-
ga ebamäärane," lausus Elu-
liini juhataja, psühhoterapeut 
Eda Mölder. "Alles hiljem järele 
mõeldes mõistab ta, et toimu-
nu oli vastu tema tahte vasta-
ne. Näeme palju noori, kes on 
sattunud suhetesse, kus ei ole 
selget piiri, kas see oli vägis-
tamine, toimus vastu tahtmist 
või kuidas ta sellisesse olukor-
da üldse sattus. Noorel inime-
sel on raske otsustada, kas ta 
oli selles ebameeldivas koge-
muses ise süüdi, ning seetõttu 
ei julge nad ka otsustada, kas 
politseisse pöörduda."

Lastega juhtunut raske 
avastada

Alaealiste seksuaalkuritegu-
de hulka kuulub peale vägista-
miste ka näiteks alaealiselt seksi 
ostmine, mida mullu oli samuti 
rohkem kui aasta varem. Kõi-
gist laste vastu suunatud sek-

VÄGISTAMISTE ARV KASVAB: Enamik ohvreid  
on perverdist kasuisa käes kannatavad lapsed

Teema, millest naised ei räägi, kipub enamasti olema seksuaalvägivald lähisuhtes. Tihti on nende kaasade suhtumine, et sa oled minu oma ja järelikult pead tegema, mis ma ütlen. Scanpix

"Isa ütles oma 12-aastasele tütrele, et sa oled nii  
vana küll, et võid juba naise eest väljas olla," kirjeldas 
üht vägistamisjuhtumit psühholoog Ülle Kalvik.  
"Pea pooled seksuaalkuritegudest alaealiste vastu  
panevad toime pereliikmed või sugulased koduseinte 
vahel," lisas politseinik Reimo Raivet. Kui muude  
kuritegude arv langeb, siis vägistamisjuhtumeid oli 
mullu üle viiendiku võrra rohkem.

suaalkuritegudest 86% pandi 
toime kübermaailmas. "Interne-
tis toimuvale tuleb rohkem res-
surssi kulutada, see on üüratu 
tööpõld," nentis Raivet.

Palju registreeriti lapsporno 
valmistamist ja peaaegu sama 
palju ka lapseealise seksuaal-
set ahvatlemist. "Kui teisme-
line on ehk isegi teadlik nen-
dest asjadest, aga ta ei julge 
rääkida, sest teda ei pruugita 
uskuda, siis laste puhul kipub 
toimunu üldse varju jääma," 
toonitas Tallinna naiste kriisi-
kodu psühholoog Ülle Kalvik. 
Tema sõnul ei võta täiskasva-
nud sageli kuuldut üldse ar-
vesse. "Väike laps räägib ai-
nult üks kord, seejärel võib ta 
öelda: "Ah, ma ei tea." Prak-
tikast meenub üks vana lugu, 
kus ema oli jätnud pere maha ja 
isa jäi kahe tütrega. Vanemale 
tütrele, kes oli 12, ütles isa: sa 
oled nii vana küll, et võid ju-
ba naise eest väljas olla. Tüd-
ruk tunnistas juhtunut nuttes 
esialgu uurijale, aga järgmis-
tel kordadel ütles, et isa ost-
nud talle kleidi ja muid kingi-
tusi. Isegi 12-aastane ei rääki-
nud enam teist korda. Seega: 
kui laps niisuguseid asju rää-
gib, tuleb seda võtta tõsiselt."

Vares kinnitas, et alaealiste 
suhtes toime pandud kuritegu-
sid on väga keeruline üles lei-
da ja menetleda. "Sellised teod 
saavad teoks pigem nii, et eel-
tegu toimub internetis, kus lei-
takse endale kannatanu ja saa-
dakse konkreetses kohas kok-
ku. Kuriteod juhtuvad kuskil 
ruumides, mitte niivõrd avali-
kus kohas. Avalikud paigad on 
Eestis väga turvalised, füüsilist 
kallaletungi pigem karta ei ole." 

Alaealiste vastu suunatud 
seksuaalkuritegude statistiline 
tõus tuleneb paljus ka politsei 
heast tööst. "Politsei panustab 
palju ressursse, et leida kurja-
tegijaid, kes tahavad alaealisi 
ära kasutada," kinnitas Vares.

Alaealistest langesid mullu 
seksuaalvägivalla ohvriks kõi-
ge sagedamini 11-aastased lap-
sed: 84% juhtudest tüdrukud 
ning 16% poisid. 

Paljusid uimastatakse  
ööklubis

Täisealine kannatanu on 
keskmiselt 21-aastane. Ohv-
riabi seksuaalvägivalla ohvri-
te toetamise teenuse juhi Ol-
ga Jevdokimova sõnul on teo 
toimepanijad sageli ohvri ju-
hututtavad. "Näiteks on palju 
juhtumeid, kus naisi on ööklu-
bis joovastatud ja nad ei mä-
leta pärast, mis nendega juh-
tus. Seega ei toimu vägistami-
sed tänaval, vaid pigem kuskil 
korteris," rääkis ekspert. "Joo-
bes juhtumeid toimub palju eri-
ti suveajal. Sageli ollakse paar-
kolm päeva suheldud interneti 
teel ning seejärel toimub koh-
ting, mille käigus naine langeb 
seksuaalvägivalla ohvriks. Kui 
esialgu on soov mõlemapoolne, 
juhtub hiljem tihti midagi sel-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Uuenduste järgi saaks hõlpsamalt aidata 
kannatanuid, kes ise abi otsida ei saa
Pere- ja seksuaalvägivalla 
ohvrid saavad edaspidi 
psühholoogilist abi vasta-
valt oma vajadusele, mitte 
alles pärast süüteome-
netluse alustamist.

Sotsiaalministeerium saa-
tis kooskõlastamisele uue 
ohvriabi seaduse, mis peaks abis-
tama senisest rohkem ohvreid ning pa-
randama üldist ohvriabini jõudmist. Eel-
nõule oodatakse tagasisidet hiljemalt 
16. mail. 

Eelnõu järgi on kavas anda sotsiaal-
kindlustusametile õigus suure riskiga 
perevägivalla ohvrite puhul vahetada 
andmeid teiste ohvrit abistavate asu-
tuste ja spetsialistidega. Nii saab pak-
kuda abi ka kõige raskemas olukorras 
ohvritele, kes eri põhjustel ei suuda ise-
seisvalt abi otsida. Pere- ja seksuaalvä-
givalla ohvrid saavad edaspidi psühho-
loogilist abi vastavalt oma vajadusele, 

mitte alles pärast süüteomenetluse 
alustamist. Eelnõus on sätesta-

tud nõuded ka ohvriabi osuta-
jate haridusele ja täiendkooli-
tusele, et haavatavas olukor-
ras inimestega töötaksid asja-

kohase ettevalmistuse saanud 
spetsialistid. "Lähisuhtevägivalla 

juhtumeid registreeritakse aastas 
üle 15 000, kuid ohvriabi teenustele 
jõuab praegu oluliselt vähem inimesi, 
kui on uuringute ja statistika järgi kan-
natanuid," ütles sotsiaalkaitseminister 
Signe Riisalo. "Seksuaalvägivald on vä-
ga varjatud probleem, ka selle osas näi-
tavad elanikkonna uuringud hoopis 
suuremat kannatanute hulka kui amet-
lik statistika."

Vägivallakuriteo ohvrite toetuse ar-
vutamisel ei arvestata plaanide koha-
selt edaspidi hüvitisest maha riiklikke 
toetusi ja tööealistel ohvritel ei ole vaja 
läbida töövõime hindamist töötukassas.
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Eluliinile või ohvriabisse he-
listab igal aastal umbes sada-
kond inimest. Paljud neist tu-
levad oma looga lagedale al-
les aastakümneid hiljem. "Kui 
rääkida minevikus kogetud vä-
givallast, on ka juhtumeid, kus 
40-aastased naised pöörduvad 
ohvriabisse ja tunnistavad, et 
nad kogesid seksuaalvägivalda 
10-aastaselt," tõi Olga Jevdoki-
mova välja. "Väga tihti matab 
ohver kogetu enda sees sügava-
le ega tegele sellega, kuid trau-
ma mõjutab tervet tema elu ja 
toimetulekut."

Ka Eda Mölder kinnitas, 
et seksuaalne väärkohtlemi-
ne hakkab hilisemas elus ühel 
hetkel häirima ja nii tulevad 
üles ka väga vanad lood. Sage-
li räägivad Tallina psühholoo-
gilise kriisiabi poole pöördujad 
esmalt hoopis muudest prob-
leemidest, mille tagant hak-
kab seksuaalne vägivald hil-
jem välja kooruma. "Eluliini-
le on helistanud täiskasvanud 
naised, kes väga noores eas on 
sattunud korduvalt vägistamise 
ohvriks. Täiskasvanueas on neil 
raske kedagi usaldada ja suh-
teid luua. Sageli on antud löök 
ka seksuaalsusele. Meil käib 
psühholoogilise kriisiabi kes-
kuses palju naisi neid teema-
sid arutamas – olgu seksuaal-
ne vägivald värskelt juhtunud 
või minevikusündmus, ikka va-
jab ta ühel hetkel klaarimist."

Uuringud näitavad hoopis 
suuremat kannatanute hulka 
kui ametlik statistika. "Kui näi-
teks perevägivallauuringu ko-
haselt pöördub abi saama ai-
nult 12% vägivallaohvritest, 
on seksuaalne väärkohtlemine 
kordades delikaatsem, segasem 
ja keerulisem, seega võiks ar-
vata, et tegelikke juhtumeid on 
märksa rohkem kui statistika 
näitab," nentis Mölder.

Vähesed julgevad rääkida
"Vägistamine on väga isik-

lik ja intiimne küsimus," tõ-
des ka Kalvik. "Naised, kes 
meie juurde pöörduvad füüsi-
lise või vaimse perevägivalla 
muredega, kipuvad seksuaal-
sest poolest esmalt üldse mit-
te rääkima. Seda tunnistatak-
se alles kolmandal-neljandal 
või koguni kümnendal kohtu-
misel, sest see on ikkagi veel 
tabu. Naised kipuvad arvama, 
et kui nad on suhtes või elavad 
mehega koos, on mehel ju õi-
gus. Levinud probleem on, et 
kui naine on väsinud – näiteks 
on tal väike laps –, teeb mees 
talle selgeks, et sa oled minu 
oma." Kalvik paneb südamele, 
et igasugune suhe on vastasti-
kune kokkulepe – see kehtib 
kodutöödes, aga ka intiimkü-
simustes. "Mõnele meeldib vä-
ga kallistada, teisele ei meel-
di puudutamine üldse," nen-
tis Kalvik. "Vajadused võivad 
olla erinevad, kuid oluline on 
kokkulepete tegemine ka kõi-
ges seksuaalsusega seonduvas."

Jevdokimova kinnitas, et lä-
hisuhtes toimuvat seksuaalvä-
givalda ei julgeta tunnista-
da. "Mõnikord mõel-
dakse, kuidas see 
üldse võimalik 
on," tõi Jev-
dokimo-
va välja 
oma töös 
kuuldud 
keerukaid 
nüansse. 
"Kui pe-
revägival-
la ohvrid ei 
räägi füüsili-
sest või vaimsest 
vägivallast, kannata-
des aastaid, on seksuaalvä-
givallast rääkimine tunduvalt 
raskem, sest see on väga de-
likaatne teema. Näiteks võt-
tis minuga kontakti ohver, kes 
ei pöördunud politseisse, sest 
neil olid vägivallatsejaga ühi-
sed lapsed, keda naine tahtis 
säästa. Õnneks katkestas naine 
suhte pärast teist vägistamist." 

Kas rohkem on ikka uhkem?
Jevdokimova rõhutas, et kui 

naine ütleb, et ta ei soovi vahe-
korda, kuid mees seda ei aktsep-
teeri ja võtab teda poolvägisi, 
olgugi et ei peksa teda, on see 
siiski seksuaalvägivald. Kalvik 
on oma töös näinud seksuaal-
seid vääritimõistmisi ka eri kul-
tuuride pinnalt. "On terve rida 
kultuure, mis lähtuvad ka suhe-

te teemal mingist muust taustast 
kui kokkulepped ja ühine aru-
saamine," rääkis psühholoog. 
"Näiteks oli mul juhtum, kui siia 
tuli õppima Euroopast pärit sii-
ras, tubli ja noor tütarlaps. Aga 
tema koolikaaslane tuli Aasia 
kultuurist. Tüdruk lubas noor-
mehe oma ühiselamutuppa, nad 
ajasid juttu – ja ainuüksi see oli 
mehele märgiks, et järelikult on 
tüdruk seksiks valmis. Tütarlap-
sele oli see šokk." Sedalaadi aru-
saamised on ühiskonnas praegu 
paika panemata. Kalviku sõnul 
oleks oluline, et kuna me oleme 
multikultuurseks riigiks kujune-
nud, tuleks neid küsimusi teist-
moodi lahendada. "Kes on kas-
vanud teises arusaamises ja har-
jumuses, kasutabki seda tead-
mist, kui talle ei tehta selgeks, 
et siin on teised reeglid," rõhu-
tas Kalvik.

Kultuurilisi erinevusi tõi väl-
ja ka Jevdokimova. "Kui me 
vaatame seksuaalvägivalla krii-
siabikeskustesse pöördumiste 
arvu ja statistikat, on Eestis re-
gioone, kus inimesed pöördu-
vad kõige vähem," tõi Jevdoki-
mova välja. "Näiteks Ida-Viru-
maal on suhteliselt väike pöör-
dumiste arv. Madal on ka pe-
revägivalla juhtumite arv, mil-
lest võib järeldada, et suure tõe-
näosusega ohvrid lihtsalt ei jul-
ge pöörduda. Võib-olla on see 
seotud just rahvuse eripäraga, 
sest seal piirkonnas elab rohkem 
vene keelt kõnelevaid inimesi 
ja isiklikest asjadest rääkimist 
ehk selliste muredega kuhugi 
pöördumist pigem välditakse."

Kalvik toob kuritegude väl-
timisel välja seksuaalharidu-

se olulisuse. "Teis-
meea seksuaal-

kasvatus jä-
tab soovida," 

märkis ta. 
"Kui ikka 
mõeldak-
se, et mi-
da roh-
kem, seda 
uhkem, ja 

mida va-
rem, seda 

parem, on va-
ja veel tõsist tööd 

teha. Väga tähtis on 
osata piire tõmmata. Kuna 

noored sageli ei saa aru, kus 
lõpeb suhe ja algab vägivald, 
on oluline panna paika pii-
rid, mida noor võib enda suh-
tes lubada ja mida mitte, ning 
kuidas keelduda. See tähen-
dab, et peab omaenda kehaga 
peab selge side olema, et mitte 
lasta kasutada oma keha kel-
lelgi, kel pole häid kavatsusi. 
Olulised on ka head suhted pe-
res, sõprade ja lähikondlastega, 
sest siis ei satu noor seltskon-
da, kus võivad tekkida kaht-
lased olukorrad. Väga oluline 
on noorte enesemääratlemis-
õigus: ma tean, kes ma olen 
ja ma ei lähe kaasa võõraste 
inimestega seetõttu, et tahak-
sin gruppi kuuluda, et muidu 
mul ei olegi kedagi."
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Internetis  
levivate hälvetega 
võitlemisel on meil 

üüratu tööpõld.

Botaanikaaiale 
annetati  
Elizabeth II 
auks roosid
1. mail avas botaanikaaed 
oma suvehooaja, et tähistada 
mitut sündmust. Üks neist oli 
roosiannetus, mille Briti saat-
kond tegi kuninganna Eliza-
beth II auks tema troonijuubeli 
tähistamiseks. Ühtlasi on mai 
botaanikaaias pühendatud 
Ühendkuningriigile kui legen-
daarsele aiandusmaale, koos-
töös Briti saatkonnaga paku-
takse külastajatele põnevaid 
tegevusi. Lisaks tähistati bo-
taanikaaia paraadtrepi valmi-
mist, suvehooaja esimese 
avaliku kontserdi andis uuel 
trepil Tallinna politseiorkester.

Maist alates on botaanika-
aed avatud iga päev kl 10-19, 
pilet maksab 6, sooduspilet 3 
eurot.

 

Tallinna tuleb 
esimene kogu-
kondlik paran-
dustöökoda

Kopli rahvamaja hoovis (Kopli 
93) algasid ehitustööd, et 
muuta vanad garaažid kogu-
konna parandustöökojaks, 
mis esialgu varustatakse levi-
nud puidutööriistadega. Kuna 
tööle võetakse ka meister, 
saavad seal tegutseda need-
ki, kes pole kunagi ühegi töö-
riistaga kokku puutunud. Li-
saks parandustöökoja loomi-
sega seotud töödele toimu-
vad väiksemad ehitustööd 
rahvamaja peahoones. Ehi-
tustööde kogumaksumus on 
164 698 eurot. Kogukonna-
keskuse  tegevustega saab 
tutvuda Facebooki lehel Kopli 
93.

Lasnamäe sillad 
pakuvad silmale 
lilleilu
Aprilli lõpust kaunistavad Las-
namäel asuvat Pallasti silda 
lilled, peagi saab õiteilu nauti-
da ka Lindakivi, Pae ja Saare-
piiga sillal. Pallasti silla peen-
rale istutati umbes 2500 võõ-
rasemataime ja peenar eral-
dab jalakäijate rada sõidura-
jast. Taimi uuendatakse 
sildadel nii, et rohelust jätkuks 
oktoobrini. Üle Lasnamäe is-
tutatakse lähiajal kokku u 
5000 võõrasemataime.

politseisse pöörduda," sõnas 
Olga Jevdokimova. "Alaealis-
te puhul on arstidel kohustus 
politseid teavitada."

Ohvreid rohkemgi,  
kui statistika näitab

Mullu pöördus seksuaalvä-
givalla kriisiabikeskustese 163 
inimest. "Kriisiabikeskustes-
se võivad pöörduda nii naised 
kui mehed, lapsed, noored ja 
täiskasvanud," loetles Jevdoki-
mova. "Kui mees langeb sek-
suaalvägivalla ohvriks, on ka 

kuriteo toimepanija enamasti 
meessoost." 

Ohvriabi teenustele jõuab 
praegu oluliselt vähem inime-
si, kui on uuringute ja statis-
tika järgi kannatanuid. Va-
res kinnitas, et kui ohvriabi 
poole pöördutakse ja polit-
sei juhtumist teada saab, siis 
see ametkondadesse kinni ei 
jää. "Me kontrollime üle iga 
info, mis meie kõrvu jõuab, 
sellist asja ei ole, et politsei 
pöördujat ei usaldaks," rõ-
hutas Vares.

Seksuaalvägivalda kogenud  
saavad pöörduda:
• Ohvriabi tasuta kriisitele-

fon 116 006 on öö-
päev läbi avatud, 
võib pöörduda 
ka anonüümselt. 
Abi osutatakse 
eesti, vene kui 
inglise keeles.

• Tallina psühholoo-
giline kriisiabi, tel 631 
4300, E,T,K 12-19; N,R 15-19

• Eluliin 655 8088 (eesti kee-
les), 655 5688 (vene kee-
les) pakub emotsionaalset 
tuge iga päev kella  19-7.

• Seksuaalvägivalla kriisiabi-
keskused asuvad neljas 
Eesti piirkonnas, suuremate 
haiglate juures. Lääne-Tal-

linna Keskhaigla naiste-
kliiniku erakorraline 

vastuvõtt, Sõle 
23, Tallinn, vas-
tuvõtutoa tel 
5342 4724.

• Vaimse tervise 
abiliin kõigile: 

660 4500, www.
palunabi.ee/vaimne-

tervis
• Hingehoiutelefon 116 123 

on helistamiseks avatud öö-
päev läbi, https://hingehoid.
ee/ 

• Laste ja noorukitega seotud 
muredega toetab lasteabi-
telefon 116 111 ja www.las-
teabi.ee 
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Uued madalad Poola tram-
mid mahutavad kuni 300 
reisijat ning hakkavad ini-
mesi vedama ka uuel 
sadamaliinil.

Tallinn selgitas hankega tootja, 
kes tooks meile liinile uusi tram-
me. Muuhulgas on uusi tramme 
vaja peagi avatava sadamaliini 
jaoks. Kolmest pakkujast edu-
kaim oli Poola trammi- ja ron-

gitootja PESA. Niisiis toob PESA 
Tallinnasse kuni 23 uut trammi, 
millest esimesed jõuavad kohale 
2024. aasta teises pooles.

Tallinna abilinnapea Andrei 
Novikovi sõnul saab linna trans-
pordiettevõte TLT sõidutada uu-
te trammide lisandumisel seni-
sest rohkem reisijaid. "See on 
eriti oluline, kui uued trammi-
liinid, näiteks Vanasadama liin 
valmis saavad," selgitas Novikov.

Uute trammide ostuks kulub 
50 miljonit eurot.

TLT juhatuse esimees Deniss 
Boroditš selgitas, et PESA on 
Poola pika kogemusega suuret-
tevõte, kes toodab nii tramme 
kui ka ronge. Tallinnale pakub 
firma oma trammimudelit PESA 
Twist. Need trammid on 28,6 m 
pikkused ja viie  uksega, istekoh-
ti on 65 ja sõidukid mahutavad 
kokku 300 reisijat. Uued tram-
mid on suures osas madala põh-
jaga. "Loomulikult hakkavad ka 
uued trammid sõitma 100% ro-
heelektril, nagu juba kõik Tallin-

na trammid ja trollid  sõidavad," 
lausus Boroditš

Praegu on Tallinnal 64 tram-
mi "Kuigi uusi trammiliine saaks 
põhimõtteliselt avada ka olemas-
oleva sõidukipargiga, muuda-
vad uued trammid teenuse pa-
remaks," ütles Boroditš. 

Seni on Tallinnasse hangitud 
20 uut trammi ning uuendatud 
või ümber ehitatud KT4 ja KT6 
tüüpi tramme.

Punane värv jääb rattateid tähistama vaid  
ohtlikumates kohtades ja seal, kus eraldi tõkkeid 

pole võimalik rattatee ja autotee vahele rajada.
 Albert Truuväärt

Rattateed 
hakkavad 
asuma üha 
enam muust 
liiklusest  
eraldi

PESA Twist Poola linna Katowice tänaval

Poola ettevõte PESA toob Tallinnasse kuni 23 uut trammi 

pealinn@tallinnlv.ee

Turvalisuse pärast hakka-
vad rattateid muust liiklu-
sest eraldama tõkked ning 
punane värv jääb tähistama 
vaid kitsaid ja ohtlikke koh-
ti, kuhu eraldatud rattateid 
rajada ei saa.

Linn soovib nüüdsest eral-
dada rattarajad muust liiklusest 
füüsiliste tõkete abil. Selleks võe-
takse postidele lisaks kasutuse-
le madalad liiklusradade eralda-
jad, mis paigaldatakse rattara-
da ülejäänud sõiduteest eralda-
ma näiteks Pärnu maantee lõi-
gule Vabaduse väljaku ja Süda 
tänava vahel ning osale Endla 
tänavast. "Soovime järk-järgult 
luua kesklinna kõnniteedest ja 
sõiduteedest eraldatud turvalis-
te jalgrattateede võrgustiku, na-
gu Tallinna rattastrateegia ette 
näeb," lausus abilinnapea Vla-
dimir Svet. "Näiteks sel aastal 
ehitame tänavate uuendamise 
käigus rattateed Pronksi, Jõe ja 
Vana-Kalamaja tänavale." 

Punane värv jääb rattara-
du tähistama vaid ohtlikuma-
tes kohtades. Näiteks kitsastes 
paikades, ristmikel, bussi- ja 
trollipeatustes, sisse- ja välja-
sõitude juures, kus ei ole ruu-
mi eraldi jalgrattateede jaoks. 
"Seal on ruum paratamatult 
ratturite ja teiste liiklejate va-
hel jagatud ja nendes paikades 

tuleks punast värvi uuendada, 
nagu ka ülekäiguradade triipe 
jm teemärgistust."

Ohtlike kohtade märkimisel 
arvestas linn ka elanike tagasi-
sidet, et parandada rattateede 
sõidumugavust ja ohutust mit-
mes peatuses ja ristmikul kesk-
linnas ja selle lähedal. Plaanid 
on kavas ellu viia tänavu sügi-
sel ja järgmise aasta kevadel. 

Uued ootepaviljonid
Kaarli puiestee ja Vabaduse 

väljaku ning Tõnismäe bussipea-
tustesse on kavas rajada eraldi 
bussiooteplatvormid praeguse 
bussitasku kohale, nii et jalg-
rattatee kulgeks platvormi ja 
kõnnitee vahelt. Bussid hakkak-
sid edaspidi peatuma bussirajal. 
Kavandatav lahendus muudaks 
tänavaruumi meeldivamaks ja 
ohutumaks nii jalakäijate, bus-
siootajate kui ka jalgrattu-
rite jaoks. Võimalusel li-
satakse peatusesse  uut 
haljastust. Esialgsel 
plaanil on näidatud 
ka asukohad, kuhu 
saab paigutada uu-
si jalgrattaparklaid.

Estonia puiestee 
ja Tallinna Ülikoo-
li peatuses on kavas 
ooteala koos uute oo-
tekodadega paigutada 
tänava äärde. Jalakäijate 
ja jalgratturite ruum organi-
seeritakse viisil, mis muudab 

viibimise ja liiklemise peatu-
ses mugavamaks ja ohutumaks.

Peatustes kavandatavate 
muudatuste esialgsed plaanid 
asuvad https://drive.google.com/
drive/folders/1R_XaaOqQ6O-
5SoGC8pkesojBSfdwHzbX-

 Gonsiori tänaval, Kuhlbar-
si, Laulupeo ja Vesivärava  tä-
navate ristmikul ning Ilvese sil-
lani kulgeval rattateel on kavas 
Gonsiori tänava lahendust osa-
liselt korrigeerida, et jalakäijate 
ja jalgratturite liiklemine oleks 
ohutum ja mugavam. See on 
esimene etapp Gonsiori tänava 
kui olulise rattateede põhivõr-
gu osa disaini parendamiseks.

Mõnes kohas jääb ka sini-
ne värv

Majaka ja Lasnamäe tänavate 
ristmikul  muudetakse liiklemis-
ruum jalakäijatele ja jalgratturi-

tele mugavamaks. Muuda-
tused aitavad luua pare-

ma ühenduse Gonsiori 
tänava ja Majaka tä-
nava vahel möödu-
nud aastal valminud 
Siug-nimelise jala-
käijate ja jalgrattu-
rite silla kaudu, mil-
lest on saanud oluli-

ne ühendus kesklin-
na ja Lasnamäe vahel. 
Tuukri ja Petrooleu-

mi tänava ristmikul muu-
detakse osaliselt ristmikku, et 

selle ületamine oleks jalgrattu-

ritele ja jalakäijatele mugavam 
ja ohutum.

Ristmikele kavandatava-
te muudatustega võib tutvuda 
https://drive.google.com/drive/ 
folders/1SHSGp8kSmkdNEFY 
JgWnEN0o-uNvs7UM4

Lisaks värskendatakse pu-
nast värvi mõne kesklinna ma-
gistraaltänava rattarajal, mida 

Rattateedel saab edaspidi ka talvel sõita

Abilinnapea Vladimir Svet kinnitas, et 
kulunud punane värv asendatakse 
uuega ristmikel, sisse-väljasõitudel ja 
peatustes. 

"Samuti üksikutel sirgetel, kus auto-
liiklus on nii tihe, et rattur tunneb end 
seal ebamugavalt, kuid meil ei ole para-
ku võimalik rattaradu füüsiliselt auto-
teest eraldada," lausus Svet. "Soovime, 

et muust liiklusest eraldatud uued ratta-
teed oleksid ka aasta ringi kasutatavad. 
Seetõttu on järgmisel talvel teehooldus-
firmadele esitatavad nõuded rattateede 
hooldamiseks rangemad."

Endla tänav näiteks on ratturile üks 
ohtlikumaid kohti, seetõttu saab sealne 
rattarada nii uue punase värvi kui ka 
tõkked.

ei ole kavas tänavu ega järg-
misel aastal remontida. Näiteks 
2024. aastal uuendataval Liiva-
laia tänaval. Rattaradu, mis ei 
ole praegu tähistatud punase 
värviga ega eraldatud füüsilis-
te tõketega, on kavas ka edas-
pidi tähistada valgete joonte ja 
siniste ratturimärkidega.

Tänavu ootavad 
uuendused Pronksi, 

Jõe ja Vana-Kala-
maja tänavat.

Vladimir Svet sõitmas uuel kesklinna ja Lasnamäed ühendaval rattateel "Siug".
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Orienteerumisretkel  
ootavad huvilisi roherada, 
toetuste rada, digirada ja 
kultuurirada.

Euroopa Komisjoni Eesti esin-
duse kommunikatsiooninõuniku 
Kadri Kulli sõnul saab seekord 
Euroopa päeva üritustel osale-
da kolmel päeval. Langeb ju Eu-
roopa päev tänavu esmaspäevale, 
kuid linlasi soovitakse selle tähis-
tamisse kaasata nädalavahetusel-
gi. "Soovime pakkuda tegevust 
juba nädalavahetusel, et kutsuda 
inimesi Euroopa päeva orientee-
rumisradadele," lausus Kull. "Hu-
vilised saavad kas üksi, perega, 
klassiga või sõpruskonnaga tul-
la ja jalutada Tallinna kesklinnas 
neljal temaatilisel rajal."

Noorteaasta toob lavale 
õpilased

Minu Euroopa orienteerumis-
rajad on avatud 7.- 9. maini. Ra-
jale minekuks tuleb oma nutiva-
hendisse laadida Navicup raken-
dus, selle leiab enne ürituse al-
gust Euroopa päeva veebilehelt 
ja sealt saab jälgida roherada, 
toetuste rada, digirada ja kul-
tuurirada. Radade läbimine võ-
tab aega maksimaalselt tunni ja 
iga osaleja saab valida, kas läbib 
kõik neli rada või vaid osa neist. 

Poolelioleva teekonna võib 
rakenduses vahepeal pausile 
panna ning tulla selle juurde 
tagasi sobival ajal, kasvõi järg-
misel päeval. Kõigi vähemalt ühe 
raja läbinute vahel lähevad loosi 
sajaeurosed Estraveli kinkekaa-
rdid reisi korraldamiseks Eestis 
või mujal Euroopas.

Tänavusele Euroopa noor-
teaastale kohaselt on Euroopa 
päeva peamine sihtrühm koo-
linoored ja tudengid. "Nii pa-
kubki esmaspäev, 9. mai tege-
vusi eelkõige koolinoortele," üt-
les Kull. "Euroopa päeval on la-
val noortekollektiivid ja orkest-
rid ning kogu üritust moderee-
rivad samuti noored ise. Päeva 
korraldame koostöös keskuse-
ga Rakett69 Teadusstuudiod."

Huvilistele teaduskatsed
Roheideede konkurss "Rohe-

lend Rakett69-ga" innustas 7.-12. 
klasside õpilasi välja pakkuma 
elukeskkonda säästvaid efektiiv-
seid rohelahendusi, mille hulgast 
parimad selguvad linnaväljakul.

"Huvi konkursi vastu oli suur, 
Tallinnast osales lausa mituküm-
mend kooli. Kolm paremat neist 
esitlevad oma töid Euroopa päe-
val 9. mail konkursi avalikus fi-
naalis Vabaduse väljakul," lausus 
Kull. "Võitja valib nende seast 
kohapeal konkursi žürii."

Rakett69 alal saab tutvuda 
oma linna parimate võistlustöö-
dega ja ka ise juhendajate abil mit-
mesuguseid teaduskatseid teha. 

Samasugused konkursid toi-
musid kuues piirkonnas üle Eesti 
– ka Kuressaares, Pärnus, Narvas, 
Tartus ja Võrus. Võitjatiime ootab 
ühine auhinnareis Brüsselisse. 9. 
mail toimuva Euroopa päeva üri-
tuste peakorraldajad on Euroopa 
Komisjoni Eesti esindus, Euroopa 
Parlamendi Büroo ja Europe Di-
recti teabekeskused. Teaduskon-
kursi korraldavad Rakett69 Tea-
dusstuudiod ja KVARK. Islandi 
väljakul toimub 9. mail kella 20-
23 kontsert "Minu Euroopa", kus 
esinevad nublu, Gameboy Tetris, 
Svjata Vatra ja Metsatöll.

Euroopa päeval esinevad  
nublu ja Metsatöll

Tallinna  
koolid said 1000 
uut iPadi

Linna tellimusel varustati 58 
kooli 1000 iPadiga. Tegu oli 
Balti riikide suurima ühekord-
se iPadide tarnega, mille teos-
tas esitlus- ja arvutitehnika 
tarnija Datel. Hangitud iPadid 
vahetavad koolides välja suu-
re osa aegunud seadmeid. 
"Tahvelarvutid võimaldavad 
õpetajatel olla tundide sisus-
tamisel paindlikumad ning 
õpilastel on hea töötada kiire-
te ja võimsate seadmetega, 
mis ei sea nende projektide 
elluviimisele piire," ütles abilin-
napea Vadim Belobrovtsev. 

 

Esimene  
haiguspäev  
hüvitatakse  
mai lõpuni

Seoses koroonaviirusega 
hakkas linn mullu märtsis 
maksma esimese haiguspäe-
va hüvitamise toetust, seda  
saab taotleda veel kuni 31. 
maini alustatud haiguslehtede 
puhul. Seni on linn maksnud 
esimese haiguspäeva 30 euro 
suurust hüvitist ligi 39 000 
tallinlasele ja  linnaeelarvest 
on selleks kulunud üle ühe 
miljoni euro. Taotlusi saab esi-
tada Tallinna e-teeninduses 
40 kalendripäeva jooksul päe-
vast, kui haigekassa on pärast 
haiguslehe lõpetamist maks-
nud välja töövõimetushüvitise. 

 

Linn abistab 
omastehool-
dajaid koos 
CareMate'ga
Linn sõlmis kodu- ja isikuhool-
dusabi vahendava platvormi-
ga CareMate kolmeaastase 
hankelepingu, mille eesmärk 
on abistada inimesi pereliikme 
hooldamisel. Tasuta isikuhool-
dusteenust saab linnalt taot-
leda suure hooldusvajaduse-
ga täisealise inimese omaste-
hooldaja, kelle hoolealuse ja 
tema enda elukohaks on re-
gistreeritud Tallinn. Hooleand-
jat saab tellida kõigil nädala-
päevadel kella 7-22, ka riiklikel 
pühadel. Teenust osutatakse 
hooldatava enda kodus 2-16 
tundi kuus.

Euroopa päeva kava

• 7.-9. maini on avatud Minu 
Euroopa orienteerumisrajad 
– roherada, toetuste rada, di-
girada ja kultuurirada. Kõigi 
vähemalt ühe raja läbinute 
vahel lähevad loosi Estraveli 
kinkekaardid ja meened saat-
kondadelt.

• 7. ja 8. mail on Euroopa Ela-
muskeskus (Rävala pst 4) 
avatud kl 10-21, minikontser-
te annavad muusika- ja teat-
riakadeemia noored muusi-
kud.  

• 9. mail kella 12-13 arutleme 
koos president Alar Karisega, 

mida Euroopa päev meie 
jaoks tähendab ja kuidas sel 
päeval tähistada rahu, mitte 
võitu. Seminari saab otseüle-
kande vahendusel jälgida  
https://www.facebook.com/
events/569122747973305

• Euroopa päev Vabaduse väl-
jakul 9. mail kell 14 peavad 
avakõne linnapea Mihhail 
Kõlvart ning Euroopa Komis-
joni energeetikavolinik Kadri 
Simson.

• Kell 14.20 konkursi "Rohe-
lend Rakett69-ga" Tallinna 
piirkonna kolme parima töö 

esitlused ja autasustamine, 
võitja kuulutab välja Kadri 
Simson.

• Pärast seda esinevad noor 
DJ Indra Smith, Tallinna muu-
sikakooli kitarriduo, akordio-
niansambel ja vaskpillian-
sambel.

• 9. mail kella 20-23 kontsert 
"Meie Euroopa" Islandi välja-
kul, üles astuvad nublu, 
Gameboy Tetris, Svjata Vatra 
ja Metsatöll.  

• Vaata infot www.eoroopa-
paev.ee

Islandi väljakul toimub 9. mai õhtul kell 20-23 kontsert "Minu Euroopa", kus teiste seas esineb nublu. Scanpix

13.05 etteütlus Raekoja platsil
14.05 linnaosade päev
15.05 Tallinna päeva 
kontsert Kadrioru pargis

Tallinna  päev
13.05-15.05

tallinn.ee/tallinnapaev
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2021. aastal näitas Kantar 
Emori uuring, et Põhja-Eesti, 
sh Tallinna elanike teadmised 
hädaolukordadest on võrreldes 
teiste regioonidega kõige ma-
dalamad (41,6%). Nüüd on mu-
nitsipaalpolitsei asunud Tallin-
nas seda tühikut täitma. Ees-
märk on esiteks juurutada var-
jumiskultuur, et inimesed teak-
sid, kuhu rünnaku puhul page-
da. Teiseks tuleb viia inimesteni 
teadmine, kuidas hädaolukorras 
elektri, side ja veeta hakkama 
saada. Selleks koolitavadki inst-
ruktorid praegu munitsipaalpo-
litseinikke, kuidas käituda krii-
si korral, et nood siis omakor-
da saaksid juba praegu inimesi 
abistada ja õpetada. Mupo töö-
tajatel on üldiselt plaanis jaga-
da omandatud teadmisi nii kor-
teriühistutele kui üldse kõigile, 
kel vähegi huvi end kriisiks val-
mis seada. 

"Erilist tähelepanu on vaja 
osutada ennekõike kortermaja-
de elanikele, et nende teadlik-
kus kasvaks, sest seal võib ohu 

korral leiduda suur hulk abivaja-
jaid," lausus mupo peaspetsialist 
Tiina Laube. "Maal arvestatak-
se üldiselt alati raskete oludega 
rohkem kui linnades."

Nii Laube kui ka Mõtus tõ-
devad, et  Tallinnas on häda-
olukord suurem väljakutse kui 
mujal Eestis. Rahvast elab ühes-
koos palju. Veenmine, et tuleb 
igaks juhuks korda seada var-
jekohad, nagu need on pidevalt 
valmis olnud kasvõi Soomes, on 
suur väljakutse. Lisaks püütakse 
inimesi harida, et kodus peaks 
vastavalt päästeameti soovitu-
sele olema seitsme päeva varu. 
Samuti priimus, patareiraadio, 
kütus jm vahendid hädas toi-
me tulemiseks. 

Vaadet elule on vaja muuta
"Inimesed on harjunud mu-

gavustega, et on võimalik igal 
hetkel kütust võtta, poes kaardi-
ga maksta või apteegist retsep-
tirohtusid saada," lausus Laube.  
"Sellist vaadet elule on vaja ha-
kata muutma. Me peame vähe-
malt seitse päeva iseseisvalt hak-
kama saama. Oluline, et inime-
sed teaksid: kas kaugküte, mis 
korteritesse sooja annab, töö-
tab edasi ka kriisi oludes? Kui 
ei köeta, siis kuidas ma talvel 
sooja saan? Kust ma leian vett, 
kui kraanist enam ei tule? On 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

"Inimesed peavad kriisi korral vähemalt 
seitse päeva iseseisvalt hakkama saama," 
lausus mupo peaspetsialist Tiina Laube. 
"Oluline, et inimesed teaksid, et kui ei  
köeta, siis kuidas nad talvel sooja saavad 
ja kust leiavad vett, kui kraanist enam ei 
tule." Mupo töötajad hakkavad kriisi  
korral linlasi juhendama, kuidas hädaolu-
kordadeks valmis olla.

KUS ON SINU VARJEND: Linlased hakkavad 
õppima kriisi ajal vee ja soojata ellu jäämist

Samuti eeldaks see ehitusteh-
nilisi arvutusi, sest varjumisko-
hana kasutusele võetav kelder 
peaks olema nii tugeva vahe-
laega, et kannatab välja hoone 
enda varingu. Eestis pole erine-
valt Soomest ehitusnormid va-
ringukindlaid maa-aluseid ruu-
me seni nõudnud. Praegu  pole 
veel teada, millal jõutakse koos-
töös päästeametiga nii kaugele, 
et saaks esimesi ühiskondlikke 
varjumiskohti tähistama asuda. 
Kindlasti saab kasutada veel näi-
teks jalakäijate tunneleid linnas.

Korteriühistute liidu juhatuse 
liikme Urmas Mardi sõnul ei ole 
seni liidult varjekohtade loomi-
se asjus nõu ega abi otsimas käi-
dud. "Kindlasti on see praegu-
ses kontekstis oluline küsimus, 
ja muidugi mõistavad kõik agres-
siooni hukka, aga samas ei käi 
sõda päris koduukse ees," põh-
jendas Mardi, miks ühistute sil-
mis pole varjendid aktuaalsed. 
"Nõukogudeaegsetel korterma-
jadel on kõigil keldrid. Paljudel 
ühistutel on need kenasti korda 
tehtud, aga paljudel hoopis koli 
kogumise kohad. Seega kutsun 
ühistuid üles kevadtalgute kor-
ras keldrit vanast kraamist tüh-
jaks vedama, et see oleks puhas 
ja korras ja saaks ka hädaolu-
korras kasutada."

Mardi ei pidanud samas õi-
geks, kui kohustuse majas varje-
koht sisse seada kehtestaks riik 
või omavalitsus kuidagi ülevalt 
alla: "Igasugune kohustuse ase-
tamine eeldab detailset ülevaa-
det. Alati on mõistlikum dialoog." 

Tavalises rahulikus argipäe-
vas kasutataks varjekohti mõis-
tagi kas parklate vm teenin-
dus- või äripindadena – klaus-
liga, et hädaolukordades saavad 
neist elanikkonna abistamiskes-

terve rida taolisi küsimusi, mil-
lele peaksime mõtlema ja oma 
valmisolekut suurendama."

"Me püüdleme selle poole, et 
Tallinna kõikide linnaosadega 
koostööd teha ja muuta inimes-
te mõttemaailma kriisiks valmis-
oleku suunas," märkis Mõtus. 

Praegu saab infot interne-
tilehtedelt https://www.tallinn.
ee/est/kriisiennetus/  ja https://
kriis.ee/ ning äppist Ole valmis!

Mupo korjab linnaosadelt sa-
mas infot võimalikest paikadest, 
mis sobiksid üldkasutatavateks 
varjekohtadeks. Lisaks oodatak-
se korteriühistutelt, et ka maja 
alused keldrid seataks sellel ees-
märgil korda. Munitsipaalpolit-
sei on valmis ühistuid nõustama. 

"Meil on muuhulgas kavas 
luua korteriühistutele õppimi-
seks näidisvarjekoht," ütles Mõ-
tus.

Mupo töötajad peaksid pärast 
väljaõpet seega oskama ühistuid 
või üksikisikuid nõustada küsi-
mustes, kuidas varjekoht sisus-
tada. "Meil on linnas üle 6000 
korteriühistu, kõigiga me näost 
näkku kohtuda ei jõua, aga esi-
algu oleme plaani võtnud sada-
kond," lisas Martin Mõtus. Var-
jekoht peaks võimaldama ini-
mestel seal lühemat aega ela-
mist ja toime tulemist. 

Tehkem keldrid talgu  
korras puhtaks

Kui linnaosadelt on võimali-
ke ühiskondlike varjumiskohta-
de asukohad saadud, siis haka-
takse neid koostöös päästeame-
tiga kaardistama. Kuna valda-
valt on näiteks maa-aluste park-
late näol tegemist eraomandiga, 
siis eeldab nende märgistamine 
ühiskondliku varjumiskohana 
mõistagi läbirääkimisi. 

Ekspertide hinnangul võiks ehitada tänapäeva rajatisi nii, et need sobiksid ohu korral varjenditeks, kuid muul ajal täidaksid oma põhiülesannet. Se-
dasi ei seisaks need rahuajal kasutult. Näiteks sobiksid varjendiks selleks piisavalt tugevaks ehitatud maa-alused parklad. Scanpix

Varjumiskohti jätkus nõukaajal 
rohkem, kui Tallinnas inimesi elas
• Eestis leidus 1986. a 

seisuga ümmargu-
selt 500 tsiviil-
kaitsevarjendit 
enam kui 100 
000 inimesele, 
7343 lihtradiat-
sioonivarjet 780 
000 inimesele ning 
21 000 keldrit 1,8 mil-
jonile inimesele. Elanikke oli 
samas 1,6 miljonit. 

• Päästeekspert ja endine 
päästeameti juht Kalev Tim-
berg on öelnud, et ainuüksi 
Tallinnas asus 131 tuuma-
pommikindlat varjendit ja 
teadmata hulk väiksemaid, 
mis pidid kaitsma hariliku 
pommi eest. Tänaseks on 
need kas lagunemas või 
koos mõne teise ehitisega 
erakätesse müüdud.

• Nõukogudeaegsetes eva-
kuatsiooniplaanides oli aga 
Tallinna igale rajoonile ehk 
praeguses mõistes linna-
osale ette nähtud oma eva-
kuatsioonimaakond, kuhu 

tulnuks suurem osa 
inimesi sõjaolu-

korras või Tal-
linna tabanud 
suurõnnetuse 
korral saata. 
Põhimõtteks 

oli elanikkonna 
hajutamine Tal-

linnast võimalikult 
laiali, majutades nad maal 
kooli- või kultuurimajadesse 
jm ühiskondlikesse hoone-
tesse. 

• Suveks valmib päästeametil 
koostöös omavalitsustega 
inimeste evakueerimise 
plaan juhuks, kui mõnda 
piirkonda ähvardab elamis-
kõlbmatuks muutumine. 
Ameti hinnangul tuleks te-
geleda ka eelhoiatussireeni-
de võrgustiku ja märgista-
tud varjumiskohtade rajami-
sega, mida saab kasutada 
ka tsiviilõnnetuste puhul. 
Selleks kaardistatakse või-
malikke varjumiskohti vahe-
tu ohu puhuks.

Mida peaks kriisiks varuma?

Toit
• Hoia kodus vähemalt pere 

ühe nädala toiduvaru.
• Arvesta toidu varumisel kõigi 

pereliikmete erivajadustega 
(allergia, toidutalumatus, väi-
kelaste toit jmt).

• Varu toiduaineid, mis võimal-
davad toituda mitmekesiselt. 
Jälgi, et varutud toidus oleks 
piisavalt süsivesikuid, rasvu, 
valke ja kiudaineid.

Esmaabitarbed ja ravimid
• Hoia kodus esmaabivahen-

deid ja selliseid ravimeid, mi-
da oskad ise kasutada.

• Osta retseptiravimid või 
muud regulaarselt tarvitata-
vad ravimid välja nii, et oleks 
olemas vähemalt ühe nädala 
varu.

• Varu koju ravimid, mida võid 
vajada ootamatu haigestu-
mise puhul (näiteks valuvai-
gistid, palavikualandajad, 
seedehäirete ravimid, külme-
tus- ja allergia- 
vastased ravimid, põletus-
vastane vahend jne).

• Kontrolli regulaarselt ravimite 
aegumistähtaegu ja vaheta 
vajaduse korral uuemate 
vastu.

Hügieenivahendid
• Seep, niisked puhastuslapid, 

desinfitseerimisvahend,
• Tualett-, majapidamispaber.
• Suured prügikotid mahuga 

50 l.
• Muud hügieenivahendid läh-

tuvalt pereliikmete va-
jadustest.

Akupank mobiilse-
te seadmete laa-
dimiseks

• Akupank hoia laetuna.
• Võimaluse korral soeta päi-

kesepatareiga akupank või 
vändaga laadija.

• Kriisiolukorras kasuta aku-
panka vaid siis, kui elektriga 
ei saa seadmeid laadida.

Patareitoitel raadio
• Patareitoitel raadio ja varu-

patareid. Samuti sobib päik-
sepatarei või dünamoga raa-
dio.

Tikud ja küünlad
• Küünlad ja tikud mitmeks ka-

sutuskorraks
• Küünlalatern, priimus, gaasi-

ga matkapliit või väligrill, mi-
da saab kasutada valguse ja 
sooja saamiseks või toidu 
valmistamiseks

• Soeta vaid need vahendid, 
mis sobivad sinu kodus ka-
sutamiseks.

Taskulamp ja varupatareid
• Taskulamp ja varupatareid. 

Samuti sobib päiksepatarei 
või dünamoga töötav tasku-
lamp.

• Patareidega töötav lamp või 
latern, mida saab kasutada 
üldvalgustina.

Töö- ja söögiriistad
• Konserviavaja
• Ühekordsed toidunõud
• Taskunuga
• Käärid
• Kleeplint ja kile
Muud varud:
• Mask hingamisteede kait-

seks (näiteks tolmumask)
• Sularaha üheks näda-

laks

Loe pikemalt  
olevalmis.ee
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Simon Suviste, 
Bret-Maria Rikko
pealinn@tallinnlv.ee

Linn korrastab tänavu ven-
tilatsioonisüsteeme kõigis 
oma koolihoonetes, kus see 
on vajalik, ning annab sel-
leks 1,5 miljonit eurot.

Tallinna abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev märkis, et vii-
mastel aastatel renoveeritud 
koolides on välja ehitatud ka 
moodsad ventilatsioonisüstee-
mid ja seal probleeme ei ole, 
kuid tegeleda tuleb vanema-
te süsteemidega. "Meie ha-
ridusameti tellimusel on läbi 
viidud audit, kus kontrolliti 
ventilatsioonisüsteemide toi-
mivust ja mõõdeti klassiruu-
mide õhu puhtust nii tundi-
de ajal kui ka vahetundides," 

selgitas ta. "Avastatud kitsas-
kohtade kõrvaldamine juba 
käib ja mitmetes koolides on 
parendustööd tehtud."

Täiskasvanute gümnaasiumi 
direktori Robert Ossipovi sõnul 
on nende koolil loomulik ven-
tilatsioon. "See hoone on ka-
heksakümnendatel aastatel ehi-
tatud," märkis ta. "Seni oleme 
hakkama saanud – aknad käivad 
lahti ja värsket õhku tuleb. Aga 
praeguses maailmas, kus viiru-
seid levib palju, tuleb ventilat-
siooniga kindlasti rohkem te-
geleda. Nii et kui Tallinn hak-
kab koolide ventilatsioone kor-
rastama, siis loomulikult võta-
me selle suure rõõmuga vastu. 
Oleme valmis abistama ja pro-
jektides osalema, et kõik klas-
siruumid saaksid korda ja nüü-
disaegse ventilatsiooni siia ruu-
midesse."

Kuna tegemist on täiskasva-
nud õppijatega, siis pidid nad 
leviku suurenedes isolatsioonis 
olema. "Täiskasvanud inimene 
üldiselt haigena ei tule koo-
li ja ei lähe ka tööle," märkis 
Ossipov. "Meil ei ole nii suurt 
pandeemiaprobleemi õnneks 
olnud, saime  sellega kenasti 
hakkama."

Ossipovi kinnitas, et neil on 
olemas linna toetus ja praegu 
vahetatakse ka tuletõkkeuksi. 
"Suhtlesin just majandusjuhata-
jaga ja haldusjuhiga haridusame-
tist, et tõepoolest tuleb projekti-
dega alustada," rääkis ta. "Tuleb 
koostada plaanid, et mis klassi-
des ja mis ulatuses ventilatsioon 
korda teha, ja kui raha on ole-

mas, saab kõikide nende asja-
dega ühiselt  hakkama."

Mullu sai viis kooli täiesti uue 
ventilatsioonisüsteemi ja kahek-
sas koolis tehti parandusi. Tä-
navu saab uueks 28 kooli ven-
tilatsioon. Välja on kuulutatud 
uue ventilatsioonisüsteemi pro-
jekteerimise riigihanked kuue-
le koolihoonele, kümnes koo-
lis seadistatakse ventilatsioo-
nisüsteeme nende tasakaalus-
tamiseks ja 12 koolis tehakse 
muid suuremaid ja väiksemaid 
parendustöid.

Kivimäe põhikooli, täiskas-
vanute gümnaasiumi ja Nõm-
me gümnaasiumi hoonet oo-
tab lähitulevikus remont ning 
Jakob Westholmi gümnaasium 
saab ka juurdeehitise. Tööde 
käigus ehitatakse neis majades 
välja nõuetekohased ventilat-
sioonisüsteemid.

ÕHK PUHTAMAKS: 28 Tallinna kooli saavad parema ventilatsiooni

KUS ON SINU VARJEND: Linlased hakkavad 
õppima kriisi ajal vee ja soojata ellu jäämist

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

"Saan raamatukogubussist 
laenutada mugavalt kodu 
lähedalt oma eakale emale 
tema lemmikuid – krimi-
naalromaane," lausus Pirita 
elanik Larissa. Kevad on lin-
na rändraamatukogule töö-
rohke aeg,  paraku pargivad 
paljud autojuhid just bussile 
mõeldud kohale.

Üle linna ringi vuravasse 
keskraamatukogu bussi Kata-
riina Jee sisse astudes saab pil-
guga hõlmata kõiki riiuleid ja lu-
gemisvara välja valides ka tillu-
kesel diivanil istet võtta. 

"Elan bussi iganädalase pea-
tuskoha lähedal ja astun siit sa-
geli läbi," rääkis Padriku kandi 
elanik Eva. "Ma loen päris pal-
ju ja kui ütlen, mis laadi kirjan-
dust lugeda sooviksin, saan raa-
matukogubussist alati häid nõu-
andeid. Praegu näiteks otsin mi-
dagi psühholoogilist või uurivat, 
aga miks ka mitte elulooraama-
tuid. Suuremat reisi ette võttes 
aga palun trükiseid sihtkohamaa 
kohta. Mulle on oluline seegi, et 
raamatud on siin puhtad ja hoi-
tud. Mul on kodus endalgi suur 
raamatukogu, kuid kõiki huvi-
pakkuvaid trükiseid koju osta 
läheb siiski liiga kalliks."

Peatub igas paigas  
pool tundi

Pirita elanik Larissa käib lu-
gemist otsimas oma emale. "Raa-
matukogubuss on väga mugav ja 
käepärane, astun siit alati läbi," 
rääkis naine. "Otse minu maja 
lähedas-
se Padri-
ku elura-
jooni sis-
se sõit-
vat bus-
si on väga 
tore kasu-
tada. Eriti 
hea, et kir-
janduse va-
lik on üsna 
suur. Minu 
ema on ju-
ba eakas ja 
tal endal on raske liikuda, kuid 
ta on suur raamatuhuviline. Eri-
ti meeldivad talle detektiivro-
maanid."

Regulaarselt ringleb raama-
tukogu neljal päeval nädalas 
neljal marsruudil Lasnamäel, 
Haaberstis, Nõmmel ja Pirital, 

tehes igas linnaosas kuus ku-
ni seitse pooletunnist peatust. 
"Kevadsuvisel ajal külastab rah-

vast raama-
tukogubus-
si rohkem," 
rääkis raa-
matukogu-
bussi pea-
spetsia-
list Anni-
ka Marsh. 
"Bussi-
ga sõidab 
ringi ligi 
neli tu-
hat raa-
matut, 

nii eesti, vene kui ka inglise 
keeles. Lugemist on täiskasva-
nuile, noortele, lastele ja mudi-
lastelegi. Kõik huvilised võiksid 
bussi astudes omale huvipärast 
lugemist leida. Aastas külas-
tab meie bussi ligi 13 000 ini-
mest, lisaks osaleme ka palju-
del üritustel."

Raamatukogubussi peatuste 
asukohad on tähistatud asjako-
hase liiklusmärgiga. Igal peatu-
sepostil on ka bussi peatumise 
kellaajad. Autojuhid aga kipuvad 
liiklusmärke eirama ja see on too-
nud kaasa olukorra, kus raamatu-

kogubuss pole saanud oma pea-
tusesse parkida. Siis on pidanud 
bussijuht otsima läheduses paik-
nevat, nii lugejatele kui ka teistele 
liiklejatele ohutut parkimiskohta. 

"Kuigi märk peatumise kee-
luga on üleval ja näitab, et 

teatud kellaaegadel võib alal 
seista vaid raamatukogubuss, 
avastame kohale sõites, et au-
tod on siiski meie koha hõiva-
nud," ütles raamatukogubus-
si juht  Mart Palm. "Autod on 
ees ja raamatukogubuss parki-
ma ei mahugi." 

Abiks mupo patrullid 
Tihti jääb nii leitud parki-

miskoht aga õigest peatusko-
hast eemale ja lugejatel on ras-
kem raamatukogubussi üles lei-
da. Mupo peaspetsialisti Meeli 
Hundi sõnul kohtab valesti par-
kijaid eelkõige Lasnamäel, kus 
sama probleem on olnud tera-
valt üleval ka aastaid varem. 
"Meie patrull ja piirkondlikud 
inspektorid käisid toona Lasna-
mäel enne bussi saabumist kohal 
ja võtsid valesti parkinud sõi-
dukiomanikega ühendust. Ilm-
selt oli sellest abi, sest mõnda 
aega kaebusi ei tulnud," rää-
kis Hunt. "Nüüd on taas Las-
namäelt kaebusi tulema haka-
nud ja oleme patrulliga kokku 
leppinud, et vahetult enne bus-
si saabumist sõidavad inspekto-
rid sealt läbi."

Reedeti saab August Gaili-
ti ränduriromaani tegelase jär-
gi nime saanud bussi Katari-
na Jee külla kutsuda linna las-
teaedadesse, koolidesse jt asu-
tustesse ning üritustele. Bussi 
mahub korraga uudistama 25 
last. "Raamatukogude võima-
lusi käime regulaarselt tutvus-
tamas ka lasteaedades," lausus 
Marsh. "Saab ju linna raama-
tukogudest lauamängegi koju 
laenata või innovatsioonilaboris 
omale T-särgi teha. Nüüd keva-
del on aga aiahuvilistel kasulik 
teada, et seemneid saab laena-
ta Laagna haruraamatukogust. 
Tagasitoomise nõuet ei ole, kuid 
kui mulda pandud seemneist uus 
saak kasvab, võib seemned taas 
raamatukokku tuua."

Samuti sõidab rändraama-
tukogu  kokkuleppel huvi- ja 
päevakeskustesse ning külas-
tab neid, kes ise liikuda ei saa. 
"Külastame Loopealsel, Koplis 
ja Paljassaares erivajadusega ini-
mesi, kellel on näiteks liikumis-
puude tõttu raske oma kodust 
välja tulla," lausus Marsh. "Kui 
nemad ise raamatukokku min-
na ei saa, siis viime neile raama-
tud koostöös AS-iga Hoolekan-
deteenused koju kätte." 

Ratastoolis liikujaid aitab in-
vatõstuk.

Katariina Jee toob 
kodupaika kätte 4000 
raamatut kolmes keeles

Raamatikogubuss Katariina Jee.

Korras ventilat-
sioon on oluline 
ka viiruste levi-
ku takistamisel.

Raamatukogubussis kehtib Tallinna 
keskraamatukogu lugejakaart
• Lugeja-

kaardil 
on lugeja 
allkiri, 
millega ta 
kinnitab, et 
tunneb ja 
järgib raa-
matukogu ka- sutamise 
eeskirja. Vöötkoodi number 
identifitseerib lugeja ning 
lugejakaart aitab tagada, et 
teavik laenutatakse ikka õi-
gele inimesele. 

• Soovi korral saab 
lugejaks regist-
reeruda ka ID-
kaardiga. Raa-
matukogubussi 
peatuste kohad 

ja ajad linnaosades 
leiab keskraamatukogu 
veebilehelt https://keskraa-
matukogu.ee/raamatuko-
gu/raamatukogubuss/. Sa-
muti saab bussist laenata 
eestikeelseid audioraama-
tuid. 

kused. Umbes nõnda toimib 
paljudele tuntud Forumi maa-
alune parkla Helsingis.

Kui rääkida vajadusest 
luua varjekohti, ja teavitada 
iga linlast, kus on n-ö tema 
oma, siis see ei tähenda, et 
nüüd tuleks tingimata sõda. 
Samamoodi on elementaar-
ne, et ka rahuajal on inimes-
tel toidutagavara. Palju pa-
handust võib tekitada tavali-
ne elektriavarii. Kasvõi Soo-
mes või Rootsis on kogu aeg, 
sügaval rahuajalgi mõeldud 
– vanemat väljendit kasuta-
des – tsiviilkaitsele. Varjendid 
on hoitud korras ning elani-
kel igaks juhuks toiduvarud. 
Eestis oli see teema unarus-
se jäänud 2018. aastani, mil 
valitsuse tellimusel sai valmis 
elanikkonna kaitse kontsept-
sioon. Elanikkonna kaitse jõu-
dis lõpuks ühtlasi riigikaitse 
arengukavadesse, kuid rahas-
tus paraku puudus. 

Siseministeeriumi eestve-
damisel liiguti siiski nii pal-
ju edasi, et omavalitsused on 
päästeameti juhtimisel kaa-
sa tõmmatud regionaalsetes-
se kriisikomisjonidesse. Polit-
sei- ja piirivalveameti eestve-
damisel on veel kokku pan-
dud ulatusliku evakuatsiooni 
plaan. Päästeamet on korral-
danud kampaania, et igaühel 
peaks olema kodus seitsme 
päeva varu. Kõik riiklikud 
ohustsenaariumid on seni ül-
diselt aga põhinenud hübrii-
dohtudel. Muuhulgas nähak-
se ette evakueerimise või-
malust ühest Eesti piirkon-
nast teise. 

Raha varjendite  
kaardistamiseks

Ukrainas käimas oleva sõja 
valguses tuleb aga arvestada 
lisaks loodusest tingitud hä-
daolukordadele või suurõnne-
tustele ka tsiviilelanike kaitse-
le ründeolukorras. Riigikaitse 
sai hiljuti 140 miljonit lisaeu-
rot, osa sellest kasutataksegi 
nii varjendite kaardistamiseks 
kui ka päästeameti varingu-
pääste võime parandamiseks. 
Kui aga ükskõik kellelt tallin-
lastest peaks küsitama, kus 
on sõjaolukorras varjekoht, 
kuhu just tema peaks page-
ma, siis seda üldiselt ei teata. 
Vaid vähesed elavad erama-
jades, millel turvaliselt pak-
su betoonvahelaega keldrid. 

Kriisirühm loodi juba 
enam kui aasta tagasi  

Viiest töötajast koosnev 
kriisigrupp loodi munitsipaal-
politseisse juba eelmise aas-
ta jaanuaris. Seda oli vaja, 
et täita eeskätt hädaolukorra 
seadusest tulevaid kohustusi. 

Kriisirühma ülesandeks on 
elanike juhendamine häda- ja 
kriisiolukordades. Aga samuti 
koostöös lepingupartneritega 
rahva ettevalmistamine hä-
da- ja kriisiolukorras toime-
tulemiseks. Lisaks tuleb väl-
ja töötada elanikkonna kaitse 
vahendid ja võimalused ning 
häda- ja kriisiolukorras käi-
tumise juhised. 

Kui lugemishuvilisel jääb raamatukogubussi pa-
kutavast väheks, võib ta sinna tellida raamatuid 
ka Pelguranna raamatukogust.   Scanpix
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E i mäleta enam, kui mitme minutiga pidin keskkoo-
li sõjalise tunnis kummiülikonna selga ja gaasimaski 
pähe saama. Tüdimus neist vahel toimunud õppustest 
jäi veel kauaks. Ja seda kogu toonasele ühiskonnale, 

kes oli lõputult pidanud jooksma igasuguste harjutuste käi-
gus varjendite vahet.

Kogu see tants näis pärast nõukogude aja lõppu, 1990nda-
tel juba ääretult sisutuna. Ehkki jah, Eestis asuvad raketid 
olid alles hiljuti sihtinud Ühendriike ja vastupidi. Külma sõ-
ja endiste vastaste vahel õitses aga vahepeal ääretu sõprus 
ning tulevik näis ilus nagu lill. Soomlased, kes varjendite 
märke endi maa-alustelt rajatistelt ära ei korjanud, näisid 
1990ndatel ja hiljemgi leebelt öeldes naljakana. 

Toona ei tajunud enamik, et kui meil kehtestus tsiviilkaitse 
ülevalt alla, võimude survena, siis soomlastel alt üles. Vane-
mad põlvkonnad mäletasid veel Helsingi pommitamist. Tsi-
viilkaitse polnud neile midagi võõrast nagu meile, vaid osa 
enamiku perekonnaloost. Asi neis endis või osa neist endist.

Varjendimajandus on Soomes alati olnud üldrahvali-
ku toetusega. Keegi ei mõtle autos turvavööd kinnitades, 

et see ennustaks nagu õn-
netust. Meil on aga paljus-
ki nii suhtutud: kui rajame 
varjendeid, siis tähendab, et 
tuleks nagu sõda.

Nüüd üritab mupo koos 
päästeametiga meil varjen-
dikultuuri juurutada sama-
moodi, nagu see kunagi tek-
kis 1930ndatel Soomes. Alt-

poolt ülespoole. Et inimesed mõistaksid, et varjumiskohad 
on rahuajalgi sama elementaarsed nagu ukselukk või auto 
turvavöö. Sellise kultuuri loomine peaaegu et nullist tähen-
dab ennekõike suurt ja lõputut selgitustööd.

Mupol on kavas hulk kohtumisi ühistujuhtidega. Tehke 
oma majade keldrid korda, kõlab üks sõnum. Muretsegu iga-
üks endale koju seitsme päeva toidu- ja tarbevaru – nõnda, 
nagu päästeamet soovitab. Talupojakultuuris, kust me val-
davalt pärit, on olnud varud ju alati elementaarsed. Vast är-
kavad meis uinunud instinktid. Kunagi aeti naised-lapsed ja 
koduloomad vaenlase eest rabasaartele. Tsiviilkaitse oli seegi.

Nõu ja abi saab mupo ametnikelt keldri korraldamiseks 
kaasaegseks varjekohaks alati küsida. Ühtlasi kavatsetak-
se rajada näidisvarjekoht. Tuhandetele ühistujuhtidele tu-
leb varjekohtadega ja varude hoidmisega seotud tõed tasa-
pisi selgeks teha.

Ühtlasi tegeletakse koos päästeametiga ühis-
kondlike varjekohtade otsimisega, nagu suu-

remad maa-alused parklad. Kuna meil las-
ti kogu nõukogudeaegne varjendimajandus 
käest, siis nüüd tulebki leppida just nimelt 

varjekohtadega. 
Varjend ise peab vastama kindla-

tele nõuetele seinte ja lagede paksu-
se, uste jpm osas. Soomes korralda-
takse nendele iga kümnekonna aas-
ta järel surveproove, testimaks vas-
tupidavust sõjaolukorras. Ka meil 
tuleks juurutada nõue, et ehitajad 
peavad  iga üle 1200-ruutmeetrise 
üldpinnaga maja puhul arvestama 
varjendi ehitamise kuluga.

On ju igaüks meist kogenud, et 
just siis, kui võtame vihmavarju 
välja minnes kaasa, hakkab paist-
ma ilus päike.

Äratame varjendid 
varjusurmast

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

Soomes peetakse 
varjendeid loomuli-
kuks nagu auto  
turvavöösid.

Eestis visiidil viibinud 
Küprose president Nikos 
Anastasiadis külastas muu 
hulgas Tallinna  Raeapteeki, 
mis on üks vanemaid püsi-
valt tegutsenud apteeke 
Euroopas ja ühtlasi Tallinna 
vanim ettevõte. 

Linnapea Mihhail Kõlvart 
kohtus möödunud nädalal rae-
kojas Eesti-visiidil oleva Küpro-
se presidendi Nikos Anastasiadi-
sega. Kõlvart märkis, et Tallinn 
on olnud kohtumispaigaks ida, 
lääne, põhja ja lõuna vahel ju-
ba meresõitude algusest saadik. 
"Meie asukoht mitmete kauba-
teede ristumiskohas on parema-
tel aegadel kaasa toonud jõuku-
se, kultuuride mitmekesisuse, 

aga ka võõrvõimu. Nii oleme 
sarnased ka Küprosega, kel on 
samalaadsed kogemused Euroo-
pa, Aasia ja Aafrika mereteede 
ristumispaigana," ütles Kõlvart.

"Omavalitsuse peamine ees-
märk on elanike heaolu. Tallinn 

on valmis jagama oma IT-lahen-
duste ja elektrooniliste teenuste 
loomise kogemust, mida saab ra-
kendada teistes linnades. Niisa-
muti on Tallinna siht luua inim-
sõbralik linn, kus kõik elani-
kud ja linnakülalised tunneksid 

end koduselt ja turvaliselt, kus 
on loodud palju eri liikumisvõi-
malusi ja saab nautida rohelist 
ja puhast keskkonda. Järgmisel 
aastal on meil võimalus ja ko-
hustus oma püüdluste tulemu-
si näidata kogu Euroopale, mil 
Tallinn kannab Euroopa rohe-
lise pealinna tiitlit." 

President Anastasiadis külas-
tas ka Raeapteeki, mis on üks 
vanemaid püsivalt tegutsenud 
apteeke Euroopas ja ühtlasi Tal-
linna vanim ettevõte. 

Küprose riigipea oli möödu-
nud neljapäeval ja reedel Ees-
tis ametlikul visiidil koos proua 
Andri Anastasiadisega. Visii-
di käigus kohtus ta Eesti riigi-
juhtidega ning külastas e-Eesti 
esitluskeskust. 

Linnapea kohtus Küprose presidendiga

1. maist algas Tallinna ja Aegna 
saart ühendava laevaliini navi-
gatsioonihooaeg, laev väljub 
Patarei sadamast linnahalli kailt 
ja sõidab Aegnale 30 minutit. 
Tänavu teenindab liini varase-
mast kaks korda suurem kata-

maraani tüüpi kiire laev Vegtind, 
mis mahutab kuni 90 reisijat ja 
20 jalgratast. Pileteid saab osta 
nii eelmüügist kui ka kohapeal. 
Info väljumiste kohta  www.liini-
laevad.ee

Naftatoodete hüppelisel kalline-
misel sõja tõttu leidub positiivne 
pool: on võimalik rohkem kasutu-
sele võtta betoonteid. Asfalt on 
teatavasti naftatöötlemise saa-
dus, kuid nafta hind on tõusnud 
väga kõrgele ja see muudab tee-
deehituse üha kuluka-
maks. Bituumenit on 
ostetud nii Lee-
dust kui ka Root-
sist, kes on ka-
sutanud Vene 
naftat, millest 
nüüd on lahti 
öeldud. Betoon-
teede materjali 
saab aga Eestis toota. 
Põhimõtteliselt on ka bituumen 
tsement, sest seob ained kokku, 
ainult et betoontees kasutatakse 
selle asemel lubjakivitsemente. 
Eesti inimesed saaksid tööd ja 
raha teeniksid meie firmad. Ko-
dumaisel tsemenditööstusel on 
ümmarguselt 150-aastane ajalu-
gu: 1870. a loodi Kundasse tse-
menditööstuse osaühing. Viimati 

ehitati betoonteed Eestis 
1960ndatel, samas kasvõi Poo-
las võime näha juba kaasaegseid 
betoonteid. Tallinna linn rajas 
Paldiski maanteele betoontee 
katselõigu 2016. aastal. Viieaas-
tase uuringu tulemusel selgus, et 

betoontee on klassikalisest 
asfaltteest kolm korda 

vastupidavam. Be-
toontee elukaare ko-
gukulud on seejuu-
res umbes 40% 
väiksemad kui as-
faltkattega teel. Be-

toonteed on küll algu-
ses ehitades kallimad, 

kuid selle kulu teenib niisiis 
tagasi. Teisalt muudab üha kas-
vav nafta hind alginvesteeringugi 
väiksemaks. Kindlasti annaks 
mingeid toetusmehhanisme välja 
mõelda, et betoonteid soodsa-
maks muuta. Kui tekib juurde 
töökohti, toob see raha ju mak-
sudena tagasi. Asjal on ühtlasi 
roheline mõõde, sest ära saab 
kasutada põlevkivituhka.

Riigikogus on lugemisel uus füü-
silise isiku maksejõuetuse sea-
duse eelnõu. Põhiline, et kui ini-
mene ei suuda enam oma võlgu 
maksta, siis muudab uus seadus 
tema pankroti menetlemise liht-
samaks. Kui enne pidi esitama 
mitmeid vorme või avaldusi, siis 
edaspidi piisab ühest ning võlg-
nikule määratakse kohustuslikus 
korras usaldusisik. Selleks saab 
olema professionaal ehk pankro-
tihaldur. Seega ei jää võlgnik aru-
andlusega üksi pusima. Haldur 
peaks koos võlgnikuga koosta-
ma võlgade tagasimaksmise 
plaani ja ühtlasi jälgima, et ta va-
ra või tulusid ei varja. Kui praegu 
kehtivas versioonis peaks võlga-
dest vabastamine menetlus 
kestma viis aastat, siis nüüd lü-
heneb aeg kolmele. Selle jooksul 
peaks kohus otsustama, kas ini-
mest on kohane võlgadest va-
bastada ja kas ta on tõepoolest 
teinud kõik, et võlgu tagasi 

maksta. Üheks aluseks on siin 
taas halduri hinnang. Üldiselt po-
le klassikaliselt võlanõustaja 
kliendilt, kes tavaliselt hädas 
(kiir)laenudega, niikuinii midagi 
võtta. Ja seega tähendas prae-
gune viieaastane menetlus mõt-
tetut kummivenitamist. Võlgniku 
potentsiaal ja võimalused on üs-
na ruttu selged. Võlgadest va-
baks on siiski lootust saada vaid 
tõeliselt raskustes isikutel nagu 
pensionärid, puuetega inimesed, 
paljulapselised üksikvanemad ja 
teised, kes päriselt hädas eluga 
toime tulemisel. Kohustuslikult 
määratud haldur kindlustab üht-
lasi, et võlgadest n-ö kõrvale ei 
vingerdata. Eraisiku pankroti 
kuulutab välja kohus. Samas on 
selle väljakuulutamise tingimu-
seks, et võlgniku vara arvelt ei 
ole võimalik kõiki sissenõutavaks 
muutunud kohustusi täita ja lähi-
tulevikus ei ole oodata, et olu-
kord paraneks.

Sõja tõttu valitsev toormekriis 
seab lisaks Eesti metsadele suu-
re surve alla maapõue. Eesti 
Energia on värbamas põlevkivi-
kaevandustesse juurde 150 uut 
töötajat, sest ilmselgelt tuleb 
praegustes oludes rohepööret 
edasi lükata. 2019. a sai samas 
suurusjärgus hulk inimesi just 
töölt lahti, sest põlevkivist elektri 
tootmise mahtu vähendati. Uk-
raina sõda mõjutab maapõue-
ressursse veel teiselgi vii-
sil.  Riigid tõstavad 
kaitsekulutusi ja 
hangivad juurde 
relvastust. Sõja-
tööstus kasutab 
aga just neid res-
sursse, mida Euroo-
pa loeb kriitiliste toor-
mete hulka. Metalli hind 
näiteks üha tõuseb ja kindlasti 
aitab see kaasa Tallinna puhas-
tumisele autoromudest. Teisalt 
suureneb surve kaevandami-
seks Eestis hüppeliselt. Praegu 
räägitakse palju n-ö akumetalli-
dest – koobalt, nikkel, liitium. 
Eestis leiduv fosforiit, mille kae-
vandamise ideedele järgnes mä-
letatavasti laulev revolutsioon, 

sisaldab aga ilmselt haruldasi 
muldmetalle. Nendeta ei saa 
omakorda eksisteerida elekt-
roonikatööstus. Fosforväetised 
tulid seni samuti Venemaalt, 
mistõttu polnud põhjust rääkida 
kodumaistest fosforiidimaardla-
test. Tänavu valminud geoloogi-
lisest uuringust aga selgub, et 
Kirde-Eestis Jõhvi lähistel võib 
leiduda rauamaaki enam kui 500 
miljoni tonni jagu. Ka hõbeda ja 

kulla jälgi on uuringupuuri-
delt leitud. Tallinna 

Tehnikaülikooli geo-
loogia instituudi 
maavarade ja ra-
kendusgeoloogia 
osakonna juhataja 

Rutt Hintsi sõnul tu-
leb nüüd erilist rõhku 

panna ringmajandusele. 
See on üks võimalus kaevan-
dussurve kui mitte mahavõtmi-
seks siis vähendamiseks. Kriiti-
liste toormete taaskasutuse 
protsent on praegu veel väga 
madal. "Räägime elektriautode 
suurest tulekust, aga liitiumaku-
sid me siiski praegu tööstuslikult 
ümber töödelda veel ei suuda," 
ütles teadlane.

Politsei statistika näitab, et täna-
vu esimesel kolmel kuul oli kahju-
ga lõppenud kelmusjuhtumeid 
neli korda vähem kui eelmise aas-
ta neljandas kvartalis. Siiski ka-
dus tänavu esimese kolme kuuga 
inimeste kontodelt ümmarguselt 
400 000 eurot. Luminori panga 
pettuste tõkestamise spetsialist 
Veiko Kiik on öelnud, et see võib 
olla vaid vaikus enne tormi. Tõe-
näoliselt mängib siin rolli kriis ja 
sõda, miks telefonikelmid jm peti-
sed on justkui maha rahunenud. 
Kuid samamoodi oli see ka ko-
roonakriisi alguses, kui kuritege-
vus siiski loetud nädalate või kuu-
dega uue olukorraga kohanes ja 
petturid uute trikkidega turule tu-
lid. Kiige tähelepanekutele võiks 
veel lisada, et ilmselt on ainult aja 
küsimus, mil petturite ridu hakka-

vad täiendama kõikvõi-
malikul viisil Ukrainale abi 
küsijad. Nii oli see ka koroonakrii-
si ajal, kui nö ajakohastuti – siis 
hakati näiteks pakkuma imeravi-
meid ja kodude desinfitseerimist. 
Seni pole võltsabiküsijatest tea-
teid tulnud, kuid valvsusel ei mak-
sa lasta uinuda ning kui näiteks 
mõne mittetulundusühingu esin-
daja helistab, peaks püüdma in-
ternetist tausta kontrollida. Ilm-
selt tegelevad kelmid ka uute in-
vesteerimisskeemide väljamõtle-
misega. Ei imestaks, kui edaspidi 
pakutaks "soodsaid" sõjatööstu-
se aktsiaid. Eesti Pangaliidu poolt 
mullu suvel Norstatilt tellitud uu-
ringust selgus, et pangandus- või 
investeerimiskelmustega on üld-
se kokku puutunud ligi veerand 
Eesti elanikest. 

Tallinna ja Aegna vahet 
sõidab kiire katamaraan

Kriisist võidaks kodumaine  
betoonitööstus

Võlglaste pankrotimenetlus 
muutub lihtsamaks

Hõbedat ja kulda  
leidub me maal

Petturid nuputavad  
uusi skeeme
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"Eriti just rasketel aega-
del vajame rahu, armas-
tust ja lootust paremasse 
tulevikku," lausus Eestis 
tegutsevate kirikute esin-
dajatega kohtunud linna-
pea Mihhail Kõlvart.

Eesti kirikute nõukogu pi-
das 28. aprillil linnapea Mih-
hail Kõlvarti kutsel oma kor-
ralise töökoosoleku linnavalit-
suses. Linnapea sõnul seovad 
Tallinna ja kirikute nõukogu 
head suhted, ühised tegevused, 
koostöö ja väärtused. "Raske-
tel aegadel pöörduvad inime-
sed ikka kiriku ja jumala poole. 
Inimkonna jaoks ei ole midagi 
traagilisemat kui sõda, mis te-
kitab hirmu, ja hirm omakor-
da vaenu ühiskonnas. Samas 
jääb keerulistel aegadel vajaka 
headest sõnumitest, mis inimesi 
rahustaks ja üksteisemõistmist 
toetaks," ütles Kõlvart. "Ei ole 
teist institutsiooni kui kirik, kes 
saab anda ühiskonnale pare-
maid, õigemaid ja lootustand-

vamaid sõnumeid. Neid, mida 
kirik on andnud tuhandeid aas-
taid – rahu, armastust ja pare-
mat tulevikku. Just need liht-
sad sõnad annavad meile jõu-
du, mida vajame kõik nüüd ja 
praegu ning tulevikus. Meil on 
kõigil ühised väärtused ja ees-
märgid – rahu ja ühine tulevik, 
ning see ongi kõige olulisem, 
mis meid seob."

Eesti kirikute nõukogu pre-
sident, EELK peapiiskop Urmas 
Viilma juhtis ülestõusmispühade 
järgsel ajal tähelepanu, et Jees-
use sõnum pärast ülestõusmist 
oma jüngritele ilmudes oli: "Ra-
hu teile!". "Seda Kristuse sõnu-
mit peavad eriti praegusel rahu-
tul ajal kuulutama kõik kristli-
kud kirikud," lausus ta. 

Kirikute nõukogu liikmes-
kirikute juhid väljendasid val-
misolekut ühiselt rahusõnumit 
kõigi Eestimaa inimesteni viia. 
"Eriti oluline on see ärevatel 
aegadel nagu me just neid prae-
gu tajume Ukraina sõja kon-
tekstis," sõnas Viilma.  

Uude majja tulevad lift ja  
tänapäevane köök, avarad 
rühmaruumid, kuhu pääseb 
ka otse õuest, spordi- ja 
muusikasaal ning huviklass. 

Kalamajas aadressil Noole 11 
valmib sügisel Kellukese laste-
aia uus hoone, kus kohti on 270 
lapsele. 28. aprillil võtsid abilin-
napea Vadim Belobrovtsev ja 
Põhja-Tallinna vanem Manue-
la Pihlap Mapri Ehituselt vas-
tu sarikapärja ja tänasid ehita-
jat seni tehtud töö eest. 

"Kui nurgakivi asetamisel tä-
navu jaanuaris võis maja suure-
malt jaolt vaid ette kujutada, siis 
nüüd, ainult paar kuud hiljem, 
on hoone juba peaaegu katuse 
all ja ruumid ootamas sisevii-
mistlust," sõnas Belobrovtsev. 
"Tänan Mapri Ehituse tublisid 
töötajaid, kes vaatamata keeru-
listele aegadele ehituses on tei-
nud oma tööd hästi ja püsinud 
graafikus. Senise tempo jätkudes 
saab lasteaiapere juba oktoobris 
end uues majas sisse seada, na-
gu on ka plaanis. Tänan ka las-
teaia peret ja vanemaid, kes on 

sunnitud uue maja ehituse pärast 
ebamugavusi kannatama. Samas 
olen kindel, et tulemus on seda 
väärt. On hea meel, et suudame 
kiiresti arenevas Kalamaja asu-
mis pakkuda järjest paremaid 
võimalusi lasteaias käimiseks." 

"Põhja-Tallinn on jätkuvalt 
atraktiivne ja kasvava elanike 
arvuga linnaosa – ühes sellega 
suurenevad ka nõudmised laste-
hoiuks ja alushariduseks," ütles 
Põhja-Tallinna vanem Manue-
la Pihlap. "Soovime, et lastele 
oleks uus maja arendav, huba-
ne ja turvaline."

Kalamaja arhitektuuriga har-
moneeruv uus maja on rühmade 
kaupa jagatud mitmeks kaldka-
tusega osaks, millest igaüks on 
ise värvi. Katusele paigaldatak-
se päikesepaneelid ja välja ehi-
tatakse tõhus ventilatsioonisüs-
teem. Majja tulevad lift ja täna-
päevane köök, samuti kabinetid 
töötajatele.

Hoones on suured ja ava-
rad rühmaruumid, kuhu pääseb 
ka otse õuest, majaosi ühendav 
spordi- ja muusikasaal ning hu-
viklass. Fuajeesse on planeeri-
tud suur näituste- ja mänguala, 

kuhu läbipaistev katus lisab val-
gust ja avarust. Lasteaia hoo-
vi rajatakse liiklusõppe linnak, 
õuesõppe paviljonid, õppeaed 
ja kasvuhoone. 

Kellukese lasteaed alustas 
tööd 1968. aasta sügisel ning 
selle vana hoone oli ajale jalgu 
jäänud. Kõige otstarbekam oli 
see lammutada ja ehitada ase-
mele uus hoone, kus juba algu-
sest peale on arvestatud lasteaia 
vajaduste ja kaasaja nõuetega.

Lasteaia ehitus maksab 8,17 
miljonit eurot. 

Kirikute nõukogu pidas oma 
koosoleku linnavalitsuse hoones

Kellukese lasteaia uus hoone sai sarikateni valmis

MARE AINSAAR: Kõige tähtsam on 9. mail 
säilitada rahu ja mitte tülitsejatega kaasa minna
• "Kõige suurem risk on konfliktihimulised eestimaalased, kes otsivad rahutusteks ükskõik millist võimalust, põhjus on alles teisejärguline," 

rääkis ees ootavast 9. maist Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor Mare Ainsaar. "Meeleavalduste ohtu ma suureks 
ei pea, sest kohalikud venelased on juba lojaalsed Eestile. Eriti nooremates põlvkondades tuleb selgelt esile Eesti patriotism," lisas eme-
riitprofessor Rein Veidemann.

VEIDEMANN:  
Putinism on teinud  
vene keelele ja  
kultuurile karuteene
"Võiksime 9. mail heisata Euroopa 
Liidu lipud, sest see on ju tegeli-
kult Euroopa päev," lausus 
Tallinna Ülikooli emeriitpro-
fessor Rein Veidemann.

Päev pärast Vene väge-
de sissetungi Ukrainasse 
ütles Soome Vabariigi pre-
sident, et maskid on lan-
genud.

Kahele põlvkonnale Nõu-
kogude Liidus või selle satel-
liitriikides üles kasvanud ini-
mestele ilmutas end taaskord 
sajanditetagune Vene šovinism ja 
imperialism, mille viigileheks Nõukogu-
de Liit oli. Maskide taha varjunud muster 
on seesama: anastamine kas või relva jõul, 
domineerimine, nn vene maailma (iroonili-
sel kombel on "maailm" ja "rahu" vene kee-
les homonüümid).

9. mai on Euroopa päev, nii et ma loo-
dan, et lipuvabrik töötab täie võimsusega, 
et Eesti ja Ukraina lippude kõrval ka Eu-
roopa Liidu suuri lippe toota. Võiksimegi 
sel päeval ehtida oma majad Euroopa Lii-
du lippudega, samuti võiks neid olla ühis-
sõidukitel. Need Eestis elavad venelased, 
kes tahavad mälestada oma sõjas lange-
nud esivanemaid, võivad ju viia oma lilled 
Tundmatu Sõduri hauale. 

Küllap leidub nüüdki piiritaguseid "diri-
gente", kes nõukogude pärandiks olevas 
arvukas vene kogukonnas "õngitsevad" 
Putini imetlejaid või toetajaid, keda siis 
õhutada Georgi lintide või Z-sümboolika-
ga pronkssõduri juurde marssima. Arvan 
siiski, et Eesti riigi pädevad organid sum-
mutavad juba eos sellised kavatsused. 
Meie politsei on kindlasti oma ülesannete 

kõrgusel, hoidmaks ära seadusetust ja 
provokatsioone.

Meeleavalduste ohtu ma suureks ei 
pea. Esiteks on märgatav eestivene dias-
poraa siiski lojaalne Eestile, eriti just noo-
remates põlvkondades tuleb selgelt esile 

Eesti patriotism. Võimu ta-
sandil pole meil ju seg-

regatsiooni. Tallinna 
linnavõimu tipus 

on vene kodu-
keelega noored 
mehed ja nai-
sed. Venekeel-
se ETV+ vaa-
datavus on vii-
masel kahel 

aastal suuresti 
kasvanud. Tallin-

nas on Vene teater 
ja Vene kultuurikeskus. 

Vene kultuuri viljelemiseks 
pole keegi teinud takistusi. Putin ja puti-
nism ise on aga osutanud karuteene vene 
keelele ja kultuurile. Just lugesin omal ajal 
kurikuulsaks peetud, nüüd aga dissidendi-
na tuntud Aleksandr Nevzorovi üht mõtet: 
"Kes alustab sõda, see ei tohi unustada, 
et sõda ei süüta põlema ainult linnu, vaid 
ka kultuuri!" Ei jõua ära imestada ega ka-
hetseda, kuhu on jäänud see vene kirjan-
duseski eriomane tunne, "pokajanije", s.t 
eriti sügav ja alandlik patukahetsus.

Aprillirahutuste 15. aastapäev ja Eesti 
vene kogukonnale oluline 9. mai kui Nõu-
kogude Liidu võidu tähistamine teises 
maailmasõjas sattuvad konteksti, milleks 
on Venemaa täiemõõduline sõda Ukraina 
rahva ja riigi vastu. Viisteist aastat tagasi 
"dirigeeriti" Tallinna ja Ida-Viru rahutusi 
piiri tagant. Enne seda üritati 1990. aasta 
16. mail Toompea "mässus" nn interliiku-
mise varjus kõigutada suveräänsuse poo-
le liikuvat Eestit, 1924. aasta detsembri-
mässu eesmärk oli samuti Eesti suverään-
se riikluse hävitamine.

LAURISTIN:  
Ütleksin Karlssoni 
kombel rahu,  
ainult rahu!
"Ei maksa hakata ise po-
litseid mängima ega kor-
rarikkumiste ohtu üles 
puhuma," märkis Tartu 
Ülikooli kommunikatsiooni 
emeriitprofessor Marju 
Lauristin

Ma ei ülehindaks kõikvõimalike korra-
rikkumiste ohtu, ega puhuks 

seda üles. Sellega tegeli-
kult tekitatakse iseendas 

ärevust, mida ei ole va-
ja. Minu meelest ei ole 
oht rahutusteks väga 
suur. Ütleksin Karls-
soni moodi: rahu, ai-
nult rahu. Ja ei maksa 

ise hakata politseid 
mängima – las korra-

kaitsjad teevad oma tööd.

AINSAAR:  
Osa inimesi  
tahab alati  
ühiskondlikku  
kuumust tõsta
"Peamine soovitus on säilita-
da rahu ning mitte üle rea-
geerida, sest võimalik, et 
mõned pahatahtlikud 
inimesed just seda 
loodavadki," ütles 
professor Mare Ain-
saar.

Kõige tähtsam on 
säilitada rahu, mitte 
üle mõelda ega tüli 
otsijatega kaasa min-
na.Siin on oluline roll ka 
ajakirjandusel. Aprillira-
hutuste aastapäev ei oleks 
tulnud inimestel võib-olla 
enam meeldegi, kui ajakirjanikud 
sellest juttu ei teeks. 9. mai on alati olnud 
sõja peale mõtlemise päev ja tal on kind-
lasti oma roll mälestamise päevana. Kõige 
suurem risk on konfliktihimulised eesti-
maalased, kes näevad selles kas erilist 
tonti või võimalust ühiskondlikku kuumust 
tõsta. Ühiskonnas on alati olemas inimesi, 

kes otsivad rahutusteks ükskõik mis või-
malust, põhjus on alles teisejärguline.

Ma ei näe mingit põhjust tänavarahu-
tusteks, kui neid just meelega ei organi-
seerita. Iseenesest ei sünni sel  päeval ju 
mitte midagi erilist või sellist, mida ei 

oleks juba Eestimaal tehtud.
Olen 100% politseiga 
nõus. Peamine soo-

vitus on säilitada 
rahu ning mitte 

üle reageerida, 
sest võimalik, 
et mõned pa-
hatahtlikud 
inimesed se-
da just loo-
davadki. Eesti 

politseid on 
teinud ka üles-

kutse häirivatest 
asjadest teada an-

da, seda tasub küll 
järgida. Tasub loota polit-

sei peale, kes olukorrad profes-
sionaalselt lahendab. Ka oma naabrite ja 
kaaslinlastega tasub olla eelkõige mõis-
tev. Politsei hindab, et vaenuliku sümboo-
lika keelustamise seadus aitab tal paremi-
ni oma tööd teha, seega on sellest kasu.

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee
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"Õppija on õnnelik, kui ta 
ütleb tunni eest aitäh ja  
hiljem tuleb tundi rõõmuga 
tagasi," ütles Eesti mere-
kooli kutseõpetaja Mihhail 
Zujev. 

Zujev tõi õnneliku õpilase 
võrdluseks söökla. "Kui inimene 
näeb sööklas, et seal ei olegi mi-
dagi isuäratavat, siis ta lahkub," 
rääkis õpetaja. "Samamoodi on 
ka õpilasega. Kui ta arvab, et üks 
või teine aine ei ole tema jaoks 

oluline, siis ta tõmbub endasse, 
loobub ja langeb välja. Õpetaja 
aga raiskab ressursse, et õpilast 
vägisi õpetada."

Zujev ütles, et oluline on õpi-
laste endi käest küsida, kuidas 
muuta õppimist tõhusamaks ja 
meeldivamaks. "Ma küsisin ühe 
tunni lõpus oma õpilaste käest, 
millist katset nad järgmine kord 
teha tahaksid," rääkis ta. "Ne-
mad valisid raamatust ise sobiva 
välja ning järgmisel korral me 
seda koos tegimegi. Kui aga õpi-

lane leiab selle, kuidas õppida, 
siis tegelikult ei olegi nii tähtis, 
mida õpitakse. Aga oli ka olu-
kord, kus õpilased palusid teha 
väikese pausi, sest teiste aine-
te koormus oli kasvanud, ja ma 
mõistsin seda."

Distantsõpe oli Zujevi hin-
nangul hea võimalus näha, kas 
õpilasel on motivatsiooni õppida 
või mitte. "Kui tal on see moti-
vatsioon, siis ta arutab ja kom-
menteerib midagi, aga kui õpi-
lane ei taha, siis ta läheb peitu 

ja teda ei leia netist üles," lau-
sus õpetaja.

Kodusõpe andis ka õpilaste 
võimetest hea ülevaate. "Kui 
panin veebi üles eri materja-
lid või testid, siis seal juures oli 
näha, kui palju oli keegi nende 
õppimiseks või tegemiseks ae-
ga kulutanud," kirjeldas õpeta-
ja. "Kui ta tegi testi viie minu-
tiga ära, siis on ju aru saada, et 
ta ei ole süvenenud ega iseseis-
valt õppinud."

KUTSEÕPETAJA: Õpetame last vägisi, kui ei suuda teha teemat talle oluliseks

PSÜHHOLOOG: Peame õpilases alles hoidma 
silmade sära ja soovi maailma avastada
Bret-Maria Rikko
bret-maria.rikko@tallinnlv.ee

"Kui me ei koormaks õpilast 
üle ega jätaks teda hädas 
üksi, siis on lootust, et ta 
õpib ja tahab ka edaspidi as-
ju teada saada," lausus hari-
dusfestivalil IduEDU kliinili-
ne psühholoog Õnne Uus. 
"Kui õpilane arvab, et üks 
või teine aine ei ole tema 
jaoks oluline, siis ta tõmbub 
endasse, loobub ja langeb 
välja," lisas Eesti merekooli 
kutseõpetaja Mihhail Zujev.

Möödunud kolmapäeval 
toimunud moodsa õppimise 
festival IduEDU 2022 uuris, 
kuidas säilitada õppimisel oma 
vaimset heaolu ja olla õnne-
lik. Samuti, kuidas leida tasa-
kaalu tehnoloogia ning tradit-
siooniliste õpimeetodite vahel. 

Tallinna ülikooli noorem-
teadur Õnne Uus ütles, et õpi-
tingimused on lastele väga olu-
lised. 

"Eriti just nooremate õpi-
laste puhul, kelle tähelepanu 
hoidmise oskus ei ole veel nii 
küps kui suurtel inimestel," 
lausus ta. "Väike inimene ei 
ole suure inimese väike koo-
pia, ta erineb täielikult täis-
kasvanud õppijast. Seetõttu 
on oluline õpitingimused koo-
lis ja kodus välja selekteerida 
– kui palju on seal tähelepa-
nu segajaid. Laste tähelepa-
nu hajub väga kiiresti, seega 
on oluline panustada suurtel 
inimestel õpikoha loomisse, et 
luua lapsele head tingimused."

Uus lisas, et tema jaoks on 
õnnelik õppija selline, kes ei 
kaota huvi asjade teadasaa-
mise vastu. "Väikesel kooli-
minejal silm särab ja ta ta-
hab maailma avastada. Tekib 
küsimus, kuhu ta õpi- ja asja-
de teadasaamise rõõm hiljem 
kaob," rääkis ta. "Mina usun, 
et kindlasti on lapses võima-
lik hoida alles väikest uudis-
himulikku maailmaavastajat."

Kaotatud ressurss
Uusi hinnangul on haridu-

sest välja langenud noorukid 
kaotatud ressurss. "Kui me 
suudaksime õppijat mitte üle 
koormata ega jätta teda hä-
das üksi, hoiaksime üleval te-
ma huvi, siis on lootust, et ta 
õpib, tahab edasi asju teada 
saada, ja end täiendada. Te-
mast kasvab niiviisi elukes-
tev ja paindlik õppija ja see 

aitab elus ka siis, kui olud te-
ma ümber muutuvad."

Uusi sõnul on oluline õpilasi 
kaasata koolis otsuste tegemis-
se. "Alustada tuleks väikestest 
sammudest," märkis ta. "Õpi-
lastele saab klassis an-
da valida, kas te-
ha enne ära gru-
pi- või indi-
viduaaltöö. 
Autonoo-
mia puhul 
on küll 
vanuseli-
ne erine-
vus. Täis-
kasvanud 
õppija teab 
sageli kindla-
malt, mida ta ta-
hab, tal on eelistu-
sed juba välja kujunenud. 
Nooremad õpilased paraku ei 
tea, mis neile tegelikult huvi 
pakub, mida nad tahavad ja 
nad ei oskagi vahel valikut te-
ha või otsust langetada."

Lastel ei ole Uusi sõnul suu-
re infovoo sees aega enam seo-

seid luua. "Me kõik viibime 
info paljususe sees, aga eriti 
haavatavad on just jälle noo-
remad õpilased," lausus ta. 
"Infovoog on nii kiire, et lap-
sed näevad, kuulevad ja sõr-

med kogu aeg kerivad 
ekraani. Kindlas-

ti on seal pal-
ju kasulikku, 

mis õpetab 
neile mi-
dagi uut, 
aga laste-
le ei jää 
aega te-
ha vahe-

peal järel-
dusi ja luua 

seoseid õpi-
ühikute vahel."
Täiskasvanul on 

kerge kiiresti kriitilist 
mõtlemist rakendada, võtta 
suurest infost mingeid killu-
kesi ja teha neist järeldusi. 
Nooremas eas õpilased seda 
paraku teha ei suuda. "Nen-
de tähelepanu hajub, sest in-
fot on lihtsalt nii palju," mai-

nis Uus. "Nad ei suuda info-
hulgas orienteeruda ja olu-
list sealt esile tuua. Kui lap-
selt näiteks küsida neid samu 
fakte, mille teadmise eest ta 
sai koolis A või 5, siis hom-
me või ülehomme ta neid vas-
tuseid enam ei mäleta, sest ta 
ei loonud enda jaoks seoseid."

Rahulikum tempo
Uus lisas, et oluline oleks 

liikuda aeglasema õppimise 
suunas. "Eriti lasteaedades ja 
algklassides," ütles ta. "Õpi-
lasel tuleks lasta ümber ju-
tustada ja oma sõnadega väl-
jendada seda, millest ja kui-
das nemad aru said. Täiskas-
vanutele võib vahel tunduda, 
et kui meie saame asjast aru, 
siis saavad ka nemad, aga nii 
alati ei ole. Hea näide on ma-
temaatikas pikkade tehete la-
hendamine, kus õige vastuse 
saamiseks tuleb mitu sammu 
teha. Seal peab pidevalt mee-
les pidama, mis on vahevas-
tused ning mis järgmiseks te-
ha tuleb. Oluline on seda las-
tele rahulikumas tempos sisse 
harjutada. Seotust ja heaolu-
tunnet pakkudes on võimalik 
luua samm-sammult head õpi-
tingimused."

Tallinna Ülikooli uuringu 
kohaselt pidas enamik õpila-
si ja pooled õpetajad distant-
sõpet sama tõhusaks või tõ-
husamakski kui tavaõpet. Sa-
mas ligi veerand õpilasi tu-
li enda arvates distantsõppe-
ga halvasti toime. Uusi sõnul 
tõid üsna mitmed õpilased väl-
ja, et distantsõppe alguses oli 
omaette pusimine ja õppimi-
ne mugav. "Sellel olid kind-
lasti omad plussid, sai ju ot-
se voodist tundi minna," rää-
kis ta. "Aga kui materjali hulk 
suurenes, siis ei saanud õpila-
sed enam üksi nii hästi hak-
kama. Nad hakkasid rohkem 
vanema abi küsima ning nood 
ei saanud tihti aru, mida te-
gema peab."

Uusi sõnul tuleks teha siit 
järeldus, et suured materja-
lid tuleks võimalikult muga-
valt tükeldada väiksemateks 
ampsudeks. "Väikeste edue-
lamuste märkamine on lap-
se jaoks oluline," kinnitas ta. 
"Kui õpilane tunneb, et ta os-
kas ja sai hästi hakkama, siis 
teeb ta ka järgmine kord as-
ja suurema õhinaga."

Mihhail Zujevi 
sõnul võiks 
aeg-ajalt ka 
õpilaste endi 
käest küsida, 
kuidas muuta 
õppimist neile 
tõhusamaks ja 
meeldivamaks.

Õnne Uus rääkis, et eriti lasteaedades ja algklassides tuleks liikuda aeglasema õppimise suunas. "Täiskasvanutele võib vahel tunduda, et kui meie 
saame asjast aru, siis saavad ka lapsed, aga nii alati ei ole," ütles ta.  Tallinna linnameedia

Lapsed ei suuda 
tohutu infohulgaga 
toime tulla ja selles 

seoseid luua.

ABILINNAPEA: Koroonaaeg  
õpetas lastele iseseisvust
Matemaatika töid võiks 
kontrollida hoopis 
arvutid, õpetaja 
roll peaks ole-
ma toetada 
lapsi mees-
konnatöös, 
seoste loomi-
ses ja arutelu-
des.

Abilinnapea Va-
dim Belobrovtsevi sõnul on 
viimased kaks õppeaastat ol-
nud õpilastele, vanematele ja 
kooliperele paras pähkel. "Ko-
roona-aastad kasvatasid õpi-
laste, õpetajate ja lapsevane-
mate digioskusi," ütles ta. 
"See pani õpilasi rohkem ise 
oma aega ja tegevusi planee-
rima ning vanemaid rohkem 
oma last õppimisel toetama. 
Haridusasutused on pidevalt 
uuendustele avatud. Uurisime 
festivalil, kas õpetamisel oleks 

parima tulemuse nimel hea 
neid traditsioonilise õp-

pega kombineerida."
Jõhvi tehnoloo-

giakooli koolijuht 
Karin Künnapas 
lausus, et näiteks 
iduettevõtted võiks 

tegeleda julgemalt 
hariduse edendami-

sega ning koolid neid 
uuendusi ka kasutada. "Võib-
olla on asju, mida saaks teh-
noloogia abil õpetajate pealt 
ära võtta," ütles ta. "Näiteks 
kui võtta matemaatika liitmise 
ja lahutamise tehted, siis neid 
ei peaks kontrollima õpetajad, 
vaid arvutid. Õpetaja roll 
peaks olema toetada lapsi 
meeskonnatöös, seoste loo-
mises ja aruteludes. Tema töö 
ei peaks olema lihtsaid ühe-
selt kontrollitavaid ülesandeid 
jälgida."
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Astangul varisenud tunneli-
te omanik on vaja välja  
selgitada ning ala korralike 
piiretega tähistada, et  
keegi ohtlikule kohale jalu-
tama või maastikuautoga 
rallitama ei läheks.

Astangu klindil, aadressil 
Mäeküla 17 asuval maatükil 
kulgeb jalgrada, kus kohali-
kud meelsasti jalutavad või 
jalgrattaga sõidavad. Otse raja 
kõrvalt ja ka raja alt on alla 
varisenud suured kivilahma-
kad ja hulk mulda.  Tegemist 
pole lihtsalt maapinna vajumi-
sega,  tegelikult varises sis-
se teega risti kulgev kunagi 
laskemoonalao tarbeks raja-
tud, kuid pooleli jäänud tun-
nel. Tunnel varises esimest 
korda ka enam kui kümme 
aastat tagasi. Nüüd vajus sis-
se suur tükk paekalda serva 
poole jäävat tunneliosa. "Vaa-
tepilt näib üsna ohtlik," tun-
nistas paigas koos pojaga rat-
tal sõitnud Tarvo. "Iga hetk 
võib rada varisenud paiga ko-
hal sisse kukkuda. Siin kõr-
val asub ehitusplats, eks see 
mõjutab ka olukorda."

"Maapind on lahti kihistu-
nud ja ilma toeta väga ebasta-
biilselt ripakile jäänud," selgi-
tas olukorraga tutvumas käi-
nud tehnikaülikooli mäendu-
se lektor Tõnu Tomberg. "Iga 
hetk võivad pinna- ja kivimi-
kihid oma raskuse mõjul al-
la kukkuda. Kogu ala on oht-
lik ja seal ei tohiks isegi kõn-
dida. Need kihid on mõjuta-
tud ka usinast ehitusest, mis 
siin paigas käib. Alla on tul-

nud toe kaotanud üsna paksud 
kivimiplokid."

Ohtlik ala võib olla kuni 500 
m2 suurune ning välistatud ei 
ole, et pinnas võib veelgi vaju-
da. Seetõttu on Haabersti lin-
naosa piiranud ala lintidega ja 
võtnud ühendust ka maatüki 
omanikuga. "Omanik suhtleb 
aktiivselt linna keskkonna- ja 
kommunaalametiga, et leida 
lahendust, kuidas paika ohu-
tumaks muuta," selgitas Haa-

bersti vanem Oleg Siljanov. 
"Eks näis, kas see võib olla 
ohtliku koha alla lükkamine 
või pinnase täitmine. Palume 
klindil liikujatel olla äärmiselt 
ettevaatlik ning ohtlikul osal 
rajast mitte kõndida."

Siljanov tänas tähelepane-
likku kodanikku, kes linnaosa-
valitsust maapinna vajumisest 
teavitas. 

Tallinna muinsuskaitseosa-
konna juht Boris Dubovik üt-

les, et maaomanik peab tege-
ma paika korraliku piirde, et 
autod variseva klindi peale ei 
sõidaks ja keegi sinna  ronima 
ei läheks. Nimelt käivad mõned 
inimesed klindil ka oma maasti-
kuautode võimeid proovile pa-
nemas.  Dubovik kinnitas, et 
maatüki all olevad tunnelid ei 
pruugi kuuluda maaomanikule 
ja tunnelite omanik tuleks kii-
resti välja selgitada. 

Astangul kokku kukkunud tunneli kohal võib maapind veelgi variseda

Iga hetk võivad pinna- ja kivimikihid oma raskuse mõjul uuesti alla kuk-
kuda, kinnitas tehnikaülikooli mäenduse lektor Tõnu Tomberg.
 Tallinna linnameedia

Lasterikkad  
pered saavad 
kodutoetust 
taotleda
KredExi ja EAS-i ühendasutus 
alustas madalama sissetuleku-
ga lasterikastele peredele 
mõeldud kodutoetuse taotlus-
te vastuvõtmist, nende perede 
elamistingimuste parandamis-
se panustatakse tänavu üle 
kolme miljoni euro. Taotlusi 
saab esitada 6. juunini. Võima-
lus oma elamistingimusi paran-
dada on peredel, kus kasvab 
vähemalt kolm kuni 19-aastast 
last ning kelle sissetulek ühe 
leibkonnaliikme kohta oli eelmi-
sel aastal kuni 355 eurot kuus. 
Suurim toetussumma on 10 
000 eurot. Lisateave  www.kre-
dex.ee/kodutoetus 

 

Pirita saab  
loodusmotiivi-
dega tualetid
1. maist on Pirita rannas neli 
välitualetti, mille seinu kaunis-
tavad rannametsa loodusmo-
tiivid. Kolmes konteineris on 
tualetid meestele, naistele ja  
invavahendite kasutajatele 
ning valvuriruum, ühes väikse-
mas tualetid meestele ja nais-
tele. Konteinerites saab pesta 
käsi sooja veega ja neis on 
valgustus, iga konteineri välis-
küljel on välidušš ja veekraan 
jalapesuks. Välitualetid jäävad 
rannaalale septembri  lõpuni.

 

Balti jaama 
ümbrust julges-
tab turvafirma
Balti jaama ja Kopli tänava 
piirkonnas hoiab 30. sep-
tembrini korda turvafirma 
Patriot Security OÜ, turvatee-
nuse osutamise hulka kuulu-
vad ka patrulli ringsõidud. 
Mulluse kogemuse järgi ei saa 
piirduda korrarikkujate ja elu 
hammasrataste vahele jäänud 
inimeste laialiajamisega, neid 
tuleb ka nõustada ning suu-
nata abi saama. 

Musumägi ohu-
tumaks paigaks
Kesklinna valitsus on koos 
politsei, mupo ja urbanistide-
ga välja töötamas tegevuska-
va riskikäitumise ennetami-
seks linnaosas. Esmalt kaar-
distati hetkeolukord ja toodi 
välja ohtlikumad paigad. Kui 
varem oli ebaturvaline koht 
ennekõike Kanutiaed, siis 
nüüd kogunevad ohtlikud 
noortekambad Musumäel. 
Selle vastu aitaks, kui parki 
uut elu sisse puhuda ja korral-
dada seal näiteks üritusi, leiab 
linnaosavalitsus.

Külli Mariste
kylli.mariste@tallinnlv.ee

"Laulmisega on nagu vii-
navõtmisega, et kohe ei 
saa järele jätta," lausus 
endine rahvusmeeskoori 
laulja Lembit, kes ka pen-
sioni-põlvest tahab enda 
häält vormis hoida. 
Ansamblis Vanaisad on 
lauljate keskmine vanus 
80 eluaastat, kuid nende 
repertuaari  kuulub üle  
saja laulu.

Kesklinna sotsiaalkeskuses 
käivad ansamblis Vanaisad 
koos mehed, kelle keskmine 
vanus on 80 eluaastat. "Mi-
na käin laulmas Keilast," ütles 
Endel. "Olen laulnud 13 laulu-
peol. Nüüd olen pisut vanaks 
jäänud, möödunud sügisel täi-
tus mul 85 eluaastat. Aga laul-
mine annab elujõudu ja kingib 
aastaid juurde."

"Tervis on lauljale ikka vä-
ga oluline," lisas tema ansambli-
kaaslane Helmut. "Käin jõusaa-
lis ning nädalas 10 km jooksmas. 
Laulmine annab rõõmu ja va-
heldust igapäevaelule."

Ansambel Vanaisad käib 
Kesklinna sotsiaalkeskuses 
koos juba 20 aastat ja enamik 
lauljaid ongi vanaisad. Valda-
valt on tegu endiste koori-
lauljatega, keda toob  kokku 
lauluarmastus ja kooskäimis-
rõõm. "Me saame siin seltsis 
olla," selgitas kolmas ansamb-
liliige Neeme. "Kui meie koor 
laiali läks, sattusime siia, ja 
tegutseme koos ikka edasi."

Ansamblis laulev Lembit 
on elu aeg koorilauluga lei-
ba teeninud. "Viis aastat laul-
sin raadiokooris ja 40 aastat 
rahvusmeeskooris. Nüüd olen 
pensionär, kuid laulmisega on 
nagu viinavõtmisega, et kohe 
ei saa järele jätta. Niisiis tu-
lin siia ansamblisse ja võtan 
oma aega vähehaaval vähe-
maks. Siin saab hoida oma 
häält nii kaua vormis, kuni 
seda veel on." 

"Ega Tallinnas teist nii head 
ansamblit polegi," lausus mees-
te juhendaja Vaike Sarn. "Meie 
repertuaaris on üle saja laulu 
ooperitest, operettidest ja ker-
gemast muusikast." 

Koroona pani vahepeal esine-
mistele piiri, kuid tavaliselt on 
Vanaisad esinenud 35-40 kor-
da aastas. 

Lauljaid saatev kontrabas-
simängija August kiitis, et an-
sambel laulab mitmel häälel ja 
ühel meelel. "Mehed on muhe-

dad ja meie repertuaar on la-
he," lausus ta. "Vaike on aga 
väga hea utsitaja."

Ansamblisse on alati oo-
datud ka uued liikmed. "Ik-
ka võtame uusi liikmeid vas-
tu, kes laulmist armastavad," 
märkis Sarn.

Kesklinna sotsiaalkeskus 
korraldab 10. mail alguse-
ga kell 17.30 Kaarli kirikus 
emadepäeva tasuta kontserdi 
"Kannikesed Sinule". 

VANAISADE ANSAMBEL: 
Laulmine hoiab tervist

Vanaisad astuvad üles  
emadepäeva kontserdil
• 10. mail kell 17.30 Kaarli kiri-

kus tasuta emadepäeva-
kontsert "Kannikesed Sinu-
le". 

• Esinevad Vaike Sarna laulu-
kollektiivid: segakoorid 
Viimsi ja Videvik, vokaalan-
samblid Miraaž ja Vanaisad. 

• Solistid on Laine Aus, Maie 

Peinar, Helle Hint, Marja 
Mander. 

• Kaasa teevad Viiu Kallas 
klaveril, August Sarrap 
kontrabassil, Aare Pehka 
flöödil, Valju Kasuk viiulil ja 
koori Videvik juht Lembit 
Traks.

Tunnelid on tegelikult pooleli  
jäänud laskemoonalaod
• Astangu tunnelid 

tekkisid 1912. 
aastal, kui Ve-
nemaa hakkas 
ehitama Tal-
linna tohutut 
mereväebaasi. 
Tulevasele baa-
sile käis lausa kei-
ser Nikolai II  nurgakivi 
panemas. Vene merevägi 
hakkas rajama baasi jaoks 
Astangule suurt laskemoo-
naladu ja otsustas kaevata 
selleks kuus tunnelit, mis 
aga päris valmis ei saadud-

ki.
• Algselt pidi igas 

tunnelis olema 
kaks kõrvuti 
vagonetiteed. 
Lagede ja sein-
te kivivooder-

dist pidi niiske-
test kihtidest eral-

dama plekkisolatsioon. 
Kivivooderdis pidi kaetama 
betoonkihiga, kuid see jäi 
tegemata. Praegune be-
toon on pärit teise maailma-
sõja järgsest ajast.

Koroona pani vahepeal esine-
mistele piiri, kuid tavaliselt on 
Vanaisad esinenud 35-40 korda 
aastas.     Tallinna linnameedia



Ja ühtlasi peaksime ka loomin-
gut vabastab krambist? 

Muidugi.  Muidu me oleme nii-
suguses muusikatehases, et pa-
neme puldi ette, ütleme, et siin 
on noot ja siin on ajavahemik 
ja ajame need noodid sinna va-
hemikku kuidagimoodi. No mis 
looming sealt tuleb, see on min-
gisugune jama. (Naerab.)

Kui väiksena Tallinnas elasite, 
oli teil pedantne klaveriõpeta-
ja, kelle eest peitsite end klave-
ri alla. Oli see protest või mida-
gi muud?

Asi on selles, et vanasti anti 
lastele vastu sõrmi, kui nad vales-
ti mängisid. Aga kuidas see õppi-
mine siis peaks käima?  Ongi va-
ja valesti teha alguses ja siis vigu 
parandada. Me ei saa ju perfekt-
sed olla kogu aeg, ja ma arvan, 
et tuletikuga perfektsust taga aja-
da on täielik lollus. Me olemegi 
juba inimestena perfektsed, kui 
meid on loodud. Kuidas me end 
suuname, see on omaette kunst. 
Enda täiustamine ja arendamine 
võiks olla palju loomingulisem ja 
ahvatlevam sellele, kes on kutsu-
tud õppima. Täpselt nii nagu di-
rigent, kes oskab vajutada selle-
le õigele nupule ja orkester teeb 
kõik, mis ta tahab. Aga kui õpe-
taja noomib ja ütleb, et kuule, sa 
tegid jälle valesti, siis see ei kut-
su esile mitte mingisugust tahet, 
et ise avastada oma potentsiaali. 

le Ukrainale.  Kas muusika siis 
tõesti suudab maailma muuta?

Muidugi, absoluutselt!  See 
mõte seal Gdanskis oligi, et mõt-
tetu sõda peab lõppema. Me pea-
me ületama selle nõmeduse, mis 
ei taha aru saada, et sõda tege-
likult ei vii mitte kuhugi. Liht-
salt ei vii. Sa pead kolm või ise-
gi kümme korda suurema hea-
dusega kurjusele vastama. Me 
peame headuse armee nii suu-
reks kasvatama kui saab. Ausalt. 
Ja muusika on kindlasti üks asi, 
mis aitab selles võitluses. Aga see 
algab sellest, kui ütled, et kuule, 
mida me teeme täna.  Teeme mi-
dagi ilusat, eks ole. Kui me oleme 
esteetika loojad, siis loome juba 
midagi ilusat koos. Proovime aru 
saada üksteisest, kuid samas ol-
la ka mitte liiga mõistlikud ja lii-
ga praktilised, et ainult kasumit 
saada.  Proovime olla niisugused 
inimesed, kes patsutavad õlale, 
mitte ei hakka oma võimu näi-
tamiseks ulatama püssi või nu-
ga. Võim on üks asi, aga vägi on 

absoluutselt teistsugune asi. 
Võim on egoistlik ja tee-

nib ahnust, aga vägi 
on see, mis on palju 

vägevam võimust. 
Vägi ütleb, et kui 
sa mu  nüüd ära 
tapad, siis tea, 
et üks suur või-
mas headuse ar-
mee on minu sel-

ja taga ja see on 
nii suur, et sa tege-

likult sa üldse ei pää-
segi kuskile. Vaat see on-

gi, mida me peame kultivee-
rima läbi muusika. 

Milles peitub Birgitta muusika-
festivali tähtsus?

Ma arvan, et meil on fantasti-
lised inimesed, kes seda teevad. 
Näiteks kunstiline juht Tõnu Kal-
juste, keda ma väga armastan. 
Ütlen  ausalt, et ta on Eestis nii-
sugune inimene, kellega mul on 
mingi ühine tunnetus. Meil on 
küll põlvkondlik vahe sees, aga 
ma ei tunne kunagi, et ta oleks 
vanem minust. Ta on niisugune 
noore hingega inimene. Kal-
juste proovib ikka Eesti kul-
tuurielu eri poolusi kokku 
põimida, pan-

na meid kõiki tegema asju koos. 
Sellepärast on ka Birgitta festi-
val üks õnnestunud ettevõtmi-
ne. Igaüks annab oma panuse, 
aga keegi peab ju vägesid juh-
tima. Ja see, kes juhib neid vä-
gisi oma südant kuulates, tege-
likult alati võidab. Ja võidab ka 
festival. 

Olete dirigeerinud pajudes maa-
des. Kui erinev on eri riikide 
publik? 

Minu arust on publik igal pool 
väga tark. Me ei saa kunagi ala-
väärtustada seda inimest, kes tu-
leb kontserdile elamust saama. 
Olgu ta siis ükskõik kus. Kui 
sa pakud siiralt midagi ja lao-
tad välja oma hinge, siis on alati 
ka publikult igal pool siiras tä-
nu. Kui sa tõesti pakud publiku-
le võimsalt ühe lootuse, mis tu-
leb tõeliselt nagu päiksekiir otse 
südamest, siis saab publik sellest 
igal pool ühtemoodi aru. Selle-
pärast ma nimetasin ka oma fir-
ma Sunbeam Production (päike-
sekiire lavastus – toim). See peab 
tulema siit (paneb käe südamele) 
nagu kiir! Publikule ei saa pea-
le minna mingisuguse kavaluse-
ga. Näiteks et teen mingi hullu-
se ja siis vaatan, mis reaktsioo-
ni see tekitab. Nii võib teha ka, 
aga see on tegelikult ainult teat-
raalne element. 

Seega toodab teie produktsioo-
nifirma koos muusikaga rõõmu?

Absoluutselt! Me näeme se-
da maailma nii, et oleme kõik 
väiksed energiapallid nagu pla-
needid. Ja nagu päikesesüstee-
mis, keerleme me üksteise kõr-
val ringi.  Me peaksime huumo-
rimeelt rohkem kasutama ning 
peaksime väikestest asjadest roh-
kem üle olema. Me peaksime 
panustama teiste õnne läbi ka 
oma õnne, mitte kartma seda 
teha. Ja peaksime vähem kart-
ma, et mida teine teine inime-
ne minust mõtleb. Las mõtlevad, 
mida nad tahavad. 

Järvi toob augustis Birgitta 
festivalil lavale oma nägemuse 
William Shakespeare’i näiden-
dist "Torm",  mille ta on kirjuta-
nud kuulsa Soome helilooja Jean 
Sibeliuse muusikat aluseks võt-
tes. Järvi on tükki täiendanud 
ja muutnud selle meie ajastu ini-
mesele sobivamaks. Ta on kuu-
lus oma teistmoodi lähenemise 
poolest klassikalisse muusikas-
se, kuid üllatab nüüdki. Näiteks 
pole varem juhtunud, et orkest-
randid ei mängi pille oma kind-
la koha peal ja nad kehastavad 
ühtlasi ka tegelaskujusid. 

Milleks võib pidada teie versioo-
ni Shakespeare’i teosest "Torm" 
– päris ooper see ju pole?

See lavastus ei olegi traditsioo-
niline ooper, vaid pigem panto-
miimiteater. Seal pole sõnu. Ma 
tahan sellega luua muusikale või-
maluse täielikult esile pääseda. 
Mingit jutustajat, nagu algselt oli, 
seal enam pole. Kõik on raamis-
tatud videoklippidega, mis tegeli-
kult juhivadki kogu tegevust. Ja 
meie muusikud  on ühtlasi tege-
laskujud.  Aga tegelikult on see 
nagu mudel, nii toimetatakse igas 
ühiskonnas – või nagu ma olen  
kõigile  selgitanud, et ühiskond 
on nagu orkester, et see võib olla 
sama hästi tegevus mõnes kor-
teriühistus, aga võib-olla ka va-
litsuses või mingis muus grupis, 
eks ole. See on  väike ühiskon-
na toimimise mudel. Publik peab 
ise ära arvama, kes orkestranti-
dest millist konkreetset tegelas-
kuju kehastab. Ma tahangi, et ei 
oleks ranget sildistamist. 

No siis peab enne etendust Wil-
liam Shakesperè i teose läbi lu-
gema...

See oleks muidugi elemen-
taarne. Aga mitte tingimata ko-
hustuslik. Loodame, et muusi-
kalise elamuse saab ka inglise 
klassiku loominguga tutvumata. 

Kas ka selles etenduses seisate 
te orkestri ees ja dirigeerite teile 
omases stiilis, nagu rokkstaar?

Dirigent olen jah, aga muidugi 
ei seisa ma kogu aeg ühe ja sama 
koha peal ja orkestrandid liiguvad 
samuti ringi. Ma ei tea, kas ma 
just seal rokkstaar olen, pigem 
tseremooniameister, mitte isegi 
päris dirigent. Võib-olla meenu-
tan ma ka nõida. Ma viin läbi 
riitust, aga ei jutusta seda lugu. 

Milline peaks teie meelest üks 
tänapäeva dirigent olema?

Tänapäeva maailmas ei to-
hikski asjad käia nii, et üks ini-
mene ainult juhib ja teised ai-
nult alluvad. See on suurem fi-
losoofiline probleem ja väljub 
juba muusikamaailma raamest. 
Me elame minu meelest ajaloo-
lises pöördepunktis, kus see võt-
mise maailm, mille eest autori-
taarsed riigid nagu Hiina ja Ve-
nemaa praegu seisavad ja mil-
le nimel käib ka sõda Ukrai-
nas, hakkab otsa saama. Au-
toritaarsuse pooldajad tahavad 
jõu ja hirmutamisega hoida se-
da oma maailma status quò d, 
mis pole muud kui orjus. See 
on hierarhiline süsteem, majan-
duslik ja poliitiline orjus, mis 
tuimestab inimesed ega lase 
neil oma potentsiaali välja 
arendada. Me peame loo-
ma uue panustamissüs-
teemi, kus kõik inime-
sed on loojad ja võrd-
selt olulised. 

Kui me teeme mi-
dagi koos, siis on kõik 
olulised. Mitte ainult diri-
gent. Muidugi, keegi peab 
asja juhtima, aga igaühe sõ-
na, iga hääl, igaühe intellek-
tuaalne panus on kõik kaasatus, 
ja mida suurem kaasatus, seda 
suurem on võimalus, et kõik me 
võidame ja orjus peatub. See tä-
hendab tagurpidi püramiidi, mil-
lesse tegelikult panustavad kõik. 
Ja tegelikult oleme ju seda silda 
ehitamas praegu. Vanast püra-
miidist saab uus, teistpidi püra-
miid. See viib terve inimkonna 
teisele tasandile ja kõige parem 
viis seda teha on muidugi läbi 
südame. Mõistus ei aima praegu 
veel, kuidas see kõik tegelikult 
võib niimoodi funktsioneerida. 
Mõistusega tahame alati saada 
kasumit kõikidelt asjadelt, kuid 
mitte saada tulu pikaajalise loo-
mingu järel. Ikka on nii, et anna 
aga papp kohe kätte! 
Muusika on üks 
esimesi asju, mil-
le kaudu kõneta-
da südant ja maa-
ilma eespool kir-
jeldatud viisil pa-
remaks muuta. 

Märtsis avaldasi-
te Poolas Nordic 
Swansi lõppkont-
serdil koos Rus-
lan Trochyns-
kiga toetust sõ-
jas võitleva-
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KRISTJAN JÄRVI: Autoritaarsed juhid tahavad  
jõu ja hirmutamisega maailma orjuses hoida
"Me elame ajaloo pöördepunktis, kus võtmise maailm, 
mille eest autoritaarsed riigid seisavad ja mille nimel 
käib ka sõda Ukrainas, hakkab otsa saama," lausub  
tänavu Birgitta festivalil üles astuv dirigent Kristjan 
Järvi (49). "Peame looma uue panustamissüsteemi, kus 
kõik inimesed on loojad ja võrdselt olulised."

Tavaelus diri-
gendina leiba 
teeniv Kristjan 
Järvi kogus 
tuntust heli-
loojana, kui ta 
kirjutas muusi-
ka kõigi aega-
de kallimale 
Saksa telesar-
jale "Babülon-
Berliin".   Scanpix

Mõistus ajab  
taga kasumit, et 
anna papp kohe 

kätte. Kuid südant 
kõnetab  
muusika.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee



Eesti helilooja Jüri  Reinvere 
kurtis hiljaaegu, et  Saksamaal 
tuli katsetele noor, kes küsis, 
kust nupust klaver käima läheb. 
Kas noored on juba harjunud, et 
kõik käib nagu nupust ja pingu-
tama ei peagi?

See on  elektri ja tehnika või-
dukäigu küsimus. Lapsed võta-
vad kõik üle selles kohas, kus ne-
mad on oma teadvuses maailma 
tulnud, mitte sellest ajast, kui 
need asjad kord sündi-
sid. Mis enne oli, 
see tegelikult ei 
hõlmagi neid. 
Aga peaks. 

Muidugi 
me ei ela 
seda elu, 
mida ela-
sid Mozart 
ja Beet-
hoven. Me 
mängime nen-
de muusikat põ-
hiliselt selles kon-
tekstis, milles meie ole-
me. Ja kui see on ka meie kon-
tekstis relevantne, nii nagu Beet-
hoveni muusika on, jääb see iga-
vesti meelde. Siis me mõistame 
seda, see puudutab meid. Arvan, 
et  heliloojatena peamegi kirju-
tama muusikat, mis jääb igaves-
ti kõikidele põlvkondadele. Üks-
kõik mis tehnilisel arengutasemel 
me oleksime tulevikus.

Mis paneb tegelikult muusika 
õppimisest rõõmu tundma? 

Eesmärk peab olema protses-
sis, mitte muus. Minu klaveriõpe-
taja New Yorgis tunnistas, et mi-
nust ei saa kunagi klaverimängi-
jat. Mitte sellepärast, et pole ta-
lenti ja et ma olen laisk, vaid ta 
sai aru, et mulle kogu see kont-
sertpianistiks kujunemise prot-
sess lihtsalt ei meeldi. Aga ta üt-
les, et vaata, mida sa saad klave-
ril teha. Sul on klaveri näol ter-
ve orkester, sul on siin fagotid, 

tšellod ja teised pillid. Vaa-
ta, kuidas sa nad män-

gima paned. Orkest-
reeri ise seda mängu. 
Ja muuda midagi. 
Pane üks näpp mi-

noodi asemel mi-bemolli peale. 
Vaata, mis siis saab. Proovisin, 
polnud enam mažoorne akord. 
Mingi uus toon oli juures. Klas-
sikalise muusika puhul oleks see 
vale noot, aga džässis kõlas väga 
normaalselt. Tähendab, ei ole va-
lesid noote! Ja siis ma hakkasin-
gi ise muusikat kirjutama. Mõt-
lesin, et miks ma pean mängi-
ma ainult neid õigeid noote, mi-

da keegi teine on kirjutanud. 
Ma kirjutan ise oma 

õiged noodid! 

Mis on siis 
geniaalne 
muusika ja 
geniaalsus 
muusiku 
puhul? 

No võ-
tame näi-

teks Jean Si-
beliuse, kelle 

ooperi töötluse 
me kanname Bir-

gitta festivalil ette. Si-
beliuse geniaalsus on selles, 

et tema looming on stiilne, sel-
les on suurepärane esteetiline 
kvaliteet. Sibelius oli ülikriitili-
ne iseenda suhtes, ta ei kirjuta-
nud kunagi midagi, mis ei tul-
nud tema hinge tuumast läbi te-
ma hinge filtri. 

Paljud kirjutavad muusikat 
lihtsalt vastavalt nii-öelda ots-
tarbele. Küsivad, et kas sul on 
midagi vaja, ma teen valmis, 
kui palju on vaja. Teevad ja sa 
ei tunne ära, kes on selle muu-
sika teinud. Aga on nagu kelle-
gi loomingu moodi. Geniaalse-
te tegijatega on nii, et sa tunned 
nad kohe ära. Nad on nii isiku-
pärased. Prokofjevi tunned ko-
he ära. Täpselt samuti Schuman-
ni või Gard Nilsseni. 

Ja geniaalse muusika puhul 
tunned kohe, et sa tahad selle 
muusikavoo embuses olla. See 
mõjub nagu mingi eriline valgus. 
Sa tunned seal tugevat tõmmet, 
vähemalt mul on niisugune tun-
ne, ja näed seal mingisugust val-
gust, milles tahad olla. Kui min-
gisugune kõlade kombinatsioon 
tekitab seda ja teeb pidevalt, siis 
niisugust muusikat võib nimeta-
da geniaalseks. Ja neid muusi-
kuid, kes sellist muusikat tee-
vad, samuti. Kui kuulaja tun-
netab muusiku südant ja hinge, 
siis selle muusika tegijaid võib 
liialdamata kutsuda geniaalse-
teks muusikuteks. Nad taba-
vad midagi olulist, mida sõna-
dega ei saa edasi anda ja mida 
võimaldab ainult muusika keel. 
Sa võngud koos geeniuse tunde-
maailmaga ja tunned sama tun-
net, mida tema tundis. 

Naasite New Yorgist Tallinna – 
mis teid kodumaale tagasi tõi?

New Yorgis elamine on te-
gelikult hullumaja, Tokyos ja 
Hongkongis on samasugune 
tunne. Sa oled lihtsalt nendes 
linnades kogu aeg väsinud. Pii-
sab juba kolmest päevast seal 
ja sa oled väsinud. Tallinnas 
seda ei ole, vastupidi. Sa saad 
siin nagu mingit energiat juur-
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Priit Liiviste
priit.liiviste@tallinnlve.ee

"Ooper räägib inimese ras-
kustest muutuva maailma-
ga kohanemisel ja ka sel-
lest, kuidas keegi surub 
oma tõe või ideedega ük-
sikisiku nurka või ei lase tal 
olla vaba," kirjeldas heliloo-
ja Rasmus Puur Veljo 
Tormisega kahasse kirjuta-
tud ooperit "Lalli ehk mere 
keskel on mees", mis tuleb 
esmaettekandele Birgitta 
festivalil 6. ja 7. augustil. 

"Tahaks loota, et normaal-
ne elu tuleb vaatamata kriisi-
dele tasapisi tagasi, ja kultuur 
on selles alati abiks," lisas Tal-
linna linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinna filharmoonia, Tal-
linna kammerorkestri ja Birgit-
ta festivali 2022 kunstilise juhi 
Tõnu Kaljuste sõnul ehitab tä-
navune festival silla Soome ja 
Eesti muusikute vahele. "Tal-
linna filharmoonia avab oma 
festivali Veljo Tormise pooleli-
jäänud ooperi "Lalli" Rasmus 
Puuri lõpetatud versiooniga," 
rääkis ta. "Esiettekanne on se-
dapuhku kui ehitis, mis kerkib 
poolelijäänud müüridele. Tor-
mise kirjapandust kõlab oo-
peris kümme esimest minutit, 
edasi areneb sama libreto jär-
gi juba Puuri fantaasia."

Helilooja Rasmus Puuri sõ-
nul on see erakordne võima-
lus, kui pakutakse kellegi oo-
perit või pooleli jäänud teost 
lõpetada või jätkata. "Kind-
lasti ei olnud see kerge, sest 
keegi paneb tugevad rööpad 
või raamid maha ja sealt tu-
leb siis kuidagi edasi minna 
nii, et see moodustaks ühtse 
teose," nentis Puur. "See nõu-
dis nuputamist, aga oli ääre-
tult põnev."

Kaljuste sõnul tegeles Tor-
mis ooperiga sügavuti, aga 
paraku ei lubanud tervis tal 
seda lõpetada. "Lea Tormis 
andis meile innustust juurde: 
tehke see asi ka ükskord ära, 
sest see on meie kultuuripin-
nas väga oluline stsenaarium, 
libreto. Rasmus Puur nõustus-
ki seda tegema," lausus Kal-
juste, kelle sõnul on muusika-
ajaloost teada teisigi suurteo-
sed, mida helilooja ise ei lõ-
petanud, nagu näiteks Mozar-
ti "Reekviem". 

Kaljuste sõnul olid Mozar-
ti teose lõpp stiililt heliloo-
ja stiili sarnane. "Aga Veljo 
Tormise alustatu pööras Ras-
mus Puur täielikult "pool-Puu-
riks"," rääkis ta. "Ja see libre-
to võimaldab seda. Nii sündis 
koos Veljo Tormise teose alge-
ga täitsa uus, unikaalne vorm." 

Ooper räägib päevakajalis-
tel teemadel 

Kaljuste ütles, et teost män-
giv orkester on pisike: viis 
tšellot, kaks kontrabassi, koo-
rid, solistid. "Me oleme väga 
põnevil, loodame, et see esi-
ettekanne õnnestub," lausus 
ta. "Teatavasti on kaks eten-
dust – 6. ja 7. augustil. 7. au-
gustil on Veljo Tormise sün-
niaastapäev. Nii teeme väike-
se kummarduse sellele algele, 
mis Veljo Tormis meile päran-
das. Ja kui niisugune sild ju-
ba on aegade tagant loodud, 
siis oli juba kerge leida selle 
silla teisi mutrikesi."

Puuri sõnul on Eino Leino 
lugu mehest nimega Lalli  te-
da aastate jooksul üllatanud. 

"Pakkumine tuli 2019. aastal 
ja kirjutamine hakkasin 2020. 
aasta alguses," rääkis ta. "Sel-
lele järgnes kohe koroonapan-
deemia, mis tegelikult võimal-
das rahulikult ooperi kirjuta-
mist, oli selles mõttes heliloo-
jale nagu õnnistus. Sealt eda-
si tulid kõik muud sündmu-
sed lõpetades praeguse sõja-
ga. Tegelikult räägib see oo-
per täpselt nendel teemadel, 
kuidas keegi tuleb oma tõe 
või oma ideedega peale, su-
rub üksikisiku nurka ega la-
se tal olla vaba."

Samas kirjeldab ooper he-
lilooja sõnul ka seda, kuidas 
inimesel on raske kohaneda 
muutuva maailmaga ja mis-
moodi siis proovida selle oma 
tõega muutuvas maailmas ela-
da nii, et see kellelegi teisele 
liiga ei tee ja kedagi ei piira. 

Puuri sõnul on praegune 
aeg mänginud sellele oope-
rile hoopis teise konteksti ja 
hoopis teise aja kätte. "Oope-
rit kirjutama hakates ei olnud 
tegelikult aimugi, kui päeva-
kajaliseks see läheb," lausus 
ta. "Mida aeg edasi, seda sel-
gemaks saab, et teos tuleb vä-

ga-väga õigel hetkel siin Piri-
ta kloostris augusti alguses et-
tekandele."

Kaks  tagasilööki ei suut-
nud festivali murda

Birgitta festival on viimasel 
kahel aastal pandeemia tõttu 
ära jäänud. "Sellest on tekki-
nud muusikasõprade jaoks tun-
tav kultuuripaus, mida tänavu 
on rõõm jälle täita," ütles linna-
pea Mihhail Kõlvart. "Sel kor-
ral pühendub Eri Klasi algata-
tud Birgitta festival ajalooliste-
le muusikasidemetele meie põh-
janaabritega, mis sobitub häs-
ti ka Tallinna-Helsingi kaksik-
linna ja Tallinna kui UNESCO 
muusikalinna konteksti. Täna-
vune festival jätkab kahtlema-
ta juba saavutatud kõrgtaset."

Kõlvarti sõnul on tal vä-
ga hea meel, et esmakordselt 
on Birgitta festival pühenda-
tud Soome ja Eesti muusikute 
koostööle. "Ma arvan, et ras-
kel ajal on vaja rohkem sel-
liseid koostöö ja sõpruse sig-
naale kahe riigi vahel, tegeli-
kult kahe suure sõbra vahel," 
sõnas ta. "Et tunda seda toe-
tust, tunda, et on olemas õlg 

ja käsi, mis vajadusel tuleb ai-
tama ja toetama. Ja kultuur 
on kindlasti selleks kõige pa-
rem võimalus." 

Kõlvart ütles, et Birgitta 
festivalil saab sel aastal nau-
tida uudisteoseid, tunnusta-
tud suurlavastusi, ürgsel rah-
vamuusikal põhinevat moder-
nistlikku heliloomingut, vi-
deo- ja valgusmängu ning pal-
ju muud. "Mul on hea meel, 
et ka Eri Klasi vaim on Bir-
gitta festivalil endiselt esinda-
tud, sest suurmehe kultuuripä-
rand elab nii muusikas kui ka 
kontserdipaigas jätkuvalt eda-
si," lausus ta. "Esimene Birgit-
ta festival toimus Pirital 2005. 
aastal, Eri Klas oli selle kuns-
tiline juht kuni aastani 2016. 
Suurmehe auks plaanib Tal-
linn luua Pirita kloostri lähe-
dale Eri Klasi haljaku."

Muusikalinna maiuspala
Kõlvarti hinnangul on eriti 

sümboolne, et esimene festival 
peale pikka pausi toimub ajal, 
kui Tallinn pälvis ilusa tiitli. 
"Tallinn on UNESCO muusi-
kalinn, aga teadaolevalt meil 
on sel aastal veel üks tiitel – 
roheline pealinn. Tahaks loo-
ta, et normaalne elu tuleb vaa-
tamata kriisidele tasapisi ta-
gasi ja kultuur on sellele ala-
ti abiks," märkis ta. 

Kaljuste ütles, et ürgsele 
muusikale toetuv kontsert  lõ-
petab ehk raamib tänavust 
festivali. "Selleks on Kimmo 
Pohjoneni, Juuso Hannukaine-
ni ja Tallinna Kammerorkest-
ri ettekandes "Uniko"," rääkis 
ta. "Elmo Nüganeni Vanemui-
ses välja toodud Mozarti oo-
per "Don Giovanni" on saanud 
palju kiidusõnu. Pirital esita-
takse lavastust kahel õhtul."

Jean Sibeliuse lavateost 
"Torm" pole Eestis lavastatud 
ega ette kantud. Maailma draa-
malavadel on Shakespearè i 
näidend saanud muidugi oht-
ralt interpretatsioone, kuid Si-
beliuse muusikaga lavastatak-
se seda harva. Kristjan Järvi 
tõlgendab seda koos Lääneme-
re sümfooniaorkestri ning vi-
deo- ja valgusmänguga.

KRISTJAN JÄRVI: Autoritaarsed juhid tahavad  
jõu ja hirmutamisega maailma orjuses hoida

Suurlinnas  
elamine on hullu-

maja, Tallinnas  
aga saan energiat 

juurde.

Birgitta festivali kava

• 6. ja 7. augustil tuleb esma-
ettekandele Veljo Tormise 
alustatud ja Rasmus Puuri 
(pildil) lõpetatud oo-
per "Lalli ehk 
mere keskel 
on mees".

• 9. ja 10. 
augustil 
eten-
dub El-
mo Nü-
ganeni 
Vanemui-
ses lavas-
tatud Mozarti 
ooper "Don Gio-
vanni".

• 11. augustil tuleb ettekan-
dele Soome helilooja Pehr 
Henrik Nordgreni kammer-
ooper "Must munk", mis 
kõlab maailmas kolmandat 
korda.

• 12. augustil toovad Kristjan 
Järvi ja Baltic Sea Philhar-
monic lavale oma nägemu-

se William 
Shakespeare’i 

kuulsast näi-
dendist 

"Torm" 
("The 
Tem-
pest").

• 13. ja 14. 
augustil 

lõpetab 
festivali 

Kimmo Pohjo-
neni, Samuli Kos-

mineni ja Tallinna kammer-
orkestri kontsert "Uniko".

• Rahvusvaheline Birgitta 
festival 2022 toimub Pirita 
kloostri varemetes 6.-14. 
augustini. Programmi leiab 
www.birgittafestival.ee

BIRGITTA FESTIVALI 
TÄHTTEOS: Tormise ooper 
räägib teiste oma tahtele 
allutamisest

Viimati said orkestrandid Birgitta jaoks proove te-
ha enne koroonaaega, nüüd tuleb festival tagasi.
Scanpix.

järgneb lk 14
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Ivo Karlep
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Tasuta mess tutvustab 
muuhulgas reisimisvõima-
lusi ja  pulmade pidamise 
trende ning kutsub emale 
suurepärast kontserti 
kinkima.

"See on uue aja suursünd-
mus," iseloomustas peatset  ko-
barmessi selle korraldaja ja Ees-

ti Messide juhatuse liige Auris 
Rätsep. "Kui vanasti korralda-
ti ühe konkreetse teema messi 
kindlal ajal ühes kohas, siis nüüd 
on inimeste elutempo läinud nii 
kiireks, et kellelgi pole aega iga 
nädal eri messil käia. Nüüd saab 
aga lauluväljakul korraga külas-
tada viit teemamessi." 

Tegemist on lauluväljakul ka-
hel päeval korraga toimuvate toi-
dumessi, tervisemessi, aiandus-
messi, automessi ja emadepäeva 

suure kontserdiga, mis kannab 
pealkirja "Kallile emale". Rätse-
pa sõnul on seal tegelikult lausa  
seitse teemat, sest peomessi sees 
on omakorda pulmamess ja rei-
simessi sees matkamess. "Kahel 
päeval peaks kõigil olema pii-
savalt aega teemadega kohapeal 
tutvuda," nentis ta.

Kontsert saab teoks koos las-
terikaste perede liiduga. 

Suur mess lauluväljakul 
kutsub sööma ja Uku Suvistega 
emadepäeva tähistama

Toidumessil pakuvad oma parimat ka paljud talud jt väiketootjad.  Scanpix

Toidumess toob kokku Eesti  
põnevamate toitude valmistajad

Kohal on parimad toiduval-
mistajad, kes pakuvad 
maitsta oma erilisi roogi.

"Üleriigilise toidumessi ees-
märk on anda nii meie oma 
rahvale kui ka kaugemalt küla-
listele ülevaade Eesti inimeste 
toidulaua hetkeseisust ja 
arengutest," ütles toidumessi 
patroon Sirje Potisepp. "Sel-
leks kutsume igal kevadel mai-
kuu teisel nädalavahetusel 
Tallinna lauluväljakule kokku 
kõik, kes Eesti toiduvaldkon-
nas vähegi tegijad – suured ja 
väikesed toidukaupade toot-
jad, jae- ja hulgikaupmehed, 

catering-teenuseid osutavad 
toidupakkujad, toiduvaldkon-
naga seonduvad organisat-
sioonid ja arvamusliidrid."

Toidumess pakub süüa, te-
gevust ja teadmisi, serveeri-
takse huvitavaid roogi ja toi-
muvad degustatsioonid. 

Potisepp rõhutas, et toidu-
mess on koguperesündmus. 
"Kobarmessil osalejad saavad 
üheskoos korraga rohkem po-
tentsiaalseid kliente ja messi 
külastaja saab ühe külastuse-
ga osa mitmest eri teemames-
sist ja pakutavast meelelahu-
tusest." 

Aiandusmess õpetab  
taimekasvatuse kunsti

Põnevaid nõkse potipõllun-
duseks saab ka kortermajas 
elav inimene.

"Aiandusmess annab nii 
korterites, ridaelamutes kui ka  
eramutes elavatele aiandus-
huvilistest külastaja-
tele uut infot, tut-
vustab valdkon-
na tooteid ja 
teenuseid 
ning arendab 
isetegemise 
oskuseid," sõ-
nas messi kor-
raldaja Annely 
Järvsalu. "Selleks 
kutsume lauluväljakule 
kokku kõik, kes Eesti aiandus-
valdkonnas vähegi tegijad: tai-
mekasvatajad, jae- ja hulgi-

kaupmehed, aiandusvaldkon-
naga seonduvad organisat-
sioonid ja arvamusliidrid."

Aiandusmess pakub uut in-
fot, tegevusi koha peal ja 

teadmisi. Toimuvad esitlu-
sed ja rahvakoolitu-

sed jpm põnevat. 
Kes tahab, 

saab samas 
ka näpud 
mullaseks te-
ha. "Ja nii na-
gu Eesti rah-

vale kohane, 
nauditakse 

messimelu lisaks 
heale seltskonnale ka 

mõnusa muusika saatel," lisas 
Järvsalu. 

Perepäev tõstab esile  
emade tervise

Gerli Padar esitab koos oma 
tütre Camillaga Imre Sooää-
re laulu "Ema".

"Piduliku ja sisuka 
perepäevaga 
soovime väär-
tustada ja 
tunnustada 
emarolli 
mitme-
külgsust, 
olulisust ja 
keeru-
kust," ütles 
Auris Rätsep. 
"Tahame pöö-
rata tähelepanu 
Eesti emade vaimsele 
heaolule ja tervisele selle suu-
re vastutuse kandmise juures. 
Eriti praegusel ajal, kui emade 
õlule on pikka aega jäänud ka 
laste haridustee ning hobide 
ja huvide koordineerimine."

Üritusele on oodatud kõik 
praegused ja tulevased emad 
perede, kaaslaste ja sõprade-
ga. Nagu kõigile teistele mes-

siüritustele, on sinnagi vaba 
sissepääs.

Muidugi mõtlevad kõik sel 
päeval üles astuvad 

koorid ja solistid 
oma ema pea-

le. Igihaljas-
te emast 
kõneleva-
te laulude 
hulgas 
kõlab ka 
meie auto-

rite uuem 
looming. Pal-

jude tuntud so-
listide seas on 

laulja Gerli Padar, kes 
esitab koos oma seitsmeaas-
tase tütre Camillaga Imre 
Sooääre laulu "Ema". Tallinna 
poistekooriga astub üles 
Eesti viimatise Eurovisooni 
võistluslaulu esitaja Uku Su-
viste. Kuulda saab veel Han-
na-Liina Võsa, Mariliis Jõgeva 
ning Laura Põldvere esine-
mist. 

Tervisemess tekitab liikumisisu
"Meie mess tutvustab spor-
timisvõimalusi ja matkarada-
sid, mida peetakse üheks 
Eesti visiitkaardiks," lausus 
tervisemessi patroon, kultu-
rist Ott Kiivikas.

"Meie tervisemessi missioon 
on anda üle-
vaade Eesti 
tervisetoo-
detest, -või-
malustest ja 
-teenus-
test ning 
sel alal te-
gutseva-
test or-
ganisat-
siooni-
dest ja et-
tevõtja-
test," 
rääkis Kii-

vikas. "Messil osalevad olulise-
mad tervisevaldkonnas tegut-
sevad ettevõtted, organisat-
sioonid ja ametkonnad, võiks 
isegi öelda, et peaaegu kõik 
need, kes praegu sellel alal 
kaasa räägivad. Mess tutvus-

tab sporti-
misvõi-
malusi ja 
annab üle-

vaate meie 
huvita-
vatest 
matka-

radadest 
loodu-
ses, mida 
peetakse 

üheks 
Eesti visiit-
kaardiks."

Automess arutleb ka sõidukite 
kättesaadavuse üle

Üha rohkem on päevakorral 
liiklusohutus, millele mess 
samuti keskendub.

Automessil saab uut infot 
meie autoturu olukorrast. 
"Selleks kutsume lauluväljaku-
le autokaubanduse liidrid," 
kinnitas messi patroon Mar-
gus Murakas. "Kohal on auto-
de jm sõidukite ning lisavarus-

tuse müüjad ja maaletoojad, 
aga ka liiklusega seonduvad 
organisatsioonid ja arvamus-
liidrid. Automess pakub uut in-
fot, tegevust ja ka liiklusohutu-
se teadmisi, toimuvad esitlu-
sed ja palju muud põnevat. 
Automessi ala programm on 
mitmekesine." 

Kobarmessi sündmuste kava
• 11.10 esineb folkgrupp Savi-

jalakesed.
• 11.45 messipäeva avamine, 

toidumess ja peomess esit-
levad: Tallinna Piiskopliku 
Toomkoguduse õpetaja Ar-
ho Tuhkru emadepäeva 
söögipalve.

• 12 esineb Lasteekraani 
Muusikastuudio, erikülaline 
Gerli Padar ja Camilla.

• 12.40 suure emadepäeva 
missiooni tutvustab Eesti 
lasterikaste perede liit.

• 13 esineb Meero Muusik, 
erikülaline Mariliis Jõgeva.

• 13.40 peomess esitleb: @
itude

• 14 esineb Maire Eliste Muu-

sikakool, erikülaline Hanna-
Liina Võsa.

• 14.40 peomess esitleb: @
itude

• 15 esineb Tallinna poiste-
koor, erikülaline Uku Suvis-
te.

• 15.40 peomess esitleb: Tal-
Tech Cheerleaders.

• 16 esineb muusikalikool, eri-
külaline Laura Põldvere.

• 16.40 peomess esitleb: Tal-
Tech Cheerleaders.

• 17 esinevad Lottemaa Leiu-
tajateküla suurimad lavas-
taarid, kõlavad parimad hi-
tid ja hitihoiatused!

• Kõnejuht on Lauri Hermann

de. Tegelikult on Tallinn suur 
väike linn. Ta on väike suuru-
se poolest, aga tegelikult tal on 
kõik need asjad, mis suurel lin-
nal, täiesti olemas. Kui sa ta-
had džässklubisse, sa saad min-
na. Tahad mingisugust Freesty-
le kohta – jälle on see võima-
lus. Alati   toimub üks või kaks 
festivali, kasvõi mingisugune õl-
lejoomise festival või taimetoit-
laste festival. Meil on siin ikka 
kõike. Samas ei ole Tallinna ini-
mesed harjunud New Yorgi tem-
poga, ja ei peagi olema. Peale-
gi me ei pea võistlema kõiges 
teistega. See on Ameerikas ka 
üks väga haige kontseptsioon, 
et me peame võistlema kogu 
aeg igas asjas. 

Aga kuidas tundub Tallinn kui  
UNESCO muusikalinn?  On see 
tiitel saadud asja eest?

Ma arvan, et on küll asja eest 
täiesti, sellepärast, et siin  toi-
mub niisugune vilgas muusikae-
lu. Võtame või Birgitta festivali, 
mille sarnast teist annab otsida. 
Siin Soome lahe servas  on te-
gelikult kolm suurt muusikalin-
na: Peterburi, Helsingi ja Tallinn.  
See on üks geniaalne kolmnurk! 
Üks kõige  produktiivsem muu-
sikakolmnurk kogu maailmas. 
Kahjuks ei kuulu sinna üleme-
re Stockholm. Ja mida soovitada 
muusikalinnale? Me peame muu-
sikasse suhtuma nagu pühasse 
asja. Muusika vägi on nii suur, 
võib-olla kõige suurem isegi kõi-
kidest asjadest.  Ma tean, et ini-
mesed arvavad, et sõna on väga 
tähtis. Aga sõna on rohkem mõis-

tuse jaoks. Muusika on rohkem 
südame asi. Sealt algab armas-
tus ja harmoonia. Muusikalinn 
peab selles osas teed näitama.

Millest see tuleb, et väike eesti 
rahvas on maailmale andnud nii 
palju häid muusikuid?  

Kas seda peabki kuidagi se-
letama, nii lihtsalt on. Ja me 
peame olema väga uhked sel-
le üle. Kogu see jutt, et me 
oleme nii väikesed ja väetid, 
ei kõlba kuhugi. Me ei usu, et 
oleme võimas muusikarahvas, 
aga tegelikult me peaksime us-
kuma. Sellepärast, et tõenäo-
liselt me olemegi. Meil on vä-
ga palju andekaid ja maailma-
tasemel tegijaid, kes võib-olla 
kunagi ei saa mingeid maail-
ma auhindu, aga kes on vaja-
likud siinsamas kodus. 

 Tahaksin seoses sellega veel 
öelda, et meil pole vajagi tingi-
mata muusikatööstuse poolt pea-
lesurutud reeglite järgi kogu aeg 
kuhugi nö maailma tippu pürgi-
da. Palju tähtsam on toita siin ko-
dumaal meie rahva hinge ja vai-
mu ning turgutada tema elujõu-
du. Ivo Linna pole maailmas teab 
mis tuntud kuju, aga ta on meie 
rahva jaoks väga tähtis. Ja selliste 
tegijate olemasolu on meile üliolu-
line. Niisugused artistid hoiavad 
elus Eesti hinge. Me peame oma 
tugevust seestpoolt kasvatama, 
mitte võistlema Ameerikas min-
gite kohtade pärast. Las välismaa-
lased tulevad siia avastama seda 
kõike fantastilist, mis siin on. Mul 
on kahju, et meie pere pidi omal 
ajal Eestist ära minema. Muidugi 
oleks õige olnud elada kodumaal. 
Aga me jäime ajaloo hammasra-

taste vahele. Muidugi tekitas see 
võimaluse saada muusikatööstu-
se osaks, mida paljud eestlased ei 
saa olla. Samas ei ole see mingi-
sugune saavutus, kõik teevad liht-
salt oma tööd. Kui aga tööd te-
ha hinge ja armastusega, siis see 
väärib austust. Aga ma arvan, et  
kui paljud välismaal töötajad elaks 
Eestis ja teeksid seda siin, oleksid 
nad täpselt sama suured inimesed. 

Kas võime Eesti muusika või 
muusikute kohta öelda, et nad 
on teistsugused kui teised, või 
on muusika keel nii rahvusvahe-
line ja ühtne?

Meil on ikka väga suur oma-
pära. Need inimesed, kes tule-
vad New Yorgist siia, ütlevad, 
et jumal hoidku, kas teil on nii-
sugused tegelased. Tõesti, minu 
tuttavad kuulasid esimest korda 

Kadri Voorandit ja nende suud 
kukkusid ammuli. Nad ütlesid, 
et meil on ju igasugused äge-
dad tegelased, aga tegelikult on 
siin teil palju paremad. (Naerab.) 

Kas tulevikus meloodiline muu-
sika kaob ja asemele tuleb mingi 
arusaamatu helimüra?

Meloodiline muusika ei kao 
mitte kunagi kuhugi, seda ei saa 
asendada mingi müra. Inimeste 
südameis on alati ruumi ilusale 
muusikale, mida ei asenda mitte 
kunagi mingi müra või kisamine. 

Ja lõpuks, kuidas isal läheb? Kas 
näme teda varsti laval juhata-
mas?

Ta on hea tervise juures ja ju-
ba mais näeme teda ERSO ees, 
suvel muidugi ka Pärnus Järvi-
de festivalil.

algus lk 12–13
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Suurt prügi, nagu mööbel 
või spordivahendid, võta-
vad tasuta vastu jäätmejaa-
mad, ohtlikku prügi ja kasu-
tuskõlblikke esemeid aitab 
aga ära viia kogumisauto.

9.-15. maini saavad Tallinna ela-
nikud tasuta suurjäätmeid ära 
anda kõikidesse linna jäätmejaa-
madesse. Korraga võtab jäätme-
jaam ühelt elanikult tasuta vastu 
kuni 3 m3 suurjäätmeid ehk siis 
kogus peab mahtuma ühe sõidu-
auto järelhaagisesse. Isikutuvas-
tuseks tuleb kaasa võtta ID-kaart 
või juhiluba. Kampaania ei laiene 
juriidilistele isikutele, näiteks kor-
teriühistutele. 

Jäätmejaamad asuvad Raba 
40, Rahumäe tee 5a, Pärnamäe 
tee 36, Ristaia tee 8 ja Paljassaa-
re põik 5. Jäätmejaamade lahti-
olekuajad ning info kõikide teiste 
jäätmete üleandmise kohta leiab 
kodulehelt (www.jaatmejaam.ee). 

 
Suurjäätmed on: 
• mööbliesemed ja nende osad 
(nt diivan, laud, riiul);  
• vaibad, muud põrandakatted; 
• madratsid;
• kardinad ja kardinapuud;
• suured lillepotid; 
• riidenagid;
• peeglid; 
• spordivahendid; 
• jalgrattad;
• katkised suusad ja kelgud; 
• lapsevankrid; 
• jõulukuused.
 
Suurjäätmed ei ole:
• ehitus- ja remondijäätmed (nt 
WC-pott, valamu, vann, aknad, 
uksed, tapeet, värvirullid); 
• ohtlikud jäätmed (nt tühjad 
värvipurgid, eterniit); 
• probleemtooted (nt romusõi-
dukite varuosad, rehvid); 
• vanametall; 
• elektri- ja elektroonikasead-
med (nt pesumasin, teler, külmik, 
pliit);
• muud tootjavastutusega hõl-
matud jäätmed. 
 
Ohtlike jäätmete ja kasutus-
kõlblike esemete kogumisringid 
14. ja 15. mail, 21. ja 22. mail on 
Tallinna elanikel võimalus tasuta 
vabaneda kodumajapidamises 
tekkinud ohtlikest jäätmetest. Li-
saks ohtlikele jäätmetele saab 
esmakordselt sama kogumisringi 
täistundidel ära anda oma üleliig-
seks muutunud terveid ja korra-
likke esemeid, mis võiksid kellele-
gi teisele veel kasulikud olla. Ka-
sutuskõlblikke esemeid koguv 
auto peatub koos ohtlikke jäät-
meid vastu võtva autoga täistun-
didele jäävates peatuspunktides. 
 
Ohtlike jäätmete kogumisringi 
käigus võetakse vastu majapi-
damises tekkinud: 
ohtlikke aineid sisaldavad ja nen-
dega saastunud pakendid; akud 
ja patareid, sh pliiakud; vanad ra-
vimid; värvide, lakkide liimide ja 
lahustite jäägid; õlid ja rasvad, 
mitmesugused määrdeained; ab-
sorbendid, filtermaterjalid, saas-
tunud kaltsud ja kaitseriietus jms; 
õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nak-
kusohtlikud teravad ja torkivad 
jäätmed (nt vanad süstlad jmt); 
aiandusmürgid ja väetiste jäägid, 
pestitsiidid; kemikaalijäägid (hap-
ped, leelised, fotokemikaalid ja 
muud olmekemikaalid); ohtlikke 
aineid sisaldavad pesuained; 
elavhõbedat sisaldavad jäätmed 
(nt vanad kraadiklaasid, päeva-
valguslambid ja säästupirnid); va-
nad elektri- ja elektroonikasead-
med.

Kasutuskõlblike esemete kogu-
misringi käigus võetakse vastu 
terveid ja puhtaid:
raamatuid; nõusid ja muid köögi-
tarbeid; riideid ning muid kodu-
tekstiile; mänguasju; jalanõusid; 
hobivahendeid ja sporditarbeid; 
muusika- ja filmimaterjale (DVD, 
VHS jms); sisustusesemeid (si-
sustuskaunistused, kujukesed, li-
nikud jms); aksessuaare (ehted, 
kotid, vööd, prillid jms); väikse-
maid töötavaid elektroonika-
seadmeid (nt föön, röster, vee-
keedukann, mikser, mikrolaineahi 
jms).
 
Kogumisringi käigus ei võeta 
vastu
turvalisuse kaalutlustel turvahälle 
ega -toole. Samuti suuremaid ka-
sutuskõlblikke esemeid nagu 
mööbel, jalgrattad ja töökorras 
koduseadmed (nt külmikud, plii-
did jms). Need on võimalik viia 
Paljassaare jäätmejaamas asu-
vasse korduskasutusruumi või 
MTÜ Uuskasutuskeskuse poodi-
desse (uuri täpsemalt Uuskasu-
tuskeskus.ee). Kogumisringi käi-
gus kokku kogutud esemed an-
takse üle MTÜ-le Uuskasutus-
keskus, kes esemed uuele ringile 
suunavad. 
Kogumisringe korraldab Tallinna 
strateegiakeskus. Lisainfo https: ja  
ja www.tallinn.ee ja kogumisringid 
või tel 640 4131 ja 640 4245. 
 
14. mail Kesklinnas 
Ohtlike jäätmete kogumisring: 
10-10.30 Tehnika t Pärnu mnt via-
dukti all parklas pakendikontei-
nerite juures
10.40-11.10 Tallinn-Väike peatuse 
juures (Tondi Olerexi kõrval plat-
sil)
11.20-11.50 Uue-Maailma 11 juu-
res, garaažide ees
12-12.30 Vaikne ja Magasini rist-
mikul pakendikonteinerite juures
12.40-13.10 Juhkentali 12 ees 
(Kalevi spordihalli parklas)
13.20-13.50 Lastekodu ja Odra 
ristmikul (Lastekodu 31a kõrval, 
pakendikonteinerite juures)

14-14.30 Torupilli Selveri parklas
14.40-15.10 Lastekodu 11b (Kesk-
turu parklas)
15.20-15.50 Viadukti ja Leete 
ristmikul (Leete 1a kõrval, paken-
dipunkti juures) 
16-16.30 Adamsoni 34 juures 
 
Kasutuskõlblike esemete kogu-
misring: 
• 10-10.30 Tehnika t Pärnu mnt 
viadukti all parklas pakendikon-
teinerite juures
• 12-12.30 Vaikne ja Magasini 
ristmikul pakendikonteinerite juu-
res
• 14-14.30 Torupilli Selveri park-
las
 
14. mail Lasnamäel
Ohtlike jäätmete kogumisring:
10-10.30 Meeliku ja Kiviriku rist-
mikul
10.40-11.10 Katleri staadioni juu-
res pakendikonteinerite kõrval
11.20-11.50 Linnamäe tee tänava 
ääres parklas Linnamäe tee 4 
juures
12-12.30 Läänemere tee 66 ja 70 
ja 1 vahelisel parkimisalal
12.40-13.10 Ümera 54 ees
13.20-13.50 Kärberi 34b ja 40 va-
helisel alal
14-14.30 Kärberi 4 ees
14.40-15.10 Raadiku 8 ja 1 vastas 
olev roheala 
15.20-15.50 Punane 63 ja 65 ees 
asfaldiplatsil Vilisuu tänava pool-
sel küljel
16-16.30 Virbi 20 juures
16.40-17.10 J. Koorti haljasala Lii-
kuri ja Vana-Kuuli ristmiku juures 
parklas
17.20-17.50 P. Pinna 19 vastas (P.
Pinna 12 küljel) 
18-18.30 Pae 80 parklas
18.40-19.10 Pallasti 30a parklas 
Asunduse bussipeatuse juures
 
Kasutuskõlblike esemete  
kogumisring: 
• 10-10.30 Meeliku ja Kiviriku 
ristmikul
• 12-12.30 Läänemere tee 66 ja 
70 ja 1 vahelisel parkimisalal
• 14-14.30 Kärberi 4 ees

15. mail Kristiines
Ohtlike jäätmete kogumisring: 
10-10.30 Alajaama 1 Järve raud-
teejaama parklas
10.40-11.10 Seebi 32a ees
11.20-11.50 Tondi ja Linnu tee 
ristmikul Tondi 44 ees
12-12.30 Lagle pst 2 juures
12.40-13.10 Luige 3 kinnistu juu-
res Tedre põik ja Luige t  nurga 
tühermaal
13.20-13.50 Räägu pargi paken-
dikonteinerite juures Tüve t 
14-14.30 Sõpruse pst 174 ja 176 
Sõpruse Rimi parklas 
14.40-15.10 Koskla 3 ja 5 vahel 
parklas
15.20-15.50 Mustamäe tee 39 
parklas pakendikonteinerite juures 
 
Kasutuskõlblike esemete kogu-
misring: 
• 10-10.30 Alajaama 1 Järve 
raudteejaama parklas 
• 12-12.30 Lagle pst 2 juures 
• 14-14.30 Sõpruse pst 174 ja 
176 Sõpruse Rimi parklas

15. mail Põhja-Tallinnas
Ohtlike jäätmete kogumisring: 
10-10.30 Niine 2 ja Rimi vahel 
parklas 
10.40-11.10 Uus-Kalamaja ja 
Noole ristmikul pakendipunkti 
juures
11.20-11.50 Salme kultuurikesku-
se parklas, Salme 12
12-12.30 Sitsi 5 ja 7 vahel parklas
12.40-13.10 Tööstuse ja Nõlva 
ristmikul Karjamaa bussipeatuse 
taga parklas  
13.20-13.50 Kopli ja Uus-Maleva 
ristmikul Sirbi kaupluse juures
14-14.30 Sepa 30 kõrval parklas 
mänguväljaku kõrval
14.40-15.10 Kangru 6 vastas Me-
sipuu lasteaia parklas
15.20-15.50 Pelguranna ja Kolde 
pst nurgal Stroomi ranna parklas
16-16.30 Puhangu 10 ees garaa-
žide poolsel küljel
16.40-17.10 Sõle 43 ees 
17.20-17.50 Erika ja Ristiku t rist-
mikul Erika 1 kõrval
18-18.30 Ristiku kooli parklas 
Ristiku 69

18.40-19.10 Vaniku ja Preesi rist-
mikul Preesi 14 lähedal
 
Kasutuskõlblike esemete kogu-
misring: 
• 10-10.30 Niine 2 ja Rimi vahel 
parklas 
• 12-12.30 Sitsi 5 ja 7 vahel park-
las
• 14-14.30 Sepa 30 kõrval olevas 
parklaas mänguväljaku kõrval
• 16-16.30 Puhangu 10 ees ga-
raažide poolsel küljel
 
21. mail Pirital
Ohtlike jäätmete kogumisring: 
10-10.30 Merivälja tee 34 Pirita 
keskuse parklas
10.40-11.10 Kesk tee ja Haaviku 
ristmikul Merivälja poe ees
11.20-11.50 Aianduse tee 64 
Aianduse ja Mugula tee ristmikul
12-12.30 Võsa tee 26 parklas 
12.40-13.10 Grossi poe ees Rand-
vere tee 115 
13.20-13.50 Sinitiiva 2 korvpalli-
platsi vastas pakendipunktide 
juures
14-14.30 Vabaõhukooli 16 vastas 
parklas pakendipunkti juures
14.40-15.10 Kelluka tee 21 Kellu-
ka poe ees
15.20-15.50 Urva peatuse taga 
asuvas parklas 
 
Kasutuskõlblike esemete kogu-
misring: 
• 10-10.30 Merivälja tee 34 Pirita 
keskuse parklas
• 12-12.30 Võsa tee 26 parklas 
• 14-14.30 Vabaõhukooli 16 vas-
tas parklas pakendipunkti juures
 
21. mail Mustamäel
Ohtlike jäätmete kogumisring: 
10-10.30 Akadeemia Konsumi 
parklas Akadeemia tee 35
10.40-11.10 Maxima kõrval park-
las Vilde tee 124
11.20-11.50 Tammsaare Maxima 
parklas Tammsaare tee 133
12-12.30 Sääse Maxima ees 
parklas Kiili 16
12.40-13.10 Sõpruse Maxima kõr-
val Sõpruse pst 171 ees asuvas 
parklas

13.20-13.50 Vilde 66 ja 68 Lehola 
ühistranspordipeatuse taga 
parklas
14-14.30 Mustamäe Tervisekes-
kuse parklas Ehitajate tee 27 
14.40-15.10 Sütiste Maxima ees 
Sütiste tee 28
15.20-15.50 Mäepealse 2 ees 
parklas  
 
Kasutuskõlblike esemete kogu-
misring: 
• 10-10.30 Akadeemia tee 35 
Konsumi parklas 
• 12-12.30 Sääse Maxima esises 
parklas Kiili 16
• 14-14.30 Mustamäe tervise-
keskuse parklas Ehitajate tee 27
 
22. mail Haaberstis 
Ohtlike jäätmete kogumisring: 
10-10.30 Kadaka tee ja Rehe t 
ristmikul
10.40-11.10 Astangu 48 korte-
relamu kõrval
11.20-11.50 Grossi kaupluse ees 
Järveotsa 35b
12-12.30 Järveotsa Rimi ees 
parklas Õismäe tee 107a
12.40-13.10 Kullerkupu kaupluse 
parklas  Õismäe tee 46 
13.20-13.50 Nurmenuku Rimi ees 
parklas Ehitajate tee 107
14-14.30 Õismäe tee 124 ja 136 
vahel parklas  
14.40-15.10 Piibelehe ja Kõrge-
pinge ristmikul 
15.20-15.50 Pikaliiva ja Keskküla 
ristmikul
16-16.30 Kakumäe Selveri park-
las Rannamõisa tee 6
16.40-17.10 Veerise 1 pakendi-
konteinerite juures
17.20-17.50 Kakumäe tee ja Va-
baõhumuuseumi tee ristmikul 
restorani Talleke ja Pullike juures
18-18.30 Kakumäe tee ja Soolahe 
tee ristmikul 
18.40-19.10 Taludevahe ja Hanija-
la ristmikul
 
Kasutuskõlblike esemete kogu-
misring: 
• 10-10.30 Kadaka tee ja Rehe t 
ristmikul
• 12-12.30 Järveotsa Rimi ees 
parklas Õismäe tee 107a
• 14-14.30 Õismäe tee 124 ja 136 
vahel parklas 
• 16-16.30 Kakumäe Selveri 
parklas (Rannamõisa tee 6)
 
22. mail Nõmmel   
Ohtlike jäätmete kogumisring: 
10-10.30 Tammede pst 2a män-
guväljaku ees 
10.40-11.10 Kalda 16 vastas pa-
kendipunkti juures 
11.20-11.50 Trummi 16b Europa-
gari ees
12-12.30 Jaama 18 ees parklas  
12.40-13.10 Hiiu staadioni parklas 
Harku 62
13.20-13.50 Ilmarise poe ees Il-
marise 4 
14-14.30 Pärnu mnt 325a Kroo-
ning tankla kõrval
14.40-15.10 Valdeku 13 Nõmme 
linnaosavalitsuse ees
15.20-15.50 Männiku tee 100 
Pihlaka Rimi parklas
16-16.30 Raudalu Konsumi parkla 
Viljandi mnt 41a 
16.40-17.10 Saeveski ja Pedaja 
ristmikul
17.20-17.50 Liiva jaama parklas 
Orava 21b
 
Kasutuskõlblike esemete kogu-
misring: 
• 10-10.30 Tammede pst 2a 
mänguväljaku ees 
• 12-12.30 Jaama 18 ees parklas 
• 14-14.30 Pärnu mnt 325a 
Krooning tankla kõrval
• 16-16.30 Raudalu Konsumi 
parklas Viljandi mnt 41a 

Tulekul suure prügi ja ohtlike 
jäätmete kogumiskampaaniad

Rahumäe jäätmejaama  
paberikonteiner ja -press.

Mats Õun
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Näitus apteeker  
Melchiori filmi  
valmimisest  
Kiek in de Kökis
Näitusega "Kuidas valmis film aptee-
ker Melchiorist" suurtükitorni ülakorru-
sel jõuavad vaatajateni salapärased 
hetked kõigi kolme filmi võtetelt. Li-
saks eksponeeritakse näitusel filmis 
kasutatud kostüüme ning teemakoha-
seid museaale linnamuuseumi kogu-
dest. Filmi sündi ja kogu filmigrupi 
tööd jälginud fotograaf Robert Lang 
on suurprojekti jäädvustades teinud u 
25 000 fotot, neist iseloomulikumad 
on näitusel välja pandud. Näitust saa-
dab mitmekülgne publikuprogrmm ja 
see jääb avatuks 30. juunini.
 

Vanalinnas  
saab tutvuda  
kaevuluukidega
Kalamaja elaniku ja kanalisatsiooni-
kaevu luukide huvilise Andres Siplase 
juhitud põnevad ekskursioonid linna-
kommunikatsioonide ajalukku toimu-
vad 4. mail kl 18 eesti keeles ja 5. mail 
kl 18 vene keeles. Vaatluse all on küm-
me  kanalisatsioonikaevu luuki, mis 
asuvad marsruudil Balti jaamast Rae-
koja platsini. Kogunemine Balti jaama 
apteegi Apotheka ees (Toompuiestee 
37), retk kestab poolteist tundi ja on 
osalejatele tasuta. Info https://linna-
muuseum.ee/kalamaja 
 

Linnulaulu õhtud 
loomaaias
Loomaaed jätkab ka sel aastal linnulau-
lu õhtutega, need toimuvad 10. mail ja 
loodusfestivali raames 13. juunil kell 18 
algusega loomaaia lääneväravas Ehita-
jate tee 150. Linnulauluõhtuid juhendab 
harrastusornitoloog Heiko Kruusi. Um-
bes kahetunnistele retkedele pääsevad 
vaid registreerunud külastajad loomaaia 
piletiga, kassad on avatud mõlemas vä-
ravas kuni kella 18. Registreeruda saab 
https://docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSebzy6cz9-aRufrw_tTGpgh-
l04UKD1v9g204J8oLVKSBsu2aw/
viewform Info maris.laja@tallinnzoo.ee 
Nimekirjad täituvad registreerimise jär-
jekorras.

TALGUPÄEV  PALJASSAARE  
TÜHERMAAL
Põhja-Tallinna talgupäeval 7. mail  on kavas korda teha Paljassaare 
tühermaa Laevastiku 3b ja Paljassaare põik 15 juures, linnaosava-
nem Manuela Pihlap kutsus põhjatallinlasi töödega liituma. Ta lisas, 
et edaspidi lastakse sinna kaevata kraav, et keegi ei pääseks enam 
autoga ligi ega saaks niiviisi prügi tuua. Talgupäev algab 7. mail kell 
12 Laevastiku 3b ees parkimisalal. Linnaosa organiseerib jäätmeveo 
ja annab prügikotid, labidad ja aiakärud, samas on ka kõik isiklikud 
töövahendid teretulnud. Kaasa tuleb võtta koristuskindad. Talgu-
päevale saab registreeruda https://talgud.teemeara.ee/events

Minu  
TALLINN

Eeskuju andev tegu  
on lapsele kasulikum  
kui kümme sõna

Maalikunstnik Epp Maria Kokamägi
 
Minu ema on mulle suur eeskuju olnud oma töökusega. 
See on mind lapsena innustanud. Ema töötas toona 
Eesti Televisioonis, kus ta maalis dekoratsioone ja te-
gi stuudiokujundusi. Tihti võttis ta mindki tööle kaa-
sa ja nii sain maagilist televisiooni keskkonda juba 
väga varakult tunda ja näha. Ema eeskuju inspi-
reeris mind, tahtsin väga tema moodi olla. Arvan, 
et sedakaudu mul kunstnikupisik sisse tuligi. Kuns-
tiinstituuti läksingi algul õppima teatridekoratsioo-
ne. Samal viisil olen püüdnud olla ka oma lastega. 
Eeskuju andev tegu on parem kui kümme sõna! 
Emadepäevakook ühise laua taga on üks meie tra-
ditsioone. Tundub, et meie ühiskonnas võiks noori 
emasid rohkem toetada, näiteks lastetoetuste 
osas. Põhjamaad on siin meist ees. Perekeskne 
ühiskond on Itaalias, sel sügavalt katoliiklikul maal 
on emad ja Neitsi Maarja tõesti au sees.

• Pühapäeval on emadepäev. Pealinn uuris, mida on meie tuntud inimesed  
oma emalt õppinud ning kas me väärtustame emasid piisavalt.

GERT KANTER: Koolipoisina viisin emale 
metsa äärest korjatud esimesi kevadlilli

Hea ema paneb lapsi 
mänguliselt nende  
andeid arendama

Koorijuht ja muusikapedagoog 
Ene Kangron 
 
Minu ema õpetas ennekõike 
tõsiselt töösse suhtuma – kui 
teed midagi, siis tee hästi! 
Oma lastele olen püüdnud 
samuti õpetada hoolikust ja 
püsivust. Kui lapsel on muusi-
kahuvi ja võimekus olemas, siis 
on vanema kohustus tema talendi 
välja arendamiseks soodsad võimalu-
sed luua. Muusika valdkonnas juba vä-
ga noorelt, muidu võib juhtuda, et teis-
meliseeas laps oma vanemaile kaotsi-

läinud õpiaastaid ette heidab. Miks sa 
mind ikkagi õigel ajal ei sundinud! Väi-
kelapse ande ergutamiseks tuleks leiu-

tada oma võtted, mis ei mõ-
juks sundusena, vaid 

pigem mängulise-
na. Lapse huvi ja 

annet toetab 
seegi, kui teda 
maksimaalselt 
loomingulisse 
keskkonda 
viia. Loomin-

guline õhustik 
saab sedaviisi 

noorele loomupä-
raseks. Olen seda näi-

nud mõlema oma lapse pu-
hul. Teismelisena olid nad juba võimeli-
sed iseseisvalt otsustama.

Kunagi ei tohi  
unustada teiste  
tänamist

Filmilavastaja Mark Soosaar
 
Ema tuletas mulle juba väikese lapsena 
ja hiljemgi ikka meelde, et kunagi ei tohi 
unustada tänamist. Tänumeelt peaks 
jaguma igasse päeva. Enne uinu-
mist ära taevaisalt midagi palu, 
vaid täna teda! Ma ise olen alati 
rõhku pannud aususele ja sirg-
joonelisusele. Tuleb rääkida 
tõtt! Kuid seda tuleb osata teha 
ülimalt delikaatselt. Nagu jaa-
panlastel kombeks. Tõe kuulu-
tamine ei tohi häid kolleege ega 
ka kedagi teist  solvata, vaid tähtis 
on leida positiivne vorm selleks. Näi-
teks soovitusena, kuidas mõnes ras-

kes olukorras kõige parem toimida 
oleks. Emadepäeva eel tahaksin aga 
meelde tuletada eesti vanasõna: seitse 
last mahuvad ühe ema põue, aga üks 
ema ei mahu seitsme lapse õue. Soovin, 
et selliseid olukordi ei tekiks. Kõige pa-
rema meelega täidavad inimesed kirju-

tamata seadusi.

Ema julgustas mind 
edasi püüdlema
Olümpiavõitja Gerd Kanter 
 
Emadepäev oli päev, kus koolipoisina 
emale alati metsa äärest 
korjatud esimesi ke-
vadlilli viisin. Ema oli 
see, kes elus alati 
julgustas mind 
edasi püüdle-
ma. Kui ka edu 
kohe ei tulnud, 
lohutas ta ja 
innustas edasi 
proovima. Ol-
gu selleks siis 
konkursist osa-
võtt või koolimi-
nek. Isa seevastu oli 
nõudlikum. Kui midagi 

kindlat ei terendanud, ei soovitanud ta 
samal alal edasi proovida. Ise lapseva-
nemana näen, et tohutu sunniga ei 
saavuta midagi. Ei piisa ainult sellest, 
et mõni ala mulle endale väga hingelä-
hedane on. Tuleb pigem tähele panna 

seda, milline spordiala lapses 
elevust tekitab. Arenguid 

tuleb jälgida ja anda siis 
ka talle rohkem või-

malusi huvialaga te-
geleda. Laps peab 
saama iseseisva 
kogemuse! Kahek-
sa-aastasel poisil 
on tähtis proovida 
võimalikult palju eri 

alasid, et õige ala 
äratundmine tekiks. 

Vaid vanema tagant 
sundimisel pikka pers-

pektiivi ei ole.  

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavolikogu otsustas 21. ap-
rilli 2022 istungil:
otsusega nr 53:
tunnistada kehtetuks Tallinna Linna-
volikogu 22. juuni 2010 otsusega nr 
169 kehtestatud Raua tn 59 ja Raua tn 
61 kinnistute detailplaneering.
otsusega nr 55:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 18. ap-
rilli 2002 otsusega nr 180 kehtestatud 
Narva mnt 201, 201a, 203 ja 205 vaheli-
se maa-ala detailplaneering kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.

tallinn.ee/

Tallinna Linnavalitsus otsustas 27. ap-
rilli 2022 istungil:
1.   korraldusega nr 375:
kehtestada Lasnamäe linnaosas asuva 
0,43 ha suuruse maa-ala kohta koosta-
tud Punane tn 41 kinnistu detailplanee-
ring, osaühingu VRK Projekt töö nr 03-
15/1. Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil määrata ärimaa sihtotstarbe-
ga Punane tn 41 kinnistule ehitusõigus 
ühe 1 maapealse korrusega teenindus-
hoone - sõiduautode tehnilise ülevaatu-

se hoone - ehitamiseks ja Paekaare tä-
nav T3 reformimata riigimaast moodus-
tada üks ajutine elamumaa sihtotstarbe-
ga krunt, mis on ette nähtud liita välja-
pool planeeringuala asuva elamumaa 
sihtotstarbega Paekaare tn 74a kinnis-
tuga.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Tal-
linna planeeringute registris https://tpr.
tallinn.ee/

Ülemiste ühisterminali detailplanee-
ringu avaliku väljapaneku teade
5. maist 2022 kuni 19. maini 2022 on igal 

tööpäeval, kogu tööaja jooksul, Lasna-
mäe Linnaosa Valitsuses (Pallasti tn 54)  
I korruse fuajees Ülemiste ühisterminali 
detailplaneeringu avalik väljapanek. Ava-
liku väljapaneku tulemuste arutelu toi-
mub  14. juunil 2022 kell 18.00 Lindakivi 
Kultuurikeskuses (J. Koorti tn 22).
Avaliku väljapaneku kestel saab detail-
planeeringuga tutvuda ka Vabaduse väl-
jak 7 infosaalis I korrusel. Elektroonselt 
on detailplaneeringu (DP038610) joo-
niste ja seletuskirjaga  võimalik tutvuda 
Tallinna planeeringute registris aadressil   
https://tpr.tallinn.ee .


