
ANTON 
ALEKSEJEV:  
Mul on  
vedanud,  
et elan  
Eestis!
Loe lk 12–13

S
ca

np
ix

ESMASPÄEV,  
30. MAI 2022  
NR 16 (764) 

TASUTA   
 EESTI SUURIM  
AJALEHT

•  Moskvas sündinud ja seal 48 aastat elanud Anton Aleksejev  
õppis eesti keele ära juba Venemaal.

.•  Tallinn andis tuntud rindereporterile teenetemärgi.

VANALINNAPÄEVAD: 
Juubelifestival pakub  
üle 400 ürituse.  
LOE LK 6–7

TALLINLANE!  
Kui tahad tasuta  
Pealinna oma  
postkasti, helista  
6616616



TERVIS  •  30. mai 2022  •  32  •  30. mai 2022  •  TERVIS

la vähi tekkega ja on nn kõr-
ge riski tüübid.»

Kolme ülimalt levinud vähi-
liigi – emakakaelavähi, rinna-
vähi ja jämesoolevähi – puhul 
on võimalik haigestumist enne-
tada sõeluuringutel käies. Sa-
mas on Hollo sõnul Eestis ars-
tide usaldamine natukene keh-
vem kui teistes põhjamaades. 
Endiselt levivad linnalegendid, 
et vähiravi on tohutute kõrval-
toimetega ja täielikuks parane-
miseks on ka teisi viise. «Väga 
kurb on seda öelda, aga mul on 
olnud mitmeid patsiente, kes on 
loobunud ravist,» ütles Värik. 
«Need on peamiselt noored ja 
teadlikud patsiendid, kes arva-
vad, et nad on ise võimelised 
oma vähki küll kristallide, ko-

putamiste, imedieetide või til-
kadega ravima.» 

Põhjused tubakas 
 ja vale toit

Viiklepa sõnul on meditsii-
nis «töö tellija materjalist» ja 
kui varasemas elus pole enda 
tervist hoidnud, võib koos vä-
higa olla juba hilja seda teha. 
«Posija poole pöördudes võib 
hing küll rahu saada, kuid kau-
gele arenenud kasvajat nii ei 
ravi,» märkis ta. «Paranevad 
ilmselt ainult need juhud, kus 
tegu vaid kasvaja «hirmuga» 
ja tegelikult kasvajat polnud-
ki. Kahjuks kaugele arenenud 
kasvajate korral imesid ei juh-
tu ja alati soovitaks pöörduda 
vähiravi keskustesse.»

Väriku sõnul maksis viivi-
tus ja mehele meeldida taht-
mine rängalt kätte. «Naine ei 
julgenud minna operatsioo-
nile ja lasi õige aja mööda,» 
ütles ta.

Kui esimeses staadiumis 
vähki saab ravida 90% juhtu-
dest, siis neljandas staadiumis 
on 15% juba päris hea tulemus.

Värik ise on rinnavähi võit-
nud ja olnud samas võitluses 
toeks nii oma emale, vana-
emale, tädile kui ka mitmete-
le teistele sugulastele. 12 aasta 
eest sai tema halvim unenägu 
reaalsuseks. «Kõigepealt läk-
sin arsti juurde kontrolli, teh-
ti mammograaf, ja kui ma oo-
tasin vastust, oli see minu elu 
kõige hullem aeg,» kirjeldas 
Värik. «Kukkusin täiesti auku. 
Kuigi olin üsna teadlik, jälgisin 
ennast, käisin kontrollis, avas-
tati mul tänaseks 12 aastat ta-
gasi, 9. mail 2010. aastal teise 
staadiumi vähk.»

Kõik arvavad,  
et haigeks ei jää

Diagnoosile järgnes operat-
sioon ja pool aastat kestnud 
keemiaravi. Nüüd tahab vähist 
paranenud Merike enda elujõu 
ja aktiivsusega süstida terve-
nemisusku teistelegi diagnoosi 
saanutele ja seista selle eest, et 
aina rohkem avastatakse vähk 
varases staadiumis ehk tõu-
seks sõeluuringutel osalemise 
sagedus. Et paljudel juhtu-
del annab vähk en-
dast sümptomi-
tega teada al-
les viimas-
tes staa-
diumites, 
on see hai-
gus jätku-
valt Ees-
tis süda-
me-vere-
soonkon-
nahaiguste 
järel kõige sa-
gedasem surma-
de põhjustaja.

Ometi on veel pikk tee 
minna, sest pooled sõeluurin-
gutele kutsututest ei tule liht-
salt kohale. Eestis avastatakse 
vaid iga viies vähijuhtum sõe-
luuringute abil, ülejäänud tu-

vastatakse juhusliku kontrol-
li käigus või tervise tuntaval 
halvenemisel.

Põhja-Eesti Regionaalhaig-
la günekoloog-vanemarsti Eva-
Maria Niine-Roolahti sõnul on 
tal raviga liigselt viivitanud 
naistest kahju. «Nad tulevad 
juba väga kaugele läinud hai-
gusega või lihtsalt ütlevad, et 
mul ei olnud mingit häda ning 
ma ei näinud vajadust güneko-
loogi juurde tulla,» rääkis ta. 
«Kui nad oleksid kasvõi mõ-
ni kuu varem tulnud, oleksi-
me saanud palju rohkem nen-
de heaks ära teha.»

Ida-Tallinna Keskhaigla on-
koloog-juhtivarst Tiina Tuul li-
sas, et pea iga teine inimene 
arvab, et temal kasvajahaigust 
ei tule. «Arvatakse, et kuna 
ei ole kellelgi seda perekon-
nas või lähedaste seas olnud, 
siis ei ole ka mul,» selgitas ta. 
«See on miski, millest ei jul-
geta mõelda ja mida ei seosta-
ta iseendaga.»

Värik lisas, et kui inime-
ne tunneb end hästi, ei os-
ka ta halbadele asjadele mõel-
da. «Kui ma tunnen end häs-
ti ja  olen terve, siis ei tahagi 
ma mõelda sellistele teemade-
le,» sõnas ta. «See on küllaltki 
depressiivne. Inimesed tahavad 
elada toredat elu.»

Vähiravi on teinud lääne 
meditsiinis läbi tohutu aren-
gu. Üks kardetumaid diag-

noose maailmas tähendab 
tänapäeval  tihti vaid 

ühte operatsioo-
ni ja täielikku 

tervenemist. 
Mitmeid 
eluaastaid 
saab pal-
judel juh-
tudel lu-
bada isegi  
metastaa-

tilistele hai-
getele, kellel 

on vähisiirded 
levinud organis-

mi mitmetesse elun-
ditesse. «Varem arvati, et 

kui sul on avastatud kasvaja, 
siis varsti sured,» lausus Tuul. 
«Tänasel päeval see enam nii 
ei ole. Rinnavähi patsiendid 
elavad viis aastat ja kauem ka 

tu. «Vähiravis tuleb uuendusi, 
uusi ravimeid ja ravimeeto-
deid peale väga kiiresti,» mär-
kis ta. «Eesti vähiravi ja ars-
tid on maailmatasemel, inime-
sele püütakse leida sobiv indi-
viduaalne raviplaan.»

Uuringud üliolulised
Kaitstud ei ole vähktõve eest 

keegi, kuid paranemise toob va-
rajane avastamine. Võtmeküsi-
mus seisneb selles, kui palju on 
haigus jõudnud organismi laas-
tada hetkeks, mil see avasta-
takse. «Üldiselt on vähieelsed 
seisundid ligi sada protsenti ra-
vitavad,» ütles TAI vähi sõe-
luuringute registri juht Vahur 
Hollo. «Vähi esimestel staadiu-
mitel on see tavaliselt 90% li-
gi, ja kui see on juba neljandas 
staadiumis, siis on 15% päris 
hea tulemus.»

Vähieelne seisund on hai-
guslik seisund, mis võib vähiks 
areneda. «Näiteks emakakae-
la vähi puhul on selleks kõr-
ge riskitüübiga papilloomivii-
rusesse nakatumine,» selgitas 
Viiklepp. «HPV on seksuaal-
sel teel leviv viiruste grupp, 
mille seos emakakaelavähi-
ga on väga tugev, sest suur 
osa emakakaelavähkidest on 
põhjustatud HPV infektsioo-
nist. On teada rohkem kui sa-
da eri HPV tüüpi, neist vähe-
malt 14 on seotud emakakae-

VÄHKI SAAB VÕITA: Kuigi kasvajad on üha paremini ravitavad, 
usuvad paljud haiged arsti asemel pigem kristalle või imetilku
«Üks mu patsient ei soostunud minema vähioperat-
sioonile oma mehe pärast. Ta otsustas, et ei lase endal 
rinda ära lõigata. Kahjuks on see naine tänaseks sur-
nud ja mees kasvatab üksi väikest poega,» räägib Põh-
ja-Eesti Regionaalhaiglas vähihaigeid nõustav Merike 
Värik. Kuigi rasvumise ja keskkonna saastatuse tõttu 
vähki haigestumine üha kasvab, siis sellesse suremist 
on võimalik vähendada, kui vaid inimene õigel ajal ravi 
saab. Eestis sureb vähki 700 inimest aastas.

Tule Kristiines-
se tasuta trenni!
Kristiine linnaosas algab täna-
vajõusaali tasuta treeningsari, 
osaleda saab 30. mail ning 6., 
13. ja 20. juunil. Treeningud 
toimuvad eelmisel aastal val-
minud Paldiski mnt 65b ja 
Endla 92 hoovis asuvas jõulin-
nakus. Treener jagab nippe 
ning võtteid, kuidas õues 
spordiga tegeleda ja rohkem 
trikke teha. 

Laagna tee ää-
rest koristati 47 
tonni kive 

OÜ Tallinna Kommunaaltee-
nused koristas Laagna teelt 
47 tonni kive, 25 m3 olmeprü-
gi, 7 m3 suurt prügi ja rehve 
ning 30 m3 oksi. Abilinnapea 
Vladimir Sveti sõnul kandub  
Laagna tee tehnoribadele ja 
haljastustele palju prügi üm-
berkaudsete majade prügi-
kastidest, mille kaaned on tihti 
avatud. Laagna teel jõuab lõ-
pusirgele ka valgustuse re-
mont, asfalt taastatakse lähi-
ajal. 
 

Raamatukogust 
saab laenata 
muuseumi- 
pileteid
Keskraamatukogu kahest ha-
ruraamatukogust – Kalamaja 
ja Kadrioru raamatukogust – 
saab nüüd lisaks linnamuu-
seumi ja kirjanduskeskuse 
ühispiletitele tasuta laenutada 
ka tervisemuuseumi pere- ja 
üksikpileteid. Pileteid saab 
laenata kord kvartalis 14 jär-
jestikuseks päevaks. Pileti 
saadavust laenamiseks näeb 
e-kataloogist ESTER. Tervis-
hoiumuuseumis on avatud pü-
sinäitus «Avameelselt sinu ke-
hast» ja 12. juunini aastanäi-
tus «Palju õnne!», mis räägib 
heaolust, vaimsest tervisest ja 
tasakaalust elus.

siis, kui need on metastaatili-
sed haigused, ja nad elavad ak-
tiivselt: käivad tööl, kasvata-
vad lapsi, elavad täisväärtus-
likku elu.»

Kristiina 
Kröönström
kristiina 
Kroonstrom@ 
tallinnlv.ee

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Igal aastal haigestub rinnavähki 1000 naist

• Värskeimad TAI andmed 
vähktõve kohta pärine-
vad 2019. aastast, mil 
Eestis registreeriti 
8891 vähki esma-
haigestumist. 
Sellest 4431 
diagnoositi 
meestel ja 4460 
naistel.

• 2019. aasta 31. 
detsembri seisu-
ga elas Eestis 66 
215 inimest (26 861 
meest ja 39 354 naist), 
kellel oli kunagi elu jooksul 
diagnoositud mõni pahaloomu-
line kasvaja, kõige sagedamini ees-
näärmevähk või rinnavähk.

• 2019. aastal diagnoositi 51% mees-
patsientidel lokaalne kasvaja, kuid 
18% patsientidel oli vähk diagnoosi-
mise ajal juba andnud kaugele arene-
nud. Naispatsientidel olid samad näi-
tajad vastavalt 53% ja 16%. 

• 2019. aastal diagnoositi naistel I 
staadiumis 37% rinnavähijuhtudest, 
mis on 5% võrra rohkem kui aasta 
varem. IV staadiumi osakaal püsis 
10% piires. Ka emakakaelavähki 
diagnoositi I staadiumis sagedamini 
kui 2018. aastal (32% vs 28%), ent 
samal ajal suurenes ka IV staadiumis 
diagnoositud juhtude osakaal (15% 
vs 12%). IV staadiumis kopsuvähki 
diagnoositi naistel ja meestel üle 
40% juhtudest, samal ajal kui I ja II 
staadiumis diagnoositud juhtude 
osakaal kokku jäi alla 30%. Nahame-
lanoomi juhtudest diagnoositi I staa-
diumis meestel üle 40% ja naistel üle 
50%. Jämesoolevähi juhtudest diag-

noositi endiselt ligi 
veerand IV staa-

diumis.
• Igal aastal 

saab Eestis 
rinnavähi 
diagnoosi 
ligi 1000 
naist. 
Rohkem 
kui nel-

jandik 
naistest 

saab oma 
diagnoosist 

teada tänu sõeluu-
ringule. Rahvusvaheli-

sed uuringud näitavad, et sõeluu-
ringute korraldamine on efektiivne, 
kui sellest võtab osa vähemalt 70% 
sihtrühma naistest. 2020. aastal osa-
les rinnavähi sõeluuringul 54% kutsu-
tud naistest, mullu kerkis hõlmatus 
60%-ni.

• Sõeluuringute kohta saab lisainfot 
küsida oma perearstilt või haigekas-
sa infotelefonilt 669 6630. Vaata ka 
lisaks: www.soeluuring.ee Sõeluurin-
gus osalemiseks ei ole vaja jääda 
kutset ootama. Kutse sõeluuringule 
on leitav ka patsiendiportaalist www.
digilugu.ee (Terviseandmed → Saa-
tekirjad)

• Aastal 2000 suri Eestis enne 65-aas-
taseks saamist vähki 1200 inimest. 
Tänu 1990ndatel alustatud tubaka-
poliitikale, inimeste elutingimuste ja 
terviseteadlikkuse paranemisele, sa-
muti hüppeliselt paranenud ravivõi-
malustele, on see arv märgatavalt vä-
henenud ja jääb 2030. aastal eelda-
tavalt juba alla 700. 

Mille järgi kahtlustada, et mul on vähk?

• Eesti Vähiliidu andmetel 
peetakse vähktõve 
ohumärkideks tead-
mata põhjusel verit-
sust või verejooksu, 
pikemaajalisi muu-
tusi seedetegevu-
ses, sünnimärkide 
muutumist või uute te-
ket, aja jooksul süvene-
vaid neelamisraskusi, pike-
maajalist või korduvat köha, pikema-
ajalist hääle kähenemist, urineerimis-

probleeme, nahaaluste sõlmede 
teket ja suurenemist
• Samuti pikaajalist teadmata 

põhjusega palavikku, kõh-
numist teadmata põhjusel, 
pikemaajalist valu, mille 
põhjus pole teada, mitte-

paranevaid teadmata põh-
jusel tekkinud haavandeid. 

• Kaebuste korral tuleb pöörduda 
oma perearsti poole, kes vajadusel 

teeb uuringud ja suunab patsiendi 
edasi vähiarsti juurde. 

Tervise arengu instituudi  
(TAI) registrite osakonna ju-
hataja Piret Viiklepa hinnan-
gul sõltub ravi edukus vähi 
paikmest, vormist ja ulatusest 

– kas see on metastaasidega 
või lokaalne kasvaja. Samuti 
inimese vanusest, kaasuvatest 
haigustest, eluviisidest ja usal-
dusest meditsiinisüsteemi vas-

Kuigi vähki haigestub järjest rohkem inimesi, on sellest tänapäeval üha sagedamini võimalik terveks saada. Eriti siis, kui käia regulaarselt arsti juures kontrollis ja minna ravile õigel ajal. Scanpix

Kui nad 
oleksid mõni kuu 

varem tulnud,  
oleksime saanud 

rohkem nende 
heaks teha.

Viiklepp rõhutas, et vähi-
ravi oleneb siiski vähi paik-
mest, levikust ja vormist, sa-
muti on ravi talumine indivi-
duaalne, seega ei maksa ette 
karta vähiravi raskestitaluta-
vust või ebamugavust.

2/3 vähijuhtumitest on seo-
tud tubaka ja väärtoitumisega. 
Suitsetamine põhjustab koguni 
80-90% kõigist kopsuvähi sur-
madest. Lisaks tubaka tarvita-
misele on peamisteks väldita-
vateks vähktõve põhjusteks vä-
hene kehaline aktiivsus ja üle-
kaal, oma osa on ka alkoholil, 
ebatervislikul toiduvalikul ja 
ultraviolettkiirgusel.

Vaadeldes Eesti vähihaiges-
tumuse andmeid, mis on kätte-
saadavad alates 1968. aastast, 
võib täheldada, et 50 aasta jook-
sul on vähijuhtude arv märga-
tavalt kasvanud. «Vähki diag-
noositakse rohkem, kuna ela-
nikkond vananeb,» tõdes Viik-
lepp. Kasvab ka elustiilist tin-
gitud vähirisk. Euroopas prog-
noositakse 2035. aastaks vähi-
haigestumuse 25% tõusu. Ees-
tis läheneb praeguste trendi-
de jätkudes uute vähijuhtude 
arv 2030. aastal juba 11 000-
le. Ühelt poolt on see tingitud 
rahvastiku vananemisest, teisalt 
elustiilist tulenevate riskitegu-
rite (nagu rasvumine) mõjust. 

Soolevähki haigestumine 
kasvab

Sagedamad pahaloomulised 
kasvajad meestel olid eesnäär-
me- ja kopsuvähk, mis moo-
dustasid vastavalt 25% ning 
13% kõigist vähi esmasjuh-
tudest meestel. Naiste hulgas 
diagnoositi kõige sagedamini 
rinnavähki ja naha mittemela-
noomi, mis moodustasid vasta-
valt 19% ja 18% kõigist esm-
asjuhtudest naistel.

Naiste seas kasvab rinnaväh-
ki haigestumine, mis võib osa-
liselt olla tingitud sõeluuringu 
vanuse ülempiiri tõstmisest 69. 
eluaastani 2018. aastal «Nii na-
gu meestel, suureneb ka naistel 
käär- ja pärasoolevähki haiges-
tumus,» märkis Viiklepp.  «Ent 
hea küljena võib välja tuua ema-
kakaelavähi haigestumuse vä-
henemise alates 2013. aastast. 
Seda võib seostada 2006. aastal 
alustatud sõeluuringu ennetava 
mõjuga. Peale selle saab viimas-
tel aastatel täheldada nahame-
lanoomi ja kopsuvähi haigestu-
muse teatavat stabiliseerumist.»

Eestis on järjest vähem väh-
ke, mille korral meie ellujäämi-
se protsent Põhjamaade oma-
le alla jääb. 

Vähi teke ja areng inime-
se organismis on pikaajaline 
protsess. Näiteks papilloomivii-
rusega nakatumisest kuni vä-
hi tekkeni kulub 10-25 aastat. 
«Ka on aeglane jämesoolevähi 
areng ning soolestiku esmaste 
muutuste avastamine. Näiteks 
polüübid arenevad vähiks aeg-
laselt,» märkis Viiklepp. «Õigel 
ajal kontrolli minek aitab hai-
gusele aegsasti jälile saada ja 
alustada kaasaegse raviga, mis-
tõttu ravitulemused on head.» 
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Krista Kiin, 
Külli Mariste
pealinn@tallinnlv.ee

Nii lubab äsja volikogule saa-
detud linna 2022. aasta teine 
lisaeelarve. Tallinnas on pisut 
rohkem kui 47 000 koolilast. 

Lisaraha on väga vajalik, 
sest võrreldes aastataguse aja-
ga on köögiviljade hind tõus-
nud 75% ja lihatoodete hind 
ligi 50%. Tondi kooli peakokk 
Marina Kuusemets tõdes, et 
kala- ja lihatoodete hinnatõus 
tekitab juba praegu palju pii-
ranguid. «Seni oleme kuida-
gi hakkama saanud, aga vii-
mased kuud on olnud keeruli-
sed,» lausus ta. «Varem püüdsi-
me kord kuus anda lastele näi-
teks lõhetükke, nüüd ei ole saa-
nud neid pakkuda juba mullu 
septembrist. Menüüst on välja 
jäänud ka näiteks veiseliha – 
oleme läinud tagasi  hakkliha-
le. Püüame küll kasutada roh-
kem mahetoitu, täisteravilju ja 
kohalikku toodangut, et pak-
kuda lastele tervislikku ja täis-
väärtuslikku sööki, kuid prae-
guse summaga me enam hak-
kama ei saa.»

Lisaraha vajalikkust kin-
nitas ka MTÜ Eesti Kooli-
toidu Liit esinaine Evelyn 
Esajas.«Koolilõuna tooraine 

hind on õppeaasta jooksul mit-
meid kordi tõusnud ja sügisel on 
oodata uut hinnatõusu, mistõttu 
on koolidel keeruline praeguse 
raha eest pakkuda mitmekülg-
set toitu,» nentis ta.

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul toetab linn elanike toime-
tulekut ka kasvava hinnatõusu 
ajal. «Oleme suutnud pakkuda 
elanikele kõiki avalikke teenu-
seid ka pandeemia ja energia-
hindade hüppelise kasvu tin-
gimustes,» ütles Kõlvart. «Nii 
tõstame lisaeelarvega uuest õp-
peaastast Tallinnas koolilõuna 
päevamaksumust, milleks ole-
me eelarves kavandanud täien-
davalt 747 764 eurot.»

Rohkem köögivilju
Esajase sõnul on lapsed ja 

noored üsna toiduteadlikud. 
«Õpilane tahab koolisööklas 
ajaga kaasas käivaid toite, näi-
teks rohkem köögivilju, ja et li-
saks õunale ja pirnile pakutaks 
ka natuke kallimaid puuvilju,» 
lausus Esajas. «Koolitoidu toe-
tuse tõstmine hoolitseb selle 
eest, et menüüd ei jääks ühe-
külgseks.»

Noored ootavad Esajase kin-
nitusel mitmekesiseid valikuid. 
«Nad on juba harjunud väikes-
te muudatustega, mida kooli-
köögid on hakanud tegema,» Sarikate alla saanud lasteae-

da tulevad ka ruumid tehnika- 
ja robootikaringide jaoks.

Lasnamäe veerel on kerki-
mas Asunduse lasteaia (Pallas-
ti 19) uus korpus, 24. mail võt-
sid abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev ja Lasnamäe linnaosa 
vanem Julianna Jurtšenko Va-
nalinna Ehitus OÜ-lt vastu sa-
rikapärja.

«Asunduse lasteaia vana, 
amortiseerunud korpus lammu-
tati ning selle asukohale kerkib 

uus moodne hoone, kus kvalitee-
dihüppe teevad nii laste õpi- ja 
kasvukeskkond kui ka persona-
li töötingimused. Lasteaed saab 
juurde ka ühe uue rühma,» üt-
les Belobrovtsev. «Hoone peab 
valmis saama tänavu novembris 
ja selle nimel on Vanalinna Ehi-
tus OÜ meeskond tublisti pin-
gutanud.»

Lisaks avaratele klassiruumi-
dele luuakse muusikaringidele he-
listuudio koos salvestamise või-
malusega, kool saab moodsa õppe-
köögi ning ruumid tehnika- ja ro-

bootikaringide läbiviimiseks. 
Kokandusega tegeleva las-
teaia igasse rühma tuleb 
kööginurk ning uus hoo-
ne saab vastu võtta roh-
kem lapsi. Lasteaed saab 
uuenduslikud kabinetid 
tugispetsialistide (eripe-
dagoog, logopeed) ja laste 
arengut toetava tunnetustoa. 
Välja ehitatakse ka õuesõpet või-
maldav hooviala.

Maja fassaadile annab iseloo-
muliku ilme sissepääsude ees 
paiknev teise korruse terrass 

koos katuseni kõr-
guvate liimpuit-

taladega. Teise 
korruse rüh-
madesse pää-
seb otse maja-
esise välistre-

pi kaudu. Sise-
ruumid tulevad 

heledates tooni-
des, rühmaruumides 

on aktsendiks värvilised akus-
tilised seinapaneelid ja kase-
vineerist siseuksed.  Katusele 
on planeeritud päikesepanee-

lid, et maja oleks võimalikult 
energiasäästlik. 

Lasteaed praegusel kujul loo-
di 2004, mil Asunduse lasteaia-
ga liideti endine Majaka laste-
aed. Kuni  selle ajani tegutsesid 
mõlemad lasteaiad eraldi asutus-
tena eri hoonetes ja kahel aad-
ressil. Pärast ühinemist sai laste-
aed kaks korpust kokku kahek-
sa rühmaga, mõlemas majas neli 
rühma. Nüüd saab lasteaial ole-
ma kümme rühma. Ehitustööd 
koos sisustusega lähevad maks-
ma ligikaudu 3,24 miljonit eurot.

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Linn loobub järk-järgult si-
nistest plastmasstualetti-
dest kõigi mugavustega 
WC-de kasuks, 2026. aas-
taks peaks neid linnas ole-
ma juba kolmandik. 

Abilinnapea Vladimir Svet 
ning keskkonna- ja kommunaal-
ameti juhataja asetäitja Tarmo 
Sulg tutvustasid Männi pargis 
avalike tualettide rajamise kava. 
Eelolevaks suveks tuleb Tallinna 
linnaruumi 107 avalikku tualet-
ti, sealhulgas 11 täisautomaatset 
ja 11 konteinertüüpi, seitse ran-
dades asuvat sanitaarkonteine-
rit ja 78 ajutiselt suveperioodiks 
paigaldatud tualetti. Kõik uued 
täisautomaatsed tualetid on ta-
sulised, kuna see aitab vähenda-
da nende ebasihipärast kasuta-
mist ja vandalismi. Tualettides on 
isepuhastuv pott ja põrand ning 
korra päevas vaatab hooldusfir-
ma need üle.

Teenusepakkuja võib tualeti 
kasutamise eest võtta tasu alates 
selle paigaldamisest kuni 2033. 
aasta lõpuni, aga  mitte enam 
kui 50 senti. Täisautomaatsed 
tualetid saavad peagi ka kaar-
dimakse võimaluse. «Tallinlas-
te soovi näha linnaruumis roh-
kem avalikke tualette kinni-
tab ka kaasava eelarve hääle-
tus, kus kahes linnaosas osutus 
populaarsemaks just uute tua-
lettide rajamine haljasaladele,» 
lausus Svet. 

Mustamäele Männi parki ju-
ba paigaldatud aasta ringi tegut-
sev konteinertualett on senistega 
võrreldes nüüdisaegsem. 
Statsionaarses tua-
letis on valgus-
tus ja radiaa-
torid, peeglid 
ja kätepesu 
võimalus. 
Halli puit-
karkassiga 
konteine-
ris on mees-
te ja naiste 
tualettide va-
hel ka avaram 
invatualett, kus 
samuti olemas nii 
kraanikauss kui ka sobi-
vas kõrguses peegel. Usteni viib 
maapinnalt mõnus puidust kald-
tee. Varem asus samas kohas 
vähenõudlik ühekohaline plast-
massist WC. 

Abilinnapea Vladimir Sve-
ti sõnul soovib linn järk-järgult 
kogu linnas plastmassist kemp-
sudest loobuda. «Neid pole kuigi 
mugav kasutada ja need pole ka 
nägusad,» ütles Svet. «Kui prae-
gu on meil statsionaarseid tualet-
te kolmandik, siis aastaks 2026 
on eesmärk suurendada nende 
osakaalu kahe kolmandikuni.» 

Automaatne teenindus
Aastal 2026 peaks avalikus 

kasutuses olema vähemalt 34 
täisautomaatset välitualetti, 11 
konteinertüüpi tualetti, kaheksa 
sanitaarkonteinerit ja 29 suveks 
ajutiselt paigaldatud WC-d. Sel-
line jaotus ei pruugi olla lõplik, 

sest elanike huve ja lin-
na arengut arvesta-

des võivad ava-
like tualettide 

arv ja asuko-
had täiene-
da. Nii näi-
teks või-
vad Sve-
ti sõnul 
tekkida 

ka mõned 
ööpäev lä-

bi avatud tua-
letid. «Praegu 

on avalikud tuale-
tid avatud valdavalt kel-

la 10-23,» ütles Svet, kelle sõ-
nul leiab ülevaate vetsude asu-
kohtadest peagi linna veebilehelt.

Sulg tõdes, et selliste mugava-
te tualettide paigaldamisel tuleb 

hoolitseda veetrasside ja elektri-
ühenduse eest. «Esimese asjana 
vaatame, kas ja millise maksumu-
sega on võimalik kohale tuua kom-
munikatsioonid tualettide tarbeks 
ning palju võiks olla tualeti kasu-
tajaid,» rääkis Sulg. «Teiseks ar-
vestame koostööd erafirmade-
ga, nii oleme saanud muuta nen-
de paigaldatud WC linnaruumi 
osaks. Praegu on käimas han-
ge, et tuua järgmisel neljal aas-
tal  linnaruumi 34 täisautomaat-
set tualetti. Need peaksid hakka-
ma asendama praegu 15 eri asu-
kohas paiknevaid tualette. Selline 
leping on plaanitud sõlmida järg-
miseks 21 aastaks. Linnal täisau-
tomaatsete WC-de ülalpidamiseks 
kulutusi teha ei tule, nende töö ja 
viisaka väljanägemise eest hoolit-
seb lepingupartner, kes saab ka õi-
guse linna reklaami paigaldada.»

Üle paarikümne invatualeti
Parkidesse jm enam kasutata-

vatesse kohtadesse saab paigal-
dada ka ühekohalisi konteine-
reid, mis kommunikatsioonide-
ga ühendamist ei vaja. Konteine-
rites saab pesta käsi sooja veega 
ja neis on valgustus. «Paikades, 
kus tualette kasutataks veidi vä-
hem, pole vaja neid aasta ringi 
töös hoida,» märkis ta. «Kui aga 
elu peaks näitama  vastupidist, 
on tulevikus neissegi kohtadesse 
võimalik püsivamad WC-d luua.»

Praegu on täisautomaatseid 
tualette suhteliselt vähe, kuid 
nende arvu suurendamiseks on 

hange linnal lõpusirgel. «Ajutisi 
tualette paigaldame väiksema-
tesse parkidesse ja randadesse 
soojemaks ajaks, kuni oktoob-
rini,» rääkis Svet. «Ka ajutised 
tualetid saavad senistega võrrel-
des nägusamad.»

Mõistagi pole võimalik tualet-
te kõikjale paigaldada, isegi aju-
tisi mitte. «Pöördusin linnaosa-
valitsuste poole, et nad paneks 
tänavakohviku pidajale kauple-
misloa andmisel kohustuse las-
ta ka mitte-kliente oma tualetti.  
Eriti oluline on see vanalinnas. 
Raekoja platsi ju avaliku tualeti 
konteinereid ei paigalda! Samuti 
võiks selline teenus olla inimes-
tele avatud näiteks linna noorte-
keskustes, raamatukogudes vm 
linnaasutustes, mis asuvad rah-
varohketes kohtades. Paljudes 
paikades see nii juba toimibki.»

Sel suvel saab Tallinnas olema 
ka 21 invatualetti. Invatualetid 
on avarad, laia uksega ja neisse 

pääseb laudteed pidi. Kokku nel-
ja Pirita randa paigaldatud avali-
ku välitualeti seinu kaunistavad 
männimetsa kujutavad pildid. 

Eesti liikumispuudega inimes-
te liidu tegevjuhi Veiki Laani sõ-
nul võiks avalikke invatualette 
olla linna peal rohkem. «Just 
õhtul või öösel linnas liikudes 
on probleem suur, sest asutused, 
toitlustus- ja kaubanduskeskused 
on suletud,» märkis ta.

Svet lisas, et erivajadusetega 
inimestele kättesaadavaid tualet-
te vajatakse aina enam. «Lähi-
aastate eesmärk on, et kõik stat-
sionaarsed tualetid ehk kokku 
kaks kolmandikku neist oleksid 
erivajadustega inimestele kätte-
saadavad,» märkis ta.

Tallinlaste viimatise rahulolu-
uuringu järgi on nad olnud kõige 
vähem rahul avalike tualettruu-
mide ebapiisavusega ja ka seisu-
korraga, ning aastaga on rahul-
olu kahanenud.

LEEVENDUS MURELE: Sel suvel 
saab linn 107 avalikku tualetti

Lapsed on juba harjunud sööma minnes valima 
mitme erineva tervisliku variandi vahel.

Kuna hinnad ja perede kulutused on  
tohutult kasvanud, annab linn lisaeelarve-
ga rohkem raha koolilõunale ja avab  
suvel koolistaadionid rahvale. Uuest õppe-
aastast tõuseb Tallinnas koolilõuna päeva-
maksumus seniselt 1,34 eurolt 1,56 eurole.

märkis ta. «Näiteks on katse-
tatud taimseid teisipäevi või lü-
litatud menüüdesse uusi köögi-
viljaroogasid. Samuti, et ühel 
päeval oleks menüüs nii supp 
kui ka praad. Selle kõigega on 
vaja edasi liikuda, mitte tagasi 
minna või seisakusse jääda.»

Toiduainetööstuse liidu juha-
taja Sirje Potisepp peab täht-
saks õigete toitumisharjumus-
te õpetamist ning sooja toi-
du pakkumist juba lasteaias 
ja koolis. «Tihti on see lapsele 
ainus sooja toiduga toidukord 
päevas,» toonitas ta. «Tasakaa-
lustatud ja mitmekesise toidu-
menüü kaudu saab lapsi teadli-
kult suunata tervislikumalt toi-

tuma. On ju koolitoidu menüü 
kokku pandud nii, et süsivesi-
kute, valkude ja rasvade tasa-
kaal oleks paigas ning vajalikud 
toitained, mineraalid ja vitamii-
nidki toidust saadud. Mõni aeg 
tagasi selgus, et näidismenüüd, 
mida koolide  toitlustajad soo-
viksid, on kahjuks uuendama-
ta, aga loodan, et lähiajal se-
da tehakse!»

Ka riik peaks  
rohkem toetama

Potisepa sõnul võiksid lapsed 
koolis süüa Eestis toodetud toi-
tu. Ta lisas, et toitlustajad oska-
vadki meie toorainest tervislik-
ku toitu valmistada. «Kuid rii-

Lisaraha 
hoolitseb 
tervisliku 
koolitoidu  
eest

Mustamäe huvikooli uus ligi 
7,3 miljonit eurot maksev 
hoone sai 26. mail 
nurgakivi. 

Endine Mustamäe laste loo-
mingu maja alustas tööd 1984. 
aastal, alates 1987. aastast on hu-
vikool töötanud praeguses asu-

kohas endises lasteaia tüüphoo-
nes. Kui algusaastatel oli huvi-
koolis 200 õpilast, siis nüüd õpib 
kooli 80 huviringis juba 1000 
õpilast ja töötab 38 õpetajat. 
Kuna omal ajal lasteaia tarbeks 
loodud ruumiprogramm ei vas-
tanud huvikooli vajadustele ning 
vana maja oli suures osas amor-

tiseerunud, otsustati see lammu-
tada ja rajada uus nüüdisaegse 
õpikeskkonnaga hoone. 

Uues majas jätkavad tööd val-
davalt samad ringid, kuid nende 
töötingimused paranevad hüp-
peliselt. Lisaks avaratele klas-
siruumidele luuakse muusika-
ringidele helistuudio koos sal-

vestamise võimalusega, 
kool saab moodsa õp-
peköögi ning ruumid 
tehnika- ja robootika-
ringide läbiviimiseks. 
Hoones on mitmeid 
ristkasutavaid ruume, 
näiteks saab liigendseina 
abil laieneda kunstiklasse. Maj-

ja on kavandatud kaasaeg-
se lava ja lavatehnikaga 
aula, mis sobib nii rin-
gitööks kui ka piduli-
keks üritusteks.

Hoovi rajatakse loo-
duse õpperada, mis kul-

geb olemasoleva kõrghal-
jastuse vahel ning seob ühtseks 

tervikuks nii säilitatavad kui ka 
uued mänguväljakud ja eritee-
malised tunnete, meelte ja lõh-
nade alad. Omapära lisab hoo-
nele osaline murukatus. Kogu 
projekti maksumus on ligi 7,32 
miljonit eurot ja hoone valmib 
järgmisel aastal.

Mustamäe huvikoolile kerkib järgmiseks aastaks uus murukatusega hoone

Linnas  
elavate rebaste 
toitmine võib 
tuua haigusi
Pirital asuvas Lillepi pargis 
elab rebasepere, loomad on 
väga julged ja lasevad inime-
sed lähedale. Neid käiakse 
pildistamas ja mõned on too-
nud loomadele toidupalu. Lin-
naosavalitsus kutsub inimesi 
üles rebaseid mitte toitma ja 
neid muudmoodi häirima, vaid 
laskma metsloomadel elada 
nagu neile loomuomane. Re-
baste toitmine soodustab 
nende asustust linnas, samas 
kannavad rebased inimesele 
ohtlikke haigusi ja nende suur 
arvukus võib põhjustada  
kärntõbe.
 

Haaberstis  
tegeleb  
avalikus kohas 
napsitajatega 
turvafirma
Haabersti linnaosas aitab 
avalikku korda tagada turva-
firma Forus Security. Peatä-
helepanu on suunatud Nur-
menuku ja Järveotsa keskuse, 
Kullerkupu kaupluse ning Õis-
mäe tiigi, Järveotsa ja Harku 
järve puhkealade ning suure-
mate mänguväljakute ümbru-
ses avaliku korra kindlustami-
sele.  Turvafirma patrulleki-
paaži põhirõhk on avalikus ko-
has alkoholi tarbimise keelust 
kinnipidamise kontrollimine 
ning linnarajatiste ja -inventari 
vandalismi ja rüüstava tege-
vuse takistamine. Turvatee-
nust osutatakse 15. septemb-
rini.
 

Nõmme sai 
nõmmelasest 
linnaosavanema
25. mail esitleti Nõmme raud-
teejaamas uut linnaosavane-
mat Karmo Kuri, kes seni oli 
vanema asetäitja. Kuri elab 
Pääsküla asumis, Nõmme lin-
naosa valitsuses töötab ta ju-
ba üle kümne aasta, olles täit-
nud seal mitmeid ametikohti. 
Kuri on kaitseliidu Männiku 
malevkonna aktiivne liige, 
transpordivahenditest eelis-
tab ta jalgratast ja  rongi. Se-
nine linnaosavanem Lauri 
Paeveer lahkub ametist pere-
kondlikel põhjustel.

Asunduse lasteaed uhkeldab peagi helistuudio ja õppeköögiga

gi niigi pingelise eelarve tingi-
mustes oleks vaja välja arvuta-
da, palju siis tegelikult normaal-
se koolitoidu maksumus olema 
peaks,» lausus ta.

Alates 2018. aastast on riigi 
antav koolilõuna toetus olnud 
õpilase kohta üks euro. Üle-
jäänud raha on omavalitsused 
juurde pannud. Eesti linnade ja 
valdade liidu juhatus sooviks 
tõsta riigi koolilõuna toetust 
1,50 euroni õppepäeva kohta. 
Sealjuures väikestes koolides, 
kus on kokku kuni sada õpi-
last, soovitakse tõsta koolilõuna 
toetus 1,80 euroni õppepäeva 
kohta. «Praegu on suure kooli 
õpilase toiduvalik mitmekesi-
sem kui väikeses koolis,» selgi-
tas Esajas. «Väikeses koolis on 
laual ainult üks lisand, üks sa-
lat, üks jook ja ühte sorti lei-
ba, mis ei ole kooskõlas rahva-
tervise seaduses öelduga. Selli-
ne olukord on tekitanud paku-
tava koolilõuna osas ebavõrd-
se kohtlemise õpilaste seas, mi-
da tuleb riigi toetuse tõstmisel 
arvesse võtta. Kui riigi toetus 
ei kasva, võime hakata kooli-
menüüdes jälle nägema oda-
vat toorainet nagu sink, vorst 
ja viinerid, mis ei toeta tervis-
likku toitumist.»

Pöördumises peaministri, 
riigikogu esimehe ning riigi-
kogu rahanduskomisjoni esi-
mehe poole juhtis liidu juhatus 
tähelepanu, et kasvava inflat-
siooni, sh toidukaupade jätku-
va hinnatõusuga ei ole võima-
lik õpilastele pakkuda kvali-
teetset ja tervislikku koolilõu-
nat. «Toetus võiks tõusta 2023. 
aasta 1. jaanuarist,» ütles Esa-
jas. «Veel parem, kui tõus toi-
muks juba uuest õppeaastast.»

Tarmo Sulg ja Vladimir Svet näitasid, et edaspidi peaks linn saama kõikjale korralikud välivetsud, nagu juba seisavad Männi pargis.  Albert Truuväärt

Ilmselt  
tekivad ka ööpäev 

läbi avatud  
tualetid.

Ilj
a 
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Raha ka õuesõppele ja lastekodulastele

• Haridusele mõeldud lisara-
ha läheb ka koolistaadio-
nite avamiseks suvel lin-
narahvale, õpilaste osa-
lemiseks loodusprog-
rammides, õuesõppe 
tundides ja koroonaepi-
deemia põhjustatud õpilün-
kade tasandamiseks. 

• Sotsiaalhoolekanne saab juurde 9 
662 864 eurot, millest 5 671 100 eu-
rot kulub energiahinna tõusu leeven-
damiseks. Suureneb puuetega ini-
mestele pakutav erihoolekandetee-
nuse maht. Turvakeskuses viibivate 
laste toidu päevaraha kasvab seni-
selt 4 eurolt 6 eurole. Lisaraha saa-
vad ka noorte tugiprogrammid.

• Tallinna lastekodus võib nüüd pakku-
da rohkem rehabilitatsiooni. Lasteko-
du hakkab pakkuma kaht uut tee-
nust: asendushooldust vanema 
nõusolekul ning raske ja sügava liit-
puudega inimeste hooldamist. Linn 

tasub 31. maini esimese haigus-
päeva eest. Teisest poolaas-

tast lisandub linnaosade sot-
siaalhoolekande osakondade 
koosseisu 18 uut ametikohta.

• Lisaeelarves on ka energia-
hinna tõusu leevendamiseks 

mõeldud riigi toetus vähekindlus-
tatud peredele. 

• Kultuurile antav raha suurendab Bir-
gitta festivali eelarvet ning annab lisa 
Pimedate Ööde filmifestivali toetami-
seks. Samuti saab 400 000 eurot 
toetust sügisel korraldatav WTA 
naiste tenniseturniir.

• Tallinna Haigla arenduseks läheb 1,2 
miljonit eurot.

• Lisaeelarve annab linnaeelarvesse 
juurde 30 miljonit eurot, nii et kokku 
on linnal tänavu kulutada 1 miljard 66 
miljonit eurot.

• Linn toetab lisaeelarvega ka Musta-
mäe kirikusaali ehituse lõpetamist ja 
inventari soetamist.

Avalikke tualette vajavad  
juurde just pargid
Mustamäelane Anne
Avalikud tualetid on 
eriti olulised parki-
des. Mina elan 
küll siinsamas 
Männi pargi lähe-
dal, kuid siin käib 
ka päris palju rah-
vast mujalt. Tualetid 

võiksid arvestada ka laste 
vajadustega, näiteks 

võiks neis olla võima-
lus väikelapsi mähki-
da. Võiks olla ka mõ-
ni ruum beebide 

emadele, sest rinna-
lapsed tahavad ka 

süüa. 
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Tänavused vanalinnapäe-
vad kannavad juba järjekor-
ranumbrit 40 ning need toi-
muvad 3.-5. juunini. Kolme 
päeva jooksul toimub vana-
linnas üle 400 ürituse, prog-
rammi on kaasatud nii oma 
ala tipptegijaid kui ka asjaar-
mastajaid. Lüüakse tantsu ja 
tehakse teatrit, tsirkust, kuns-
ti ja mitmekesist muusikat. 
Kontserte saab kuulata  kiri-
kutes ja raekojas, vanalinna 
hariduskolleegiumi muusika-
majas ja teistes kaunites pai-
kades. Kõlab luule ja vaadata 
saab näitusi, mida pakutakse 
linlastele tasuta.

«Vanalinn on püsinud aas-
tasadu, kuid siinne melu ajas 
muutunud – siin on kaubel-
dud, meisterdatud, turiste võõ-
rustatud. Nüüd on aeg aina 
enam ka kohalikule inimese-
le mõelda,» ütles Kesklinna 
vanem Monika Haukanõmm. 
«Me peame praegugi oma kor-
dumatut ajaloopärandit hoole-
ga hoidma, kuid vanalinnas 
toimuv peab olema atraktiiv-

ne ka nende inimeste laste-
le ja lastelastele, kes 40 aas-
tat tagasi esimestel vanalinna-
päevadel käisid. Ajaloopärand 
säilib ainult siis, kui uued ja 
järgmised põlvkonnad siin te-
gutseda saavad ja tahavad ning 
meie lugu edasi kannavad.»

Traditsioonide kõrval peab 
olema ruumi ka sellele, mida 
peavad tähtsaks uued põlv-
konnad ning mis neidki vana-
linna kordumatu võluga naka-
tab. Sarapuu sõnul on festival 
40 aasta jooksul pidevalt are-
nenud. «Mulle tundub, et va-
nalinnapäevadel on algamas 
teine noorus ja nüüd kruii-
sib ta elektrirattaga munaki-
vitänavatel, klappides taustaks 
mõnus eesti muusika,» lausus 
Sarapuu. «Festival käib ajaga 
kaasas, võtab olnust kaasa pa-
rima ja vaatab tulevikku väga 
helge pilguga. 40 on uus 20!»

 Muusika kadunud kirikus
Festivali selleaastane sõ-

num «Vanalinnas näeme!» on 
toredalt kahemõtteline: vana-
linnas saame kokku ja näeme 
kõike, mida sellel imelisel pai-
gal pakkuda on. Siin on teha 
ja näha.

Raekoja platsil saab kuul-
da tuntud artiste nagu Le-
xsoul Dancemachine, Reket, 
Kukerpillid ja Smilers. Las-

«Mulle tundub, et vanalinnapäevadel on algamas tei-
ne noorus ja nüüd kruiisib ta elektrirattaga munakivi-
tänavatel, klappides taustaks mõnus eesti muusika,» 
lausus vanalinnapäevade peakorraldaja Ketter Sara-
puu. «Festival käib ajaga kaasas, võtab olnust kaasa 
parima ja vaatab tulevikku väga helge pilguga. 40 on 
uus 20!»

Juubelihõngulised vanalinnapäevad  
toovad nautimiseks üle 400 ürituse

rimuskülla. Koolinoorte päri-
muspäeva ühistantsimisel 3. 
juunil saavad seal jalga kee-
rutada kõik tantsuhimulised, 
sest tantsude õppimine toi-
mub kohapeal ning on kõigi-
le jõukohane. Pillimeeste ühis-
musitseerimine 4. juunil koon-
dab igas vanuses pillimängu-
huvilisi, kel juba hea mängu-
oskus tagataskus ning kes on 
harjunud mängima ka kõr-
va järgi. Koos võetakse et-
te meie pärimuse raudvaras-
se kuuluvad tantsu-, laulu- ja 
pilliviisid. Muusikat tehakse 
seadmata kujul: kokkumäng 
sünnib siin ja praegu. Samuti 
kaetakse sel päeval suur peo-
laud, kus leidub sülti, salatit, 
kohvi, kooki, konjakit ja vei-
ni, muu hea-parema vahele ja-
gub ruumi lauludelegi.

Erilist programmi on või-
malik nautida ka Piiskopi 

aias, kus kontsertide laad 
ulatub koorimuusi-

kast jazzini. Kind-
lasti tasub vähe-
malt korra päe-
vas läbi jaluta-
da Raekoja plat-
silt, kus esine-
vad tuntud ar-
tistid Lexsoul 

Dancemachi-
ne, Reket, Ku-

kerpillid ja Smi-
lers. Festivali peala-

val astuvad 5. juunil ret-
rospektiiv-galakontserdil 
üles Ivo ja Robert Linna, 
Mihkel Raud, Stefan, Lau-
ra Prits, Kaire Vilgats, Dag-
mar Oja ning Alika Milova.

Pühapäeval on linlased 
oodatud ka oma rahvarii-
deid tuulutama: saab nii 
ennast näidata kui ka tei-

si imetleda. Samuti toimuvad 
rahvarõivaste esitlused ning 
võib kuulda kaunite rõivaste 
saamislugusid. 

Esimest korda ootab kõiki 
loomasõpru lemmikloomaala. 
Tulemas on ka politseikoerte 
näitus, rohkelt töötubasid ja 
vahvaid kontserte. Laupäeva 
öösel on võimalus saada osa 
traditsioonilisest Väravamän-
gust, mida pole Tallinnas kor-

raldatud juba üle 
kümne aasta. 
Kõikide üritus-
tega saab tutvu-
da festivali ko-
dulehel https://
vanalinnapae-
vad.ee/sundmu-
sed/

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

3. juunil oodatakse laulu-
väljakul toimuvale Tallinna 
suvelaadale rohkem kui 
200 kauplejat üle Eesti 
ning külastajad saavad 
vaadata ka  rändnäitust 
«Hiiglaste võlumaa».

Lauluväljakul toimub täna-
vu suvel palju põnevat. «Liigu-
me selles suunas, et pakkuda 
pargialal rahvale rohkem tege-
vust ja teavet,» ütles SA Tallin-
na Lauluväljak juhataja Urmo 
Saareoja. «Kui seni jäid turisti-
dele argisele lauluväljakule pil-
ku heites selle sündmused tihti 
kaugeks, siis juunis valmiv Il-
maratas näitab nii lauluvälja-
ku lugu kui ka laulvat revolut-
siooni otse mäeveerult.» 

Statsionaarne ilmastikukin-
del, rohkem kui kahe meetri 
kõrgune ja nelja meetri laiu-
ne infotaies meenutab Saareoja 
sõnul oma sopilise ja igast kül-
jest vaadeldava pinnaga laulu-
kaart. «Kui end seal laulupeo 
panoraampildi taustal pildista-
da, näivad külalised fotol ka 
ise peo osalistena,» mainis ta.  

Piirdeaed õpilaste  
abil ilusaks

Meeneid saab soetada par-
gi ülaosas valminud turistipa-
viljonist Aste. Mäe värava juu-
res saab tänavu aga täienduse 
laulupeo paekivist mälestus-
sein, mis praegu räägib sünd-
musest aastani 1994. «Betoo-
ni pole mälestusvälja kujun-
duses praegugi plaanis kasuta-
da, kuigi kivitarnetega on ras-
kusi,» lausus Saareoja. «Aas-
ta lõpu poole peaks järgneva-
te laulupeosündmuste kirjetega 
seinaosa siiski paika saama.»

Õpilaste abiga saab uue vär-
vikatte lauluväljaku piirdeaed. 
«Pakume suvel tegevust õpi-
lasmalevale, noored hakkavad 
värvima pargi ajaloolist piirde-
aeda. Metallvarbadest aed saab 

traditsioonilise musta värvi-
katte,» ütles Saareoja. 

Laulukaare ümbrus on nüüd 
täielikult valgustatud. Lisaks 
paar aastat tagasi valminud 
kaare valgustusele on nüüd val-
gustatud ka tuletorn ja raadio-
torn, mille lähedal asuv  kü-
lastuskeskus on huvilistele oma 
boonuse välja pannud. «Kü-
lastuskeskuse külastajate va-
hel loosime piletid kahele – 
Rammsteini ja tantsumuusika 
superstaari DJ Tiësto – kontser-
dile,» ütles Saareoja. «Kumma-
legi kontserdile kaks piletit.»   

Kontserdid ja  
toidutänavad

Lauluväljak on alati olnud 
kooride kodu, kuid seni roh-
kem pidupäevadel. Äsja koo-
riühinguga sõlmitud koostöö-
leping annab ühingu liikmes-
kooridele võimaluse lauluväl-
jakul regulaarselt proove teha, 
nii kaare all kui ka majas sees. 
On ju turistidelgi huvitav jälgi-
da, kuidas laulukaare all käib elu 
ja mismoodi valmistutakse lau-
lupidudeks. Samuti an-
nab leping ühin-
gule võimalu-
se kontserte 
korralda-
da.

Juba 
sätib at-
raktsioo-
ne üles 
Tivoli, et 
juuni al-
guses töö-
le hakata. 
Suurt kaubava-
likut tõotab 3. juu-
nil pakkuda Tallinna suve-
laat, kuhu oodatakse enam kui 
200 kauplejat  üle Eesti. Kogu-
pere laadal tegutseb ka rikkalik 
rahvusvaheline toiduala. Las-
te rõõmuks on kohal miniloo-
maaed, töötoad ja animaatorid. 

Juuni alguses avaneb taas 
rändnäitus «Hiiglaste võlu-
maa» oma muinasjutuliste 
heade ja halbade hiiglastega. 

Ukrainlastest korraldajatel on 
plaan suveõhtutel tutvustada 
ka oma maa kultuuri. «Ja mui-
dugi kogu maailmas ainulaad-
sete atraktsioonide tootmist, 
mis valmivad Ukrainas ja mi-
da on eksporditud üle maail-
ma,» selgitas Saareoja.  

Kohvik asub tänavu rohelisel 
alleel discgolfi paviljonis. «Par-
gis saab aktiivselt discgolfi har-
rastada läbi suve, see huviala on 
meie pargis hästi kodunenud,» 
mainis Saareoja. «Lauluväljaku 
rada hinnatakse kõrgelt, ta on 
huvitav, küllaltki pikk ja teiste-
le jalutajaile ohutu.»      

Rohepöörde vaimus jäetak-
se vähem käidavatel aladel mu-
ru niitmata, et niidutaimed kas-
vada ja putukad toitu saaksid. 
Nii kulub muruniidukeile ka 
vähem kütust. Teistel muru-
pindadel töötavad aga vaik-
sed robotmuruniidukid. 

Suvi toob lauluväljaku parki 
kontsertide kõrval ka laadad ja 
toidutänavad. Näiteks juba 4. ja 
5. juunil toimub siin teist korda 
toidufestival «Suur Tallinna toi-

dutänav». 500-meet-
risel toidualleel 

saab siis maits-
ta klassika-

list tänava-
toitu, seal-
hulgas kä-
sitööbur-
gereid, 
mini-
pannkoo-

ke ja Itaalia 
jäätist. Tut-

vuda võib ka 
uute toidutrendi-

dega. Igal festivali-
päeval toimuvad lauluväl-

jaku merepoolses osas kontser-
did ja astuvad üles DJ-d. Tra-
ditsiooniliselt on festivali ajal 
kohal ka suur Tivoli lõbustus-
park. Tegevust jagub mõlemal 
päeval kella 12-23, sisse pääseb  
Oru ja Mere väravast.

Lauluväljaku suvesündmus-
te kava leiab  https://lauluval-
jak.ee/

Ilmaratas tutvustab 
lauluväljakul laulvat 
revolutsiooni 

tele on eraldi loodud lasteala 
LAHELA, kus on palju hari-
vaid ja loomingulisust aren-
davaid tegevusi. Oma uksed 
avavad 600. aastapäeva tähis-
tav Raeapteek ning 700-aasta-
ne raekoda. 

Vanamuusikahuvilistele on 
kokku pandud eraldi kava, mi-
da kroonib tõeline vanamuusi-
ka tippklass: Baselist pärit Le 
Miroir de Musique. Piiskopi 
vaateplatvormil toimuvad õh-
tuti Jazzliidu kontserdid.

Uksed avab Katariina ki-
rik, mida võib natuke salapä-
raselt nimetada kadunud kiri-
kuks. Seda põhjusel, et pärast 
1532. aasta põlengut ei ole sel 
võimsal hoonel enam jumala-
koja ülesannet. Erilise kiriku-
kontserdisaali täidab 3. juuni 
õhtul muusika ja helidega Er-
ki Pärnoja, visuaalse pildi ja 
värvide maailma loob Alyo-
na Movko-Mägi. Laupäe-
val, 4. juunil annab Ka-
tariina kirikus kont-
serdi pärimusmuu-
sik, akordionist ja 
helilooja Kulno 
Malva. Muusik 
on loonud hulga 
soololugusid, kus 
otsib sügavust, 
rahul ikkust ja 
läbitunnetatust, kor-
duste maagial kõlavat 
muusikat. Akordion ei 
ole ju ainult lõbus peopill, 
vaid ka instrument, mille saa-
tel mõtiskleda ja vaimul pu-
hata lasta. 

 Esimest korda rõõmu ka 
lemmikloomadele

Rahvakultuuri huvilistel ta-
sub veel kiigata Tornide välja-
kule mitmekesise kavaga pä-

Vanalinnapäevad tähistavad tänavu 40. sünnipäeva. Seetõttu esitab Ivo Linna koos sõpradega 5. juunil kell 19 Raekoja platsil viimase 40 aasta parimaid hitte.
 Albert Truuväärt

Vanalinna-
päevade lõpp-
kontserdil  
astub üles ka 
Smilers.
 Scanpix

Koorid  
saavad nüüd otse 

lauluväljakul proove 
teha.

Kai Maran
kai.maran@ 
tallinnlv.ee

Kontsertidel saab kuulata Kukerpille,  
Reketit ja Smilersit
• 3. juunil kell 18 esineb ansambel Hor-

tus Musicus Neitsitorni kaitsekäigul 
(Lühike jalg 9A) kavaga «Müürimuu-
sika».

• Festivali tasuta avakontsert on kavas 
3. juunil kell 19 Raekoja platsil, mil esi-
neb Lexsoul Dancemachine.

• Päev hiljem astub samas paigas ja 
samal kellaajal tasuta üles räppar Re-
ket. Pärast Reketit, kell 20.30, esineb 
Smilers.

• 3. juunil kella 20-21.30 näeb teatri- ja 
muusikamuuseumis (Müürivahe 12) 
akendekontserti «Otsa kool jätab hü-
vasti». Muuseumi hoovi avanevad G. 
Otsa nim Tallinna muusikakooli harju-
tusklasside aknad, kust tavapäevalgi 
kostab pillihelisid. Sel varasuvisel õh-
tul mängivad noored muusikud aken-
dest hüvastijätuks – üks Otsa kooli ja 
ka teatri- ja muusikamuuseumi firma-
märgiks olnud kontserte toimub vii-
maseid kordi. Aknad sulguvad, Otsa 

koolist saab MUBA ja kool kolib ära. 3 
või 6 eurot maksva piletiga pääseb ka 
muuseumi püsinäitusele «Lood ja 
laulud», piletid eelmüügis fienta.ee .

• 4. juunil kell 11 algab Pärimusküla 
rongkäik, mis kulgeb Viru värava juu-
rest läbi vanalinna Tornide väljakule. 
Teekonnal on vahepeatused, kus osa-
lejad mängivad ühe pilliloo ja tantsi-
vad. Pikem peatus on kavas Raekoja 
platsi pealaval kl 11. Sealt suundub 
rongkäik lõpp-peatusesse Tornide 
väljaku pärimuskülla.

• 5. juunil kell 17.30 esineb Raekoja 
platsis ansambel Kukerpillid, kel täi-
tub tänavu 50. tegutsemisaasta.

• 5. juunil kell 19 algab Raekoja platsil 
40. Tallinna vanalinna päevade lõpp-
kontsert «Retrospektiiv 40». Ivo ja 
Robert Linna, Mihkel Raud, Stefan, 
Laura Prits, Kaire Vilgats, Dargmar 
Oja ja Alika Milova esitavad viimase 
40 aasta parimaid hitte.

Andrus Kivirähki audiolavastuses  
elustuvad tuntud inimeste asjad
• 3. juunil kella 10-19 saab teat-

ri- ja muusikamuuseumis 
(Müürivahe 12) kuulata 
Andrus Kivirähki audiola-
vastust «21 mälestust», 
kus Eesti teatri- ja muusi-
kainimeste isiklikud asjad 
räägivad oma lugu Eesti tun-
tud näitlejate häältega. Nii saavad 
meenutusteks sõna Voldemar Panso 
soni, Ants Lauteri mootorratas, David 
Otto Wirkhausi kornet, aga oma elu-
käigust pajatab ka hülgemaost teh-
tud torupill. Oma hääle on eksponaa-
tidele andnud Ivo Uukkivi, Margus 
Prangel, Mait Malmsten, Aarne Soro, 
Jaan Rekkor, Margus Tabor, Taavi Te-
plenkov, Tambet Tuisk, Tõnu Oja, 
Harriet Toompere, Katrin Pärn, Ülle 

Kaljuste, Kalju Orro, Kersti 
Heinloo, Liisa Pulk, Piret 

Simson, Peeter Oja, Kersti 
Kreismann, Riho Kütsar, 
Ago Anderson ja Jan Uus-

põld.
• 4. juunil kell 18 algab Vaba-
duse väljakul vanalinnapäeva-

de Tallinna võimlemispeo rahvusva-
heline ühisetendus «Aeg unistada».

• 4. juunil algusega kell 23.59 saab jäl-
gida raeapteegi 600. aastapäevale 
pühendatud etendust, mida esitab 
folktroonikagrupp OOPUS. Raeap-
teegi lugu kõlab läbi valgusetenduse, 
muusika ja tantsu. Sissepääs muu-
seumipiletiga mis maksab 3 või 6 eu-
rot. Selle eest saab vaadata ka püsi-
näitust. 

Seiklusmäng viib apteeker Melchiori  
radadele ning ekskursioon Toompea lossi
• 3. juunil kell 10 algab otsi-

mismäng peredele aja-
loomuuseumi Suurgildi 
hoones (Pikk 17). 
Mänguleht peredele 
juhatab muuseumi 
varakambritesse, 
kus asuvad kõige 
esimesed esemed, 
mida kollektsioneeris 
apteeker Burchard. Tänu 
tema kirglikule hobile sai 
pandud alus ka Eesti ajaloomuuseu-
mi kogudele. Pilet maksab 6 või 8 eu-
rot, perepilet 16 eurot, mille eest 
näeb ka kõiki hoone näitusi. 

• 3. juunil kella 10-15 algab igal täistun-
nil ekskursioon Toompea lossis (Lossi 
plats 1a). Riigikogu hoone tähistab 
sel aastal oma 100. juubelit. Tule ja 
avasta, milline näeb välja loss seest 
poolt ning millega seal täpsemalt te-
geletakse. Kõik tuurid on registreeri-
misega vanalinnapäevade kodulehel 
vanalinnapaevad.ee . Kohtade arv on 
piiratud.

• 3. juunil kell 17 stardib Raeap-
teegist (Raekoja plats 11) 

apteeker Melchiori seik-
lusmäng. Seiklusele 
annab hoo sisse 
Raeapteegi külastus, 
kus saab kuulda ap-
teegi ajaloost ja kesk-

aegsetest ravimeeto-
ditest ning soovijatel on 

võimalus mekkida 1467. 
aastal Raeapteegis valminud 

apteegiveini klaretti. Klareti maits-
mise käigus tutvustavad korraldajad 
mängu reegleid ja aitavad vajadusel 
mängu nutiseadmes seadistada. 
Mäng toimub mobiilirakenduse 
Loquiz abil. Järgneb umbes tunnine 
jalutuskäik vanalinnas, mille käigus 
suunatakse mängijaid apteeker  
Melchiori romaanides kirjeldatud 
paikadesse. Osalejate arv on piira-
tud, vajalik registreerimine: reva-
lirae@apotheka.ee . Ringkäik on ta-
suta, kuid samas võib apteegile an-
netada.

Kokku üle 400 sündmuse

• Kolme päeva jooksul toimub üle va-
nalinna 400 eri üritust, millega saab 
tutvuda https://vanalinnapaevad.ee/
sundmused/

• Kavast leiab teatrit, tantsu, tsirkust, 
kunsti, muusikat, luulet ja näitusi, 
mida saab jälgida kõikjal üle vana-
linna.

Töötubades saab õppida potipõllundust  
ning lastele on avatud oma ala
• 3. juunil kella 12 alates saa-

vad huvilised osaleda 
Tornide väljakul päri-
mustantsude õpitoas. 
Osalemiseks ei pea 
eelnevalt midagi õp-
pima ega ka varase-
mat kogemust omama. 
Tantsud saab selgeks 
kohapeal ja see on kõigile 
jõukohane. Töötuba viivad läbi tant-
suansambli Leesikad tantsijad ja pil-
limehed ning nende kunstiline juht 
Kristiina Siig. Et õppimine sujuks la-
dusamalt, ootame tantsima noori eri 
vanuserühmades: kella 12-13 1.-6. 
klass, 13-14 7.-12. klass. Registree-
rumine ja lisainfo: monika@folkloo-
rinoukogu.ee 

• 3. juunil kella 16-20.30 käsitöö õpi-
toad Tornide väljakul (Nunne 4). Pä-
rimuskülas saab igaüks käed külge 
lüüa ning oma võimed proovile pan-
na. Ühes õpitoas osalemise tasu on 
2 eurot. Huvilistele avavad käsitöö-
tubade uksed Liis Burk, Eve Mah-
hov, Kätli Saarkoppel, Margus Re-
bane, Alliki Oidekivi, Velli Saabas, 
Julika Roos, Vivika Sopp, Nataliya 

Sukhorukova, Lembe Maria 
Sihvre, Peeter Sihvre, Ka-

trin Luke ning klubi Raud-
rohi naised. 

• 4. juunil kell 12 on Adam-
son-Ericu muuseumis 
(Lühike jalg 3) kavas ak-

nalauaaianduse töötuba. 
Registreerimine muuseumi 

kodulehel, osalemine muuseu-
mipiletiga, mis maksab 5 või 8 eurot. 
Botaanikaaia aednik Tiina Marjapuu 
annab praktilisi näpunäiteid, kuidas 
kasvatada oma linnakodu aknal või 
rõdul söögiks kõlbulikke maitsetaimi 
ja köögivilju. Iga osaleja saab töö-
toas potti istutatud maitsetaime 
pistikut kodus edasi kasvatada.

• 4. juunil kella 12-18 on Schnelli pargis 
lastele avatud oma ala LAHELA. 12-
14 tegutseb seal Kanuti huvikool, 
kella 12-15 õpilaste minifirmad, 12-16 
on kohal metsloomaühing, kella 12-
18 keskraamatukogu, 12-18 tegutseb 
MTÜ nukufilmi lastestuudio anima-
kool, 12-18 Youth club active, kella 
12-18 päästeamet, 12-18 näomaalin-
gud 12-18 on kohal loomaaed, 12-18 
töötukassa ja 12-18 joogabuss.

Üle kümne  
aasta saab osaleda 

põnevas värava-
mängus.

4. ja 5. juunil ootab lauluväljak festivalile «Suur 
Tallinna toidutänav». 500-meetrisel toidual-
leel saab siis maitsta klassikalist tänavatoitu 
ja tutvuda uute toidutrendidega. Scanpix
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Ühest küljest õhutame inimesi rohkem väljas olema 
ja liikuma, rajame uusi rattateid ja järjest laiemaid 
kõnniteid. Samas pole linnas nende teede ääres pii-
savalt kohti, kus keha kergendada. Ega häda ei kü-

si, millal ta tuleb. Vanemad inimesed ei julgegi sageli kodu 
juurest kaugemale jalutada. Seepärast tervitasid just meie see-
niorid eriti soojalt möödunud nädalal teatavaks tehtud uudist, 
et kohe hakkab linna kerkima avalikke kempse. Rõõmsad on 
ka väikeste laste emmed-issid, sest lapsed teatavad alati oo-
tamatult, et neil on just kohe praegu vaja kuhugi minna. Jah, 
järjest rohkem on küll vahepeal linna ilmunud ajutisi plast-
massist kemmerguid, kuid nüüd loeme uudisest, et linn loo-
bub neist järk-järgult kõigi mugavustega WC-de kasuks, mi-
da peaks 2026. aastaks linnas olema juba kolmandik. Ja pan-
ge tähele – linn kaalub peale selle veel ka nõuet, et välikoh-
vikud avaks oma vetsud kõigile inimestele, mitte ainult oma 
klientidele! Tallinnas võiks kehakergendus olla elementaarne 
inimõigus! Rõõmsaks teeb, et nelja aasta möödudes peaks lin-
nas avalikus kasutuses olema vähemalt mitukümmend isepu-
hastuvat välitualetti ja ligi tosin konteinertualetti, ja et mõ-
ned neist on avatud ehk ka ööpäev läbi. See oleks hea just 
suvekuudel, mil on valged ööd, mis lausa kutsuvad hiliste-
le uitamistele. Praegu on avalikud tualetid avatud valdavalt 

kella 7-23. 
Häid uudiseid on ka 

ratastooliga liikujaile. Sel 
suvel saab Tallinnas ole-
ma 21 avarat, laia ukse-
ga invatualetti, millesse 
pääseb laudteed pidi. Me 
ei mäleta enam aega sada 

aastat tagasi, mil enamikus Tallinna korterites polnudki 
oma tualettruumi ja maal käidi asjal lepikus. Kogu see 
kemmergute teema oli pikalt üldse tabu, kuni meie se-
ni kõige säravam riigijuht Lennart Meri murdis vaiku-
se ning peldikutest hakkasid saama korralikud tualett-
ruumid, nagu kõigis kultuursetes maades. See seik vää-
rib Tallinna WC-de uudiste valguses meenutamist, sest 
näitab, et mida rutem me tabuteemadega tegeleme, se-
da paremaks meie elu muutub ja seda rohkem ka turis-
te tuleb. Jaapani-visiidilt naasnud president Lennart Me-
ri andis kord tavapärase VIP-ruumi asemel pressikonve-
rentsi Tallinna lennujaama korrastamata meestetualetis, 
mida võiks õigusega peldikuks nimetada. Kui lennujaa-
ma administraator tahtis presidenti VIP-toa tualetti ju-
hatada, keeldus Meri sellest. 

President põhjendas oma sammu lihtsalt: Jaapani Töös-
tus- ja Kaubanduskojas toimunud seminaril pöörasid seal-
sed ärimehed Lennart Meri tähelepanu Tallinna lennujaa-
ma tualettruumide halvale seisukorrale. Jaapanlased ütle-
sid, et neile meeldivad eestlased, eestlaste töössesuhtumi-

ne, kuid nad ei saa aru, miks on Eestis sove-
tiaegsed peldikud, rääkis Meri tualettruu-

mi kabiinide ees seistes. 
See Meri improviseeritud pressikon-

verents tõestas ilmekalt, milline ei tohi 
olla üks WC Eestis. Vabariigi veidraim 

pressikonverentsi paik remonditi kohe 
pärast Meri kriitikat ning see andis 

ka hoo sisse Eesti käimlakultuuri 
parandamisele. Käimlakultuur on 
kogu ülejäänud kultuuri alus ja 

selle järgi otsustavad meie üle 
ka väliskülalised.

Häda ei anna häbeneda

Ivo Karlep,  
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

Käimlakultuur on  
kogu ülejäänud  
kultuuri alus.

Pirital ootab lapsi kino, loo-
maaias lugemispesa ning 
Lennusadamas päästekoe-
rad ja teadusetendus.

1. juunil korraldab Pirita va-
ba aja keskus ühise tasuta filmi-
vaatamise. Lasteaedade mudila-
sed ja Pirita majandusgümnaa-
siumi algklasside õpilased alus-
tavad päeva hommikul kell 10, 
vaadates üheskoos animatsiooni 
«Muumitroll ja sabatäht». Kell 
14 saab vaadata värsket Ees-
ti põnevikku «Tagurpidi torn» 
ja kell 16 on vaba aja kesku-
ses noorukitele film «Banksy. 
Lindprii kunsti tõus».

Pirita lasteaia lapsed võivad 
aga lastekaitsepäeval treenida ja 
mängida proffide juhendamisel 
jalgpalli, treeningud toimuvad 
FCI Levadia eestvedamisel. Lõ-
busad mängud on lastekaitse-
päeval kavas nii Kose kui ka 
Mähe vaba aja keskuses.

Pirita majandusgümnaasiu-
mi ja Merivälja kooli mitu klas-
si, samuti Pirita lasteaia lap-
sed külastavad tasuta Tallin-
na teletorni.

Keskraamatukogu aga kut-
sub kõiki kuni 13-aastaseid lapsi 
üle Eesti osalema lugemisprog-
rammis «Suvi raamatuga». See 
kestab 22. augustini ning pa-
kub lisaks lugemisele ka muid 
põnevaid tegevusi. Lastekait-
sepäeval, 1. juunil kell 11 on 
kõik lapsed koos peredega oo-
datud loomaaeda lugemisprog-
rammi avaüritusele. Elevandi-
maja kõrval on avatud raama-
tute, mängude ja meisterdamis-
võimalustega lugemispesa, las-
tele pakuvad päeva jooksul tege-
vusi Improteatri näitlejad, osa-
leda saab rollimängus ja aarde-
jahis ning oma raamatuid tut-
vustavad lastekirjanikud Kai-
ri Look ja Ketlin Priilinn. Lu-
gemisväljakutse innustab lapsi 

suvekuude jooksul lugema lä-
bi vähemalt kümme raamatut. 
Kõik, kes on 22. augustiks raa-
matukokku toonud või saatnud 
vähemalt kümne raamatu ta-
gasiside, saavad auhinna ning 
kutse programmi lõpuürituse-
le. Täpsema info «Suvi raama-
tuga» lugemisväljakutse ja üri-
tuste kohta kohta leiab https://
keskraamatukogu.ee/lasteleht/
osale/suvi-raamatuga/. 1. juu-
nil kella 10-14 saab lastekait-
sepäeva pidada ka Lennusada-
mas (Vesilennuki 6). Tutvusta-
takse  päästevahendeid ning nä-
ha saab veepäästekoeri. Välialal 
toimub Hullu teadlase teadus-
etendus. Jahisadamast viib hu-
vilisi lõbusõitudele ja tutvus-
tab laevajuhtimise kunsti me-
retakso kell 11, kell 12 ja kell 
13. Sündmused on tasuta, kuid 
sõit 5 euro eest. 

Lastekaitsepäeval võib meisterdada ja meretaksoga sõita

Bret-Maria Rikko
bret-maria.rikko@tallinnlv.ee

Üle linna maalitakse kõnni-
teelõikudele 30 eri autori 
luulefragmendid, millest 
kokku moodustub Tallinna 
luulerada. 

Kirjanike Liidu noortesekt-
siooni eestvedaja Reijo Roosi 
ettepanekul kantakse luuletusi 
kõnniteedele üle linna.  «Tallin-
na luulerada koosneb 30 frag-
mendist, mis teevad tiiru pea-
le tervele hansalinnale,» ütles 
Roosi. «Need luuleread on elu-
lised momendid, mis sunnivad 
suurlinna lõpmatute voolude 
keskel korraks peatuma.»

Luuleread suhestuvad spet-
siaalselt valitud asukohtadega 
ning autorite seas leidub lisaks 
paljudele uutele tegijatele ka tut-
tavaid nimesid Maarja Kangrost 
Tõnu Õnnepaluni.

Kirjaniku ja luuletaja Jan 
Kausi luuleridu võib märga-
ta näiteks Nõmme sillal, 
Kopli ja Pirita täna-
vatel. Kaus ütles, 
et tema lõigud 
pärinevad 
kõik 2014. 
aastal il-
munud 
miniatuu-
rikogust 
«Tallinna 
kaart», mil-
le uustrükk 
ilmus eelmi-
sel aastal. «Olen 
Tallinnast päris pal-
ju kirjutanud, sealhulgas 
kolmes oma romaanis,» lausus 
ta. «Olen püüdnud Tallinna ole-
must ilukirjanduslikult avada ja 
lahata. «Tallinna kaart» on vist 
olnud neist katsetest kõige kont-
sentreeritum.»

Elanike endi ettepanek
Projekt hõlmab kõiki linna-

osasid ning neljas neist esitasid 
elanikud luuletänavad ka 2021. 
aasta kaasava eelarve hääletu-

sele. «Tallinn toetas rõõmuga 
Kirjanike Liidu noorte ettepa-
nekut luuleraja elluviimisel,» 
ütles Tallinna linnakunsti ku-
raator Kati Ots. «Sõbralikuma 
linna ja kättesaadavama kultuu-
ri loomine on osa Tallinn 2035 
arengustrateegiast. Samuti toe-
tab projekt Tallinna kui Euroo-
pa rohelise pealinna 2023 kaa-
sava ja kestliku linna eesmär-
ke, andes oma panuse sääst-
va linnaliikuvuse toetamiseks.»

Luulerada ühendab nutikalt 
ja minimalistlikke vahendeid 
kasutades kirjanduse, kunsti ja 
inimkesksema linna. 

Pakub avastamisrõõmu
«Tänavatele kantud luuletu-

sed pakuvad kohalikele elanike-
le nende igapäevasel jalutustee-
konnal värsket avastusrõõmu 
ja elamuslikke märkamishetki, 
muutes jalgsi linnas liikumise 
põnevamaks ja meeldivamaks,» 
ütles Ots. «Sellistel rohujuure-
tasandi initsiatiividel on väi-

ke, aga väga oluline roll 
tänavate mõnusa-

maks muutmi-
sel. Looda-

me ka tule-
vikus tao-
liste ette-
võtmiste 
toetami-
sega jät-
kata.»

Kaus li-
sas, et kir-

jandus on 
aegluse kunst 

ning üha kiirema-
te tempodega maailmas 

peab selle aegluse eest võitle-
ma. «Peab tegema eraldi pingu-
tuse, et leida ruumi aeglusele, 
järelemõtlemisele, hingetõmbe-
pausidele,» ütles ta. «Tore, kui 
noored inimesed püüavad se-
da uute võtetega teha, katse-
eksituse meetodil kirjanduse-
le ruumi juurde võita. Ja võita 
seda ruumi täiesti otseses mõt-
tes – tuues aegluse kunsti kii-
rete tempodega linnaruumi.»

Tänavaid hakkavad katma Contra  
ja Tõnu Õnnepalu luuleread

Tallinna loomaaed avab hilistel 
õhtutundidel taas oma uksed 
kõigile huvilistele, kes soovivad 
uudistada elu öises loomaaias. 
Keskööni toimuvatel ekskursioo-
nidel annavad giidid ülevaate loo-
maaiaasukate käitumisest, elu-
paigast, toitumisest jpm. Ekskur-
sioonid algavad 31. mail, 2., 7., 9., 
14., 16., 21., 28. ja 30. juunil ning 
5., 7., 12. ja 14. juulil kell 21. Ring-
käigud kestavad orienteeruvalt 
kolm tundi. Igal õhtul toimub neli 

ekskursiooni: kaks gruppi alusta-
vad Lääneväravast ja kaks gruppi 
Põhjaväravast. Ekskursioonigrupi 
suurus on kuni 25 inimest. Pilet 
tuleb osta Piletilevist, loomaaia 
kassad hilisõhtuste ekskursiooni-
de pileteid ei müü. Ekskursioonid 
toimuvad jalgsi ning mistahes 
sõiduvahendid ei ole lubatud. Ku-
na väikesed lapsed väsivad, soo-
vitab loomaaed nad võimalusel 
koju jätta. Ekskursioonid toimu-
vad iga ilmaga.

Kaks Eesti restorani – Noa ja  
180° – said Michelini tärni. Need 
on Balti riikides üldse esimesed 
sellise tunnustusega toidukohad. 
Väiksema auhinna pälvis veel 
seitse restorani ning 22 sai Mic-
helini poolt kiidetud või soovita-
tud. Juba aprillis sõlmisid 
EAS-i ja KredExi ühen-
dasutus lepingu, mille 
järgi võttis rahvusva-
heliselt kuulus toi-
dugiid lõpuks ka 
Eesti vaatluse alla. 
EAS-i ja KredExi turis-
miarenduskeskuse juhi 
Liina-Maria Lepiku sõnul 
peeti juba kümme aastat tagasi 
Micheliniga läbirääkimisi, et nad 
siia tuleksid. Kuid siis öeldi, et po-
le potentsiaali. Viis aastat tagasi 
hakkasid suhted soojenema ja 
lõpuks jõuti Eestisse. Kindlasti on 
Michelini giidi pääsemine Eesti 
jaoks suur rahvusvaheline rek-
laam. Esmakordselt avaldasid 
väärt toidukohtade giidi 1900. 
aastal vennad Édouardo ja André 
Michelin: kuulsa rehvifirma asu-
tajad lõid selle rehviostjate jaoks. 
Esimese tärniga tunnustatakse 
restorani kui ühte parimat enda 
kategoorias. Teise tärni saab 
juurde teenida erakordselt maits-
vate toitude eest. Kolme tärnini 

on jõudnud üldse väga vähesed 
restoranid: selle nimel võiks ette 
võtta reisi linna, kus restoran 
asub. Näiteks terve New Yorgi 
peale on taolisi kokku vaid viis. 
Kõige rohkem kolme-tärni-resto-
rane asub Tokyos – 11. Seega on 

Michelini tärnide saamine 
nagu sport: loorberi-

tele puhkama jääda 
pole põhjust, vaid 
tärni hoidmise ja 
juurde saamise ni-
mel tuleb edasi 

võistelda või võidel-
da. Ilmselt just see as-

jaolu on kogu Michelini 
tärnikorralduse juures kõige ge-
niaalsem, et ei lubata lipsu lõd-
vaks lasta. Tärn pole kaugeltki 
igavene «orden», sellest võib 
hõlpsast ilma jääda, kui inspek-
torid leiavad, et on latti milleski 
alla lastud. Tavaliselt käiakse 
anaonüümsena visiitidel kvali-
teeti kontrollimas. Tärni äravõt-
mist ei pea kuidagi restorani en-
da ees põhjendama. Baltimaa-
des polnud varem ühtegi tärniga 
restorani, küll leidub neid Soo-
mes. Enne koroonapandeemiat 
oli neid seal lausa kuus, ehkki üks 
neist läks hingusele 2019. a au-
gustis. Eesti on üldse 37. riik, mis 
valikusse pääses.

Sotsiaalmeedias levivad kiusa-
miskontod, kuhu laaditakse üles 
lapsi mõnitavaid või alandavaid 
videoklippe. Nende kontode ava-
mise taga seisavad tavaliselt tei-
sed lapsed, kes peavad seda kas 
naljakaks või muidu ägedaks. Vä-
listada ei saa muidugi lapsevane-
mate endi üksteisele n-ö ärapa-
nemist. Põhja prefektuuri veebi-
politseinik Anna-Liisa Kreitsman 
rääkis Postimehele, et konto sisu 
tõttu on veebipolitseiniku poole 
pöördunud kooli sotsiaalpeda-
goog, õpetajad, kiusatavate va-
nemad, mõnel üksikul juhul ka 
laps ise. Selgub veel, et taolisi 
kontosid pannakse järjest kinni, 
aga seejärel avatakse üha uusi. 
Sellised videod, kus noored suit-
setavad, joovad, alandavad teisi 
või peksavad üksteist, võivad rik-
kuda inimese maine terveks 
eluks, rääkimata politseis alusta-

tavast menetlusest. Üldiselt on 
teada, et küberkiusamise puhul 
kannatavad ohvrid psüühikahäi-
rete all rohkem kui kaks korda 
tõenäolisemalt kui nn traditsioo-
nilise kiusamise puhul. Seega tu-
leks küberkiusuga tegelevaid 
noori püüda vastutusele võtta 
märksa kiiremini ja tõhusamalt, 
kui Eesti õigusruum seda praegu 
võimaldab. Kui tegemist on ala-
ealisega, tuleks vastutust laien-
dada vanematele. Samamoodi 
kui igasugused muud koolivägi-
valla juhtumid, paneb ka küber-
kius taga igatsema kunagisi ala-
ealiste asjade komisjone, kus 
korrarikkujatega tegelesid mitme 
ala spetsialistid. Samamoodi 
oleks vaja eraldi küberkiusu süü-
teokoosseisu loomist. Hiljuti tõi 
telesaade Kuuuurija avalikkuse 
ette loo perekonnast, kes pidi ise 
küberkiusajad välja selgitama.

19. mail avastati Vormsi rannikul 
kokku 20 km ja 22. mail Hiiumaa 
rannikult kokku 50 km ulatuses 
raske kütteõli ehk masuudi 
reostus. Praegu koristavad 
seda valdavalt vabatahtlikud, 
nädalavahetusel leidsid aset ko-
guni talgud. Juhtunu muudab 
eriti nukraks, et alles aprillis ehk 
umbes kuu enne reostust kinni-
tas keskkonnaministeeriumi tel-
litud uuring Eesti suhtelist abi-
tust reostustõrje osas. Riigi 
reostustõrjelaevad ei jõua piisa-
va kiirusega võimalikku mere-
reostust kindlaks tegema ja lik-
videerima. Uuring sedastas ka, 
et seetõttu võib reostus levida 
merel laiemale alale ja ka ranni-
kule ning reostuse põhjustaja 
võib jääda tabamata. Lääneme-
rel viibib samal ajal ühe korraga 
hinnanguliselt 2000 laeva, mil-
lest 200 on naftatankerid. Eriti 
tiheda laevaliiklusega on Soome 
laht, kuhu ühe aasta jooksul si-
seneb või kust väljub enam kui 

40 000 laeva. Viimase 
kümne aasta jooksul on 
leidnud kinnitust 106 reostus-
juhtumit, enamasti Soome lahes 
ning Tallinna reidil. Valdavalt on 
tegu naftatoodete merre sattu-
mise ja pilsiveega, kusjuures 
reostaja jääb tabamata. Nende 
tagajärgi, nõnda nagu Vormsi-
Hiiumaa juhtumi puhul, peab 
kandma maksumaksja, kellel 
peale selle, et ta peab ülal liiga 
väikese ressursiga päästeame-
tit, tuleb kodurandu koristada. 
Reostustõrjelaev peaks jõudma 
õnnetuskohta kuue tunniga. Sa-
geli pole see võimalik ja uusi lae-
vu oleks vaja just Pärnusse ning 
Saaremaale. Loodetavasti mõ-
jub Hiiumaa ja Vormsi reostus 
nüüd äratuskellana otsustajate 
jaoks. Mäletatavasti taheti ku-
nagi luua Õlifond, kuhu kõik lae-
vandusega tegelevad ettevõt-
ted panustaksid. Ehk tuleks see 
idee kalevi alt välja võtta.

Järgmisele talvele läheme vastu 
rekordkõrgete energiahindade-
ga. Riigihalduse ministri nõunik 
Rosto Kask kirjutas ERR-is, et 
algaval küttehooajal tuleks ühte 
moodi ehk universaal-
selt toetada kõi-
ki. Eelmisel 
talvel toe-
tati kõi-
gepealt 
väike-
se sis-
setu-
leku-
ga 
leib-
kondi ja 
inimesi, 
kes pidid 
tõendama 
oma väikest sisse-
tulekut. Ja alles hiljem, ala-
tes 2022. aasta jaanuarist, keh-
testati  elektri- ja gaasiarvetele 
ka hinnalagi, millest üle jääva 
osa riik automaatselt kompen-
seerib. Universaalse toetusega, 
näiteks kõigi elektriarvete vä-
hendamisega, oleks üldiselt 
märksa lihtsam, sest see lõhub 
vähem kõigi närve ja nõuab üht-

lasi vähem kulusid bürokraatiale. 
Kõrgemapalgaliste ja üldse jõu-
kamate maksustamiseks oleks 
aga teistsugused lahendused, 
nagu maksud, ja seda ei peaks 
tegema energiahinna kaudu. 

Tõenäoliselt peaksid 
siiski järgmiselgi tal-

vel alles jääma ka 
n-ö varasemad 

otseselt suu-
natud toetu-
sed. 89 000 
juhul maksid 
omavalitsu-
sed lõppe-
nud kütte-

hooajal välja 
kokku 11,6 mil-

jonit eurot. Samal 
ajal kui käib vaidlus 

toetamise valikute üle, ei 
ole jätkuvalt suutnud parketikõl-
bulikuks saada ettepanek keh-
testada Norra eeskujul elektrile 
hinnalagi 70 eurot MWh eest. 
Me mõlemad asume samal 
elektribörsil. Seda ettepanekut 
pole suutnud poliitilisse arutellu 
sisestada isegi sellised  korü-
feed nagu Indrek Neivelt, Raivo 
Vare jt.

Loomaaed ootab hilisõhtuti külla

Tallinna filhar-
mooniat juhib 
Lennart Sundja 
Linnavalitsus kinnitas Lennart 
Sundja Tallinna filharmoonia 
direktori ametikohale 1. juu-
nist. Sundja on omandanud 
kõrghariduse Tartu ülikoolis. 
2008. aastast töötas ta linna 
kultuuri- ja spordiameti kul-
tuuriosakonna juhataja ameti-
kohal, tänavu märtsist oli Tal-
linna filharmoonia direktori kt. 
Sundja on Tallinna kui muusi-
kalinna esindusisikuks 
UNESCO loovlinnade võrgus-
tikus ning juhib URBACT vä-
lisprojekti ACCESS  Tallinna 
töörühma. 

 

Haabersti võõr-
nälkjate kontei-
nerid said lisa
Haabersti linnaossa paigalda-
ti täiendavalt kümme lusitaa-
nia teetigude ja mustpeanälk-
jate kogumise konteinerit. Ju-
hendi, kuidas võõrliike kohali-
kest eristada, leiab  https://
keskkonnaamet.ee/elusloo-
dus-looduskaitse/voorliigid/
voornalkjad. Konteinerid asu-
vad järgmistes kohtades: Õis-
mäe raba terviseraja parkla-
tes Vana-Rannamõisa ja Va-
baõhumuuseumi teel; Soo-
ranna 20 juures haljasalal; Pi-
kaliiva ja Kilde t ristmikul; 
Tiskre asumis Hansu t juures 
haljasalal; Vabaõhumuuseumi 
teel, Rocca al Mare kooli park-
la ja promenaadi läheduses; 
Soolahe bussipeatuse lähedal 
infotahvli juures; Landi bussi-
peatuses; Astangu kergliiklus-
tee ääres;  Mustjõe-Veskimet-
sa asumis, Piibelehe ja Kõrge-
pinge t ristumiskohas. Kontei-
nereid tühjendatakse kaks 
korda nädalas. 

Tallinn esitleb 
targa linna  
lahendusi
Tallinn osaleb 30. maist 2. 
juunini koos ettevõtjatega 
Helsingborgis toimuval linna-
festivalil H22 City Expo ning 
esitleb sealsel innovatsiooni-
alal koos viie teise Euroopa 
innovaatilisema linnaga oma 
jätkusuutlikku arengut toeta-
vaid lahendusi. Tallinna pavil-
jonis on esindatud kümme 
ettevõtet, kelle uuendus-
meelsed lahendused on pea-
linnas rakendust leidnud. Pa-
viljoni tutvustuse ja program-
mi leiab Tallinna innovatsioo-
nilehelt.

Michelini tärnid 
 kui lõputu sport

Küberkiusamine vajaks  
karmimat menetlust

Õlifondi loomine  
tuleks kalevi alt välja võtta

Kas abivajajate toetamine või 
hoopis elektri hinnalagi?

Jan Kausile luuleraja idee sobib, sest ta on kirjutanud Tallinnast palju, muuhulgas ka raamatu «Tallinna kaart».
 Scanpic

Üha kiiremas  
elutempos on vaja 
korraks peatuda ja 

mõtiskleda.

Kust Tallinna luulerada leida ja kelle read seal on?

NÕMME
• Tallinna tervitussilt (Mathura)
• Pääsküla pood (Veronika Kivisilla)
• Nõmme sild (Jan Kaus)
• Rahumäe kalmistu (Oliver Berg)

MUSTAMÄE
• Männi park (Carolina Pihelgas)

KRISTIINE
• Marja (Andra Teede)
• Kristiine keskus (Mari-Liis Müürsepp)

HAABERSTI
• Nurmenuku (Andra Teede)

PÕHJA-TALLINN
• Volta (Adam Cullen)
• Pebre tänav (Hanna Kangro)
• Kalarand (Maarja Kangro)
• Pelgurand (Jürgen Rooste)
• Balti jaam (Reijo Roos)
• Kopli (Jan Kaus)

• Noblessner (Mihkel Kaevats)

KESKLINN
• A. Weizenbergi (Billeneeve)
• Tallinna Ülikool (Mari-Liis Müürsepp)
• Videviku tänav (Lilli-Krõõt Repnau)
• Maakri tänav (Maarja Kangro)
• Viru keskuse ristmik (Contra)
• Vabaduse väljak (Piret Bristol)
• Estonia (Reijo Roos)
• Oleviste kirik (Tõnu Õnnepalu)
• J. Kunderi (Triin Soomets)
• Jaapani aed (Kai Aareleid)

LASNAMÄGI
• Lindakivi sild (Timo Maran)
• Seli (Mihkel Kaevats)
• Loopealse (FS)

PIRITA
• Pirita tee (Jan Kaus)
• Tallinna teletorn (Maria Susanna)
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Ehin. Teises paneelis aga Ülle 
Madise, Mihkel Kunnus, Ave-
liina Helm, Jelena Skulska-
ja ja gümnasist Stella-Maria 
Sillaste. 

II paneeli teemad on «Eri-
arvamustes Eesti. Jätkusuutli-
ku arengu eelduseks on laia-
pinnaline mõistmine ühiskon-
nas, et vaja on õppida uutmoo-
di mõtlema ja koostööd tege-
ma. Kas koostööpõhisus ja vä-
givallatus on inimühiskonnas 
saavutatavad? Kas globaalsest 
kriisi aitab välja  rohujuu-
re tasandilt tõusev koostöö?»

Mõlemas paneelis on ava-
tud mikrofon ka rahvale. 
Sissepääs on prii, kuid sa-
mas saab teha annetuse Uk-
raina heaks, kandes endale 
sobiva summa Eesti Kultuu-
ri Koda MTÜ arveldusarve-
le EE192200221068284605.

Tule arutama,  
milline võiks olla 
Eesti tulevik!
«Ajakirjanduse roll konfliktides on vastastikuse 
mõistmise kujundamine,» lausus sotsiaalteadlane 
Marju Lauristin. «Peagi võivad sündida filmid, mis on 
justkui monumendid Ukraina sõjale,» lisas režissöör 
Andres Puustusmaa. Nemad on vaid mõned nimekad 
esinejad, kes astuvad üles konverentsil «Muutuv maa-
ilm. Kuidas edasi?», mida on oodatud tasuta kuulama 
kõik linlased.

Ülle Madise sõnul tõusevad üha enam esile eakate, puuetega inimeste ning raskustes perede õigused abile ja hoolekandele.  Scanpix

Eesti kultuuri koda korral-
dab konverentsi 31. mail kella 
14-18.30 Vabal Laval. 

21. sajandi alguses oleme 
tunnistajaks sõjale ja barbaar-
sele hävitustööle Ukraina lin-
nades, surmale ja tsiviilelani-
ke kannatustele. Elame keeru-

lisel ajal, mis võimendab eri-
meelsusi ka Eestis, jätkub üle-
ilmne infosõda. 

Ka Eesti inimesed on elanud 
aastaid erinevates inforuumi-
des. Kuidas leida erinevatele 
maailmanägemustele siduvat 
ühisosa? Kuidas toetame ühis-
konna sidusust? Selle üle tule-
vad arutlema I paneelis «Kui-
das mõtestada toimuvat? Mil-
line on uus ja muutuv maail-
makord? Kuidas edasi?» Eva-
Maria Liimets, Jonatan Vse-
viov, Marju Lauristin, And-
res Puustusmaa ja Kristiina 

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee
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MARJU LAURISTIN: Inimesed võivad  
paberlehe juurde tagasi pöörduda
«Eks looduses ole ikka 
porikärbseid, kes iga 
hunniku peale lendavad 
ja seal elavad. Kuid loo-
dus ei piirdu vaid nende-
ga. Ja ka ajakirjandus ei 
piirdu vaid kõmu-uudiste 
levitajatega,» lausus 
sotsiaalteadlane Marju 
Lauristin.

Sotsiaalmeedias toi-
mub professori sõnul uute 
vormide ja võimaluste ot-
simine. «Viiruse leviku 
toodud hübriid-
konverentse ja 
kokkusaamisi 
hakatakse ka-
sutama ajakir-
janduslikus 
mõttes järjest 
rohkem,» lausus 
Lauristin. «Näiteks 
saab niiviisi tekitada 
laiemaid arutelusid avalik-
kusega, põnevamaid 
ühiskonda haaravaid ar-
vamuste vahetusi. Samas 
mingis osas pöörduvad 
inimesed tagasi klassika-
liste ajakirjandusvormide, 
võib-olla isegi paberlehe 
lugemise juurde. Sellepä-
rast, et erinevus sotsiaal-
meediaga torkab üha roh-
kem silma. Sotsiaalmee-
diast saadud maailmapilt 
on teistsugune, kui inime-
ne süvenedes loeb arutlu-
si ja kommentaare kasvõi 

Ukraina sõja kohta.» 
Sügavamat huvi toimu-

va vastu hakkavad Lauris-
tini sõnul taas rohkem 
väärtustama nii meedia-
väljaanded kui ka lugejad. 
«Vahepeal ju tundus, et 
neid pikki lugusid ja arute-
lusid enam keegi ei vaja,» 
tähendas ta. «Samas, kui 
maailmas toimuvad tõsi-
semad asjad, siis inime-
sed tahavad neist ka tõsi-

semalt aru 
saada.» 

Sot-
siaal-
mee-
dias le-
vib iga 

ring-
konna 

seas oma 
tõde. «Tegeli-

kult on alati nii olnud, et 
igaühel on oma tutvus-
kond, kelle väärtused ja 
arusaamad on inimese 
jaoks teistest olulise-
mad,» lausus Lauristin. 
«Lihtsalt sotsiaalmeedias 
paistab see silma ja seal 
toimub kõige meelega 
võimendamine. Siia juurde 
kuuluvad kõik need trolli-
mise teemad jne. Mida 
rohkem aga inimesed 
teadlikumaks saavad, se-
da kriitilisemaks nad sot-
siaalmeedias levitatu suh-

tes muutuvad ja seal toi-
muv hakkab mõjutama ini-
mesi vastupidises suunas. 
Inimesed teavad üha 
enam, millest nad hoidu-
ma peavad, ja nad näevad, 
et seal on omad ohud. Esi-
mesed õppetunnid on 
saadud. Niisiis on maailm 
praegu muutumise sei-
sundis.»

Konfliktides on ajakir-
janduse roll Lauristini sõ-
nul olla mõistmise ja suht-
luse kujundaja. «Igaüks 
elabki oma pere, tuttavate 
ja eriala ringis,» märkis 
Lauristin. «Ajakirjandus on 
algusaegadest peale ol-
nud see, mis on inimest 
sellest ringist välja toonud 
ning tekitanud inimeste 
vahel uusi sidemeid ja 
vastastikust arusaamist.»

Lauristin ei ole nõus, et 
ajakirjanduse enda roll on 
ainult konflikte otsida ja 
neid teravalt välja tuua, 
kuna see müüb. «Ajakir-
jandust, mis konflikte üle 
võimendab, nimetame 
kollaseks meediaks,» üt-
les ta. «Eks looduses ole 
ka porikärbseid, kes iga 
hunniku peale kohale len-
davad ja sealt elavad. Kuid 
loodus ei piirdu vaid nen-
dega. Ja ka ajakirjandus ei 
piirdu vaid kõmu-uudiste 
levitajatega. 

ANDRES PUUSTUSMAA:  
Filmid näitavad, millises hetkes  
inimene praegu elab 

«Tänu voogesi-
tusplatvor-
midele on 
esile 
tõusnud 
doku-
men-
taalfil-
mid. Ini-
mesed 
vaatavad 
neid roh-
kem, sest 
dokfilmid on ehe-
dad ja nende tegevus toi-
mub justkui nüüd ja praegu,» 
leiab filmirežissöör Andres 
Puustusmaa.

Režissööri sõnul saavad fil-
mid maailma mõjutada, tuues 
ekraanile selle valupunkte. 
«Filmikunst on ühe või teise 
ajahetke inimeseks olemise 
kroonika,» lausus ta. «Filmi-
dest me näeme, mis hetkes 
inimene elab ja millises ühis-
kondlikus olekus ta on. Tulevi-
kus vanu filme vaadates oska-
me neid analüüsida, näha min-
geid seoseid ja tuua välja põh-
juseid, mis üks või teine asi 
just nii juhtus.»

Praeguse filmimaailma 
trendid on Puustusmaa hin-
nangul küllaltki üllatuslikud. 
«Mäletan, et kui algas koroo-
naaeg, siis ennustati, et välja 
hakkab tulema palju koroona-

teemalisi filme. Aga 
ei tulnud,» märkis 

ta. «Sõja reaal-
sust ei ole 
praegu veel 
võimalik 
ehedalt 
edasi anda. 

Ja üldse on 
maailmas 

vaid käputäis 
filme, mis anna-

vad sõja õudusi ja 
traagikat ehedalt edasi. 

Esimesena tuleb meelde 
Stanley Kubricku «Full Metal 
Jacket». Samas Ukraina sõ-
jast võib mõni film küll nüüd 
varsti tulla. See võtab aega, 
ilmselt see ei sünni lähiajal. 
See film oleks siis pigem üks 
monument ja mälestusmärk.» 

Trend on Puustusmaa sõnul 
ka see, et tänu voogesitus-
platvormidele on esile tõus-
nud dokumentaalfilmid. «Ini-
mesed vaatavad neid rohkem, 
sest dokfilmid on ehedad ja 
nende tegevus toimub justkui 
nüüd ja praegu,» lausus ta.

Puustusmaa kavatseb rää-
kida konverentsil väärtushin-
nangutest. «Üldistamist ja 
hinnangute andmist teiste 
suhtes on väga palju, kuid 
enesega hakkama saamine ja 
eneseväärikus on jäänud kui-
dagi tahaplaanile,» märkis ta.

JONATAN VSEVIOV: Euroopas on maskide langemise aeg

«Lähima aja jooksul hak-
kab olukord Euroopas ja 
Eestis muutuma kindlasti 
halvemaks, enne kui see 
muutub paremaks,» lausus 
diplomaat Jonatan Vse-
viov. «Sanktsioonid aval-
davad paratamatult mõju 
kõigile osapooltele. Üha 
enam räägitakse ka glo-
baalsest toidukriisist, sest 
Ukraina on oluline toi-
dueksportija.»

Vseviovi kinnitusel on 
Ukraina sõda olnud pöör-
deline kogu Euroopa julge-
oleku jaoks. «Praegu on 
maskide langemise hetk. 
See, mida meie varem 
teadsime, on saanud ka 
teistele selgeks,» lausus ta. 
«See, et Venemaa on ohtlik 
ja tallanud jalge alla Euroo-
pa julgeoleku aluspõhimõt-
ted, pole Eestile üllatus. 
Need põhimõtted on suve-
räänsus, territoriaalne ter-
viklikkus ja relvajõust hoi-
dumine. See, et Venemaa 
on valmis oma huvide saa-
vutamiseks rahvusva-
helisel areenil jõudu 
kasutama, ei olnud 
meile ka üllatus. 
Samas oli see ülla-
tus paljude teiste 
riikide jaoks.»

Meie tulevik sõl-
tub Vseviovi hin-
nangul nüüd sel-
lest, kuidas see 

sõda lõpeb. «Kas meil õn-
nestub Euroopa julgeoleku 
aluspõhimõtted säilitada ja 
neid kaitsta,» ütles ta. «Või 
lõpeb lahingutegevus tule-
musega, mille järgi võibki 
naaber teise riigi välispolii-
tilisi valikuid keelata, talle 
kallale minna ja tema piire 
jõuga muuta. Kui selline 
maailm leiab Ukraina sõjast 
kinnituse, on meie kõigi jul-
geolek ohus pikaks ajaks.»

Lähima aja jooksul hak-
kab olukord Euroopas ja 
Eestis Vseviovi sõnul muu-
tuma kindlasti halvemaks, 
enne kui see muutub pare-
maks. «Sanktsioonid aval-
davad paratamatult mõju 
kõigile osapooltele. Üha 
enam räägitakse ka glo-

baalsest 
toidukrii-
sist, 
sest Uk-

raina on oluline toidu eks-
portija,» selgitas ta. «Mida 
kauem sõda kestab, seda 
keerulisemaks läheb olu-
kord meie kõigi jaoks. See-
tõttu on oluline see sõda 
võimalikult kiiresti lõpeta-
da. Agressiooni hind tuleb 
tõsta väljakannatamatuks, 
et kallaletungija mõistaks, 
et talle endale pole kasulik 
vallutust jätkata. Ukrainlas-
tele tuleb anda ka lootust, 
et nende tee Euroopasse 
on lahti. Seetõttu on oluline 
anda neile ka selge Euroo-
pa kandidaatriigi staatus. 
Samal ajal tuleb muretseda 
meie enda julgeoleku pä-
rast. Seetõttu tuleb vaada-
ta, et NATO kollektiivne 
kaitse oleks uue ajastuga 
kooskõlas. NATO idapiirile 
peab paigutama rohkem 
vägesid, et ei tekiks valear-
vestust, nagu annaks NA-
TO vastu midagi piiratud 
ulatuses saavutada. Me 
peame seisma ka selle rah-
vusvahelise tava eest, et 
kurjategijad saavad igal ju-
hul karistuse.» 

Diplomaatia saab mõju-
tada ka riigi sisemist julge-
olekut. «Kui meil on turvali-
ne ja siia tulla, siin elada ja 

siia investeerida on tur-
valine, siis jäävad ka rii-
gisisesed erimeelsused 
põhiseaduslikesse raa-
midesse,» kinnitas Vse-

viov. «Kindlasti ei tohi me 
pead liiva alla peita ega ku-
jutleda, et meil on võimalik 
end kuidagi maailmas toi-
muvast lahti haakida. Ajalu-
gu ei lähe ka meist mööda. 
Küsimus on, millega me ole-
me valmis leppima ja mille-
ga mitte.»

Vseviovi vapustab, kuidas 
ajaloost kuuldud lood kor-
duvad, olgu mööda läinud 
kui tahes palju aega. «Isegi 
retoorikat, mida tänapäeval 
räägitakse, oleme ajaloo-
õpikutest ja dokumentaal-
filmidest näinud,» kinnitas 
ta. «Saame vaid loota, et 
me ise oleme sellest aja-
loost õppinud. Eesti on sel-
les eelisseisundis, sest siin 
elab rohkelt inimesi, kes 
mäletavad aega, mil meil 
vabadust ei olnud. Niisiis 
oleme me võtnud rolli ees-
kõneleja ning olukorra kir-
jeldajana. Sest sellel, mis 
toimub, on paralleelid 20. 
sajandil meiega juhtunuga. 
Õnneks on Euroopa ärga-
nud või ärkamas. Võib-olla 
mitte nii tempokalt, nagu 
meie sooviksime, kuid sel-
list ignorantsust, nagu või-
sime veel 3-4 kuud tagasi 
kohata, enam ei ole. Demo-
kraatia võtab aega, kuid ar-
van, et Putin oli üllatunud, 
millise ühtsuse ja tugevuse-
ga lääs tema agressioonile 
reageeris.» 

ÜLLE MADISE: 
Seadused pea-
vad olema sel-
ges keeles ja 
kõigile mõiste-
tavad
«Vaja on kaitsta laste õi-
gust käia turvaliselt, kiu-
samist kartmata koolis 
ning saada tuge ja õpe-
tust,» lausus õiguskants-
ler Ülle Madise. «Kaitsta 
on vaja ka rahulikku ko-
dust elu, sh võimalust 
õues teiste perede laste-
ga mängida, ilma interneti 
vahenduseta suhelda.»

Madise tahaks, et tule-
vikus oleksid seadused 
selges, mõistetavas eesti 
keeles. «Igaüks peaks 
saama aru, millised õigu-
sed ja kohustused tal on,» 
märkis ta. «Veidrad on mi-
nu meelest paljud praegu 
kehtivad seadused, sest 
neist pole võimalik aru 
saada, kes ja mida tege-
ma peab või vastupidi, te-
ha ei tohi. Paljude seadus-
te keelekasutus on suisa 
naljakas, kasutada saaks 
ja tuleks selgeid, nüansi-
täpseid eestikeelseid sõ-
nu.» 

Madise sõnul tõuse-
vad üha enam esile ea-
kate, puuetega inimeste, 
raskustes perede õigu-
sed abile ja hoolekande-
le. «Vaja on kaitsta laste 
õigust käia turvaliselt, 
kiusamist kartmata koo-
lis ning saada vajalikku 
tuge ja õpetust,» märkis 
ta. «Kaitsta on vaja ka 
rahulikku kodust elu, sh 
võimalust õues teiste 
perede lastega mängida, 
suhelda ilma interneti 
vahenduseta. Samuti 
laste õigust suhelda ka 
vanemate lahutuse järel 
mõlema vanemaga. Li-
saks on kaitsta vaja õi-
gust puhtale, ligipääse-
tavale ja tervislikule elu-
keskkonnale ja avalikule 
ruumile.»

Konverentsil kavatseb 
Madise selgitada, miks on 
vaja vältida inimeste pro-
paganda ja hirmutamise-
ga kontrollimist. «Selle tu-
lemusel tekib vaikimise 
nõiaring: olukord, kus ka 
ametnikud ja teadlased ei 
julge enam oma ametiee-
tikast lähtudes tõde kaits-
ta,» lausus ta.

Madise sõnul tuleb 
Eestile kasuks, kui oska-
me rahumeeles eriarva-
musele jääda. «Kui vaidle-
me, siis ikka seisukohtade 
üle, kedagi ei tohiks isikli-
kult rünnata ta seisukoh-
tade eest,» märkis Madi-
se. 

Ühiskonna liikmed või-
vad kantsleri hinnangul 
sotsiaalmeedia, eelarva-
muste, propaganda ja 
hirmutamise toel kapsel-
duda kriitilise analüüsi-
võime ja vaba mõtteta 
rühmadesse. «Need 
lämmatavad igasuguse 
sisemise arutelu ja rün-
davad kõiki, kes esinda-
vaid teisi vaateid, ja nii 
satub Eesti suurde oh-
tu,» lausus ta. 

Bret-Maria Rikko
Liisa Aadussoo
pealinn@tallinnlv.ee

Huvi riigikaitse õppimise 
vastu on suurenenud just 
tüdrukute seas, kellest 
paljud on ka kodutütarde 
organisatsiooni astunud. 
Tunnis õpivad noored, kui-
das orienteeruda, esmaabi 
anda ja relva käsitseda.

Ukraina sõja tõttu on Eesti 
noorte seas hüppeliselt kasva-
nud riigikaitse õppe populaar-
sus. Samuti on sajad tallinla-
sed liitunud kaitseliidu ja nais-
kodukaitsega. Huvi riigikaitse 
õppimise vastu on suurenenud 
just tüdrukute seas, kellest pal-
jud on ka kodutütarde organi-
satsiooni astunud. «Kodutüt-
reks olemine on andnud mul-
le väga palju,» rääkis Tallinna 
neiu Chrisanne Tamm. «Just 
inimesena olen palju otsuse-
kindlam, julgem, enesekind-
lam, oskan end paremini väl-
jendada. Lisaks nende-
le isikuomadustele 
on tulnud juurde 
ka olulisi tead-
misi – oskan 
metsas ise-
seisvalt el-
lu jääda. 
Seda on 
väga tore 
näha, et ka 
uusi nägu-
sid tuleb pi-
devalt juurde. 
Peaaegu iga nä-
dalavahetus käime 
metsas või õpime muud 
moodi. Eelmisel nädalavahetu-
sel toimus võistlus, kus korra-
ti neid oskusi, mida oleme siit 
organisatsioonist juba saanud.»

Igal aastal liitub kodutütar-
dega ligi 500 tüdrukut, praegu-
seks on neid kokku ligi 3800. 
«Ühe kodutütre teekond jät-
kub tihtipeale ka riigikaitse 
valdkonnas,» ütles kodutütar-
de peavanem Ave Proos. «Vä-
ga paljudest kodutütardest saa-
vad hiljem naiskodukaitse või 
kaitseliidu liikmed. Nii mõnigi 
tüdruk teeb teadliku valiku ja 

läheb vabatahtlikult ajateenis-
tusse. Osa läheb ka sisekaitse- 
akadeemiasse politsei või 
päästja eriala õppima. Siit kan-
dubki neile edasi soov min-
na õppima midagi sellist, kus 
saab ise riigile ja kaaskodani-
kele kasulik olla.»

Tunnid koolijuhi teha
Vähemalt 46 pealinna koo-

lis on riigikaitse õppekavas kas 
kohustusliku, vaba- või valikai-
nena. «Lasin need koolid silme 
eest läbi, kus meie oma MTÜ-
ga riigikaitset anname,» ütles 
Riigikaitse Rügement MTÜ ju-
hatuse liige Kristo Pals. «Kui-
dagi on juhtunud nii, et vene 
õppekeelega koolides on riigi-
kaitse õpetus kohustuslik. Mõ-
ningates eestikeelsetes koolides 
on see valikaine. See on nüüd 
koht, kus peaks võib-olla eda-
si liikuma. Riigikaitset ei tohi 
vaadata kui valikut. Kui ole-
me Eesti kodanikud ja elame 
siin, siis riigikaitse õpe võiks 
õpilastele ikka kohustuslik ol-

la. See oleks osa meie 
põhiseaduslikust 

kohustusest 
kaitsta oma 

riiki.»
Pal-

si sõnul 
on riigi-
kaitse-
õpetuse 
kohus-

tuslikuks 
määrami-

ne kooli-
juhtide põhi-

mõtteline poliiti-
ka. «Koolijuhid võiks 

kasutada oma positsiooni ära 
ja tehagi oma koolides selle ko-
hustuslikuks,» rääkis ta. «See 
on osa riigi tundma õppimisest, 
kus elame ja mida siin teeme. 
Võib-olla mõeldakse, et see on 
venekeelsele õpilasele olulisem 
kui eestikeelsele, et venekeelne 
õpilane looks rohkem kontak-
ti ühiskonnaga ja siinsete aru-
saamadega.»

Gümnaasiuminoor ei saa 
Palsi kinnitusel aru, mida rii-
gikaitse tähendab, kuni ta riigi-
kaitse tundi tuleb. «Niikaua on 

tal sellealaseid teadmisi null,» 
selgitas Pals. «Esimesed tun-
nid ongi võib-olla vastumeel-
sed ja mõeldakse, et miks seda 
on vaja. Aga mida kursus eda-
si, seda rohkem hakkab õpila-
ne riigikaitsest aru saama. Kui 
lõpuks laagripäevad kätte jõua-
vad, siis õpilased ütlevad, et 
see oleks võinud pikem olla ja 
seda kursust võiks rohkem ol-
la. Ehk et õpilasel on alguses 
keeruline aru saada, kas talle 
võiks meeldida või mitte, sest 
ta ei tea, millega on tegemist. 
See on selline eestlaslik eripä-
ra, et algul ei saa vedama, pä-
rast ei saa pidama.»

Alguses ei saa vedama,  
pärast pidama

Koolide riigikaitseõpetus 
koosneb praegu 35 tunni pik-
kusest teooriaosast ja 35-tun-
nisest praktilisest õppest, mil-
le osa on ka välilaagrid ja las-
keõpe. Noorte seas on eriti po-
pulaarsed just riigikaitse laag-
rid, seal saab osaleda ka kait-
seliidu noorteorganisatsiooni-
de liikmena.

Pals ütles, et riigikaitseõpe-
tus on ülevaade riigikaitse meh-
hanismidest. «Kes millegi eest 
vastutab, mida teeme, kuidas ise 
riiki kaitsta, mida meie riigiasu-
tused teevad,» loetles ta. «Li-
saks on õppes praktilist poolt 
ehk kuidas orienteeruda, es-
maabi anda ja relva käsitleda.»

Riigikaitseõpe asub praegu 
riiklike valikainete nimekirjas. 
«Kui koolid teevad oma suu-
naõppeid, siis mõned koolid 
märgivadki ära kursused, mida 
õpilane selles suunaõppes läbi-
ma peab,» selgitas Pals. «Õpi-
lane neid ise valida ei saa, kui 
ta on oma suuna ära valinud, 
siis on ka õppekava koos sel-
lega juba olemas.»

Pals lisas, et on olemas ka 
koole, kus riigikaitseõpetusest 
ei sõltu õpilase jaoks midagi. 
«See on nagu vabaaine, mis ei 
anna õpilase hinnetele või lõpe-
tamisele midagi juurde,» mai-
nis ta. «Ta teeb seda enda va-
ba aja arvelt ja ka siis on meil 
õpilasi ligi 20 klassis.»

ÕPETAJA: Riigikaitse 
tunnid peaks olema 
koolides kohustuslikud

Vene  
koolides on  

riigikaitseõpe  
kohustuslik, eesti-

keelsetes mitte.

Kui alguses võib-olla ei tahagi noored riigikaitse tundi minna, siis pä-
rast meeldib neile see nii väga, et nad soovivad tunde juurde. Eriti 
meeldivad neile tundidega kaasas käivad riigikaitselaagrid.



INTERVJUU  •  30. mai 2022  •  1312  •  30. mai 2022  •  INTERVJUU 

Aleksejev toob meile ennas-
tunustava järjekindlusega vii-
mased uudised Ukraina kuumi-
matest sõjakolletest. Kohtume 
temaga Valli baaris, mis on üks 
tema lemmikkõrtse Tallinnas. 
Kõige huvitavamad ja meelde-
jäävamad on ikka Aleksejevi 
kaadrid, kus ta on ise kaevi-
kus, taamal kostab isegi min-
geid pauke ja kaamera ees on 
lihtsad, mehised, ausa ja jul-
ge silmavaatega Ukraina poi-
sid. Nendega räägib Moskvast 
pärit reporter ukraina keeles. 

Kuidas te saate Ukraina sõdu-
rid nii siiralt rääkima ja mis-
moodi on ukraina keel suhu 
tulnud?

Ukraina keelt olen kuulnud 
ju algusest peale. Vene estraa-
dilavadel oli kuulda ukraina-
keelseid nalju ja siis oli veel nal-
jaajakiri Perets – Pipar –, mi-
da sai vaadatud. Mulle tundub, 
et nõukogude ajal kõik venela-
sed mõistsid ka  natuke ukrai-
na keelt. Aga 1990ndate algu-
ses tekkis mul suur armastus 
Vinnitsast pärit tüdruku vastu, 
kellest sai minu esimene abi-
kaasa. Ta õppis Moskvas sa-
mas teatrikoolis, kus minagi. 
Siis me hakkasimegi käima sel-
les keset Ukrainat asuvas Vin-
nitsas, kus ma pidin ka mõist-
ma tema ukraina keelt. See oli 
ukrainakeelne keskkond, aga 
nad kõik mõistsid hästi ka vene 
keelt, minu ämm oli tegelikult 
samuti venekeelne, aga rääkis 
seal elades ukraina keelt. Seal 
mõistsid kõik inimesed häs-
ti mõlemat keelt, aga ukrai-
na keel jäi mulle kõrvu, hak-
kaksin seda tasapisi mõistma. 
Proovisin ka ise rääkida. Mai-
dani sündmuste ja kogu Janu-
kovõtsi valitsemise aja käisime 
aastatel 2010 ja 2014 seal Kris-

ter Parisega Ukraina sündmusi 
kajastamas. Ja siis tekkis juba 
vajadus ukraina keelt mõista. 
Ukraina muutus Janukovõtsi 
ajal üha rohkem ukrainakeel-
seks ja -meelseks. 

Hiljem sai selgeks, et ilma 
ukraina keeleta on Ukrainas 
raske tööd teha. Õnneks mul 
oli see juba natuke suus, ma ei 
oska küll kirjutada, aga räägin. 
Tõsi, teen seda koba aktsendi-
ga ja iga ukrainlane saab kohe 
aru, et tegemist on moskvala-
sega. Aga ma saan aru, millest 
nad räägivad, ka spetsiifilistest 
asjadest, mis puudutavad rel-
vastust ja sõda või poliitikat, 
kus on oma keel ja terminid. 

Mitut keelt te üldse os-
kate?

No vene keel on mu 
emakeel, siis koolis 
õppisin prantsuse 
keelt, äsja oli just 
hea võimalus seda 
praktiseerida, mui-
dugi ka natuke uk-
raina ja eesti keelt. 
Peaksin end veel nen-
des täiendama. (Naerab.)

Moskvas prantsuse koo-
lis me inglise keelt ei õppinud-
ki, nii et peamine maailma-
keel jääb mulle mõistatuseks. 

Eesti keele õppisite ära veel 
Moskvas elades sealse Eesti 
Seltsi eesti keele ringis. Kuul-
davasti andis selleks tõuke 
teie näitlejast isa, kes ütles, et 
mis Eesti kodanik sa niimoo-
di oled, kui keelt ei oska. Mi-
da ütleksite inimestele, kes 
siin kurdavad, et pole võima-
lik kuidagi eesti keelt selgeks 
saada?

Ma ütlen: «Eesti Vabarii-
gi põhiseaduses on kirjas, et 
Eesti riigi mõte ongi selles, et 
eesti keel ja kultuur püsiksid 
läbi aegade!» Väga tore. Ma 
ise küll ei ole eestlane ja eesti 
keel pole minu emakeel. Vahel 
kardan, et mis keelt ma võin 
oma väikesele pojale edasi an-
da kõigi oma vigadega. Samas 
emalt saab ta selgeks eesti ja 

gule, kus 
kuulipilduja asukoht oli Vene 
võitlejatele teada, saatis Vene-
maa otse peale kuuskümmend 
meest. Tulemuseks oli kolm-
kümmend tapetut ja kolmküm-
mend haavatut. Kui nad tulid 
pärast oma laipade järele, uk-
rainlased neid laskma ei haka-
nud. Aga järgmisel päeval tuli 
sinna jälle oma kuuskümmend 
meest. Venelased teavad, et 
sealt saab tuld, aga ikka saa-
davad mehed peaaegu kindlas-

se surma. See on absurd! Mis 
mõte sel on? 

Kui sõdurid niimoodi otsa 
saavad, siis hakkavad ka ve-
nelased kasutama rohkem ka-
hurituld vahemaa tagant, nad 
ei tule otse peale. 

Ma ei tea, millega see sõ-
da lõpeb, aga sellest osast, mis 
jääb Ukrainale alles, saab sa-
da korda rohkem venevaenu-
lik paik, kui enne sõda.  Kui 
Vladimir Putin kartis, et NA-
TO raketid võivad tulla kuhugi 
Harkivi alla ja ähvardada sealt 

Moskvat, siis nüüd nad 
saavad olema Dnep-

ri taga ja samu-
ti ähvardavad 

Moskvat. Ma 
tõesti ei tea, 
mida Putin 
tahab. Kas 
ta tahab 
kogu Uk-
rainast 
teha na-
gu Suurt 
Krimmi, 
mis liitub 

Venemaa-
ga? Või va-

hetada va-
litsust? Räägi-

takse ainult, et 
kõik läheb plaani-

päraselt. 

Millisena te tahaksite näha 
Putini-järgset Venemaad?

Raske öelda, kas ta kunagi 
saab unistuste koht üldse ole-
ma. Ma olen küll Moskvas sün-
dinud ja 48 aastat seal elanud, 
aga alles nüüd saan aru, kuidas 
mul on vedanud. Ma olen Ees-
ti kodanik, mul on Eesti pass, 
see siin on minu riik, ma rää-
gin selle riigi keelt. Mul on siin 
naine, mul on siin väike laps. 
Ma ei pea Venemaale tagasi 
minema. Ma näen ju,  kuidas 
minu sõbrad ja head kolleegid, 
ausad ajakirjanikud, kes olid 
sunnitud Venemaalt lahkuma, 
emigreeruma, näevad vaeva ai-
nult selle tõttu, et neil on Ve-
nemaa pass. Kõik Vene koda-
nikud on praegu kahtluse all. 
Kuidas peab Venemaa muutu-
ma? Ma ei tea. Mina igatahes 
sinna tagasi ei läheks. Kui, siis 
ainult tööle. 

Et oleksid ERR-i korrespon-
dent seal?

Jah. Ma pidin Venemaalt lah-
kuma pandeemia tõttu. Võima-
tu oli pikendada  viisat, mil-
le alusel ma seal olin tööta-
nud. Eks vaatame, mida tule-
vik toob. ERR-i venekeelse por-
taali on Venemaa igatahes kin-
ni pandud, kuna seal nimetati 
Ukraina erioperatsiooni sõjaks. 

Nüüd ongi huvitav, et mis 
tingimustel üldse siis tohib Ve-
nemaal töötada üks välismaa 
korrespondent. BBC ja Deut-
sche Welle igatahes evakueeri-
sid Venemaalt kogu oma koos-
seisu. Mõned päevad tagasi tu-
li uudis, et ka Kanada raadio 
korrespondendipunkt Moskvas 
pannakse kinni. Nüüd siis ka-
sutatakse uudistes ainult Vene 
meedia ametlikku telepilti ja 
kommenteeritakse Vene amet-
like kanalite teateid. Kajasta-
mise mõttes muutub Venemaa 
niimoodi tasapisi Põhja-Korea 
sarnaseks.  Me saame teada ai-
nult seda, mida ametlikud alli-
kad meile edastavad. Ja hakka-
vad levima kuulujutud, et kas 
Putinil on vähk ja et kas tema 
asemel pannakse Medvedev või 
hoopis keegi teine. 

Kas kogu Vene rahvas on süü-
di selles, kuidas Putin ja tema 
lähikond käitub?

Ühest küljest ei ole süüdi. 
Teisest küljest – ega Putin ei 
ole Marsi pealt sinna Krem-
lisse kukkunud. Olid inime-
sed, kes teda toetasid ja toe-
tavad siiamaani. On inimesed, 

kes tema poolt hääletavad, ja 
on ka need, kellel on ükskõik. 
Ma ei tea, kas kogu vene rah-
vas on süüdi või mitte, kas Ve-
ne kodanikud on süüdi või ei 
ole. Las nad ise selgitavad se-
da või on hoopis uhkeid selle 
üle, mis toimub. Ma tunnen ini-
mesi, kel on häbi, kes mõista-
vad sõja hukka, aga nad ei saa 
midagi teha. Osa neist on juba 
välismaal. 

Aga kui me vaatame, kes on 
süüdi, siis küsigem ka: kes lubas 
Putinil seda teha? Kas ukrain-
lased? Ilmselt mitte. Eestlased 
ka mitte, Aleksejev ka mitte. 
Jäävad ainult venelased, Vene-
maa kodanikud. Tuleb rohkem 
hoolitseda oma riigi, oma ühis-
konna eest. 

Kuidas on Eestis elavate vene 
inimeste maailmavaade ja aru-
saamad muutunud pärast sõ-
ja algust?

Kunagi, kui minu eesti keel 
oli palju nõrgem, oli enamik 
minu Tallinna sõpru venekeel-
sed. Nüüdseks on olukord täie-
likult muutunud ja minu sõp-
ruskond on peamiselt eestikeel-
ne. Üks viimastest suhtlemis-
test venekeelsete inimestega oli 
mul aprillis, kui käisime koos 
Yana Toomiga Narvas. Linna-
pea Katri Raik kutsus meid, et 
rääkida just sõjast. Narva ini-
mesed vaatavad ETV plussi ja 
loevad ka mingeid Eesti inter-
netiportaale. Aga nad on ikka-
gi väga venemeelsed, nad jaga-
vad Moskva seisukohti. Minult 
küsiti, et miks ma kajastan se-
da sõda ainult Ukraina poolt. 
Aga teisele poole minekuks on 
vaja kõigepealt Venemaa luba, 
siis isehakanud vabariikide lu-
ba, me taotlesime ka neid lube 
juba enne sõda, aga kahjuks ei 
saanud. Ukraina pool küll lubas 
meil sinna minna, aga Dontski 
rahvavabariik ütles, et ei, me 
teid ei taha. Ja kuidas me siis 
saame sinna minna? Räägime 
sellest, millest saame rääkida. 

Minu sõnum neile vene 
inimestele on üks. Ve-
nemaa on suur ja 
võimas riik ja 
kui te hak-
kate Vladi-
mir Puti-
nit palu-
ma, et tu-
le ja pääs-
ta meid, 
siis ta ilm-
selt tuleb-
ki. Aga kui-
das ta tuleb? Ta 
ei saada teile siia 
raha või isegi ajaloo-
õpikuid mitte. Ta toob tei-
le Iskanderid. Ei ole siin enam 
siis ei eesti kooli, ei vene koo-
li, pole enam üldse mingit maja 
nende kohtade peal. Nii oskab 
Venemaaa oma huvisid kaitsta. 

Siis küsiti ka, mis me peak-
sime tegema, et sõda siia ei tu-
leks. Kirjutage Vladimir Puti-
nile, et me elame siin Narvas, 
peamiselt oleme Venemaa ko-
danikud, meil on siin hea, on 
ka probleeme, aga me saame 
ise hakkama. Ja palun ärge 
tulge siia. 

Veel küsis üks vanaproua, et 
aga kui Ameerika annab mei-
le käsu rünnata Venemaad, mis 
siis saab. No niisuguse küsimu-
se peale jäin ma muidugi vas-

tuse võlgu. Ma ei tea, kust üld-
se niisugused mõtted inimeste 
pähe tulevad. 

No loodame, et Eesti venekeel-
ne meedia, ka ETV pluss ja 
Tallinna venekeelsed uudised  
suudavad kasvõi natukenegi 
selliste prouade mõttemaailma 
mõjutada. 

ETV pluss on minu meelest 
tore algatus, tal on oma vaata-
jaskond ja see püsib. Olen mitu 
korda kuulnud, kuidas ka eest-
lased kiidavad ETV plussi. Et 
sealt tulevad ka toredad filmid, 
mis on tõlgitud. ETV plussi mõ-
ju on minu meelest selles, et ta 
näitab neutraalselt venelastele, 
et lisaks Moskva meedia ge-
tole on olemas ka mingi teine 
elu. On ühiskonnaelu, tegutse-
vad igasugused organisatsioo-
nid ja seltsid ja MTÜ-d, milles 
võivad kõik soovi korral kaa-
sa lüüa. Mis sest, et teie ema-
keel pole eesti keel ja teie va-
nemad võisid saabuda siia pä-
rast teist maailmasõda. See ei 
tähenda, et teil pole siin oma 
kohta. Küll on!

Ma mäletan, et kui see te-
lekanal sündis, siis tõmbas ta 
magnetina ligi neid, kes tahtsid 
televisiooni teha. Miks peak-
sid vene inimesed istuma oma 
Moskva info getos? Ei pea ju! 
Venekeelsed uudised näitavad 
inimestele, et nad ei pea jääma 
Kremli uudiste pantvangi, istu-
ma kusagil Lasnamäel ja joo-
ma seal oma  õlut ning käima 
9. mail sõjaväekalmistul. Mi-
da rohkem noor põlvkond hak-
kab seda uut elu, uusi võima-
lusi hindama, seda väiksemaks 
jääb tõenäosus, et mingil krii-
tilisel hetkel nad toetavad ag-
ressorit, mitte meid. 

Kas te juba tunnete end tallin-
lasena?

Täna on kummaline päev, 
ma sain linnapealt Tallinna tee-
netemärgi, linn tunnustas mind 
tallinlasena. Üldiselt mulle tun-

dub, et Tallinn on väga tore 
linn. Pärast  pandee-

mia algust mõt-
lesin, et kui-

das ma nüüd 
Moskva jä-
rel hakkan 
elama Tal-
linnas. Et 
see on nii 
igav. Aga 
ei olnud 

igav. Kõik 
on täies-

ti ok. Mul on 
siin oma kohad, 

kus käin, mul on siin 
sõbrad, hobi, on pere, nii 

et mõnus. 
Me elame oma perega Kesk-

turu kandis ja varsti tuleb seal 
suuri uuendusi. Turg saab kaas-
aegse ilme ja mina tervitan se-
da. Miljööle tuleb see kasuks, 
aga mine tea, mis saab hindade-
ga. Igal pool on pärast turgude 
korrastamist hinnad tõusnud.  

Ma ei ole suur urbanistlik 
ekspert, et öelda, kuidas pea-
vad rattateed välja nägema, kas 
nad peavad olema punased või 
üldse värvimata. Võib-olla pea-
me varsti Triinuga ostma endale 
jalgrattad, kui laps kasvab suu-
remaks, et saame kõik kolme-
kesi hakata jalgrattaga sõitma. 
Praegu liigun palju jalgsi. Kõik 

minu marsruudid jäävad kesk-
linna ja saan igale poole jaluta-
da. Ühistransport, kui vaja, on 
ju ka tasuta. No mis problee-
me saab siis linnaga olla siin? 

Jah, Tallinn on tõesti üks ra-
hulik koht, aga kas teil on Uk-
rainas käies olnud ka surm sil-
me ees?

Ukrainas on tihti nii, et kae-
vikutes on ohutum kui kusagil 
väljas või ka lihtsalt tee peal 
või linnatänaval. Martunini lin-
nas jäime Kristjaniga tule alla. 
Õnneks oli meiega koos linna 
komandant ja temaga jooksime 
kohe pommivarjendisse. 

Viimati sõitsime Ukrainas 
Severski linna, tahtsime filmi-
da, kuidas sealt inimesi eva-
kueeritakse. Aga teel sinna jäi-
me lausa tule all ja pidime ta-
gasi pöörduma. Kui hakkas ik-
ka plahvatama ja ümberrin-
gi smertšidest väikseid mürke 
lendama, siis oli hirmus. Tun-
dus, et venelased sihtisid meid 
drooni abil. Nad tahtsid tabada 
meie kaht autot. Miks? Ma ei 
tea. Äkki neile tundus, et neil 
on vaja nii teha? 

Üldiselt püüame mitte riski-
da, sest sellest pole mingit ka-
su. Isegi kui filmida mingit su-
perrünnakut, kus kõik plahva-
tab ja inimesed saavad surma, 
no mis tolku sellest on, kui me 
ise ka surma saame? 

Kui palju nõuab teie töö jul-
gust ja kust see julgus tuleb?

Ega ma ei ole väga julge 
inimene. Ma alati kardan, kui 
niisugune ohtlik olukord tuleb. 
Võib-olla niisuguse hirmu tõttu 
jäängi ellu? Svirgsden on näi-
teks minust palju julgem. Te-
ma oleks nõus veel hullemates-
se kohtadesse minema. 

ERR-ist on Ukrainas käi-
nud ju teisigi, praegu näiteks 
on seal Astrid Kannel. Kogu 
Ukraina on ohtlik praegu. Seal 
võib kõike juhtuda. Ega vene-
lased ei ütle ette, et ärge tulge, 
me hakkame nüüd pommitama.

Kas NATO oleks pidanud and-
ma konkreetsemaid lubadu-
si Ukraina liikmeks võtmisel? 
Mida ukrainlased ise aravavad, 
kas nad on solvunud, et nad ei 
ole täit tuge saanud?

(Ohkab.) Ei tea. Kui me vii-
mane kord käisime seal, siis 
minu Ukraina sõbrad ja pal-
jud teised ütlesid, et nad po-
leks uskunud, et Ukraina peab 
nii kaua vastu. Nad kartsid, et 
Zelenskõi annab alla või vene-
lased ründavad nii võimsalt, et 
Ukraina kaotab nädala jooksul. 
Nii ei läinud. Jah, nad küsi-
sid, et miks te ei võtnud meid  
NATO-sse. Ja miks ei pandud 
õhuruumi kinni. 

Ja vaatamata sellele, et tu-
gevat sõjalist abi pole, on nad  
parandamatud optimistid, osu-
tavad vastupanu ning on veen-
dunud, et lõpuks võidavad. 

Ikka loodetakse, et läänest 
hakkab rohkem relvaabi tule-
ma. Olen kuulnud, et ühes rin-
delõigus oli ainult üks Ukraina 
tank kümne Vene tanki vastu. 
Aga nad sõdivad ka palju tar-
gemalt kui Venemaa. Pataljoni 
või roodu ja kompanii tasemel 
tegutsevad nad palju autonoom-
semalt kui venelased. 

Antov Aleksejevi sõnul on tal nüüd, mil ta rohkem eesti keelt mõistab, ka enamasti eestlastest sõbrad.  Scanpix

Tallinna teenetemärgi järel käis Aleksejev koos oma poja Hans Antoniga.  

 
Mats Õun

«Venemaal oli ikka imelik plaan minna sõjaga Kiie-
vi alla, et seal inimestelt pesumasinaid varastada! See 
on väga omapärane viis Ukraina venekeelseid inime-
si kaitsta,» räägib tuntud rindereporter Anton Alekse-
jev (51), kelle sõnul võiksid ka meie kohalikud venela-
sed mõista, et kui hakkad Putinilt kaitset paluma, siis 
sel viisil see ilmselt tulebki. «Ta ei too meile raha ega 
isegi ajalooõpikuid, vaid Iskander rakette. Ja ei ole siis 
eesti ega vene kooli. Kirjutage parem Putinile, et Ees-
tis on hea elada,» ütleb Aleksejev, kellele Tallinn andis  
teenetemärgi.

Ukrainlased  
ei saada oma  

sõdureid mõttetult 
surma. Nad sõdivad 

targemalt kui  
venelased.

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Tuntud näitlejate poeg

• Anton Aleksejev on sündinud 1971. a 
Moskvas. Pärast keskkooli lõpetamist 
Moskvas sai ta filmi- ja teatrinäitleja 
kõrghariduse B. Štšukini nimelises 
teatriinstituudis. Tema isa Nikolai 
Aleksejev ja ema Ludmilla Dolgoruko-
va olid Venemaal tuntud näitlejad.

• Eesti keele algteadmised omandas 
Aleksejev Moskva Eesti Seltsi keele-
ringis, hiljem täiendas ta end ise.

• Alates 2008. aastast töötab ajakirja-

nikuna ERR-is ja teeb uudiseid nii 
eesti- kui ka venekeelsele «Aktuaal-
sele kaamerale».

• 2015. aastal sai ta ERR-i kolleegi-
preemia, 2017 Eesti Rahvuskultuuri 
Fondi Ülo Ignatsi fondi stipendiumi, 
mullu aasta parima reporteri tiitli ja 
tänavu Tallinna teenetemärgi.

• Aleksejev on Eesti kodanik oma Nar-
va vanaema kaudu.

minult vene keele. Nii. Ega siin-
setest vene inimestest ei saa ka 
pärast eesti keele mingil mää-
ral omandamist mingi ideaal-
ne eestlane. Aga keel on suht-
lemisvahend ja selleks on vaja 
siin eesti keelt osata. See liht-
sustab sinu elu. Nagu ukraina 
keele oskus Ukrainas. Mul on 
seda vaja, et teha tööd, oma 
reportaaže. 

Mul pole kunagi olnud nii, 
et mõni vene keelt oskav  eest-
lane loobub tema poole vene 
keeles pöördumise järel  vasta-
mast ja vene keeles rääkimast. 
Aga on ka palju eestlasi, kes 
enam ei oskagi vene keelt. Kui 
tahad nendega rääkida, siis ka-
suta eesti keelt. No teed vigu, 
mis siis. Mina teen ka. 

Seda ei maksa karta, vastupi-
di, pigem julgustatakse ikka 
edasi rääkima.

No jaa. Keel on tööriist, see 
pole mingi jumal, ja kui sa suu-
dad end arusaadavaks teha, siis 
on juba kõik hästi. 

Küll aga mõistan ma neid 
eestlasi, kes oma keelt jumal-
davad ja muretsevad selle pü-
simise pärast. Mina ütlen sama 
moodi, et võiks ka muretseda 
vene keele pärast. Kuigi vene 
keelega on asjad palju pare-

mad. Vene keelt kõnelevaid 
inimesi on maailmas pea-

aegu 200 miljonit. Me 
ei saa öelda, et see 

keel oleks väljasu-
remise äärel. 

Aga kuidas on 
teil ilusa vene 
keele oskusega? 
Teatrikoolis seda 

ju õpetati.
Jaa muidugi, ees-

kätt just hääldamist. Sa 
pead laval rääkima nii, et 

kõik aru saavad. Minu kur-
susel oli 25 tudengit, mõned 
olid Siberist, mõned Ukrainast 
ja Valgevenest. Keegi oli Põh-
ja-Venemaalt – Vologdast, Ar-
hangelskist. Ja ka Peterburist. 
Meil oli palju erinevaid vene 
keele aktsente.  1988. aastal, 
tuletan meelde, oli veel Nõu-
kogude Liit. Ja valitses üldine 
arusaam, et ainus õige hääl-
damine on moskvalastel. Sel 
ajal oli Moskva üsna homo-
geense, kohaliku moskvalas-
test rahvastikuga linn, prae-
gu on juba ligi pooled saa-
bunud kusagilt mujalt Vene-
maalt või külalistöölistena vä-
lismaalt. Kolmkümmend aastat 
tagasi oli moskvalastel tõesti 
valdav oma hääldamine. Se-
da ka teatritudengitele õpeta-
ti. Aga ma ei oska öelda, kui 
õige see oli. Mina ei ole sellise 
puhta vene keele fänn. Ma ei 
mõista hukka kohalikke akt-
sente ega eripärasid. 

Kunagi oli mu elus periood, 
mil ma elasin Kanadas Que-
becis ja Montrealis, kus inime-
sed räägivad prantsuse keeles. 
Nemad seal olid küll uhked 
oma aktsendi üle ja ei nime-
tanudki seda mingiks aktsen-
diks, vaid ütlesid, et see ongi 
meie keel, quebeci keel. Ne-
mad arvasid, et mida rohkem 
aktsente prantsuse keeles on, 
seda parem. Ja inimesed, kes 
sinna lähevad, aga prantsuse 
keelt ei oska, hakkavad seda 
õppima koos kohaliku eripä-

raga. See muudab selle kee-
le nende arvates veelgi popu-
laarsemaks. 

Aga tuleme Ukraina juurde 
tagasi. Kõige rohkem on kan-
natanud venelaste pommita-
mise käes riigi  venekeelsed 
idaalad. Kas Ukraina venela-
sed õpivad nüüd nimme ära 
ukraina keele, et erineda ag-
ressorist?

Jah, me arutasime ka oma 
toimetuses selle üle, et peaks 
Ukrainas uurima, kuidas suh-
tuvad sealsed venekeelsed ini-
mesed ukraina keelde praegu 
ja millised on nende meele-
olud üldse. Läksime operaator 
Kristjan Svirgsdeniga ühte vä-
ga huvitavasse linna, kus elab 
60 000 inimest. See on väike 
linn Lääne-Ukrainas, mis võt-
tis vastu 25 000 sisepõgenikku 
ida poolt. Ja need põgenikud 
hakkasid seal õppima ukrai-
na keelt. Mõned ütlesid mulle 
vigases ukraina keeles, et nad 
ei tahagi enam vene keelt rää-
kida. Nad ei taha okupantide 
keelt rääkida! Ja isegi siis, kui 
nad naasevad pärast sõda oma 
venekeelsesse kodulinna, hak-
kavad nad ka seal rääkima ai-
nult ukraina keeles. 

Aga mul on raske ette ku-
jutada, kuidas see võiks haka-
ta toimima siin Eestis. Ei tea, 
kas selleks on vaja, et Vene 
Iskander rakett kukuks nen-
de kodumaja peale? Aga äkki 
ikka saame kuidagi teisiti, et 
ei peaks laskma asjal nii kau-
gele minna? 

Ukrainas on inimesed prae-
gu šokis ja see keele vahetami-
ne on nende vastupanu, nen-
de reaktsioon. 

Nii et Putin on saavutanud 
vastupidise tulemuse sellele, 

mida ta tahtis? Et Ukraina ve-
nekeelsed alad ei võtagi tema 
sõdureid lilledega vastu ega 
oota pöördumist emakese Ve-
nemaa rüppe?

Enne sõda ma kirjutasin mõ-
ned arvamusartiklid ja andsin 
Raadio 4-le kommentaare, mil-
les ütlesin, et agressioon toob 
Venemaale rohkem kahju kui 
kasu. Arvasin, et Putin kui ka-
val inimene ei ründa kunagi 
Ukrainat otse sõjaga, küllap ta 
leiab muud võimalused kurja 
teha. Ma eksisin. Putin algatas 
sõja otsekui öeldes: ei, Alekse-
jev, sa ei ta, mis on Venemaa-
le kasulik ja kuidas peab Ve-
nemaa vastama oma vaenlas-
tele. Seepärast on mul praegu 
raske oma arvamustega välja 
tulla. Kreml ütleb, et eriope-
ratsioon, nagu nad seda sõda 
nimetavad, käib plaanipära-
selt. Ma ei oska hinnata, kas 
see on tõde või vale, sest keegi 
pole rääkinud mulle, mida see 
plaan endast kujutab. 

Oli ikka imelik plaan, mis 
nägi ette, et tuleb sõjaga tul-
la Kiievi alla ja seal pesuma-
sinaid inimestelt varastada! Ja 
siis Harkivi alla ja sealt ka jal-
ga lasta. Praegu käib suur sõda 
just idapoolses Ukrainas, kus 
elab palju venekeelseid inime-
si, ja see on väga omapärane 
viis neid niimoodi kaitsta seal. 

Kas lääneriigid sunnivad Uk-
rainat tegema järeleandmisi ja 
loovutama osa oma territoo-
riumist? Mida need poisid kae-
vikutes, keda te külastasite, 
selle peale ütleksid?

Need poisid pole sellega 
nõus. Teisest küljest ma näen, 
et Ukraina hoolitseb oma sõdu-
rite eest. Venemaa võib endale 
lubada raisata elvajõudu. Üks 
konkreetne näide. Rindelõi-

Ega Putin ei 
ole Marsi pealt 
sinna Kremlisse 

kukkunud. Venela-
sed lubavad tal 

valitseda.

ANTON ALEKSEJEV: Mul on vedanud, et olen Eesti kodanik ja räägin selle riigi keelt
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roopas 15. sajandi naiste ülerõi-
vaste puhul. Kaks naist seal fil-
mis seda ka kandsid. Ja mees-
telgi olid siidsametist rõivaid,» 
märkis Rammo. «Ma natukene 
siiski kahtlen, kas nii palju võis 
seda Tallinnas esineda sel ajal. 
On leitud palju siidist paelu ja 
aksessuaare, näiteks ilusaid kuk-
ruid ja juuksevõrkusid. Siidniiti 
kasutati ka õmblusniidina. Kui 
linase niidi kohtadest on järgi ai-
nult augud, siis siidniit on säili-
nud,» kirjeldas Rammo. «Õmb-
lused on hästi näha. Siid oli sel-
gelt luksus, kallim kui teised ma-
terjalid, ja seda kasutati kaunis-
tamiseks põhiliselt.»

Tallinlased  
riietusid moodsalt

16. sajandist alguse saavaid 
rõivamäärusi vaadates võib öel-
da, et ainus kangas, mida kõik 
määrused reguleerivad, oli-
gi siid. Bürgermeister ja tema 
naine võisid kanda siidist rõi-
vaid, teised mitte. 

Keskaeg Eestis oli üsna pikk, 
ulatudes 13. sajandi algusest  
kuni 16. sajandi teise pooleni. 
Kõik need aastad pole Rammo 
sõnul riietust puudutavate alli-
katega ühtlaselt kaetud. Siiski 
võime me Rammo väitel mõne-
de säilinud näidete põhjal öelda, 
et Tallinna rõivad vastavad täie-
likult tollasele  Euroopa moele. 

Rõivastusel oli tähtis roll 
sõnumi edastajana. Näeme, et 
apostlid kandsid kirikupiltidel 
alati veidi vanamoodsaid rii-
deid. «See näitas, et nad on 
head ja kombekad, jumalaga seo-
tud tegelased,» selgitas Rammo.  
«Aga Kristuse piinajad ja muud 
pahad tegelased olid võrreldes 
teistega silmnähtavalt moeka-
mas riietuses.» 

Tuleb välja, et moeröögatu-
se kandmine väljendas keskajal 
ühtlasi nende tegelaste paheli-
sust. Moekad inimesed olid hästi 
lühikestes kuubedes, sageli tea-
tud värvides, neil olid juba 15. 
sajandil triibulised sukad, mida 
peeti kirikliku moraali kohaselt 
kõlvatuks edevuseks. Laevame-
hed seevastu olid neutraalses 
riietuses.  «Aga aadlikud võisid 
olla väga moekalt riides, nemad 
olid ikka head, sest olid aadli-
kud,» selgitas Rammo.

Tallinna linnamuuseumi alla 
kuuluva Neitsitorni kohvik 
on jälle avatud, tööd alus-
tas ka kohviku väliterrass 
Taani kuninga aia 
amfiteatris.

Tallinna vanalinna parima 
vaatega kohvik ootab külasta-
jaid nii kahel kõrgemal torni-
korrusel kui ka Taani kuninga 
aia suveterrassil. Kohviku kü-
lastajail on võimalik tutvuda ka 
Neitsitorni näitustega tornikoh-
viku kuldajast ning kunagisest 
kunstnike elupaigast.

Kohvikusse tõi uue hinga-
mise ettevõte Tornikohvik OÜ, 
kes lisaks laua katmisele hakkab 
korraldama elamuslikke prog-
ramme, mis kasutavad ära Neit-
sitorni atmosfääri erilisi võima-
lusi. Suviti hakkavad terrassil 
toimuma kontserdid ning ree-
deti mängib seal ka DJ. Koh-
viku menüü on ühtaegu mood-
ne, kerge ja veganisõbralik, aga 
pakub ka näiteks ehtsat inglise 
hommikusööki. Kohvik on su-
vehooajal avatud koos muuseu-
miga iga päev kella 10-18, väli-
terrass kella 10-22.

Kiek in de Köki kindlustuste-
muuseumi juhataja Anneli Jala-
va sõnul on kohviku taasavami-
ne oluline eelkõige muuseumi-
külastajatele. «Saame nüüd pak-
kuda mitmekesist muuseumiko-
gemust ja ka täiuslikku kohvi-
kunäitust, kus ajalooks saanud 
sisustusele on liidetud võima-
lus nautida vaateid ja muuseu-
mi kõikide meeltega,» rääkis ta. 
«Nüüd on ka Tallinna kõige pi-

kem müürikäik Kiek 
in de Köki ja Lühi-

kese jala värava-
torni vahel jälle 
kohvikuna ka-
sutuses.»

Muuseum 
on kohvikus 
elustanud kil-
lu lähiküm-

nendite ajalu-
gu, taastades 

ühel tornikorru-
sel 1980. aastate 

legendaarse menupai-
ga interjööri ja atmosfää-

ri. Kohvikunäitusele saab telli-
da ka kuraatoritundi, kus aja-
loolased tutvustavad lähemalt 
torni ajalugu ja väljapanekut.  

Neitsitorni näitus «Neitsitorn 
kui kunstitempel» annab aimu, 
milline võis välja näha tornis 
paiknenud ateljee enam kui sa-
ja aasta eest, kui siin töötasid 
akvarellist Carl von Winkler, 
vennad Kristjan ja Paul Raud, 
hiljem ka arhitekt Karl Burman 
sen. ja kunstnik Henrik Olvi.

Keskaega ulatuva ajalooga 
Neitsitornis avati kohvik Tallin-
na olümpiaregati aastal, pärast 
pikki renoveerimistöid 1980. a 
lõpus. 1980. aastad olid kohvi-
ku õitseajaks. Viimased tosin 
aastat tegutsenud muuseumi-
kohvik sulges uksed koroona-
kriisi aegu.

Kohvikusse pääseb tasuta, 
samuti saab tasuta tutvuda tor-
nikohviku näitustega.

Info leiab ka https://www.
linnamuuseum.ee/cat-kiek-in-
de-kok

Ivo Karlep
ivo.karlep@tallinnlv.ee

Rõivastus kandis ka kesk-
ajal sõnumit. Näiteks kiriku-
piltidel olid pahelistel ini-
mestel alati kõige moodsa-
mad rõivad, kasvõi lühike-
sed kuued ja triibulised su-
kad. Seevastu usukangela-
sed olid riides vanamood-
salt ja tagasihoidlikult, mis 
näitas nende kombekust.

Arheoloog Riina Ram-
mo vaatas ära filmi apteeker  
Melchiorist ning jagas oma tähe-
lepanekuid seal nähtud rõivaste 
kohta. Ta on põhjalikult uuri-
nud keskaegseid rõivajäänuseid, 
mis on leitud Eestimaa linnade 
keskaegsetest prügiladestustest. 
«See, mida me teame leidude 
põhjal Melchiori-aegsete tallin-
laste riietusest, on filmis näh-
tud toredusega võrreldes üsna 
pisku,» lausus  Rammo. «Na-
gu ma aru saan, toimus filmi 
tegevus Tallinnas 1409. aastal. 
Kui anda üldhinnang, siis fil-
mi rõivastus oli minu meelest 
hästi tehtud. Võrreldes ka teis-
te filmidega, mis on sellest ajast 
vändatud, siis üldmulje on vä-
ga hea. Silma ei torganud mi-
dagi, mis oleks karjuvas vastu-
olus meile teada olevaga selle 
ajastu kohta.» 

Aga samas vajab filmis näh-
tu arheoloogi sõnul ka selgitu-
si. «Kui sa rõivastad terve filmi-
täie rahvast, siis pole ilmselgelt 
võimalik kõiges autentsust taga 
ajada. Käsitsi kootud kangaid ja 
käsitsi õmmeldud  riideid, mida 
tol ajal Tallinnas kohtas,  kõi-
gile ju filmis lubada ei saa. See 
poleks mõistlik. Eesmärk on-
gi tuua vaatajani tollane õhus-
tik, tabada üldmulje. Ja sellega 
on filmi kunstnik hästi hakka-
ma saanud.» 

Rammo tundis filmi vaada-
tes puudust peenest villast teh-
tud kangast, mille puhul oli eri-
ti oluline just viimistlus. «Pä-
rast töötlemist jäid sel kangal 
nagu karvad püsti turritama, 
need  lõigati suurte kääride-
ga maha. See nägi välja natu-
ke vildi moodi – lühikese kar-
vaga tihedalt kaetud kangas. 
See on hästi mõnus riie ja oli 
vaieldamatult keskaegsetes lin-

nades kõige kantavam pealisrõi-
va kangas. Ta oli praktiline – 
mõnus ja soe ning ka vastupi-
dav. Ja langes väga hästi. Vae-
sematel oli see värvimata, na-
turaalset tooni, natuke jämeda-
mast villast ja Saksamaalt sisse 
toodud.  Jõukamatel inimestel 
aga värvitud, peenemast villast 
tehtud ja Madalmaadest sisse 
toodud. Pole teada, et sel ajal 
Eestis kalevit oleks valmistatud 
ja sellest kohapeal rõivaid teh-
tud. Võib-olla mingeid odava-
maid kangaid tehti siin ka. Aga 
väga suur osa jäätmekastist lei-
tud kangastest on imporditud. 
Korralik kalevist rõivastus oli 
keskajal keskklassi ja kõrgema 
klassi jaoks norm. Neid kan-
gaid toodeti võimalikult kiiresti 
ja suurtes kogustes keskaegse-
tes linnades. Värviti punaseks, 
siniseks ja muud värvi, oleneb, 
millist värvainet kasutati.»

Keskajal pesti ennast
Üks Melchiori filmimisel 

massistseenis osalenud naine 
ütles, et filmi kunstnik keelas 
tal villase kanga kasutamise ja 
punase värvi, kuna ta pidavat 
sellega liiga hea välja nägema. 
Kunstniku nägemus võib see-
tõttu minna lahku sellest, mis 
keskajal päriselt oli. Seal filmis 
oli küll ka uhkeid ja värvikül-
laseid rõivaid, aga ainult tea-
tud tegelastel, kes asusid filmi 
fookusele ja peategelastele lä-
hemal. «Ja ikka käisid sinna 
juurde mustad küünealused või 
mustad näod,» nentis Rammo. 
Tema sõnul on see veider, sest 
keskajal ju ometi pesti ennast. 
«Minu meelest oli sellega natu-
kene üle pingutatud.» 

Niisiis keelati taustanäitleja-
tel filmis värvid ära, et nad olek-
sid mass ja peategelased saaks 
särada. «Tegelikult oli  suurem 
osa kangaid, mida tol ajal kasu-
tati, pigem ühevärvilised kalevi-
kangad,» selgitas Rammo. «Vär-
vianalüüse pole selle materjali 
kohta väga palju tehtud ja need 
riided võisid olla kes teab mis 
värvi. Kõige paremini on säili-
nud kangastel punane värv, mi-
da me oleme analüüsinud, tõe-
näoliselt oli ka sinist. Eesti lin-
nades on leitud suurimaid trii-
buliste kangaste kollektsioone. 
Nende osakaal kogu massist on 

väike, aga neid on rohkem kui 
mujal. Levinud olid punased 
triibud kollasel taustal jne. Või 
siniste triipudega kangad, mida 
toodeti Madalmaades ja Inglis-
maal. Dunkri tänavalt Tallin-
nas on leitud ka neid triibuli-
si kangaid. On teisigi mustreid, 
aga vähem.»

15. sajandi lõpupoole ja hil-
jem oli kõige armastatum rõiva-
värv must, mainis Rammo. Ka 
Põhja-Saksamaa linnade puhul 
tuuakse välja, et 16. sajandil oli 
kõige armastatum värv must. Ja 
korralikud mustad kangad olid 
päris kallid. Must sobib kõigi-
le, ju seepärast oli ta ka moes, 
nentis Rammo. 

Sukkadest said  
hiljem püksid

Ka lina oli keskajal oluline 
materjal. Linasest riided  kuulu-
sid iga linlase garderoobi. «Tava-
liselt oli inimesel üks-kaks üle-
rõivast ja kuus särki. Ka mees-
te aluspüksid olid linasest riidest 
tehtud. Riietuti kihiliselt. Naised 
kandsid aluskleiti ja pealiskleiti. 
Mehed aluskuube, pealiskuube, 

pealisrõivast ja ülerõivast ehk 
mantlit. Riietel oli metallist või 
pisikesi kalevist nööpe tihedalt 
reas. Levinud olid ka nöörid ja 
siidist paelad ning aukude rida 
neile. Nööriga tõmmati riideese 
pingule vastu keha. 15.-16. sajan-
dil oli mood väga kehasse töödel-
dud. Rõivad olid kehakujulised 
ja see imiteeris õukonna moodi. 

Kõige sagedamini esinev rõi-
vaese olid keskajal sukad, mis 
ka kulusid kõige kiiremini. Neil 
sai läbi kulunud osi ka asenda-
da, panna tükid vahele ja õm-
melda kinni. Vanal ajal kandsid 
ka mehed sukki pükste asemel. 
Need ulatusid nii kõrgele kui 
vaja ning olid kinnitatud pae-
la või rihmaga. 14.-15. sajandil 
jäid meeste kuued järjest lühe-
maks ja sukad venisid järjest pi-
kemaks. 15. sajandil aga kasva-
sid sukad kokku pükstega, need 
õmmeldi kokku ja saadi kitsad 
püksid, millel oli ka labaosa. Me-
heau varjamiseks oli ees püksi-
lapp. Aastal 1409 võis see olla 
tõeline moeröögatus. «Ma ei os-
kagi öelda, kust see alguse sai,» 
tähendas Rammo.  «Mood tu-

li Sak-
samaa linnadest ja levis kiires-
ti ka meie maale. Ma ei os-
ka samuti öelda, kui palju 15. 
sajandi alguses selliseid pükse 
siin kanti.»

Levinud riideese oli kapuuts. 
Naistel olid nööpidega kapuut-
sid, neid oli palju ka meestel. 

Kui sul oli raha, et osta im-
portkangas, siis ise rõivaid õmb-

lema ei hakatud. Lõiked muu-
tusid keeruliseks ja vajasid rät-
sepa tööd. «Mood oli üle Eu-
roopa sarnane,» selgitas Ram-
mo. «Raske oli vahet teha, mil-
lise linna rätsep oli mingi rõiva- 
eseme õmmelnud.» 

Siid oli 15. sajandi alguses vä-
ga kallis. Filmis oli näha siids-
ametit päris mitmel tegelasku-
jul. «See oli tõesti moes ka Eu-

Kiiresti määrduvad kraed ja 
kätised olid eemaldatavad 
ja neid võis sobitada mitme 
rõivaesemega.

Ajaloolane Inna Põltsam 
rääkis, et rõivad olid keskajal 
väga kallid, sageli väärt ter-
vet varandust. Seepärast müü-
di neid edasi, panditi ja päran-
dati. 1429. aastal kuulus Tallin-
na kodanikule Otto von den 
Stakenile kuuele Riia margale 
hinnatud punane kuub. Selle 
kallihinnalisust näitab, et sa-
mal ajal kõikus tema teiste rii-
deesemete – vammuse, pükste 
ja muu – väärtus poole ja ühe 
marga vahel. 

Võrdluseks, et kuue marga 
eest saanuks osta 600-1000 liit-
rit õlut või umbes tonn kaera. 
Moega kaasas käimine nõudis 
pingutust ja suuri kulutusi, mis-
tõttu pole imestada, et ulatusli-
kud uuendused ja muutused rõi-
vakultuuris võtsid aega – üks rõi-
vamood ei vahetanud teist to-
taalselt ja kiiresti välja, kõrvu-
ti esines mitu moestiili. Hulga 
rõivaesemeid omandas inimene 
keskajal kingitusena. Enamasti 
kingiti neid eriliste sündmuste, 
näiteks pulmade puhul. Tallinna 
1545. aasta luksusmääruse järgi 
lubati peiul pruudile kinkida sa-
metist rinnarätik, siidist varru-
kad, sukad, tuhvlid ja mitmesu-

guseid ehteid. Pruut võis oma tu-
levasele kinkida särgi, öömütsi, 
neli taskurätikut ja püksipaelad.

Rõivad valmisid kalli käsi-
tööna, mitte masstoodanguna,  
ning see tegi nende ärandami-
sest ohtliku harrastuse. Kurite-
gu oli kerge paljastada ja karis-
tus karm. Rätsep Niklas Viibu-
rist varastas 1438. aastal Tal-
linnas ühest saunast vammuse 
ja poodi selle eest üles. 1464. 
aastal maeti elusalt naine, kes 
oli varastanud ühe kodaniku-
tütre mantli ja teise ehispaelad. 

Naiste rõivastus oli meeste 
omaga võrreldes tagasihoid-
likum ja pakkus vähem va-
rieerumisvõimalusi. 14.-15. sa-

jandil domineeris endi-
selt pikk kleit, mil-
lest hiljemalt 16. 
sajandil kujunes 
kaks eraldi rõi-
vaeset: seelik 
ja pihik. Riia 
rätsepate 1492. 
aasta skraa järgi 
valmistati naiste-
le pikki ja laiu, pik-
kade varrukatega klei-
te. Samuti kitsaid, lõhikute-
ga või palistustega kleite. Aga 
umbes kolmkümmend aastat 
hiljem oli Tallinnas naistel pika 
varrukaga kleitide kandmine 
juba keelatud. Ilmselt on mõel-
dud puhtdekoratiivseid kleidi-

varrukaid, mis iseloo-
mustasid eriti Itaalia 

renessanssmoodi. 
Liivimaa ko-

danikuprouade 
garderoobis lei-
dus veel pikk 
bordeeritud rõi-
vaese – summa-

rie. 1556. aastal 
kuulus ühele Tal-

linna kodanikuproua-
le nugisesabadega töödeldud 

summarie. Hiljemalt 16. sajan-
di keskpaiku kandsid kodani-
kuprouad põllesid. Naiste gar-
deroobi kuulusid veel sukad – 
jõukatel olid need siidist õmmel-

dud. Leidus ka vooderdatud ja 
nööpidega kaunistatud sukki.

Kostüümi eemaldatavad osad 
olid nii naiste- kui ka meesterõi-
vastuses varrukad ja kraed, s.t 
et ühte varrukapaari või kraed 
võis sobitada mitme kuue või 
kleidiga. Enamasti olid need ee-
maldatavad osad toredalt ehitud. 

Kostüümi oluline osa oli pea-
kate. Nende valik oli suur nii 
meestel kui ka naistel: mütsid, 
kübarad, tanud, kapuutsid ehk 
peakotid, pearätikud, «lapimüt-
sid», baretid, sealhulgas kõrva(k)
lappidega baretid. Kraamikaup-
mehed müüsid igat värvi väik-
seid kübaraid meestele ja naiste-
le. Aastaist 1418–1558 pärineva-

Rõivad olid kallid ning nende varastamise eest ootas poomine või elusalt matmine

Melchiori filmis kannavad eredamaid rõivaid tähtsamad tegelased, taustanäitlejad jäävad ka oma riietuse poolest varju.

ARHEOLOOG: Melchiori filmi kostüümid on 
tasemel, kuid siidi toona nii palju ei kantud

15. sajandi alguses olid moes sukad ja uhked, eemaldatavad käised.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavalitsus otsustas 
18. mai 2022 istungil:
1.   korraldusega nr 454:
võtta vastu Kesklinnas asuva 
0,98 ha suuruse maa-ala kohta 
koostatud Lennuki tänava, Liival-
aia tänava, A. Lauteri tänava ja 
Maakri tänava vahelise kvartali 
detailplaneering (edaspidi detail-
planeering), K-Projekt Aktsia-
seltsi töö nr 06455.
Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil:
1.1 liita Maakri tn 29 ja Lennuki tn 
24 kinnistu ning osa Lennuki tn 
26 kinnistust ja osa Liivalaia tn 41 
kinnistust kuni 50% elamumaa ja 
vähemalt 50% ärimaa sihtotstar-
bega krundiks ning määrata ehi-
tusõigus moodustatavale krundi-
le ühe kuni 36 maapealse ja 4 
maa-aluse korrusega eluruumi-
dega ärihoone ehitamiseks;
1.2 muuta Lennuki tn 26, Liivalaia 
tn 39, Liivalaia tn 41 ja Liivalaia tn 
43 kinnistute piire ja sihtotstarvet 
ning määrata kruntidel asuvate 
hoonete rekonstrueerimise või 
laiendamise ulatus ja tingimused;
1.3 määrata A. Lauteri tn 7 ühis-
kondlike ruumidega elamu ja A. 
Lauteri tn 7c ühiskondliku hoone 
laiendamise ulatus ja tingimused;
1.4 A. Lauteri tn 7b, A. Lauteri tn 
7a ja A. Lauteri tn 7d kinnistute 
piire ei muudeta ja uusi hooneid 
kruntidele ei kavandata; 1.5 mää-
rata kõigi planeeritud alal asuva-
te kruntide kasutamise tingimu-
sed.
2.    korraldusega nr 455:
kehtestada Haabersti linnaosas 
asuva 2,77 ha suuruse maa-ala 
kohta koostatud Paldiski mnt 
241b kinnistu detailplaneering, 
Osaühingu R.Valk Arhitektuuri-
büroo töö nr 0671-2. Detailpla-

neeringuga on ette nähtud jaga-
da Paldiski mnt 241b kinnistu 
üheks ärimaa ning kaheks trans-
pordimaa sihtotstarbega krun-
diks ning määrata moodustata-
vale ärimaa krundile ehitusõigus 
kuni kolme maksimaalselt 4-kor-
ruselise ärihoone ehitamiseks. Li-
saks määratakse planeeringus 
heakorrastuse, haljastuse, juur-
depääsuteede, parkimise ja teh-
novõrkudega varustamise põhi-
mõtteline lahendus.
2.1 Detailplaneeringu kehtesta-
misel muutuvad kehtetuks Tallin-
na Linnavolikogu 4. aprilli 1996 
otsuse nr 33 punktiga 1.1 kehtes-
tatud Kotermaa-1 eramurajooni 
detailplaneering ja Tallinna 2 Lin-
navalitsuse 29. oktoobri 2008 
korraldusega nr 1793 kehtesta-
tud Astangu 2b kinnistu detail-
planeering käesoleva detailpla-
neeringuga planeeritud maa-ala 
osas.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 
19. mai 2022 istungil:
1.    otsusega nr 64:
kehtestada Pirita linnaosas asu-
va 4,69 ha suuruse maa-ala koh-
ta koostatud Randvere tee 82a 
ja 88a kinnistute detailplanee-
ring, Osaühing Corson töö nr 
1103.
Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on:
1.1 Randvere tee 82a ja 88a kin-
nistute jagamine 12-ks elamu-
maa sihtotstarbega krundiks, 
üheks üldkasutatava maa siht-
otstarbega krundiks ja kolmeks 
transpordimaa sihtotstarbega 
krundiks; 1.2 moodustatavatele 
elamumaa kruntidele ehitusõigu-
se määramine kahe kuni 2-korru-
selise korterelamu, kolme kuni 

2-korruselise paariselamu ja viie 
üksikelamu või teise variandina 
kaheksa üksikelamu ehitamiseks;
1.3 liikluskorralduse, haljastuse ja 
heakorrastuse, tehnovõrkude ja 
rajatiste põhimõttelise lahenduse 
andmine ning keskkonnatingi-
muste seadmine detailplaneerin-
guga kavandatu elluviimiseks.
2.    otsusega nr 65:
tunnistada Tallinna Linnavolikogu 
1. juuni 2000 otsusega nr 202 
kehtestatud kinnistu Rannamõi-
sa tee 32 detailplaneering Kriste-
ni tn 3 kinnistu osas kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab tut-
vuda Tallinna planeeringute re-
gistris https://tpr.tallinn.ee/

KRISTIINE LINNAOSA VALIT-
SUS AVALIKUSTAB:
Räägu tn 29 kinnistu ning lähiala 
lähteseisukohad ja eskiislahen-
duse 08.-22.06 2022
Tallinna Linnavalitsuse 11.
mai.2022 korraldusega nr 428 
algatati Räägu tn 29 kinnistu ja 
lähiala detailplaneering. 
Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on muuta Räägu tn 29 
kinnistu elamumaa sihtotstarve 
äri- ja elamumaaks ning määrata 
kinnistule ehitusõigus kuni 5 
maapealse ja maa-aluse korru-
sega äriruumidega korterelamu 
ehitamiseks.
Lisaks antakse detailplaneerin-
gus heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsude, parkimise ning 
tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendus.
Materjalidega on võimalik tutvu-
da Tallinna Linnavalitsuse teenin-
dusbüroos Vabaduse väljak 7 ja 
Kristiine Linnaosa Valitsuses Me-
talli 5 infolauas tööajal ning Tal-
linna planeeringute registris  htt-

ps://tpr.tallinn.ee/DetailPlan-
ning/Details/Dp045440#tab35

Sepapaja tn 12 projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja taotluse 
avaliku väljapaneku teade
Lasnamäe Linnaosa Valitsus ja 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
avalikustavad Sepapaja tn 12 pro-
jekteerimistingimuste eelnõu 
13.06.–29.06.22. Projekteerimis-
tingimuste eelnõu ja taotlus koos 
lisamaterjalidega on tööpäeviti 
avalikul väljapanekul Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse infosaalis , Pal-
lasti tn 54. Projekteerimistingi-
muste eelnõu ja selle lisamaterjali-
dega on võimalik tutvuda elekt-
roonselt Lasnamäe linnaosa ko-
duleheküljel
https://www.tallinn.ee/est/lasna-
mae/Projekteerimistingimuste-
avalikustamine  ning
PT taotlusega nr 2211002/01292 
ning ameti koostatud PT eelnõuga 
on võimalik tutvuda Tallinna pro-
jekteerimistingimuste ja ehitus-
projektide registris. Dokumentide 
nägemiseks peab registrisse ID-
kaardiga sisse logima.  Dokumen-
did on leitavad PT menetluste nr 
PT247520, Sepapaja tn 12 aad-
ressi alt või veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.as
px?PageName=Menetlus&MLiik=
PT&MID=169854.
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti-
le (edaspidi amet) esitatud projek-
teerimistingimuste taotlus koha-
selt soovitakse Sepapaja tn 12 
kinnistu idapoolsele osale püstita-
da 7-korruseline tervisemaja II ja III 
etapp ehitisealuse pinnaga ca 
3000 m2
Kohaliku omavalitsuse üksus võib 
planeerimisseaduse § 125 lõike 5 
alusel lubada detailplaneeringu 

koostamise kohustuse korral de-
tailplaneeringut koostamata püsti-
tada või laiendada projekteerimis-
tingimuste alusel olemasoleva hoo-
nestuse vahele jäävale kinnisasjale 
ühe hoone ja seda teenindavad ra-
jatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuli-
selt ja otstarbelt piirkonna väljaku-
junenud keskkonda, arvestades 
sealhulgas piirkonna hoonestus-
laadi; 2) üldplaneeringus on määra-
tud vastava ala üldised kasutus- ja 
ehitustingimused, sealhulgas pro-
jekteerimistingimuste aluseks ole-
vad tingimused, ning ehitise püsti-
tamine või laiendamine ei ole vas-
tuolus ka üldplaneeringus määra-
tud muude tingimustega.
Tervisemaja kavandamine on 
kooskõlas Lasnamäe tööstusala-
de üldplaneeringuga, sobitub piir-
konna väljakujunenud keskkonna-
ga ning arvestab piirkonna hoo-
nestuslaadi.
Amet on koostanud projekteeri-
mistingimuste eelnõu Sepapaja tn 
12 kinnistule tervisemaja püstita-
miseks.
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigu-
si võib avatud menetluse korras 
antav õigusakt puudutada, on õi-
gus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu kohta ette-
panekuid ja vastuväiteid. Ettepa-
nekute ja vastuväidete esitamise 
tähtaeg on     29.juuni 2022.
Juhul, kui eelnevalt nimetatud 
tähtaja jooksul ettepanekuid või 
vastuväiteid ei esitata, või  ettepa-
nekuid või vastuväiteid esitanud 
isikud loobuvad asja arutamisest 
avalikul arutelul, soovib haldusor-
gan asja arutada ilma avalikku is-
tungit läbi viimata.
Pärast avalikustamise tulemuste 
selgumist otsustab amet projek-
teerimistingimuste väljastamise.

te testamentide järgi esines Tal-
linna kodanike garderoobis kõi-
ge rohkem musta, punast, pruu-
ni ja sinist värvi riideesemeid. 
Must oli neist ülekaalukalt ee-
listatuim värv, ja seda isegi 15. 
sajandil, kui Hispaania üldtun-
nustatult mustalembene mood ei 
olnud veel levinud. Värvikire-
vust lisasid riideesemetele same-
tist, siidist või karusnahast kan-
did, äärised ja tikandid. Oma pa-
nuse andsid uhked vööd, pand-
lad, paelad, nööbid-naastud, vär-
vilised kivid ehetel, kaunistatud 
peakatted jms. Lõpuks lõid al-
les kõik need elemendid ja de-
tailid koos täiuslikult värviki-
reva kostüümi. 

Legendaarne 
Neitsitorni kohvik ootab 
maiustama ka piletita
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Adventkirik ootab 
tasuta kontserdile

Adventkirikus (Mere pst 3) toimub 19. 
juunil kell 16 meesansambli a capella 
kontsert. Kavas eri maade, ajastute 
ning stiilide vaimulik muusika. Kunstili-
ne juht ja dirigent Genri Tron.
 

Lasnamäe kutsub 
tsirkuseetendusele
1. juunil kl 18 toimub Tondiraba pargis 
tsirkusestuudio Folie kaasaegse tsir-
kuse tänavaetendus «À la Folie». 
Meeleolukas etendus pakub vaatamis-
rõõmu kogu perele, see kestab kuni 
tund aega ja leiab aset pargi võitlus-
kunstide väljakul. «À la Folie» on tulvil 
meisterlikku žongleerimist ja akrobaa-
tilisi trikke, mida kaootilised artistid 
üksteise võidu esitada püüavad.
 

Tule Kadrioru parki 
kliimapühapäevale!
«5. juunil on üleilmne keskkonnapäev 
ning see on õige aeg tuletada meelde, 
et inimühiskond on viimase sajandi jook-
sul teinud meie planeedile kõvasti hai-
get,» lausus volikogu esimees Jevgeni 
Ossinovski. Kell 13.15 saab jälgida eks-
pertide arutelu,  kella 13-15 õpetatakse 
tasuta töötubades kompostimist, mesi-
kanga valmistamist ja jalgratta kerg-
hooldust. Kavas on ka jäätmete sortee-
rimise mäng. Kell 15 viib botaanikaaia 
peadendroloog Olev Abner huvilisi Kad-
rioru pargis elurikkuse õppematkale. 
Kell 16 algab tasuta kinoseanss Kumus, 
kus näeb David Attenborough’ doku-
mentaalfilmi «A Life On Our Planet». 
Film on ingliskeelsete subtiitritega. 

Lasnamäel uus  
koerteväljak
Täna kell 19 avatakse uus koerte jalutus-
väljak Tallinnas Mustakivi silla lähistel 
Mustakivi tee, Laagna tee ja Mahtra va-
hel. Üritusele on oodatud kõik Lasnamäe 
koeraomanikud koos enda lemmikutega. 
Koerte käitumisnõustaja ja treener Na-
talja Gavrilenko räägib väljaku avamisel 
koerte jalutusväljakutel kehtivatest viisa-
kusreeglitest ning annab nende külasta-
mise osas ka mõningaid nõuandeid. 

TALLINNAS AVATI LEGAALSE GRAFITI SEIN

Täna pärastlõunal alustasid noored grafitikunstnikud linna esimesele legaalsele 
lõuendile esimeste teoste loomist. «Soovime anda noortele võimaluse ennast linna-
ruumis kunstiliselt väljendada ilma korda rikkumata ja seadusega pahuksisse mine-
mata,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.  Kahe päeva jooksul kaetakse 
Pärnu maantee viadukti betoonseinad kõrgetasemelise grafitikunstiga – eeskujuks 
järgmistele katsetajatele. Legaalse grafiti seina loomise idee algatas Kesklinna valit-
sus koostöös Tallinna Haridusameti mobiilsete noorsootöötajatega. Tarvikute ja 
teostusega toetab kunstitarvete kauplus Spekter. Esimesed pildid teevad mobiilse 
noorsootöö raames ka varemalt grafitiprojektidesse kaasatud noored, kohalikud tä-
navakunstnikud ja kutsutud tänavakunstnik Berliinist.

Minu  
TALLINN

Kanamassist viinerid ja odavad makaronid  
vitamiinivaegust ei korva
Kirjanik ja folklorist Loone Ots 
 
Lapsi tuleks kaitsta vaesuse eest, mis takistab neid oma 
andeid täiel määral realiseerimast ja neis alaväärsust tekitab. 
Ehk teisisõnu, mis takistab neid õnnelik olemast. Põhiasi 
pole see, et vaesemad lapsed ei saa muretseda enda-
le teatud asju või sõita välismaale puhkama, vaesus 
pärsib suhteid ka perekonna sees. Pingeid tekitab 
see, mida me saame endale lubada ja kuhu raha ku-
lutada. Minnakse tülli, sest raha on vähe, ja süüdis-
tatakse teist ülemäärastes väljaminekutes. Lap-
sed on väga altid neid pingeid tajuma. Ülemäärane 
kokkuhoiuvajadus toob kaasa lahja toidulaua ja 
alatoitumuse. Kuigi laps otsest nälga ei tunne, siis 
kanamassist viinerid ja odavad makaronid puudujää-
vaid puuvilju ja vitamiine ei korva. Ühekülgses söögise-
delis võib peituda ka üks ülekaalulisuse põhjusi. Kõige 
parem lahendus on see, kui maksta vanemaile nende 
töö eest ausat palka. Praegu näiteks teenib haigla-
põetaja paraku tihti vaid viis-kuus eurot tunnis, kuigi 
töö on vastutusrikas. 

• 1. juuni on lastekaitsepäev. Pealinn uuris, kelle või mille eest tuleks tänapäeval lapsi kaitsta.

LOONE OTS: Lapsi tuleks 
kaitsta vaesuse eest

Kõige tähtsam  
on lapse omapära 
märgata

Õpetaja ja poliitik Märt Sults 

Minu arvates on kõige täht-
sam lapse eripära märga-
ta. Lapsed tunnetavad 
sellise suhtumise juba 
kaugelt ära nii kodus 
kui ka koolis. Valga 
keskkooli õpilasena 
hindasin väga meie 
ühiskonna- ja ajaloo-
õpetajat Vikki Penno-
neni, sest tema suutis 
minu puhul selle kiuksu 
üles leida ja ka arvestas sel-

lega. Minu emale ütles ta, et poisis on 
miskit, millest ma päris aru ei saa, aga 
see miski meeldib mulle! Lapses teki-
tab turvatunnet, kui teda isiksusena 
tähele pannakse. Tee lapseni tuleb ära 

tunnetada, nii saame neile 
ka vajadusel abi ja 

kaitset pakkuda. 
Me ei pea lapsele 

saama sõbraks, 
vaid millekski 
enamaks. 
Õpetaja ja 
õpilase vahel 
on alati näh-
tamatu joon. 

Selle joone nimi 
on lugupidamine 

ja austus. 

Tarbimishullus kao-
tab lapses loovuse
Kasvatusteadlane Tiiu Kuurme
 
Iga põlvkonna lastel on omad ohud. Tsi-
vilisatsiooni kahjustused on praegu 
need, mille ees lapsed kõige enam kait-
setud on. Esiplaanil on tehnoloogia ning 
oskamatus sellega ringi käia ja suhelda. 
Nutitelefonid, i-Padid ja muud tehnikavi-
dinad üha täiustuvad, kuid sedamööda 
on ähmastumas ka nende mõõdutunde-
ga kasutamise taju. Seejuures kaovad 
eluterved liikumisharjumused, sest teh-
nika surub lapsed toolile või diivanile 
pikkadeks tundideks. Muret teeb samuti 
praegune tarbimiskultuur, kus ostlemine 
iseenesest on prioriteetseks muutumas. 
Selle tõttu aga kustub loovus! Lapsest 
kasvatatakse tarbija, kel oskus tõelisi 

väärtusi tunnetada hakkab kaduma. 
Laps võõrandub pingutamisest. Tekib 
tunne, et kõik peab kergelt kätte tulema 
ja ise millegi saavutamine peab samuti 
väga hõlbus olema. Tarbijal pole ju mille-
gi omandamiseks tõsist vaeva vaja nä-
ha, küll aga loojal. Ähmastub teadmine, 
kuidas asjad on tekkinud ja kust miski 
pärit on. 

Kui vanemad on pide-
valt tööl, toob üksin-
dus lapsele vaimse 
tervise hädad
Tallinna lastekodu juhataja 
Meelis Kukk  
 
Lapsed pole kaitstud, 
kui neil puudub küllal-
dane kontakt oma 
vanematega. Kui näi-
teks üks vanem käib 
nädala-kahe kaupa 
Soomes tööl ja teine 
töötab siinmail kahel 
töökohal,  kogevad lapsed 
üksindust ja mahajäetust iga 
päev. Selline olukord võib mõjuta-
da ka õpilaste vaimset tervist. Igal 
maal on erinevad tavad, kui kauaks 

võib lapsi üksi koju jätta. Seda muidugi 
mitte päevadest, vaid tundidest rääki-
des. Ükskõik kui toimetulev ja isesei-
sev laps ka poleks,  viieaastasi üksi ko-
ju ei jäeta. Kuid 12-aastast last võib ju-
ba küll nii iseseisvaks pidada, et üle tee 

poodi minna. Muidugi sõltub 
kõik lapsest. Kui lapsel on 

terviseprobleemid, ei saa 
teda ka 15-16-aasta-
sena üksi koju jätta. 
On lapsi, kes vajavad 
koolitööde tegemisei 
veel põhikooli lõpuni 
tuge ja toetust. Ja 

samas neid, kes juba 
esimeses klassis edu-

kalt iseseisvalt toime tu-
levad. Kui koolis on mõist-

vad ja toetavad õpetajad, saab 
laps varakult ree peale ning tal tekib 
huvi õppimise vastu. 

Rattaloendus on väga lihtne! Seisad, 
nõjatud või istud ülevaatlikus asuko-
has ristmikul ning märgid eelnevalt 
väljatrükitud loenduspaberile ristike-
sega iga ristmikult lahkuva ratturi vas-
tavasse lahtrisse.

Tallinna linn korraldab rattaloenduse, 
et teada saada  rattakasutajate arvu 
ning võrrelda rattakasutust eelmise aas-
ta loenduse andmetega. Loendatakse 
kahel päeval hommikul ja õhtul, kuid 
loendada võib ka vaid endale sobival 
päeval ja ühel korral. Loendus kestab 
ühe tunni. Loenduse aeg: 30. ja 31. mail 
kl 8.15-9.15 ja 17-18. Kirja saab end pan-
na  https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1SoIqU4X4S-
t5tJki_6AJ3szQrmirpmE6/edit?usp=sh
aring&ouid=116506531536435887588

&rtpof=true&sd=true , loenduse vormi 
ja kaardid leiab https://drive.google.
com/drive/folders/1far3-6j6G67yvSdml
BzG9avwyZvbcMdt?usp=sharing  Loen-
datakse kõiki mikroliikureid, st jalgratta-
ga, mono-, tõuke- ja kastirattaga liikujaid 
ning rattakullereid. Lisainfona võib mär-
kida üles arvuliselt eraldi tõukerattad, 
kullerid ja ratturid. Pärast loendust palu-
takse anda üldine hinnang, kas ratturite 
enamus on naised, mehed, lapsed, noo-
red või eakad, kas sõidavad ratta- või 
kõnniteel jms. Loendatakse ristmikult või 
tänavalõigult eemale sõitvaid rattureid. 
Loenduslehe täitmiseks on hea kasuta-
da lehe all servas toodud kavalat spikrit. 
Loenduskohast tuleks teha ka foto ja 
edastada see loenduse kohast e-postile 
Jaak-Adam.Looveer@tallinnlv.ee

Pane end kirja rattaloendusele 30. ja 31. mail!

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE


