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Eesti Vähiregistri andmetel 
registreeritakse meil igal aastal 
ligikaudu 8800 esmast vähijuh-
tu. Aastas sureb pahaloomulis-
tesse kasvajatesse umbes 3800 
inimest, mis näitab, et see hai-
gus ei küsi vanust, sugu ega elu-
kohta. Praegu on Eestis ligi 57 
000 vähihaiget.

Endine rinnavähipatsient Me-
rike Värik sai rinnavähi diag-
noosi juba 2010. aastal. Kuigi 
tal oli vähioht – rinnavähk oli 
emal, tädil, täditütrel, vanaemal 
ja vanaema õdedel –, lootis nai-
ne, et tervislikult elades, õigesti 
toitudes ja sporti tehes temal se-
da haigust ei tule. "Aga geneeti-
ka vastu ei saa," nentis Merike.

12 aastat tagasi nägi ta toi-
dupoes täditütart, kes teatas, et 
tal avastati rinnavähk. "Ehma-
tus oli suur: läksin koju, katsu-
sin oma rinnad läbi ja avastasin 
vasakust rinnast muna," rääkis 
Merike. Järgmisel päeval helis-
tas ta arstile ja pani onkoloogi 
juurde aja kinni. Selgus, et tal on 
juba teise staadiumi vähk. Alus-
tati raviga, milleks olid lõikus, 
keemiaravi ja veel mitu lõikust.

Halisemine ei aita
Keemiaravi oli naise sõnul vä-

ga karm. "Pärast viiendat kee-
miaravi sattusin raskes seisuss 
haiglasse," lausus  Merike. Nai-
se elu päästis tema koer Onyx. 
"Ta tundis, et minuga on mida-
gi korrast ära: ulus, kraapis mu 
selga ja püüdis mind ninaga tõs-
ta. Tahtsin just arstile helistada, 
et mul on nii paha, et ma ei tule 
sel nädalal vastuvõtule, aga koer 
ei laskunud helistada, vaid lük-
kas telefoni voodi alla, nuttis ja 
kiunus. See päästis mu. Esmas-
päevani ei oleks ma  elanud, sest 
neerud ei töötanud enam – seda 
sain haiglas teada. Seepärast ma 
üldse voodist tõusin ja end ala-
korrusele vedasin, et arvasin, et 

koera ja ta allkorrusel toimeta-
vate kutsikatega on midagi hal-
vasti. Trepist alla minnes nägin 
peeglist siniste huulte ja lubival-
ge näoga ennast. Mind viidi kohe 
haiglasse voolikute alla."

Nüüd nõustab Meri juba küm-
me aastat saatusekaaslasi  Põh-
ja-Eesti Regionaalhaigla vähi-
haigete teabetoas. "Minu suu-
rim ülesanne on aidata teisi, et 
nad ei astuks kogemata ebaravi 
aukudesse ja jõuaksid õigel ajal 
arsti juurde," toonitas naine. Ka 
paneb Merike alati perearstidele 
südamele kuulata oma patsiente, 
sest ta on kohanud neidki, kes ei 
jõua õigel ajal onkoloogi juu-
re, kuna ei saa perearstilt 
saatekirja.

Merikesel õnnestus 
vähist välja rabele-
da. "Sain toona enda 
juurde – lisaks kut-
sikatele – veel in-
suldihaige isa, kelle 
pärast pidin voodist 
tõusma ja igal õhtul 
süüa tegema," rääkis 
ta. "Kui sa oled üksin-
da, on kerge jääda diiva-
nile lamama. Aga käige tööl 
edasi, ärge tulge sealt ära! See 
mõjub ja aitab edasi, kui võtta 
end kokku."

Ka paneb Merike vähihaige-
te omastele südamele: aidake, 
tundke huvi ja ärge jätke oma 
lähedasi üksi! "Küsige, kas ta on 
söönud, püüdke positiivsust tõs-
ta, ärge halisege, vaid kutsuge 
ta jalutama, sööma või kontser-
dile – need asjad on hästi oluli-
sed," rääkis ta. "Samuti ei maksa 
diagnoosi saanud lähedast hur-
jutada, justkui oleks ta haiguse 
saanud oma süü tõttu." 

Päästerõngas kindlustuse-
ta inimestele

Merike on Eesti Vähiliidu ka-
he allorganisatsiooni juht ja kor-
raldab ise juba kümme aastat iga 
kuu viimasel teisipäeval tasu-
ta loenguid vähipatsientidele ja 
nende omastele. Lisaks jagab ta 
tasuta parukaid ja rinnaprotee-
se vähekindlustatud inimestele. 
Tema suur unistus on, et haige-
kassa hakkaks vähihaigetele ka 

Vähk murrab üha nooremaid, see pole enam ammu eakate haigus
"Minu juurde on tulnud ka naisi, kes ütlevad: parem  
suren väärikalt ja juustega kui lähen keemiaravisse," 
nentis Põhja-Eesti Regionaalhaigla vähihaigete nõusta-
ja-tugiisik Merike Värik. Vähki haigestumine on viimase  
50 aasta jooksul märgatavalt kasvanud.

"Praegu käsitleme me vähki 
juba kroonilise haigusena, 
millega taastusravi aitab 
toime tulla," selgitas dr 
Annelii Jürgenson.

Eesti Vähiliidu 16. septembril 
toimuv juubelikonverents räägib 
vähivastase võitluse uutest suun-
dadest maailmas ja Eestis. Jür-
genson selgitab seal taastusravi 
olulisust "Perearstid ei oska sa-
geli mõelda, et vähi teatud vae-
vused on taastusraviga paranda-
tavad," tõdes dr Jürgenson. "Vä-
hem saadetakse vähihaigeid taas-

tusravile üdisemate sümptomite-
ga nagu väsimus, jõuetus, depres-
sioon või meeleolulangus. Võib-
olla arvatakse, et need kaebused 
kuuluvadki vähihaige igapäeva-
elu juurde ja tuleb lihtsalt hakka-
ma saada. Praegu me käsitleme 
vähki juba kroonilise haigusena, 
mille käigus võivad tekkida eri 
funktsionaalsed häired, mis hal-
vendavad inimese toimetulekut, 
tööl käimist ja hobidega tegele-
mist. Taastusraviga ei saa vähki 
välja ravida, küll aga toimetule-
kut paremaks muuta. Väsimusest 
aitab üle saada ainult liikumine 

– just see suudab mur-
da suletud ringi, kus 
inimene ei liiguta 
end palju ja tal te-
kivad sellest uued 
vaevused."

Spetsialistide 
hinnangul on täna-
päeval ligikaudu kol-
mandikku kõigist vähi-
juhtudest võimalik ennetusega 
vältida, sõeluuringutega vara-
kult avastada ning ka tervis-
tavalt ravida. Tänu vähiliidu-
le sõidab mööda Eestimaa teid 
mammograafiabuss ja mobiil-

sed diagnoosikabinetid. 
Mammograafiabussi-
des on kümne aasta-
ga käinud uuringutel 
üle 70 000 naise ja nii 
leitud rinnavähist oli 
85% varases staadiu-

mis. Eelmisest aastast 
alates on mammograafi-

abussis ka 3D-mammograaf, 
mis aitab avastada rinnavähki 
igas vanuses naistel.

Paari nädala eest Tervise 
Arengu Instituudi (TAI) aval-
datud andmetest selgus, et 2021. 
aastal osales rinnavähi sõeluurin-

gul 57,9% sihtrühma kuuluva-
test naistest, mida on 5,7% võr-
ra enam kui aastal 2020. Ema-
kakaelavähi sõeluuringul osales 
50,6% sihtrühmast, 8,4% enam 
kui 2020. Jämesoolevähi sõeluu-
ringul osales mullu 47,5% sih-
trühmast, aastal 2020 oli osa-
lus 49,8%.

Mobiilsed naha ja meeste diag-
noosikabinetid peatuvad Eesti eri 
keskustes, et inimesed jõuaks 
õigel ajal arsti juurde. Esimese 
kaheksa kuuga avastati liiku-
vas meestekabinetis käinutest 
kaheksal pahaloomuline kasva-

ja ja liikuvas nahakabinetis leiti  
üksteist pahaloomulist kasvajat.

Vähiliidu järgmine unistus 
on koguda raha mööda Eestit 
liikuma hakkava kompuuterto-
mograafia ostmiseks. Nii saaks 
kiiresti ja tõhusalt uurida suuri 
kehapiirkondi ja avastada po-
tentsiaalselt eluohtlikke seisun-
deid. Peagi algav saade "Tant-
sud tähtedega" käivitab selleks 
raha kogumise.

Vähiga aitab võidelda ka see, 
et pea kümme aastat kompen-
seerib haigekassa lümfiteraapiat.

Konverents räägib vähiravi uutest suundadest ja taastusravist

parukaid hüvitama, sest oluline 
on, et inimene oleks positiivselt 
meelestatud. "Minu juurde on 
tulnud ka naisi, kes ütlevad: pa-
rem suren väärikalt ja juustega 
kui lähen keemiaravisse," tõdes 
Merike. "Seepärast on paruka-
te kompenseerimine keemiaravi 
patsientidele oluline." Ta ise õp-
pis terveks saades õeks, kuna on 
veendunud, et teisi aidates peab 
toetuma teaduspõhisele infole.

Aastaid oli Merikese suur 
unistus, et ka ravikindlustama-
ta inimesed oleksid sõeluurin-
gusse kaasatud. Eelmisest aastast 
alates on see võimalik ja Meri-
ke usub, et nii saab pääästetud 
nii mõnegi elu. "Sõeluuringute 
külastatavuse protsenti tõstaks 
seegi, kui rinnavähi sõeluuring 
algaks 40-aastaselt ja perearstid 
suunaksid inimesi sinna," rõhu-
tas naine. "Üldse peaksid kõik 
üle 40-aastased käima kahe aas-
ta tagant oma perearsti juures, 
mitte nii, et osa ei teagi, kes ta 

perearst on või kus asub."
Vaadeldes Eesti vähi-
haigestumuse andmeid, 

mis on kättesaadavad 
alates 1968. aastast, 
võib täheldada, et 50 
aasta jooksul on vä-
hijuhtude arv mär-
gatavalt kasvanud. 
Vähki diagnoosi-

takse rohkem, ku-
na elanikkond vana-

neb. Kasvab ka elustii-
list tulenevate riskide, ees-

kätt alkoholi ja tubaka, sa-
muti vähese füüsilise aktiivsu-
se ning tasakaalustamata toitu-
mise mõju. Euroopas prognoosi-
takse 2035. aastaks vähihaiges-
tumuse 25% tõusu. Eestis lähe-
neb praeguste trendide jätkudes 
uute vähijuhtude arv 2030. aas-
tal juba 11 000-le.

Haigestumine tõusmas
Viimastel aastatel on suure-

nenud käär- ja pärasooleväh-
ki haigestumine, mida kinnitab 
TAI ülevaade.

Uurijad on tõdenud, et hüppe-
list tõusu ajendab rohke ülekaa-
lulisus ja ebatervislik toitumine. 
"Kahjuks suureneb vähki haiges-
tumine iga aastaga," tõdes vähi-
liidu tegevjuht Maie Egipt. "Ku-
nagi rääkisime vähist kui vane-
mate inimeste haigusest. Täna-
päeval kohtab seda juba palju 
ka noorte ja keskealiste seas."

Kahjuks on Eesti naiste seas 
rinnavähk esikohal ja see hai-
gus murrab ka nooremaid. Re-
gionaalhaigla onkoloog-ülemars-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

ti ja vähiliidu nõukogu esimehe 
Vahur Valvere sõnul on vähe-
maks jäänud maovähki ja tänu 
suitsetamise langusele meestel 
ka kopsuvähki. "Enamiku väh-
kide osas on aga haigestumine 
pigem tõusmas," lisas dr Valvere.

Regionaalhaigla taastusravi-
keskuse juhataja dr Annelii Jür-
gensoni sõnul leidub vähitüüpe, 
mis on olemuselt väga õelad ja 
kiire kuluga. "Meenub üks pat-
sient, kolmekümnendates eluaas-
tates politseinik, kel alles teine 
laps sündinud," lausus dr Jür-
genson. "Mehel olid käepiirkon-
na valud ja hiljem ka haavandid, 
ning kui operatsiooni tehti, sel-
gus, et tal on sarkoom. Haigus 
oli nii kuri, et pool aastat pärast 
operatsiooni oli ta juba läinud."

Dr Jürgensoni sõnul on ka n-ö 
vaikseid vähke, mis paiknevad 
näiteks kõhuõõnes, kus on ruu-
mi märkamatult suureks kasvada 
enesetunnet oluliselt häirimata. 
Selliselt käitub munasarjavähk. 
"Naine ei pruugi arugi saada, et 
seal midagi on, ja kasvaja avas-
tatakse alles siis, kui on tekki-

nud läbimurded kõrvalorganites-
se – näiteks soolde –, aga see on 
juba neljanda staadiumi vähk, 
mida on juba väga raske tagasi 
pöörata." Küll aga on tänapäe-
vase vähiravi ning sinna juurde 
kuuluva toetus- ja taastusraviga 
võimalik anda juurde väärtuslik-
ke lisa-aastaid. "Viimase ehk nel-
janda staadiumi haiged üldjuhul 
täielikult ei tervene, aga neil või-
vad olla pikad haigusevabad pe-
rioodid, need võivad vahel kesta 
aastakümneid," kinnitas dr Val-
vere. "Iseeneslikke spetsiifilise 
vähiravita tervenemisi ma ko-
hanud ei ole."

Vahel on vähk "peidus"
Milliste sümptomite osas 

peaks oma tervise osas iseära-
nis tähelepanelik olema, kui need 
tekivad? "Ettevaatlikuks võiksid 
inimesi teha järgmised sümpto-
mid: põhjendamatu kaalulangus, 
mittemööduv palavik, perifeer-
sete lümfisõlmede suurenemine, 
pikaaegne köha (eriti veriköha), 
kuju ja suurust muutvad ning ve-
ritsevad nahamuutused ning eri 

Rinnavähki põdenud Merike Värik palub arste usaldada. "Rääkige oma enesetundest arstiga ja ärge mängige kangelast!" ütles ta. "Samuti on oluline pidada kinni oma raviplaanist, 
mitte minna ravitsejate juurde ega ravida end ise – näiteks roheliste smuutidega. Ravi ajal on keelatud isegi vitamiinid ja toidulisandid ning kahtlane ebaravi võib seada elu pöördu-
matult ohtu."  Mats Õun

 Paremini  
paranevad need, 
kes hoiavad elust 

kinni ja ei anna  
alla.
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veritsused pärasoolest, güneko-
loogilistest organitest ja põiest," 
loetles dr Vahur Valvere. 

"Mõned patsiendid hakkavad 
tundma ennast pahasti – kas ei 
ole jõudu enam nii palju, tekib 
väsimus või mõni selline kae-
bus, mida võib seostada üks-
kõik millega, näiteks on hemog-
lobiin madal, oled vähe maganud 
vms," täiendas dr Annelii Jür-
genson. "Osa patsiente kurdab 
kehva enesetunnet, aga lihtsa-
mad uuringud midagi ei tuvas-
ta. Näiteks jõudis mu juurde nai-
ne, kes oli käinud 2019. aastal ja 
2021. aastal sõeluuringul mam-

mograafis, kuid midagi ei tuvas-
tatud, olgugi et ta tajus, et mida-
gi on korrast ära. Aastaks 2022 
oli tema rinnavähk juba nahasiir- 
dega seljale arenenud." Sümp-
tom, mis naise lõpuks diagnoo-
sini viis, oli selja nahal tekkinud 
haavandike, mis ei tahtnud para-
neda. Viimaks jõudis ta nahaars-
ti juurde, kes võttis biopsia ehk 
koeproovi, mis andis vastuse, et 
see on rinnavähi metastaasi kol-
le. "Mõned inimesed ongi sensi-
tiivsemad ja võivad perearsti va-
hel lausa hulluks ajada – meil ja-
gub ju ka psühhosomaatilisi hai-
geid päris palju," nentis dr Jür-

genson. "Et nende hulgast terad 
sõkaldest eraldada, on arstikuns-
ti küsimus."

Saatekirjaga uuringutele saat-
mise osas sõltub dr Jürgensoni 
sõnul palju ka perearsti enda ko-
gemusest, palju tema tööaja jook-
sul on olnud juhtumeid, kus pat-
siendi kaebused on viinud vähi 
diagnoosini. Mida kogenum pe-
rearst, seda paremini ta oskab 
ka ebamääraste kaebuste ole-
masolul märgata, et neid võiks 
täpsemalt uurida. "Perearst te-
gelikult teab oma patsientuuri ju 
väga hästi, milline üks või teine 
inimene varem on olnud," lisas 
dr Jürgenson.

Perearstidel on  
arenguruumi

Küsimusele, kui palju inimesi 
saaks päästa, kui perearstid mär-
kaks vähki varem ning saadak-
sid patsiente rohkem uuringute-
le, vastas dr Valvere, et kindlasti 
on perearstidel siin arenguruu-
mi. "Soovitaksin perearstidel ak-
tiivsemalt kasutada vähikeskus-
te onkoloogide E-konsultatsiooni 
võimalust," lausus ta. "Siis saab

kiiret tegutsemist vajavad 
patsiendid kohe vähikeskustes-
se suunata ja lisauuringuid vaja-
vaid uurida juba vastavalt rah-
vusvahelistele diagnostikajuhis-
tele toetuvatele onkoloogi soo-
vitustele."

Siiski ei lähe ligi pooled neist, 
kellele on saadetud personaalne 
kutse, sõeluuringule. "Kui me te-
gime filmi "Mammograafia pil-
gu all" ja küsitlesime naisi täna-
val, vastati küsimusele sõeluu-
ringus osalemise kohta näiteks 
"Ah, ma ei tahagi teada" või 
"Ma viskasin kutse prügikasti" 
või "Äkki see on valus"," mee-
nutas Maie Egipt. "Kohtasime 
suhtumist, et kui ma sellest mi-
dagi ei tea, siis mul vähki ei ole. 
Aga kui sa ise ennast ei armas-
ta, on kellelgi teisel väga raske 
sind armastada."

Dr Vahur Valvere seostab sõel- 
uuringutest ja vähiravist loobu-
mist eeskätt madala tervisetead-
likkusega, mida kahtlemata on 
soodustanud 50-aastane NSV 
Liidu periood. "Näiteks Põhja-
maades on inimeste igasugu-
ne terviseteadlikkus, sealhulgas 
vähi tekke suhtes, oluliselt kõr-
gem," tõi dr Valvere välja.

Dr Jürgensoni sõnul arvavad 
inimesed ikka, et küll jõuab uu-
ringutele – kogu aeg tundub, et 
on aega. "See võib olla ka n-ö 
enese alalhoiuinstinkt, et kui ma 
hetkel midagi ei tunne ega tea, 
siis seda asja minu jaoks ei ole, 
seega milleks veel uurida," rääkis 
arst. Kõige raskem on tal mõis-
ta diagnoosi saanud patsientide 
ravist keeldumise otsuseid. Ka 
on arst näinud, et siis usutak-
se rohkem posijaid ja kristalle 
kui teadust. "Kuna vähk on nii 
müstifitseeritud, arvatakse, et se-
da peabki ainult müstikaga ravi-
ma," nentis dr Jürgenson. "Õn-
neks kohtab ka seda, et medit-
siini siiski usaldatakse."

Et vähidiagnoosi saanu jak-
saks võidelda, on dr Valvere sõ-
nul ülioluline lähedaste ja sõp-
rade tugi. "Vähikeskustes toeta-
vad patsienti palliatiivravi mees-
konnad, kes lisaks valu- ja muu-
le üldtoetavale ravile osutavad 
ka psühholoogilist ja sotsiaalset 
tuge," mainis ta.

Jürgensoni sõnul sõltub palju 
ka haigestunu isiksusest. "Ühed 
ongi oma loomult võitlejad ja tei-
sed on allaandjad," tõdes dr Jür-
genson. "Vähi puhul on eelised 
nendel, kes on võitlejad, kes ei 
taha haigusele alla anda, vaid 
suhtuvad ka näiteks raviaegse-
tesse ebamugavustesse nii, et 
mul praegu on küll paha, aga 
lähen teen väikese tiiru ega jää 
voodisse konutama."

Eriti ohtlik on  
alkohol ja suits koos

Dr Valvere kinnitas, et tervis-
lik toitumine, mittesuitsetamine 
ja alkoholi vältimine alandavad 
vähiriski kuni 40%. "See puu-
dutab laias plaanis kõike vähi-
vorme," nentis ta. "Väga kahju-
lik on ka alkohol ja suits koos, 
tõstes oluliselt pea- ja kaelapiir-
konna kasvajate (huule-, suukoo-
pa-, suu- ja ninaneelu ning kõri-
vähk) tekke riski."

"Kui me nagu suhtume oma 
ellu kui suurde väärtusse ja kin-
ki, mis meile on antud, ja hoia-
me seda korras, on vähem ris-
ke vähki haigestuda," lisas dr 
Jürgenson. "Olgugi vähkkasva-
jatel palju põhjuseid, aga see on 
üks osa, kus me saame võima-
likke riske vähendada ja mida-
gi ise ära teha."

Vähk murrab üha nooremaid, see pole enam ammu eakate haigus

Põhukabelis Halla tänava ja Putukaväila vahel saab muuhulgas laste 
sünnipäevi tähistada.  Tallinna linnameedia

Külli Mariste
kylli.mariste@tallinnlv.ee

Putukaväilal on eri kohta-
des valminud ruumiinstal-
latsioonid, mis pakuvad 
möödujatele võimalust 
aeg maha võtta. Üks neist 
asub loomaaia taga 
Veskimetsas ning kannab 
nimetust Roo+sumin. 600 
pilliroopunti on kohale 
toodud Saaremaalt ning 
paigutatud nii, et tekiks 
poolkaare kujuline sein.

Putukaväil on liigirikas nii-
duilmeline looduskeskkond, 
linnaosade vaheline roheko-
ridor ja liikumisruum inimes-
tele, mis läbib kuut linnaosa. 
Putukaväil kulgeb piki endist 
raudteetammi ja praegust kõr-
gepingeliinide koridori. Kõr-
gepingeliinide viimisel maa-
kaablisse vabaneb potentsiaal 
ülelinnaliseks lineaarpargiks. 
"See on mõeldud selleks, et ti-
hedast liiklemisest pausi teha, 
mõtiskleda elu üle ning näha 
pilliroo eri vorme," ütles ins-
tallatsiooni "Roo" kaasautor 
Triin Vallner. "Lisaks Putu-
kaväila kontseptsioonile võib 
siin kuulda putukate suminat."

Seal, kus Akadeemia tee 
läheb üle Järveotsa teeks, on 

Kunstiakadeemia urbanistika 
magistrandid loonud liikideva-
helise ristmiku. Jutekangast ja 
-köiest moodustatud võrgus-
tik ühendab kahte teepoolt, 
tuues tähelepanu keskmesse 
inimtegevuse ja looduse va-
helise suhte, kuid pakkudes 
ka kasvulava elusloodusele. 
Ajapikku kasvab sinna peale 
taimestik või sammal.

Halla tänava ja Putukaväila 
vahelisele haljasalale on püs-
ti pandud omalaadne põhust 
kabel, mis on ideaalne paik, 
et põhupallidel jalgu puhata 
või näiteks lapse sünnipäeva 
korraldada. Valmis see kõigi 
huviliste kaasabil kahepäeva-
se põhuehituse koolituse tule-
musena. "Selle projekti valmi-
misel oli meie jaoks inspirat-
siooniks materjal," kirjeldas 
kabeli kaasautor Marie Anet-
te Veesaar. "Siin on tegemist 
põllumajanduse saagi jäägiga."

Putukaväila installatsioo-
nide laiem eesmärk on Putu-
kaväila rikastamine loodus-
tundliku linnaruumikunstiga, 
mis kõnetaks ka Putukaväi-
lal liiklejaid. Putukaväil ise 
on aga Tallinna Euroopa ro-
helise pealinna 2023 projek-
tidest olulisim.

"Pean ainuõigeks soodus-
tada eri liikumisviiside 
arengut, et linnakeskkond 
oleks ühtviisi roheline, 
mugav ja turvaline nii jala-
käijatele, kergliiklejatele, 
ühistranspordi kasutaja-
tele kui autojuhtidele," 
rääkis Kiik.

Volikogu kinnitas nelja-
päevasel istungil pea-
linna uueks abi-
linnapeaks Tanel 
Kiige. Kiik vas-
tutab edaspidi 
Tallinna linna-
vara ja trans-
pordikorralduse 
eest. Abilinna-
peana tööd alustav 
Tanel Kiik ütles, et lu-
bab töötada kogu pealinna 
ühtlase ja läbimõeldud aren-
gu nimel nii transpordivald-
konnas, linnavara haldamisel 
kui ka linnaelanike heaolu ja 
elukeskkonna parandamisel. 
"Pean ainuõigeks soodustada 
eri liikumisviiside arengut, et 

linnakeskkond oleks ühtviisi 
roheline, mugav ja turvaline 
nii jalakäijatele, kergliiklejate-
le, ühistranspordi kasutajatele 
kui autojuhtidele," rääkis Kiik.

Volikogu esimees Jevge-
ni Ossinovski soovis värske-
le abilinnapeale jõudu uues 
ametis. "Ootan uuelt abilin-
napealt strateegilist nägemust 

liikuvuse arendamisel lähi-
ma kümnendi jook-

sul," ütles Ossi-
novski. "Vasta-
valt rahvusva-
helistele kok-
kulepetele ja 
Tallinna enda 
kliimakavale 

peavad transpor-
diheitmed kiiresti 

langema ning autos-
tumine vähenema. Selleks 

peame ehitama uusi trammi-
teid, uuendama liinivõrku ja 
muul viisil soodustama auto-
vaba liikuvust."

Tanel Kiik võtab ameti üle 
Andrei Novikovilt, kelle vii-
mane tööpäev oli 12. augustil.

Putukaväilal asuvas 
Põhukabelis võib 
põhupallidel jalgu puhata

Tanel Kiik sai abilinnapeaks

HANNA-LIINA VÕSA: Annan  
endast kõik, et vähki ennetada
Hanna-Liina Võsa  pe-
res on vähiga või-
delnud nii tema 
ema kui vanaema.

Vähi õigeaegsele 
ennetamisele paneb 
rõhku ka laulja Hanna-
Liina Võsa, kelle peres on 
vähiga võidelnud nii tema ema 
kui vanaema. Hanna-Liina mä-
letab, kuidas ta juba lapsepõl-
ves vanaema Kanadast tellitud 
kunstrinna kohta aru päris. Tä-
na elab lauljatar teadmisega, 
et perekondliku eelsoodumuse 
tõttu tuleb tal enese suhtes 
eriti tähelepanulik olla. "Kui 
vähk sinust niivõrd lähedalt 
mööda läheb, siis muidugi eh-
matab ära," lausus ta. "Seetõt-
tu annan endast ka kõik, et va-
jadusel selleks emotsionaal-

selt ja füüsiliselt valmis 
olla." Lauljanna on li-
saks regulaarsele 
kontrollile ja enese 
läbivaatamisele sõl-
minud ka vähikind-

lustuse. "On palju, mi-
da saan ise ära teha, kuid 

samas ei garanteeri ükski mu 
tegevus, et see hirmus diag-
noos kunagi minuni ei jõuaks, " 
lisas Hanna-Liina. "Vabakutse-
lisena on minu sissetulekud 
enamasti väga ebaregulaar-
sed. Seega tahan olla kindel, 
et juhul kui ma tõesti peaks 
kunagi sattuma olukorda, kus 
diagnoos on paberil ja kogu 
mu ressurss läheb haigusega 
võitlemisele, oleks minu pere 
selleks perioodiks majandusli-
kult kindlustatud." 

Tule õigel ajal uuringutele!

• Rinnavähi sõeluuringule 
kutsutakse naisi va-
nuses 50–68 iga 
kahe aasta järel. 
Tänavu oodatak-
se rinnavähi sõel-
uuringule naisi sün-
niaastatega 1954, 
1956, 1958, 1960, 1962, 
1964, 1966, 1968, 1970 ja 
1972. Rohkem infot rinnavä-
hi sõeluuringu kohta leiab: 
https://soeluuring.ee/rinna-
vahk

• Rinna tervise osas on soo-
vitav end kontrollida regu-
laarselt ka neil naistel, kes 
käesoleva aasta sihtrühma 
ei kuulu. Selleks tuleb pöör-
duda oma pere- või naiste-
arsti poole, kes kontrollib 
tervist ja vajadusel suunab 
saatekirjaga rinnauuringule. 
Teine võimalus on broneeri-
da aeg rinnakabinetti, kuhu 
saab pöörduda ilma saate-
kirjata (visiiditasu 5 eurot). 
Rinnakabinetti on oodatud 
igas vanuses naised, kel on 
küsimusi või probleeme rin-

dadega.
• Jämesoolevähi sõel-

uuringule kutsu-
takse mehi ja naisi 
vanuses 60–68 
aastat iga kahe 

aasta järel. Tänavu 
oodatakse jämesoo-

levähi sõeluuringule nii 
mehi kui naisi sünniaastate-
ga 1954, 1956, 1958, 1960 
ja 1962.

• Emakakaelavähi sõel- 
uuringule kutsutakse 
30–65aastaseid naisi iga  
5 aasta järel. Sel aastal on 
emakakaelavähi sõeluurin-
gule oodatud naised sünni-
aastatega 1957, 1962, 1967, 
1972, 1977, 1982, 1987 ja 
1992.

• Septembris alustab TAI ko-
dutesti projektiga, mis või-
maldab emakakaelavähi 
sõeluuringut ka kodus teha, 
mille täpsem info on leitav: 
https://tai.ee/et/teadustoo/
teadustoo-ulevaade/naiste-
tervise-uuringud/hpv-kodu-
testi-juurutamine-riiklikus

Rinnavähki põdenud Merike Värik palub arste usaldada. "Rääkige oma enesetundest arstiga ja ärge mängige kangelast!" ütles ta. "Samuti on oluline pidada kinni oma raviplaanist, 
mitte minna ravitsejate juurde ega ravida end ise – näiteks roheliste smuutidega. Ravi ajal on keelatud isegi vitamiinid ja toidulisandid ning kahtlane ebaravi võib seada elu pöördu-
matult ohtu."  Mats Õun
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"Tänaseni hakkab halb, kui 
mõtlen tagasi ajale, kui  
kauplused oma üle jäänud 
toidu õhtul ära viskasid ja  
Fairyga üle valasid, et seda 
prügikastist võtmas ei käi-
daks," rääkis FudLoopi va-
batahtlik Marrit Murre. 
Selle ettevõtte Keskturul 
tegutsevast toidukapist 
saab iga päev salateid, puu-
vilja, piima, liha, saia-leiba 
jm toidukraami sada abiva-
jajat – muidu läheks sama 
toit äraviskamisele.

FudLoop kogub kodumajapi-
damistest ja ettevõtetest üle jää-
nud toitu ja paneb kappi, et see 
jõuaks seda vajavate inimeste toi-
dulauale. Ka tallinlane Andres 
Noole võtab samast kapist toi-
tu. "Kapist saab head valmistoi-
tu, mida näiteks hommikul väl-
ja minnes kaasa võtta," märkis 
ta.  "Me hoiame keskkonda, kui 
toitu ei raiska. Mõttetu on toi-
tu ära visata, kui selle võivad 
saada inimesed, kel seda vaja. 
Mu oma poeg, kes töötas min-
gi aeg Selveris, rääkis, et kord 
toodi poodi 50 salatit. Suvine 
aeg, ära osteti 25, ülejäänud 25 
lendas prügikasti. Kodutud käi-
sid neid sealt siis otsimas, kuid 
turvad keelasid ära, sest prügi-
kastid asusid kaupluse territoo-
riumil. Ja nii on selle toiduga ol-
nud aastaid. Hea, et leidub häid 
inimesi, kes on toiduraiskamise 
lõpetamise oma südameasjaks ja 
missiooniks võtnud."

Uued sõbrad ja tuttavad
Noole kinnitusel on toiduka-

pil ka sotsiaalne mõju. "Inime-
sed kogunevad kapi juurde õh-
tul kella 21 paiku, kuid kaup 
jõuab kappi pärast 22. Enne se-
da on hea omavahel suhelda, tek-
kinud on juba nii-öelda sõprus-
kond," märkis mees, kes on su-
ve jooksul kappi kasutanud um-
bes kümme korda.

Noole sõnul võib FudLoopi 
kapist leida peamiselt valmis-
tooteid, sealhulgas lihast ja ka-
last, salateid, piimatooteid, puu-
vilja, juurvilja, saia- ja leivatoo-
teid. "Eelistan eri valmissalateid, 
suppe, kohukesi ja valmisvõilei-
bu," loetles ta. "Sushi, mida olen 
saanud, on olnud väga hea, kar-
tuli- ja makaronisalatid samuti. 
Vahel võtan mõne saia või leiva. 
Liigset ma endale ei varu. Korra 
olen lahkunud tühjalt, sest kõik 
sai enne otsa. Lubatud on võtta 
viis ühikut, kui kaupa on vähe, 
siis ainult kolm. Vahel, kui kaupa 

on rohkem, võib ka rohkem võ-
ta. Kõik sõltub poest antavatest 
jääkidest. Aga mis on suure me-
he jaoks 150 gr salat ära süüa?"

Nool liigub Keskturu kandis 
üsna tihti ja ta teadis sellest ka-
pist juba ammu. "Algul arvasin, 
et see kapp on kas ukrainlaste-
le või väga hädas olevatele ini-
mestele," märkis ta. "Kuid üks 
hea tuttav soovitas hakata ka-
pi kasutajaks. Tuli välja, et ka-
pist võivad võtta kõik soovijad."

FudLoop asutaja ja tegevjuht 
Tarmo Seliste kinnitusel on rah-
vas märtsist Keskturul tegutse-
vad FudLoop toidujagamiskapid 
hästi vastu võtnud. "Meil on tä-
naseks ligi 2000 registreeritud 
kasutajat ja huvi meie vastu on 
väga suur," kinnitas Seliste. "Iga 
päev kasutab kappi keskmiselt 
50-100 inimest ja rekordpäeval 
on kasutajaid olnud üle 150." 

Kapi kasutamiseks tuleb end 
enne veebilehel registreerida. See 
ei ole Seliste hinnangul abivaja-
jateni jõudmisel takistuseks osu-
tunud, sest tehnoloogiakaugemad 
inimesed on saanud kohapeal abi 
FudLoopi vabatahtlikelt. "Kokku 
on meie meeskonnas enam kui 
30 inimest, kes FudLoopi tege-
mistesse panustavad, ja alates toi-
dukapi avamisest on meil õnnes-
tunud päästa umbes seitse tonni 
toitu," rääkis  Seliste, kelle sõnul 

on teenusel veel tohutult aren-
gupotentsiaali. "Aastas visatak-
se Eestis ära 85 000 tonni toitu, 
mida meie hinnangul on võimalik 
ümber suunata inimestele. Pisut 
vähem kui poole aastaga oleme 
päästnud seitse tonni toitu, aga 
potentsiaal veelgi suurema arvu 
inimeste aitamiseks on olemas. 
Samas oleme toidu hulka kas-
vatanud väga ettevaatlikult, et 
teenuse kvaliteet ei kannataks."

Partnerfirmadelt saadud toi-
tu tuuakse kappi iga päev, kõi-
ge rohkem on seda pärast kel-
la 21. Kliendid on ettevõtte te-
gevjuhi sõnul eri vanuses ja vä-
ga erineva majandusliku tausta-
ga inimesi, populaarne on teenus 
mitte-eestikeelsete seas. 

Kompotti ja moosi Ukraina 
memmedele

Vabatahtlik Ruth Aav elab 
Keskturu juures suures üheksa-
kordses majas ja hoiab toiduka-
pil iga päev silma peal. Eriti tihe 
tööaeg ongi tal õhtul pärast ka-
heksat, kui tulevad autod toidu-
kaubaga. Mõnikord on ta toonud 
toitu ootavatele Ukraina põgeni-
kest memmedele ka omavalmis-
tatud moosi ja kompotti. "Olen 
pensionär, aga ei taha ainult ko-
dus istuda," põhjendas Aav. "Eri-
ti pärast seda,  kui mu abikaa-
sa, näitleja Tõnu Aav, meie hul-

gast lahkus.  Vaatan, kuidas saan 
kaasinimestele veel kasulik olla. 
Toidukapi vabatahtliku abistaja-
na leidsingi selleks hea võimalu-
se. Meil on siin teisi vabatahtlik-
ke ka, kes aitavad oma põhitöö 
kõrvalt kaupa tuua ja kogu as-
jal silma peal hoida ning kappe 
toiduainetega täita." 

Aava sõnul on eriti nõutud li-
ha- ja piimatooted. "Need kaovad 
juba õhtul kiiresti, seepärast tu-
leb nende järele tulla umbes ka-
heksa ajal õhtul, kui kaup hak-
kab saabuma. Õhtuti tuleb kau-
baga tavaliselt neli autot, mis ei 
saabu muidugi kõik korraga." 

Inimesed, kes on end meie 
kodulehel registreerinud, saavad 
äpi või koodi, millega avaneb toi-
dukapi uks. Siis saab igaüks ise 
tooteid valida. "Meil on üks tar-
nija leivaküpseteja Crustum, kes 
toob siia ka värsket kraami, mi-
da kõik muidugi väga armasta-
vad," märkis Aav. "Need on teh-
tud ilma pärmita."

Seliste sõnul on kapis peami-
selt jahutatud pakendatud toitu, 
mille "kõlblik kuni" tähtaeg on 
peagi saabumas. "Toitu jääb üle 
äärmiselt harva," ütles ta. "Seda 
juhtus mõnel korral siis, kui tee-
nust käivitasime. Kuna kasutajate 
arv on juba nii suur, jõuab kogu 
toit sööjateni. Meil on plaan ta-
sapisi mahte kasvatada ja Tallin-
nas oma kapivõrku laiendada."

Õnneks ajad muutumas
Aava hinnangul on vahel õh-

tul järjekorras mitukümmend ini-
mest. Naine on kuulnud nende 
käest igasuguseid jutte. Eriti vär-
vikad on Ukraina põgenike lood, 
kelle aitamine peaks olema Ruthi 
meelest meie kõigi ühine mure. 

FudLoopi teine vabatahtlik 
toidupäästja Marrit Murre on en-
da sõnul ka varem vabatahtlik-
ku tööd teinud. "Vabatahtlikuks 
käimine on aidanud tuua minu 
tööellu vaheldust ja andnud või-
maluse ennast eri rollides proo-
vile panna," selgitas ta. "Vaba-
tahtliku tööga FudLoopis saan li-
saks veel aidata päästa toitu, mis 
muidu prügikasti jõuaks," märkis 
Murre, kellel kulub sellele tööle 
iga nädal 3-4 tundi. "Vabataht-
lik töö toob rõõmu, sest saan mi-
dagi kasulikku ja olulist teha."

Murrel hakkab tänaseni halb, 
kui ta mõtleb tagasi ajale, kui  
kauplused oma üle jäänud toidu 
õhtul ära viskasid. "Nad valasid 
selle Fairyga üle, et seda prügi-
kastist võtmas ei käidaks," sel-
gitas ta. "Õnneks oleme sellest 
suured sammud edasi astunud ja 
järjest enam teadvustamas, kui 
oluline on maksimaalselt ära tar-
bida seda, mida toodame."

Veel mõned aastad tagasi 
mängukõlbmatuks tunnis-
tatud murukamaratega ja 
laguneval Kalevi keskstaa-
dionil laiub nüüd klanitud 
murukate, rajatud on uued 
hüppepaigad ning silma-
torkava sinise värviga 
jooksurajad.

Staadioni peaareen sai uued 
klapptoolid, kaitsva piirde, 
spordivarustuse ja uue spor-
dimaja. Mullu andis linn ra-
ha ka staadioni hooldustehni-
ka, tuletorni uue gaasisüsteemi 
ning automaatse kastmissüstee-
mi jaoks. MTÜ Eesti Spordiselts 
Kalev juhatuse liige Aleksander 
Tammert sõnas, et ka pealtvaa-

tajatele on loodud pare-
mad tingimused. 
"Vanasti olid 
meil siin pui-
dust pin-
gid, mis 
kippu-
sid mä-
dane-
ma, aga 
praegu 
on uued 
klapptoo-
lid," rääkis 
ta. "See on 
kõige parem la-
hendus siin staadionil 
spordi ja kultuuri nautimiseks."

Uuenenud staadionil ava-
ti ka legendaarse kergejõus-

tikutreeneri Aleksan-
der Tšikini monu-

ment. Tšikini en-
dine õpilane ja 

kaugushüp-
pelegend 
Tõnu Le-
pik ütles, 
et treener 
oskas nii 
lapsi kui 

ka täiskas-
vanuid in-

nustada. Pea-
le spordivõist-

luste ja treeningu-
te on Kalevi keskstaa-

dion paik, kus toimub tuleval 
suvel noorte tantsupidu. 

Septembri keskpaigas 
Kalevi spordihallis toimu-
val rahvusvahelisel korv-
palliturniiril "Tallinna kari-
kas 2022" teevad kaasa 
kolm Eesti meistriliiga klu-
bi eesotsas BC Kalev/
Cramoga ning Soome 
meistrivõistluste kevadine 
hõbe Salon Vilpas.

Mängud peetakse 16. ja 17. 
septembril ning sissepääs saali 
on tasuta! Suurepärane võima-
lus nädalavahetusele vürtsi lisa-
da ning oma silmaga üle vaada-
ta, mida kujutavad endast PAF 
Eesti-Läti liiga hooajaks valmis-
tuvad pealinna klubid. Kalev/
Cramo ja Tallinna Kalev/Au-
dentes on võrreldes mulluse-

ga üle elanud suured muuda-
tused, kaasa arvatud peatree-
neri vahetuse.

Meeste turniir on kavas 16. 
septembril  Kalevi spordihallis. 
Kell 17 mängivad omavahel 

Tallinna Kalev/Audentes ja Tal-
Tech/Optibet ning kell 19.30 BC 
silKalev/Cramo – Salon Vilpas.

Pronksimäng on kavas 17. 
septembril kell 15.30 samas 
kohas, finaal kell 18.

Samaaegselt toimub "Tallin-
na karikas 2022" naiskonda-
dele. Osaleb samuti neli võist-
konda, kes poolfinaale mängi-
vad neljapäeval, 15. septemb-
ril Kristiine spordimajas ning 
kohamänge laupäeval, 17. sep-
tembril Kalevi spordihallis.

Kristiine spordimajas on kell 
18.15 vastamisi OSK/Vesiir ja 
TalTech/NordAid ning kell 
18.15 Audentese SK ja  G4S 
Noorteliiga. Pronksimäng on 
kavas päev hiljem kell 11 ja 
finaal kell 13.

Kalevi keskstaadion läbis uuenduskuuri Tasuta mängul saab näha Kalevi heitlust soomlastega

Kuidas kappi kasutada?

• Kapi kasutamiseks 
tuleb end enne 
registreerida 
FudLoopi vee-
bilehel https://
fudloop.ee/hak-
ka-kasutajaks/

• Inimesed, kes on 

end kodulehel re-
gistreerinud, 

saavad äpi või 
koodi, millega 
avaneb toidu-
kapi uks. Siis 

saab igaüks ise 
tooteid valida.

Tasuta süüa saab ka supiköögist

• JK Tavern supiköögist (Pae 
19/1) saab pool liitrit soo-
ja suppi ja 100 gram-
mi leiba iga päev 
kella 12-14.30. 
Aeg-ajalt jagatak-
se seal ka hügiee-
nitarbeid

• Kella 9.30-11.30 pakub 
supiköök toitu kaasa võtmi-
seks. Iga kuu teisel teisipäeval 
pakutakse abivajajale ka saia-
kest ja hügieenitarbeid, näi-
teks hambaharja  ja -pastat.

• Kaasavõetava toidu saami-
seks peab inimene esmalt 
pöörduma oma linnaosava-
litsuse sotsiaalhoolekande 
osakonda.

• Süüa pakub ka Päästear-

mee sotsiaalse rehabilitat-
siooni keskus Lootuse-

maja aadressil Lae-
vastiku 1a. Supi-
köök on avatud 
teisipäeval, kol-
mapäeval ja nelja-

päeval kella 11-
13.30. Supiköögist 

saab kohapeal antud toi-
duportsule lisaks soovi kor-
ral kaasa leiba ja saia.

• Reedeti, laupäeviti ja püha-
päeviti saab toitu ka Kesk-
turu Lastekodu ja Torupilli 
otsa nurgal asuvas parklas, 
kus viis heategevusorgani-
satsiooni jagavad tasuta 
suppi, võileibu ja kohvi ini-
mestele, kes seda vajavad.

Toidukapp aitab puuduse käes 
kannatajaid ja säästab loodust

Vabatahtlik Ruth Aava sõnul võtab rahvas 
toidukapist eriti meelsasti liha- ja piimatoo-
teid. "Nende järele tuleks tulla umbes ka-
heksa ajal õhtul, kui kaup hakkab saabu-
ma," soovitas ta.  Albert Truuväärt
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Valgus kõnnib 2022 kava

• 15.-17. septembrini süttivad 
Kadrioru pargis, Pae pargis, 
vanalinnas ja Mustamäel 
Männi pargis tuhanded tuled, 
mis kutsuvad külalisi valgus-
tatud rännakule. 

Pae pargis  15. septembril
• Kell 20 ja 21.15 esitab luu-

lebänd FSK  (Faerhstein/Silt-
šenko/Kotjuh) luulekava 
koos valguse- ja videoeten-
dusega.

• Kell 20.45 tuleartistid. 
• Teekond Pae pargist Kadrio-

ru parki on valgustatud ja kü-
lalised sisenevad Kadrioru 
valgusmaailma Katariina tre-
pi kaudu.

Kadrioru pargis 15. septembril 
• Kell 20.30 avamine Luigetiigil.
• Kella 20-23 videoprojekt-

sioon Kadrioru kunstimuu-
seumi fassaadil.

• Kell 20.45, 21.30 ja 22 laulva-
te purskkaevude ja UV trum-
mietendus Luigetiigil.

• Kell 21 tuleartistid Kadrioru 
muuseumi hoovis.

• Kell 21.10, 22.20 ja 22.50 laul-
vate purskkaevude etendus 
Luigetiigil.

• Kell 21.30 tuleartistid kont-
sertväljakul.

• Kell 22.30 laseretendus koos 
keskkonnasõbraliku ilutules-
tikuga Pillapalu platsil.

Instalatsioonid Kadrioru  
pargis
• Katariina trepil ripuvad 15. ja 

16. septembril kõrgustes  
puude vahel lühtrid. Kallakul 
veekaskaadi imiteerimine val-
gusega.

• Apollo platsil 15. ja 16. sep-
tembril suured laternad, nen-
de vahel helendavad lõkked 
ja läheduses valgustatud ka-
sesalud.

• Kontsertväljakul saavad 15. 
septembril iidsete pärnade all 
kokku valgusmäng ja uduloor.

• Pergolade juures 15. ja 16. 
septembril valgustatud kas-
tekannud.

• Rosaariumi trepil 15. ja 16. 
septembri õhtul valgusmäng 
muusikas iga 15 minuti järel, 
valgusmängu pikkus kuni 10 
minutit.

• Romantikute alal 15. ja 16. 
septembril valgustatud süda-
med, valgustatud istumisalad 
ja valguskettides vihmavari 
koos valge pingiga puude sa-
lusse.

• Paistiigil 15. ja 16. septembril 
valgustatud kuplitega uju-
vad parved. Enelad on kae-
tud valguskettidega ning sil-
lad alt romantiliselt valgus-
tatud.

• Noortepargis 15. ja 16. sep-
tembril loomade valguskujud 
ja kollased kassid, kes istu-
vad aias, ronivad puude otsas 
jne.

• Miiamilla rohealal 15. ja 16. 
septembril toitlustajad ja val-
gusinstallatsioon.

• Mänguväljakul muuseumi 
kõrval 15. ja 16. septembril 
valgustatud jalgratas, õuna-
puud ja liblikas.

• Kastanipuu okstesse on 15. ja 
16. septembril põimitud he-
lendavad lindid, mis toovad 
pimedasse öösse pisut sahi-
naid ja müstikat. 

•Pirnipuu on 15. ja 16. sep-
tembril alt valgustatud.

• Luigetiigi hekid on 15. sep-
tembril tuhandetes sooja-
des tuledes. 15. septembril 
on kavas purskkaevude 

etendus koos trummaritega. 
Artistid ja purskkaevu prog-
rammeeriad loovad Luigetii-
gile vaatemängulise prog-
rammi.

• Alumises aias taaselustub 15. 
ja 16. septembril vana pursk-
kaev. Suured ja väiksed küün-
lajalad loovad kujutletava 
purskkaevuefekti koos siller-
dava veega.

• Valgustatud "Kuue kirjaniku 
ristmikul" võib kohata inspi-
ratsiooni koguvaid Eesti tun-
tud kirjanikke.

• Leedvalgustus kanalites 15. ja 
16. septembril.

• Kadrioru lossi fassaadile ku-
vatakse 15. septembril kella 
20-23 videoprojektsioon. 
Lossi ees annavad külastaja-
tele sooja ning valgust tule-
tünnid ja laternad. Videopro-
jektsiooni idee autor on Car-
men Seljamaa.

Lilleaias 15. ja 16. septembril
• Tuhanded küünlad kaunista-

vad kuninglikku lilleaeda ja 
lossi fassaad ärkab valguse-
ga ellu.

• Lossi trepil tuletantsijate 
programm.

• Väärikas Rootsi kuninga 
tamm särab pimedas öös.

Mere alleel 15. ja  
16. septembril
• Reidi teelt juhatab sadades 

küünaldes täidetud Mere al-
lee külalised valgustatud val-
ge männini, mille kõrvalt võib 
leida müstilise udulooriga täi-
detud valgusinstallatsioon 
Eclipse.

• Sarapuude salus 15. ja 16. 
septembril valguskettides 
vihmavari koos valge pingiga.

• Jaapani aias 15. ja 16. sep-
tembril vesiroosid tiigil. 

• Tammesalus 15. ja 16. sep-
tembril lapsepõlvemaailm, 
kus on võimalik maa ja taeva 
vahel kiikuda ning kuulata va-
nu müstilisi puid, kes jutusta-
vad lugusid Eesti Vabariigi 
presidentidest 

• Ilutulestikku saab nautida kell 
22.30 Pillapalu platsil.

Vanalinnas 
16. septembril
• Kell 20 tuleartistid  Viru torni-

de juures.
• Kella 20.15-23 videoprojekt-

sioon Viru tornidele. 
• Kella 20.30-23 videoprojekt-

sioon Kirjanike majale.
• Kell 21 tuleartistid Harju tä-

nava haljasalal. 
• Kell 21.30 mänguline vaate-

mäng Sõpruse kino ees.
17. septembril
• Kella 20.15-23 videoprojekt-

sioon Viru tornidele.
• Viru tänaval võib kohata kirja-

nikke, eri tegelasi, tuleneela-
jaid ja tuletantsijaid jne.

• Harju tänava haljasala pergo-
lad ja hekid on tuhandetes 
tuledes. 

Mustamäel Männi pargis  
17. septembril

• Kell 20.30 ja 21.30 etendus 
"Peegelduste masin".

• Kell 22 tuleartistid. 
• Valgustatud ringid puudel, 

mis sümboliseerivad pesasid.
• Kollased kassid, kes liiguvad 

mängeldes mööda Männi  
parki, on inspireeritud Mati 
Undi raamatust "Kollane 
kass".

• Festivali ajakavaga saab tut-
vuda asutuse Kadrioru Park 
kodulehel http://www.kadrio-
rupark.ee/park

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Tuleingel Margarita jutustab 
valgusfestivalil muinasjutte 
Taani kuningast, sest festi-
vali teemaks on tänavu "Öös 
on lugusid". Luigetiigil aga 
põristab Silver  Ulvik kä-
sitrummi, et purskkaevude 
lummav valgustus veel roh-
kem mõjule pääseks. 

15.-17. septembrini süttivad 
Kadrioru pargis, Pae pargis, va-
nalinnas ja Mustamäel Män-
ni pargis tuhanded tuled, mis 
kutsuvad külalisi maagilisele 
valgustatud rännakule. Artis-
tid ja purskkaevu programmee-
rijad loovad avapäeval Luigetii-
gile vaatemängulise program-
mi. Sedakorda sünnib tavapä-
rane purskkaevude valgusmäng 
muusika saatel – tiigi juures saab 
jälgida laulvate purskkaevude 
etendust koos trummietendu-
sega. Efektse UV multimeedia 
etenduse annavad Silver Ulvik 
ja Didge vōlur VLST. 

"Me mängime trumme, me 
mängime didgeridood, meil on 
lahedad lood ja video," rääkis 
trummikoolitaja ja looja Ulvik. 
"Muusika olen kirjutanud ise, 
meloodiline voolav avalugu kõ-
lab esmaettekandena. Muusikas-
se, mida teeme tiigipaviljonis, 
saab seatud ka purskkaevude 
liikumine ja valgustus."

Ulviku sõnul saab publik Lui-
getiigi juures kuulata haruldas-
te vanaaegsete pillide omapärast 
kõla. "Austraalia päritolu didge-
ridoo meenutab pikka toru, mis 
algaja käes jöriseb, kuid vilunu-
mal mängijal põnevaid rütme ja 
helisid loob," kirjeldas Ulvik. 
Luigetiigil mängib muusik kol-
mel eri  didgeridool.

Aafrika trummid  
ja metsaelukad

Muusik ise plaanib istuda mit-
me pilli taha. "Üks mu suuri kir-
gi on näiteks Aafrika päritolu 
ajalooline käsitrumm djembe," 
ütles Ulvik. "Kokku kasutan 
sel kontserdil kümmet trummi."

Kadrioru lossi fassaadile ku-
vatakse avaõhtul Carmen Selja-
maa loodud videoprojektsioon, 
lossi ees annavad külastajatele 
sooja ning valgust tuletünnid ja 
laternad. Kadrioru pargis elus-
tavad suured ja väikesed küün-
lajalad vana alumise aia pursk-
kaevu, luues efekti sillerdavast 
veest. Pimeduses lööb särama 
väärikas Rootsi kuninga tamm. 

Tuhanded küünlad kaunis-
tavad kuninglikku lilleaeda ja  

valguse käes ärkab ellu lossi fas-
saad. Lossi trepil annavad eten-
duse tuletantsijad. 

Festivali "Valgus kõnnib" 
teema on tänavu "Öös on lu-
gusid". Tuleingel Margarita lei-
dis lugudeks inspiratsiooni va-
nalinna legendidest. "Esineme 
kõigil kolmel päeval," rääkis tu-
leartist Margarita Kristall. "Esi-
mesel päeval Kadriorus ja Pae 
pargis, 16. septembril vanalin-
nas ja 17. septembril Mustamäel 
Männi pargis. Meie teemaks on 
muinasjutud, mis meid inspi-
reerivad." 

Kadriorus võib kohata Lu-
mivalgukest, keskaja hõngulises 
vanalinnas sattuda Taani kunin-
ga aega. "Saime idee Taani ku-
ningast muinasjutt teha ühel eel-
misel valgusfestivalil Taani ku-
ninga aias esinedes," ütles Kris-
tall. "Nüüd tuleb juba selle kol-
mas osa, mis tänavu algab Viru 
väravate juurest ja sealt liigub 
elava tulega rongkäik uisuplat-
sile etendust andma. Männi par-
gis on meid inspireerinud Fau-
ni muusika ja müütilised met-
saelukad." 

Tõrvikud viivad  
ilutulestikku vaatama

Tuleinglile meeldib tantsida 
tulemõõga ja tuletiibadega, mil-
le leek on eriti ergas. "Minul on 
stuudiosse kogunenud rohkem 
kui poolsada eri vahendit," ütles 
Kristall. "Festivali jaoks plaanin 
valida neist näiteks ilusa ehe-
da suure leegiga tulemõõgad, 

tõenäoliselt 
teen ka tu-
letiibu ja 
valgustan 
teed tõrvi-
kutega. Pae 
pargis tantsi-
me rahva hul-
gas leedvahendi-
tega. Seekord tee-
me lisaks lavaesine-
mistele  improvisatsioone 
rahva seas. Kadriorus kõnni-
me inimeste keskel koos tõrvi-
kutega, et suunata neid ilutules-
tikku vaatama. Meil on väga 
hea meel, et tänavu toimub 
festival taas täies mahus ja 
loodetavasti tuleb inimesi 
sama palju kui koroonale 
eelnenud aastail." 

Säravad ka parke ühen-
davad alleed. Teekond Pae 
pargist Kadrioru parki on 
valgustatud ja külalised saa-
vad siseneda Kadrioru valgus-
maailma Katariina trepi kau-
du. Reidi teelt juhatab sada-
de küünaldega palista-
tud Mere allee külali-
sed valgustatud val-
ge männini, mille 
kõrvalt võib leida 
müstilise uduloo-
riga täidetud val-
gusinstallatsioo-
ni Eclipse. 

Festivali ava-
ürituseks on Pae 
pargi luulekava 
koos valguse- ja vi-
deoetendusega.

Valgusfestival kutsub maagilisele 
rännakule läbi kolme pargi

Kadriorus ja mujalgi saab vaadata tuleartistide etendusi, 
lossi sein on kaunistatud videotega, Luigetiigi pursk-
kaevud mängivad muusikat ning kõikjal võib näha val-
gusinstallatsioone, näiteks liblikaid. Albert Truuväärt
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Facebooki gruppides paku-
takse laene nii mitmeks kuuks 
kui ka paariks päevaks – küm-
nest eurost tuhandeteni. Int-
ressid või viivised on seejuu-
res ulmelised, ulatudes kuni 
sadade protsentideni. Laenu-
pakkujate hulgas leidub neid, 
kes haistnud selles kõrvaltee-
nistust põhitööle, aga ka ette-
võtjana tegutsejaid. Ainsa va-
hega, et kui laene pakkuvatelt 
ettevõtetelt nõutakse litsent-
si ja need on arvel finants-
inspektsioonis, siis eraisiku-
te vahelised laenusuhted on 
nagu džungel, kus nõrgemad 
süüakse ära.  

Üks suurem pank kuulutas 
hiljuti, et inimesed vajavad 
praegusel ajal üha enam lae-
ne. Kohanemine nn uue ener-
giareaalsuse ja inflatsiooniga 
nõuab tõesti üha suuremaid 

väljaminekuid. Leidub aga kül-
laga inimesi, kellele mitte üks-
ki finantskontor laenu ei an-
na. Isegi mitte jäätise ostuks, 
sest nad on ennast lootusetult 
"kinni laenanud". Ometi – kes 
otsib, see leiab.

Viivis 100 eurot päevas
Üks taolistest – noor mees 

– on Tallinna sotsiaaltöö kes-
kuse võlanõustaja Riina Kure-
maa klient. Võlanõustaja aitas 
võlaorjusesse langenud mehel 
koostada kohtu jaoks füüsilise 
isiku pankroti avalduse. Hil-
juti laekus Kuremaa e-post-
kasti selle noore mehe kirja-
vahetus kellegi võlausaldaja-
ga, saatjaks too võlausaldaja 
ise. Ilmselt oli ta kuulnud, et 
temalt raha laenanud tegela-
ne on sisuliselt pankrotis, ja 
tahtis nüüd võlanõustajat veel 
ühe võlaga kurssi viia. Võla-
nõustaja ei saa siin aga aida-
ta. Kokkuvõttes lähevad tao-
lised lood kohtuveskitele jah-
vatamiseks.

Kirjavahetusest võlgniku ja 
võlausaldaja vahel selgus, et 
tänavu 25. juulil oli too üle-

Kriis on andnud uue hoo meie rahamaailma Metsikule 
Läänele ehk eraisikute omavahelisele laenuärile. Korra-
lik ja hea sissetulekuga inimene võib pangalaenust ilma 
jääda 15 aastat tagasi maksmata unustatud telefoniarve 
pärast, samas saavad nii Facebooki kaudu eraisikutelt 
kui ka kõikvõimalikest pisikestest laenukontoritest lae-
nu lootusetud võlglased ja eluheidikud, kurnates sellega  
võlanõustajaid, sotsiaaltöötajaid ja kohtuid.    

TÄIESTI LEGAALNE RÄKIT: Lootusetutele võlglastele 
jagatakse laene, pärast pressitakse neilt elu lõpuni raha välja

ja/või miinimumpalgast. Selle 
juurde veel kolm ja enam ala-
ealist last. Tihti saab sotsiaal-
meedia konto järgi kohe aru, 
et tegemist on lihtsameelse või 
lausa erivajadusega inimesega, 
kes ei suuda lihtlauseid ilma 
vigadeta kirjutada ja üsna ilm-
selt ei saa aru, milline vastu-
tus on laen. 

Minnakse nii võlglase ukse 
taha kui kohtusse

"Minu juurde on jõudnud 
väikseima summaga 80 eu-

rot ja suurim on olnud 
1500," rääkis võla-

nõustaja Evelin Laa-
nemäe.  "Sageli on 
kahe poole vahel 
digiallkirjastatud 
lepingud: sina an-
nad mulle näiteks 
100 eurot, mina 
maksan kuu aja 

pärast tagasi 200. 
Loodetakse, et kui 

üks kahest maksab 
võla koos intressiga ta-

gasi, siis jäädakse kasu-
misse. Ja mis pärast edasi… 
On igasuguseid variante. On 
neid, kes lähevad võlglase uk-
se taha. On neid, kes pöördu-
vad kohtusse." 

Et saada jutule mõne laenu-
pakkujaga, kes end Facebookis 
reklaamib, nõuab eesli kanna-
tust. Ilmselgelt ei taheta enda-

peakaela võlgadesse uppunud 
meesterahvas laenanud tollelt 
eraisikult, kes nüüd võlanõus-
taja Kuremaa poole pöördus, 
50 eurot. 

Tagasi oli võlgnik kirjavahe-
tuse järgi lubanud maksta 27. 
juulil 100 eurot. Ja siis eda-
si – kui maksmisega hakka-
ma ei saa, tulnuks maksta vii-
vist 100 eurot päevas. Tolleks 
hetkeks, kui kirjavahetus Ku-
remaa kätte jõudis, oli 50-eu-
rosest võlast saanud 500 eurot. 
100 eurot tagasimakseks pluss 
juba hilinetud päevade võrra 
400 eurot viivist. Taolise loo-
gikaga edasi minnes moodus-
tavad 50-eurose võla viivised 
5000 eurot.

Iseasi, et kohus ei mõista 
välja summasid, kus põhivõlg 
moodustab tillukese osa vii-
visest. Isegi siis mitte, kui on 
olemas tõendid ehk siis kirja-
vahetus, kus võlgu võtja on 
taoliste röövellikke ulmetin-
gimustega nõus. 

Mis edasi saab, võib vaid 
oletada. Kas võlgu võtja läks 
teadlikult pettuse peale välja, 
sest taoliste jampslike laenutin-
gimustega ei saa ju ükski nor-
maalne inimene nõus olla? Kas 
asi jõuab lõpuks omakohtuni? 
See kõik moodustab eraisikute 
vahelise laenuäri jäämäe vee-
aluse osa.

Loomulikult ei vasta taolis-
te hiigelintresside nõudmine, 
nagu Facebooki laenugruppi-
des tavaline, seadusele. Kaks 
eraisikut võivad omavahel mi-
da tahes kokku leppida. "Rii-
gikohus on siiski paika pan-
nud, et viiviseid mõistetakse 
välja peaaegu alati vaid põhi-
võla summa ulatuses," sõnas 
jurist Krista Paal. 

Tema sõnul jääb mõistatu-
seks, kuidas saavad laene kas 
eraisikutelt või väikestest lae-
nukontoritest isikud, kellel po-
le sissetulekuid ega tagatisi. 
Suure panga puhul piisab väik-
semastki kahtlusest ning jääd-
ki laenust ilma – olgu siis tege-
mist eluasemelaenu või tarbi-
miskrediidiga. Facebookis vo-
havale laenuärile aga ongi loo-
nud pinnase asjaolu, et see on 
üsna tavaliselt lootusetu võlg-
lase viimane õlekõrs. 

Finantsinspektsiooni amet-
lik seisukoht on, et füüsilisel 
isikul on laenuäri ajamiseks 
tarvis tegevusluba – nõnda na-
gu ka ettevõttel. Aga seda vaid 
juhul, kui tegemist on põhite-
gevusalaga. Selle taha tavali-
selt varjutaksegi, et laenuäri 
aetakse justkui muu töö kõr-
valt. Ainukene viga, et näiteks 
taksojuhina ei saa sa kontrolli-
da laenukliendi krediidiajalu-
gu, sest pole ligipääsu andme-
kogudele ega pädevust. Laenu 
küsija võib esitada küll just-
nagu lootust andva väljavõtte 
oma pangakonto seisust, kuid 
inimestel on sageli kontod mit-
metes pankades jne.

Tõsi, nagu sõnab Krista Paal, 
võib kohus jätta nõude võlgni-
ku vastu rahuldamata, kui on 
tema abitut seisundit ära kasu-

tatud. Iga juhtum lahendatak-
se siiski eraldi. Kohtupraktika 
järgi ei mõisteta võlga vaid siis 
välja, kui kedagi on otse sun-
nitud võlga võtma, tegemist 
on puuduliku teovõimega isi-
kuga vms. 

Leidub neid võlanõustajaid 
ja juriste, kes puutuvad eraisi-
kute vaheliste laenude ja võlg-
nevustega kokku harva. On ka 
neid, kes sageli. Tõenäoliselt 
vaikitakse võlanõustaja jutule 
tulles taolised juhtumid sage-
li lihtsalt maha. Need pole na-
gu "päris võlad" – nõnda na-
gu võlad pankade, suurema-
te kiirlaenukontorite jne ees.

Kunagi unustatud pisiarve 
võib pangalaenu nurjata

"Inimene, kellel on oskused 
laenu võtta, oskab seejuures 
vassida," rääkis Tallinna sot-
siaaltöö keskuse võlanõusta-
ja Heete Simm. "Kui inimene 
on maksehäirete registris, siis 
ta laenu raudselt ei saa. Muus 
osas on aga info katkendlik – 
võetakse uusi laene peale, et 
vanu laene katta." 

Üks eraettevõte peab teata-
vasti maksehäire registrit. Sin-
na kannavad ettevõtted vähe-
malt 45 päeva kestnud võlg-
nevused alates summast 30 
eurot. Osa kroonilisi võlglasi 
suudab vanu võlgu uute laenu-
dega kattes end maksehäirere-
gistrist hoida. Teisalt võib mõni 
iidamast-aadamast maksmata 
jäänud parkimistrahv või unus-
tatud telefoniarve täiesti kor-
raliku inimese krediidiajaloo 
pöördumatult põrmu paisata. 

Heete Simm rääkis juhtu-
mist, kus vastutustundlikule, 
korraliku sissetulekuga inime-
sele ei antud autoliisingut. Te-
ma makseajaloos leidus üks 
2008. a tasumata jäänud väi-
kearve. Taolised nõuded ae-
guvad kolme aastaga, kui asi 
pole kohtutäiturini jõudnud. 
Kuid krediidiajalukku jääb ik-
kagi must plekk.

Mitmed võlanõustajad rää-
givad seejuures nagu ühest 
suust, et kui kasvõi eluase-
melaenu või ka autoliisingu 
puhul lahkavad pangad kliendi 
krediidiajaloo peenosakesteks, 
siis eraisiku laenu pakkujaid 
või väikekrediidiettevõt-
teid see valdavalt üld-
se ei huvitagi. Teisisõ-
nu, vastutustundliku 
laenamise põhimõte, 
millest lähtuvad suu-
remad pangad, tao-
listele laenupakku-
jatele korda ei lähe.  

Märksõna on siin 
liigkasuvõtmine. Kui 
ühelt nn kliendilt lae-
nu koos superintressidega 
tagasi ei saa, siis mõnelt tei-
selt ikka. 

Kindlasti tegelevadki pal-
jud ulmelise intressiga laenu-
pakkujatest väljapressimise, et 
mitte öelda orjastamisega. Pii-
sab kui laenu küsijate profii-
le Facebookis vaadata. 90% 
neist – sageli on nad kroonili-
sed võlgnikud – elab toetustest 

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Võlglase andmeid ei tohiks  
Facebookis avaldada
Facebookis jt võrguplatvor-
midel tegutsev eraisikute 
laenuturg ei toimiks, kui 
poleks ühte selle olulist 
komponenti – nimelt 
võlglaste avalikusta-
mist ehk avalikke "hä-
biposte". Tavaliselt an-
nab eraisikult raha laena-
nu ühtlasi kirjaliku nõusole-
ku, et kui ta võlgu jääb, võidakse te-
ma isikuandmed koos näopildiga 
Facebookis avalikustada. Andme-
kaitse inspektsioon (AKI) nimetab 
taolisi "häbiposte" aga seadusevas-
tasteks.  

Inspektsiooni kõneisik Maire Iro üt-
les, et nad on saanud arvukalt kaebusi 
seoses eraisikute võlaandmete avali-
kustamisega sotsiaalmeedias. 

Võlaandmete avaldamisele kehtivad 
väga selged reeglid. Piiramata inimeste 
hulgal, kellel konkreetse võlgnikuga 
igasugune seos puudub, ei ole seda in-
fot vaja. Küll aga võib konkreetse ini-
mese maksekäitumisest ülevaate saa-
mine olla vajalik ja põhjendatud näiteks 
enne temaga laenulepingu sõlmimist 
või üürilepingu sõlmimise eel. Sellistes 
olukordades saab konkreetse inimese 
võlaandmeid kontrollida maksehäirere-
gistritest, kus avaldatud info peab ole-
ma kontrollitud ja ligipääsetav ainult õi-
gustatud huvi korral. Facebookis on 

kontrollimata võlainfo nähtav kõi-
gile. "Sageli lisatakse postituste 

juurde ka solvavaid või hal-
vustavaid kommentaare, 
naeruvääristatakse või ka 
lausa ähvardatakse oletata-
vat võlgnikku," lisas Maire 

Iro. "See on kindlasti ülemää-
rane ja lubamatu. Solvangute ja 

ähvardustega liituvad postituste 
all tihtipeale ka võõrad inimesed, kes 
ise kõnealuse isikuga mingit kokkupuu-
det ei oma."
• Eraisikust võlgnike isikuandmete 

avalikustamine piiramata inimeste 
hulgale internetis ei ole ilma inimese 
enda nõusolekuta lubatud. Nõusole-
kut ei loeta vabatahtlikuks, kui nõus-
oleku andnud inimene ja andmetööt-
leja on selgelt ebavõrdses olukorras. 

• Näiteks ei saa laenulepingu sõlmimi-
sel seada lepingu tingimuseks nõus-
oleku andmist andmete avalikusta-
miseks. Sel juhul ei ole nõusolek an-
tud vabatahtlikult ning selline nõus-
olek ei ole kehtiv. 

• Samuti peab nõusoleku puhul silmas 
pidama, et inimene võib nõusoleku 
igal hetkel tagasi võtta. 

• Möödunud aasta kevadel saatis AKI 
seoses Facebooki gruppides võla-
andmete avaldamisega järelepärimi-
se seitsmele isikule. Kaks lõpetasid 
tegevuse, viie osas käib menetlus.

Paljud  
laenupakkujad  

elavadki liigkasu-
võtmisest.

Juristide liidu juhi Krista Paali sõnul on väga kahetsusväärne, et paljud laenude pakkujad ei lähtu vastutustundlikkuse nõudest. Võlgu saavad 
ilmselgelt toimetulekuraskustega inimesed, kes pole võimelised raha tagasi maksma.  Albert Truuväärt
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le tähelepanu. See on ka aru-
saadav. Vaevalt et välja antud 
laenude intressidelt riigile tu-
lumaksu makstakse. 

"Facebookis nägin – mõt-
lesin, proovin ka," rääkis üks 
naisterahvas, kellega õnnes-
tus jutule saada. "Läheb nii 
ja naa – mõnega läheb hästi, 
mõne puhul tuleb kohtu poo-
le pöörduda. Valdavalt on te-
gemist ikka ausate inimestega. 
Tahtjaid on palju. Ma küsin sis-
setulekut vaadata (pangakon-
to väljavõtet – V.L.). Kui suu-
red võlad, siis ma ei anna mi-
dagi. Mõni küsib auto remon-
diks. Paljud ütlevad, et pole 
üldse söögiraha. On olnud mõ-
ni pensionär, kellelt raha välja 

petetud. Neile on pakutud "in-
vesteerimist" ja nüüd nõuavad 
kelmid, et maksa ja maksa üha 
rohkem. Aga ega nad ei kuu-
la, et ei tohiks sulidele maksta. 
Küsivad laenu, panka ei osata 
või ei taheta minna. Mina olen 
ikka väike tegija. Viis-kuus te-
hingut kuus. Kui ikka tulemust 
ei ole, saadan asja kohtusse 
(maksekäsu kiirmenetluseks – 
V.L.). Nüüd peab muidugi eri-
ti ettevaatlikuks muutuma, sest 
energia hinnad muudkui tõuse-
vad ja laenutahtjaid alles hak-
kab tulema." 

Sama kidakeelsed on ini-
mesed, kes FB-s laenupakku-
jatega ühendust võtavad. "Mul 
on maksehäired, seega ükski 

finantsasutustest ei aita väl-
ja," ütleb üks laenumanguja,  
noorem mees, lisades juurde 
mahlakat sõimu, et mida ma 
temast, ausast inimesest, üld-
se tahan.

Mõni jutustab usutava loo 
ja jääb vaid oletada, kas au-
tor on vaimupuudega või mõt-
leb seda tõsiselt. Teisalt – vä-
ga paljud taolised võlakoor-
ma täienduseks raha saavad.

"Soovin osta maja 13 000 
euro eest," seletas üks era-
isikult laenu küsija. "Pangad 
mulle kodulaenu ei anna, sest 
mu sissetulek on töövõime-
tuspension: riigi ja pankade 
vaheline määrus vms. (Mida 
taotleja "määruse" all mõt-
leb, jääb arusaamatuks – V.L.) 
Kiirlaenu saaksin, kuid kiir-
laenuga maja ei osta. Ma ko-
liksin praegusest üürikast sin-
na majja ja maksaksin senist 
üürisummat 80 eurot hea mee-
lega hoopis laenu tagasimak-
seks. Maja paneks laenutaga-
tiseks. Oleksin nõus maksma 
20 aastat. Ehk kokku 19 200. 
Olen 40-aastane. Ja võimalu-
sel, et hüpoteegi aastaid vä-
hendada tõstaksin osamak-
sete suurust iga aasta küm-
ne euro võrra või maksak-
sin ennetähtaegselt nii palju 
kui võimalik."

Võlanõustajate hulgas jagu-
nevad arvamused kahte lehte:  
et kuidas ja kas üldse peaks 
hakkama selles džunglis korda 
looma. Leidub neid, kes tõm-

bavad paralleele turuga – kui 
on nõudlus, on ka pakkumine.

Võlanõustaja Rivo Raamat 
esindab igal juhul radikaalse-
mat suhtumist.

"Minnakse selgelt üle pii-
ri," sõnas ta. "Sageli tekib ik-
kagi küsimus taoliste tehingu-
te seaduslikkuse kohta. Ma ei 
poolda niisugust äri. Eriti kui 
enamik kliente juba on kiirlae-
nude võlgnikud."

Tema sõnul on juhul, kui 
eraisik süstemaatiliselt raha 
välja laenab ja seda reklaa-
mib, tegemist finantsteenuse-
ga. Sõltumata, kas see on kel-
legi põhitegevus. Seega tuleks 
inimesed, kes tegelevad taoli-
se teenusega, kanda nagu vas-
tavad ettevõttedki finantsins-
pektsiooni registrisse ja allu-
tada riiklikule järelevalvele.

Tasub meenutada, et mis 
puudutab pankade vm finants-
asutuste pakutavaid laene, siis 
2011. aastast on krediidilepin-
gute intressi ülempiir väga täp-
selt paika pandud. 

Tarbijakrediidilepingu kre-
diidi kulukuse määr ei tohi 
isegi kiirlaenude puhul olla 
kõrgem kui kolmekordne Ees-
ti Panga poolt avaldatud vii-
mase kuue kuu keskmine tar-
bimislaenu krediidi kuluku-
se määr. Muidu on leping tü-
hine. Praegu on määr umbes 
60%. Eraisikute omavaheline 
laenuäri peaks samuti lähtu-
ma nendest piiridest. 

TÄIESTI LEGAALNE RÄKIT: Lootusetutele võlglastele 
jagatakse laene, pärast pressitakse neilt elu lõpuni raha välja

Tallinn ootab 12. septemb-
rist 2. oktoobrini linlaste 
ettepanekuid, milliseid pro-
jekte võiks rahastada linna 
kaasavast eelarvest 2023. 
aastal. Raha jaotatakse ka-
heksa linnaosa vahel nii, et 
aluseks võetakse baas-
summa, mis on veidi üle 65 
000 euro, ja allesjäänud osa 
summast moodustab lin-
naosa elanike suhtarv.

"Võiks öelda, et laias laastus 
saab üks linnaosa 100 000 eurot 
kaasava eelarve jaoks, ning kui 
mõni projekt läheb 10 
protsendi võrra kal-
limaks, on linna-
valitsusel või-
malus vajadu-
sel sinna va-
hendeid juur-
de anda," sel-
gitas abilinna-
pea Vladimir 
Svet.

Kaasava eel-
arve ideekorjele 
saab ideid esitada ees-
ti, vene ja inglise keeles vee-
bilehel https://www.tallinn.ee/
et/kaasaveelarve või linnaosa-
valitsustes ja linnavalitsuse tee-
nindussaalis. Kaasava eelarve 
planeeritav kogusumma 2023. 
aastal on üks miljon eurot, täp-
se summa kinnitab linnavoli-
kogu linna 2023. aasta eelarve 
vastuvõtmisel. Linlased saavad 
omale meelepäraseid projekte 
toetada 21. novembrist kuni 4. 

detsembrini toimuval avalikul 
hääletusel.

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul on kaaslinlastelt laeku-
nud tagasiside ja ideed linna 
juhtidele oluliseks töövahen-
diks nende nägemuste reali-
seerimiseks ja otsuste tegemi-
seks. "Varasemad aastad on 
näidanud, et linlased soovivad 
linnaruumis näha väga prak-
tilisi ja rakenduslikke projek-
te. Just üheskoos saamegi ku-
jundada oma kodulinna ro-
heliseks, hubaseks ja mõnu-

saks elupaigaks," märkis 
Kõlvart.

Esitatud 
ideede teos-

tatavust 
hindab 
ekspert-
komisjon 
ning sõe-
lale jäänud 
ideed lii-

guvad eda-
si tutvustami-

sele, arutamise-
le ja seejärel rahva-

hääletusele. Ent arvestada 
tuleb, et kaasava eelarve ra-
ha saab kasutada üksnes ava-
liku kasutuse ja vaba juurde-
pääsuga objektide jaoks. Igas 
linnaosas saab järgmisel aas-
tal ellu viia ühe kaasava eel-
arve tingimustele vastava pro-
jekti, mille linnaosa elanikud 
on ise välja pakkunud ja mis 
on saanud hääletusel kõige 
enam hääli.

"Uus telemaja ehitatakse 
rahvusringhäälingu uue ja 
vana raadiomaja vahele," 
kinnitas Kesklinna vanem 
Monika Haukanõmm. 
Sinna kolivad Eesti 
Rahvusringhäälingu tele-
stuudiod ja -toimetus.

Tänasest 26. septembrini on 
võimalik tutvuda uue telema-
ja ja selle lähiümbruse detail-
planeeringuga. Uude hoones-
se kolivad Eesti Rahvusring-
häälingu (ERR) telestuudiod 
ja -toimetus. Detailplaneerin-
gu järgi võib alale ehitada ku-
ni kuue maapealse ja kuni ka-
he maa-aluse korrusega hoone. 
Ühtlasi toob detailplaneering 
jalakäijatele mugavad otsepää-
sud Raua tänavalt Kreutzwal-
di ja Gonsiori tänavale. Selleks 
on planeeritud kõnniteed F. R. 
Faehlmanni tänava pikenduse-
na Raua põigu suunas ja pääs 
Raua põiktänavalt Gonsiori tä-
navale. Lisaks on ette nähtud 
laiendada kõnniteed Gonsiori 
tänava ääres. ERR-i transport 
pääseb rajatava hoone maa-alu-

sesse parklasse Gonsiori täna-
valt. Uude telemajja pääseb F. 
R. Kreutzwaldi tänava poole 
planeeritud peauksest. Planee-
ring lisab ka rohelust.

ERR-i uue telemaja ideekon-
kursi võitis 2019. aasta keva-
del arhitektuuribüroo Kada-
rik Tüür Arhitektid töö nime-
ga "Roheline lina".

Detailplaneeringu joonis-
te ning kavandatava hoonega 
saab tutvuda ka raadiomaja 
ees. Dokumentidega võib tut-
vuda Kesklinna valitsuse ma-
jas (Nunne 18) ja linnavalitsuse 
infosaalis (Vabaduse väljak 7). 
Detailplaneeringuga saab tut-
vuda ka Tallinna planeeringute 
registris veebiaadressil https://
tpr.tallinn.ee/ (detailplaneering 
nr DP045040). Avaliku välja-
paneku jooksul on igal isikul 
õigus esitada ettepanekuid ja 
vastuväiteid planeeringu koh-
ta (kesklinn@tallinnlv.ee või 
tlpa@tallinnlv.ee või posti teel).

Väljapaneku tulemusi tut-
vustav avalik arutelu toimub 
3. novembril kell 14 Kesklin-
na valitsuse saalis.

UJULA VÕI ALLEE: 
Kaasav eelarve ootab 
linlaste ettepanekuid

Tutvu uue telemaja planeeringuga!

Parimad  
ideed valib  

samuti rahvas  
ise.

Võlgadega kimpu jäämisel saab 
abi küsida Tallinna sotsiaaltöö 
keskusest

• Esmast nõu võ-
lamure korral 
on võimalik 
küsida Tallin-
na tarbijakait-
se infopunktist 
Vabaduse väljak 
7 I korrusel või tel 
640 4232. 

• Võlgnikul, kes soovib, et võ-
lanõustaja teda võlausalda-
ja, inkassofirma või kohtu-
täituriga suhtlemisel esin-
daks, on võimalik pöörduda 
Tallinna sotsiaaltöö kesku-
se võlanõustajate poole. 
Nõu antakse järgmistel 

aadressidel: 
Männiku tee 92 
(ligipääs ka lii-
kumispuudega 
inimestel), Tuu-

lemaa 6, Aka-
deemia tee 34, 

Mahtra 44. Info ja re-
gistreerumine tööpäeviti 
kell 9-16 tel 666 0886 või 
volanoustaja@swcenter.ee 

• Rahaga seotud otsuste te-
gemisel saab abi ka fi-
nantsinspektsiooni tarbija-
veebist http://www.minura-
ha.ee/, tel 668 0500 või  
minuraha@fi.ee.

Juristide liidu juhi Krista Paali sõnul on väga kahetsusväärne, et paljud laenude pakkujad ei lähtu vastutustundlikkuse nõudest. Võlgu saavad 
ilmselgelt toimetulekuraskustega inimesed, kes pole võimelised raha tagasi maksma.  Albert Truuväärt
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Üks pankadest tõstis väikelaenu maksimumi 25 000 
euro peale ja pikendas tagasimakse võimalust küm-
ne aastani. "Suure vastutuleku" põhjusena märkis 
pank, et rahvas vajab paindlikumaid tingimusi näi-

teks küttesüsteemide uuendamiseks. Ilmselt oodatakse hüüa-
tust: "Olge tuhandest tänatud helduse eest!" Ilmselt ei tu-
le aga panga kuvandile kasuks klientide rumalaks pidami-
ne. Loomulikult on pangale kasulik pikk laenu tagasimakse. 
Intressid ju muudkui jooksevad.

 Galopeeriv inflatsioon tekitab muret järjest suurema-
le hulgale peredest. Siiski peaks äärmise ettevaatlikkuse-
ga suhtuma igasuguste laenupakkujate libekeelsesse jut-
tu. Ennekõike sellisesse, mis puudutab igasuguseid tarbi-
miskrediite. Nii ahvatlev kui ka ei näi oma olmeproblee-
mide lahendamine laenuga, tuleks enne kümme korda lä-
bi mõelda, kas kuidagi teisiti ei saa. Täiesti mõistetav, et 
mida enam inflatsioon ja kriis süvenevad, seda enam rah-
vas igasuguste ahvatlevate pakkumistega üle ujutatakse. 
Seda enam, et Eesti panganduses jäi päris suur hulk tu-

lu teenimata põhjusel, et 
rahvas sai välja võtta oma 
teise pensionisamba sääs-
tud. Neid kulutati vähe-
malt osaliselt igasuguste 
röövellike intressidega tar-
bimiskrediitide kustuta-
miseks. Pankadel jäid aga 

saamata suured intressitulud.
 Ei maksa unustada, et Eesti paistab silma Euroopa kõi-

ge kallimate tarbimislaenude poolest. Nii Soomes kui ka 
Rootsis on tarbimislaenu krediidi kulukuse määr üle ka-
he korra soodsam, jäädes alla 10%. Ja siin ei ole midagi 
pistmist elatustasemega. Isegi sellistes mitte just jõukates 
maades nagu Bulgaarias või Rumeenias on intressid mada-
lamad kui Eestis.

Üldiselt on lühiajaliste tarbimislaenude intressid Eestis 
pea kolmekordselt ületanud euroala keskmist. Eesti Pank 
tõi eelmise aasta lõpus esile, et tarbimislaenude kredii-
di kulukuse määra kuue kuu keskmine on 20,09%. Tasub 
meelde tuletada, et selliseid intresse küsiti veel sügaval 
rahuajal, kui ei saanud rääkida praegusest kuu keskmisest 
enam kui 20% inflatsioonist. Nimetada ei saa seda teisiti 

kui liiakasuvõtmine. Ja praegune kriis puhub 
sellele ainult tuult tiibadesse. 

Laene jagatakse toimetulekuraskustes ini-
mestele, kes laenu vaesuse ja/või pahede tõt-
tu iialgi saada ei tohiks. Nõnda satuvad nad 

eluaegseteks väljapressimisalusteks. Fi-
nantsinspektsioonil ja maksuametil oleks 
viimane aeg hakata siin korda majja 
lööma. Pihtide vahele tuleks võtta  lit-
sentsita laenupakkujatest üksikisikud. 

Kust saaks aga mõistlikku laenu pe-
rekond küttesüsteemi uuendamiseks? 
Juba koroonakriisi ajast on pärit idee, 
et riik peaks mõne sihtasutuse kaudu 
laenuturgu sekkuma. Riigil tuleks ha-
kata mõistliku intressiga tarbimiskre-
diite pakkuma.

Intressipidu 
külvab vaesust

Virkko Lepassalu,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Eesti paistab silma 
kõige kallimate  
laenutasudega.

Malle
Kogu see hin-
natõus pole 
üldse nalja-
kas. Muidu 
elasime aasta 
ringi maal suve-
kodus, mis on ümber ehitatud ka-
pitaalseks majaks. Nüüd aga istu-
me ja mõtleme, kas kolime linna-
korterisse tagasi, sest küte on meil 
maal peamiselt elektri peal. Puidu 
hind on ka juba neljakordistunud. 
Korteris on vist pisut odavam ela-
da. Jääb arusaamatuks, et valitsus 
räägib mingeid imelikke jutte, et 
nüüd on meil mingisugune "sõjaaja 
aktsiis". Kas me juba ka sõdime? 
Mis jutt see üldse on? Selle ase-
mel, et otsida lahendusi, tegelevad 
nemad meie tähelepanu mujale 
suunamisega. Loodan, et olukord 
muutub kunagi paremaks.

Sergei
Elan ise Tal-
linnas, aga 
teine korter 
on mul Maar-
dus. Ja kui Tal-
linnas on igaühel 
eraldi leping elektrimüüjaga, siis 
Maardus on meil mingisugune 
ühine leping ühistu peale. See on 
kummaline, aga mulle öeldi, et nii 
on ja seda muuta ei saa. Ja see 
pakett on börsihinnaga. Sep-
tembrikuu eest lubati, et maksan 
50 senti/KwH. See on puhas röö-
vimine ju! Tallinnas sain vähemalt 
uue paketi kolmeks aastaks. 
Nüüd maksan  22 senti Kw/H,  
kuid võrreldes sellega, et varem 
olen maksnud 8 senti/KwH, pole 
see ka eriti tore uudis. Ei tea, mis 
edasi saab. Mul on väga kehv 
tunne talvele mõeldes.

Astra
Talv on tõesti 
tulemas ja 
sel aasta tu-
leb see raha-
lises mõttes 
varasemast kõ-
vasti valusam. Meie elame kor-
termajas ja perekond on suur, 
seega tarbimine on ka üle kesk-
mise. Vaatame, mis valitsus teeb. 
Olen lugenud, et sügisel paku-
takse mingit paketti, kus keskmi-
ne hind pidi olema u  16 senti 
Kw/H. Praegused uued tingimu-
sed aga pakuvad  25-30 senti 
Kw/H. Annab mõelda, aga seni 
on need vaid jutud. Kuidas sa 
säästad kodus, kui sul on mitme 
lapsega perekond? Oma elu sa 
nii kergesti ikka ei muuda. 

Meelis
Elame ri-
daelamus ja 
paraku on 
elekter suur 
osa meie 
elust. Ka kütte-
süsteemid on elektrilised, juba 
eelmisel aastal tõi see väga eba-
meeldivaid arveid postkasti. Meil 
on suur kamin ka olemas, aga 
puiduhinnad on samamoodi kol-
mekordistunud. Aga palk ju ei ole 
mul kolmekordistunud. Natuke 
imelik oleks kommunaalarvete 
maksmiseks loobuda igapäevas-
test asjadest, mis on loomulikud. 
Absurdne olukord! Loodame, et 
midagi võetakse ette, et inimesi 
kuidagi aidata, aga see on vaid 
lootus.

Mustamäel käivad suured tee-
tööd juba suve algusest, siis tehti 
taastusremonti Tammsaare teel, 
E. Vilde teel ja Sõpruse puiesteel. 
Nüüd jätkatakse kvartalisiseste 
teede kordategemisega. Esime-
ses järjekorras võetakse ette Aka-
deemia tee 23a kõrval olev jalg-
tee, seejärel Akadeemia tee 42 
juures Akadeemia tee 48 poole 
suunduv jalgtee, Akadeemia tee 
20-26 vaheline ning Akadeemia 
tee 4, Akadeemia tee 38 ja 32 va-
heline teelõik, lasteaia Sinilind, 

Tammsaare 141, Sõpruse pst 217 
ja 221 vaheline tee, Mustamäe tee 
161-163, Ehitajate tee 84 ja Kukla-
se tänav. Taastusremondi käigus 
uuendatakse sõidu- ja kõnniteede 
asfaltkate, vahetatakse välja lagu-
nenud äärekivid ning korrastatak-
se kaevupäised. Teostatakse ka 
puude hoolduslõikust ja paranda-
takse haljastust. Tööde tähtaeg 
on november. Liiklejatel palutakse 
järgida ajutist liikluskorraldust ja 
paigaldatud liikluskorraldusva-
hendeid.

Elektri müügil valitseb leebelt 
öeldes segadus. Mõni elektri-
müüja on juba eelmise aasta sü-
gisest surunud lepingu enne-
tähtaegset lõpetamist peale fik-
seeritud hinnaga elektrit ostva-
tele äriklientidele, näiteks mit-
metele spaadele, kuigi 
leping ise enne-
tähtaegset lõpe-
tamist ette ei 
näe. Eesti 
Energia aga 
saatis ettevõ-
te 21 000 
kliendile eksi-
tuse tõttu kirja, 
mis võis olla vale 
keelevaliku ja vale 
lepingu lõppemise kuu-
päevaga. Kui 21 000 valet kirja 
ei too klientidele vähemalt kaa-
sa otsest rahakaotust, siis rün-
nak spaade jt fikseeritud elektri-
hinnaga äriklientide suunas on 
selgelt mõistetamatu. Teatavasti 
tegutseb turul peale Eesti Ener-
gia veel mitmeid müüjaid-va-
hendajaid, nagu Olerex jt. Mit-
mete spaade puhul kehtinuks le-
ping niikuinii vaid aasta lõpuni. 
Pärast seda tuleks uutes ränka-
des hindades kokku leppida. 
Palju on räägitud, et investeeri-
gem roheenergiasse. Võiks ju 

öelda, et spaad aidaku end tuu-
legeneraatori ja päikesepatarei-
ga. Teisalt on  väike- ja keskmis-
te ettevõtjate assotsiatsiooni 
president Ille Nakurt-Murumaa 
öelnud, et väiksemahulise päi-
kesepargiga liitumiseks jaotus-

võrku nõutakse väikeet-
tevõtjalt sadadesse 

tuhandetesse ja 
isegi miljonitesse 
ulatuvaid inves-
teeringuid riigile 
kuuluvasse võr-
ku ja alajaama-
desse.  Kõike 

seda kroonib 
omakorda võrgu-

teenuse hinna ka-
heprotsendiline tõus ala-

tes 1. detsembrist Elektrilevi 
jaoks, kes majandab kaablite ja 
alajaamadega. Miks seda raha 
ei saaks võtta Eesti Energia üha 
kasvavast kasumist, jääb mui-
dugi taas arusaamatuks. Võib-
olla tuleks Eesti Energia tõsta 
rahandusministeeriumi haldus-
alast hoopis sotsiaalministeeriu-
mi alla? Tegemist on ju rahvale 
kuuluva ettevõttega, mis peaks 
tegutsema laiema suunitlusega 
kui vaid kitsa grupi rahanduspo-
liitikute suuniste järgi.  

Toidu kallinemise tõttu lõpeta-
takse heade mõtete linnas Tar-
tus algklassilastele tasuta lõu-
na andmine. Koolilõuna maksab 
seal viienda klassini 1,6 eurot, 
millest lapsevanem tasub 35 
senti ja sealt edasi 1,9 eurot/65 
senti. Gümnaasiumiosas on toit 
veel kallim. Tallinn seevastu 
tõstis õpilaste koolilõuna hinda 
tänavu 22 sendi võrra 
1,56 euro peale. 
Toitlustajad nuri-
sevad, et seda 
on vähe. Siis-
ki tähendab 
see tõus lin-
naeelarve 
jaoks 700 
000-eurost 
lisakulu nelja 
kuu peale ja 
aasta lõikes enam 
kui kaks miljonit. Sü-
gisel, kui linn hakkab arutama 
järgmise aasta eelarvet, on või-
malik, et koolilõuna maksumust 
tõstetakse veelgi. Lastele tasu-
ta koolitoidu pakkumine on se-

da olulisem, et perede kulutu-
sed on niigi hüppeliselt kasva-
nud. Vanemate hõivatuse juu-
res on samas tihti tegemist lap-
se jaoks ainsa sooja 
toidukorraga päevas. Vanema-
te rahalise omaosaluse kehtes-
tamine pole lahendus, sest siis 
jääb osa lapsi paratamatult 
päeval söömata. Koolitoit on 

selleski mõttes tähtis, et ku-
jundab lastes tervisliku 

ja mitmekesise söö-
mise harjumust. 

Muidu võibki 
tekkida aru-
saam, et nn pä-
ris toit koos-
nebki snäkki-
dest, saiakes-

test jm kaloriroh-
kest, kuid 

toitainete- ja vitamii-
nidevaesest ballastist. Kui 

pidevalt kurdetakse laste kas-
vava kehakaalu üle, siis lisaks 
vähesele liikumisele mängibki 
siin põhirolli rohke kiir- ja 
rämpstoidu söömine.

Kodanikukaitse ehk vana nime-
ga tsiviilkaitse vallas valitses 
meil 30 aastat tühjust ning alles 
sõda Ukrainas pani tegutsema. 
Luuakse ohuteavitussüsteem 
ehk paigaldatakse 16 suuremas-
se linna 80 sireeni, korraldatak-
se elanikele ja kohalikele omava-
litsustele õppusi ning koolitusi. 
Suuremates linnades tähista-
takse varjumiskohti ja luuakse 
esimesi varusid ulatuslikuks eva-
kuatsiooniks. Nüüd paistab nii, 
et ees ootavad järgmised aas-
tad arendamatust. Nagu tõdes 
ERR-is  siseministeeriumi pääs-
te- ja kriisivalmiduse asekantsler 
Viola Murd, on aastaks 2024 
elanikkonnakaitse eelarve para-
ku taas nullis. 2022. aasta lisa-
eelarves on teisisõnu saadud 
selleks ja järgmiseks aastaks va-

jalik lisarahastus. Mis 
saab edasi, on suur kü-
simärk. Alternatiiv on arendada 
kodanikukaitset igapäevase tur-
valisuse ehk politsei ja päästjate 
eelarvest. Paraku pole ka sealt 
midagi võtta, sest vaeveldakse 
palga vähesuse kriisis. Pääste-
ametit ootab 2022. aastal ees 
umbes ühe miljoni euro suurune 
tegevuskulude eelarvekärbe. 
Päästeala ametiühingujuht Kalle 
Koop teeb asja puust ja puna-
seks. Kuna hüperinflatsiooni tõt-
tu on tegevuskulud niigi suures 
miinuses, siis juhul, kui kärpest ei 
loobuta, tähendab see piltlikult, 
et aasta viimastel kuudel pääs-
teautod enam appi sõita ei saa, 
sest pole kütust, tehnika on ra-
hapuudusel hooldamata ning 
katki jne.

Siseturistide arv vähenes juulis 
aastataguse ajaga võrreldes 
16% ja talve lähenedes on see 
alles algus. Põhjuseks on mõis-
tagi inflatsioon ja Eesti siseturis-
mi asutuste järjest suurem või-
metus konkureerida odavate 
päikesereisidega. Nende müük 
kasvab pidevalt. Majandusele on 
see kahjulik, sest viib riigist raha 
välja. ERR-i teatel algasid näi-
teks Mäetaguse mõisahotellis 
Ida-Virumaal toa hinnad sel su-
vel 105 eurost ja see on vaid 
keskmine taoliste pakkumiste 
seas. Kui varem räägiti talvisest 

kliimapagulusest, siis järjest 
enam leidub inflatsioonipagulasi, 
kes otsivad endale talveks sooja 
elamise Türki, Kreekasse või ku-
hugi mujale, et pääseda energia-
arvetest. Tenerife pagulaste ko-
gukond on juba laialt tuntud. Või-
malik on see mõistagi vaid kaug-
töö tegijatel, kuid Eesti pensio-
näridelgi tasuks asja peale 
mõelda. Korteri saaks üürile an-
da ja saadud raha eest soojal 
maal mitme peale mõne majake-
se üürida. Vähemalt tooks see 
allapoole Tallinna korterite juba 
ulmelisi üürihindu.

Mustamäel algas 
väiketänavate remont

Kuidas mõjutab teid praegune  
elektri- ja küttehinna tõus?

Ettevõtjad asuvad ränkade 
elektrihindade suletud ringis

Tasuta koolilõuna kaotamine = 
laste kehvem tervis

Kas elanikkonna kaitse  
langeb taas koomasse?

Kliimapagulased vahetuvad 
inflatsioonipagulastega
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Viljandi linna eksperiment 
osa linnaruumi joodikutele 
eraldamisega on kindlasti 
huvitav. Samas on Tallinna 
pargid avatud kõikidele ini-
mestele ning eeldame, et 
valdav enamus neist siiski 
avalikku korda ei riku.

Linnamööbli ümberpaiguta-
mine ning linna kujundamine 
mõjutab kindlasti inimeste lii-
kumist ja käitumist.  Ka nende 
inimeste käitumist, kes eelista-

vad liikuda ringi napsisena. Siis-
ki ei pruugi sellised lahendused 
olla pikemas plaanis jätkusuutli-
kud. Hiljuti ilmus Eesti Päeva-
lehes (28. augustil) lugu joodi-
kutega kaasnevatest muredest 
Tallinna linnaosades, mis tões-
tab, et võti probleemi lahenda-
miseks peitub mujal. 

Praegu tegeleme probleemi 
tagajärgedega, ehk hoiame ava-
likku korda. Selleks on Tallin-
na linnaosavalitsustele eralda-
tud vahendid turvafirmade pal-
kamiseks, et nad tegeleks eriti 
probleemsete piirkondade pi-
deva seirega ja saaks vajadusel 
sekkuda. Avaliku korra rikku-
mistele aitab vastu seista ka mu-
nitsipaalpolitsei.

Pidev suurtes kogustes al-
koholi tarbimine on sotsiaalne 

probleem, kuigi selle ilmingud 
ulatuvad ka meie ümbrusse ja 
mõjutavad kaaskodanike turva-
tunnet. Kohalikud omavalitsu-
sed peaks lahendama joodiku-
tega kaasnevaid muresid koos-
töös riigiga läbi ennetuse, toimi-

vate raviskeemide ja rehabilitat-
siooni, mis praegusel hetkel, ar-
vestades probleemi ulatust, on 
ilmselgelt ebapiisavad või puu-
duvad sootuks. Sotsiaaltöötaja 
või raviarst peaks inimest eda-
si suunama vastavasse kohta 

abi saamiseks, mitte parki, kus 
võib rahuliku südamega napsita-
da, kahjustades nii iseenda ter-
vist kui ühiskonna turvatunnet.

Omaette probleem on toidu- 
ja alkoholipoodide vilistamine 
seadusele: tihti müüakse alko-
holi ka neile, kes on juba silm-
nähtavalt purjus. Paraku napib 
politseil võimalusi selle üle pii-
savas mahus järelevalvet teha. 

Park olgu jätkuvalt mõeldud 
kõikidele: koeraga jalutavale 
keskealisele, sõpradega mängi-
vale lapsele või pingil puhka-
vale vanaprouale. Joodiku koht 
pole pargis, vaid seal, kus te-
da päriselt aidatakse. Eraldi re-
servaadi tüüpi joodikute pargi 
loomine seda eesmärki ei tee-
ni ning Tallinnas me neid loo-
ma ei hakka.

Tallinn ei hakka joodikute parke looma

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

"Autode kiiruse alandamine 
30 km/h peale on väga oluli-
ne, et vähendada müra ja 
tolmu ning muuta inimeste 
elukeskkond mugavamaks. 
Ühistranspordiga liikumine, 
jala käimine või jalgrattaga 
sõitmine on kindlasti majan-
duslikult kasulikum kui auto 
omamine," lausus Euroopa 
rohelise pealinna juht Krista 
Kampus. Tammsaare pargi 
näituse avamisel, mis tut-
vustab tervislikke ja loodus-
sõbralikke liikumisviise.

Osaühingu Voltride juhatuse 
liige Markus Dvinjaninov tutvus-
tas elektrilist üksratast. "Tava-
inimese jaoks on see nagu koh-
ver, mille peale astud," ütles ta. 
"Kallutad end ette – sõiduriist 
liigub edasi, kallutad end taha – 
see peatub. Liikumine on lihtne 
ja loogiline."

Dvinjaninovi hinnangul on te-
gemist väga väärt liikumisvahen-
diga. "Kui keegi ütleb, et valik 
on tõukeratas, jalgratas või mõ-
ni muu selline väikevahend, mil-
lega oleks linnas mugav liikuda, 
siis elektrooniline üksratas on neist 
võib-olla isegi kõige praktilisem ja 
kompaktsem, et viia sind punk-
tist A punkti B," rääkis ta. "Ratas 
on suur, tõukeratas mõnikord lii-
ga kohmakas, aga see üksratas on 
hea, väike ja kompaktne ning sa-
mas teeb kogu töö ära  samamoo-
di nagu teised masinad."

Viimase miili transport
Dvinjaninovi sõnul on selliste 

liikumisvahendite maksimaalne 
kiirus, nagu tõukeratastelgi, 25 
km/h. "Eks on eri mudeleid, aga 
kuna Eestis on 25 km/h kerglii-
kuri piirang, siis 25 on see kiirus, 
millega nad välja lähevad," lisas ta.

Üksrattad võivad Dvinjani-
novi sõnul ka olla hea  alterna-
tiiv  autoga sõitmisele. "Kui on 
vaja vedada palju asju, on autot 
raske asendada," nentis ta. "Aga 
kõikidel muudel juhtudel soovi-
tan küll vähemalt mõnda neist 
asjadest proovida."

Auve Tech opereerimisjuht 
Deivis Sepa sõnul sõidab Mus-
tamäel teisipäevast pühapäevani 
kella 10-16 juhita buss. "Musta-
mäe projekt on osutunud äärmi-
selt populaarseks," lausus ta. "Iga 
päev kasutavad seda nii kooli-
noored, keskealised inimesed kui 
ka vanurid, liikumaks oma ko-
du juurest lähimasse peatusesse, 
poodi või siis ka kooli."

Sepp kinnitas, et kõnealust 
bussi arendatakse pidevalt eda-
si. "Me teeme iga päev tööd selle 
nimel, et muuta buss paremaks ja 
võimekamaks," ütles ta. "Varsti 
laekub selle kohta kindlasti infor-
matsiooni ka, aga praegu hoia-
me oma fookust sellel, et pakku-
da viimase miili transporti mit-
te ainult Tallinnas, vaid ka mu-
jal Euroopas."

Sepa sõnul tegutsetakse ak-
tiivselt ka Tšehhis ja Hollandis. 
"Kavas on ka lähimatesse Skan-
dinaavia riikidesse minna," mär-
kis ta. "Mustamäe näitel osutus 
teenus populaarseks ja seda ka-
jastust ja tagasisidet oleme saa-
nud ka väljastpoolt Euroopat. 
Tegu on tõesti populaarse tee-

nusega, mida me üritame eda-
si arendada."

Sepp lisas, et nende peami-
ne eesmärk on pakkuda viima-
se miili transporti ehk siis aidata 
inimest oma kodust suuremasse 
transpordisõlme. Ta avaldas loo-
tust, et neil õnnestub seda nüüd 
ja ka tulevikus edukalt teha.

Trammid veavad  
palju korraga

Näituse avas väike arutelu lin-
najuhtide ja ekspertide vahel. Tal-
linna abilinnapea Vladimir Sveti 
sõnul peaks tänavatest rääkides 
eelkõige mõtlema ühistranspor-
dile ja jalakäijatele. "Heas linnas 
tunneb jalakäija end igas olukor-
ras turvaliselt ja mugavalt. Ka 
sel suvel nägime, kui teravaks 
muutusid kergliikuritega seotud 
vaidlused," rääkis ta. "Seetõttu 
on oluline arendada linna nii, et 
ühistransport oleks mugav valik 
ning kergliikurid jalakäijatest ja 
autodest eraldatud. Arvestame 
sellega tänavate uuendamisel ja 
linna arendamisel."

Liikuvuse näitus on osa ka ro-
helisest pealinnast. "Kõige olu-

lisem on anda inimestele infot, 
fakte ja teadmisi, miks autodest 
välja tulemine on vajalik," lau-
sus Kampus. "Seda on vaja nii 
tervise, stressi vähendamise kui 
ka majanduslikus mõttes. Ühis-
transpordiga liikumine, jala käi-
mine või jalgrattaga sõitmine on 
kindlasti majanduslikult kasuli-
kum kui auto omamine."

Kampuse sõnul on auto para-
ku paljudele  hädavajalik. "Mul-
le meeldib demokraatliku linna 
idee," ütles Kampus. "Pakkuda 
tuleb alternatiive, häid ja turva-
lisi võimalusi eri inimestele. Kui 
tahame, et inimesed kasutaksid 
vähem oma isiklikke autosid, siis 
peame pakkuma neile häid alter-
natiive. See on kindlasti asi, mi-
da linn saaks arendada, ja selle 
tulemusena ongi inimestel oluli-
selt vähem pakilist vajadust oma 
isiklikku autot linnas kasutada."

Tallinn arendab edasi jalgrat-
tateid. "Samuti on olulised tram-
miliinid," märkis Kampus. "Tu-
leb arendada ja ehitada uusi tram-
miliine, et inimestel oleks parem 
ja mugavam liikuda. Siin näitusel 
on välja toodud ka see, et Tal-

linn plaanib piirkiiruse alanda-
mist jätkata. Oleme teinud se-
da ligi 60 linna piirkonnas, kus 
50 km/h pealt oleme läinud 30 
km/h peale. See on väga oluli-
ne, et müra ja tolmu vähenda-
da ning muuta inimeste elukesk-
kond mugavamaks."

Svet kirjeldas praegust pealin-
na linnapilti sõnaga muutus. "Me 
elame läbi suuri muutusi ja ma 
arvan, et küsimus ei ole selles, 
et inimesed loobuksid autode ka-
sutamisest, vaid selles, et autoga 
sõitjate arv ei suureneks Tallin-
nas," lausus  ta. "Meie eesmärk 
on, et suureneks ühistranspordi 
ja rattaga sõitjate arv."

Tänavad jalakäijale  
sõbralikumaks

Tuleviku Tallinnas, mis on Sve-
ti sõnul nö 15 minuti linn, kasu-
tavad inimesed vaheldumisi era-
autot, rendiautot, trammi, bus-
si ning jalgratast. "Kõige roh-
kem kõnnitakse muidugi jala, 
sest oleme eeskätt jalakäijad, üks-
kõik mis transpordiliiki kasuta-
me," ütles ta. "Kõige tähtsam 
on see, et linnas oleks jalakäija-
tel mugavam, turvalisem ja kii-
rem liikuda."

Sveti ütles, et vaja on täna-
vaid ümber ehitada. "Selliselt, 
et kõik liiklejad tunneksid end 
seal võrdselt turvaliselt ja muga-
valt," rääkis ta. "Meie keskmine 
tänav peab olema piisavalt tur-
valine ja mugav jalakäijale, jalg-
ratturile ja autojuhile. Seal, kus 
sõidab ühistransport peavad ole-
ma mugavad peatused, peatuste 
ühendused jalakäijate teedega ja 
muude trajektooridega, mida ja-
lakäijad kasutavad."

Tänavad peavad olema ka 
meeldivamad. "Seal peab ole-
ma rohkem ettevõtteid, rohelust, 
aga ka rohkem parkimist," kin-
nitas Svet. "Tänapäeval ei saa 
ilma, et on olemas paralleelselt 
parkimine ja peatumine. Muidu 
ei ole võimalik teenindada palju-
sid ärisid. Tuleviku tänavad pea-
vad olema mugavad ja turvali-
sed kõikidele liiklejatele."

Näituse on kujundanud ja il-
lustreerinud kunstnik Karel Korp 
ning see on Tammsaare pargis 
üleval septembrikuu lõpuni.

TULEVIKU TALLINN: Tänavad olgu 
mugavad ja turvalised kõigile

Vladimir Svet,
abilinnapea

Rahvaülikool 
kutsub arvuti-
kursusele
Tallinna rahvaülikoolis alustab 
viieosaline kursus "Digioskus-
te värskendamine", mille ees-
märk on õppida tundma arvuti 
põhifunktsioone ja lihtsamaid 
interneti võimalusi. Nende 
hulka kuulub näiteks isikutu-
vastamise võimalustega tut-
vumine, eesti.ee kasutama 
õppimine, internetiturvalisus 
(andmed, küberturve), lisaks 
salasõnade kasutamine ja 
hoiustamine, samuti õpitakse 
e-poest toitu tellima, e-kirju 
saatma jm. Koolitus toimub 
praktiliste töötubadena, kus 
on võimalik kõik ise läbi proo-
vida ja katsetada, vajadusel 
enda sülearvutiga. Kursus toi-
mub 21. septembrist 19. ok-
toobrini kolmapäeviti kl 18-
19.30. Täpsem info ja regist-
reerimine wwwkultuur.ee või 
tel 5661 6435.

 

Politsei asub 
korraldama  
liiklustalguid
Politsei ootab liiklejatelt infot 
kohtadest, kus autojuhid pi-
devalt kiirust ületavad, veebi-
lehel www.liiklustalgud.ee. 
Selle info alusel mõõdab po-
litsei 22. septembril kiirustal-
gute raames kiirust. Talgud 
pakuvad igaühele võimaluse 
panustada liiklusturvalisuses-
se.

Lasnamäe rull-
uisupark avas 
sügishooaja
Septembris on rulluisupark 
avatud tavakülastajatele ree-
deti kl 15-21 ja nädalavahe-
tustel kl 12-21. Esmaspäevast 
neljapäevani kasutavad rullui-
suparki aktiivselt eri klubide 
liikmed. Rulluisupargis on lae-
nutuseks üle saja paari uiske 
numbriga 32-44,5. Rulluisu-
paari rent maksab kuni 
15-aastastele 4 ja täiskasva-
nutele 6 eurot. Esimest hoo-
aega tegutsev Lasnamäe rull-
uisupark on olnud kasutajate-
le avatud alates 1. juunist, 
pakkudes kõigile võimalust 
proovida midagi uut ja lahe-
dat. Positiivselt on üllatanud 
rulluisuklubide aktiivsus tree-
ningute läbiviimisel.

Tallinna tehnikaülikooli arendatud bussid on end mitmel lühiliinil edukalt tõestanud ja edukalt hakkama saa-
nud. Tehnikaülikool on üks olulisimaid juhita sõidukite arendajaid lähiriikides.   Mats Õun

Tallinn soovib, et pargid oleks meeldivad ja turvalised, mitte et seal ma-
gaks ja jauraks purjus inimesed.  Scanpix
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Põhja-Tallinnas ühe 
Puhangu tänava kortermaja 
eest möödudes võib silma-
ta lausa sürrealistlikke päe-
valilli, mis tekitavad tunde, 
justkui oleks ära eksinud 
"Alice Imedemaal" raama-
tukaante vahele. Nimelt 
kasvasid lilled ligi nelja 
meetri kõrguseks.

"Poest ostsin juhuslikud 
seemned, mis pidid 1,4 meet-
ri kõrguseks kasvama, aga lõ-
puks kasvasid nelja meetri pik-

kuseks," ütles Puhangu täna-
va elanik Heldur Põllu, kes on 
seal elanud 34 aastat. Lilleilu 
loomine on kujunenud mehel 
igakevadiseks hobiks. Midagi 
sellist, mis juhtus tänavu, po-
le mees aga oma silmaga en-
ne näinud. Naabruskonnas on 
päevalilled tõeliseks vaatamis-
väärsuseks kujunenud.

Puhangu tänava päevalille-
de kõrgus kahvatub aga abso-
luutse maailmarekordi kõrval. 
Teadaolevalt on kõige pike-
mad päevalilled lausa üheksa 

meetri ja 17 cm kõrgused. Kui 
kõrgeks päevalilled sirguvad,  
sõltub väga palju nende kas-
vutingimustest. "Kui on hea 
soe suvi, rammus kasvukoht 
ja ei ole väga tuuline, võib 
päevalill jõudsalt kasvada, eri-
ti kui on tegu kõrgekasvuliste 
sortidega," rääkis botaanika-
aia troopiliste ja subtroopilis-
te taimede osakonna juhata-
ja Jaan Mettik. Väga kõrgeid 
päevalilli võib silmata ka bo-
taanikaaaias.

Puhangu tänava elanik kasvatas neljameetrised päevalilled

Linnamuuseum 
ootab  
erivajadusega  
külastajaid
Linnamuuseumi filiaalid – las-
temuuseum Miiamilla, Kala-
maja muuseum ja Tallinna ve-
ne muuseum – jätkavad eel-
misel hooajal alanud esmas-
päevadega, mil majad on ava-
tud vaid erivajadustega 
külastajatele. Koos saatjaga 
võib tulla muuseumiga tutvu-
ma, mängima või meisterda-
ma, vastavalt vajadusele saab 
ka tegevusi juurde pakkuda. 
Sügise esimene eriline es-
maspäev toimub 10. oktoobril, 
järgmised korrad on 14. no-
vember ja 12. detsember kl 
12-16. Puudega külastajale ja 
tema saatjale on külastus ta-
suta. Info ja registreerimine 
www.linnamuuseum.ee  

 

Lasnamäe 
Vormsi roheala 
sai õpperaja
Lasnamäel Vormsi rohealal 
avati linna uus rohe-õppera-
da. See on kujundatud ole-
masolevaid viljapuid ja rada-
sid kasutades, mida täienda-
takse looduspõhiste lahen-
dustega: rajad on kaetude 
multšiga ja puude juures asu-
vad infotahvlid. Lahendust 
arendati edasi koos kohalike 
elanikega. Looduspõhised la-
hendused leevendavad kesk-
konnaprobleeme, on  tihti ka 
kulu- ja ressursisäästlikumad 
ning parandavad linnaelanike 
tervist ja heaolu. Vormsi ro-
heala avati välisprojekti "Go-
GreenRoutes" raames.

 

Laevamaketid 
hakkavad  
liitreaalsuse 
kaudu elama
Paksu Margareeta külastaja-
tele pakutakse uudset või-
malust tutvuda laevamudeli-
tega uue põlvkonna digila-
henduse – liitreaalsuse – 
abil. Uue põlvkonna digila-
hendus valmis koostöös 
Ericsoni kontserniga, kelle 
roll oli platvormi loomine. 
Tutvuda saab kaheksa laeva 
ajalooga. Nende hulka kuu-
luvad purjelaevad Hioma, 
Jaen Teär ja Tormilind, auru-
laevad Suur Tõll, Vironia ja 
Eestirand ning mootorlaevad 
Estonia ja Fryderyk Chopin. 
Lood panid kokku meremuu-
seumi teadurid. Uue digila-
henduse kasutamiseks on 
tarvis nutiseadet, mida saab 
meremuuseumis kohapeal il-
ma täiendava tasuta. Iga 
seade, aga ka laevamudel on 
varustatud juhistega, mis ai-
tavad liitreaalsust võimali-
kult mugavalt kasutada.

Jürgen Fogel, 
Taavi Tamula
pealinn@tallinnlv.ee

Kunagiste jalgrataste tuled 
töötasid küünlaga, mis lü-
hemaks põledes aina üles-
poole kerkis, et seda lõpuni 
näha oleks.

Toomas Piht on vanu rat-
taid kogunud ja restaureeri-
nud nüüdseks juba kümme-
kond aastat. Tema kogus on ka 
puust velgedega ratas. "Puust 
veljed teevad selle ratta ka 
omamoodi kergemaks," rää-
kis ta. "Kui ma seda taastama 
hakkasin, oli ratas suhteliselt 
roostes. Aga ma hakkasin ra-
tast taastama just puust velge-
de tõttu, mis olid niivõrd häs-
ti säilinud. Kui siin oleks me-
tallveljed, siis ma ei oleks sel-
le poole vaadanudki."

Piht kirjeldas tööd, mida 
ratta restaureerimiseks teha 
tuli.  "Lihvisin roostest puh-
taks ja väheke värvisin," rää-
kis ta. "Puhastasin veljed ära, 
õlitasin, ja nüüdseks on saanud 
sellest minu kätetööst selline 
ilus jalgratas. Ratta valmimis-
aasta on kusagil 1910. Täpset 
aastaarvu ei oska öelda, ku-
na ratta marki ma konkreet-
selt ei tea. See võib olla Root-
si päritoluga."

Piht demonstreeris ka ratta 
küljes olevat omapärast ratta-
kella, mille mehhanism liigub 
nöörist tõmmates esiratta vas-
tu ning kell hakkab häält tege-
ma. "Ilusat häält teeb," kinni-
tas ta. "Sel rattal on ka oma-
pärane karbiidilamp, mis põ-
leb ilusa sinise leegiga."

Paljudel vanadel ratastel 
on aga vanaaegne küünlaga 
rattatuli. "Neil on all selli-
ne vedru, et kui küünal lü-
hemaks põleb, siis see vedru 
surub küünalt kogu aeg üles-
poole," kirjeldas ta. "Seal üle-
val on krae, mis hoiab küü-
nalt kinni. Muidugi, ajaham-
mas on neid purenud ja seal 
pole reflektorit enam. Ta ei 
peegelda nii hästi, kui algu-
päraselt peegeldas."

Igal rattal oma lugu
Igal Pihti rattal on oma lugu 

ja eripära: kuidas see on kok-
ku pandud, kust mõni puuduv 
detail leitud või ostetud. Mõ-
ni ratas on leitud koguni prü-
gimäelt.

Muuhulgas leidub Pihti ga-
raažis ka üks saja aasta vanune 
mootorratas, millel on 98-kuu-
bikune mootor peal. "See küll 
ei sõida, see on muuseumiek-
semplar," nentis ta. "Sealt ko-
he järgmine on päästeameti 
ratas. See on minu oma kä-
tetöö, kuna ei tea, kas maail-
mas sellist originaalis on säili-

nud. Neid võiski maailmas ol-
la ainult kaks tükki, võib-ol-
la kolm või neli. Neid kasuta-
ti Inglismaal keemia- ja nafta-
tööstuses kiireks vooliku veda-
miseks. Mina tegin selle ratta 
foto järgi ja üritasin teha ori-
ginaalilähedase. Ja see on täit-
sa sõidukorras mul."

Pihti kollektsioonis on rat-
taid aastatest 1880-1940, teis-
te hulgas ka esimesest ja tei-
sest maailmasõjast.

Piht juhtis tähelepanu esi-
mese maailmasõja aegsele 
Prantsuse rattale, mida sõ-
durid said kokkupanduna sel-
jas kanda. "Ma uurin igasu-
guseid foorumeid ja kuulutusi 
ja käin laatadel, selle sain ju-
huslikult Soomest," märkis ta. 
"Teadaolevalt on neid Euroo-
pas säilinud kuskil 15 tükki. 
Lisaks on siin ka teise maa-
ilmasõja aegne Wehrmach-
ti sõduri ratas. Ta on suhte-
liselt komplektne mul. Selle-
le on ka granaadikarp, kus 
muidugi praegu puidust gra-

naadid sees. Originaale mul 
ei ole ja ei taha ka. Sel rat-
tal on veel gaasimaskitorbik, 
kiiver, labidas ja all omapä-
rased vedrurattad."

Kõrgratta sadulasse mees 
ise ei tiku

Kahtlemata on pilkupüüd-
vaimad rattad Pihti kogus 
kõrgrattad ehk ämblikud, mi-
da mehel on kolm. "Olen sel-
listega sõitnud, aga mitte en-
da omadega," märkis ta. "Olen 
sõitnud koopiaga, mis oli ikka 
tunduvalt väiksem. Sellega ei 
olnud mugav sõita. Ütlen ko-
he – nende kõrgetega ma ei ta-
hakski sõita, kukkumine oleks 
kõrge ja valus. Aga need ma 
olen ka taastanud. Ühel konk-
reetsel rattal olid kodarad kõik 
läbi roostetanud, kui mina sel-
le sain. Sellel on mu omateh-
tud käsitsi kodarad, kõik ka-
helt poolt keermestatud, kok-
ku 120 keeret. Pärast see rih-
timine, et rattad hakkaks õi-
gesti jooksma, oli väga vaeva-

line. Siin nad on, aga nendega 
mina sõitnud ei ole."

Eestis on veel kümmekond 
inimest, kes vanade jalgratas-
te kogumisega tegelevad. Pih-
ti enda kogus on vanu rattaid 
50 ringis.

Pihti kollektsioonis on ka 
lasterattaid, üks neist 122 aas-
tat vana. "See on Ees-
tist pärit ja kelle-
legi sepa teh-
tud arvata-
vasti," lau-
sus ta. 
"Raudra-
tastega ja 
kindlas-
ti lapsel 
ei olnud 
mugav sõi-
ta sellega."

Piht, kelle 
abikaasa tegeleb 
samuti rataste taas-
tamisega, ei usu, et oleks 
nõus oma kogu mõnele kollekt-
sionäärile maha müüma. Tegu 
on ikkagi pere varaga ja kõik 

läheb pärandina edasi. "Abi-
kaasa teeb ratastele seeliku-
võrkusid – vanasti sõideti pik-
kade kleitidega ja seelikutega 
ja et need kodarate vahele ei 
läheks, kasutati selliseid võr-
ke," selgitas ta.

Vanade jalgrataste hai-
gus, nagu Piht ise oma ho-

bi nimetab, sai alguse 
mõttest abikaasat 

sünnipäeva pu-
hul vanaaeg-

se jalgratta-
ga üllata-
da. Nüüd 
paku-
vad juba 
kõik va-
nakraa-

milaadad 
abikaasade-

le suurt hu-
vi. Uudistamas 

käiakse isegi Sak-
samaa laatadel, mida on 

plaanis külastada ka sel sü-
gisel.

Vanade rataste koguja 
Toomas Piht taastab 
möödunud aegade võlu

Õigeid  
granaate mul  

pole ja ei  
taha ka.

Kunagi töötasid rataste lambid elava tule 
ja küünlaga. Selliste laternatega rattaid 
on Pihtil mitu tükki.     Tallinna Linnameedia
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15. septembrini saab esita-
da targa linna lahendusi 100 
000-eurose fondiga inno-
vatsioonikonkursile 
Tallinnovation. 

Linn ootab koostöös teadus- 
ja ärilinnakuga Tehnopol  ette-
võtteid osalema innovatsiooni-
konkursil, selle eesmärk on leida 
targa linna lahendusi, mis muu-
davad linna teenuseid ja kesk-
konda nii elanike kui ka külasta-

jate jaoks mugavamaks. Abilin-
napea Joosep Vimma sõnul soo-
vib linn katsetada uuenduslikke 
mudeleid ja teenuseid näiteks 
planeerimise, ehituse ja liikuvu-
se valdkonnas. "Tallinnovation 
konkurss toimub juba kolman-
dat aastat ja otsustasime see aas-
ta innovatsioonifondi kogusum-
mat kahekordistada. Samuti suu-
rendasime ühe ettevõtte maksi-
maalset toetusmäära kaks kor-
da," lausus Vimm.

Innovatsioonikonkursist 
on oodatud osa võtma 
Tallinnasse registree-
ritud ettevõtted. Idee 
esitajatel on võima-
lus saada rahaline 
toetus, piloteerida 
oma projekti, saa-
da linnalt kontakte, 
nõuandeid ja vahen-
deid ning kasutada Teh-
nopoli mentorite võrgustiku 
tuge. Oodatud on nii rahalist 

kui ka mitterahalist 
panust vajavad 

ideed, näiteks 
e-lahendus-
te testimine, 
andmete ko-
gumine jm. 

Tehnopoli 
tegevjuhi Ind-

rek Orava sõ-
nul annab kon-

kurss hea võimaluse 
toetada maailma muutvaid teh-

noloogilisi ideid. "Innovaatiliste 
iduettevõtete pakutud tarkvara-
lahendused esitavad üha kõrge-
maid ootusi ka teistele elualade-
le. Tallinnovationi konkurss koos 
Tehnopoli ärilinnakuga loob hea 
platvormi, et testida oma lahen-
dusi väiksel skaalal reaalses lin-
naruumis ja reaalsete kasutajate-
ga," ütles Orav. Lisainfo ja kan-
dideerimisvorm on kättesaadav 
https://innovatsioonifond.tehno-
pol.ee/  

Bret-Maria Rikko, 
Liisa Tupits
pealinn@tallinnlv.ee

Linn rajas Sakala, Kotzebue 
ja Suur-Karja tänavale 
prooviks nn taskupargid, 
mis aitavad inimestel ka 
nende teekonna ajal rahva-
rohkel kivitänaval korraks 
istuda ja roheluses jalga 
puhata.

Taskupark on väike roheli-
ne nurgake, mis koosneb näi-
teks liigutatavatest taimekasti-
dest ja pinkidest. Linlane Emil 
kiitis taskuparkide idee heaks. 
"Minu meelest võiks neile mõel-
dud ala isegi pikendada näiteks 
tänava lõpuni," lausus ta.

Maksim lisas, et näeb mida-
gi sellist Tallinnas esimest kor-
da. "Mulle meeldib, et siin on ka 
lilli ja haljastust  lisatud," rääkis 
ta. "See on hea, et Tallinn liigub 
samas suunas nagu Skandinaa-
via linnad, kus taskuparke on pä-
ris palju. Taskupargis saab sõp-
radega istuda, juttu rääkida või 
lihtsalt puhata või võtad arvuti 
kaasa ja teed tööd."

Marina sõnul annavad tasku-
pargid inimestele võimaluse il-
ma nautida ja värskes õhus vii-
bida. "Need on väga toredad ja 
sobivad meie linna," lausus ta. 
"Taskupargid annavad inimesel 
võimaluse õues istuda ja näiteks 
raamatut lugeda."

Säästab hulga aega ja raha
Abilinnapea Vladimir Sveti 

sõnul sobib ettevõtmine  betoo-
nist ja asfaldist paikade ilmesta-
miseks, kus ei ole ruumi suurte-
le lillepeenardele või parkidele. 
"Mõnes kohas on tänavad liiga 
kitsad, kuid me tahame ikka, 
et seal oleks meeldiv ja roheli-
ne," selgitas ta. "Taskupark võ-
tab vaid ühe parkimiskoha suu-
ruse ruumi."

Sveti sõnul saaks mõnele täna-
vale korraliku haljastuse ja pin-
gid üksnes selle tänava ümber-
ehitamisega, kuid see on  pikk 
ja kulukas protsess. "Taskupark 
pakub sellele murele kiiret lee-
vendust," lausus ta. "Eelkõige 
sobib see paikadesse, kus liigub 
palju  inimesi. Uueks hooajaks 
kaardistab linn võimalikke asu-
kohti, et taskupark teeniks või-
malikult hästi oma eesmärki. 
Loodan, et tallinlased võtavad 
need hästi vastu ja huvi selliste 
väikeste, aga mõnusate koosvii-
bimist võimaldavate alade vas-
tu kasvab."

Tänavu paigaldas linn uudsed 
taskupargid Sakala, Kotzebue ja 
Suur-Karja tänavale. "Kesklinna 
ja Põhja-Tallinna taskuparkides-
se on rajatud igihaljas haljastus, 
mis kestab pikemalt kui üheaas-

tased suvelilled," rääkis Svet. 
"Tegemist on maailma paljudes 
linnades kasutusel oleva lahen-
dusega, mis toimib eriti hästi as-
faldirohketes kohtades. Soovime 
ka Tallinnas katsetada ning see-

pärast paigaldasime taskuparke 
alustuseks paari kohta."

Maastikuarhitekt Merle Kar-
ro-Kalbergi sõnul meelitab tas-
kupark inimest peatuma ja täna-
valt eemale astuma, teisi   jälgi-
ma, jalgu puhkama või sõbraga 
kohtuma. "Taskupark rajatak-
se enamasti sõiduteele või par-
kimiskoha asemele, seega aitab 
see tänava autodelt inimestele 
tagasi võita," märkis ta. "Tas-
kupark on pausi võtmise koht."

Muudab argipäeva  
meeldivamaks

Karro-Kalberg lisas, et tasku-
park sobib hästi tänavate ilmesta-
miseks, mis on oma olemuselt 
jalakäijate sõbralikud. 
"Need on tänavad, 
mis on mõõtka-
valt sellised, 
et inimesed 
tunnevad 
ennast seal 
mugavalt," 
selgitas ta. 
"Hoone-
te esimes-
te korrus-
te vaateak-
nad, kohvikud 
ja poekesed muu-
davad tänava atrak-
tiivsemaks, kutsuvad inimesi 
tänaval olema. Tänavate mõnu-
samaks muutmisele annavad tas-
kupargid palju juurde."

Nii palju kui on linna-
des inimesi, on ka erine-
vaid eelistusi. "Taskupark 
ei välista Kadrioru pargi 
s jalutamist ja vastupidi," sõnas 
Karro-Kalberg. "Neil on erinev 
iseloom, eesmärk ning funkt-
sioon. Kindlasti peavad linnas 
säilima suured ulatuslikud par-
gid nagu Kadrioru või Tondira-
ba. Kuid sama oluline on ka see, 
et linnas oleks rohelisi puhke-
taskuid igapäevasel teekonnal. 
Kadrioru pargist jalutavad tööle 
ja koju ilmselt vähesed. Ka siis, 
kui argiteekond kulgeb läbi kesk-
linna liiklustiheda piirkonna, on 
oluline, et teekond oleks meel-

div, seal oleks võimalik kor-
raks maha istuda ja 

see oleks taimede-
ga ilmestatud."

Taskupark 
ei paku Kar-
ro-Kalber-
gi sõnul 
ainult või-
malust lin-
natänaval 
istuda, vaid 

muudab ka 
teekonna ko-

dust kooli või 
tööle vaheldus-

rikkamaks. "Inimese 
aju ja meeled puhkavad pi-

gem rohelust kui autosid vaa-
dates," märkis ta. 

Taskupark muudab asfaldikõrbe 
lilleliseks kohtumispaigaks

Taskupargid on osutunud rahva seas juba väga populaarseks. Eakad 
loevad seal ajalehte, emad tegelevad väikelastega ning linnajuhidki puh-
kavad jalga.  Scanpix

Väärikate üli-
kool alustab uut 
õppeaastat

Väärikas eas tallinlased on 
oodatud väärikate ülikooli uue 
hooaja loengukursusele. Kuu-
lamiseks ja kaasamõtlemiseks 
pakutakse teemasid Tartu Üli-
kooli õppejõududelt ja oma 
ala ekspertidelt mujalt. Loen-
gud toimuvad üks kord kuus 
teisipäeviti kl 14-15.30 Vene 
kultuurikeskuse suures saalis. 
Oodatakse nii varasemaid 
osalejaid kui ka uusi huvilisi 
vanuses 60+. Õppeaasta ava-
loengu peab 20. septembril 
Tartu Ülikooli meditsiinilise 
mikrobioloogia kaasprofessor 
Epp Sepp teemal "Inimese 
normaalne mikrobioota ja sel-
le muutused seoses vanuse-
ga". Sügissemestril räägitak-
se veel tehisintellektist, tant-
sust ja teatrist. Kogu kava 
leiab www.ut.ee/loengukava-
tallinnas. Lisainfo ja registree-
rimine   tel 737 6600, esin-
dus@tallinn.ut.ee.

 

Kunstihoone 
 saab Lasna-
mäele paviljoni
Aadressil Koorti 24 algasid 
Tallinna kunstihoone Lindakivi 
paviljoni ehitustööd, mis kes-
tavad esialgsetel andmetel 
30. novembrini. Sellega seo-
ses muutub piirkonnas ajuti-
selt ja lühikest aega liikluskor-
raldus. Kui paari aasta pärast 
hakkab Kunstihoone peama-
jas remont lõpule jõudma, 
saavad elanikud otsustada, 
kas soovitakse tegevuse jät-
kumist ajutises paviljonis või 
kasutatakse ala edaspidi plat-
sina. Lindakivi paviljonis haka-
takse pakkuma haridusprog-
rammi koolidele nii eesti kui ka 
vene keeles. 

 

Töötajate vär-
bamise päev 
Põhja-Tallinnas 
28. septembril kl 10-13 korral-
dab töötukassa Põhja-Tallinna 
linnaosa valitsuse saalis (Kari 
13) värbamispäeva, kus on 
võimalus kohtuda Tallinna ja 
Harjumaa tööandjatega ning 
kandideerida tööle. Kohale 
saab bussidega 3, 40, 48, 66 
(Pelguranna peatus) ning 
bussidega 32, 33, 72 (Madala 
peatus). Lisainfo tel 634 8000 
ja www.tootukassa.ee 

Viimane võimalus esitada ideid targa linna lahendusteks

"See on väga ilus! Kes selle küll tegi?" kiitis linlane Lesja kesklinnas Pärnu mnt nurgal asuvat taskuparki.  Tallinna linnameedia

Inimese aju ja 
meeled puhkavad 
pigem rohelust kui 
autosid vaadates.
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Moskva Armee Keskspordi-
klubi vastu, kui juba esimesed 
vabaduse idud olid õhus, selle 
mängu peale läks rahvas minu 
meelest palju rohkem keema, 
lausa hulluks. Oldi palju viha-
semad vastaste peale. Tookord 
me võitsime ka veel ja see oli 
seda magusam, et CSKA oli 
veel oma täishiilguses. Kõik 
nende paremad olid kohal. 

Milline oli Kalevi meeskon-
na omavaheline läbisaamine 
tol ajal? Kas oli ka eri leere ja 
kiskumisi või suhtlesite sõbra-
likult ka vabal ajal?

Sokk: Meil oli väga ühtehoi-
dev sats. Aeg ei olnud kerge, 
kõik olid, no ma ei oska nüüd 
öeldagi, kas ühtemoodi rikkad 
või ühtemoodi vaesed. Igal juhul 
võrdsed ju. Ja kõik olid ühe as-
ja eest väljas. Olime ka omava-
hel sõbrad paljud, või siis vähe-
malt saime hästi läbi. Oli koos-
istumisi ja omavahelisi toreaid 
hetki. Eri leeridesse jagunemist 
küll ei olnud ega mingeid hõõ-
rumisi omavahel. Nagu ühe kü-
la posid kõik. 

Filmis on Kalevi liidriks kap-
ten Aivar Kuusmaa. Kes oli te-
gelikult legendaarse mängu 
ajal Kalevi liider?

Pehka: Ma arvan, et vaim-
ne liider oli Tiit Sokk.

Sokk: Meil oli ju väga hästi 
komplekteeritud võistkond. Ja 
palju sõltus ka, kelle oli para-
jasti parem päev. Korvi all võis 
väga head tööd teha ka Baben-
ko ja viskel Kuusmaa. Pehka 
oli ka sageli nagu mängujuht. 
Neid korve tuli ikka eri  mees-

te poolt eri kohtadest. Oli, 
nagu nüüd tavatsetak-

se öelda, väga tasa-
kaalustatud võist-

kond. Kuusmaa 
oli kapten, aga 
väljakul tegid 
oma osa kõik 
nagu suutsid. 

Mis oli kap-
teni roll?

Sokk: 
Noh, kui 
midagi 

1991. aasta kevadel pidas 
legendaarne Eesti korvpal-
likoondis Kalev kodusaalis 
unustamatu võidumängu too-
nase Leningradi Spartaki vas-
tu. Kalev tuli NSVL viimaseks 
meistriks korvpallis, mõni kuu 
hiljem lakkas see riik olemast. 
Eestlastele aga tähendas too-
nane mäng eelkõige just va-
baneva Eesti võitu ja meie 
osavate korvpallurite trium-
fi. Toonasest mängust räägib 
ka 23. septembril esilinastuv 
film "Kalev". Režissöör Ove 
Mustingu filmis mängib kul-
daja Kalevi treenerit Jaak Sa-
lumetsa Mait Malmsten ning 
korvpallureid Reimo Sagor, 
Priit Võigemast, Veiko Por-
kanen, Kristjan Sarv, Mih-
kel Kuusk ja Rauno Polman. 
Pealinn tegi intervjuu selles 
mängus osalenud korvpalli-
kuulsuste, tänaste treenerite 
Tiit Soku (57) ja Rauno Peh-
kaga (53).

Mida siis treener Jaak Salu-
mets ikkagi enne toonast või-
dumängu meestele ütles?

Pehka: Ei ole meeles, mi-
da ta just enne finaalseeria 
mänge ütles, küll aga on te-
ma sõnavarast meeles ütlu-
si, millest enamik ei kanna-
ta trükimusta. 

Korvpall on eelkõige ikka 
mängijate mäng. Treener saab 
kaasa aidata, aga mitte mingit 
imet teha. Sa võid olla tubli tree-
ner, aga kui mängijad pole ta-
semel, siis pole väga palju teha.

Võit oli muidugi ajalooline, 
aga mänge on elu jooksul ol-
nud nii palju, et ega iga män-
gu kõiki üksikasju enam ei mä-
leta. Võidujoovastust mäletan 
küll. See oli suur asi, võita põ-
list vaenlast.

Sokk: (Naerab) Koosolek 
riietusruumis oli, seda mäle-
tan, aga mis seal räägiti, see 
enam ei meenu. Meie finaal 
koosnes kahest mängust. Esi-
mese olime Leningradis võit-
nud ja see tegi meeleolu pa-
remaks. Kui me oleks ka sel-
le mängu kaotanud, siis oleks 
tulnud ju üks mäng veel. See 
oli ka suur eelis. 

Ei mäleta, kas mehed olid 
juba ette võidus kindlad, aga 

KORVPALLILEGENDID: Suur asi oli võita põlist vaenlast, 
inimesed tahaksid taas näha Kalevi moodi superklubi
"See oli suur asi, võita põlist vaenlast. Me olime kõvem 
võistkond. Me väärisime seda võitu rohkem!" meenutab 
Kalevi legendaarset 1991. aasta NSV Liidu meistriks tu-
lemist korvpallilegend Rauno Pehka. "Paljugi meie tree-
ner Jaak Salumetsa sõnavarast ei kannata trükimusta," 
lisab Pehka kaasvõitleja Tiit Sokk. "Aga seal pidigi ole-
ma selline mees, kes omas respekti ka kogenud mängi-
jate seas. Salumets oli küll diktaator, aga ega meie, män-
gijad, ka kehvad poisid ei olnud."

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

PEHKA: Pere hoiak paneb noore  
sportima ja võitu püüdlema
"Väikese rahvaarvuga riikidel 
nagu Eesti polegi lihtne alati 
suurturniiridele jõuda, aga 
oleme pidevalt konkurent-
sis," leiab Rauno Pehka.
Pehka sõnul polnud 1991. 
aasta suurvõit Kalevi allakäigu 
algus. "Jätkuna 1991. aasta võidule 
käis Eesti koondis ju 1993. aastal EM-il ja 
saime kuuenda koha," rääkis ta. "Hispaa-
niaga mängisime 1993. aastal viienda-
kuuenda koha mängu MM-i pileti nimel. 
2001. aastal olime taas EM-i finaalturniiril 
16 parema Euroopa riigi seas, samuti 
jõudsime 2015. aastal EM-i finaalturniiri-
le. Ka tänavu mängib Eesti korvpallikoon-
dis jälle EM-i finaalturniiril. Ei ole siin min-
git lõppu! Väikese rahvaarvuga riikidel 
nagu Eesti polegi lihtne alati suurturniiri-
dele jõuda, aga oleme pidevalt konku-
rentsis. Ma ei tahaks kasutada sõna "ku-
nagi", et toonane edu ei tule enam kunagi 
tagasi. Elu on palju muutunud, asjad on 
lihtsalt teistsugused nüüd."

Eestis jätkub Pehka kinnitusel palju 
andekaid noori ja Eestil on suur korvpalli-
tulevik. "Ma olen üles kasvatanud ühe 
mängijate rühma, see on pikk protsess, 
mis kestab üle kümne aasta," selgitas ta. 
"Üks neist on Henri Veesaar, kes jõudis 
17-aastaselt ka Eesti meeste koondises-

se. Mitu kutti sellest rühmast on saa-
nud Eesti särgi selga tõmmata 

meie noortekoondistes."
Pehka sõnul jagub tänapäeva 

noortel korvpalluritel kuhjaga saa-
vutustahet ja edasipüüdlemise in-

du. "Paljudel noortel on see olemas, 
kõigil muidugi mitte," lausus ta. "Eks 

ajalehe toimetuses on ka igasuguseid ini-
mesi, mõni tahab rohkem kirjutada ja teine 
lihtsalt vaikselt ära elada. Sama on korv-
pallis. Kuidas tekib noorel inimesel siht? 
Tänapäeval pole paljudele lastele enam 
tähtsad need asjad, mis olid nende vane-
matele. Laps saab esimese nutiseadme 
kätte ja talle avaneb valikute paljusus. Ta 
vaatab kõike ja näeb, et see on tore. Mis 
asi teda motiveeriks? Perekondlik hoiak 
võib motiveerida, või ka see, kui ta satub 
heasse treeningukeskkonda. Tekivad sõb-
rad ja ta tunneb, et see, mida ta teeb, leiab 
väärtustamist inimeste seas, kelle arva-
mus on lapsele oluline."

Legendaarset mängijat ja treenerit ei 
häiri ka see, et paljud andekamad noored 
lähevad hoopis välismaa klubidesse 
mängima. "See on suurem ja pikem tee-
ma. Paljud head korvpallurid mängivad ju 
ka Eestis," lausus ta. "Tänapäeval lähe-
vad mängijad lihtsalt sinna, kus neil on 
kõige paremad arenemisvõimalused."

ega palju ei kõheldud. Läksi-
me ära tegema. 

Milline oli Salumetsa mängu-
plaan enne viimast kohtumist 
Spartakiga?

Pehka: No ma ei oska öelda, 
kas me lõime vastast just tänu 
mingile imemänguplaanile. Me 
ju mängisime kogu aeg, igaüks 
teadis, mida ta peab tegema. 
Palju asju toimis juba iseenesest. 
Mingit suurt kavalust seal minu 
mäletamist mööda ei olnud. Me 
mängisime nii, nagu ikka olime 
mänginud. Asja otsustas ikka-
gi see, et me olimegi paremad. 
Me olime kõvem võistkond. Me 
väärisime seda võitu rohkem!

Tavaliselt toob võidu ikka 
mitu asja koos. Meil olid head 
mängijad, hästi komplekteeri-
tud meeskond, vaim oli terve 
ja meeleolu suurepärane. See 
on ju ikka nii, et kui suudad 
mõnel alal suurele ja võimsa-
le vastasele vastu hakata, siis 
see innustab isegi ennast üle-
tama. Meid see innustas ja tek-
kis võiduks vajalik sünergia.

Sokk: See NSV Liidu meistri-
võistluste turniir oli ju tegelikult 
pikk. Kalev läks edasi tõusvas 
tempos. Muidugi oli Salumetsal 
oma mänguplaan ka selles vii-
mases legendaarses mängus, il-
ma plaanita on väga keeruline 
mängida. Aga kes neid üksik-
asju enam mäletab. See oli ju 
ikka päris ammu. Ja miks see 
ka nii väga meelde ei jäänud – 
meie silmis oli ju põhi-
konkurent ikkagi 
Moskva Düna-
mo. Meie mee-
lest oli just see 
meeskond 
kogu turnii-
ri kõige tuge-
vam vastane. 
Aga nad kukku-
sid ju veerand-
finaalis välja. 
Kaotasid Ar-
mee Kesks-
pordiklu-
bile (CS-
KA), kes 
siis oma-
korda jäl-
le kaotas 
Leningra-
di Spartakile. Dünamos olid 
head mängijad ja me kartsime 
neid. Meil olid suhteliselt noo-
red poisid ju, aga neil olid juba 
kogemused mängudest olemas. 
Aga pika hooaja jooksul kõigub 
kõikide vorm. Ju siis oli Düna-
mo parajasti pahas seisus. Sa-
mas Spartakist oli Kalev kind-
lasti parem meeskond. 

Enne mängu on alati nii, et 
üks on favoriit ja teine mees-
kond mitte. Kas Kalev oli fi-
naalkohtumise favoriit?

Pehka: Tänapäeval on spor-
diennustused, kus selgitatakse, 
kes on favoriit. Tol ajal selliseid 
ennustusi ei tehtud. Ka täna-
päeval ei pea need ennustused 
ju alati paika – keegi võib mõ-
ne kavaluse välja mõelda, kel-
lelgi tuleb ootamatu vigastus, 
kuskil on mingi vaimne tõr-
ge. Mehed lähevad üleoleku-

tundega väljakule, aga võib 
selguda, et teised on tugeva-
mad, kui varasemad tulemu-
sed on näidanud.

Enda jaoks me olime küll 
favoriidid, jah. Me mängisi-
me koduväljakul selle viima-
se mängu, aga see ei pruugi 
ju ka alati lugeda. Muidugi, 
see õhus olnud vabaduse tun-
ne, see mõjus palju.

Kuna me esimese mängu fi-
naalseerias mängisime võõrsil 
Leningradis ja võitsime, siis ko-
dumäng oli selle poolest hea, 
et liiga suurt pinget peal ei ol-
nud. Olime üks-null ees ja see 
andis vabama õhkkonna. Pol-
nud nagu selg vastu seina.

Kuidas publiku toetus oli? Kas 
vabaduse hõng õhus ka luges?

Pehka: Meie taga oli rah-
va suur toetus. Eesti iseseis-
vumine oli õhus. Selleni pol-
nudki enam palju aega, kolm 
kuud hiljem oli Eesti juba ise-
seisev. Rahva meeled olid üles 
köetud ja ka sellel mängul oli 
pisut poliitiline või rahvuslik 
maik juures.

Sokk: Kindlasti luges mingil 
määral. Tol ajal aga oli Kale-
vi hall ju meie meeste män-
gude ajal kogu aeg puu-
püsti rahvast täis. Tal-
linna korvpallipublik 
on kogu aeg fantasti-
line olnud! Selles mõt-
tes oli see mäng na-
gu alati. Pigem mäle-

tan paar aastat va-
rasemast ajast 

ühte mängu 

"Aeg ei olnud kerge, aga 
meil oli väga ühtehoidev 
sats. Olime omavahel 
sõbrad," meenutas Sokk 
1991. aastat.
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oli kehvasti, siis pidi ta ju mi-
dagi ka ütlema. Ja Kuusmaa so-
bis selleks ütlejaks väga hästi. 
Ta on niisugune emotsionaalne 
vend, kes läheb vahepeal kee-
ma ja vahepeal keerutab rusi-
kat, vahepeal sõimab ja vahe-
peal kiidab. 

Seda kõike tegi ka 
vist Salumets 
ise. Kui au-
toritaarne 
peab tree-
ner ole-
ma ja kui 
jõuline 
Salumets 
oli?

Peh-
ka: Minu 
arvates ei 
pea. Inime-
sed teevad ikka 
seda, mida nad ise 
on kogenud. Ühest reeglit 
ei ole, häid tulemusi on saa-
vutanud väga erineva hoiaku-
ga treenerid. Ma ei oska küll 
eriti hinnata seda psühholoo-
gilist ettevalmistust, mida Sa-
lumets meile tegi. Mina ei ol-
nud kindlasti Salumetsa pai-
laps, sain kogu aeg sõimata. 
Ta õigustas seda nii, et siis ta 
ei saa ise maohaavu. 

Aga üldine suhtumine oli, 
et kui tuleb hea tulemus, siis 
on kõik treeneri meetodid 
justkui õigustatud. Salu-
mets suutis meeskonda ras-
kel ajal koos hoida, mõned 
aastad enne seda 1991. aas-
ta suurt võitu, ning oskas 
ka tugipersonali meeskon-
na ümber koondada. 

Sokk: Oli autoritaarne küll, 
jah. Aga seal pidigi olema sel-

line mees, kes omas respekti ka 
kogenud mängijate seas. Salu-
mets oli küll diktaator, aga ega 
meie, mängijad, ka kehvad po-
sid ei olnud. 

Kas välismaa treenerite stiil 
on sama jõuline? Tiit, te oli-
te varsti pärast Eesti taas-

iseseisvumist Aivar 
Kuusmaaga Kree-

ka klubis Pana-
tinaikos män-

gimas ja ehk 
oskate võr-
relda...

Sokk: 
Oli nii- ja 
naasugu-
seid tree-

nereid. Oli 
mees, kes pi-

das end mängu 
ajal väga korrekt-

selt üleval, ja oli  teist-
suguseid ka. Erinevad inime-

sed, erinevad koolkonnad, eri-
neva käitumisega treenerid. 
See olene ka palju inimesest, 
tema isiksusest. Tundub, et igal 
pool on ka samasuguseid auto-
ritaarseid karjujaid, nagu meie 
oleme siin näinud.  

Pehka: On samasugust suh-
tumist nagu 

siin, kui 
võidu-
sur-
ve on 
väga 
suur. 

Kui raha on mängus, siis po-
le ime. Võit muutub kohustus-
likuks. Seepärast seisab iga 
treeneri ees suur väljakutse, 
kuidas saavutada, et mängijad 
annaksid endast parima, mi-
nemata võidukohustusest pin-
gesse. Minu nägemuses võiks 
treener olla inspireerija, mit-
te niivõrd sundija. 

Kui head olid omal ajal Kalevi 
võimalused, treeningutingimu-
sed ja varustus?

Pehka: Varustus oli loomu-
likult kehvem kui praegu, aga 
see oli kõigil kehvem, igal pool. 
Minule toodi muide 1991. aas-
tal Jordani mudeli mustad ket-
sid, mida siis nähti Eestis esi-
mest korda. Kui nii võtta, siis 
polnud midagi hullu. Ega va-
rustus ei mängi, mehed män-
givad. Tol ajal kasvasid Eestis 
head mängijad Liidu noorte-
koondiste kaudu. Mina mängi-
sin seal, Tiit Sokk, Aivar Kuus-
maa, Gert Kullamäe mängis, 
enamik paremaid mängijaid 
käis seal. Tegime sealsed tree-
ningud kaasa ja kes jäi ellu, 
sellest sai mängija.

Millest tulenes 1980-1990nda-
te Kalevi populaarsus pea-
le hea mänguoskuse? Kas see 
oligi nagu Eesti koondis tege-
likult?

Pehka: Selles mõttes jah, see 
oligi nagu Eesti koondis. Aga 
erinevus oli selles, et mehed 
treenisid kogu aeg koos. Praegu 
tulevad mehed ju koondisesse 
eri klubidest, nad ei treeni aas-
ta ringi koos. Tulevad koondise 
mängudeks kokku ja lähevad 
siis jälle igaüks oma klubisse.

Tänapäeval on ka kuulda 
hääli, et me vajaksime oma-
aegse Kalevi sarnast super-
klubi, aga see pole praegustes 
oludes võimalik. Saan aru, et 
inimesed tahaksid jälle sellist 

tunnet, mis tol ajal oli, kui 
nad vaatasid Kalevi män-

gu ja tundsid, et suure-
le tugevale vastasele 

saab korvpallivälja-
kul ka ära teha. 

See tõstis rah-
vuslikku üht-

sustunnet. 
Täna po-
le selline 
olukord 
reaalne. 

Jah, 
korv-
pall on 

legen-
daarse Ka-

levi aegadest 
peale väga palju 

muutunud. Mängu pilt on 
hoopis teine. Mis suunas see 
kõik läheb?

Sokk: Korvpall on muutu-
mas palju atleetlikumaks. Ja 
kiiremaks ka. Kui enne oli rün-
nakuks aega 30 sekundit, siis 
nüüd ainult 24. Juba see on 
suur vahe. Kõik see nõuab suu-
remat füüsilist pingutust män-

Kui enne  
oli rünnakuks aega 

30 sekundit, siis 
nüüd ainult 24.

LINNAPEA: Sporti toetades promome  
oma võistkonda ja riiki
"Igas mängus oli näha, et nad taha-
vad võita ja teevad selleks kõik, 
mis suudavad," kiitis linnapea 
Mihhail Kõlvart Eesti noori män-
gijaid.

Kõlvarti sõnul on meie meeskon-
na liikmed olnud Milanos ja mujalgi tu-
lemustest sõltumata tublid võitlejad. 
"Nad on noored poisid, kel suurem tulevik tege-
likult alles ees."

Kõlvart märkis ära ka Eesti meeskonna tuge-
va toetajaskonna Milanos, n-ö kuuenda mängi-
ja platsil. "Meie fännid lõid seal erilise meele-
olu," märkis ta. "Ühelgi võistkonnal polnud sel-
list toetust. Meie inimesi oli Milanos kuulda ja 
näha igal pool, mitte ainult saalis kaasa elamas. 
Meie korvpallifännid on soliidsed, kultuursed ja 
positiivsed.  Ja kui saalis hakkas kõlama Eesti 

hümn, siis see oli küll võimas tunne. Oli 
hea seda kaasa laulda."

Tallinn toetas Eesti fännidele oma 
ala loomist Milano võistlusel. "Paljud 
spordiorganisatsioonid tunnustavad 

Tallinna selle eest, et linn on viimane 
instants, kust saab toetust ürituste läbi-

viimiseks ja tiitlivõistluste korraldamiseks," 
rääkis Kõlvart. "Ka meie korvpalliliit tunnustab 
seda, et Tallinna toetus on neil alati olemas. 
Fännialaga promosime oma võistkonda ja oma 
riiki, sest seal on meie inimesi ikka kuulda ja nä-
ha. Sellega toetasime ka sporti."

Muu hulgas kohtus Kõlvart ka Milano linna-
pea Giuseppe Salaga. "Rääkisime temaga nii 
keskkonnast kui ka spordist," ütles Kõlvart. 
"Olime ühel meelel, et linna toetus sellistele 
suurtele spordiüritustele on oluline."

Milanos elas Eesti korvpalluritele 
kaasa 3000 kaasmaalasest fänni
Oliver Õunmaa
oliver. ounmaa@tallinnlv.ee

"NBA kauane mängija Dirk 
Nowitzki käis meie mängu 
vaatamas. Pärast jagas ta 
pressikonverentsil esi-
mestele küsimusele vasta-
mise asemel oma emot-
sioone – et millised on 
Eesti fännid," meenutas 
Eesti korvpalliliidu pea-
sekretär Keio Kuhi äsja 
lõppenud Milano korvpalli-
turniiri. Tallinn toetas seal 
eestlaste fänniala loomist.

Möödunud nädalal ka ise Mi-
lanos Eurobasket Milano võist-
lusi jälginud Kuhi sõnul olid 
Eesti mängijad väga tublid. "Et 
hinnangut anda, tuleb vaadata 
eesmärke ja arvestada, et tege-
likult on Eesti koondis Euroo-
pas üks noorimaid," lausus ta. 
"Kui Jukka Toijala valiti tree-
neriks ja mõned aastad tagasi 
toimus põlvkondade vahetus, 
sai meie eesmärgiks siia jõud-
mine. Teistel koondistel on suur 
kogemustepagas, nende män-
gijad osalevad suurtes liigades 
(NBA, Euroliiga) ja mängivad 
väga palju. Niisiis olime rea-
listid. Püstitasime eesmärgi ja 
selle nad täitsid, nüüd on siin. 
Iga mäng, mis siin võidetak-
se, on tegelikult boonus. Aga 
süües kasvab isu! See, kuidas 
koondis praegu mängib, teeb 
uhkeks ja loob optimismi järg-
miseks viieks aastaks." 

Kuhi loodab, et Eesti koon-
dis hakkab tulevikus suuri te-
gusid tegema. "Milanos oli meil 
kaks ülinappi kaotust: üks ühe 

punktiga, teine kolmega. Need 
jäävad kripeldama, sest nagu 
ma ütlesin: süües kasvab isu. 
Me oleksime tegelikult võinud 
suuri korvpalliriike ja -koondi-
si võita. Kõik, mis poistes pei-
dus on, tuli välja: võitsime Su-
urbritanniat 32 punktiga. Meil 
oli ikkagi klassivahe, ja uhke 
oli saalis seda mängu vaadata."

Viimane mäng oli Eesti 
koondisel Kreekaga ja selle 
kaotasime  tulemusega 69:90 
"Kreeka on maailma mastaa-
bi võistkond, kus teevad kaa-
sa mitteametlikku Top-5 kuu-
luvad mängijad," lausus Kuhi. 

Tulised fännid
Kuhi kiitis ka tuliseid fänne. 

"Toetajate üle kurta oleks patt 
– Milanos oli kuni 3000 eest-
last fännidena kaasa elamas," 
kinnitas ta. "Dirk Nowitzki 
käis meie mängu vaatamas. 
Pärast pressikonverentsil ja-
gas ta esimesele küsimusele 
vastamise asemel oma emot-
sioone, millised on Eesti fän-
nid – see on uskumatu!" rääkis 
Kuhi. "Mäng toimunuks just-
nagu Tallinnas: tribüünid olid 
sinised, tehti laineid ja rahvas 
karjus "Eesti, Eesti!". Avapäe-
va juhatas sisse kontsert, kus 
astus üles Genka. Nüüd on 
olnud ka mõned siseüritused, 
kus eile Tallinna linnapea sai 
väga sooja vastuvõtu fännidelt 
oma kõnega. Milano kesklin-
nas kõndides on näha nii pal-
ju eestlasi."

Kuhi tänas Tallinna, kes toe-
tas Milanos Eesti fänniala ehi-
tamist. "Sellise mastaabi ja suu-
rusega üritusel osaleda on te-

gelikult väga kulukas," mär-
kis peasekretär. "Selle eeldu-
seks on, et fännid panustavad, 
alaliit ise panustab ning aitab 
ka avalik sektor. Tallinn on 
siin väga selgelt meile õla alla 
pannud. Eks see Eesti läbilõi-
ge ju selline on, et väga suur 
osa eestlasi elab Tallinnas, ja 
ka Milanos on ikka väga pal-
ju tallinlasi, kes tunnevad en-
nast justkui kodus. Ilma Tallin-
na toetuseta poleks me tegeli-
kult julgenud neid riske võtta."

Vanad mängijad kiidavad
Kuhi hinnangul on Eesti 

korvpalli seis hea. "Need va-
nad mängijad ja treenerid, kel-
lest on tehtud ka Kalevi korv-
pallimeeskonna film, ütlevad, 
et nad ei ole näinud sellisel ta-
semel, nii konkurentsivõimeli-
si ja häid mängijaid, kelle hul-
gast valida," lausus ta. "Me 
oleme üle pika aja väga heas 
seisus. Noorte hulgast on tu-
lemas tasemel mängijaid. Fän-
ne tuleb juurde ja jälgijaid tu-
leb juurde. Minu Euroopa kol-
leegid räägivad rohkem Ees-
tist, sest nad näevad, mis toi-
mub platsil ja selle kõrval. Me 
oleme praegu kindlasti noole-
na ülespoole liikumas. Ja nüüd 
on meie enda asi, kui hästi me 
oskame seda ära kasutada, et 
ka pärast viit ja kümmet aas-
tat see nii oleks."

Kuhi loodab, et ka legen-
daarsest 1991. aasta Kalevi 
võidumängust rääkiv film tu-
leb hea. "Filmi produtseeri-
ja tegi seda väga põhjalikult," 
lausus ta. 

järgneb lk 14

"Eesti noored mängijad on tublid, korvpalli ootab ees suur tulevik," leidsid Milanos mängu jälginud Eesti 
korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi (vasakul ja linnapea Mihhail Kõlvart).  Scanpix

"Meie taga oli rahva suur toetus. Eesti iseseisvumine 
oli õhus," meenutab võidumängu Rauno Pehka.
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21. septembril 1922. aastal 
avati Tallinnas esimene sani-
taartranspordi punkt, kus hak-
kas tööle Punase Risti õde. Sin-
na saabusid ka esimesed spet-
siaalsed kiirabiautod.

Tallinna linnapea teatas 14. 
juunil 1918, et Ühiskondliku 
Hoolekande Kolleegiumi Hos-
pitali (praeguse Tallinna Kesk-
haigla) kirurgiaosakonna juures 
1. korrusel on avatud ööpäe-
vase valvega Õnnetuste Peas-
tejaam. Alates 14. oktoobrist 
1918 antigi saksa okupatsioo-
ni all olevas Tallinnas vältima-
tut ja kiirabi ööpäev läbi Tal-
linna Keskhaigla eelkäija Pro-
vintsiaalhaigla kirurgiaosakon-
na 1. korrusel. Keskhaigla ka-
sutuses oli alates 1922. a sügis-
suvest Ameerika Punaselt Ris-
tilt kingituseks saadud auto hai-
ge transportimiseks, mis leidis 
ohtralt kasutamist.

Viljar Ansko nendib oma raa-
matus "Tallinna kiirabi ajalu-
gu", et on suuresti kokkuleppe 
ja maitse asi, millist sündmust 
või akti lugeda meie linna kiir-
abi alguseks. Täiesti vabalt võib 
kiirabi eelkäijaks pidada ka ko-
gu Vene tsaaririigi esimese kiir-
abiasutuse loomist Tallinnas 27. 
aprillil 1883. Kuigi tegemist ei 
olnud tänapäeva mõistes kiirabi-
ga, võis sinna pöörduda ootama-
tute traumadega, asutus kandis 
ametlikku nime “Päästeasutus 
esimese abi andmiseks äkiliste 
õnnetusjuhtumite korral”.

Niisiis meenutas see paik mõ-
nes mõttes tänapäevast EMO. 
Esmaabipunkt asus linnavelsker 
R. Feldhuhni korteris Vene tä-
naval. Linnavelskrit kutsuti ka 
linnakirurgiks, ta võttis abivaja-
jaid vastu kella 15-16, kuid äge-
damate haigusjuhtumite ja trau-
made puhul sai abi ööpäev läbi. 
Hiljem kolis Feldhuhn oma asu-
tuse Vana-Viru tänavale.

Vabadussõjas haavata saanu-
tega tegelemiseks loodi 8. det-
sembril 1918 abiorganisatsioon 
Ühistöö, mille eestvedaja oli 

hilisema presidendi Konstantin 
Pätsi vend Voldemar Päts. 

Organisatsiooni haavatute 
ja haigete abistamise osakond 
koondas paarsada inimest, põ-
hiliselt keskkooli vanemate klas-
side tüdrukuid, kooliõpetajaid, 
kaitseliitlasi, tuletõrjujaid ja 
mõnda halastajaõde. Neile kõi-
gile õpetati kiiresti selgeks haa-
vatutega ümberkäimine. See or-
ganisatsioon oli ka sõjaväe sani-
taarpersonali taimelava, samu-
ti sai kiire meditsiiniabi andmi-
ne lahinguväljal tsiviilelus ette 
tulevate traumadega võitlemi-
se kooliks.

Tänapäevase kiirabini jõuti-
gi aga Eesti Punase Risti sani-
taartranspordi punkti avamise-
ga Niguliste tänaval. Sõjaeelses 
Eestis korraldas erakorralise abi 
andmist nimelt Punase Risti ko-
halik osakond, mis loodi vaba-
riigi esimesel aastapäeval. Ing-
lise Punaselt Ristilt kingituseks 
saadud sanitaarautodega alusta-
tigi oma transpordiasutuse tööd 
Niguliste 12 majas 30. septemb-
ril 1922. aastal. "Kes tallinlas-
test ei tunneks kapitaalset, kuid 
kergejooksulist "valget autot", 
mille vägevat sireeni päälinna 
tänavail ja selle ümbruses võib 
kuulda küll varahommikul, küll 
päeval, küll sügaval öötunnil! Ik-
ka on tal pakiline rutt, ikka on 
tal kiire taga, sest et teda sunni-
vad sõitma sama kiirtiivulised. 
Oht, hädad ja sünge surm." Nii 
kirjeldab Eesti Punase Risti väl-
jaanne tollast esimese abiautot.

Korralik vorm selga
Kuna algusaastate kiirabiau-

to oli madal ja lai, ristis rahvas 
selle mardikaks. Peagi hakkas 
autopark täienema uuemate ja 
moodsamate masinatega, mil-
le kered ehitati kodumaal, vä-
lismaalt toodi vaid alusraamid. 
Ise tehti palju kulude kokku-
hoiuks ja omamaise tööstuse 
arendamiseks.

Mõne aja pärast vahetas mar-
dika välja moodsalt sisustatud 
sanitaarauto, millel oli erived-
rustus ja kõikvõimalikud mu-

gavused patsientidele. Ajapik-
ku tuli autosid juurde. 1929. 
aastal oli Punase Risti peavalit-
susel Tallinnas kaks suurt  sa-
nitaarautot, kaks sõiduautot ja 
üks veoauto. Nakkushaigusi põ-
devaid inimesi veeti eraldi au-
toga. Viletsatel teedel muutusid 
sõidukid üsna ruttu kõlbmatuks 
ja nende remont tekitas Punase-
le Ristile suuri kulutusi.

Esmaabi anti ka 1924. aasta 
1. detsembri mässu ohvritele. 
Näiteks kiitis Punane Rist üht 
oma töötajat, sest "õde Voola-
se paaril korral elu kaalule pan-
nes oma peale võetud kohus-
tusi ennastsalgavalt ja kohuse-
truult täitis".

1925. aasta mais otsustati sa-
nitaarautode juhid riietada vor-
mirõivastesse. Ametisõitudel pi-
did nad kohustuslikult kandma 
halli nn inglismütsi Punase Ris-
ti märgiga ja halli tolmumantlit.

1927. aastal pandi sanitaa-
rautodele peale taksomeetrid, 
sest autod vajasid ju hooldust. 
Esialgu määrati sõidu hinnaks 
päeval 50 ja öösel 75 marka 
kilomeeter. Õnnetusjuhtumi-
te korral oli kiirabi osutamine 
tasuta. Kes soovis, võis vaba-
tahtlikult Punasele Ristile an-
netada.

Aastaks 1929 oli Tallinnas 
kaks kiirabiautot ja aastaga tehti 
1500 väljakutset, neist vaid kol-
mandik oli tasuta. Tallinnas ja 
selle ümbruses oli kiirabi läbisõit 
tol ajal viletsatel teedel keskmi-
selt 15 000 kilomeetrit aastas.

Vajadusel saadeti sanitaarau-
tod välja suurematele rahvako-
gunemistele – laulupeole, spor-
divõistlustele jm. Kohapeal löö-
di üles telgid voodite, apteegi ja 
sidumispunktiga. Ajutistes es-
maabipunktides olid tavaliselt 
abiks ka samariitlased ja Noo-
re Punase Risti liikmed.

Sagenesid juhtumid, kus väl-
jastpoolt Tallinna pärit haigeid 
või õnnetusjuhtumite ohvreid 
polnud võimalik kohtade puu-
dumisel haiglasse paigutada. Nii 
otsustati avada Niguliste 12 ma-

Tallinna esimesed kiirabiautod nende n-ö staabi ees, mis asus aadressil Niguliste 12.

Rahvas ristis esimese kiirabiauto mardikaks
Kiirabiautod olid sõjaeelse vabariigi ajal 
valmis ka suurematel üritustel, näiteks lau-
lupidudel ja võistlustel, kus Punase Ris-
ti töötajad seadsid üles telgid voodite, ap-
teegi ja sidumispunktiga. Tänavu täitub sa-
da aastat professionaalse kiirabi loomisest 
Tallinnas. 

Eelmisel aastal tegi Tallinna Kiirabi 
106 000 väljakutset
• Tänapäeval on Tallinna Kiir-

abil kokku 30 kiirabiautot, 
millest 23 on igapäevaselt 
sõidus ja seitse reservis, 
täisvarustuses suurõnne-
tuste puhkudeks. 

• Aastas saab kiirabilt abi üle 
100 000 inimese. Eelmisel 
aastal tegi Tallinna Kiirabi 
106 000 väljakutset. 

• Praegu töötab kiirabis ligi 
480 meedikut, arsti, õde ja 
kiirabitehnikut, kes töötavad 
ööpäev läbi kolmes vahetu-
ses. Kokku on pealinnas ka-
heksa tugikeskust, kus bri-

gaad vajadusel väljub.
• Abilinnapea Betina Beškina 

sõnul on erinavalt saja aas-
ta tagusest ajast Tallinna 
Kiirabi kättesaadav iga il-
maga ja tasuta. "Tahan õn-
nitleda Tallinna Kiirabi ja 
nende tublit meeskonda 
ning nende lähedasi kan-
natlikkuse eest," märkis 
Beškina. "Nende töö on 
stressirohke, sest näevad 
palju erinevaid elukülgi. 
Soovime neile edu ja jaksu 
edaspidiseks!"

gijatelt. Mingil ajal ei visanud 
NBA mehed üldse eriti kolme-
seid, aga vaadake nüüd, kõik 
see mees väljakul nopib järjest 
kolmeseid. Sa ei saagi enam 
üldse platsile, kui ei suuda 
kolmest ära visata.

Kes siis oskab öelda, kas 
see on pluss või miinus. Mäng 
on lihtsalt palju dünaamilise-
maks muutunud ja selle tõttu 
on mehed platsil kõik võimsa-
mad ja kiiremad. Kelleli pole 
enam aega mõelda ja ennast 
sättida. Pika rünnaku käigus 
on ju võimalik ka rohkem end 
heale positsioonile seada. See 
kehtib nii rünnaku kui kait-
se kohta. Sul on 24 sekundi 
jooksul lihtsalt vähem aega 
mõelda, pead jõuliselt ja kii-
resti tegutsema kogu aeg. See 
muudab ka kogu mängu kaht-
lemata palju vaatemängulise-
maks. Ja tähtsamaks kohaks 
on muutunud korvialune. Seal 
peavad väheke kiiremad ven-
nad olema kui varem. 

Pehka: Praegu on Ees-
ti korvpallil väga head ajad. 
Võimekad mängijad on meil, 
mängime ju jälle EM-i finaal-
turniiril. Toimub normaalne 
areng. Muidugi, kui teistega 
võrrelda, siis Leedu korvpal-
lil on riiklik tugi hästi suur. 
Näiteks Kaunase linnavalitsus 
annab Žalgirisele igal hooajal 
2,4 miljonit eurot. Samuti pa-
nustavad Leedus paljud endi-
sed tippmängijad korvpalli nii 
oma oskusi kui ka raha, nagu 
keegi suudab. Arvydas Sabonis 
ja teised on loonud korvpal-
likoole, nad on hoidnud selle 
mängu populaarsust ühiskon-
nas. Jõudumööda on ka Eesti 
endised tippmängijad pühen-
dunud noorte kasvatamisele. 

Treenerina oled sa samas 
olukorras nagu õpetajad. Sa 
pead tegema lisatööd, et ära 
elada. Kui teed kõrvalt min-
git muud tööd, siis tekib küsi-
mus, kuidas jagada oma ener-
giat, mida pead panustama, et 
saada parimat tulemust. Eestis 
on väga demokraatlikult kor-
raldatud spordiklubide süs-
teem, mille tegelik eesmärk 
on liikumisharrastuse pakku-
mine. Sellepärast ja ikkagi ka 
väikese rahvaarvu tõttu pole-
gi meil lihtne silmapaistvaid 
tulemusi pidevalt saavutada.

Millegipärast teatakse täna-
päeval jalgpallureid rohkem-
gi kui korvpallureid. Miks 
see nii on? kas meil pole häid 
mängijaid? Kas korvpall ongi 
edukam ja populaarsem kui 
jalgpall?

Pehka: Vanasti tundsid 
kõik Kalevi mängijaid ja käi-
di vaatamas mänge. Mis alad 
siis veel olid meil, kus Eesti 
sportlased kaasa tegid? Mäle-
tan, et korvpall oli tõesti heal 
tasemel, ja ka võrkpall. Nüüd 
on korvpallurid tuntud küll, 
aga üldiselt on sporti ja üle-
kandeid eri aladelt ja eri lii-
gadest kordades rohkem kui 
omal ajal, seega tähelepanu 
on rohkem hajutatud. Ei usu, 
et see motivatsioonile armas-
tatud alaga tegelemisel oluli-
selt mõjuks.

Sokk: Eks palju oleneb, mis 
tasemel ala parajasti on. Meie 
rahvas on liiga väike, et kogu 
aeg igale poole häid tegijaid 
jätkuks korraga. Eks siis tu-
levadki vahed sisse. See värk 

ei ole meil kogu aeg stabiilne 
olnud. Igal alal on oma tõu-
sud ja mõõnad. Aga jalgpallis 
on maailma tasemel ikka väga 
raske läbi lüüa. Jalgpalliga te-
geleb maailmas palju rohkem 
rahvast kui korvpalliga. Mina 
arvan küll, et korvpall on meil 
ikka vähekene paremas seisus 
kui jalgpall, eriti praegu, mil 
meie korvpall on tõusuteel. 
Ma arvan, et Eesti korvpal-
li head ajad on jälle tulemas. 
Praegu pole enam paha, aga 
parem on veel ees. Mängijad 
on praegu head ja suur hulk 
arenguvõimelisi poisse pea-
le tulemas. 

Kas lühikestel on üldse mõ-
tet korvpallitrenni minna? 
Kus on see pikkuse piir, mil-
lest alates tasub korvpallist 
mõelda?

Pehka: Mingit alampiiri 
pikkusel pole. Mida lühem 
mängija, seda rohkem on tal 
lihtsalt konkurente. Sellegi-
poolest võid ka tippkorvpal-
luriks saada, isegi kui sa po-
le kahe meetri pikkune. See 
ei olene ainult pikkusest, kui-
gi jah, korvpalluri puhul on 
pikk kasv väga hea eeldus 
edu saavutamisel. Aga see ei 
määra veel midagi.

See on mingi vana aja müüt, 
et Eestis pole pikki mängijaid 
nagu NBA-s. Eesti koondises 
on ju praegu pikad mängijad. 
Meil on küllalt pikki mängi-
jaid, keda platsile saata.

Sokk: Midagi ei ole te-
ha, korvpall on pikka-
de meeste mäng. 
Praegu ongi 
Eesti koon-
dises vä-
ga pikad 
mängijad, 
aga varsti 
võib-olla 
neid enam 
nii palju 
pole järgmi-
ses põlvkon-
nas. Korvpallis 
on see paha asi, 
et kahemeetristel on 
juba sünnipärane eelis igal 
juhul. Korvpallimäng vajab 
pikki, ilma nendeta on kee-
ruline võita. 

Tiit, te olete kiitnud oma abi-
kaasat teie tugevas toetami-
ses. Milline on teil olnud ko-
du ja abikaasa roll tippspor-
dis olles?

Sokk: Iga tippsortlase või 
isegi iga mehe, kes elus mida-
gi suuremat korda on saatnud, 
selja taga on alati olnud tub-
li naine. Pereelu ikka nende 
inimeste puhul mingil mää-
rab kannatab ja kodus peab 

olema mõistev teinepool, kes 
sind toetab. Ainult nii on või-
malik tippspordis läbi lüüa. 

Millised on teie hobid, mis 
aitavad lõõgastuda? Rauno, 
ühes telesaates näidati, kui-
das panite spordilaagris poi-
sid pilli mängima ja laulma...

Pehka: Seal telesaates oli üks 
ühekordne sõu. Ja ma otseselt 
ei pannud neid mängima... Aga 
jah, ma ise olen korvpalli kõr-
valt kogu aeg mõnd pilli män-
ginud. Kitarri, akordionit, nä-
puotsaga ka mandoliini ja uku-
lelet. See teeb lihtsalt sind õn-
nelikumaks. Teadlased on tei-
nud kindlaks, et nende inimes-
te ajus, kes mängivad mingit 
muusikainstrumenti, muutub 
seoste loomine kiiremaks. Se-
da sain muidugi teada hiljem. 
Aga mulle on lihtsalt pillimäng 
meeldinud ja soovitan seda kõi-
gile. Ka need, kes pole kunagi 
elus mingit pilli mänginud, võt-
ke kätte ja hakake proovima! 
See muudab elu lahedamaks. 

Sokk: Minul niisugust muu-
sikahobi ei ole nagu Raunol. 
Kui on vaba hetk, siis võtan 
ikka raamatu kätte. Nende 
peale kulub küll päris pal-
ju aega. 

Olite legendaarse võidumän-
gu  ajal kandvad meeskonna 
liikmed. Kui palju teiega fil-
mimise ajal nõu peeti ja kas 
ootate filmi elevusega?

Pehka: Ei saa öelda, et oleks 
mingit erilist elevust. 

Tegu on ikka-
gi mängufil-

miga, kus 
olukor-
rad või 
karak-
terid 
on fil-
mi hu-
vides 
rõhuta-

tud või 
varju jäe-

tud. Ma po-
le ise filmi saa-

mise ega loomise 
juures olnud. Kui nüüd 

hoolega meelde tuletada, siis 
mõned aastad tagasi paar kü-
simust esitati. Ma ei mäleta, 
et Salumets oleks enne män-
gu mingid väga tähtsad sõnad 
öelnud. Kui keegi väidab, et 
ütles, siis olgu see tema väi-
de. Filmis võidakse kunstili-
sel eesmärgil näidata, et mi-
dagi juhtus tänu enne mängu 
öeldud olulistele sõnadele, aga 
päriselt see niimoodi ei käi.

Sokk: Jah, käsikirja nägin 
ja küsiti ka luba, kas võib te-
ha. Ma eriti ei süvenenud sel-
lesse lugemisse. 

Aivar Kuusmaa hoidmas 1991. aasta NVSL meistrivõistluste karikat. 
See trofee purunes vaid mõned hetked hiljem mängijate ja rahva või-
dujoovastuses kildudeks ning paar aastat tagasi otsis spordimuu-
seum neid taga.  Lembit Peegel
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Meie  
võimekaid noori 

vaadates võib  
öelda, et Eesti korv-

palli parimad ajad 
on tulemas.
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jas 2-3 voodiga tasuline vastuvõ-
tuosakond, kus haiged said vii-
bida kuni haiglasse pääsemiseni. 
Seal ei tohtinud patsiendid vii-
bida üle kolme päeva, kuid ulu-
alust, toitu ja esialgset arstiabi 
nad said. 1925. aastal kolis Ni-
guliste 12 majja ka Punase Ris-
ti Tallinna polikliinik.

Nõukogude võimu esimesed 
dekreedid ei puudutanud oluli-
selt Punase Risti tegevust. Esi-
algu jätkati samas koosseisus 
ja sama nime all. Eesti Punase 
Risti peavalitsuse viimane koos-
olek toimus 30. novembril 1940 
ning see kestis viis minutit. Pu-
nase Risti president, Eesti kait-
seväes teeninud kindralmajor 
Hans Leesment teatas, et ENSV 
Rahvakomissaride Nõukogu on 
tema ja direktor Johannes Ny-
mani volitused lõpetanud, ja tä-
nas kõiki koostöö eest.

Sõit kiirabiautos maksis
Samal päeval loodi ENSV 

Punane Rist, mis algul oli üs-
na sarnane oma eelkäijaga. Sa-
nitaarvedude eest küsis see just-
kui uus asutus ikka raha lähtu-
valt Tallinnas kehtestatud juhu-
veo hindadest.

1941. aasta 1. aprillil loodi 
aga Tallinna kiir- ja vältimatu 
abi jaam. Abi andmine läks Pu-
naselt Ristilt üle Tallinna linna 
tervishoiu osakonnale. Ansko 
toob oma raamatus ära kirjava-
hetusi, mis näitavad, et kiirabi-
jaam oli tihtilugu oma murede-
ga päris üksi jäetud. Jaama 
peaarst dr Kirnman 
saatis linna tervis-
hoiuosakonna-
le kirja palve-
ga muretse-
da jaamale 
garaaž ja 
ruumid: 
"Praegu 
on valves 
kolm auto-
juhti ja kolm 
õde, edaspidi 
on vaja ruume 
kaheksale autoju-
hile ja kaheksale õele," 
kirjutas ta. "Momendil kasu-
tatakse Punase Risti autogaraa-
ži, kus on ruumi ainult kolme-
le sanitaarautole. Üks sanitaa-
rauto seisab väljas Punase Ris-
ti õue peal. Üks suur kahek-
sa kanderaamiga sanitaarauto 
asub diakonisside haigla heina-

kuuris, mis ei ole sobiv ruum 
sanitaarautole. Samuti ei saa 
kiire tarviduse korral seda au-
tot otsekohe välja saata. Poole-
liolevatest autodest seisab üks 
Imanta tänaval autotöökojas, 
kus tema puuraamistikku pleki-
ga kaetakse, ja kaks autot Puna-

se Risti puutöökojas. Otstar-
bekohane on kõik sa-

nitaarautod koon-
dada ühte koh-

ta, kus nen-
de juures on 
alaline val-
ve ja neid 
saab vaja-
dusel ko-
he käiku 

rakenda-
da."

Tervishoiu 
osakond teatas 

vastu, et ruume 
garaaži jaoks peab ot-

sima kiirabijaam ise, samuti la-
hendama muud kiirabijaamaga 
seotud ülesanded. Teisest kir-
jast saame teada mõndagi kiir-
abijaama personali kohta. Ala-
tes 1. aprillist palutakse nime-
tada jaama teenistusse viis ars-
ti, üks vanemoperatsiooniõde ja 

kuus sanitari. Arvatavasti võe-
ti need töötajad Punaselt Ris-
tilt üle võetud töötajatele lisaks.

Kui sakslased vallutasid Tal-
linna, anti kiirabijaama sanitaar-
transpordi osa üle Eesti Rah-
va Ühisabi ehk ERÜ valdusse. 
Sellest ajast on teada vähe, ku-
na enamik Saksa okupatsioo-
ni aegsetest dokumentidest hä-
vis sõjatules. ERÜ sanitaarosa-
kond võttis üle paljud endised 
Eesti Punase Risti funktsioonid. 
ERÜ ülesandeks sai ka kiirabi 
korraldamine.

Raskel ajal pärast sõda tee-
nindas vaid üks korras kiirabi-
auto 1220 väljasõitu ning pea-
arst ja enamik arste  olid umb-
keelsed venelannad.

Pärast sõda jätkas Tallinna 
tervishoiuosakonna sanitaar-
transpordi õdedest ja autojuh-
tidest koosnev personal oma 
igapäevast tööd linna I poli-
kliiniku juures Hariduse täna-
val. 1945. aastal oli neil vaid 
üks sõitev auto ja kaks autot 
remondis. Väljasõite oli 1220, 
keeldumisi transpordi puudu-
mise tõttu 102. Kolmest arsti-
kohast oli täidetud 2,5.

Järgnevatel aastatel toimus 
vähemalt kord aastas linna täi-
tevkomitee istung, kus aruta-
ti kiirabijaama probleeme. Põ-
hiteemaks ikka sanitaarautode 
vähesus ja nende remondi ras-
kused. 1948. aastal suurendati 
oluliselt kiirabiarstide arvu. Kui 
aasta alguses oli 6,5 arstikohta, 
siis aasta lõpuks juba 16.

Täitevkomitee otsus 1949. 
aasta 15. veebruarist oli karm. 
Kiirabijaama töö loeti täiesti 
ebarahuldavaks ja tervishoiu-
osakonna juhatajat karistati 
noomitusega. Koos kiirabijaa-
ma peaarstiga kohustati teda 
kuu ajaga puudused kõrvalda-
ma. Vaatamata sellele tõdeti aas-
ta hiljem, et mingit läbimurret 
ei toimunud. Tööruumid Hari-
duse tänava polikliinikus olid 
kitsad ja sobimatud, dispetše-
riruum asus kohas, kus oli ala-
ti palju rahvast ja lärmi. Kant-
selei ja materjalilao jaoks ruu-
me ei jätkunud. Õu oli kitsas 
ja sinna pidi iga päev mahtu-
ma 6-7 autot.

Arstide seltskond oli kirju. 
Pooled neist olid kiirabitööle 
sobimatud eriarstid – hamba-
tohtrid, silmaarstid, patoloogid 
jt. Kuna ei toimunud mingeid 
täienduskursusi ja polnud ka 
võimalust haiglates praktisee-
rida, siis ei saanud arstide kva-
lifikatsiooni parandada. Peaarst 
ja enamik arste olid Venemaal 
saadud haridusega umbkeelsed 
venelannad. Vaid paaril neist oli 
Tartu ülikooli diplom.  

Põhiprobleem oli siiski auto-
pargi seisukord. Uued nõukogu-
de sanitaarautod ei pidanud kui-
gi kaua vastu.  

Oma maja ehitus lükkus eda-
si, kuid 1956. aastal sai kiirabi 
lõpuks oma ruumid ja neli küt-
mata garaaži. Kuid uhkes juu-
gendstiilis Lutheri majas Pärnu 
mnt 67 ei olnud mingeid töötin-
gimusi. Ruumid olid niisked, re-
montimata. Keskküttesüsteem 
sai korda alles aasta hiljem. Kül-
made ja niiskete ruumide tõttu 
jäid töötajad ise haigeks.

Tallinna esimesed kiirabiautod nende n-ö staabi ees, mis asus aadressil Niguliste 12.

Kiirabiautos olid sees narid, kuhu mahtus neli patsienti.

Rahvas ristis esimese kiirabiauto mardikaks
Teade detailplaneeringutest 
Tallinnas:
Tallinna Linnavalitsus otsus-
tas 31. augusti 2022 istungil:
korraldusega nr 764:
algatada Soodi tn 6 kinnistu 
ja lähiala detailplaneering, 
edaspidi detailplaneering. 
Haabersti linnaosas asuva 
planeeritava maa-ala suurus 
on 1,42 ha. Detailplaneerin-
gu koostamise eesmärk on 
jagada elamumaa sihtotstar-
bega Soodi tn 6 kinnistu ela-
mumaa ja üldkasutatava 
maa sihtotstarbega krundiks 
ning määrata elamumaa 
sihtotstarbega krundile ehi-
tusõigus kahe või kolme 
maapealse mahuga 4-5-kor-
ruselise korterelamu ehita-
miseks. Paldiski mnt 80b 
kinnistu idaosast kavanda-
takse transpordimaa sihtots-
tarbega krunt uue avaliku tä-
nava jaoks. Lisaks antakse 
detailplaneeringus heakor-
rastuse, haljastuse, juurde-
pääsuteede, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustami-
se põhimõtteline lahendus.
korraldusega nr 765:
lõpetada Merivälja tee 1c kin-
nistu ja lähiala detailplanee-
ringu menetlus.
2.1 Tunnistada kehtetuks Tal-
linna Linnavalitsuse:
2.1.1    1. juuli 2009 korraldus 
nr 1188k „Merivälja tee 1c kin-
nistu ja lähiala detailplanee-
ringu koostamise algatamine 
ja keskkonnamõju strateegili-
se hindamise algatamata jät-
mine“;
2.1.2 14. septembri 2011 kor-
raldus nr 1421-k „Merivälja 
tee 1c kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu vastuvõtmine 
Pirita linnaosas“.
Detailplaneeringutega saab 
tutvuda Tallinna planeeringute 
registris https://tpr.tallinn.ee/

Teade detailplaneeringutest 
Tallinnas:
Tallinna Linnavalitsus otsus-
tas 29. juuni 2022 istungil:
korraldusega nr 656:
1.1. Muuta Tallinna Linnavalit-
suse 24. novembri 2021 kor-
raldusega nr 1278 vastuvõe-
tud Astangu tn 50b kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringus pla-
neeritud maa-ala suurust 1,91 
hektarilt 1,95 hektarini vasta-
valt detailplaneeringu põhi-
joonisele. Planeeringuala suu-
renemine on tingitud asja-
olust, et planeeritud krunt pos 
2 oli Tallinna planeeringute re-
gistri kaardil haaratud planee-
ringualasse vaid osaliselt, kui-
gi põhijoonis kajastas krunti 
pos 2 planeeringualas oleva-
na.
1.2. Kehtestada Haabersti lin-
naosas asuva 1,95 ha suuruse 
maa-ala kohta koostatud As-
tangu tn 50b kinnistu ja lähia-
la detailplaneering (edaspidi 
ka detailplaneering), Puusepp 
& Mänd OÜ töö nr 06052021. 
Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on ümberkruntimise 
teel moodustada üks elamu-
maa, kaks transpordimaa ja 
üks ajutine üldkasutatava maa 
sihtotstarbega krunt ning 
määrata moodustatavale ela-
mumaa sihtotstarbega krun-
dile ehitusõigus kuni kolme 

korterelamu ning neid ühen-
dava maa-aluse parkimiskor-
ruse ehitamiseks. Lisaks an-
takse detailplaneeringus hea-
korrastuse, haljastuse, parki-
mise ja tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtteline 
lahendus.
1.3. Detailplaneeringu kehtes-
tamisel muutub Tallinna Lin-
navalitsuse 13. juuni 2018 kor-
raldusega nr 906-k kehtesta-
tud Astangu tn 23b, 23c ja 
25c kinnistute detailplanee-
ring Haabersti linnaosas ja 
Tallinna Linnavolikogu 22. 
detsembri 2005 otsusega nr 
312 kehtestatud Astangu tn 
30a ja 50a kinnistute detail-
planeering Haabersti linna-
osas käesolevas detailplanee-
ringus planeeritud maa-ala 
osades kehtetuks.
Detailplaneeringutega saab 
tutvuda Tallinna planeeringute 
registris https://tpr.tallinn.ee/

Nõmme Linnaosa Valitsus ja 
Mustamäe Linnaosa Valitsus 
avalikustavad Mäepealse tn 
9 ja 2a kinnistute ning lähiala 
detailplaneeringu.
Detailplaneering algatati Tal-
linna Linnavalitsuse 
19.03.2008 korraldusega nr 
472 k ja võeti vastu Tallinna 
Linnavalitsuse 30.06.2017 
korraldusega nr 1076-k.
Detailplaneeringu ala hõlmab 
kahte linnaosa: Nõmme ja 
Mustamäe linnaosa.
Detailplaneering võeti vastu 
eesmärgiga kavandada pla-
neeritud alale kolm kuni 8-kor-
ruselist korterelamut, üks 
2-korruseline korterelamu, üks 
2-korruseline lasteaiahoone, 
alajaam ja pargiala ning parkla. 
Detailplaneeringu vastuvõtmi-
sel kavandati planeeritud ala 
krundile positsioon 3 munitsi-
paallasteaed ja krundi sihtots-
tarbeks ühiskondlike ehitiste 
maa. Detailplaneering on Mus-
tamäe linnaosa üldplaneerin-
gut muutev lasteaia krundi 
osas.
Detailplaneeringuga saab tut-
vuda alates 3. oktoobrist 
2022 kuni 6. novembrini 
2022: 
Tallinna Linnavalitsuse teenin-
dusbüroos, Vabaduse väljak 7, 
I korruse infosaalis;
Mustamäe Linnaosa Valitsuse 
ruumides, E.Vilde tee 118, I 
korruse fuajees;
Nõmme Linnaosa Valitsuse 
ruumides, Valdeku tn 13, I kor-
ruse fuajees;
elektrooniliselt Tallinna pla-
neeringute registris
https://tpr.tallinn.ee/Detail-
Planning/Details/DP028150
Avaliku väljapaneku jooksul 
on õigus avaldada detailpla-
neeringu kohta arvamust.
Lisainfo telefonil 640 4272 ja 
645 7300 ja 645 7528

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
ja Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet teatavad:
Tooma tn 13 kinnistule pum-
bajaama püstitamiseks pro-
jekteerimistingimuste eelnõu 
avaliku väljapaneku tulemuste 
arutelu toimub 22. septembril 
2022 kell 16.00 Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuses Pallasti tn 
54 II korruse ruumis 203.

TEATED  
DETAILPLANEERINGUTEST

Nõukogude  
aja alguses sattus 
kiirabisse tööle ka 
hambatohtreid ja 

silmaarste.
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Kristiine kutsub  
elanikke arutlema
Kristiine algatab taas linnaosa hoovi-
kohtumised elanikega. Elanikud saa-
vad rääkida, mis neile linnaosas mu-
ret valmistab, ja teha ettepanekuid. 
Kohtumised toimuvad 13. septembril 
kell 18 Endla 51 ja Koskla 5 hoovis. 
14. septembril kell 18 Alajaama 1 
korvpalliplatsil ja 15. septembril kell 
18 Sõjakooli 15 Kristiine City rän-
daias.. 

 

Kristiine väli- 
treeningud jätkuvad  
oktoobri alguseni
Kristiine linnaosas Löwenruh’ pargis 
jätkuvad oktoobri alguseni kolmapäe-
viti algusega kl 12 välitreeningud ea-
katele, hooaja viimane treening toi-
mub 5. oktoobril. Treeninguid viivad lä-
bi treener Egon Tintse ja Aliis Sarapik. 
Kohtumispaik on  Löwenruh’ pargi 
kuldse lõvi juures, eelregistreerimine ei 
ole vajalik ja treeninginventari saab 
kohapealt.

 

Toidufilmide festival 
kinos "Sõprus"
Eesti ainus gastronoomilisi filmielamu-
si pakkuv dokumentaalfilmide festival 
toimub 15.-18. septembrini neljandat 
korda. Sõpruse kino ekraani valluta-
vad uusimad ja kvaliteetsed toidudo-
kumentaalid. Need kvaliteetfilmid, mis 
kavva ei mahu, jõuavad koostöös 
ETV2-ga filmisõpradeni teleekraanil. 
Enamus filme on inglise keeles või ing-
liskeelsete subtiitritega. Lähem info 
https://foodfilmfestival.ee/2022

 

Rahvusraamatu- 
kogu arutelusari  
"Infomüra"
Rahvusraamatukogu "Infomüra" on 
arutelusari, kus iga kuu teisel teisipäe-
val võetakse luubi alla aktuaalsed tee-
mad. Arutelu ja avalik salvestus tee-
mal "Kas pilliroost joogikõrs peatab 
kliimasoojenemise?" toimub 13. sep-
tembril kl 17.30-18.15 aadressil Narva 
mnt 11. Kohapeal osalemiseks tuleb 
registreeruda. Info https://www.nlib.
ee/et/sundmused/avalik-salvestus-
kas-pilliroost-joogik%C3%B5rs-pea-
tab-kliimasoojenemise Arutelust toi-
mub otseülekanne, mida saab hiljem 
järele vaadata.

DISAINIÖÖ FESTIVAL TOOB KUULSA 
AUHINDADE GALA
17. disainiöö toimub 19.-25. septembrini ning võtab fookusesse teemad, mis 
on seotud kestlikkuse ja rohedisainiga. Seekord on disainifestivali keskuseks  
tsaariaegse Balti Manufaktuuri ruumid, kuhu tavatingimustes pole võimalik 
pääseda. Saali täidavad mitmed kohalikud ja rahvusvahelised näitused, rah-
vusvahelisel konverentsil "Rohe-olemine: WTF?*" esitatakse väljakutse ro-
hepesule, tutvustatakse parimaid praktikaid ja inspireerivaid lahendusi disai-
neritelt ning toote- ja teenusearendajatelt. Disainiöö tähtsündmus on disai-
niauhindade gala. Sündmuste kava Facebookis: https://www.facebook.
com/Tallinn.Design.Festival *Way to the Future

Minu  
TALLINN

Autojuhtide seas kohtab  
rumalat ülbitsemist
Eksmiss Enel Eha

Olen ise suhteliselt harv sõitja, kuid liiklus tundub meil 
suhteliselt normaalne ja talutav. Muidugi pole ta nii viisa-
kas, kui Rootsis või Soomes. Mõnikord kohtab siinmail 
lihtsalt rumalat ülbitsemist. Sõiduteel rida vahetada 
on näiteks üpris keerukas. Ma näitan küll suuna-
tuld, kuid võimalust autot ümber reastada ei an-
ta. Pean peagi ära pöörama, kuid reavahetuseks 
kohta ei saa! Rumal trügimine seega. Rootsis on 
maanteedel üldjuhul vastupidi. Kui on näha, et ta-
gant tuleb kiirem auto, võtab juht isegi üle joone 
paremale, et ehk hädavajadusel kiirustav auto 
mööda lasta. Meil lähevad tihti aga kiirused põh-
jendamatult suureks. Pärnu maanteel sõidetakse 
sageli isegi 150-ga, eriti Audid ja BMW-d. Igata-
hes kõva liiklusrikkumine! Kui ikka sõita 50-ga 
nagu lubatud, saaksid kõik rahulikult ümber rivis-
tuda. Süstijad aga segavad liiklust, keerates siia-sinna 
vahele ja tehes järske pidurdusi, nagu oleksid roolis 
uljad teismelised.

• Pealinn küsis tuntud inimestelt, kui viisakad on Tallinna auto- ja tõuksijuhid  
ning kui tihti tuleb ette liiklusohtlikke olukordi.

MATI KAAL: Napilt pääsesin 
kihutava elektritõuksi alla jäämisest

Olen hakanud  
ülekäiguradade ees 
kõhedust tundma

Sporditegelane ja  
invaspordi edendaja  
Signe Falkenberg

Kõige rohkem liigun Haabersti 
kandis. Mina pole märganud, et 
autojuhtidel viisakust ei jaguks. 
Kui liigun tänavail ratastoolis, siis 
ülekäigurajale lähenedes antakse 
mulle ikka teed. Vahel hoian enne rajale 
pöördumist distantsi ja hoidun kaugema-
le, et auto mööda lasta, kuid siiski jääb 
auto seisma. Autojuhina olen aga viimas-
te aastatega hakanud ülekäiguradade 
ees kõhedust tundma. Hiljuti Õismäe rin-

gi pidi koju sõites sain suure ehmatuse 
osaliseks, sest puuvarjude vahelt ilmus 
välja hooga sõidutee suunas kihutav tõu-

keratas. Jalakäija sellise hoo-
ga teele ei astu. Pani võ-

patama, kuigi olin juba 
varakult sõidukiiruse 
alandanud 30-40 
kilomeetrile tunnis. 
Ka siseteedel sõi-
detakse samal 

kombel diagonaalis 
üle tee, ette ja taha 

vaatamata. Kui aga üle-
käiguradade läheduses 

mõni sõiduk juba aeglustab, võtan ma 
sellele kohale lähenedes samuti juba au-
tomaatselt kiirust maha. Juhid aeglusta-
vad ju põhjusega, näiteks võib olla keegi 
just ülekäigurajale astumas.

Draamateatri juures 
võib pidevalt  
õnnetusi juhtuda

Saksofonist, helilooja ja  
muusikapedagoog Ivo Lille

Liiklus on linnaositi erinev, on hõredama 
ja tihedama liiklusega piirkondi nagu 
kesklinn ja linnast väljasõidu kohad. Po-
sitiivsena tooksin välja, et linn on püüd-
nud arvestada jalgratturitega ja loo-
nud neile paremaid sõiduvõimalu-
si. Samas pole praeguste tingi-
muste juures ja linna asendit ar-
vesse võttes olnud neid 
võimalusi kuigi kerge kujunda-
da. Igas linnaosas pole jalgrat-
taga siiski kuigi turvaline sõita. 
Omakorda pole sellega päriselt 
harjunud ka autojuhid. Olen isegi liik-

lusohtlikke olukordi pealt näinud. Draa-
mateatri ristmikul, kus Otsa tänava 
poolt tulles jookseb punane rattarada, 
on autodel tiheda liiklusega väga kee-
ruline välja keerata. Seal püütavad nad 
ära kasutada iga väikest võimalust. Kui 
siis ootamatult tuleb vasakult-paremalt 
elektritõukeratas või jalgratas, on otsa-
sõidu oht täiesti olemas. Kõnniteedel 
suure kiirusega liikuvad sõidukid teevad 

samuti liiklusolud närvilise-
maks. Tervikuna lä-

heb liikluskultuur 
linnas minu 

meelest siiski 
järk-järgult pa-
remaks. Täna-
takse ja viiba-
takse, kui kee-

gi on teisi juhte 
märgates abival-

mis olnud. 

Bussid jõuavad  
täpselt, eriti head  
on tablood

Zooloog ja loomaökoloog Mati Kaal

Suuri muutusi ma viimastel 
aastatel Tallinna liikluskul-
tuuris tähele pole pan-
nud. Autojuhtide viisa-
kuse üle kurta ei saa, 
on olnud hullemaid 
aegu. Ülekäiguradu 
austatakse ja kiirus 
võetakse varakult 
maha, see on meil 
üsna tüüpiline. Eriti 
hakkab see silma siis, 
kui satud mõnda teise riiki, 
kus olukord sootuks teine. 
Bussiliiklust ei saa samuti siunata, sõi-

dukid liiguvad täpselt. Eriti head asjad 
on tablood, kust saab busside saabu-
mist jälgida. Kõige hullemad olukorrad 
aga on need, kui  elektritõuksid oota-
matult igalt poolt välja kargavad. Pole 
ju nende liikumisel selgeid reegleid. 
Igal juhul on jalgsi liikuja siin kaitsetum 

pool. Tõuksid võivad välja ilmuda 
ootamatutest kohtadest – 

paar nädalat tagasi näiteks 
pidin kõndides lausa alla 

jääma! Pärnu maantee 
ja Otsa tänava nurga 
peal vaatasin rohelist 
foori ja plaanisin kii-
resti teed ületada. 

Sealsamas oli järsku 
otse minu ees ülekäigu-

rajal tõuks, mis hädavaevu 
pidama sai. Kui ma ka kriime 

ei saanud, siis tubli ehmatuse iga-
tahes küll.

Novembri lõpuni toimuvad le-
gendaarse raamatu- ja filmikan-
gelase Melchiori radadel eks-
kursioonid, loengud ja muuseu-
mitunnid ning gümnasistid saa-
vad osaleda mängutreileri stse-
naariumi konkursil.

Tänavu toimub juba seitsmendat 
korda linnamuuseumi arheoloogia-
sügis. Seekord on loengud pühen-
datud osteoloogiale ehk luuteaduse-
le, keskaegsetele ravimeetoditele ja 
-vahenditele ning relvastusele. Prog-
rammiga saab lähemalt tutvuda muu-
seumi kodulehel. Esmakordselt toi-
mub gümnaasiumiõpilastele suuna-

tud konkurss "Retk läbi keskaegse 
Tallinna". Selles saavad võistkonnad 
luua ajastuhõngulise seiklusmängu 
treileri stsenaariumi. Võitja töö põh-

jal valmistatakse mängu tutvustav 
treiler ja reaalne mäng Roadgames’i 
platvormil. Võitjameeskonda ootab 
Lätis Cinevilla filmilinnaku külas-

tamine. Mängu treileri stsenaarium 
tuleb saata 30. novembriks kullike.
tint@linnamuuseum.ee. 

Õpilastele, kes soovivad konkur-
sist osa võtta, toimub 15. septemb-
ril Neitsitorni lektooriumis keskaja-
loopäev, kus saab esitada küsimu-
si spetsialistidele. Vestlusringis osa-
levad "Apteeker Melchiori" filmide 
üks stsenariste Olle Mirme, ajaloo-
lane Inna Põltsam-Jürjo ja "Apteeker 
Melchiori" mängu üks loojatest Inese 
Freimane Õpetajate majast. Konkur-
si tingimuste ja kogu arheoloogiasü-
gise programmiga saab lähemalt tut-
vuda linnamuuseumi kodulehel lin-
namuuseum.ee. 

Linnamuuseumi arheoloogiasügis kutsub seiklema apteeker Melchiori radadel 

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE

Filmis mängib ap-
teeker Melchiori 
Märten Metsaviir.
Robert Lang


