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18-aastane Karl õpib nüüd 
Tallinna tööstushariduskeskuses, 
kuid praegusele stabiilsusele eel-
nes kaks koolidest väljalange-
mist. Põhikooli oli Karl lõpeta-
nud neljade-viitega, ainus kolm 
oli vene keel – saadud viite ja 
kahtede liitmisel.

2020. aastal asus poiss õppi-
ma ühe kesklinna gümnaasiu-
mi 10. klassi ning siis algasid 
tal õpiraskused juba novemb-
ris, meenutas Karli ema Aime. 
"Detsembris ilmnesid koolistress 
ja mured sõpradega suhtlemisel, 
mis tekitasid ärevushäireid. Det-
sembris oli poiss kuu aega arsti-
tõendiga koolitööst eemal," rää-
kis Aime. "Jaanuaris-veebruaris 
üritas Karl taas järje peale jõu-
da, aga arsti kirjutatud antidep-
ressandid tekitasid tohutut väsi-
must ja ka meeleoluhäireid. Kui 
märtsis 2020 algas distantsõpe, 
oli tal juba piisavalt järeletege-
mise asju." 

Kuigi esimese distantsõppe 
ajal andsid õpetajad piisavalt või-

malusi ja hindasid leebemalt, ei 
saanud Karl siiski järje peale, 
vaid osa kodutöid jäi lihtsalt te-
gemata. "Paraku lõhkus distants-
õpe rutiini ära. Päevad läbi is-
tus poiss küll arvuti taga, aga 
iseseisvalt ei teinud ülesandeid 
ära," selgitas Aime. 

Naise sõnul olid õpetajad ja 
eriti klassijuhataja väga toetavad, 
pakkudes igakülgset abi ja toe-
tust. "Minagi püüdsin pojaga ves-
telda, kui oluline on ikkagi koo-
lis püsida," meenutas ema. "Poeg 
sai sellest aru ja üritaski ennast 
kokku võtta, aga see siiski ei õn-
nestunud. Saime abi ka psühho-
loogilt-psühhiaatrilt, aga aprillis 
oli juba selge, et poiss võlgnevus-
te tõttu 10. klassi ei lõpeta. Karl 
oli veendunud, et gümnaasium 
oli vale valik. Tema loobumisot-
sus oli kindel ja ma ei pressinud 
ka siis enam peale."

Halvad suhted katkestavad 
koolitee

Karl astus uuel õppeaastal Tar-
tu kutsehariduskeskuses IT-eri-
alale ning kolis iseseisva elu ni-
mel ühiselamusse. "Teises linnas 
läks õppimine algul hästi, võlgne-
vusi polnud. Paraku saabus uus 
distantsõpe 2020. aasta lõpus, 
nii et 2021. aasta alguseks tek-
kisid taas võlgnevused," selgitas 

"Teine väljakukkumine nii lühikese aja jooksul teki-
tas pojas tunde, et ta ei saagi õppimisega hakkama, 
tal langes enesehinnang ja tekkis depressioon," kirjel-
das oma 18-aastase poja kahe viimase õppeaasta üle-
elamisi Aime. Näiteks mahajäämuse, psühholoogiliste 
probleemide või pere halveneva majandusliku olukor-
ra tõttu langeb gümnaasiumist välja iga kuues ja kut-
sekoolist iga viies õpilane. Rakendus "Häirekell" an-
nab õpetajatele ja spetsialistidele õigel ajal teada, kui 
mõni õpilane on ohus. 

Aime. "Ka väga hästi läinud ai-
netes pandi selles koolis koond-
hindeks "kaks" ja komisjoni ot-
susega arvati poiss 2021. aasta 
veebruari lõpus koolist välja." 

Teine väljakukkumine teki-
tas Karlis omakorda tunde, et 
ta ei saagi õppimisega hakka-
ma. "Selles koolis ei olnud õpe-
tajate tugi piisav, aga eeldatigi, 
et kui puudub soov ja motivat-
sioon õppida, siis kedagi vägisi 
ei sunnita," nentis Aime. 

Kahest koolist väljakukku-
mise tulemusena langes Karli 
enesehinnang ja tal tekkis dep-
ressioon. "Tõsi küll, süvenes ka 
arusaamine, et eriala, mida õp-
pida, peab olema väga meele jä-
rele, siis jagub ka motivatsiooni," 
rääkis Aime.

Karl naasis pealinna ja asus 
õppima roboti operaatoriks. 
"Tallinna tööstushariduskesku-
se erialavalik sündis juhuslikult, 
aga võib-olla ka selle tõttu, et eri-
ala näis huvitav," jätkas Aime. 
"Tundub, et see kutsekool 
sobib pojale rohkem. Seal 
on meeldivad noored 
õppejõud ja huvitav 
õppekava. Jaanuari 
alguse koroona sun-
dis küll paariks nä-
dalaks distantsõp-
pele ja see tekitas 
mõned võlgnevused. 
Samas on nüüd mo-
tivatsioon õppida suu-
rem ning ka oskus õpeta-
jatega suhelda ja neilt õigel 
ajal abi paluda parem."

Haridusandmete portaali Ha-
ridussilm andmetel langeb Eestis 
gümnaasiumist välja iga kuues 
õpilane. Viie viimase aasta jook-
sul on koolidest üle Eesti välja 
langenud 346 õpilast. Tallinnas 
jättis 2018. aastal kooli pooleli 
44, 2019. aastal 64, 2020 aas-
tal 74, mullu 71 ja tänavu 35 
gümnasisti. 

Tallinna ülikooli kasvatustea-
duste dotsent Tiiu Kuurme sõnul 
võib põhjuseid olla mitu. Näi-
teks tüdimus pikkadest õpiaas-
tatest, õpitava ja kooli tähendu-
setuse tajumine, vaimne kurna-
tus, halvad suhted klassis ning 
üksinda ja eraldatusse jäämine. 
"Välja võib tuua ka tahtenõrku-
se, käegalöömise oma elule või 
soovi hakata varakult raha tee-
nima," loetles Kuurme. "Noo-
rel puudub n-ö tarkuse armas-
tus. Puududa võib ka see olu-
line inimene, kellele noore käe-
käik on tähtis."

Kuurme sõnul on praegused 
noored kujunenud ekraanide ta-
ga ja see on mõjutanud nende 
keskendumisvõimet ning suut-
likkust ühe asjaga järjepidevalt 
tegelda. "Kooliõppimine ja ek-
raanid on liiga erinevad maail-
mad ja üks kahvatub teise ees," 
märkis ta. "Noorte teadvusta-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

misprotsessid on fragmenteeru-
nud, pingutamine ja keskendu-
mine on võõrad ja see viib ka 
motivatsiooni. Noortel puudub 
ka hirm, et nad jäävad elatise-
ta, sest toimetuleku eest hoo-
litsevad vanemad või nad leia-
vad lihtsat tööd. Tänases üldi-
ses ebakindluses ei mõtle noo-
red ka tulevikule, vaid nad ela-
vad päev korraga." 

Riigi arengule  
negatiivne mõju

Parve sõnul katkestavad noo-
red muuhulgas distantsõppega 
tekkinud mahajäämuse, psühho-
loogiliste probleemide ja/või pere 
majandusliku olukorra halvene-
mise tõttu. "Igal noorel on koo-
litee katkestamiseks oma põhjus, 
mis eskaleerub, kuni tekib häbi 
ja ka valehäbi oma probleemi-
dega tegelemisel ning lihtsam 
on n-ö põgeneda," nentis Par-
ve. "Kui sel hetkel ei oska lap-
sevanem oma last toetada, on 

tulemuseks noore arengu 
hälbumine, sh haridus-

tee katkestamine ning 
sotsiaalsete suhete vä-
hendamine."

Kuurme sõ-
nul takistab poo-
leli jäänud kooli-
tee ka kogu riigi 
arengut. "Gümnaa-

siumist langeb välja 
iga kuues, kutsekoolist 

iga viies õpilane," rääkis 
Kuurme. "Kuhu need noo-

red lähevad, kes ja kus neid oo-
tab? Selle vastu võiks ühiskond 
huvi tunda. Üksnes põhiharidu-
sega inimestega me riiki ei aren-
da. Miks ikkagi selle probleemi-
ga siis ei tegelda?"

Eliitgümnaasiumist ja tuntu-
matest koolidest väljalangemine 
on pigem erand. "Meil on ette 
tulnud üksikuid juhtumeid, need 
õpilased oleksid välja langenud 
niiehknii," märkis Arte gümnaa-
siumi direktor Sirje Ebral. "Kui 
noor ei tule isegi kooli kohale, 
kui ta ei tea, kas ta tahab õp-
pida, arvuti taga niisama istu-
da või tööle minna, lõpeb see 
mingil hetkel väljalangemisega. 
Kel vähegi õpimotivatsiooni on, 
kooli ka lõpetab."

Pelgulinna gümnaasiumi di-
rektor Tõnu Piiburi sõnul on 
koroona teene see, et koolid ei 
heida õpilasi puudumiste tõt-
tu naljalt välja. "Varem ku-
kuti palju välja, sest lapsed 
ei käinud koolis, küll aga toi-
mus kohalolekukontroll," üles 
ta. "Kui mõni õpilane ei olnud 
palju koolis käinud, pani kool 
seda pahaks ja õpilast haka-
ti koolist välja heitma. Nüüd 
aga on üsna levinud, et koo-
lis ei käidagi, teadmiste kont-
roll toimub teistmoodi ja õppi-
jal enesel on suurem vastutus. 

Kehvemad  
õpilased visatakse 

välja, et kool  
pingereas parema 

koha saaks.

Koolile löövad käega kehvemalt  
õppivad noored
• Haridusandmete portaali Ha-

ridussilm andmetel katkes-
tab Eestis gümnaasiumi-
õpingud iga kuues õpilane.

• Koolist kipuvad välja lan-
gema õpilased, kelle pere-
des on majanduslik olukord 
halvenenud, kel on tekkinud 
vaimsed mured või kes ei suuda 
tekkinud võlgnevustega ja koormu-
sega toime tulla.

• Haridustee jätavad pooleli ennekõike 
kehvemate õpitulemustega lapsed, 
kelle teadmised ja oskused ning selle 
tõttu ka õpimotivatsioon on madalad. 
Kehvemat haridust põhjustavad sa-
geli õppimisraskused, keerulised olud 
kodus ja vanemate madalam haridus. 
Selle kompenseerimine oleneb prob-

leemide märkamisest koo-
lis ja aktiivsest koos-
tööst koduga. Kooli 
pooleli jätmise enneta-
miseks tuleb riskigrupi 
lapsi varakult toetada, 

et nende hoiakud, tead-
mised ja oskused lubaksid 

edasi õppida. Oluline on luua 
ka oskus toetada kõiki klassis ja koo-
lis igaühele õppimiseks sobiv kesk-
kond.

• Väljalangevus on suurem kutsehari-
duses, kus katkestanutest ei jätka ka 
teises koolis õpinguid veidi enam kui 
pooled õpilased. Samas ligikaudu iga 
viies väljalangeja jätkab kutseharidu-
ses ja iga neljas üldhariduses (peami-
selt küll näiteks õhtukoolis).

Vahel viib koolist välja langemiseni depressioon. Ning koolist välja langemine süvendab seda veelgi.  Scanpix

Vaesus ja vanemate  
nigel haridus kukutavad 
noori koolist välja
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Ta ei pea 45 minuti kaupa liht-
salt tunnis istuma." 

Piibur näeb gümnaasiumidest 
väljalangemiste ehmatava statis-
tika taga koolivõrgu korraldust, 
kus gümnaasiumiharidus on oma 
olemuselt nii-öelda jätk põhikoo-
lis saadud haridusele. Lahendu-
seks peab Piibur põhikoolide ja 
gümnaasiumide lahku löömist, 
mispuhul iga põhikooli lõpeta-
ja mõtleb enne põhjalikult, kas 
ta ikka soovib gümnaasiumisse 
minna või hoopis ametiõppes-
se suunduda. "Siis suureneb ka 
kutsehariduse osakaal ja riigi-
gümnaasiumi valivad need, kel 
on selleks rohkem tahtmist pa-
nustada ja ka rohkem eeldusi. 
Gümnaasiumis jätkamist ei va-
lita enam põhimõttel, et tahaks 
oma koolis jätkata, sest mujale 
ei viitsi minna," põhjendas Pii-
bur. "Täistsükli kooli õnnetus 
on selles, et meil on kaks eral-
di riiklikku õppekava. Põhikooli 
õppekava on kohalkäimise põhi-
ne ehk meil on koolikohustus – 
kõik peavad koolis käima ja nii-
viisi saavad ka mingid asjad sel-
geks. Gümnaasiumi riiklik õppe-
kava on veidi rohkem uurimuse 
põhine ehk seal peab juba natu-
ke teadust tegema. Need põhi-
mõtted on niivõrd erinevad, et 
ühes majas ei pruugi kõik väga 
hästi õnnestuda. Igalt poolt jääb 
natuke puudu. Kui muuta ka põ-
hikoolis õppimise põhimõtet, et 
me ei valmistu ainult lõpueksami-
teks, vaid õpimegi koolis, peaks 
väljalangemine kaduma. Hinna-
ta tuleks ikkagi töö ja tegevuse 
käigus, ning hindamine peaks 
sisaldama kokkuvõtet tehtust ja 
sihiseadet edasiseks."

Põhikoolid ja  
gümnaasiumid lahku?

Piibur nendib, et sageli "mo-
tiveeritakse" õpilasi õppima äh-
vardusega lõpueksamite pärast. 
"Õppida tuleb kogu aeg, mit-
te lõpueksamiks – siis on järg 
käes, ei teki lõpu suhtes hirmu, 
ega ka väljalangevust, sest pole 
kuhugi langeda," ütles Piibur. 
"Samuti pole ka põhjust koolist 
ära minna, sest õigupoolest po-
le koolis ju halb käia. Seevastu 
aga pannakse koolid pingeritta 
ja kehvemad õpilased visatakse 
enne välja, et saada paremat lõ-
putulemust."

Kui haridus jäetakse pooleli 
ja saadakse hiljem aru, et tege-
likult oleks haridusega siiski üht-
teist peale hakata, on üheks või-
maluseks jätkata õpinguid täis-
kasvanute gümnaasiumis. "Liht-
sate tööde tegijaid on Eestis jär-
jest vähem vaja ja seetõttu on ha-
katud aru saama, et sa mitte ei 
pea koolis käima, vaid sa tahad 
koolis käia, et omandada teatud 
taset ja teadmisi, ning edasiõppi-
mise võimekust," põhjendas Pii-
bur. "Seetõttu on väga hea va-
riant täiskasvanute gümnaasium, 
kus varem kooli pooleli jätnud 
saavad jätkata olenemata vanu-
sest. Mõnes mõttes on täiskas-
vanute gümnaasium juba prae-

gu riigigümnaasium – õpilasel 
on eraldi gümnaasium, kus ta ei 
ole nagu n-ö titekas ehk ta saab 
oma aega plaanida. Olenemata 
asjaolust, kas ta käib samal ajal 
tööl või mitte, võib ta endale so-
bivas tempos ja mahus omanda-
da gümnaasiumihariduse."

"Häirekell" aitab  
muresid märgata 

Koolidest väljalangenud noo-
red soovivad Katrin Parve tähe-
lepanekul pigem minna tööle, 
kuid alaealistel puuduliku hari-
dusega inimestel pole see sugugi 
kerge. "Seetõttu valib osa noo-
ri ka haridustee jätkamise, ku-
na nende oskuste ja pädevuste-
ga ei ole lihtsalt võimalik tööd 
saada," tõdes Parve. 

eKool arendas koos mõtteko-
jaga Praxis välja uue rakendu-
se "Häirekell", mis aitab paremi-
ni märgata gümnaasiumiõpilas-
te õpiedukust mõjutavaid prob-
leeme ja saada suuniseid, kuidas 
neid lahendada. Nii loodetakse 
vähendada õpingute katkestami-
se riski ning koolipersonali koor-
must probleemidega tegelemisel. 
Rakendus kaasab koole üle vaba-
riigi, koolid kasutavad uut süstee-
mi alates veebruarist, hetkel toi-
mub mõjuanalüüs ja tulemused 
nähtuvad uue õppeaasta alguses.

Rakendus "Häirekell" põhi-
neb eKoolil, kuhu õpetajad si-
sestavad hindeid, puudumisi ja 
hilinemisi. "Analüüsi põhjal või-
maldavad need tegurid ennusta-
da väljalangevust – näiteks kui 
mingi perioodi jooksul tekib lii-
ga palju hilinemisi, puudumisi ja 
keskmine hinne läheb liiga ma-
dalaks," selgitas Praxise projekti-
juht Jane Ester. "Kui süsteem tu-
vastab niisuguse mustri, saadab 
see klassijuhatajale automaatselt 
sõnumi, et ühel või teisel õpila-
sel on olnud teatud arv põhju-
seta puudumisi ja ta võib vajada 
tuge. Klassijuhataja saab sõnu-
mi põhjal otsustada, kas ja kui-
das tegeleda probleemiga edasi. 
Häireid saab tulla kolmel eri ta-
semel, sõltuvalt sellest, kui tõsi-
ne põhjus on."

Kui puudumisi on väga pal-
ju, võib tulla kolmanda taseme 
häire ning sellest läheb teade ka 
tugispetsialistile, kes lisaks klas-
sijuhatajale võib sekkuda. Vara-
jase märkamise süsteem aitab 
õpetajal võimalikult vara saada 
jälile potentsiaalsele probleemi-
le, mis õpilast võib puudutada.

Rakenduse testimise ajal on 
kippunud tekkima arusaam, just-
kui otsustab eKooli süsteem nüüd 
ise õpetaja eest ära, millisel õpi-
lasel on probleem. "Lõpliku ot-
suse teeb siiski õpetaja, kas ja 
mis määral õpilasega peab te-
gelema," sõnas Ester. "Süsteem 
annab lihtsalt märku, et mõist-
lik oleks sekkuda. Kui õpetaja 
otsustab, et see pole oluline, on 
tal selleks täielik õigus. See on 
õpetaja enda otsus, süsteem liht-
salt aitab teda.  Idee ei ole muuta 
õpetaja töökoormust ebamõistli-
kuks, vaid et tal oleks abiline."

Islandi väljakul kell 20 algaval kontserdil esineb teiste seas Svjata 
Vatra.

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Linnas orienteerudes võib 
avastada Euroopat  rohe-
luse, toetuste, digimaail-
ma ja kultuuri kaudu.

Kuna 2022. aasta on kuu-
lutatud Euroopa noorteaas-
taks, on ka tänase Euroopa 
päeva ürituste peamine siht-
rühm just õpilased ja tuden-
gid. Euroopa Komisjoni Ees-
ti esinduse juhi Vivian Loone-
la sõnul on õppurid oodatud 
osa võtma Rakett69 eestve-
damisel peetavast võistlusest 
ning kõik linnaelanikud osa-
lema põnevas orienteerumis-
mängus. "Tulge elage kaasa 
meie Euroopa "Rohelend Ra-
kett 69-ga" noortele finalisti-
dele ja kell 14 Vabaduse välja-
kul algavale kultuuriprogram-
mile," rääkis Loonela. "Soovi-
tan kõigil tähistada seda päe-
va, võtta vanalinnas ette väi-
ke jalutuskäik ning orientee-
ruda meie Euroopa radadel." 

Avatud on mitu "Minu Eu-
roopa" orienteerumisrada. Ra-
jale minekuks tuleb oma nu-
tivahendisse laadida Navicup 
rakendus, mille link lisatakse 
EL-i Eesti esinduse kodulehe-
le vahetult enne ürituse algust. 
Seejärel avaneb ekraanil orien-
teerumispunktidega tähista-
tud linna kaart nelja eri raja-
ga; roherada, toetuste rada, di-
girada ja kultuurirada. Osale-
ja saab valida, kas läbib kõik 
neli rada või vaid osa neist. 

Külla ootavad Soome, Root-
si, Hollandi saatkond igaüks 
oma majas ning Saksamaa ja 
Prantsusmaa saatkond Tuvi 
pargis. Stenbocki maja hoov 
on 9. mail avatud külastajatele 
ning lisaks kutsub peaminister 
Kaja Kallas kõiki 18-aastaseid 
noori ühispildistamisele, et sel 
viisil märkida Eesti EL-iga lii-
tumise 18. aastapäeva.

Loonela sõnul mõtleme 
praegu eriti palju ka rahule. 
"9. mail kell 12 arutleme Eu-
roopa päeva seminaril, mida 
see päev meile tähendab ja 
kuidas sel päeval tähistada ra-
hu, mitte võitu," selgitas ta. 
"9. mai pole lihtsalt  Euroo-
pa päev, vaid ka Euroopa ra-
hu päev. Juba 18 aastat ole-
me siin Eestis ka ise saanud 
mõjutada, kuhupoole Euroo-
pa Liit liigub."

Arutelus osalevad president 
Alar Karis, ettevõtja ning in-
vestor Sten Tamkivi ja Euroo-
pa Komisjoni tõlkevõistluse 
Juvenes Translatores tänavu-
ne Eesti võitja, GAG-i õpila-
ne Anna Milena Linder. Aru-
telu juhib Loonela.

Seminari lõpus selgub tä-
navuse aasta eurooplase tiitli 
saaja. Seminari saab otseüle-
kande vahendusel jälgida EL-
i esinduse kodulehel ja ERR 
onlinè s. 

Euroopa päeva lõpetab aga 
suur tasuta kontsert Islandi 
väljakul algusega kell 20, kus 
astuvad üles Nublu, Gameboy 
Tetris, Svjata Vatra ja Met-
satöll.

Euroopa päev kutsub 
saatkondi külastama

A
lb

er
t T

ru
uv

ää
rt

Kust saab koolist välja langenud 
õpilane abi?
• Üle-eestilise tugisüsteemi 

kohta leiab infot: www.tugi-
la.ee

• Tallinna haridusameti noor-
teprogramm "Hoog sisse": 
www.tallinn.ee/hoogsisse

• Kohalike omavalitsuste tu-
gisüsteemidest leiab infot: 
https://sotsiaalkindlustus-

amet.ee/et/ngts
• Õigusrikkumise taustaga 

noored saavad abi: www.
step.ee

Euroopa päeva kava

• 7.-9. maini on avatud "Mi-
nu Euroopa" orien-
teerumisrajad: 
roherada, toe-
tuste rada, digi-
rada ja kultuuri-
rada. Kõigi vähe-
malt ühe raja läbinu-
te vahel lähevad loosi Est-
raveli kinkekaardid ja 
meened saatkondadelt.

• 7. ja 8. mail on Euroopa 
elamuskeskus (Rävala pst 
4) avatud kella 10-21, mi-
nikontserte annavad 
muusika- ja teatriakadee-
mia noored muusikud.

• 9. mail kella 12-13 arutleme 
koos president Alar Kari-
sega, mida Euroopa päev 
meile tähendab ja kuidas 
sel päeval tähistada rahu, 
mitte võitu. Seminari saab 
otseülekande vahendusel 
jälgida https://www.
facebook.com/events/ 
569122747973305

• Euroopa päeva tähistami-
sel Vabaduse välja-

kul 9. mail alguse-
ga kell 14 peavad 
avakõne linnapea 
Mihhail Kõlvart 

ning Euroopa Ko-
misjoni energeetika-

volinik Kadri Simson.
• Kell 14.20 konkursi "Ro-

helend Rakett69-ga" Tal-
linna piirkonna kolme pa-
rima töö esitlused ja auta-
sustamine, võitja kuulutab 
välja Kadri Simson.

• Pärast seda esinevad 
noor DJ Indra Smith, Tal-
linna muusikakooli kitarri-
duo, akordioniansambel ja 
vaskpilliansambel.

• 9. mail kella 20-23 kont-
sert "Meie Euroopa" Islan-
di väljakul, üles astuvad 
nublu, Gameboy Tetris, 
Svjata Vatra ja Metsatöll.

• Vaata infot www.eoroopa-
paev.ee

Vahel viib koolist välja langemiseni depressioon. Ning koolist välja langemine süvendab seda veelgi.  Scanpix
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Tallinna päeva puhul astu-
vad Kadrioru pargis üles 
Uku Suviste ja Tanel Padar 
koos Silver Laasi ja bändi-
ga. Tallinna politseiorkester 
muudab tuntud lood lõbu-
sateks puhkpillipaladeks 
ning teadusteater teeb kõi-
ge pisematele välku ja 
pauku.

Tallinna päeva on tänavu ka-
vas tähistada suisa kolmel päe-
val. Enne nö õiget päeva 15. mail 
saavad linlased nautida 13. mail 
muusika- ja 14. mail linnaosa-
de päeva. Muusikapäeval kella 
19-20 annab linlastele Seebi 34 
hoovis kontserdi Jüri Homenja.

Muidu Tartus elavale muusi-
kule meeldivad Tallinnas käies 
mõned uued kohad, näiteks Tel-
liskivi loomelinnak. "Selles ko-
has võib terve päeva veeta ja ik-
ka leiad midagi teha," lausus ta. 
"Seal on toredad kontserdiko-
had, näiteks Fotografiska. Veel 
tooks ma välja Hiiu staadioni 
ümbruse ja metsa kunagise Lii-
va-Vääna raudtee tammi 
juures, kuhu olen sat-
tunud trenni tege-
ma ja jalutama. 
Hea meelega 
käin Nõm-
me ja Õis-
mäe ujulas."

Homen-
ja sõnul on 
Tallinnas sün-
dinud kõik te-
ma tuntud lau-
lud ning siin elavad 
paljud inimesed, kelle-
ga ta on elu jooksul koostööd 
teinud. "Inimesed on iga linna 
tähtsaim vara," märkis ta.

Tegevusi jätkub Seebi täna-
val ka lastele. "Näiteks saavad 
lapsed joonistada, kuni suured 
istutavad lilli," lausus linnaosa 
avalike suhete nõunik Liina Lel-
mi. "Istutustalgud ja kontsert po-
le mõeldud vaid meie linnaosa 
elanikele, kõik on teretulnud."

Linnaosade päeval saab kel-
la 16-23 eri paikades üle linna 
kuulata pargikontserte ning kel-

la 17-18.30 toimub Sõstra 1a an-
sambli Regatt kontsert.

15. mail kell 10 koputab 
Toompealt alla tulev peaminis-
ter Kaja Kallas vana traditsiooni 
kohaselt Lühikese jala väravale 
ning linnapea Mihhail Kõlvart 
teeb talle värava lahti. Nagu ik-

ka, osaleb sündmusel ka 
Põhja prefekt, kes 

praegu on Joosep 
Kaasik.

Keskpäe-
val avavad 
linnapea 
Mihhail 
Kõlvart ja 
heerold Jüri 
Kuuskemaa 

raekoja ees 
Tallinna päeva 

ka ametlikult. Esi-
neb Tallinna politsei-

orkester ning sündmuse ot-
seülekannet saab jälgida Tal-
linna veebis. Orkestri dirigendi 
Riivo Jõgi sõnul saab kuulata 
rõõmsat ja pidulikku muusikat, 
nagu pidupäevale kohane. "Esi-
neme rivis püsti seistes. Reper-
tuaaris on muusika, mida ini-
mesed armastavad, nii et neil 
on kindlasti äratundmisrõõm," 
lausus Jõgi. "Näiteks kõlavad 
Fixi lugu "Tsirkus" jt tuntud le-
vimuusika lood puhkpillimuu-
sika võtmes. Loomulikult kõ-

lab ka marsimuusika, kui me 
juba õues esinemine. Kui näi-
teks klassikalise muusika orkes-
ter ei kõla tavaliselt õues hästi, 
siis puhkpilliorkester ongi loo-
dud seal mängimiseks."

Politseiorkestrit saab kuulata 
ka kell 15, mil orkestri vasek-
vintett esineb Neitsitorni müüri-
käigul Taani kuninga aias.

15. mail kell esineb 13 voli-
kogu rõdul Rahvusooper Esto-
nia meeskvintett.

Tallinna päeva põhikontsert 
algab 15. mail kell 15 Kadrioru 
pargis. Päeva projektijuhi Karin 
Benksohni sõnul esineb esmalt 
Ahhaa teadusteater. "Nad tee-
vad kõige pisematele välku ja 
pauku," mainis ta.

Benksohn ütles, et kontserdi-
le valiti esinejad selle järgi, et 
igale vanusele oleks midagi põ-
nevat kuulata. Põnev peab ole-
ma nii noortel, keskealistele kui 
ka vanematel inimestel. "MI-
NIMAL WINDi valisime selle-
pärast, et Eesti Laulul läks neil 
väga hästi ja nad meeldisid rah-
vale väga," selgitas Benksohn. 
"Gameboy Tetris aga meeldib 
noortele väga."

Tallinna päeva kontserdil esi-
neb Benksohni kinnitusel ka 
spetsiaalselt selleks puhuks kok-
ku pandud kooslus. "Tahtsime 
õhtu lõpetuseks pakkuda mida-

gi, mida enne pole kuuldud," 
märkis ta. "Seega esinevad koos 
Tanel Padar ja Uku Suviste koos 
Silver Laasi ja bändiga." 

Ukrainast astub üles Ukrai-
na Prime Orchestra. "Orkester 
võttis meiega ühendust, küsi-
des, et kas me saame neid esi-
nemisvõimalust pakkudes aida-
ta," lausus Benksohn. "Mõtlesi-
me, et Tallinna päevale sobiks 
nad ideaalselt, sest Tallinn vali-
ti tänavu muusikalinnaks ja sa-
mal ajal sai muusikalinna tiit-
li ka Harkiv. Niisiis on orkest-
ri esinemine märk meie heast 
sõprusest."

Kontserdil esinevad veel räp-
par villemdrillem ning Cliche-
rik & Mäx. Villemdrillemi sõ-
nul meeldib talle, et Tallinnas on 
palju rohelust. "Suurtes linnades 
pole seda enam alles," märkis 
ta. "Lisaks meeldib mulle väga 
Balti jaama turg, seal on kõik 
käe-jala ulatuses ja odav parki-
mine. Kadriorg on ka väga tore."

Pealinnas jagub räppari hin-
nangul ka põnevaid esinemis-
paiku. "Tööd on siin muusiku-
tel küll, kui oled piisavalt tun-
tud. Uued lahedad kohad asu-
vad näiteks Telliskivi loomelin-
nakus," lausus ta. 

Tallinna päeva kontserdi päe-
vajuht on Erkki Sarapuu.

Mille järgi sai nime Paks 
Margareeta ja mitu korda 
on välk Oleviste torni sisse 
löönud? Neile küsimustele 
saab vastuse, minnes 
Tallinna päeva 
ringkäikudele.

13. mail  kell 18 saab minna 
tutvuma Pirita kloostriga.  Ret-
ke juht  Peeter Pihlak ütles, et 
Pirita klooster on üks Tallinna 
kuulsaim maamärk ja tuntuim 
arhitektuurimälestis terves Ees-
tis. "Uurime, millised on olnud 
kloostri suhted linnavõimuga lä-
bi aegade," märkis ta. "Pirita 
uhked kloostrimüürid on meile 
suures osas tuntud tänu kirjanik 
Eduard Bornhöhele ja tänapäe-
va kirjanikule Indrek Harglale, 
kelle apteeker Melchior tegutses 
ka Pirita kloostris. Need ilukir-

janduslikud lood põhinevad aja-
lool, kuid on segatud ka kirjani-
ke fantaasiatega."

Lisainfo ja registreerimine pi-
rita@tln.lib.ee, tel 683 0955 või 
raamatukogus kohapeal. Retk 
toimub koostöös Pirita vaba aja 
keskusega.

14. mail kell 11 keskraama-
tukogu eest algava tasuta tut-
vumiskäigu juhi Maarja Paesa-

lu sõnul saavad huvilised tea-
da, kust on oma nime saanud 
suurtükitorn Paks Margareeta 
ja mitu korda on välk löönud 
sisse Oleviste kiriku torni. Sa-
muti kuuldakse lugusid kesk-
aegsest raeapteegist. "Me tee-
me jalutuskäigu alumises ja üle-
mises vanalinna osas ja räägi-
me põnevaid lugusid ja legen-
de linna keskajast," lausus ta. 

"Räägin ehitiste ajaloost, linna-
müüri ajaloost, legendidest ning 
Tallinna kuulsamatest kummi-
tusmajadest. Samuti teen jut-
tu sellest, mis ravimeid kesk-
ajal tarbiti. Paljud on üllatunud, 
kui kuulevad, et raeapteek oli 
ka seltskondlik kohtumispaik, 
kus inimesed trehvasid ning ae-
ga veetsid. Räägime ka sellest, 
et Oleviste kirik oli omal ajal 
mitte ainult Tallinna, vaid kogu 
Euroopa üks kõrgemaid ehitisi, 
millesse välk on löönud rohkem 
kui kümnel korral."

Jalutuskäik kestab kuni tund 
aega, lisainfo ja registreerimine  
eo@tln.lib.ee, tel 683 0920.

14.mail  kell 12  saavad lap-
sed koos vanematega  avasta-
da Tallinna vanalinna vaata-
misväärsusi  Nurmenuku raa-
matukogus. 

Retk vanalinnas viib kummitusmaju avastama
Muuhulgas  
selgub, kuidas 
Paks Marga-
reeta oma nime 
sai.

Tallinna päeva suurel kontserdil kuuleb midagi enneolematut- Koos teevad bändi Tanel Padar, Uku Suviste ja 
Silver Laas. Scanpix

Inimesed  
on iga linna  

tähtsaim vara.

Tallinna päeva programm
Muusikapäev 13. mail 
• 9-10 muusikaviktoriin ja koh-

tumised muusikutega Tallin-
na koolides

• 10-13 noorte osaluskohvik 
Läänemere gümnaasiumis. 
Teemad on vaimne tervis 
ning roherohke linnaruum.

• 10-12 Kristiine istutustalgud. 
Seebi 30a, 34, 36b hoovide 
korrastamine, lillede istuta-
mine taimekonteineritesse 
jne.

• 12-15 Raekoja platsil ja otse-
ülekandena veebis Tallinna 
päeva etteütlus.

• 11-15 raamatukogude päev 
Lasnamäel Laagna aias (Võ-
ru 11). Selgeks saavad 
raamatukogu teenu-
sed, Paepealse 
raamatukogu koo-
miksikogu, spordi-
vahendid, Laagna 
raamatukogu 
seemnelaegas. Päeva 
jooksul saab lahendada vik-
toriine, ristsõnu ja raamatu-
bingot. Kell 12 koomiksite 
joonistamise töötuba.  

• 17 saab Pirita raamatuko-
gust (Metsavahi tee 19) al-
guse matk "Uus ja vana Pirita 
klooster", matkajuht Peeter 
Pihlak. 

• 19-20 Jüri Homenja kontsert 
ja tegevused lastele Seebi 
34 hoovis.

 
Linnaosade päev 14. mail
• 10 Haabersti istutustalgud. 

Lillede istutamine Nurmenu-
ku keskuse ees oleva lipuväl-
jaku lillekastidesse, Õismäe 
tee 26 kõrval asuvatesse lil-
lekastidesse ning Ehitajate 
tee 109A/1 ees asuvale hal-
jasalale.

• 11 kesklinna istutustalgud. Eri 
suurusega põõ-
saste, ronitai-
mede, kevad-
lillede istuta-
mine Tuvi 
parki, Toom-
parki ja Kanuti 
aeda. 

• 11 ekskursioon "Tallinna va-
nalinna lood ja legendid" va-
nalinnas, juhib raamatukogu-
hoidja ja giid Maarja Paesalu. 
Algus keskraamatukogu 
peamaja eest (Estonia pst 8).

• 11-15 Haabersti sportlik pe-
repäev:  
11 avasõnad, 11.15 noorte 
jalgpalli finaalmängud jalg-
palliklubi Nõmme Kalju eest-
vedamisel, autasustamine, 
12.15 tai-chi näidisetendus 
seenioridele ja treening kõi-
gile, 13 korvpalliklubi Ring tä-
navakorvpalli turniir, 13.45 pi-
dupäeva tordi söömine,  
14 esineb Cityflash feat Lau-
ra-Ly, 15 perepäeva lõpeta-
mine.

• 12-14 Kristiine kogukonna 
talgud. Krameri kogukonna-
aia ja Sõstra 1a hoovi korras-
tamine, lillede istutustalgud, 
töötoad ja tegevused lastele, 
ekskursioonid Krameri kogu-
konnaaeda jne.

• 12 Nurmenuku raamatuko-
gus (Ehitajate tee 109a) Tal-
linna vanalinna ajaloo tutvus-
tamine, meisterdamine ja et-
telugemine lastele. 

• 13 raamatukoguhoidjad kor-
raldavad vanalinnas noorte-
le/lastele rollimängu ehk 
LARP.  

• 15 keskraamatukogu eesti-

keelse kirjanduse osakonnas 
(Estonia pst 8) Tallinna-tee-
malise pusle meisterdamine. 

• 15-18.30 noorte suvefestival 
Männi pargis:  
15-18 Männi raamatukogu 
tegevused, 15-18 slackline,  
15-18 tänavatantsu works-
hop + võistlus, 15-16 välijõu-
saali töötuba, 16-17 lauaten-
nise võistlus, 15-18 Mektory 
tegevused.

• 16-23 pargikontserdid linna-
osades.

• 17-18.30 Sõstra 1a ansambli 
Regatt kontsert.

 
Tallinna päev 15. mail

• 10-10.15 Lühikese jala vä-
rava avamine. Osale-

vad peaminister 
Kaja Kallas, linna-
pea Mihhail Kõl-
vart ja Põhja pre-

fekt Joosep Kaasik.
• 11-20 muuseumipüha-

päeva programm  linnamuu-
seumi filiaalides ja kirjandus-
keskuse muuseumides Kad-
riorus.

• 12-12.35 linnapea Mihhail 
Kõlvart ja  heerold Jüri Kuus-
kemaa avavad Tallinna päe-
va raekoja ees. Esineb Tallin-
na politseiorkester. Otseüle-
kanne ka veebis.

• 12 ekskursioon Sibulakülas, 
algus keskraamatukogu eest 
(Estonia pst 8), juhib giid 
Krista Heinpalu.

• 12 ekskursioon "Muusikajäl-
jed vanalinnas", algus teatri- 
ja muusikamuuseumi juurest.

• 12-13 Linnu tee 5 Tallinna lin-
na aukodaniku ja Kotka jalg-
pallikompleksi rajaja Garik 
Iknojani mälestuspingi ava-
mine.

• 12-17 raekoda avab rahvale 
oma peaukse, kõik on külla 

oodatud.
• 12.30 stardib Vabaduse 

platsilt Kadriorgu bus-
side paraad. Sõidule on 
lubatud kõik soovijad. 

Otseülekanne veebis.
• 13 volikogu (Vana-Viru 12) 

rõdukontsert, esineb rahvu-
sooper Estonia meeskvintett.

• 13-14.30 vanalinna ekskur-
sioon abilinnapea Joosep 
Vimmaga "Raehärradest lin-
napeadeni – Tallinna linna-
juhtimine läbi aegade". Algus 
turismiinfokeskuse eest (Ni-
guliste 2).

• 14 Estonia kontserdisaalis 
Tallinna Talent 2022 tasuta 
lõppkontsert.

• 14 volikogu (Vana-Viru 12) 
avatud uste päev ja eesti-
keelne ekskursioon majas. 
Pooltund volikogu esimehe-
ga istungisaalis.

• 15 esineb Tallinna politseior-
kestri vasekvintett Neitsitor-
ni müürikäigul Taani kuninga 
aias.

• 15-22 Kadrioru pargis Tallin-
na päeva tasuta vabaõhu-
kontsert. Näha saab AHHAA 
lasteetendust, esinevad 
Uraina Prime Orchestra, MI-
NIMAL WIND, Gameboy Te-
tris, villemdrillem, Clicherik & 
Mäx, Tanel Padar&Uku 
Suviste&Silver Laas ja bänd. 
Päevajuht on Erkki Sarapuu.

 
• NB! Programm täieneb 

jooksvalt ning ette võib tulla 
muudatusi. Vaata kava htt-
ps://www.tallinn.ee/est/tal-
linnapaev/

TALLINNA PÄEV: Esineb just  
selle peo jaoks loodud bänd
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Paljudele noortele tähen-
dab sõna "liiderlik" juhi-
omadustega inimest, ütles 
kogenud eesti keele õpeta-
ja Anu Kell. Hääldatakse ju 
sõna "leader" inglise keeles 
samamoodi. Igaüks saab 13. 
mail kella 12-15 Raekoja 
platsil kaasa lüüa Tallinna 
päeva etteütlusel.

Eesti keele ja kirjanduse õpe-
taja Kaia Rosin korraldas koos 
kolleeg Igor Kaasikuga Tallinna 
päeva etteütluse eel keeletren-
ne, et etteütlusel osalejatel kir-
jutamine ikka paremini välja 
tuleks. "Etteütlus paneb rõhku 
suure ja väikese algustähe õige-
kirjale," lausus Rosin. "Raeap-
teegil on suur juubel, aga mil-
lise algustähega see asutus eri 
juhtudel kirjutada? Lausetes on 
juttu ka apteeker Melchiorist ja 
hansalinnadest.  Etteütluse eel 
tasuks nende sõnade kirjaviis 
üle vaadata."

Õpetaja sõnul on tähtsal ko-
hal sõnade kokku- ja lahkukir-
jutamine. "Tallinn on Euroopa 
muusikalinn  ja mõnedki laused 
on ajendatud sellest tiitlist," rää-
kis ta. "Samuti tasuks etteütlu-
seks valmistudes uurida muusi-
kastiilide sõnavara ja õigekirja. 
Kokku- ja lahkukirjutamine ole-
neb ju ka täiendsõnast ning kon-
tekstist selle ümber. Kas on te-

gu riigi või kultuuriga? Näiteks, 
kas õige on eesti keele huviline 
või Eesti keelehuviline."

Etteütluse tekst peaks ole-
ma jõukohane juba kaheksan-
da klassi noortele. "Tasub meel-
de tuletada, milliste sõnade ette 
käib koma ja milliste ette mit-
te," ütles Rosin.  "Etteütluses on 
nii lihtaluseid, põimlauseid kui 
ka koondlauseid. Samuti tasub 
meenutada kooloni kasutust."

Sotsiaalmeedia  
risustab keelt

Tallinna päeva etteütlusele 
on eesti keele huvilised ooda-
tud end proovile panema 13. 
mai südapäeval Raekoja plat-
sil. "Kahel eelmisel aastal me 
koroonapandeemia tõttu kogu-
neda ei saanud, kuid etteütlu-
se toimumist see ei takistanud 
– keelesõbrad maailma eri pai-
gus kirjutasid e-etteütlust. See-
kord aga on taas võimalus tul-
la kokku ja panna end proo-
vile õlg õla kõrval, üheskoos. 
Loodan, et paljud linlased se-
da võimalust ka kasutavad," 
rääkis linnapea Mihhail Kõl-
vart. "Tänavune etteütlus on 
eriline veel ühel olulisel põh-
jusel – see on pühendatud lin-
na auväärseima hoone, Tallinna 
raekoja 700. aastapäevale. Soo-
vime märgilist tähtpäeva vää-
rikalt tähistada ja seda silmas 
pidades on valitud ka koht et-
teütluse kirjutamiseks. Niisiis 
kutsun kõiki eesti keele huvi-

lisi 13. mail Raekoja platsile, et 
saada osa meeleolukast ja era-
kordsest sündmusest." 

Eesti keele õpetaja Anu Kell 
ütles, et etteütluseks harjuta-
des tuleks kindlasti meelde 
tuletada kokku- ja lahkukir-
jutamise reeglid, sest neis ek-
sitakse praegu kõige sageda-
mini. "Tüüpilised sõnad, mi-
da tihti valesti kirjutatakse, 
on veel kord," tõi Kell näite. 
"Tundub, et siin peab lausa 

reegli ära muutma, sest õige-
kirja ei suudeta meeles pida-
da. See sõnapaar kirjutatak-
se alatasa kokku, kuigi õige 
on kirjutada need sõnad lah-
ku. Teine selline tüüpvigu te-
kitav sõnapaar on taas kord, 
mida samuti ikka ja jälle kok-
ku kirjutatakse. Piisaks tegeli-
kult ka sõnast "taas", sest tei-
ne sõnalisand "kord" ei an-
na väljendusele midagi juur-
de.  Sageli kirjutatakse kok-

ku ka koguaeg, mis samuti 
õiges kirjakeeles lahkukirju-
tamist nõuab."

Paljuski aitab kogenud õpeta-
ja sõnul tüüpvigade tekkele kaa-
sa sotsiaalmeedia üha suurenev 
levik. "Seal keegi õigekirja ei 
kontrolli," lausus Kell. "Tundub, 
et kommentaaride kirjutajaile 
pole õigekiri enam kuigi täh-
tis. Vale kirjapilt jääb lugejaile 
silma ette ja nii see levib, sest 
silmamälu on väga paljudel."

Tihti kasutatakse võõrväljen-
deid sealgi, kus omakeelne sõna 
täiesti olemas. Või moondub sõ-
na tähendusväli võõrkeele mõ-
jul hoopis teiseks. "Noorte kee-
lekasutuses on võõrkeele mõ-
jud märgatavad. Ema-
keele tunniski ei tu-
le tihtilugu oma-
sõnad meelde,  
selle asemel 
tulevad 
ingliskeel-
sed väl-
jendid," 
ütles Kell. 
"Leian siis 
ise eesti-
keelse vor-
mi vastu, seda 
juhtub tunnis jär-
jest sagedamini. Tea-
tud sõnade tähendusväli on ing-
lise keele peatungi tõttu muu-
tunud. Näiteks sõna "osavõtlik" 
tähendus. Noored kipuvad arva-
ma, et see on inimene, kes kõi-
gest aktiivselt osa võtab. Eesti 
keeles aga tähendab see sõna 
empaatiavõimelist inimest. Veel 
kummalisem on sõna "liiderlik" 
kasutus. Õpilaste arvates on te-
gu juhiomadustega inimesega. 
Inglise keeles leader seda ju tä-
hendab ning hääldus on tõesti 
sarnane, kuigi tähendus kum-
maski keeles erinev!"

Õige norm vaid  
kliki kaugusel

Vigane keelekasutus ei pea 
aga sugugi tähendama, et õpi-
laste kodumaa-armastus kaha-
nenud oleks. "Patriotismitun-
ne on noortel kindlasti olemas, 
tähtis on osaleda nii laulupeol ja 
rahvatantsu teha kui ka vabarii-
gi aastapäeval lippu heiskamas 
käia," ütles Kell. "Samas võiks 
patriotismitunnet rohkem seos-
tada ka õigeid eestikeelseid vor-
me kasutades. Üttele ei osata ko-
ma panna, seegi viga näib olevat 
mõjutatud meilikirjavahetusest. 
Korrektsest kirjaoskust ei lähe 

aga vaja mitte ainult emakee-
le tunnis, vaid kogu elu. Paljud 
firmad on öelnud, et kui moti-
vatsioonikiri on vigu täis, pan-
nakse see kohe kõrvale."

Kahtluse korral saab kirjapil-
di alati õigekeelsuse sõnaraama-
tust üle vaadata. "Õigekeelsu-
se sõnaraamat on norme loov 
ja kõik vormid on sellest sõna-
raamatust väga lihtsalt kontrol-
litavad," lausus Kell. "Sõnaraa-
matu vaatamine on samas väga 
lihtne, igaühel on ju mobiil käe-
pärast. Veebi ÕS annab kõige 
korrektsemad vormid ja kaht-
luse korral on sealt sõnakasu-
tus imelihtne üle kontrollida, 
see on kliki kaugusel."

Veatut kirjutamisoskust 
arendab õpetaja sõnul 

ka klassikaline et-
teütlus. "Kui õpi-

lane etteütluses 
vigu teeb, üt-
leb ta, et ise 
ma sellist lau-
set kunagi ei 
moodustaks, 
kuid veatu kir-

jutamise oskust 
saab etteütlusega 

harjutada."
Tänavu kirjuta-

takse etteütlust 13. mail 
kella 12-15 Raekoja platsil, re-
gistreeruda saab https://www.
tallinn.ee/est/etteutlus/Etteutlu-
sele-registreerimine-2022

Mullu pani veebi vahendusel 
toimunud etteütluses oma ema-
keeleteadmised proovile rekor-
darv, üle 3000  keelehuvilise. 
Tallinna päeva etteütluse tradit-
siooni algatas Mihhail Kõlvart 
2013. aastal, toona veel abilin-
napeana haridusvaldkonda ku-
reerides. Ürituse eesmärk on 
pakkuda võimalust panna koos 
proovile oma teadmised ja õp-
pida midagi uut Tallinna kohta. 

Etteütlust on seni kirjutatud 
Tallinna Ülikoolis, kinos Kos-
mos ja Vabaduse väljakul. Teksti 
on lugenud kirjanikud Andrus 
Kivirähk, Jan Kaus, Ilmar To-
musk ja Eduard Vilde (näitleja 
Peeter Kaljumäe kehastuses), vi-
gursuusatamise maailmameister 
ja olümpiapronks Kelly Sildaru, 
muusik Reket, laulja Ivo Linna 
ja näitleja Märt Avandi jt tun-
tud inimesed. Tänavu loeb seda 
näitleja ning laulja Ivo Uukkivi.

Etteütluseks valmistumise 
materjale leiab veebilehelt htt-
ps://www.tallinn.ee/est/etteut-
lus/oppematerjalid

Inimesed on hakanud 
paremini suhtuma bussides-
se kui linlaste ühisvarasse. 
Vandaalitsemisi, näiteks so-
dimisi või istmete noaga nü-
simisi, tuleb viimasel ajal et-
te vähem kui veel mõned 
aastad tagasi, kiidab kunagi-
ne bussijuht Andres Koldre 
(pildil), kes busside paraadil 
juhib kollast Ikarust.

Tallinna päeval, 
15. mail hakkab kell 
12.30 Vabaduse väl-
jakult Kadriorgu lii-
kuma vanade bussi-
de paraad, mis tähis-
tab ühtlasi Tallinna re-
gulaarse bussiliikluse 100. aas-
tapäeva. Vabaduse väljakult võe-
takse peale ka mõned reisijad, 
põhimõttel "kes ees, see mees". 
Tallinna päeva puhul sõidavad-
ki vanad kordatehtud ja ajaloo 

jaoks säilitatud bussid kolonnis 
mööda linnatänavaid.

TLT Lasnamäe veokorralduse 
osakonna juhataja Andres Kold-
re on juba 15 aastat vanu busse 
töökorras hoidnud. "See vana teh-
nikaga tegelemine käib ikka hobi 
korras, töö kõrvalt," selgitas ta.

Kunagi oli Koldre ise samuti 
bussijuht ning busside paraadil-
gi juhib ta kollast Ikarust, mille 

TLT sinna välja paneb. "Kui 
ma võrdlen praegust aega 
sellega, mil ise bussiroo-
lis olin, siis ühest küljest 
on juhi elu läinud kerge-
maks, kuna TLT bussid on 

moodsad ja neid on lihtsam  
juhtida kui enne," lausus ta. 

"Enam kollased Ikarused täna-
vatel ei tossuta. Gaasibussid on 
keskkonnasõbralikud ja vaiksed. 
Tehnika on päris tublisti edasi 
arenenud, juht ei pea enam nii 
palju rabelema ja füüsilist jõudu 

kulutama. Juba vanade busside 
käivitamine oli omaette tegevus."

Koldre lisas, et inimesed on 
hakanud paremini suhtuma bus-
sidesse kui linlaste ühisvarasse. 
Vandaalitsemisi, näiteks sodimisi 
või istmete noaga nüsimisi, tuleb 
viimasel ajal ette vähem kui veel 
mõned aastad tagasi. "Seegi teeb 
südame rõõmsaks," märkis ta.

Samas on liiklus läinud aasta-
tega linnas palju pingelisemaks ja 
see nõuab Koldre sõnul juhtidelt 
omakorda rohkem valvsust ning 
ka oskusi. "Busside jaoks on oma  
rajad, aga nende peale trügib vä-
ga palju teisi sõidukeid, kellel sel-
leks õigust ei ole," ütles ta. "Kui 

autod busse takistavad, muutuvad 
juhid närviliseks, kuna sõidugraa-
fikud on arvestatud selle järgi, et 
bussid sõidavad sujuvalt ja takis-
tusteta oma rajal. Selle vastu ai-
taks kõige paremini, kui bussira-
dadele seataks kaamerad, mis võ-
tavad numbri järgi üles need au-
tod, kes ei tohiks seal olla, ning 
juhte saaks trahvida."

Paraadile tulevad lisaks Koldre 
ja ta kolleegide korrastatud Ika-
rusele ka Mootor Grupi vanad 
bussid, Go bussi uunikumid ning 
Scania uunikum. "Kuna tegu on 
vana tehnikaga, siis ei tea keegi, 
kuidas need vanakesed end Tal-
linna päeval tunnevad ja kas kõik 
on nõus paraadil osalema," mai-
nis Koldre. "Seepärast võib juh-
tuda ka nii, et plaanitud kümne 
asemel saab olema rivis  näiteks 
üheksa sõidukit."

Juba enne keskpäeva rivistub 
kõik see vägi Vabaduse väljaku-

le. Oodatakse seni, kuni Raekoja 
platsil toimuv üritus lõpeb ja rah-
vas sealt Vabaduse väljakule ja-
lutada jõuab. Kõige vanem osa-
lev buss on Volvo B14 Autokori 
– 1938. aasta mudel. Uuemad on 
60ndate, 80ndate Ikarused. Vahe-
peale jääb ka paar Setrat.

Vanade busside taastajad mõt-
levad praegu ka busside ja kogu 
ühistranspordi  muuseumi raja-
misele. "Bussid, mis on Tallinnas 
kunagi kasutusel olnud, väärivad 
seda, et kasvõi üks eksemplar 
neist ajaloo jaoks ka säilitatak-
se ja tulevased põlvedki võivad 
näha, kuidas need sõidukid omal 
ajal välja nägid," lausus Koldre, 
kes lubas linnavolinikuna ka-
sutada selleks kogu oma veen-
misjõudu. Suur vanade busside 
näitus leiab aga Tallinnas aset 
nädal hiljem, 22. mail, tähista-
maks Tallinna bussiliikluse 100. 
aastapäeva.

Vanade busside paraad viib kesklinnast Kadriorgu

Etteütlus  
peaks olema  

jõukohane juba  
kaheksanda klassi 

noortele.
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Milliseid busse  
näha saab?

TLT paneb välja:
• Ikarus 260 
 
Lux Express,  
Timeless näitavad:
• Setra S6 
• Setra S80 
• Ikarus 55.52 
• Ikarus 255 
• Volvo SKV Katrineholm 
• Volvo B14 Autokori 

GoBus toob paraadile:
• Ikarus Lux 
• Ikarus 256 

Scania Eestist  
vurab tänavatel:
• Repstad 
 
Vaata kogu Tallinna päe-
va programmi veebilehel 
tallinn.ee/tallinnapaev.

IVO UUKKIVI: Sõna "lill"  
tähendab mulle kogu maailma,  
ilu, elu ja armastust

"Eesti keeles saab mõelda ja 
öelda nii, nagu teistes keel-
tes pole võimalik," lausus 
Tallinna päeva etteütlust 
dikteeriv näitleja Ivo Uukivi.

Uukkivi kinnitusel on ilusad 
kõik eesti keele sõnad, kuid 
temalgi on oma lemmikud. 
"Kõige armsam ja tähendus-
rikkam on mulle sõna "lill"," üt-
les ta. "See sõna sisaldab mi-
nu jaoks kogu maailma, ilu, elu 
ja armastust."

Uukivi kinnitusel on eesti 
keelt vaja hoida nagu elurik-
kust. "Mida rohkem on meil 
keeli ja sõnu, seda rikkam on 
elu. Kui suhtuda elurikkuses-
se kui ebavajalikku, siis kaob 

peagi ka elu.  Eesti keeles 
saab mõelda ja öelda nii, na-
gu teistes keeltes pole või-
malik. Keel on kultuur. Kui me 
kultuuri ei hoia ega toeta te-
ma vaba arengut, siis kaob ka 
keel ja ühes sellega kõik muu, 
mille kaudu end määratleme."

Eesti keele hoidmisel ja 
edasikestmisel võivad näitleja 
sõnul ohuks saada hoopis kä-
sud, keelud ja karmid reeglid. 
"Need on püüd takistada kee-
le vaba loomingulist arengut," 
ütles ta. "See ei tähenda, et 
keelt ei tule hoida. Kui on va-
badus, siis hoitakse keelt ka 
vabast tahtest."

Pidupäeva 
etteütlus õpetab 
ka apteeker 
Melchiori nime 
õigesti kirjutama

• Tänavu kirjutatakse etteütlust 13. mail kella 12-15 
Raekoja platsil, registreeruda saab https://www.tal-
linn. ee/est/etteutlus/Etteutlusele-registreerimi-
ne-2022
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LINNAS NAGU MAAL: Pere peab 
mesilasi, sõidab ratastega ja röstib kohvi

Üks, mis  Tallinna  viimas-
tel aastatel on kõige enam ise-
loomustanud, on endiste töös-
tusalade muutumine tõelisteks 
arenduspärliteks. Kunagised 
tehasealad pakuvad igaühele 
midagi. Rotermannist on saa-
nud noobelkvartal, Telliski-
vist rohkem kunstnike ja loo-
jate omanäoline asuala, vaik-
selt võtab uut ilmet Volta töös-
tusala. 

Roland ja Mari toimetavad 
nn Põhjala kvartalis. 1924. aas-
tast tegutses seal kummitöös-
tus, mis jätkas edukalt nõuko-
gude aja lõpuni, tootes tipphet-
kel aastas paar miljonit  kum-
mijalatsipaari. Praegu kohan-
datakse hüljatud hooneid väi-
keettevõtetele ja muuhulgas on 
kohapeal uksed avanud mitu 
omapärast toidukohta. Teiste 
seas Rolandi ja Mari kohvik-
röstikoda.

"Siin on nagu maal, vahel 
Balti jaama sõites tuleb meelde, 
et oo, me elame ikka justna-
gu metropolis," räägib Roland. 

Pere kohviäris, mis asub ühe 
Põhjala hoone sopis, seisavad 
virnas kotid igasuguste koh-
videga. Õhus hõljub kirjelda-
matu, magus-mõrkjas aroom: 
segu kogu maailma ubadest. 
Müüakse nii kohvikutele-baa-
ridele kui ka eraklientidele. 

Kogu Põhjala kvartali mil-
jööd iseloomustavad veel mõ-
nusad, õnneks mitte üle või 
üles vuntsitud tööstushooned, 

mis samas kohandatud väikes-
teks ettevõtmisteks. Kogukon-
naaed ja peenrakastid. Kasvu-
hoonetesse on sobitatud koh-
vikukesed.  

Kui Mari ütleb, et on roh-
kem maatüdruk, siis Roland 
on Tallinnast. Mõlemat võib 
nimetada uue aja linlaseks. 
Autovabad ja loodusläheda-
sed väikeettevõtjad. Nad on 
rahul, et kõik on käe-jala juu-
res, alates lasteaiast ja lõpeta-
des kõige muuga. Ei kujutaks 
end praegu ettegi elamas ku-
sagil Tallinnast väljas ja eda-
si-tagasi seerimas, ehkki Mari 
on aeg-ajalt mõlgutanud nos-
talgilisi mõtteid maaelust. 

Tegelikult on nad peaaegu 
maaelu linna, Põhjala kvarta-
lisse ise loonud ja kätte too-
nud. Koos kohaliku kogukon-
naga on rajatud aedki. 

"Vanaisa pidas 40 aastat 
mesilasi, et oleks mesi omast 
käest võtta ja hoov tolmenda-
tud," jutustab Roland. "Karu 
tegi aga eelmisel aastal 1:0 ja 
siis otsustasime alles jäänud ta-
rud Järvamaalt siia linna ära 
tuua. Sõrestikhoones, teisel 
korrusel nad asuvad. Siin 
lähedal, Kopli 93 toime-
tab mu mentor, kellel on 
samuti mesilased. Meil 
on kahe peale 12 ta-
ru, minul neist viis. 
Kopli ja Paljassaar 
saavad igal juhul 
sel aastal olema 
hästi tolmel-
datud ja ae-
dades head 
viljasaa-
gid. Lin-
namesi 
on ko-
hati 

puhtam kui maamesi. Varem 
oli maal tarude lähedal rapsi-
põld, mida ikka pritsiti. Linna-
mesi on ka rikkalikuma, flo-
reaalse ehk õielise maitsega."

Olulisemad käigud saavad 
nad tehtud jalgrattaga. Taas 
nagu maal. 

Mari räägib, et tehnikaüli-
koolis majandusteaduskonnas 
õppides ei osanud ta Koplit 
elukeskkonnana suuremat tä-
hele panna. Käis vaid, nina 
maas, trammi ja õppehoone 
ehk endise Vene-Balti laeva-
tehase peahoone vahet. Hiljem 
soetati – täiesti juhuslikult – 
elamine sinnasamasse, maali-

liste vanade puitmajade-
ga nn professo-

rite külla, kus enne sõda ela-
sid tehnikaülikooli õppejõud. 
Põhjalast on sinna umbes pool 
kilomeetrit.

Mari ja Roland kohtusid ku-
nagi kohvikus, kus nad koos 
töötasid. Unistus omaenda 
kohvikust arenes veel ka koh-
viäriks. "Kohvi tootmine ehk 
röstikoda on meil sama vana 
kui tütar – 8,5 aastat – ja koh-
vipood sama vana kui poeg – 
neli," resümeerib Mari. 

Erinevalt paljudest 
Euroopa pealinna-
dest ei ole Tal-
linnas kesk-
selt välja 
kuju-
ne-

nud kaubandustänavat. Võiks 
lisada: õnneks. See hoopis li-
sab paljunäolisust, sest endis-
test tööstusrajoonidest on saa-
nud või saamas väike- või pe-
reettevõtete mekad. Kesk- ja 
vanalinna kõrval on tänava-
kaubanduse tõmbekohad Ro-
termanni ja Telliskivi kvartal. 
Ka Põhjala liigub selles suu-
nas, lisades veel ühe mõõt-
me: linnaaiandusliku loodus-
läheduse.

 "Ma loodan, et see 
võtab aega," muigab 
Roland vaikselt, kui 
küsin, kas ta ei kar-
da, et ümbrus liiga 
klantsivaks arenda-
takse.

"Vanaisa pidas 40 aastat mesilasi, et oleks 
mesi omast käest võtta ja hoov tolmenda-
tud," räägib Põhja-Tallinnas Koplis tegut-
sev noor ettevõtja ja perepea Roland Põl-
lu. "Karu tegi eelmisel aastal 1:0 ja siis ot-
sustasime tarud Järvamaalt siia linna ära 
tuua." Lisaks linnamesindusele peab Ro-
land koos abikaasa Mariga Põhjala endises 
tööstuslinnakus kohvipoodi, kasvatab kaht 
last ja loodab, et ümbrust liiga üles ei vunt-
sita, sest muidu kaob omapära. Pealinn uu-
ris, milline on üks keskmine tallinlane.

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Perekond Põllu peab röstikoda, pereisa Roland on võitnud mitmeid kohviasjatundjate võistlusi.  Albert Truuväärt
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Elanik kolib elu jooksul 4-5 
korda ja oma majas elab iga 
kümnes 
Kinnisvaramaakler 
Tauno Pajuri sõnul süve-
neb Tallinnaski sama 
suundumus mis paljudes 
kohtades mujal – inime-
ne kolib elus 4-5 korda.  
Viimastel aastatel, kui 
üha olulisemaks on muu-
tunud energiasääst, 
püüavad linlased osta 
rohkem uuemate majade 
kortereid.

• Suurem osa pealinlas-
test (85%) elab korter-
majades. 11% ühepe-
reelamutes. Paaris- või 
ridaelamud on Tallinnas 
huvitaval kombel kõige 
vähem levinud: neis 
elab vaid 4% tallinlas-
test. Helsingisja Vilniu-
ses on eramute osakaal 
üle kahe korra suurem 

(13-14%) kui Tallinnas 
(6%). Üüripinnal elab 
meil 8%, Helsingis näi-
teks 30% linlastest.

• Valdav osa tallinlastest 
on oma eluruumiga pi-
gem rahul või väga ra-
hul.  Elatakse seal, kus 
meeldib, mitte seal, kus 
mingitel põhjustel sun-
nitud. Oma eluruumi 
asukohaga on seega 
väga või pigem rahul 
koguni 97%  linlastest. 

• Mugavustega on oma-
korda rahul 94%, seisu-
korraga 88%, suuruse-
ga 86% ning sisekliima-
ga 86% elanikest. 

• Üle poole uutest Tallin-
na elamutest on kolme- 
kuni viiekordsed, seega 
eelistatakse pigem ma-
dalamaid maju.

Tallinlase keskmine palk küün-
dib 1800 euroni, linn loob üle poole 
Eesti rikkusest
Kõige suuremat töötasu tee-
nivad Eestis keskmiselt nii 
Tallinna kui ka seda ümbrit-
seva nn kuldse rõnga ehk  
Viimsi, Rae, Kiili valdade jt 
elanikud. 
 
• Tallinna ümbritsevates val-

dades jääb brutopalk vahe-
mikku 1700-2000 eurot. 
Tallinna number tüürib see-
juures 1800 euro kanti. 

• Lisaks "tõstab" Tallinn piltli-
kult öeldes ka ümbruskonna 
palku, sest kuigi elatakse lä-
hivallas, teenitakse tulu Tal-
linnas.

• Keskmiselt on ka Tallinna 

endi elanikel  töötasu pide-
valt tõusnud: 2019. aastal 
oli see veel umbes mõnisa-
da eurot praegusest mada-
lam ehk 1444 eurot kuus.

• Linnaositi on kõige jõuka-
mad Kesklinna ja Pirita ela-
nikud – Tallinna keskmisest 
1800 eurost on nende sisse-
tulekud veel mõnesaja euro 
võrra kõrgemad. Tallinlase 
keskmine vanaduspension 
on ümmarguselt 580 eurot.

• Tallinna osatähtsus riigi 
SKT-st ehk Eesti majandu-
sest moodustab tublisti üle 
poole, jäädes pisut alla 
60%. 

Iga kolmas sõidab  bussiga,  
ummikuid tekitavad  
naabervaldade autod
Kuigi vaikselt on hakanud 
kasvama ka jalgratta, mo-
peediga või mootorrattaga 
tööl käijate arv – see on 
tõusnud varasemalt 1,5%-lt 
2,3-le –, tekitab valglinnas-
tumine ummikuid.
 
• 32% linlastest sõidab ühis-

transpordiga, 21% liigub jalg-
si ja 38% eelistab isiklikku 
autot. Ülejäänud on valinud 
jalgratta või kombineerivad 
eri liikumisviise. 

• 75%-l Tallinna leibkondadest 
on sõiduauto (isiklik või ame-
tiauto).

• Kui poleks tulnud koroonae-
pideemiat, oleks ühistrans-
pordi kasutajaid ilmselt oluli-
selt rohkem. Viiruse kartuses 
sõideti aga rohkem autoga, 
vältimaks nakatumise riski, ja 
see harjumus on visa muutu-
ma. Positiivne on siiski, et sa-
mas kasvab jalgrataste ka-
sutajate hulk.

• Tallinlaste endi auto ma-
huksid ummikuid tekitama-
ta linna ära. Teisalt aga tu-
leb linna iga päev u 50 000 
autot väljastpoolt, muuhul-
gas lähivaldadest, millega 

inimesed sõidavad kodu ja 
töökoha vahet.  Hinnanguli-
selt käib lähemast ümbru-
sest Tallinnas tööl suurus-
järgus 70 000-80 000 ini-
mest, kolmandik Tallinnas 
liikuvatest autodest on pärit 
mujalt. 

• Tallinnas käib autoga tööl 
50%, Harju maakonnas üle 
60% töötajatest. Tallinnas on 
autokasutajate osakaal ma-
dalam, Harjumaal jälle märk-
sa kõrgem kui Eestis keskmi-
selt. Harjumaal sõidab 120 
000 pendelrändajat päevas. 

• 75%-l ühistranspordikasuta-
jatest jääb lähim ühistrans-
pordipeatus kodust kuni 
viieminutilise jalutuskäigu 
kaugusele. Tallinna liinidel sõi-
dab kokku 502 ühissõidukit. 
Üldiselt meeldib rahvale linna 
ühistransport üha rohkem. 
AS-i Turu-uuringud tehtud ra-
hulolu-uuringust selgus, et 
85% pealinlastest on ühis-
transpordi korraldusega ra-
hul, mis on viimase viie aasta 
parim tulemus. Harjumaal on 
näiteks ühistranspordiga ra-
hul alla 70% ja Raplamaal alla 
poole inimestest.

Tallinlane elab keskmiselt  
80-aastaseks ja igal  
teisel juhul üksi
• Tallinnas elas tänavu 1. 

jaanuari seisuga  üm-
marguselt 445 000 ini-
mest, seejuures on 
naisi 39 000 võrra 
meestest enam. Viima-
se 7-8 aastaga on juur-
de tulnud ühe väikelin-
na jagu ehk 40 000  
elanikku.

• Põhiline märksõna on 
liikuvus, üha suuremal 
hulgal inimestel on 
kaks kodu. Leidub tal-
linlasi, kes harva pea-
linnas käivad ja vastu-
pidi – ametlikult teiste 
omavalitsuste elanik-
ke, kes siin püsivalt 
elavad. Nii või teisiti on 
Tallinn Eesti sisuline 
keskpunkt, mille elani-
kuks registreeritakse 
kasvõi heade koolide 
või tasuta ühistrans-
pordi pärast.

• 43% ehk 93 000 Tal-
linna leibkonda on 
üheliikmelised. Helsin-
gis on see protsent 49.  

• 24% leibkondades on 
kuni 17-aastased lap-
sed/noored, 1/5 tallin-
lastest on pensionärid. 
Laste (kuni 14-aasta-

sed)  osakaal linnaosa 
rahvastikus on kõige 
suurem Pirital. Tööea-
liste (15-74) osakaal on 
suurim Kesklinnas. Va-
nemaealiste (75+)  osa-
kaal on suurim Musta-
mäel.

• Tallinlase oodatav elu-
iga sünnimomendil on 
80 aastat ja 4 kuud, 
naistel 8 aastat pikem 
kui meestel, Tallinlase 
keskmine vanus on 42 
aastat. Tallinnas elab 
41 vanemat kui saja-
aastast inimest.

• Kõige noorem on 
Kesklinna rahvastik – 
seda tänu (üli)koolide-
le.  

• Eestlasi elab Tallinnas 
53% ja venelasi 35%. 
Väiksemate rahvuste 
osa on Tallinnas 12%.

• Eelmisel aastal esines 
igal viiendal tallinlasel 
majanduslikke prob-
leeme. Kõige enam 
(18%) leidus neid, kel-
lel polnud piisavalt ra-
ha või ei olnud võimalik 
laenata hädavajalikeks 
suurteks väljamineku-
teks. 

Vähem süüa poleks paha
• 5,4% linlastest ei 

söö hommikusööki.
• Tallinlane joob mõ-

ned korrad nädalas: 
õlut 11%, veini 10%, 
kanget alkoholi 4%.

• Televiisorit > 4 tunni 
päevas vaatab 24% 
tallinlastest.

• 22% tallinlastest ei 
oska ujuda või on 
väikese ujumisosku-
sega.

• Viimase 12 kuu jook-
sul on enesetapust 
mõelnud 8% tallin-
lastest. Selline ini-
mene on tavaliselt 
vallaline, elab üksi, 
eestlane, alg-/põhi-
haridusega, töötu, 
kuusissetulekuga 
kuni 600 eurot.

• Normaalkaalulised 
on pooled tallinlas-

test. Ülekaalulisi 
(kehamassi indeksi-
ga 25,0-29,9) leidub 
31% ning rasvunuid 
(KMI üle 30) 16%.

• 4% tallinlastest on 
veganid: Tallinnas 
leidub neid rohkem 
kui mujal Eestis. 
Tüüpiline vegan on 
vallaline; elab üksi; 
mitte-eestlane; 
kõrgharidusega; 
mittetöötav; kuu-
sissetulekuga kuni 
600 eurot ning  va-
nuserühmas 16-
24.

• Tallinnas on tervelt 
elatud eluaastad 
kasvanud 56-lt 58-
ni. Samas elavad 
meil mehed tervena 
keskmiselt 54,1 ja 
naised 57,6 aastat.

15. mail 1248 kehtima  
hakanud Lübecki õigus  
kehtis üle 600 aasta
1248. aasta 15. mail annetas 
toonane maaisand, Taani ku-
ningas Erik IV Adraraha Tal-
linnale Lübecki õiguse, mis 
lõplikult likvideeriti alles 1940. 
aastal. Seetõttu tähistatak-
segi 15. mail Tallinna päeva.

Tallinna kodanikele kinnitati 
samad õigused mis Lübecki 
kodanikele. Sellega liideti Tal-
linn keskaegsete Saksa kau-
balinnadega ühisesse õigus-
ruumi. 

Lübecki õigus kehtis üle 600 
aasta ning asendati alles Vene 
linnareformide paiku 1870nda-
tel uute ja venelike linnasea-
dustega. Samas jäid baltisaks-
laste hulgas mõned punktid 

Lübecki õigusest kehtima 
1940. aastani – nimelt Balti 
eraõiguses.

Lübecki õigus hõlmas punk-
te laial skaalal, alates karistu-
sest kellegi sõimamise eest 
kuni vara jagamiseni. Siiski ei 
saanud raad selle koodeksi ül-
disuse tõttu kõike kohtuasju 
otsustada ja appi võeti n-ö ko-
halik õigus ehk Tallinnas endas 
välja kujunenud karistused või 
kohtuotsused.

Viimane Lübecki õiguse 
koodeks aastast 1555 sisaldas 
juba 455 paragrahvi varasema 
166 asemel.

Tallinna päeva tähistatakse 
aastast 2002.

Linlased eelistavad kasse koertele
• Lemmikloomi peavad poo-

led Tallinna leibkonnad.
• Kõige sagedamini 

on lemmikloomi 
Nõmme ela-
nikel, kõige 
harvemini 
peavad 
neid 
Musta-
mäe ja 
Lasnamäe 
elanikud. 
Samuti oma-
vad lemmikloomi 
sagedamini eramaja-
de, ridaelamute ja paarisma-
jade elanikud. 

• Ligi 60% lemmikloomadega 

leibkondades on kassid ja 
pea 40% koerad. Teiste 

lemmikloomade 
pidamist esi-

neb harva 
(alla 

10%).
• Ligi 

80% 
kas-
siomani-

ke leib-
kondades 

on üks kass 
ja 90% Tallinna 

koeraomanikel on 
üks koer. Mitme looma pida-
jaid esineb seega vähe.

Kasutatud Anu Renteli ja Peeter Kuulpaki kogutud andmeid ja k 
ogumikke Tallinn arvudes 2021, 2022 ning tallinlaste  

rahuloluküsitluste tulemusi.
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D irigent Kristjan järvi ütles eelises Pealinna le-
hes tabavalt, et Tallinn on suur väike linn. Enam 
täpsemini poleks saanud öeldagi – Tallinn võib 
mõne metropoliga võrreldes tunduda küll väike 

suuruse poolest, aga tegelikult on siin olemas kõik kohad 
ja sündmused, mida suurelt linnalt oodatakse. Kes igat-
seb teatrisse või džässiklubisse, sellel valikut jagub. Ikka 
toimub mõni festival, olgu siis nimetajaks kammermuu-
sika, ekstreemsport või kohvijoomine. Muuseumid tegut-
sevad muu hulgas keskaegsetes kaitserajatistes ja rohkem 
kui saja-aastases vesilennukite angaaris, näituseid korral-
datakse nii 1980ndate kultusbaaris kui ka lausa pilvepii-
ril. Sealjuures kulub vanalinna ühest otsast teise jõudmi-
seks vaid 10-15 minutit. Saabugu kaugemalt tulijad laeva, 
lennuki või bussiga, igatahes leiavad nad end kohe kom-
paktsest kesklinnast.

15. mail tähistamegi Tallinna päeva, märkides selle-
ga päeva 13. sajandil, mil Tallinn sai endale linnaõiguse. 
Keskajast kaasaega naastes võib öelda, et mai alguse seisu-

ga on pealinna elanike arv 
446 396. Tallinna rahvas-
tik on suurenenud üle 20 
aasta järjest. Eesti pealinn 
on ka meie riigi sisuline 
keskpunkt, mille elanikuks 
registreeritakse end kasvõi 
heal tasemel koolide, aga 

ka tasuta ja paberpiletivaba ühistranspordi pärast.
Tallinna võib veduriks pidada ka naaberlinnade seas. 

Näiteks oleme õhu puhtuselt Euroopas esimeste seas ja  
jõulude ajal rõõmustab siin kõiki üks maailma hubasemaid 
jõuluturge. Kodus töötamiseks on Tallinn paremuselt neljas 
linn maailmas ning esimene Euroopa linnade hulgas. Eks 
sellele aitab kaasa siinne tehnoloogiline nutikus, sest Tal-
linn on olnud mitu aastat ka maailma targemate kogukon-
dade seas.

Tallinn on parajalt väike, et oma sihtkohta jalutada või 
jalgrattal vändata, ja teisalt suur, et alati midagi uut avas-
tada. Kes soovib naudelda mõnes taimetoidurestoranis, 
leiab selleks mitmeid võimalusi, kusjuures suur osa pealin-
na parimatest restoranidest kasutab peamiselt kodumaist 
toorainet. Paljud ehk veel ei teagi, kuid Tallinnas tegutseb 
ka restoran, mis kasutab toiduvalmistamisel tooraine mak-
simaalselt ära, ning kui midagi ka üle peaks jääma, läheb 
see komposti. Julgelt võib siinsetes söögikohtades eelistada 

toidu kõrvale puhast kraanivett, mida 
linnaelanikest joob valdav enamus. 

Mitmel pool – nii südalinnas kui 
ka seda ümbritsevates linnaosa-
des – on üles seatud avalikud 
joogikraanid, kus meie süve-
nevas varasuves janu kustuta-
da ning avastusretkele suun-
dudes veepudelit täita saab. 

 Mõistagi ei ole tallin-
lased harjunud Tokyo või 
New Yorgi hektilise elu-
tempoga, ega peagi. Pi-
gem võiks meil kõigil ja-
guda rohkem võimalu-
si õdusaks ajaveetmiseks 

– miks mitte unustada end 
lugema näiteks Viru Kesku-
se Rahva Raamatusse, mis 
hiljuti valiti maailma pari-
maks raamatupoeks.

Suure sisuga 
väike linn

Krista Kiin,  
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

Linna parimad res-
toranid kasutavad 
Eesti oma toorainet.

Sel suvel pakuvad tööd loo-
maaed, botaanikaaed, las-
teaiad, lauluväljak ja 
linnaosavalitsused.

10. mail kell 15 avatakse Tal-
linnas kandideerimine õpilas-
maleva 2022. aasta rühmades-
se. Tänavu suvel on töökatele 
13-19-aastastele noortele vali-
kus ligikaudu 60 malevarühma.

"Õpilasmalev on läbi aegade 
olnud ülipopulaarne, sest lisaks 
huvitavalt sisustatud ajale, uu-
tele sõpradele ja toredatele mä-
lestustele saavad noored endale 
ka taskuraha teenida. Pakutavad 
kohad täituvad alati väga kiiresti 
ja võrreldes eelmise aastaga on 
rühmasid mõnevõrra rohkem," 
ütles abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev. "Eraettevõtete kõrval 
annavad malevarühmadele sel 

suvel tööd mitmed linnaasutu-
sed, näiteks loomaaed, botaani-
kaaed, lasteaiad, lauluväljak, sa-
muti linnaosavalitsused."

SA Õpilasmalev juhataja Ott 
Väli sõnul on malevarühmad jao-
tatud linnasisesteks ja -välisteks, 

millest esimesed töötavad Tallin-
nas ja teised üle kogu Eesti. "Li-
saks linnaasutustele on tööand-
jaiks u 40 eraettevõtet ning taas 
on kaitseministeeriumi toel toi-
mumas ka spetsiaalselt maleva-
formaadile kohandatud "Riigi-

kaitse ÕM", kus noored saavad 
teadmisi Eesti riigikaitse, loodu-
ses hakkama saamise, meeskon-
natöö jms kohta," selgitas Väli. 

Kuna kandideerimisel on olu-
line registreerimise kiirus, soo-
vitab Väli noortel ennast selleks 
ette valmistada. "Tutvuda võiks 
nii rühmade kui ka registreeri-
mise meelespeaga, otsida sobiv 
rühm ja võimalikud varuvarian-
did. Osa rühmade puhul tuleb 
valmis olla ka täiendavaks kandi-
deerimisvooruks." Malevarühma-
de nimekirja koos üksikasjadega 
leiab www.malev.ee. Kandideeri-
miseks tuleb täita registreerimis-
ankeet. Kõikide registreerunute 
andmed salvestuvad SA Õpilas-
malev andmebaasis. Kui juhtub, 
et kohe soovitud rühma ei pää-
senud, siis kohtade vabanemisel 
võetakse kandidaadiga ühendust.

Algab kandideerimine õpilasmalevasse

Põhjamaade Investeerimis-
pank (NIB) leppis Tallin-
naga kokku, et annab vaja-
dusel linnale 100 miljonit eu-
rot laenu, vahendas BNS.

20-aastane leping annab Tallin-
nale võimaluse kasutada NIB-

i rahastust linna arengukava 
jaoks aastatel 2021-2025. Aren-
gukavas on kirjas investeerin-
guid koolide, päevakeskuste jt 
sotsiaalsete rajatiste energiatõ-
hususe, samuti kergliiklustee-
de ja tänavavalgustuse paran-
damisse.

Ametiühingute ettepanek on 
tõsta alampalk erakorraliselt 
700 euroni.  Tänavu alampalk 
just tõusis: 2022. aasta töötasu 
alammääraks on 654 eurot, tun-
nitasuna 3,86. Aprillikuu inflat-
siooninumbriks aga kujunes ko-
guni 19 ja see ongi pan-
nud alampalga tõu-
sust rääkima, sest 
eriti just väikse-
mapalgalised ei 
tule enam kui-
dagi ots-otsaga 
kokku. Lisaks 
peaksid ameti-
ühingute ettepane-
ku läbimineku korral 
tõusma töötasu alammäära-
ga seotud hüvitiste summad, 
näiteks vanemahüvitis ja lapse-
puhkuse tasu. Tööandjate esin-
dajad on mõistagi alampalga 
tõusu suhtes kriitilised: ka töö-
andjad on hinnatõusu surve all, 
sest kallineb igasugune toore ja 
kulude kasv võib mõnegi ette-
võtte püsimise ohtu seada. Läbi-
rääkimiste kolmas osapool on 
riik, mida esindab töö- ja tervi-
seminister Tanel Kiik. Tema ar-

vates tuleb alampalga tõstmise-
ga kindlasti edasi liikuda, kuid 
iseküsimus on, millal. Kiige arva-
tes oleks loogiline tõus järgmise 
aasta algusest. Teisalt ehk 
peaks mõtlema mehhanismi üle, 
mis seoks alampalga tõstmise 

inflatsiooninäitajaga kuidagi 
automaatselt. Teisisõnu, 

kui inflatsioon ületab 
teatud piiri, siis 
peaks alampalk 
iseenesest või täp-
semalt öeldes sea-
dusega tõusma. 

Kuigi osa majandus-
analüütikuid ennustab 

optimistlikult, et aasta lõ-
pu poole kahaneb inflatsioo-
niprotsent kahekohaliselt arvult 
ühekohaliseks, ei anna energia-
turgudel toimuv ja ees seisev 
raske talv selleks küll vähematki 
lootust. Seega oleks, arvesta-
des küttearveid, tänavune sügis 
alampalga tõusuks viimane aeg. 
Lisaks tasub meenutada, et kui 
alampalka äsja tõsteti, siis tulu-
maksuvaba miinimumi praegu 
kehtiv määr, 500 eurot, on muu-
tumatu juba 2018. aastast. 

Toimetulekupiir otsustati valitsu-
ses tõsta  150 eurolt 200-ni. Li-
saks hakatakse eluasemelaenu 
arvestama kuluna toimetuleku-
toetuse määramisel, mis on päris 
suur muudatus senises toetuste 
poliitikas. Eestis elab suhtelises 
vaesuses 20,7% elanikkonnast. 
Toimetulekupiir tähendab, et pea-
le eluasemekulude ja nüüd siis ka 
laenumakse tasumist peab toi-
duks, riieteks jm eluks hädavajali-
kuks jääma vähemalt 200 eurot. 
Kui inimesel jääb pärast eluase-
mekulude tasumist üle näiteks 20 
eurot, siis saaks ta omavalitsuse 
kaudu toetust 180 eurot varase-
ma 130 asemel jne. Eestis on kok-
ku umbes 10 000 leibkonda, kes 

saavad  toimetulekutoetust. Piir-
määra tõstmisega 200 eurole tu-
leks juurde ligi 1000 leibkonda, 
Tallinnas umbes 350. Tõenäoliselt 
aga veel rohkem, sest aprillis on 
hinnad kütuste kallinemise tõttu 
eriti järsult tõusnud. Tallinna linna-
võim palus valitsuselt toimetule-
kutoetuse tõstmist juba eelmise 
aasta oktoobris. Vahepeal on li-
sandunud uus kriis ehk sõda. Et-
tevaatlikult on majandusasja-
tundjad ennustanud, et laenude 
maksmisega läheb edaspidi ini-
mestel raskemaks. Seega on toi-
metulekutoetuse sidumine kodu-
laenumaksetega see puhver, mis 
ehk hoiab mõnel perekonnal ära 
kuuse alla sattumise. 

Tallinnas on riigikaitse õppeka-
vas kas kohustusliku, vaba- või 
valikainena vähemalt 46 koolis. 
Üldiselt on see kooli direktori 
otsus, kas riigikaitse on kohus-
tuslikuks tehtud. Nõnda nagu 
ütleb Riigikaitse Rügement 
MTÜ juhatuse liige Kristo Pals, 
on riigikaitse kohustuslikuks ai-
neks muudetud vene õppekee-
lega koolides. Leidub eestikeel-
seid koole, kus see on valikaine. 
Loogiline oleks, et kõikides koo-
lides muutuks riigikaitse õppe-
aine kohustuslikuks. Võiks lisa-
da, et üsna ilmselt seisneb riigi-
kaitse õpetuse peamine pluss 
peale üldise silmaringi avarda-
mise selles, et äratab huvi ohvit-
seri elukutse, aga ka kaitseliidu 
vastu. Kindlasti on sõjalis-sport-
likud laagrid lastele igas plaanis 
kasulikud. Paraku aga ei saa rii-

gikaitsest rääkida vaid 
teoreetilises ja isamaa-
armastuslikus võtmes. Tuleb 
mõista ka eestikeelsete koolide 
juhte, kes pole riigikaitset ko-
hustusena kehtestanud, sest 
relvakultuur pole eestlastele, 
erinevalt soomlastest, olnud ku-
nagi kuigi lähedane. Kui Soomes 
näevad pojad varakult isade 
käes relvi – tiirus, jahil, võistlus-
tel või ka õppustel –, siis Eestile 
on see kõik võõras olnud. Eesti 
relvahuvilised või laskesportla-
sed on end peitnud suletud klu-
bidesse ja nurgatagustesse tii-
rudesse. Nüüd on aga ajad ja 
hinnangud relvakultuurile seo-
ses Ukrainas käiva sõjaga jär-
sult muutunud. See omakorda 
tähendab, et lisaks riigikaitse-
õpetusele tuleks luua võimalusi 
laskespordiga tegelemiseks. 

2012. aastal kuulutas ÜRO 4. mai 
rahvusvaheliseks kiusamisvasta-
seks päevaks. Programmiga 
"Kiusamisest vabaks!" on nüüd-
seks liitunud kaheksa Tallinna 
kooli. On veel teisi koole, kes ra-
kendavad eri metoodikaid selle 
n-ö haiguse vastu, kuid ar-
vestades, kui palju on 
Tallinnas koole, oleks 
süsteemset lähene-
mist vaja ilmselt kõi-
gis. Nõnda nagu 
rääkis lastekaitse lii-
du esindaja Kristina 
Kukk, on kiusamine igal 
juhul ja alati küll laste probleem, 
aga täiskasvanute vastutus. Kiu-
samisega on aga selline keeruline 
lugu, et tihtipeale juhtub see täis-
kasvanute silmade eest varjatult. 
Isegi suure soovi korral last aida-
ta ei saa keegi midagi otseselt te-
ha ega sekkuda. Seetõttu ongi 
äärmiselt vajalik iseenda lapsele 
pidevalt kinnitada, et ta võib alati 
oma vanemat või õpetajat usal-

dada mis tahes probleemi korral, 
mis puudutab teda või mõnda 
kaaslast tema ümber. Lapsed 
saavad olla kiusamismustreid nä-
hes julged sekkujad ning kaitsjad. 
Aga täiskasvanu peab teda selles 
rollis alati toetama ning raskema 

osa enda kanda võtma. Kui 
aga mõne hingearstiga 

kiusamise tagajärge-
dest rääkida, mida 
täiskasvanud patsien-
did on kunagi koolis 
vm lapsena kogenud, 

siis väga sageli saadavad 
ja mõjutavad saadud trau-

mad loomulikult tervet elu. Mõju-
tavad suhtemustreid, käitumist, 
suhtumist teistesse inimestesse 
ja muidugi ennekõike oma lastes-
se. Seega – mida tervem on koo-
likeskkond, seda tervem on kogu 
ühiskond. Kiusamise pärast kan-
natavad rühmas või klassis sa-
muti ju kõik lapsed, mitte ainult 
otsene ohver. 

NIB annab arendusteks kuni 100 mln eurot laenu 

Kas alampalga peaks  
siduma inflatsiooniga?

Toimetulekutoetus aitab  
vältida kuuse alla tõstmist

Riigikaitse võiks koolides  
olla kohustuslik aine

Pooled õpetajad ei usu, et nad 
suudavad koolikiusu ohjata

Sel aastal pakuvad malevlastele ohtralt tööd linnaosad.
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Mille järgi sai nime Paks 
Margareeta ja mitu korda on 
välk Oleviste torni sisse löö-
nud? Neile küsimustele saab 
vastuse, minnes Tallinna 
päeva ringkäikudele.

13. mail  kell 18 saab minna 
tutvuma Pirita kloostriga.  Retke 
juht  Peeter Pihlak ütles, et Pirita 
klooster on üks Tallinna kuulsaim 
maamärk ja tuntuim arhitektuu-

rimälestis terves Eestis. "Uurime, 
millised on olnud kloostri suhted 
linnavõimuga läbi aegade," märkis 
ta. "Pirita uhked kloostrimüürid 
on meile suures osas tuntud tä-
nu kirjanik Eduard Bornhöhele 
ja tänapäeva kirjanikule Indrek 
Harglale, kelle apteeker Melchior 
tegutses ka Pirita kloostris. Need 
ilukirjanduslikud lood põhinevad 
ajalool, kuid on segatud ka kirja-
nike fantaasiatega."

Lisainfo ja registreerimine pi-
rita@tln.lib.ee, tel 683 0955 või 
raamatukogus kohapeal. Retk 
toimub koostöös Pirita vaba aja 
keskusega.

14. mail kell 11 keskraama-
tukogu eest algava tasuta tut-
vumiskäigu juhi Maarja Paesa-
lu sõnul saavad huvilised teada, 
kust on oma nime saanud suur-
tükitorn Paks Margareeta ja mitu 
korda on välk löönud sisse Ole-

viste kiriku torni. Samuti kuul-
dakse lugusid keskaegsest raea-
pteegist. "Me teeme jalutuskäigu 
alumises ja ülemises vanalinna 
osas ja räägime põnevaid lugu-
sid ja legende linna keskajast," 
lausus ta. "Räägin ehitiste aja-
loost, linnamüüri ajaloost, legen-
didest ning Tallinna kuulsama-
test kummitusmajadest. Samuti 
teen juttu sellest, mis ravimeid 
keskajal tarbiti. Paljud on ülla-

tunud, kui kuulevad, et raeap-
teek oli ka seltskondlik kohtu-
mispaik, kus inimesed trehva-
sid ning aega veetsid. Räägime 
ka sellest, et Oleviste kirik oli 
omal ajal mitte ainult Tallinna, 
vaid kogu Euroopa üks kõrge-
maid ehitisi, millesse välk on löö-
nud rohkem kui kümnel korral."

Jalutuskäik kestab kuni tund 
aeg, lisainfo ja registreerimine  
eo@tln.lib.ee, tel 683 0920.

Retk vanalinnas viib kummitusmaju avastama

Algab kandideerimine õpilasmalevasse

pealinn@tallinnlv.ee

Reaalkooli juurdeehitus 
toob õuesõppeks sobivad 
katuseterrassid, kaks korv-
palliväljakuga spordisaali 
ning aeroobika- ja jõusaali.

"Mäletan, kui tulite lillepuh-
maga reaalkooli aktusele ja üt-
lesite, et tulekul on kooli juurde-
ehituse konkurss," lausus arhi-
tektuurivõistluse žürii esimees 
ja kunstiaka-
deemia 
rektor 
Mart 
Kalm 
lin-
napea 
Mihhail 
Kõlvarti-
le. "See oli 
ülev hetk."

"Ka minu jaoks on hetk aja-
looline, sest see teema oli üle-
val päris mitu aastat," vastas 
Kõlvart. "Olles tollal veel abi-
linnapea, arutasime juurdeehi-
tust pikalt. Mõistsin toona, miks 
on seda juurdeehitust vaja ja 
milline on selle ülelinnaline 
tähendus."

Reaalkooli juurdeehitu-
se arhitektuurivõistluse või-
tis arhitektuuribüroo Molum-
ba kavandiga "R²", mille au-
torid on Karl Luik, Johan Ta-
li, Harri Kaplan ja Ann Kris-
tiin Entson. 

Suur huvi
Juurdeehitusest saab valmi-

des kompetentsikeskus, mida 
võivad kasutada kõik koolilap-
sed üle linna. Tipptasemel si-
sustus lubab pärast koolipäe-
va lõppu reaalteaduste ja loo-
dusringe korraldada. Juurde-
ehituses hakkavad muuhulgas 
olema avatud ning ümberpöö-
ratud klassiruumid ning õues-
õppeks sobivad katuseterras-
sid. Kehalise kasvatuse tunde 
saab korraldada kahes korv-
palliväljakuga spordisaalis, ae-
roobika- ja jõusaalis ning väi-
keses võimlemissaalis.

Kooli territoorium korrasta-
takse, lisaks on kavas taastada 
hoovis varem asunud kõlakoda.

Arhitektuurivõistluse alga-
tas linn arhitektide liiduga mul-
lu detsembri alguses. Ideekon-
kursi preemiafond oli kokku 41 
000 eurot ja võistlusele laekus 
tähtajaks 15 kavandit. 

"Mul on hea meel, et just 
Tallinna reaalkooli arhitektuu-
rikonkurss pälvis nii suurt tä-
helepanu," ütles Kõlvart. "Te-

gemist on ajaloolise sündmuse-
ga – eelmisel aastal tähistasime 
me reaalkooli juubelit. Ma ar-
van, et on väga sümboolne, et 
kui kool 1881 asutati, siis sa-
mal aastal otsustas linnavalit-
sus ehitada uue hoone ja ka siis 
algatati arhitektuurikonkurss."

Kalm kiitis samuti arhitek-
tide huvi. "Saak oli päris põ-
nev eriti arvestades, et kool 
asub raske koha peal ning seal 
kehtivad muinsuskaitse eritin-
gimused," mainis ta. 

Praegused ruumid  
jäid kitsaks

Võidutöö on žürii hinnangul 
esinduslik ja väärikas. See so-
bib reaalkooli kuvandiga ning 
lisab selle väärikatele hoone-
tele tänapäevase ja värske ma-
ja. Juurdeehituse kavand lubab 
koolile vajalikke muudatusi te-
ha nii projekteerimise käigus 
kui ka aastate pärast. 

Juurdeehitus on kavas rajada 
reaalkooli 1883. aastal valmi-
nud koolimaja ja keskraamatu-
kogu peahoone vahele (Estonia 

pst 6 ja 6a). Juurdeehitus on va-
jalik, kuna praegune koolimaja 
on reaalkoolile kitsaks jäänud. 
Võistlus peaks kenaks kujunda-

ma ka Estonia puiestee, Pärnu 
mnt ja Georg Otsa tänava vahe-
lise ala. "Olles õpetaja, õppeala-
juhataja ning koolijuhina selle 
koolimajaga seotud juba enam 
kui 20 aastat, olen koos oma 
meeskonnaga alati rõhutanud, 
et ühe tähendusliku looga koo-
li tegemine on suur väljakutse," 
ütles arhitektuurivõistluse žürii 
liige ja reaalkooli direktor Ene 
Saar. "Ajalugu ja traditsioonid 
on meie vundament ja väärtus-
te platvorm. Samas peame nii 
oma kogukonna vaimu kui ka 
füüsilist ruumi kujundama sel-
liseks, et suudaksime toetada 
iga õpetaja ja realisti arengut 
nii, et ta oleks loov ja teadlik 
ning võimeline Eesti Vabariigi 
elu edendama ka veerandsaja 
aasta pärast."

Uue hoone ehitusprojekt 
peaks valmima 2023. aastal 
ja juurdeehitus 2025/2026. õp-
peaasta alguseks.

Reaalkooli juurdeehitus toob 
avatud ja ümberpööratud klassid

Kool saab endale hoovi mõnusa spordiväljaku. Arhitektuuribüroo Molumba

Reaalkooli juurdeehitusse tuleb keskus, kust saavad teadmisi ammutamas käia ka teiste koolide õpetajad ja õpilased.  Arhitektuuribüroo Molumba

Linn soovib 
moodustada 
Astangu-Mäe-
küla kaitseala
Linnavalitsus valmistub alga-
tama Astangu-Mäeküla kait-
seala moodustamist. 10. mail 
kl 17.30 toimub Astangu kut-
serehabilitatsiooni keskuses 
kaitseala kontseptsiooni ava-
lik tutvustamine, kuhu on oo-
datud ka linlased oma arva-
must avaldama. Arutelul an-
takse ülevaade tulevase kait-
seala asukohast, loodusväär-
tustest ja kaitse alla võtmise 
protsessist. Kohalik kaitseala 
on plaanis moodustada üle 
162 ha  suurusel maa-alal, mis 
on linna üks elurikkamaid piir-
kondi. Loodusobjekti võtab 
kohaliku kaitse alla oma otsu-
sega linnavolikogu.
 

Pirita rand on 
taas Sinilipu 
vääriline

Pirital heisatakse juba ühek-
sandat suve järjest suplusvee 
kvaliteeti ja ranna head taset 
näitav Sinilipp. Sinilipu kritee-
riume on 30, üks olulisem 
neist on suplusvee kvaliteet. 
Terviseameti analüüsitule-
muste järgi on Pirita ranna 
suplusvee kvaliteediklass vä-
ga hea. Rannahooaja etteval-
mistustööd kestavad 15. mai-
ni, hooaeg avatakse ametli-
kult 1. juunil, mil masti tõmma-
takse ka Sinilipp.
 

Tammsaare 
pargis uus  
näitus

Euroopa rohelise pealinna bü-
roo avas Tammsaare pargis 
pealinna elurikkuse teemalise 
näituse, mis jääb avatuks mai 
lõpuni. Näitusel on välja too-
dud erilisemad ja tavapärase-
mad liigid ja nende elupaigad, 
ainuüksi kaitsealuseid taimi 
on 46 liigist. Näituse eesmärk 
on linnaelanikule meie rikka-
likku loodust fotodega taas 
meelde tuletada ja see ka lä-
hemale tuua – iga pildi juures 
on QR-kood, mis nutitelefoni-
ga avades viib kõnealuse piir-
konna loodust avastama. Li-
sainfo maarja.pakats@tallinn-
lv.ee

Peapreemiaks 14 000 eurot

• Arhitektuuri võitnud 
ideekavandi "R²" 
eest sai arhi-
tektuuribüroo 
Molumba 14 
000-eurose 
preemia.

• Teine koht 
"Rootor" sai 11 
000 ja kolmas 
koht "Kool" 8000 eu-
rot.

• Ergutuspreemiad ja 4000 
eurot said ideekavand "Da-
sein" ja "Hariduse käik".

• Arhitektuurivõistluse žürii 
esimees oli arhitektuuriaja-

loolane ja kunstiaka-
deemia rektor 

Mart Kalm. Žü-
risse kuulusid 
reaalkooli di-
rektor Ene 
Saar, Tallinna 
linnaplaneeri-

mise ameti juha-
taja asetäitja Oliver 

Alver, Tallinna arhitekt-
linnaplaneerija Jaak- Adam 
Looveer, linnavaraameti ehi-
tus- ja hankeosakonna pro-
jektijuht Martin Siimer ning 
arhitektid Mari Rass ja Tar-
mo Teedumäe. 
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TALENTIDE PARAAD: Andekad noored muusikud 
ootavad suurkontserdil publiku aplausi
Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

"Arvan, et mulle tõi edu 
loo enesekindel ja siiras 
esitus," ütles 12-aastane 
Trisse Annabel Trumsi, 
kes on üks muusikakon-
kursi "Tallinna talent" lau-
reaatidest. Kokku astub 
Estonia kontserdisaalis 
15. mail lavale 20 noort ta-
lenti, tasuta kontserdile 
on oodatud ka 
linnarahvas.

Tallinna õpilaste muusi-
kakonkursi "Tallinna talent 
2022" parimad on selgunud. 
Tiitli ja stipendiumi nimel 
võistles tänavu 220 solisti ja 
25 ansamblit. 20 parimat neist 
saab kuulda ja näha konkur-
si lõppkontserdil, kus esine-
jad näitavad vaatamata noo-
rele eale üles suurt meister-
likkust.

Edukas juhendaja
Näiteks 12-aastane Trisse 

Annabel Trumsi esines 
konkursil Arne Oi-
di looga "Kaks 
kuukiirt mu 
toas", mida 
tüdruku-
le soovi-
tas tema 
juhenda-
ja Da-
maris Il-
ves. "Se-
da esimest 
korda laul-
des tundsin, 
et lugu on super 
ja sobib hästi esitami-
seks," rääkis Trisse Annabel. 
"Klaveril saatis mind klassi-
vend Stefan Ilves, kellega koos 
õpime Tallinna muusikakesk-
koolis klaverit. Lisaks klave-
rile tegelen juba üheksa aas-
tat laulmise ja näitlemisega." 

Kuuldes konkursist "Tal-
linna talent 2022", otsustas 
neiu, et tahab sellest osa võt-
ta just lauljana. "Kuna Stefan 
osales samal konkursil klave-
ril, tekkis mõte, et ta võiks 
minu laulmist saata," rääkis 
Trumsi. "Tegime koos mõned 
proovid ja tundus, et selline 
esitus sobib väga hästi. Ste-
fan on minu arvates kõige 
parem pianist ja temaga on 
kindel tunne laval esineda." 

Trisse Annabeli sõnul on 
ta esinenud paljudel kontser-
di- ja teatrilavadel päris suu-
re hulga publiku ees ja min-
git hirmu seekord ei tundnud, 
aga väike lavanärv tekkivat 
vahel ikka. "Arvan, et mulle 
tõi konkursil edu enesekin-
del ja siiras loo esitus," mai-
nis tüdruk. 

Stipendiumit soovib ta ka-
sutada oma muusika- ja laul-
misõpinguteks. "Tallinna ta-
lendi konkurss oli väga tore 
kogemus ja julgustan kind-
lasti kõiki muusikasõpru osa-
lema!" lisas Trisse Annabel.

Juhendaja Damaris Il-
vese õpilasi saadab 

muusikakonkur-
sil "Tallinna 

talent" edu 
juba teist 
aastat jär-
jest. "Õpe-
tajana on 
mul alati 
rõõm õpe-

tada lapsi, 
kes ise ta-

havad lavale 
minna ja on häs-

ti töökad," märkis 
ta. Ilves usub, et tema 

mõlema õpilase, nii eelmise 
aasta laureaadi Lilian Sauvola 
kui nüüd Trisse Annabeli pu-
hul tõi edu julgus minna lava-
le ja seal särada. "See on mis-
ki, mida mina ei saa õpetada 
ega tunnis lapsele külge anda," 

nentis juhendaja. "Suur ta-
he peab olema, ja see paistab 
ka žüriile välja! Trisse Anna-
bel on väga töökas – iga kord 
oli ta tunniks hästi valmistu-
nud ning teadmiste ja oskus-
te järele maias. Minul kui õpe-
tajal on mõnu anda tundi, kui 
laps on innukas!"

Ilvese sõnul on sellise kon-
kursi puhul hea, et esimest, 
teist ja kolmandat kohta välja 
ei jagata. "Et sellist hinnangut 
ei anta, puudub tohutu võrd-

lus, ja see on väga hea, sest 
lapsed on õrnad," nentis Ilves. 
"Kõikide eri pillide ja kategoo-
riate seas esinejatele antakse 
võrdne võimalus silma paista. 
Kogu protsess laval on mõle-
mal aastal olnud soe ja rahu-
lik. Korraldajad on abivalmis 
ja neil silmad säravad. See on 
kutsunud tagasi ning innusta-
nud ka edaspidi midagi põne-
vat välja mõtlema." 

Ilves peab oluliseks ka sti-
pendiumeid. "Linn on laste-

le suure summa 
eraldanud," tunnustas ta. 
"Näiteks Lilian Sauvo-
la sai eelmisel aastal tä-
nu sellele koju mikrofoni 
ja kõlarid, mida talle oli 

väga vaja, et laulmist harju-
tada. See annab indu edasis-
teks aastateks!"

Eriline konkurss  
annete leidmiseks 

Instrumentaalmuusika 
klassikakategoorias sai üheks 
laureaadiks vanalinna hari-
duskolleegiumi 11-aastane 
õpilane Lucas Christopher 
Varema, kes esitas klaveril 
F. Burgmülleri pala "Hüvas-
tijätt" ning N. Paganini/R. 

Võgodski variatsioone. Lucas 
Christopher osales konkursil 
ka laulu kategoorias, kuid kla-
veriga läks paremini. "Tegime 
lindistamiseks mitmeid kat-
seid ja kui edasi pääsesime, 
üritasime palju esineda väik-
sematel kontsertidel ja kasvõi 
kodus. See tõi edu. Mustpeade 
majas suutis poiss teha oma 
kõige parema esituse – veatult 
ja muusikaliselt hästi," rääkis 
Lucas Christopheri juhenda-
ja Karin Suss, kes ühtlasi on  
tema vanaema. "Ta ongi te-
gelikult laps, kes tunneb en-
nast kõige paremini laval, ta 
paneb end seal maksma. Ega 
poiss niisama pingutama ei 

Žürii liige, laulja Hanna-Liina Võsa kuulas koos teistega levimuusika kategoo-
rias üle 165 lapse ja noore. "Sellel konkursil ei pea laps olema keegi teine ega 
sobituma teatud vormi või žanrisse, vaid seal hinnatakse just isikupära," tun-
nustas ta lauluvõistlust.

12-aastane Trisse Annabel Trumsi soovib stipendiumit kasutada muusika- ja laulmisõpinguteks.  
Erakogu

11-aastasel Lucas Christopher Varemal õnnestus Mustpeade majas te-

ha oma kõige parema esituse.  Erakogu

Tänu  
stipendiumile  

sai laulja endale 
mikrofoni ja  

kõlarid.

Ilj
a 

M
at

us
ih

is

Linna häältest sünnivad teosed
Improvisatsiooni valinud 
osalejad saavad oma esine-
misel kasutada mõnd Tallin-
nas jäädvustatud häält.

Konkursi idee autor ja pat-
roon, linnapea Mihhail Kõlvart 
tunnustas Tallinna muusika-
õpilaste juhendajaid aktiivse 
osavõtu eest. "Teame, et anne 
vajab asjatundlikku suunamist 
ja treenimist," märkis Kõlvart. 
"Olgu spordis, muusikas, tea-
duses või muus valdkonnas, 
ainult anne ei taga silmapaist-
vaid tulemusi. Saavutused 
sünnivad pühendumuse, töö ja 
talendi koosmõjul. Usun, et 
see pühendumus ja töö tasub 
andekatele noortele ära, kui 
nad saavad lisaks väärt esine-
miskogemusele ka tunnustu-
se. Loodan, et Tallinna talen-
diks saamine on meie noorte 
puhul vaid 
üks vahe-
etapp tee-
konnal muu-
sikamaailma 
tippu, ning 
loomulikult 

soovin kõigile tänavustele 
osalejatele edu ja õnnestumi-
si." 

Konkurss toimus solistidele 
ja ansamblitele kahes kate-
goorias: vokaalmuusika ja 
instrumentaalmuusika. Mõle-
mas sai teha valiku klassika, 
levi- ja rahvamuusika ning 
improvisatsiooni vahel. Impro-
visatsiooni valinud osalejad 
võivad kasutada esinemisel 
ühte korraldaja väljapakutud 
Tallinna linnas jäädvustatud 
häält. Sel aastal ei saanud 
õpilane osaleda samas vanu-
segrupis, milles ta mullu Tal-
linna talendi tiitliga pärjati.

Konkurss korraldati sel aas-
tal videovooru ja lavavooruna. 
Teise vooru pääsenud õpila-
sed selgitas välja žürii koos-
seisus Henry-David Varema, 

Maarja 
Soomre, Ind-
rek Vau, He-
len Lokuta, 
Priit Pajusaar 
ja Hanna-Lii-
na Võsa.
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Putukaväila installatsioo-
nivõistlusel valis rahvas 
avalikul hääletusel võitjaks 
teose "Akadeemia tee liiki-
devaheline ristmik" ning 
rahvusvaheline žürii instal-
latsioonid "Põhukabel" ja 
"Roo", esimene neist on 
nüüdisaegne kogukonna 
paviljon.

"Konkursil osalenud kavan-
did olid kõik omanäolised ja 
keskkonnasäästlikud, nii et või-
dutööde väljaselgitamine oli pa-
ras probleem," ütles žürii esi-
mees, abilinnapea Vladimir 
Svet. "Lõpuks tõusid esile need 
tööd, mis sobisid enim Putuka-
väilaga ja on korraga nii funkt-
sionaalsed kui ka kunstiliselt põ-
nevad. Hea meel on sel-
le üle, et tegelikult 
paistis ka žürii-
le silma rah-
vahääletu-
se võitjaks 
osutunud 
"Akadee-
mia tee 
liikideva-
heline rist-
mik". Loo-
dame, et see 
või taoline la-
hendus jääb sin-
na pikemaks ja tee-
nib oma eesmärki." 

Mustjõele kerkiv "Põhuka-
bel" on kaasaegne kogukon-
na paviljon, kus saavad kok-
ku kohalikud väärtused, loo-
duslähedane ehitusviis ja ma-
terjal, kogukondlikud tegevu-
sed, isetegemisrõõm ja loodu-
ses aja veetmine. 

Oluline maamärk
Žürii kiitis, et "Põhukabe-

li" lahendus on põhjalikult läbi 
töötatud ja asukoht väga häs-
ti valitud. Mustjõe asumis on 
vaja just kohaliku rahva ko-
gunemiskohta. Esitatud ins-
tallatsioon on avatud ja kut-
suv, hea materjalikasutusega 
ja vastupidav. Kiiduväärt mõ-

te on kogukonna kaasamine 
kavandi elluviimisse.

Mustjõele, Veskimetsa 
ja Väike-Õismäele rajatav 
"Roo" koosneb kolmest jär-
jestikusest installatsioonist, 
mida ühendab nende loomi-
seks kasutatav materjal – pil-
liroog. "Roo" pakub üllatusi 
inimkülastajale ning elupaika 
putukatele.

"Roo" puhul hindas žürii, et 
see sobitub väga hästi Putuka-
väilaga, olles lisaks inimeste-
le mõeldud ka putukatele. Tra-
ditsiooniline  materjalikäsitlus 
ja minimalistlik vorm mõju-
vad atraktiivselt. Kolme ins-
tallatsiooni kavandamine on 
nutikas viis Putukaväila eri 
ruumiosade ühtseks sidumisel.

Lisaks märkis žürii 
ära kavandi "Pu-

nutis" – ko-
gukonnaga 

koos ehi-
tatud pa-
viljoni 
ja sünd-
muste-
ruumi, 
kus lõi-

muvad ini-
mesed, loo-

dus ja mater-
jal.
"Akadeemia 

tee liikidevaheline rist-
mik" meeldis žüriile, sest see 
töötab mitmel tasandil ja on 
eelkõige putukatele suunatud. 
Samas loob see ka uue maa-
märgi, mis juhib tähelepanu ro-
healade katkestatusele linnas.

Rahvalemmiku hääletuse 
osavõtt oli üle ootuste suur: 
oma hääle lemmik-linnaruu-
mikunsti projektile andis 1053 
inimest. "Meil on väga hea 
meel, et konkursile esitati lau-
sa 19 tööd ja kavandite tase oli 
kõrge," ütles Tallinna stratee-
giakeskuse linnakunsti kuraa-
tor Kati Ots. "Lisaks rõõmustas 
rahva aktiivne osavõtt hääle-
tusest, mis näitab, et inimesed 
peavad oluliseks oma koduko-

ha kujundamises kaasa rääki-
mist ja et kunst läheb inimes-
tele korda."

Silmailu järgmise  
aasta lõpuni

Tallinn premeerib iga või-
dutööd 4000 euroga. Instal-
latsioonid kerkivad vastava-
tesse kohtadesse Putukaväi-
lale 2022. aasta suve jooksul. 
Teosed jäävad Putukaväilale 
vähemalt 2023. aasta lõpuni.

Konkursi eestvedaja on Tal-
linna strateegiakeskuse ruu-
miloome toimkond koos Pu-
tukaväila töögrupiga. Idee-
konkurss lähtub Putukaväila 

ideest, arengustrateegiast "Tal-
linn 2035" ja Tallinna kui Eu-
roopa rohelise pealinna 2023 
eesmärkidest. 

Putukaväil on üks Tallinna 
kui 2023. aasta Euroopa rohe-
lise pealinna lipuprojektidest. 
See on endiste kõrgepingelii-
nide alale rajatud piklik park, 
kus on kõik jäetud nii loodus-
likuks kui võimalik, et putu-
katel ja pisiloomadel oleks seal 
mõnus toimetada. 

Rohkem infot leiab  
Putukaväila kodulehelt  
https://www.putukavail.ee/

TALENTIDE PARAAD: Andekad noored muusikud 
ootavad suurkontserdil publiku aplausi

Veskimetsa ja Väike-Õismäele rajatav "Roo" koosneb kolmest järjestiku-

sest installatsioonist, kus inimesed saavad nt istuda ja ümbrust vaadata.

Akadeemia tee liikidevaheline ristmik loob putukatele meeldivad jaluta-mis- ja maandumispaigad autotee kohal.

Kesklinna täna-
vaid ja haljasa-
lasid hooldab 
uus firma
Mai algusest hooldab kesklin-
na kõrvaltänavaid ja haljasala-
sid Tänavapuhastuse AS ning 
vanalinna bastionivööndi hal-
jasalasid ja pargiteid Kesklin-
na Pargid OÜ. Kesklinna täna-
vate hooldamise paketti lisan-
dus ka ööpäevaringne dispet-
šerteenus. Uue lepingupart-
neri käsutuses on 
kevadkoristuseks sajast ühi-
kust koosnev masinapark, sh 
imurid, pühkimismasinad, mul-
tifunktsionaalsed traktorid, 
kallurid ja pesurid. Töötajaid 
on umbes 200.  Lepingud kes-
tavad 2028. a aprillini. 
 

Linn tutvustab 
terviseradade 
arendamist
Linn jätkab aruteluga Nõm-
me-Mustamäe terviseraja 
arendamiseks, et koostöös 
kohalikega leida parimaid või-
malikke lahendusi. Uus koos-
olek toimub 11. mail kl 17.30-19 
Nõmme kultuurimajas, sinna 
on kaasatud ka linna kesk-
konna- ja kommunaalameti, 
SA Eesti Terviserajad, RMK ja 
riigi keskkonnaameti esinda-
jad. Avalik arutelu on hea või-
malus selgitada välja projekti 
kitsaskohad, et liikuda edasi 
kõikide osapoolte arvamust 
arvestades. Nõmme-Musta-
mäe maastikukaitseala kerg-
liiklusteede projekt on osa 
suuremast terviseradade võr-
gustikust kahe linnaosa piiril. 

Raamatukogu-
dest saab tasu-
ta laenata muu-
seumipileteid
Keskraamatukogu kahest ha-
ruraamatukogust – Kalamaja 
ja Kadrioru raamatukogust – 
saab laenata tasuta linna-
muuseumi ja kirjanduskesku-
se ühispileteid, millega külas-
tada nende kahe koha kõiki  
filiaale. Laenata saab kas pe-
re- või üksikpileti 14 järjestiku-
seks päevaks, pileti saadavust 
näeb e-kataloogist ESTER. 
Lisainfo  www.keskraamatu-
kogu.ee/kojulaenutus-2-2/
muuseumipiletite-laenutus 

Tule oma  
lemmikule 
kaasa elama!

• "Tallinna talendi" kon-
kurss kulmineerub 15. 
mail  kell 14 tasuta pi-
duliku lõppkontserdi-
ga Estonia kontserdi-
saalis, kuhu oodatak-
se ka linnarahvast.

• Konkursil võistlevad 
Aleksandra Maria Tralla, 
Alisa Gaitšonok, Anna 
Katarina Tralla, Aurora 
Eliise Varema, FUNKY 
FIGHT, Jegor Nefjodov, 
Karoliina Kuppart, Kärt 
Pihlap, Lucas Christop-
her Varema, Madis Sikk, 
Mattias Heina, Mona Le-
ne Maanurm, Rael Laik-
re, Rahel Peäske, Stefan 
Ilves, Sten Erik Rooba, 
Tiit Tomp, Trisse Anna-
bel Trumsi, Veronika Je-
lõkova ja Zlata Zotovich.

• Lisainfo www.tallinn.ee/
est/tallinnatalent/

Putukaväila konkursi 
võitsid põhust kabel ja 
liikidevaheline ristmik 

Oleme  
rõõmsad, et kunst 

läheb inimestele 
korda.

hakka – ikka siis, kui on la-
valeminek, ja mida suurem 
lava, seda sobivam!"

Konkursi tase oli Sussi hin-
nangul väga hea. "Kõik olid 
väga hästi ette valmistatud," 
nentis ta. "Lapsed olid väga 
tublid, kuid rõõmust jäi na-
tuke puudu. Minu jaoks ker-
kisid esile eeskätt need, kes 
säravalt mängisid. Konkursi 
eesmärk ei ole professionaal-
se taseme kindlakstegemine, 
nagu mujal konkurssidel. Se-
da on vaja just annete leidmi-
seks ja nende edasiarendami-
seks. See konkurss toob lapsi 
esile ning innustab neid eda-
si harjutama."

Žürii liige, laulja Hanna-
Liina Võsa kuulas koos teis-
tega levimuusika kategoorias 
üle 165 lapse ja noore. "Esi-
teks on tore, et esindatud on 
nii erinevad stiilid nagu näi-
teks improvisatsioon ja klas-
sikamuusika," märkis ta. "Li-
saks sai valida, kas laps män-
gib pilli, esitab omaloomin-
gut või tuntud esinejate laule. 
Lapsed ja noored saavad te-
ha täpselt seda, mis neil hin-
gest ja kõige paremini välja 
tuleb. Sellel konkursil ei pea 
laps olema keegi teine ega 
sobituma teatud vormi või 
žanrisse, vaid seal hinnatak-
se just isikupära. Juba selle-
pärast soovitan noortel tulla. 
Lisaks saab konkursilt uusi 
sõpru ja kogemusi. Võistluse 
käigus on näha, et muusikute 
järelkasv on kenasti peale tu-
lemas, ja see on väga vahva!"

Muusikakonkurss "Tal-
linna talent" on mõeldud 
7-19-aastastele õpilastele. 20 
parimat osalejat saab 1000-eu-
rose ühekordse stipendiumi, 
mis on mõeldud osalemiseks 
konkurssidel, meistriklassides 
ja koolitustel nii Eestis kui ka 
välismaal või muusikariista 
soetamiseks.

Mustjõele kerkiv "Põhukabel" hakkaks 
olema  kogukonna kogunemispaik.
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Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

"Möödas on ajad, mil toidu-
koha tegid peresõbralikuks 
friikartulid ja suur mängutu-
ba. Peresõbralikkus algab 
eeskätt naeratusest, lah-
kest sõnast ja empaatiavõi-
mest," ütles Eesti lasteri-
kaste perede liidu presi-
dent Aage Õunap tänavusi 
peresõbralike toidukohta-
de tiitleid kätte andes.

Maarika Veitmaa peres kas-
vab neli last. "Meie käisime vii-
mati perega väljas söömas mitu 
kuud tagasi," rääkis naine. "Ta-
valiselt külastame mõnd toidu-
kohta kogu perega umbes kord 
kuus, teinekord ka rohkem. Va-
lime ikka mõne peresõbraliku 
toidukoha, mis on aastatega sel-
geks saanud." 

Kuna pere lapsed on juba pä-
ris suured, Maarika neile toidu 
ootamise ajaks eraldi mänguas-
ju kaasa ei võta. Laste meelela-
hutajana panustab pere toiduko-
ha mängunurgale. Siiski märkis 
suure pere ema, et enim tunne-
vad nad toidukohtades puudust 
mänguasjadest, millega lapsed 
saaksid laua taga mängida. "Ku-
na mängunurkades on reeglina 
ruumi vähe, oleks vaja mänge, 
mis sobiksid just laua äärde," 
põhjendas Maarika. Tema tü-
tar Gerda lisas, et eelistab enim 
süüa "friikaid" viineritega, aga 
magustoitu ta kohvikus ei võta. 
"Veel meeldib mulle, kui söögi-
kohas on mängunurk ja män-
gud," lisas tüdruk.

Ligi pooled Eesti pered jõua-
vad välja sööma kord kuus ja 
rohkem kui kolmandik üks või 
kaks korda aastas, selgus laste-
rikaste ehk vähemalt kahe lap-
sega perede värskest küsitlusest. 
Restoranikülastus on suurpere-
dele eriline sündmus ja et see ka 
igat senti väärt oleks, valis las-
terikaste perede liit teist aastat 
järjest välja kõige peresõbraliku-
mad toidukohad. Perede heaks-
kiidu ja tunnustuse pälvis täna-
vu 40 restorani ja kohvikut üle 
Eesti, mis said kaardistatud va-
hetult enne suvist vaheaega, mil 
pered enim mööda Eestit rin-
gi liiguvad. 

"Märgisega soovisime leida 
üles kõik toidukohad, kes näe-
vad vaeva väikeste armsate de-
tailidega, olgu selleks toit, aren-
davad tegevused lastele või va-
hetu teenindus," selgitas Õunap. 
"Soovime muuta väljas söömi-
se meeldejäävaks elamuseks nii 
ema-isale kui ka lastele." 

Lapsemeelsusel  
vanusepiirangut pole

Märgised anti välja koostöös 
perede ja hindamiskomisjoniga. 
Igat toidukohta testis kokku kaks 
eri peret ning lõpliku otsuse tegi 
hindamiskomisjon, kuhu kuulu-
sid nii lasterikaste perede liidu 
inimesed kui restorani- ja toidu-
maastikul tegutsejad.

"Mängunurk, mänguasjad või 
lastemenüü ei ole kindlasti A 
ja O, mis peavad peresõbrali-
kus söögikohas olema," rõhutas 
märgise projektijuht Bibi Perlov. 
"Pigem on oluline suhtumine – 
kas peredele tahetakse midagi 
pakkuda ja teistmoodi teha, et 
teenindus oleks piisavalt kodu-
ne, hubane ja sõbralik."

Aprillis läbi viidud väljas söö-
mise harjumusi käsitlevas küsit-
luses osales üle 800 lasterikka 
pere, kus kasvab kolm ja enam 
last. Toitu oodates tunnevad nad 

enim puudust väikestest asjakes-
test, mis laste meelt lahutades 
mahuksid laua taha, olgu sel-
leks värvipliiatsid, nuputamis-
mängud või muud tegelused. 
Arenguruumi on ka tervisliku 
menüü pakkumisel – ikka koh-
tab lastemenüüs liiga palju "frii-
kaid" ja pitsat, nii et pered tõ-

desid: vahel on keeruline teha 
tervislikku valikut. Nii on väl-
jas söömas käies laste lemmi-
kud jätkuvalt friikartulid, pitsa 
ja hamburger.

Kolmele toidukohale anti ka 
kuldmärgis, mis on märk silma-
paistvat peresõbralikust teenin-
dusest. "Usun, et peresõbralik-

kuse saladus peitub heades ini-
mestes – laia naeratusega saali-
teenindajas, andekates kokkades 
ja töökates ülemustes –, kes os-
kavad pöörata tähelepanu väi-
kestele, aga väga olulistele de-
tailidele," ütles kuldmärgise ehk 
perede lemmiku tiitliga pärjatud 
GoSpa restorani vahetusevanem 
Triinu Kopelmäe.

Koguni kolm peresõbraliku 
toidukoha märgist pälvisid Tall-
linki restoranid Nero, Flavore ja 
City Grill House. "Edu tõid kül-
lap meie vahva meeskond ja pü-
hendumus," rääkis Tallink Spa & 
Conference hotelli ning Tallink 
Express hotelli toitlustus- ja kon-
verentsijuht Pirgit Pajoma. "Mõt-
leme laste peale ja analüüsime, 
kuidas endal oleks hea minna 
lastega restorani. Teemegi, na-
gu kutsuks külalisi endale koju 
– tahame, et neil oleks hea olla." 

Pliiatsid ja lauamängud
Restorani Nero mängunurk 

võtab enda alla küllalt suure ala 
ning seal leidub mudilastele nii 
köögimööblit, joonistamislaudu 
kui eri lauamänge. "Vii-
maseid saab ka lau-
da kaasa võtta, et 
lastel oleks te-
gevust lisaks 
joonistami-
sele," li-
sas Pajo-
ma. "Nero 
restorani 
kõrval on 
spaa, seega 
saavad pered 
näiteks püha-
päeva veeta nii, 
et tulevad brantšile 
ja käivad spaas, mis vii-
masel ajal on popiks saanud. 
Brantšil haarab pere pisemad 
kaasa lastega tegeleja, kes teeb 
näomaalinguid ja valmistab õhu-
palliloomi. Ka täiskasvanud on 
meil koguni viis tundi järjest 
lauamänge mänginud – vanu-
sepiirangut ei ole, kui olla pii-
savalt lapsemeelne!" 

Tallinki hotellirestoranide ee-
lis on eraldi mähkimisruumid, nii 

et kui tulla beebiga, leiab alati 
vaikse nurgakese, kus saab ka 
titat imetada. "Ka lapsevankriga 
ligipääsetvus on hea," lisas Pajo-
ma. "City Grill House restora-
ni kõrval asub ruumikas män-
gutuba, kus võib multikaid vaa-
data ja end ronimisseinal välja 
elada. Lapsi köidab toreda val-
gusega leedtahvel, millele saab 
joonistada. Lisaks võivad lapsed 
restorani administraatori sahtlist 
ise midagi mängimiseks valida."

Talllinki restoranides on las-
temenüü, kust leiab eri valikuid. 
"Friikartul peab olema!" naeris 
Pirgit Pajoma. "Oleme katseta-
nud eri menüüsid, kuid siis on 
ema-isad tulnud jutuga, et mida 
mu laps siis süüa saab kui frii-
kartuleid ei ole. Samas restora-
nides pakutakse meil ka näiteks 
pitsasid, mille katte saavad lap-
sed ise valida. Kui sööma tuleb 
peresid, kelle lapsed on harjunud 
sööma ka muud peale nn va-
na hea friikartuli, saab tavame-
nüüstki tellida väiksemaid praa-
de, seega oleme paindlikud."

Õunap selgitas, et lasterikka 
perega väljas söömine ja 

nende teenindami-
ne võib olla pa-

ras väljakutse. 
Lisaks ema-
le ja isale is-
tub laua ta-
ga ju veel 
kolm, ne-
li või seit-
se last, kel-
lel igaühel 

oma soovid 
ja vajadused.
Küsitluses 

osalenud peredest 
koguni 87% tunnistas, 

et nii väljas söömas käimine 
kui ka toidu koju tellimine käib 
neile üle jõu. 2/3 peredest käib 
praegu vähem söömas kui sü-
gisel. Olgugi hinnatõus mure-
koht, leidis Maarika, et väljas 
tuleb lastega ikka söömas käia. 
"Kus nad muidu käitumist õpi-
vad," naeris pereema. "Mõista-
gi tuleb vaadata, kuhu minna ja 
millised on hinnad." 

Loodusmuu-
seum kutsub 
lapsi seeni joo-
nistama
Loodusmuuseum kutsub lapsi 
osalema seenejoonistuste 
võistlusel, parimad joonistu-
sed jõuavad näitusele muu-
seumis ning autorid saavad 
osaleda eriekskursioonil sügi-
sesel seenenäitusel. Inspirat-
siooni leiab mh kevadseente 
virtuaalnäituselt www.loodus-
muuseum.ee/et/kevadseen-
te-virtuaalnaitus Joonistused 
peavad muuseumisse jõudma 
hiljemalt 12. juuniks, neid võib 
saata või tuua kohale aadres-
sil Tallinn, Lai 29a, 10133. Digi-
taalsed joonistused võib saa-
ta ka  muuseum@loodusmuu-
seum.ee  Võitjad selguvad 20. 
juuniks. 

Septembri  
lõpuni hoiab 
Mustamäel kor-
da turvafirma
Mustamäe linnaosa valitsus 
sõlmis turvafirmaga Articard 
OÜ lepingu linnaosas patrulli-
miseks ja avaliku korra hoid-
miseks. 30. septembrini pat-
rullitakse kõiki Mustamäe par-
ke, parkmetsasid jt rahvaroh-
keid avalikke kohti seitse päe-
va nädalas kella 11-23. 
Turvaekipaažid teevad Mus-
tamäel iga päev kolm patrulli-
ringi 18 objektist koosneval 
marsruudil. Lisaks tellib linna-
osavalitsus Articard OÜ-lt 
mehitatud valveteenust Vilde 
spordipargis  ning turvatööta-
jad hoiavad korda linnaosa 
suurematel avalikel üritustel. 

Tasuta trennid 
Lasnamäel
Lasnamäel jätkuvad kõigile 
jõukohased tasuta kepikõn-
nitreeningud, välijõusaali tree-
ningud ja joogatunnid. Õiget 
kepikõnni tehnikat saab Pae 
pargis õppida 11., 18. ja 25. 
mail, Tondiraba pargis toimu-
vad kepikõnnitreeningud 15. 
ja 29. mail. Välijõusaali tree-
ningud jätkuvad Tondiraba 
pargis 22. mail, joogatunnid 
Lindakivi kultuurikeskuses 9., 
16., 23. ja 30. mail. Tundi peab 
eelnevalt registreerima tel 
645 7702.

Peresõbralik toi-
dukoht ei tähenda 

friikartuleid, mängu-
nurka ega ninnu-

nännutamist

Peresõbralikud toidukohad  
Tallinnas
• 2022. aasta pere-

sõbraliku toidu-
koha märgisele 
kandideeris tä-
navu 62 toidu-
kohta, millest 
koguni 40 teeni-
sid ära auväärse 
tiitli ja pere tunnustu-
se. Tallinnast pälvisid märgi-
se 12 toidukohta: Allee, Lore 

Bistroo, Brasserie 
11, City Grill Ho-
tell restoran, 
restoran Nero, 
Clos Resto, 
OKO, Kohvik 

Pannukas, Pere-
restoran- ja koh-

vik Claudz, Pereres-
toran Pann&Kook, Risto-
rante Flavore, Snoob Resto.

Pered ootavad toidukohalt:

• puhast ja korras 
mänguvahendi-
tega mängu-
nurka.

• joonista-
misasju. 
Paber ei 
pea olema 
uhke välja-
võte värvi-
raamatust, pii-
sab ka vanadest 
menüüpaberitest, mis 
muidu leiavad tee prügikas-
ti.

• arendavaid mänguasju. 
Hästi sobivad lihtsad ja 
arendavad tegeluskaardid, 
täringumäng või Aliase sõ-
naseletusmäng.

• turvalisi liikumisvõimalusi. 
Peresõbralikus toidukohas 
võiksid lahtised riiulid koos 
veinipudelite, klaaside ja lil-
lepottidega olla eraldatult, 
et need ei kujutaks ohtu las-
tele.

• toiduportsud võik-
sid olla poolita-

tavad.
• lastega ei 

pea rääki-
ma nunnu-
tava hää-
lega, küll 
aga võiks 

olla suhtlus 
avatud. Lisaks 

viisakale naera-
tusele ja tervitusele 

ukse peal võiks lastega pe-
rele pakkuda istumist män-
gunurga kõrvale, tuua lauda 
paber ja pliiatsid või muid 
lastele sobivaid tegevusi.

• võimalust toidu lihtsustami-
seks ja teenindajaid, kes 
osutavad menüüst laste 
lemmiktoitudele.

• turvalist beebitooli või ist-
mekõrgendust ning võima-
lust mugavalt mähkmeid 
vahetada.
Allikas: Eesti lasterikaste perede liit

PERESÕBRALIKKUS: 
Söögikohas võiks olla arendavad 
mängud ja beebitoolid

Tallinnas pälvis peresõbralikkuse 
märgise 12 toidukohta, nende seas 

ka restoran Allee.
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Lavale astuvad sünnipäeva 
puhul Elina Nechayeva, 
Tanel Padar, Reket ja Eesti 
sõjaväeorkester.   

Tänavu täitub kümme aas-
tat, mil Lennusadama vesilen-
nukiangaar on avatud mere-
muuseumina. Sellele pühen-
datud sündmused tipnevad 
13. mail kontsert-õhtusöögi-
ga. "Kui otsite sündmust, mi-
da saab nautida vaid korra elus, 

siis leiate selle 13. mail Len-
nusadamas. Unikaalses angaa-
ris toimub ainulaadne kont-
sert koos oivalise õhtusöögi ja 
peadpööritava meelelahutuse-
ga," ütles meremuuseumi juht 
Urmas Dresen. "Esimest kor-
da jõuavad ühele lavale Eesti 
tipud eri muusikažanridest ja 
igaüks neist teeb midagi seni-
kuulmatut."

Kontserdi avab sopran Elina 
Nechayeva, kes muu hulgas esi-

tab esimest korda avalikult uue 
singli "Planet-B". Temalt võtab 
lava üle rokkar Tanel Padar, 
kes koos Eesti sõjaväeorkestri-
ga kutsub tantsu keerutama lä-
bi aegade populaarseimate hit-
tide saatel. Kontsert jätkub räp-
par Reketi etteastega, mille käi-
gus kõlab ka täiesti uus singel. 
Seejärel hoiab ta piduliku mee-
leolu koos diskopeo Disco Tal-
linn vedurite Tom Lilienthali ja 
Widenskiga. 

Lisaks ainulaadsele kontser-
dile ootab külalisi mitmekäi-
guline õhtusöök koos sobita-
tud jookidega. 

Lennusadama sünnipäeva 
kontsert-õhtusöök algab sada-
mas 13. mail kell 20 ja kes-
tab järgmisel päeval kella 15-
ni. Pääsmeid saab soetada Pi-
letilevist.  

Meremuuseum pühendab 
Lennusadama 10. sünnipäeva-
le veel mitmeid erilisi sündmusi. 

Täpne info koos aja-
kavaga https://me-
remuuseum.ee/
blog/2022/05/04/
ootame-lennusa-
dama-taassunni-
paeva-sundmus-
tele/.

Lennusadama sünnipäev toob Elina Nechayeva kontserdi

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

"Lapsevanemad on tänuli-
kud koju tuleva arsti eest, 
eriti viirushaiguste kõrgajal, 
mil peres on haigestunud ka 
täiskasvanud ja haige lapse-
ga on keeruline perearsti 
juurde minna," tõdes Tallinna 
lastehaigla osakonnajuhata-
ja Helke Nurm. Ainuüksi 
käesoleva aasta nelja kuuga 
on arst haige lapse juures 
kodus käinud 285 korral, kui 
vanemad kahtlustasid lapsel 
kõrva- või kopsupõletikku 
või vedelikupuudust.

Linn pakub juba kaks aas-
tat võimalust alla 12-aastasele 
haigestunud lapsele nädalava-
hetusel arst  koju kutsuda. Ko-
dukutseid võtab kiirabis vas-
tu eraldi dispetšer, kes selgi-
tab välja, millised lapsed va-
javad kiirabi ja kes arsti vi-
siiti. "Tavaliselt sõidame ko-
du külastama nn väikese kiir-
abiautoga, seega meie lapsi 
ise haiglasse tuua 
ei saa," rääkis 
dr Nurm (pil-
dil). "Päris 
kiirabi ole-
me ise ko-
ju kutsunud 
umbes paar-
ikümnel ju-
hul. Ühel kor-
ral viidi laps sisu-
liselt haiglasse jõudes operat-
sioonilauale."

Abilinnapea Betina Beškina 
kinnitusel enamiku väljakutse-
te korral õnneks kiirabi vaja ei 
ole. "Vanemad vajavad siiski 
nõuandeid lapse põetamiseks 
ja kindlustunnet tema tervise 
suhtes," märkis Beškina. 

Ainuüksi käesoleva aasta nel-
ja kuuga käis arst haige lapse 
juures kodus 285 korral. 

Enim väljakutseid  
viiruste ajal

Nurme sõnul osaleb kodu-
arsti projektis seitse arsti. "Nä-
dalavahetused oleme omavahel 
ära jaganud," lausus ta. "Pro-
jekt on sujunud tõrgeteta ja lap-
sevanemad on tänulikud sellise 
võimaluse eest, eriti kui viirus-
haiguste kõrgajal on peres hai-
gestunud ka täiskasvanud ning 
haige lapsega on keeruline pe-
rearsti juurde minna. Erinevalt 
kiirabist saame meie ka retsep-
te kirjutada." 

Väljakirjutatavateks ravimi-
teks on dr Nurme sõnul sageda-
mini olnud antibiootikumid või 
inhaleeritavad ravimid. "Viima-
sel ajal ka gripiravim Tamiflu," 
lisas arst. Sellel aastal on retsep-
tiravim välja kirjutatud 55,5%-
l juhtudest.

Kõige rohkem väljakutseid 
on dr Nurme sõnul seni tulnud 
viirushaiguste kõrgajal. "See 
on kuude lõikes muutlik, kuid 
valdavalt on kõige töömahu-
kam sügis ja kevad, mil päe-
vas võib tulla kutseid 10-12 
lapse juurde," tõi Nurm välja. 
"Ühes kuus on väljakutseid ol-
nud 20-st 115-ni. Laste kesk-
mine vanus on kahe eluaasta 
ringis, aga enim kutsuvad va-
nemad arsti koju lapse esime-
se eluaasta jooksul."

Enamasti olid lapsed haiges-
tunud kas neljapäeval või ree-
del, seega ei olnud vanemad 
jõudnud perearsti või pereõe-
ga ühendust võtta. Umbes kol-
mandikul juhtudest olid vane-
mad perearsti või -õega ka kon-
sulteerinud, kuid lapse haigus 
ei olnud siiski taandunud. Ligi 

viiendik vanemaist said ko-
duarsti kutsumiseks soovi-
tuse perearsti nõuandelii-
nilt 1220.

Nurme sõnul kutsusid 
vanemad arsti lapse juur-

de ka haiguse kolmandal 
või neljandal päeval, sest lap-

sel püsis kõrge palavik, kõrv 
oli valutama hakanud, köha 
muutunud või oli laps loiumaks 
jäänud. "Kuna teeme koduvisii-
te ägedate haigussümptomitega 
haigete juurde, olid põhimure-

deks ikka palavik, köha-nohu, 
kõrvavalu, larüngiit (haukuv 
köha), astmaatiline köha viiru-
se foonil, aga ka kõhuvalu või 
lööve," loetles Nurm. "Kõige 
tüüpilisemad olid juhud, kus 
kaheaastane laps haigestus nel-
japäeval või reedel palavikuga, 
ning lisaks olid kerge köha ja 
nohu. Kasutati koduseid ravi-
meid, inhalatsioone jms, kuid 
pühapäevaks oli palavik juba 
kõrgem, laps loium, nohu tu-
gevam, kõrvad valutama ha-
kanud või köha läinud lahti-
semaks ja sagedamaks. Vane-
mad kutsusid arsti, kahtlusta-

des lapsel kõrva- või kopsupõ-
letikku, või vedelikupuudust."

Lisaks pelgasid vanemad 
Nurme sõnul, et nad ei pruu-
gi kohe esmaspäeval pääseda 
perearsti vastuvõtule. "Hin-
nates kodus lapse seisundit, 
otsustame, kas jätkata kodu-
se raviga, kas vajatakse mõn-
da retseptiravimit või peab 
haiglasse minema," kirjeldas 
arst. "Enamasti olid lapseva-
nemad juba kasutanud kõi-
ki kodus olevaid käsimüügi-
ravimeid, vaja oli üle vaada-
ta vaid palavikuravimite õige 
doseerimine ja meelde tuleta-
da, et lapse jootmine on väga 
oluline. Lisaks soovitasid ars-
tid inhalatsioone tavalise fü-
sioloogilise lahusega. Olulisem 
oli vanematele õpetada lapse 
üldseisundi hindamist ja ohu-
märkide jälgimist, mis kõik on 
vastavalt lapse haigusele ja se-
nisele kulule individuaalsed." 

Kuna koroona kõrgajal oli 
ühiskond suhteliselt suletud, 
kanti maske, pesti rohkem kä-
si ja piirati lähikontakte, esines 
sel ajal ka teisi viirushaiguseid 
tunduvalt vähem. Siiski olid mõ-
ned kutsed ka koroonahaigete 
juurde. Tallinna Kiirabi peaarst 
Raul Adlase sõnul toimus sel-
les osas oluline nihe 2021. aas-
ta septembrist, mil väljakutse-
te arv sisuliselt kahekordistus 
projekti alguskuudega võrrel-
des. "Tipp oli mullu oktoobris, 
käesoleval aastal on tõus jäl-
le alates märtsist," märkis ta. 

Tõsi küll, koroonahaigus Ad-
lase sõnul (väike)lapsi raskelt ei 
tabanud. "Seetõttu vajavad lap-
sed arsti nö tavaliste viirushai-
guste ja nende tüsistuste pu-
hul," märkis ta.

Küsimusele, milliste haigus-
te/viiruste või kui kõrge pala-
viku puhul tuleks lap-
se seisundit iseära-
nis jälgida, et õi-
gel ajal jaole 
saada, vas-
tas Nurm: 
"Haigusel 
on oma 
kulg. Mõ-
ningaid as-
ju ei ole või-
malik en-
netada, kuid 
oluline on lap-
se seisundit jooks-
valt hinnata: kas pala-
vikus laps joob ja pissib pii-
savalt, kas ta muutub palavi-
ku alanedes jutukamaks või on 
püsivalt loid, tahab ta olla pi-
devalt pikali või käib vahel ka 
mängimas jne." 

Lastearsti sõnul on oluline, et 
last hooldav vanem tajuks ära 
piiri, kuhumaani ta saab ise hai-
gusnähtudega hakkama. "Kui 
vanemale tundub, et kuskilt ala-
tes ei saa ta hakkama või pel-
gab mõnda sümptomit (näiteks 
lapse liigne loidus), tuleb alati 
nõu küsida," lausus dr Nurm.

Ekstreemseid juhtumeid, mil 
koduarst oleks laste juures ko-
dus käies märganud näiteks äär-

muslikku vaesust, alatoitumu-
ses mudilasi või perevägival-
da, mis nõuaks sotsiaaltöötaja 
või lastekaitse tähelepanu, dr 
Nurme sõnul ette tulnud ei ole.

Kiirabil oluliselt lihtsam
Koju tulev arst kergendab 

Adlase kinnitusel kiirabi koor-
must, võttes enda hoolde pat-
siendid, kelle elu ohus ei ole ja 
kes erakorralist haiglasse saat-
mist ei vaja. "Kiirabi saab te-
geleda vaid nendega, kes ongi 
"kiirabi patsiendid" ja peavad 
jõudma haiglasse. Ilma kodu-
arstita tegeleks kiirabi ka nen-
de lastega, kes pärast läbivaa-
tust jäävad edasi koju ja seetõt-
tu justkui kiirabi ei vajagi. See 
aga võtab kiirabi ressurssi ära."

Kui arst tuleb kutse peale ko-
ju, vähendab see ka lastehaigla 
erakorralise meditsiini osakon-
na ehk EMO koormust. "EMO-
sse pöörduvate perede arv on 
eriti suur just reedest pühapäe-
va õhtuni, mil perearsti kätte ei 
saa," tõdes Beškina. 

Kui tavaliselt pöördub laste-
haigla vastuvõtuosakonda 65-
70 last päevas, võib see nä-
dalavahetustel ja haigestumise 
kõrgajal kasvada 90-120 peale. 

Nurm lisas, et nad said ko-
dus käies oma töökaaslas-

te elu kergemaks te-
ha. "Ise koduvisii-

te tehes tundsi-
me, et vähe-
malt need 
lapsed lä-
hipäevil 
EMO-sse 
ei pöördu 
ja kollee-
gidel las-

tehaiglas on 
nii mõnedki 

patsiendid vä-
hem," lausus ta. 

"Koduarsti kutsete 
arv on selges korrelatsioo-

nis haigestumise sageduse ja ka 
EMO-sse pöördumistega."

Kodukutsete vastuvõtt pea-
tub ajutiselt suveks, et septemb-
ris taas alata. Senist kogemust 
analüüsides tõi Nurm välja, et 
väljakutsetele suunduvad ars-
tid on selle ajaga süsteemi sel-
geks saanud ja kõik sujub pa-
remini kui päris algul. "Ka ko-
duarsti kohvri sisu oleme jooks-
valt komplekteerinud vastavalt 
praktilistele vajadusele – alusta-
sime kõik ju ühiselt valgelt le-
helt," lausus ta.

SAJAD VÄLJAKUTSED: Koju tulevat 
arsti vajavad enim väikelapsed

Ägeda haigestu-
mise korral saab 

koduarst vajadusel 
lapsele ka retsepti 

kirjutada.Kuidas ja millal saab haigele  
lapsele arsti koju kutsuda?
• Koduarsti saab kutsuda 

reedel, laupäeval ja püha-
päeval kuni 12-aastaste-
le haigestunud lastele. 
Visiite võtab vastu 
Tallinna Kiirabi dis-
petšer tel 697 
1145 kl 12-20. 
Ette tellida ars-
ti ei saa, helis-
tada tuleb sa-
mal päeval.

• Koduvisiite teeb üldarst 
või pediaater koos Tallinna 
Kiirabi erakorralise meditsii-
ni tehnikuga reedel ja puh-
kepäevadel kl 14-22, välja-
sõiduks kasutatakse väike-
autot. Vajadusel väljastavad 

koduarstibrigaadid 
ka ravimret-

septe.
• Projekti 

rahasta-
takse Tal-

linna linna 
eelarvest, 

2022. aastal on 
selleks ette näh-

tud 115 000 eurot. 
Teenus on kutsujale 

tasuta.
• Koduarstibrigaadid teevad 

visiite mai lõpuni. Suvepe-
rioodil jääb teenus pausile, 
kodukutsete vastuvõttu ei 
toimu. Uuesti alustatakse 
septembrist.

Koduarst alustab külaskäike haigete laste juurde reede pärastlõunast. Oma vahetuse raames suundub haige 
lapse koju perearst Triin Perkson. Albert Truuväärt
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Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Kalamaja tänavatel saab 
kuulata lugusid asumi  kõl-
vatust minevikust ning 
unistuste tulevikust, 
Kadriorus saavad selgeks 
pargi taimed ja puud ning 
linnamuuseumis võib putu-
katele hotelli meisterdada.

Kevadine muuseumiöö jätab 
külastuspaigad pikemalt avatuks 
seekord 21. mail, mil ühe euro-
ga pääseb  kõikidesse meie kul-
tuuri säilitavatesse asutustesse. 

Tänavune aasta on linnamuu-
seumile eriline – asutus tähistab 
85. sünnipäeva, millest on natu-
ke kantud ka muuseumiöö tege-
mised. Muuseumi teabejuht Eve 
Veigel rääkis, et nende filiaalid 
on muuseumiööl avatud kella 18-
23. "Viimased külastajad saavad 
sisse pool tundi enne sulgemisi 
ja sissepääs maksab meilgi igal 
pool ainult üks euro," selgitas ta. 
"Kuna Eestis saab trammiga sõita 
vaid Tallinnas, pakub linnamuu-
seum oma 85. sünnipäeva puhul 
muuseumiööl trammisõidule li-
saväärtust – giidituuri mugavalt 
pingil istudes läbi linna sõites." 
Kogunemine on Telliskivi tram-
mipeatuses, kus jagatakse välja 
kõrvaklappidega giidikomplek-
tid. "Sõidame Kadriorgu ja taga-
si ning reis kestab umbes kolm-
veerand tundi," rääkis Veigel. 
"Sõidu ajal jutustab ajaloolasest 
giid värvikaid lugusid pealinna 
minevikust seotuna sellega, mis 
trammiaknast paistab."  

Trammituurid algavad 21. 
mail Telliskivi trammipeatusest 

kell 18 ja 19, venekeelne kell 
20. Pileti hind on 3 eurot ja ja 
selle saab soetada Fientast. Sõi-
duõigus tuleb igaühel endal ka 
valideerida.

Ekskursioon "Kalamaja ka-
nalisatsioonikaevude luugid" on 
pühendatud emaileeritud laua-
nõude tootja ning Pioneer-tüüpi 
pliidi väljatöötaja Karl Graudini 
140. sünniaastapäevale. "Linna-
ruumi elemendid, mida me tava-
liselt tähele ei pane, jutustavad 
omal vaiksel moel lugusid vana-
dest aegadest, ja neile tahamegi 
retke ajal osalejate tähelepanu 

pöörata," selgitas Veigel. Retke 
juhib Kalamaja elanik ja kana-
lisatsioonikaevu luukide huvili-
ne Andres Siplane. Ekskursioo-
ni algus- ja lõpp-punkt on Ka-
lamaja muuseumi ees Kotzebue 
16. 21. mail algavad tuurid kell 
19, piletid saab taas keskkonnast 
fienta.ee. Rännak kestab umbes 
poolteist tundi.

Kell 18 samal õhtul tutvusta-
vad Vana-Kalamaja tänava tule-
vikku arhitektuuribüroo Kava-
kava arhitektid Siiri Vallner ja 
Indrek Peil. Tuur algab samuti 
Kalamaja muuseumi eest. Pile-

tid taas saadaval Fientas. "Rää-
gitakse ka lugusid Kalamaja öö-
dest nii kõlvatul keskajal kui ka 
tänapäeval ning fantaseeritakse 
Kalamaja ja Tallinna ööelu tule-
viku teemadel. Liigutakse möö-
da asumi tänavaid ja tutvustatak-
se ka tee peale jäävaid lokaale. 
Poolteist tundi vältava tuuri vii-
vad läbi Tallinna ööelu nõunik 
Natalie Mets ja Kalamaja muu-
seumi juhataja Kristi Paatsi. Pi-
leti saab taas Fientast.

Muuseumiööl saab tutvuda 
Peeter I "vana palee" ajaloo-
ga ning giid viib jalutuskäigule 

Kadrioru parki, kus räägib par-
gi taimedest ja puudest. Jalu-
tuskäik lõpeb jaapani aias. Ees-
tikeelse tuuri algus kell 18   ja 
venekeelse 18.30 (piletid mõle-
ma puhul Fientast), Peeter I ma-
ja juurest.

Kuidas olla keskkonnasõb-
ralik ja loodussäästlik? Sellele 
küsimusele saab vastuse laste-
muusuemis Miiamilla. "Pane kir-
ja oma rohelised sammud ja ja-
ga teistega!" ütles Veigel. "Las-
temuuseumis saavad nii väike-
sed kui ka suured tunda män-
gurõõmu, avastada vanaaegse-

te asjade ja ametite maailma. 
Miiamilla toas on kõiksugu põ-
nevaid asju: uudistamist, puge-
mist, ronimist, mängimist, luge-
mist ja mõtlemist. Loodusetoas 
leiad asju, mida tavaliselt toast ei 
leia: siin kasvavad puud ja suu-
red seened, maas on rohuvaip ja 
sibavad putukad, isegi taevatä-
hed on tuppa toodud. Looduse-
tuppa saab igaüks jätta endast 
maha rohesamme ja luua ühise 
keskkonnaraja."

Fotomuuseum kutsub tutvu-
ma keskaegse raevangla hoone-
ga, avastamist ootavad neli fo-
tokunsti näitust ning püsivälja-
panek Eesti fotograafia vane-
mast ajaloost 1840.-1900. aasta-
ni. Saksamaal Hamburgis elava 
vene dokumentaalfotograafi Je-
katerina Solovjova näitus "Tiir 
ümber päikese. Kolodozero"  ju-
tustab raju loo Tallinnast pärit 
punk-preestrist Arkadist.

Projektiruumis on avatud 
Austraalias resideeruva foto-
kunstniku Karoliina Kase näi-
tuse "Kõikidele pullvasikatele 
siin maailmas", mis käsitleb tee-
mat, kuidas koheldakse suurfar-
mides ja -tootmises loomi. 

Linnamuusuemi peamajas Ve-
ne tänaval räägitakse muuseu-
miöö raames elurikkusest lin-
nas ja uuritakse, milliseid olen-
deid näeb seal oleval näitustel. 
"Huvilistel on võimalik meister-
dada putukahotelle ning jagada 
kogemusi ja koguda ideid, kui-
das elurikkusele kaasa aidata," 
mainis Veigel. 

Vaata muuseumiöö kava 
https://programm.muuseu-
mioo.ee/

Д 10.00-10.30 Tehnika tn Pärnu mnt viadukti 
all parklas pakendikonteinerite juures

Д 10.40-11.10 Tallinn-Väike peatuse juures 
(Tondi Olerexi kõrval platsil)

Д 11.20-11.50 Uue-Maailma 11 juures, 
garaažide ees

Д 12.00-12.30 Vaikne/Magasini ristmikul 
pakendikonteinerite juures

Д 12.40-13.10 Juhkentali 12 ees 
(Kalevi spordihalli parklas)

Д 13.20-13.50 Lastekodu/Odra ristmikul 
(Lastekodu 31a kõrval, pakendikontei-
nerite juures)

Д 14.00-14.30 Torupilli Selveri parklas

Д 14.40-15.10 Lastekodu 11b 
(Keskturu parklas)

Д 15.20-15.50 Viadukti/Leete ristmikul 
(Leete 1a kõrval, pakendipunkti juures) 

Д 16.00-16.30 Adamsoni 34 juures 

Kasutuskõlblike 
esemete 

kogumisring 
14
MAI

KESKLINN VASTU VÕETAKSE 
TERVEID JA PUHTAID: 

raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, 
riideid ning muid kodutekstiile, mängu-

asju, jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid, 
muusikat/fi lme (DVD, VHS jms), sisustusesemeid 
(sisustuskaunistused, kujukesed, linikud jms), ak-
sessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms), väikse-
maid töötavaid elektroonikaseadmeid (nt föön, 
röster, veekeedukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/kogumisringid

Ajagraafi k ja peatumispaigad:

Ohtlike 
jäätmete 
kogumisring

VASTU VÕETAKSE:  
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, 
akuhappeid, õlijääke ja õlifi ltreid, aegu-
nud ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahusti-
jäätmeid, aiamürke, väetiste jääke, foto- ja 
muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid,
sh päevavalguslampe, elektri- ja elektroonika-
jäätmeid.

Kasutuskõlblikke esemeid võib viia ka 
Paljassaare jäätmejaama korduskasutusruumi 
või Uuskasutuskeskuse poodidesse.

Ajagraafi k ja peatumispaigad:

� 10.00-10.30 Tehnika tn Pärnu mnt viadukti 
all parklas pakendikonteinerite juures

� 12.00-12.30 Vaikne/Magasini ristmikul 
pakendikonteinerite juures

� 14.00-14.30 Torupilli Selveri parklas

Suuremaid asju nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel,
jalgrattad ja töökorras kodutehnikat (nt külmikud, 
pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta.

Ohtlikke jäätmeid võib viia ka kõikidesse Tallinna 
jäätmejaamadesse ja ohtlike jäätmete kogumis-
punktidesse. 

Д 10.00-10.30 Meeliku/Kiviriku ristmikul

Д 10.40-11.10 Katleri staadioni juures 
pakendikonteinerite kõrval

Д 11.20-11.50 Linnamäe tee tänava ääres 
parklas Linnamäe tee 4 juures

Д 12.00-12.30 Läänemere tee 66 ja 70/1 
vahelisel parkimisalal

Д 12.40-13.10 Ümera 54 ees

Д 13.20-13.50 Kärberi 34b ja 40 vahelisel alal

Д 14.00-14.30 Kärberi 4 ees

Д 14.40-15.10 Raadiku tn 8/1 vastas olev roheala 

Д 15.20-15.50 Punane 63 ja 65 ees asfaldi-
platsil (Vilisuu tänava poolsel küljel)

Д 16.00-16.30 Virbi 20 juures

Д 16.40-17.10 J. Koorti haljasala Liikuri ja 
Vana-Kuuli ristmiku juures parklas

Д 17.20-17.50 P. Pinna 19 vastas 
(P. Pinna 12 küljel) 

Д 18.00-18.30 Pae 80 parklas

Д 18.40-19.10 Pallasti 30a parklas 
(Asunduse bussipeatuse juures)

Kasutuskõlblike 
esemete 

kogumisring 
14
MAI

LASNAMÄE VASTU VÕETAKSE 
TERVEID JA PUHTAID: 

raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, 
riideid ning muid kodutekstiile, mängu-

asju, jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid, 
muusikat/fi lme (DVD, VHS jms), sisustusesemeid 
(sisustuskaunistused, kujukesed, linikud jms), ak-
sessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms), väikse-
maid töötavaid elektroonikaseadmeid (nt föön, 
röster, veekeedukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/kogumisringid

Ajagraafi k ja peatumispaigad:

Ohtlike 
jäätmete 
kogumisring

VASTU VÕETAKSE:  
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, 
akuhappeid, õlijääke ja õlifi ltreid, aegu-
nud ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahusti-
jäätmeid, aiamürke, väetiste jääke, foto- ja 
muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid,
sh päevavalguslampe, elektri- ja elektroonika-
jäätmeid.

Kasutuskõlblikke esemeid võib viia ka 
Paljassaare jäätmejaama korduskasutusruumi 
või Uuskasutuskeskuse poodidesse.

Ajagraafi k ja peatumispaigad:

� 10.00-10.30 Meeliku/Kiviriku ristmikul

� 12.00-12.30 Läänemere tee 66 ja 70/1 
vahelisel parkimisalal

� 14.00-14.30 Kärberi 4 ees

Suuremaid asju nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel,
jalgrattad ja töökorras kodutehnikat (nt külmikud, 
pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta.

Ohtlikke jäätmeid võib viia ka kõikidesse Tallinna 
jäätmejaamadesse ja ohtlike jäätmete kogumis-
punktidesse. 

Muuseumiöö viib huvilised 
trammiga ekskursioonile 

Trammis kuuleb aknast paistvate 
paikade kohta põnevaid ajalooseiku.
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pealinn@tallinnlv.ee

"Senaator, kes sa ka ei oleks, 
selle ukse ees pead sa jätma 
kõrvale kõik eraelu tõkked ja 
takistused, sõpruse, poole-
hoiu, allutama oma isiku ko-
gukonna huvidele, nii nagu 
sina mõistad kohut õiglaselt 
või ebaõiglaselt, mõistetak-
se kohut sinu üle viimsel koh-
tupäeval," seisab tekstitahv-
lil raekoja seinal aastast 1651.

Tallinna raekoda kuulub Eu-
roopa vanimate hulka: tänavu 
möödub 700 aastat selle esma-
mainimisest 1322. aastal, ning 
sellele on pühendatud ka tänavu-
se Tallinna päeva etteütlus. Eu-
roopas ei ole alles palju raeko-
dasid, mis pärineks linnale lin-
naõiguse andmise ajast ja mi-
da linnavalitsus kasutaks siia-
ni oma töös. 

Keskajal oli raekoda sõltuma-
tu linnavõimu ja kodanikuuh-
kuse kehastus. Keskaegse linna 
sündi tähistab linnaõigus, mille-
ga maahärra andis kaupmeeste 
kogukonnale õiguse valida en-
da hulgast raad ja ise linna va-
litseda. Selle isevalitsemise süm-
bol oli keskaegsetes linnades rae-
koda. Tallinn sai selle õiguse 13. 
sajandil – 15. mail 1248 kinnitas 
Taani kuningas Tallinna kodani-
kele Lübecki linnaõiguse ja selle-
ga kaasnevad privileegid. Neis on 
ka esimest korda mainitud Tal-
linna raadi. Seetõttu tähistabki  
Tallinn oma raekoja esmamaini-
mise 700. aastapäeva just linna-
päeval 15. mail. 

Algsel kujul rajati Tallinna rae-
koda oma praegusele kohale ilm-
selt juba 13. sajandi teisel poolel, 
kuid sellest ajast ei ole rae asja-
ajamise kohta kirjalikke allikaid 
säilinud. Ajaloolaste arvamused 
raekoja ehitusloo kohta lahkne-
vad, kuid põhiliselt on nad üks-
meelel, et hiljemalt 1280. aasta-
teks pidi praegusel kohal olema 
algne raekoda – ühekorruseli-
ne keldriga kivist hoone. Raeko-
da püstitati tolleaegse turuplat-
si juurde. See on osa praegusest 
raekojast ehk nüüdne  garderoob 
koos selle all oleva keldriga, mida 
hansalinna hiilgeajal mitmes eta-
pis suuremaks ja uhkemaks ehi-
tati. 1370ndatel sai ta ümberehi-
tuse tulemusel tänapäevase pik-

kuse. 1374. aastal laudkatuse-
ga kaetud hoone oli arvatavasti 
ühekorruseline keldriga kiviehi-
tis, mille pööningut kasutati lao-
ruumina. Selle pika ja kitsa hoo-
ne põhjafassaad on nüüdse kaa-
ristu tagasein, kus veel praegugi 
võib näha tolleaegseid lihtsa raid-
raamistusega aknaid. Oma seni 
säilinud suuruses valmis raeko-
da 1404. aastal. 

Majade aadress  
raekoja järgi

1322. aastast on säilinud nii-
siis esimene kirjalik ülestähendus 
raekojast, kui selle järgi määrati 
ühe teise hoone – kõrval asunud 
kivist aida –  asukohta. Ajal, mil 
tänavanimesid ja aadresse veel 
polnud, määratleti hoonete asu-
kohta tuntud objektide abil. Rae 
pärandiraamatus märgitakse tol 
aastal raekoda consistoriumi ehk 
ladina keeles nõupidamise koha-
na. Raamatus on kirjas, et ait 
asus "allpool raekoda" ehk ladi-
na keeles sub consistorio. 

Kinnisvaraga toimunud tehin-
gud kanti kõik rae pärandiraa-
matusse, sest Lübecki õiguse ko-
haselt omandas kinnisvaratehing 
seadusliku jõu alles siis, kui raad 
oli selle kirja pannud. Vanim säi-
linud pärandiraamat sisaldab te-
hinguid aastatest 1312-1360.

Pärast esimest korda on rae-
koda mainitud veel 1333. aastal, 

mil keegi sai hoone taga haavata. 
1337 märgiti aga raevanglat rae-
koja taga ning 1341. aastast pä-
rineb teade, et raad kogunes rae-
kotta otsust tegema. Ladinakeel-
ne consistorium oli raekoja nime-
tusena viimast korda kasutusel 
1388. aastal. Alates 1372. aas-
tast mainitakse raekoda alam-
saksakeelse nimetusega rathus 
(ka raedthus jt sarnased kirja-
pildid) mis lõpuks pikaks 
ajaks hoone ametli-
kuks nimetuseks 
jäigi. Ilmselt oli 
selle taga ka 
see, et rae-
koda pol-
nud lihtsalt 
raehärrade 
nõupida-
miste koht, 
vaid sealt ju-
hiti kogu lin-
naelu. Lisaks oli 
alamsaksakeelne 
nimetus tollastele lin-
navalitsejatele suupärasem.

Raekojast juhiti kogu lin-
na poliitilist ja majanduslikku, 
osalt isegi seltskondlikku tege-
vust. Raekoda oli sageli kohtu-
hoone ja kaupade tutvustami-
se koht. Mõnikord kasutati se-
da isegi teatriruumina. Raesaali 
kasutati nii kohtumõistmise kui 
ka ametlike arutelude jaoks. Sa-
mas raehärrad ka einestasid ja 

lõunastasid seal, pidasid pidusid 
ja korraldasid vastuvõtte. Siiani 
on alles haruldased raehärrade 
pingid 14.-15. sajandist. Üks pink 
oli raehärradele, teine mõeldud 
bürgermeistritele. 

Eakad linnajuhid  
olid au sees

Raehärra oli eluks ajaks vali-
tud rae liige, kes enamasti juh-
tis üht valdkonda või ametkon-
da. Bürgermeistrid olid rae va-
nimad liikmed. 

18. sajandini oli komme, et 
ametis oli korraga seitse rae-
härrat ja kaks bürgermeistrit, 
aga kokku oli raehärrasid siiski 
14 ja bürgermeistreid neli. Poo-
led neist olid ühe aasta ametis, 
ülejäänud ajasid oma elu- ja äri-
asju. Nad olid kõik kaupmehed, 
Suurgildi liikmed – see oli niisu-
gune komme, et linna valitsesid 
rahvusvahelise kaubandusega te-
gelevad isikud. Järgmisel aastal 
need isikud vahetusid. Toona oli 
linnas tõeline omavalitsus, palka 
selle töö eest ei makstud. Palka 
sai ainult sekretär ning hiljem, 
16. sajandil, võeti ametisse ka 
jurist ehk sündikus. Linnavõim 
töötas raekojas 1970. aastani, ent 
linnavalitsuse esindushoone rol-
li täidab raekoda siiani.

Hoone torni ehib tuulelipp 
Vana Toomas, millest on saa-
nud linna sümbol. 

Raekoja juubelit vää-
ristab kontserdisari 

"Tallinn feat. Re-
val – Raekoda 
700". Raeko-
ja võlvide all 
kõlab muusi-
ka renessan-
sist rokokooni, 
esinejad män-

givad muusikat 
ajaloolistel origi-

naalpillidel või nen-
de koopiatel – sellistel, 

mida on kujutatud raekoja 
nikerdustel ja piltvaipadel. Kok-
ku kuuel kontserdil esinevad va-
rajase muusika stuudio Cantores 
Vagantes, renessanssplokkflööti-
de ansambel Gamut Consort, Tal-
linna barokkorkester ning tun-
nustatud solistid Eestist ja Sak-
samaalt. 

Teatritraditsiooni toob juube-
liaastal raekotta tagasi Theat-
rum.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Keskajal 
tehti raekojas 
teatrit ja 
mõisteti kohut

Keskajal sai  
palka vaid rae  

sekretär ja hiljem ka 
jurist. Linnajuhid 
töötasid tasuta.

Raekoja sünnipäevaüritused

• 15. mail kell 13 ja 
14 sünnipäe-
vakontsert 
Raekoda 
700: Samm 
sajandite 
taha. Kiili 
vanamuusi-
kaansambel 
esitab raekoja 
noorusaja muusikat.

• 15. mail kell 17 esineb mee-
leoluka klassikalise kavaga 
Meibaumide pereansambel.

• 21. mail kella 18-23 on rae-
koda muuseumiöö raames 
rahvale avatud.

• 29. mail kell 18 IV vokalisti-
de konkursi finaalkontsert. 
Esinevad üleriikliku ooperi-
lauljate konkursi finalistid.

• 3. mail vanamuusi-
ka vanalinnas: 

kell 20.30 esi-
neb Le Miroir 
de Musique 
Šveitsist,

• 5. juunil kell 
15 esineb 

Rondellus kont-
serdil "Armastus, 

vein ja arstirohi. Ravi-
vad ja teevad haigeks".

• Raekoja torn on avatud 1. 
juunist 31. augustini iga 
päev kella 11-18. Sisse pää-
seb kuni kella 17.30. Torn on 
suletud 23. ja 24.juunil ja 20. 
augustil. Täispilet maksab 4, 
sooduspilet kuni 19-aastas-
tele 2 euro. Tallinn Cardiga 
pääseb torni tasuta.

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab 
Rao tn 1 kinnistu  projekteerimistingi-
muste eelnõu ja eskiisprojekti.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esita-
ti projekteerimistingimuste taotlus Rao 
tn 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. 
Nõmme linnaosa üldplaneeringu koha-
selt asub Rao tn 1 kinnistu pereelamute 
juhtotstarbega alal.
Projekteerimistingimuste eesmärk on 
määrata tingimused Rao tn 1 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks. Rao tn 1 kin-
nistule kavandatava üksikelamu võib pai-
gutada ca 8,0 m kaugusele Rao tänava 
poolsest kinnistu piirist; 6 m kaugusele 
Rao tn 1a poolsest kinnistu piirist; Pärnu 
mnt 476 poolsest kinnistu piirist ca 11 m 
ning Pärnu mnt 478d poolsest kinnistu 
piirist ca 22 m. Kogu kinnistu suurim lu-
batud hoonete (elamu, abihooned) alune 
pindala 1409 m² suurusel kinnistul kokku 
võib olla kuni 255 m² võrrelduna pro-
portsionaalselt Rao tn 1 krundi suurust 
ümbritsevate kruntide suurusega ning 
hoonestusega. Kavandatav elamu (ehiti-
sealune pindala 200 m2) arvestab ümb-
ritsevat hoonestust.  

Projekteerimistingimuste taotluse ja sel-
le lisamaterjalide avalik väljapanek toi-
mub 16. maist kuni 30. maini 2022 Nõm-
me Linnaosa Valitsuse ruumides, Valde-
ku tn 13, I korruse fuajees, küsida infole-
tist.  
PT taotluse nr 2111002/14807 ning 
ameti koostatud PT eelnõuga on võima-
lik tutvuda Tallinna vanas projekteerimis-
tingimuste ja ehitusprojektide registris 
veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/
tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&
MLiik=PT&MID=169737 PT menetluste 
nr PT247400 või Rao tn 1 aadressi alt 
(dokumentide nägemiseks peab ID-
kaardiga sisse logima).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt 
puudutada, on õigus esitada menetlust 
läbiviivale haldusorganile eelnõu või 
taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväi-
teid. Ettepanekute ja vastuväidete esita-
mise tähtajaks on avaliku väljapaneku 
lõppemise kuupäev.
Juhul kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata, soovib haldusorgan as-

ja arutada ilma avalikku istungit läbi vii-
mata.
Menetlusosaline loetakse asja arutami-
sest avalikul istungil loobunuks, kui hal-
dusorgan on väljapaneku alguses või 
menetlusest teatamisel teinud ettepane-
ku asja arutamiseks ilma avalikku istun-
git läbi viimata ja menetlusosaline ei ole 
ettepanekute ja vastuväidete esitamise 
tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväi-
teid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 
lõige 3).
Info tel 645 7300

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab 
Külvi tn 5 kinnistu  projekteerimistingi-
muste eelnõu ja eskiisprojekti.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esita-
ti projekteerimistingimuste taotlus nr 
2111002/12818  detailplaneeringu tingi-
muste täpsustamiseks Külvi tn 5 kinnis-
tul. Külvi tn 5 kinnistu asub alal, mille ehi-
tusõigus on määratud Tallinna Linnavoli-
kogu 07.09.2000 otsusega nr 280 keh-
testatud Külvi tn 5 kinnistu detailplanee-
ringus. Projekteerimistingimuste taotluse 
ja sellele lisatud eskiisi kohaselt soovi-

takse täpsustada detailplaneeringus kä-
sitletud planeeringuala hoonestusala tin-
gimusi, suurendades hoonestusala kuni 
10% ulatuses, tingimusel et ei muutu pla-
neeringualale esialgselt antud ehitusõi-
gus. Projekteerimistingimuste taotlemise 
eesmärgiks on detailplaneeringu lahen-
duse kaasajastamine ja selle tingimuste 
täpsustamine, säilitades detailplaneerin-
gu põhilahenduse. Kavandatud muuda-
tus ei oma olulist linnaruumilist mõju, sa-
muti ei kaasne soovitud muudatustega 
negatiivset mõju naaberkinnistutele ja 
nende kasutajatele.
Projekteerimistingimuste taotluse ja sel-
le lisamaterjalide avalik väljapanek toi-
mub 16. maist kuni 30. maini 2022 Nõm-
me Linnaosa Valitsuse ruumides, Valde-
ku tn 13, I korruse fuajees, küsida infole-
tist.  
Projekteerimistingimuste taotluse ja sel-
le lisamaterjalidega on võimalik tutvuda 
ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil 
https://www.ehr.ee. Projekteerimistingi-
muste taotluse nr 2111002/12818 ja 
asendiplaani ning ameti koostatud pro-
jekteerimistingimuste eelnõuga on või-

malik tutvuda Tallinna  planeeringute re-
gistris aadressil https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/
DP003210#tab35
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi 
võib avatud menetluse korras antav õi-
gusakt puudutada, on õigus esitada me-
netlust läbiviivale haldusorganile eelnõu 
või taotluse kohta ettepanekuid ja vastu-
väiteid. Ettepanekute ja vastuväidete 
esitamise tähtajaks on avaliku väljapa-
neku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või vastu-
väiteid ei esitata soovib haldusorgan as-
ja arutada ilma avalikku istungit läbi vii-
mata.
Menetlusosaline loetakse asja arutami-
sest avalikul istungil loobunuks, kui hal-
dusorgan on väljapaneku alguses või 
menetlusest teatamisel teinud ettepane-
ku asja arutamiseks ilma avalikku istun-
git läbi viimata ja menetlusosaline ei ole 
ettepanekute ja vastuväidete esitamise 
tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväi-
teid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 
lõige 3). Info tel 645 7300

19. sajandil tabas Euroopat suur 
keskaja vaimustus, mil ka arhitektuu-
ris püüti olla rohkem keskaegsed, kui 

keskaeg ise. Seetõttu raiuti raekoja 
algselt nelinurksed aknad teravkaa-

reliseks. Nüüd aga on akende endine 
kuju taastatud.

Arhiiv
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Tulekul Pae pargi 
rahvajooks
26. mail toimub Pae pargi tasuta rah-
vajooks, kus on kavas  5,1 km põhi-
jooks ja 300 m lastejooks. Stardi-
numbrite väljastamine algab 26. mail kl 
16.30, kuni 7-aastastele mõeldud las-
tejooksud stardivad kl 17.30 ja põhidis-
tants ehk 5,1 km kl 18.30. Lisaks indivi-
duaalvõistlusele selgub Lasnamäe kii-
reim kool. Võistluse keskus paikneb 
Lasnamäe linnaosa valitsuse (Pallasti 
54) hoone taga ning autoga tulijad 
saavad parkida Kumu parklas Valgel 
tänaval. Registreerimine on avatud 25. 
maini kl 23.59 veebis http://iseteenin-
dus.pargijooksud.ee/
 

Seminar loomadest 
ajaloos Kiek in de 
Kökis 
Neitsitorni loengusaalis toimub 14. 
mail kl 11 ajaloomuuseumi, Tallinna üli-
kooli keskaja keskuse ja linnamuuseu-
mi seminar "Loomad ajaloos ja kultuu-
ris". Ühisseminaril vaadeldakse vara-
sematest näitustest tõukunud teema-
sid: loomad visuaalkultuuris ja arheo-
loogias, loomapidamine linnas ning 
loomad linlase toidulaual. Seminar on 
osalejatele tasuta. Osalemiseks regist-
reeruda https://form.jotform.
com/221142378431348, info  www.
linnamuuseum.ee
 

Botaanikaaias  
teemapäevad  
"Kevad aias"
Mais on botaanikaaed õievahus ning 
tähelepanu väärib ka uue näo saanud 
mägiaed, mida näeb ekskursiooni käi-
gus. Rohenäpud saavad juhatust tai-
mede pikeerimiseks ja võitluseks kah-
justajatega.  14. ja 15. mail toimuvad 
töötoad ja ekskursioonid on sissepää-
supiletiga, pikeerimise töötoaks tuleb 
eelregistreerida https://forms.
gle/38bdYhPp98VG7b4L8. Kõik üri-
tused algavad kassa juures, laste töö-
tuba palmimaja õppeklassis.

ÕPILASED ON OODATUD LUULEKONKURSILE

Keskkonna- ja kommunaalamet ning ajakiri Hea Laps kuulutasid välja Läänemere-tee-
malise luulekonkursi pealinna koolide 1.-9. klassi õpilastele, luuletusi saab esitada 25. 
maini. Konkursil saab osaleda õpilane oma luuletusega, samuti võib kogu klass esitada 
ühist loomingut või kokku pandud luulekogu. Luuletus ei tohi olla osalenud varasematel 
võistlustel ega varem avaldatud. Töid oodatakse siret.valge@tallinnlv.ee  Esikoha võitjale 
on auhinnaks ajakirja Hea Laps aastatellimus ja meremuuseumi perepilet, parimat klassi 
premeeritakse muuseumitunniga lennusadamas. Konkursile saabunud luuletustest 
koostatakse näitus Vabaduse väljaku tunnelis. Konkursi tingimused leiab tallinn.ee/kesk-
kond/Minu-meri,-Laanemeri-luulekonkurss

Minu  
TALLINN

Iga rohelist nurgakest ei pea  
hoonega täitma
Laulja Helin-Mari Arder 
 
Armas miljööväärtuslik piirkond on Kassisaba. Tallinna meeldiv eripära 
on kindlasti rohealade ja parkide rohkus, suhteliselt väikese vaevaga 
saab siin rohelusse jalutama minna. Olen seda meelt, et rohelust ja 
varju andvaid põlispuid tuleb teadlikult hoida. Igat vabanevat nur-
gakest ei peaks kohe mõne hoonega täitma! Rohealasid tuleks pi-
gem juurde luua. See on oluline eriti suvel, kui on väga kuumad il-
mad. Vältima peaks asfaltkõrbete teket. Hallid alad on potentsiaal-
ne terviserisk mitte ainult vanematele inimestele, vaid kõigile, kes 
suvel linnas tegutsevad. Muru ja rohelus vajab küll hooldust, 
kuid tasub end igati ära. Linna tuleks hoida nii rohelisena, 
kui võimalik. Suvel on ju tegelikult linnas väga mõnus, sest 
paljud sõidavad maale ära ja trügimist on vähem.  Elan lü-
hikese jalutuskäigu kaugusel vanalinnast ja hindan meie 
hästi säilinud ajaloolise linnakeskuse omapära väga.  Se-
da enam, et viimasel paaril aastal kohtab vanalinnas üha 
rohkem huvilisi kõikjalt Eestist. Pärast viirusepuhangust 
tingitud pausi annaks seal kindlasti taas ergutada ka 
muusikaelu. On ju üks Tallinna eeliseid, et siin toimub tava-
päraselt palju kultuurisündmusi. 

• 15. mai on Tallinna päev. Pealinn küsis tuntud elanikelt, millega Tallinn neid võlub.

EVE KIVI: Kadriorg pole  
estraadišõu, see on ooper!

Imetlen puitasumite 
võlu
Filminäitleja Eve Kivi

Elan Kadrioru lähedal, ilu-
sa ilmaga lähen ikka par-
ki istuma ja jalutama. 
Poska tänav on lausa 
vapustav näide eesku-
julikult korda tehtud tä-
navast, kus tänu eraldi 
radadele on nüüd meel-
div ja ohutu liikuda nii jala-
käijail, rattureil kui autodel. 
Varasema lohku sõidetud tee 
asemel, kus õiget kõnniteedki pol-
nud, on nüüd kõigil omaette kulgemis-
teed. Meeldib, et Kadrioru piirkonna 
majad on valdavalt mahedais ja loo-

duslähedastes värvides korda tehtud. 
Kadriorgu ei sobi kriiskavad 

ja eredad moevärvid, 
nagu näiteks kärts-

punane või lilla. 
Sellega võiksid 

arvestada ka 
pargiläheda-
sed uued 
hooned. Kad-
riorg pole est-
raadišõu, see 

on ooper! Viru 
tänava ots on 

samuti hea näide 
meeldivast linnaruu-

mist, kus meeldiv ja tur-
valine kõndida. Vanalinna kõrval on ka 
puitasumid need, mille võlu ikka ja jälle 
imetlen. 

Tallinna head  
liikumisvõimalused 
on inimesele sama 
olulised kui toit
Liikumismentor René Meimer
 
Tallinn on just paraja suurusega linn – 
pole liiga suur ega liiga väike. Kõik on 
siin suhteliselt lähedal ja teenused 
kättesaadavad. Olen elanud viis-
teist aastat Lahemaal, 70 km 
Tallinnast, ja oskan seda hin-
nata. Poed, ühistransport ja 
arstiabi on lähedal – see on 
meie linna võlu! Elan ise kesk-
linnas Kreutzwaldi tänaval ja 
mõnusalt lähedal on ka loo-
duslikud Pirita, Nõmme ja St-
roomi. Lasnamäe kepikõnnirajad 
on vägagi positiivse muutuse läbi 

teinud. Nii Tondiraba kui ka Pae park on 
kepikõnniks väga head. Rajad on saa-
nud õige katte. Tondiraba pargi saepuru 
ja peene killustikuga terviserajad on 
sportimiseks igati head. Ja Pae pargi ligi 
paarikilomeetrine saepururada ümber 
tiigi on lausa fantastiline! Huvi on suur, 
igas mu kepikõnnitunnis käib mituküm-
mend inimest. Stroomis on vaikse ilma-

ga hea kõndida piki 
merepiiri kõva liiva 

peal, tuulisemal 
päeval saab 

kasutada lä-
hedal asuva  
metsa mõ-
nusaid tervi-
seradu. Liiku-
misvõimalus 

on inimestele 
sama tähtis kui 

hea toit!

Tallinna suurim võlu 
on mosaiiksus 
Pianist ja interpreet Sten Lassmann

Tallinn on ülitugevalt mosaiikne linn, 
selles seisneb  tema 
omapära ja suurim 
võlu. Näiteks Ees-
ti kõige tiheda-
ma liiklusega 
tänava, Liival-
aia tänava ää-
res kaht sa-
mas stiilis ja 
samast ajas-
tust maja järjest 
peaaegu polegi. 
Jalutuskäik Tallin-
nas on erakordne eks-
kursioon läbi eri ajastute. Siin 
on säilinud märkimisväärne osa ajaloo-

lisest puitmajade rajoonist, näiteks Ta-
tari ja Süda tänava kandis. Väärtuslik-
ku miljööd on siin palju! Mina elan 
kesklinnas, Süda tänava alguses eesti-
aegses kivimajas puitmajade kõrval. 
Näen oma köögi aknast hõlmikpuud ja 

tänavat, mis tõesti tavapärast suur-
linna tänavat meenutab. Näen 

kodust ka Pärnu maanteed ja 
Jaani kirikut. Magamistoa 

aknast välja vaadates aga 
silman väikelinna vaikset 
asumit. Tugev eriilmelisus 
annab Tallinnale ajalise ja 
ruumilise õhulisuse. Samas 
on Tallinn oma funktsiooni-

delt tõeliselt kaasaegne linn. 
Mosaiiksus väljendub ka kul-

tuuripildis. Siin on elanud era-
kordselt palju eriilmelisi heliloojaid, 

rahvusklassikuist Tormise ja Pärdi 
põlvkonnani.   

Maist juulini kestab Tallinnas 
Iberofest, mis tutvustab 
Hispaania ja Ladina-Ameerika rii-
kide kultuuri. Selle raames on ava-
tud näitused, saab vaadata tant-
suetendusi ning maitsta hispaania 
toite.

Iberofesti kava hõlmab eri üritusi nii  
muusika, kunsti, tantsu, gastronoomia, 
kirjanduse kui kino vallast. Kadrioru 
lossi ees on avatud tasuta kunstinäitus, 
mis rõõmustab kunstihuvilisi ööpäev lä-
bi 12. juunini. Seal saab näha paljusid 
Prado muuseumi tähtsamaid meistriteo-
seid nagu Diego Velázqueze "Õuedaa-
mid", Francisco de Goya "Alasti maja", 
Fra Angelico "Neitsi Maarja kuuluta-

mine" ning teoseid Hispaania, Flaami 
ja Itaalia maalikoolkondade kogudest.

Kõik maalid on üks ühele suuruses 
kõrglahutusega reprodukstioonid. Nende 
juures on ka info originaalteoste ja au-

torite kohta. Näitust korraldab Hispaa-
nia suursaatkond Eestis koostöös Prado 
muuseumi, Eesti Kunstimuuseumi, Tal-
linna kultuuriameti, Kadrioru pargi ja 
saatkonna turismiosakonnaga Helsingis.

Välinäitus sai alguse 2011. aastal tä-
nu muuseumi ja Hispaania rahvusvahe-
lise arengukoostöö agentuuri (AECID) 
vahelisele lepingule. Koostöös mitmete 
kultuurikeskustega on näitust esitletud 
nii Ameerikas, Aafrikas, Aasias kui ka 
Euroopas.

Festivali algatas Hispaania suursaat-
kond 2014. a märtsis, et anda teistele 
Iberoameerika saatkondadele võimalus 
enda riiki siinmail laiemalt tutvustada ja 
kultuuri kaudu Eestiga sidemeid tihen-
dada. Lisaks saatkondadele löövad kaa-
sa  kohalikud koostööpartnerid ja his-
paania keele keskused Tallinnas.

Iberofesti programmiga saab tut-
vuda https://iberofest.ee/program-
2022/?lang=en

Iberofest tõi Kadriorgu Hispaania tuntud kunstiteosed 

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


