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"Mu last kägistati, lükati 
trepist alla, mõnitati," kirjel-
dab Maie oma lapse piina-
rikkaid koolipäevi. Kool te-
gutses aga täiesti küündi-
matult – klassi kõigi vane-
mate ja laste ees hakati kiu-
samise lugusid üle rääkima. 
"Ja mis põhiline, kiusajate 
vanemad õigustasid oma 
lapsi," jätkas naine. Kahjuks 
ei julge koolid kiusajaid ega 
nende vanemaid korrale 
kutsuda.

Maie poeg koges koolikiu-
samist esimesest viienda klas-
sini. Ta oli suurema osa klassi 
sihtmärk ning eri viisidel kiu-
sati teda vahetpidamata. Ema-
le teeb seda aega meenutades 
eriti haiget juhtum, kus keha-
lise kasvatuse tunni ajal võe-
ti poja klassist tema koolirii-
ded ja visati need duši alla, 
nii et  tunnist tulles polnud 
lapsel enam midagi kuiva sel-
ga panna.

Teise julmusena kirjeldab 
Maie seika, mil poeg võis ol-
la 12-aastane. "Olin konto-
ris, kui laps helistas mulle ja 
nuttis toru otsas – oli olnud 
sõbrapäev ning ta oli kirjuta-
nud ühele sõbrale kirja," rää-
kis ema. "See võeti teiste kir-
jade seast välja ja loeti klas-
si ees ühe kiusaja poolt ette. 
Terve klass pani n-ö puid al-
la ning naeris mu lapse välja – 
kõik need sõnad, mis olid sü-
damest kirja pandud!"

Ainult üks koosolek
Koolis justkui üritati kiu-

sulahendusega tegeleda, kuid 
see piirdus vaid ühe kohtumi-
sega, kuhu kutsuti kõik lapsed 
ja vanemad kokku. Seal liht-
salt räägiti õudused taas üle: 
kuidas Maie pojale on topi-
tud võõraid asju kotti, lüka-
tud ta trepist alla, togitud ja 
kägistatud, asju ära võetud 
jne. "Kiusajate vanemad aga 
õigustasid oma lapsi – nad olid 
täielikult laste peeglid," nen-
tis Maie. Sealjuures on irooni-
line, et kool oli liitunud kiu-
samisvaba kooli programmi-
ga. Õpetajad lihtsalt karda-
vad kiusajate vanemate seas 
end kehtestada. Saades aru, 
et koolilt abi ei terenda, püü-
dis ema lapsele lihtsalt toeks 
olla ja rohkem kooli poole 
ei pöördunud. "Veel vähem 
saab vanem teha – sa ju ei 
otsi neid lapsi üles ega hak-
ka neid füüsiliselt nuhtlema," 
ohkas Maie.

Mingil ajal keeldus poiss 
kooli minemast. "Ta läks 
hommikul otse kooliõe juurde 
ja ütles, et tal on halb. Õde 
saatis ta koju ning järgmi-
ne päev kordus kõik uuesti," 
meenutas Maie. "Ja lõpuks 
ütles poeg, et enam ta koo-

li ei lähe." Ema üritas kodus 
iga nurga alt põhjuseni jõu-
da ja viimaks rääkiski poiss 
nuttes end tühjaks.

Kiusataval poisil jagus hoo-
limata kõigest kiusajate suh-
tes kaastunnet. "Ühel õhtul 
vaatasime uudiseid ja nägime 
kiusajast klassivenna pilti, kes 
oli Tallinnas kadunud," rääkis 
Maie. "Minu poeg ütles, et on 
tema pärast mures." 

Maie ja tema poja rasked 
aastad lõppesid siis, kui kiusa-
jad kasvasid vägivaldsest käi-
tumisest välja. Ema on aga mu-
res, et kogetu võib kunagi hil-
jem tagasi tulla. "Mul on nii 
kohutavalt kahju, et laps pidi 
midagi sellist üle elama. Ma 
ei suuda mõelda välja jõhk-
ramat asja lapse suhtes, kes 
on väike, haavatav ja maail-
male avatud."

Lapsepõlves kogetu jätab 
jälje kogu eluks

Linda-Mari, kes koges koo-
li ajal kiusamist, on nüüd ise 
kahe lapse ema. Hirm, et sa-
ma muster kordub ka tema 
laste puhul, viis naise selle-
ni, et ta otsustas nad kodu-
õppele jätta. "Kui poeg ja te-
mast kaks aastat noorem tü-
tar hakkasid koolieale lähene-
ma, oli mul suur hirm, et äk-
ki neil juhtub ka midagi sar-
nast ning see jätab väga tuge-
va jälje," rääkis ta. Seega olid 
tema lapsed pikalt koduõppel: 
poeg kolm aastat, tütar aasta. 
"Sellest sügisest tahtsid lapsed 
ise kooli minna, sest sotsiaal-
sus on lastele siiski väga vaja-
lik ning seda on raske mujalt 
leida kui koolist," nentis naine. 
Õnneks ei ole lastel problee-
me tekkinud ja ka Linda-Mari 
enda hirmud on leevenenud.

Kiusamine tekitab kindlas-
ti väga tugeva trauma. Linda-
Mari usub, et kõike ei seosta-
ta konkreetsete sündmustega, 
aga kui inimene hakkab te-
raapias käima ja rohkem 
uurima, mis tal sees 
emotsioonidega 
toimub, läheb 
ta enamas-
ti tagasi 
lapsepõl-
ve. "Just 
traumaa-
tilised 
sündmu-
sed mõju-
tavad meid, 
sealjuures ei 
pruugi need ol-
la ainult füüsili-
sed traumad – iga-
sugune vaimne ja emotsio-
naalne kiusamine võib olla 
väga tugeva mõjuga," nentis 
Linda-Mari. "Probleem jääb 
ühiskonda koos inimestega, 
keda kiusati."

Linda-Mari on veendunud, 
et kooli vahetamine ei ole la-
hendus. "Koolikiusamise ohv-
ritele mõeldud juhendid ütle-
vad, et kooli vahetamine ei ai-
ta ja seda ei peaks tegema," 
tõi ta välja. "Tihti kiusami-
ne jätkub – meil on tänapäe-
val ju sotsiaalmeedia ja tih-

ti annavad ühed  koolikaas-
lased kiusamise teistele üle. 
Lisaks jääb probleem kiusa-
tavale alles – uues koolis on 
ta veel ebakindlam. Problee-
mi peaks lahendama kohas, 
kus see tekib."

Oma koolikiusamise koge-
musest on Linda-Mari palju 
õppinud. "Kõige rohkem on 
see seotud andestamise vaja-
dusega – sa pead andestama 
oma kunagistele kiusajatele, 
et üle saada sellest, mis toi-
mus lapsepõlves," rääkis ta. 

Väikest kiusamist ei ole
Kui kiusamine leiab aset 

kooliseinte vahel, on kooli 
juhtkonna vastutada, et see 
ei jätkuks. Seaduse järgi on 
koolidel kohustus tagada igale 
õpilasele heaolu ja turvalisus. 

"Ma arvan, et need, kes 
kiusamist eitavad, teevad va-
lesti – probleem on olemas ja 
sellega tuleb tegeleda," rõhu-
tas Tallinna kunstigümnaasiu-
mi matemaatikaõpetaja, klas-
sijuhataja Eva-Maria Djomin. 
"Koolikiusamine ei ole see, 
kui lapsel on juba jope kat-
ki ja silm sinine, vaid seegi, 
kui lapsele öeldakse halvas-
ti või võetakse tunnis kasvõi 
korraks tema pinal ära. Isegi 
see on kiusamine, millele tu-
leb reageerida."

Kunstigümnaasiumis on põ-
himõte, et kui märgatakse, 
siis kohe tegeldakse. "Mugav 
oleks kõndida mööda, kui sa 
näed, et kõrval väikesed lap-
sed kaklevad," nentis Djomin. 
"Aga siis tulebki leida jõudu, 
et reageerida, sest asi võib 
kasvada suuremaks – see on 
õpetajate ülesanne ja kohus-
tus. Kasvõi väike kiusamine 
võib last nii palju mõjutada."

Psühholoog Kertu Leesmaa 
sõnul saab vanem olla märka-
ja  ja lapse enesekindluse alal-
hoidja, kui lapsel peaks koolis 
midagi kehvasti olema. "Koo-

likiusamise lahendamisse 
tuleb kaasata vane-

mad, õpetajad, 
kooli tugivõr-

gustik koos-
töös," too-
nitas psüh-
holoog. 

Ka 
Leesmaa 
sõnul tu-
leb kiusa-

jate puhul 
alati mõel-

da, mis on lap-
se taust, kes teist 

kiusama kipub. "On 
näha, et kiusajate perekon-

nas võib jääda mingi kon-
takt saamata ning lapsel po-
le muud viisi end tõestada. 
Kui kiusamine on grupiviisi-
line, võib seal kaasa mängi-
da karjaefekt või meeskon-
natunne: kui üks lastest on 
rohkem krutskeid täis või sot-
siaalselt kehvemate oskuste-
ga, lähevad teised kaasa, ku-
na paratamatult juhindub ini-
mene tugevama järgi grupis. 
Laste puhul on ilmselge, et 
liidrid paistavad välja ja nen-

KIUSAMISE HAAVAD: Ohver pelgab teisi inimesi  
kogu oma elu ega usu, et ta ise on väärtuslik
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Kui kannatanu lahkub, kiusajad aga jäävad 
kooli, leitakse peagi uus ohver
Kiusamist on kogenud iga viies laps, 
samas vaid pooled koolitööta-
jad usuvad, et suudavad 
kiusamist peatada.

SA Kiusamisvaba 
Kooli sisujuht, psühho-
loog Kristiina Treial 
(pildil) tõdes, et Eestis 
paraku soovitatakse 
ohvrile sageli kooli va-
hetada, mis on nagu vii-
mane appikarje. "See pole 
lahendus ka seetõttu, et kui 
kiusatav laps läheb ära, leitakse üsna 
ruttu uus sihtmärk. Valitakse uus ohver, 
sest klassi suhtlusmustrites on kahjus-
tav käitumine sees – lastel, kes neid te-
gevusi teevad, jäävad ju alles. Seega 
hakkavad järgmised lapsed kannatama, 
kui probleemi ei lahendata."

Kristiina Treial rõhutas, et koolikiusa-
mine ei ole lihtsalt laste omavaheline asi 
ega suureks kasvamise loomulik osa, 
vaid võib olla tõsine ja kahjustav. "Kiu-
samisel – ka näiliselt kergel – võivad 
olla last väga katki tegevad tagajärjed," 
toonitas Treial. Kiusamise kriminalisee-
rimist on eri riikides tehtud, Eestis küll 
mitte, siiski aga võime näha osades kiu-
samisjuhtumistes väärteo või kuriteo 
koosseisu ja sellistel puhkudel on polit-
sei sekkumine õigustatud. "Teinekord 
jäävad need protsessid tõendite puu-
dumise taha: on väikest narrimist, mis 
on näiliselt kerge, aga kui seda tehakse 
palju, kaua ja kogu grupi poolt, mõjub 
see väga laastavalt," rääkis Treial.

Koolikiusamise ning laste ja noorte 
suitsiidimõtete, -katsete ja -tegude va-

hel on eri uuringute põhjal leitud seo-
seid. "See tähendab, et lapsed, kes 

on hätta sattunud kaaslaste 
julmuse või oskamatuse tõt-

tu muul moel olukordi la-
hendada, on jäänud abi-
ta," märkis psühholoog. 

Mõttekoja Praxis ke-
vadel avalikustatud uu-

ringust selgus, et vaid 
pooled koolitöötajad taju-

vad, et nad suudavad õpilas-
tevahelist kiusamist takistada. 

Oma võimetesse ja oskustesse usuvad 
kõige vähem vanemas eas õpetajad. 
Kolmandik koolitöötajatest ei kasuta 
ühegi ennetusprogrammi. Ennetus-
programmide metoodikaid kasutavad 
koolides tihti vaid üksikud töötajad. Sa-
mas iga viies põhikooli õpilane ütleb, et 
teda on viimaste kuude jooksul koolis 
kiusatud. 

KiVa programm ei ole vaid ennetus-
tegevus, vaid ka meetod juhtumite la-
hendamiseks. Treiali sõnul võib näha, et 
koolides, kes on programmi süsteem-
selt kasutanud, langeb kiusamise all 
kannatavate õpilaste protsent kogu 
aeg. Siiski on üle Eesti KiVa programmi-
ga liitunud vaid 120 kooli ja pealinnas 
25 kooli, mis on väga väike hulk, arves-
tades, et iga viies laps kannatab kooli-
kiusamise all.

Mujal maailmas suhtutakse kiusamis-
se üha tõsisemalt. Näiteks Jaapan keh-
testas küberkiusamise eest kuni kahe-
aastase vanglakaristuse, kuna üks nai-
ne sooritas seal peale küberkiusamise 
ohvriks langemist enesetapu.

Tihti on kiusuennetusprogrammid vaid fassaad. Kool on sellega küll ametlikult liitunud, kuid tegelikult kiusamist ei väldi, sest see on töötajatele ebamugav lisakohustus. Nii kannatavad mitmed lapsed 
ja noored. Ka koolipsühholoog, kes peaks kiusatavat aitama, võib olla täis eelarvamusi ja võtta kiusatava suhtes negatiivse hoiaku. Scanpix

Õpetajad  
lihtsalt kardavad 

end kiusajate  
vanemate seas 

kehtestada.
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de järgi tahetakse juhinduda. 
Kui liider kipub olema see, 
kes teistele klassiruumis lii-
ga teeb, on väga kurb."

Laste puhul ei aita Leesmaa 
kinnitusel manitsemine, et nii 
ei tohi teha või et kiusamine 
on halb. Et laps avaneks, on 
vaja aega, ta ei pruugi vastata 
hurjutamisele. "Pigem on olu-
line leida juurpõhjus, miks laps 
on aru saanud, et nii võib te-
ha," rõhutas psühholoog. 

Kiusamise mõju lapse psüü-
hikale on alati väga ränk. "Kui 
laps kogeb, et maailm on oht-
lik, kedagi ei saa usaldada ja 
ta tunneb end üksi, on suurem 
tõenäosus et ta näeb nii maa-
ilma ka täiskasvanuna," tõ-
des Leesmaa. "Inimesel võib 
välja kujuneda sügav depres-
sioon, paanika- või ärevushäi-
re ja ka muud kehalised sümp-
tomid teistega kohtudes." Sel-
line inimene võib psühholoogi 
sõnul jätta elus tegemata olu-
lisi asju, mida ta väga tahaks 
teha. Seega, kiusamisel on tu-
gev mõju kogu ülejäänud elu-
joonele.

Kiusamine on süsteemne 
piinamine

Eesti koolipsühholoogide 
ühingu juhi Karmen Maikalu 
kogemus näitab, et mõnikord 
pöördub tema poole õpetaja, 
kes on kiusamist märganud, 
aga tulevad ka lapsed, kes kiu-
samist pealt näevad ja on selle 
pärast mures. "Mõnikord pöör-
duvad ka lapsevanemad, kes ot-
sivad abi justkui võõrale lapse-

le, aga pöördunud on ka kiusa-
jate vanemad," lisas Maikalu.

Kui 1990ndate alguses töö-
tasid koolipsühholoogid vaid 
üksikutes koolides, on neid 
nüüd üle Eesti ametis pisut 
rohkem kui pooltes koolides. 
"Ma ei tahaks öelda, et koo-
lid ei taha kiusamisest rääki-
da, pigem on küsimus selles, 
et koolid ei oska neid teema-
sid adekvaatselt käsitleda – ei 
nähta olukorra tõsidust," tõ-
des Maikalu. "Võib-olla mõ-
nikord tundub, et ah, et see 
on lihtsalt üks väike mööduv 
tüli, mida ikka laste hulgas 
esineb!"

Maikalu sõnul  peaks kiu-
samise lõpetamiseks  koostööd 
tegema kogu kool, sh sotsiaal-
pedagoog, õpetajad ja klassiju-
hatajad jne. "Tegeletakse ter-
ve klassiga, mõnikord on vaja 
ka koosolekul kõigi lastevane-
matega kokkulepped teha. Me 
peame koolis aru saama, mis on 
õige, mis on vale, mida tohib ja 
mida ei tohi. See laps, kes n-ö 
agressiivselt käitub teise lapse 
suhtes, peab aru saama, mis on 
tema vastutus ja kust läheb so-
bimatu käitumise piir."

Maikalu sõnul tuleb tähe-
lepanu pöörata ka neile las-
tele, kes kiusu lihtsalt pealt 
vaatavad. "Ka neile tuleb 
öelda, mida nemad tegema 
peaks" selgitas ta. "Kas ma 
lähen kiusamisega kaasa, 
teen näo, nagu ei märkaks, 
või toetan klassikaaslast, ke-
da kiusatakse"

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

"Kiusamise ohvriks võib 
langeda iga laps ja kiusa-
mise võimalus on igas gru-
pis. Kiusaja soovib ronida 
hierarhia tippu, " ütles Turu 
Ülikooli psühholoogiapro-
fessor Christina Salmivalli. 
"Samas on koolil kohustus 
seda ära hoida. Moraalselt 
ja juriidiliselt vastutavad 
kiusamise eest kõik, kes on 
seda pealt näinud – õpeta-
jad, direktor … kogu kool. "

Tulemused üle maailma näi-
tavad, et Soome Turu Ülikooli 
teadlaste poolt välja töötatud 
programm KiVa aitab koolides 
oluliselt kiusamist vähenda-
da. Programmi on välja tööta-
nud eksperdid, kes aastaküm-
neid uurinud kiusamist ja sel-
le mehhanisme, Pealinn rää-
kis selle ühe looja Christina 
Salmivalliga.

Eestis on  kiusamine üks pea-
mine laste enesetappude põh-
jus, näiteks pärast aastatepik-
kust kiusamist võttis endalt elu 
19-aastane Heldin Nool. Kes 
neil juhtudel vastutab?

Jah, sarnaseid juhtumeid 
on meil ka Soomes olnud. 
Kui õpetajad olid sellest tead-
likud, siis on neil juriidili-
selt  kohustus midagi ette võt-
ta. Teha kõik, mis võimalik, 
et seda  ära hoida. Ma ar-
van, et antud juhul vastutab 
koolipersonal, kuid moraalne 
vastutus lasub teatud mõttes 
kõigil, kes olid pealtnägijad. 
Noored peaksid mõtlema sel-
lele, kui suured ja laastavad 
võivad olla kiusamise taga-
järjed ohvrile.

Nüüdseks teame tänu eri 
uuringutele, et kõige levinum 
kiusamisviis on verbaalne. See 
on avalik naeruvääristamine, 
verbaalne kuritarvitamine ja 
süstemaatilised halvustavad 
sõnad kellegi pihta.

Kuid mõnikord juhtub ka 
tõesti traagilisi lugusid. Soo-
mes tapeti kaks aastat tagasi 
16-aastane poiss, keda oli sa-
muti  aastaid kiusatud. Ühel 
reede õhtul tapsid poisi tema 
"sõbrad", kes olid tegelikult ta 
kiusajad.  Samas olid need ka 
ainsad "sõbrad" või eakaasla-
sed, kellega ta koos aega vee-
tis. Kiusajad jätsid poisi surnu-
keha parki, ta leiti alles pärast 
nädalavahetust. Politsei kirjel-
das seda pikaajalist kiusamist 
ja surmaga lõppenud juhtu-
mit kui äärmiselt jõhkrat. Seda 
juhtumit peetakse Soomes vä-
ga ebatavaliseks ründajate va-
nuse ja kuriteo iseloomu tõttu. 
See oli tõesti kohutav.

Hiljutisest Praxise uuringust 
selgus, et umbes pooled õpe-
tajad arvavad, et nad ei suu-
da kiusuga midagi ette võtta ja 
kolmandik neist ei kasuta kiu-
suennetusprogrammi. Kas ei 
ole nii, et kui koolil ja õpetaja-
tel puudub usk, et nad saavad 
kiusamist ära hoida, siis puu-
dub usk abisse ka õpilastel?

Jah. Ma arvan, et õpetaja-
te suhtumine, nende usk oma 
võimesse midagi ära teha on 
väga oluline. Õpilastele tuleb 
kinnitada, et õpetajad teavad, 
mida teha, sest vastasel juhul 
kardavad õpilased ka kiusa-
misest rääkida, sest teavad, 
et midagi ei muutu. Või äkki 
teevad õpetajad midagi, mis 

teeb asja veel hullemaks. See 
on sageli õpilaste hirm. See-
ga vajavad õpetajad koolitust, 
tuge ja konsultatsiooni.Kui di-
rektor toetab aktiivselt kiusa-
misvastast tööd, on palju tõe-
näolisem, et kiusamist enne-
tatakse ja sellesse sekkutak-
se tõhusalt.

Mõnikord kiusatakse koolis se-
da last, kellel ei ole kõige uue-
maid ja popimaid asju. Kas 
vaesemate perede lapsi kiusa-
takse rohkem? 

Soomes ei ole majandusli-
kud erinevused inimeste va-
hel nii suured, aga kindlasti 
mõnes koolis või klassis võib 
teatud asjade olemasolu n-ö 
normiks saada. 

Tegurid, mis viivad kiusa-
miseni või ohvriks langemi-
seni, on väga erinevad. Näi-
teks uurisime mõningaid kiu-
samise psühholoogilisi riski-
tegureid ja leidsime, et lapse 
suur sotsiaalne ärevus kasva-
tab tema kiusamise tõenäo-
sust. See on tegelikult kohu-
tav, sest sotsiaalselt katki või 
murelikud lapsed ja noored 
vajaksid just julgustust ja vas-
tupidist kohtlemist. Kas neid 
lõpuks kiusatakse või mitte, 
sõltub aga klassi sisekliimast 
ehk sellest, kuidas kõrvalseis-
jad reageerivad.

Miks üldse tekib laste vahel 
kiusamine ehk mis tekitab neis 
kurjust?

Inimestena on meil palju 
positiivseid omadusi, me või-
me olla lahked, toetavad, lõbu-
sad. Kuid loomulikult on meil 
ka negatiivseid jooni. Ma ar-
van, et kiusamine on püsivate 
gruppide, nagu näiteks klass, 
puhul üks püsiv omadus. Igas 
rühmas hakkavad kergesti are-

nema hierarhiad. Mõned indi-
viidid on altimad domineeri-
ma ja nad tahavad ronida üks-
kõik mil moel hierarhia tippu,  
see on üks inimeseks olemise 
negatiivseid külgi. 

Kiusamine ei ole tingima-
ta patoloogilise rühma tun-
nus. Kiusamise tekke potent-
siaal on olemas igas rühmas, 
nagu ka agressiivse käitumi-
se potentsiaal on olemas igas 
inimeses. 

Laste käitumises ilmneb 
tihti kaasasündinud võime 
käituda agressiivselt – nad 
löövad üksteist, võ-
tavad teistelt las-
telt mänguas-
ju ära, või-
vad juuk-
seid tiri-
da jne. 
Me pea-
me neile 
õpetama, 
et sellise 
käitumise-
ga ei saa se-
da, mida soo-
vitakse. Me saa-
me õpetada lastele, 
et nii ei ole õige.

Kiusaja on tihti klassis nega-
tiivse liidri rollis. Eestis oli 
juhtum, kus klassi liider nõu-
dis trahvi igaühelt, kes kiusa-
tava poisiga rääkisid. Kuidas 
kiusajate manipuleerimist pea-
tada?

Sellised olukorrad, kus kiu-
saja on juhtival positsioonil, 
domineeriv ja teised kardavad 
teda, on väga keerulised. Tu-
leks panna enamus lapsi tead-
vustama ja nägema, kuidas see 
üks inimene nendega tegeli-
kult manipuleerib ja kasutab 
neid oma eesmärkide saavu-
tamiseks lihtsalt ära.

Aga kiusajad ei ole kõik 
ühesugused. Meil on üks kol-
leeg, kes vaatleb kiusajaid, ja 
tegelikult on mõned neist po-
pulaarsed, kuid on ka staatu-
selt keskmisi või neid, kes on 
ise olnud ohvrid.

Miks mõnes koolis on kiusajad 
populaarsed ja teises mitte?

Ma arvan, et keskmise staa-
tusega lapsed, kes lõpuks teisi 
kiusavad, on väga palju mõju-
tatud näiteks eakaaslaste jul-
madest mõjutustest. See tähen-

dab, et ka väga lahked ja 
toredad lapsed või-

vad kedagi kiu-
sata. Lapsed 

teevad oma 
sõprusrin-
gis tava-
liselt ru-
malusi il-
ma mõt-
lemata. 
Nende 

puhul on 
kiusamise 

motivatsioon 
veidi teistsugu-

ne, kui nö populaar-
setel liidritel, kelle jaoks võib 

juhipositsioon olla see, mis 
nende käitumist toidab. Nad 
tahavad olla veelgi dominee-
rivamad, kui nad juba on.

Kuidas õpetada lapsi nii, et 
nad ise blokeeriks kiusajate te-
gevuse?

Kiusamine mõjutab tõest 
ka kõrvalseisjaid. See võib 
tekitada nendes segadust, 
piinlikkust ja häbi, aga va-
hele astuda ka ei julgeta, 
sest kardetakse iseenda hea-
olu pärast.

KIUSAMISE HAAVAD: Ohver pelgab teisi inimesi  
kogu oma elu ega usu, et ta ise on väärtuslik

Tihti on kiusuennetusprogrammid vaid fassaad. Kool on sellega küll ametlikult liitunud, kuid tegelikult kiusamist ei väldi, sest see on töötajatele ebamugav lisakohustus. Nii kannatavad mitmed lapsed 
ja noored. Ka koolipsühholoog, kes peaks kiusatavat aitama, võib olla täis eelarvamusi ja võtta kiusatava suhtes negatiivse hoiaku. Scanpix

16-aastast poissi 
kiusanud "sõbrad" 
lõpuks tapsid ta ja 

jätsid surnukeha 
parki.

KIUSUPROGRAMMI 
LOOJA: Koolivägivalla 
mõju lapsele on laastav – 
õpetajad peavad tegema iga 
päev kõik, et seda ära hoida

järgneb lk 4

"Kui õpetajad on kiusa-
misest teadlikud, on 
neil juriidiliselt kohus-
tus teha kõik, mis või-
malik, et seda ära hoi-
da," lausus Christina 
Salmivalli. 



4  •  14. november 2022  •  KOOLIVÄGIVALD

"Kutsume spordihommiku-
ga kõiki linlasi aktiivselt päe-
va alustama ja eri  treenin-
gutes kaasa lööma, sest 
hommikune liigutamine an-
nab energiat ja hea tuju ko-
gu päevaks," ütles linnapea 
Mihhail Kõlvart, kelle sõnul 
on seekord lastele mõeldud 
spetsiaalne "Spordiminuti" 
väljakutse.

Reedel, 25. novembril kella 
8-9 toimub linna kolmes spor-
dihallis ja kolmes taliujumiskes-
kuses spordihommik, mille raa-
mes saavad kõik huvilised osa-
leda tasuta treeningutel.

Kogenud treenerid  
juhendavad trenni

Energiarikast programmi ju-
hivad mitmed Eesti tippsportla-
sed ja harrastussportlaste ees-
kujud:  BC Kalev/Cramo korv-
pallimeeskond, Ott Kiivikas ja 
linnapea Mihhail Kõlvart. Tali-
ujumiskeskustesse on oodatud 
nii algajad kui ka kogenud ta-
lisuplejad, kohapeal juhendavad 
instruktorid.

Spordihommiku traditsioo-
ni algatanud linnapea Mihhail 
Kõlvarti sõnul soovitakse ka-
heksandat korda toimuva spor-
dihommikuga pakkuda linlaste-
le võimalust kogenud treenerite 
juhendamisel avastada ja tuleta-
da meelde hommikuspordi kasu-
likkust. "Tallinn on tunnistatud 
Euroopa spordipealinn 2025 tiit-
li vääriliseks ning selleks andsid 
oma panuse kõik meie treene-

rid, sportlased ja aktiivset elu-
viisi väärtustavad linlased. Just 
üheskoos saame sportlikkust ja 
tervislikku eluviisi esile tõsta 
ning seeläbi olla rahvana ter-
vemad," rääkis Kõlvart. "Tä-
navu saavad huvilised osaleda 
hommikustes trennides, julge-
mad võivad isegi külmas vees 
ujuda, lastele aga on spetsiaal-
ne "Spordiminuti" väljakutse."

Spordihommiku raames vii-
vad juhendatud treeningprog-
rammi läbi pealinna esindus-
võistkond BC Kalev/Cramo 
korvpallimeeskond oma kodu-
saalis Kalevi spordihallis. Sõ-
le spordihallis korraldab hom-
mikust treeningut pealinna pa-

rim meessportlane Ott Kiivikas 
ning Lasnamäe kergejõustiku-
hallis linnapea Mihhail Kõlvart. 
Treeningud sobivad nii algajate-
le kui ka edasijõudnutele.

Kingituseks tasuta  
pääsmed

Samuti on spordihommikul 
võimalus külastada priipääsme-
ga taliujumiskeskusi koos sau-
nateenusega: Pirital asuvat ta-
liujumiskeskust, Vanasadamas 
asuvat Iceswim festivali bassei-
ni (Admiraliteedibassein) ning 
Nõmme spordikeskuse talisup-
luskeskust. Kõikides keskustes 
on kohapeal ka instruktorid. 
Oodatud on nii kogenud tali-

suplejad kui ka need, kes soo-
vivad sellega algust teha.

Nii spordihallides kui ka tali-
ujumiskeskustes toimuvad tree-
ningud on osalejatele tasuta, 
kuid vajalik on eelregistreerimi-
ne. Registreerida saab siin: htt-
ps://forms.gle/UHhjnR1UbM-
Lzt1aQ7.

Spordihommikul osalejad 
saavad kingituseks tasuta pääs-
med pealinna spordikeskustes-
se aasta lõpuni. Samuti ootavad 
spordihommikul kaasategijaid 
tervislikud smuutid. Haridus-
asutustel on võimalus osaleda 
spordiminuti väljakutses. Spor-
dihommikul saavad kaasa lüüa 
koolid ja lasteaiad, tehes tõhu-

said spordiharjutusi vaid mõne 
minuti jooksul. Koolidele näitab 
video teel treeningharjutusi ette 
olümpiavõtja ja maailmameister 
Gerd Kanter. Tallinna lasteae-
dade lapsed saavad aga aktiiv-
set hommikut veeta video va-
hendusel koos Lotte ja Roosiga. 

Täpsem programm ja info: 
tallinn.ee/spordihommik

2015. aastal esmakordselt toi-
munud spordihommik kutsub 
nüüd igal aastal novembrikuus 
linlasi aktiivselt liikuma. Spordi-
hommiku eesmärgiks on inimes-
tele meelde tuletada, et mõõdu-
kas liikumine on aasta ringi olu-
line ning ka pimedal ja külmal 
ajal leiab selleks eri võimalusi.

Minu arvates on oluline 
koos õpilastega arutada – 
miks mitte ka ajurünnakut 
teha ning vastata küsimuste-
le –, millised on need väike-
sed sammud, mida nad saa-
vad selles suunas astuda. Tei-
seks peab loomulikult olema 
julgus. Kui kedagi kiusatak-
se, siis ei minda sellega kaa-
sa, vaid otsitakse näiteks abi 
ja sellega antakse märku, et 
mina sellist asja ei tolereeri.

Kiusamise ohver ei suuda ka 
enam õppimisele keskenduda 
või ei soovi minna kooli. Kui 
paljude laste õpingutee katkeb 
kiusu tõttu?

Kiusamine on tegelikult üs-
na tavaline koolist väljalange-
mise põhjus. Me teeme Soomes 
praegu järeluuringut noore täis-
kasvanuea kohta. Meil on õpi-
lasi, kes osalesid suures küsit-
luses umbes 14-15 aastat tagasi 
ja nüüd on nad noored täiskas-
vanud. Uurime nendelt vaim-
se tervise probleemide ja hea-
olu kohta. Lisaks ühendasime 
küsitluse Soome andmeregist-
riga, et saaksime vaadata nen-
de inimeste haridust, tööhõivet, 
sissetulekut ja perekonnaseisu. 
Selline statistika näitab meile, 
kuidas on lapsepõlves ohvriks 
langemise kogemused mõjuta-
nud nende pikaajalist arengut, 
haridust ja ka karjääri.

Kuidas saada vaimselt üle koo-
liea kiusu traumast?

See on väga hea küsimus. 
Muidugi on oluline juhtunut kui-

dagi töödelda ja väga hea on 
võib-olla teha seda mõne asja-
tundliku inimesega. Pean sil-
mas, et kui tunnete endiselt, et 
teie elu on kuidagi piiratud või 
olete juhtunu pärast ikka  äre-
vil või depressioonis, siis oleks 
mõistlik eksperdiga rääkida.

Sel juhul ei ole hea, kui ini-
mene jääb üksi  ja mõtleb nen-
dest negatiivsetest kogemustest 
järjepidevalt uuesti ja uuesti. See 
võib põhjustada veelgi rohkem 
depressiooni. Seega on väga hea, 
et suudad selle kõik kuidagi läbi 
töötada ja siis lahti lasta.

Millised on peamised vead, mi-
da koolid kiusuga võitlemisel 
teevad?

Üks viga on lühiajaline kam-
paania, mis ei too muutust. 
Kampaaniad on head tead-

likkuse tõstmiseks, kuid need 
muudavad harva laste ja noorte 
käitumist.  Kiusuennetus peab 
olema süstemaatiline, saama 
kooli igapäevaelu ja töö osaks. 

Veel üks viga, mis mulle 
meenub, on seotud kiusamisse 
sekkumisega.  Oletame, et õpe-
taja märkab vahetunnis mõnda 
agressiivset käitumist, ta sek-
kub ja ütleb lastele, et nad ko-
he lõpetaksid. Järgmisel päeval 
näeb õpetaja uuesti kiusamist, 
võib-olla kiusatakse sama last 
ning ta sekkub. Ma olen õpe-
tajatele rääkinud, et sellest ei 
piisa, kui nad üksikutesse epi-
soodidesse sekkuvad. Selle ase-
mel peavad nad muutma kiusa-
misolukorda tervikuna.

See tähendab, et nad peavad 
rääkima kiusajatega ja ütlema 
koolijuhile, et koolis on laps, 

keda koheldakse korduvalt hal-
vasti ning see peab muutu-
ma. Seega ei tähen-
da see ainult rea-
geerimist, kui 
nähakse kiu-
samist oma 
silme all, 
vaid tões-
ti olukor-
ra lõplik-
ku lahen-
damist. 
Niimoodi 
tuleb sekku-
da!

KiVa programm on 
vähendanud Soomes kooli-
kiusamist,  kahandanud ka koo-
list väljalangemist ja isegi küber-
kiusamist. Kuidas seda viimast 
suudeti vähendada?

See on hea küsimus, kuidas 
saab koolipõhine programm mõ-
jutada midagi, mida teevad lap-
sed oma vabal ajal. Kuid asjad, 
mida KiVa-tundides õpetame, 
on väga üldised: lugupidav suh-
tumine; heatahtlikkus;mida te-
ha, kui kedagi koheldakse hal-
vasti; millised võivad olla kiu-
samise tagajärjed. Neid reegleid 
tuleks nõuda ka laste vaba aja 
tegevustes ja veebikäitumises.

Veebikiusamine on väga ti-
hedalt seotud ka koolikiusami-
sega. Väga sageli kiusatakse in-
ternetis sama last, keda kiu-
satakse ka koolis näost näk-
ku. Ja samamoodi kiusavad 
samad lapsed, kes muidu kiu-
savad koolis, edasi internetis.

Kas on võimalik luua klassi, 
kus ei kiusata?

Ma arvan, et see ei ole võima-
tu, aga selle taga  on järjepidev 

ennetus. Ma kasutan sageli tol-
muimeja näidet. Kui os-

tate poest suurepä-
rase tolmuime-

ja, siis looda-
te, et tulemu-
seks on ime-
liselt puhas 
kodu. Aga 
ega teie 
kodu en-
ne puhtaks 

ei saa, kui 
te ei võta se-

da tolmuimejat 
kätte ega alusta ko-

ristamist. Ja et teie ko-
du püsiks korras ja puhas, pea-

te seda pidevalt korras hoidma.
Täpselt samamoodi peab Ki-

Va programmi kasutama ko-
gu aeg.

Spordihommikul pääseb tasuta taliujumiskeskustesse  
ning treeningsaalis saab harjutada koos tippudega

Kui kool on kiusuennetusprogrammiga liitunud, tuleb sellega ka tõsiselt tegeleda. Albert Truuväärt

Linnapea Mihhail Kõlvartiga saab hommikul võimelda Lasnamäe kerge-
jõustikuhallis. Albert Truuväärt

Maroko kuu  
botaanikaaias 

2021. aasta kevadest on bo-
taanikaaed kehastunud Tai-
meriigi suursaatkonnaks, tä-
navune november on pühen-
datud Marokole. Toimuvad te-
maatilised ekskursioonid, näi-
tused ja töötoad, 19. ja 26. 
novembril kl 12 algavad bo-
taanik Urmas Laansoo juhen-
damisel ringkäigud Maroko 
taimede tundmaõppimiseks. 
19. novembril tähistatakse bo-
taanikaaias ka Maroko ise-
seisvuspäeva. 

 

Retk apteeker 
Melchiori  
radadel
19. novembri ekskursioonil 
tutvustab linnamuuseum linna 
läbi apteeker Melchiori silma-
de, sealjuures selgitatakse 
ajalooteemalise filmi tegemise 
nüansse. Eestikeelne retk al-
gab kl 12.30 ja venekeelne kl 
13.30 Kiek in de Köki suurtüki-
torni juurest. Edasi liigutakse 
läbi ordurüütlitele kuuluva 
Toompea hansakaupmeeste 
valitsetavasse all-linna. Teel 
külastatakse 600-aastast 
Raeapteeki, mekitakse aptee-
ginapsu ja Panis Martiust. 
Retk lõpeb linnamuuseumis, 
kus tutvustatakse teemako-
haseid 15. sajandi leide. Piletid 
Fienta.com, loe lähemalt  
www.linnamuuseum.ee 

Näitus  
tutvustab Vilde  
näidendite 
skandaale

Eduard Vilde muuseumis on 
avatud näitus "NAKATAV 
KIRG. Eduard Vilde näidendite 
lugu". Kuigi Vilde kirjutas ainult 
kolm näidendit, on kaks neist 
– "Tabamata ime" ja "Pisu-
händ" – saanud meie  näite-
kirjanduse tüvitekstideks. Ko-
he näituse alguses saab sõna 
umbes 20-aastane Eduard 
Vilde, keda kujutab noorsoo-
teatri näitleja Mart Müürisepp. 
Teada saab, kuidas Vilde näi-
dendid sündisid ja millised 
skandaalid nende kirjutamis-
lugu saatsid. Näha saab värvi-
kat materjali muuseumide ar-
hiividest, lehekülgi originaal-
käsikirjadest, eri kunstnike 
kostüümikavandeid, "Pisuhän-
na" savifiguure, illustratsioone, 
vana filmimaketti jms. Näitus 
Kastellaanimaja galeriis jääb 
avatuks 25. märtsini.

Lahe ei ole 
kiusajaga kaasa 

minna, vaid hoopis 
ohvrile abi  

otsida.

Spordihommiku kava

• Lasnamäe kergejõustiku-
hallis (Punane 45)  hommi-
kuvõimlemine linnapea Mih-
hail Kõlvartiga.

• Sõle spordikeskuses (Sõle 
40a)  üldfüüsiline treening 
pealinna parima mees-
sportlase Ott Kiivikasega.

• Kalevi spordihallis (Juhken-
tali 12)  korvpallitreening BC 
Kalev/Cramo meeskonna-
ga.

• Treeningud sobivad kõigile 
– nii uutele spordihuvilistele 
kui ka pikaaegsetele harras-
tussportlastele. NB! Kohta-
de arv on piiratud!

• Vanasadama Iceswim festi-
vali basseinis (Mere pst 

20c) tasuta taliujumiskes-
kuse külastamine koos sau-
naga.

• Pirita taliujumiskeskuses 
(Purje T3) tasuta taliujumis-
keskuse külastamine koos 
saunaga.

• Nõmme spordikeskuses 
(Külmallika 15a) tasuta tali-
ujumiskeskuse külastamine 
koos saunaga.

• Kõikides taliujumiskeskus-
tes on kohapeal instrukto-
rid. Oodatud on nii kogenud 
talisuplejad kui ka need, kes 
veel pole algust teinud.

• Nii kuival maal kui vees kes-
tavad trennid kella 8-9.

algus lk 3
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Taavi Tamula
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Töö- ja karjäärimess, mis 
koroonapiirangute tõttu 
paaril aastal vahele jäi, toi-
mus möödunud nädalal 
taas ning osutus väga po-
pulaarseks. Lauluväljaku 
klaassaalis said tööotsijad 
võimaluse suhelda ligi 40 
tööd pakkuva ettevõttega.

Messikülastaja Rain oli tulnud 
otsima lao- või metallitööd. Tema 
sõnul on messil ikka parem kui 
interneti tööportaalidest ametit 
otsida. "Siin saab otse tööandja-
tega suhelda," lausus ta.  Triin üt-
les, et tuli abikaasale appi tööd 
leidma. "Ta otsib tööd näiteks 
helitehnikuna," märkis naine. 
"Siin on olemas ka karjääri-
nõustaja, kes saab meid aidata. 
Kuna mu mees on välismaala-
ne, siis on tal keeruline keelt 
valdamata Eestis tööd leida."

Põhiline on töötahe
Tallinnas on praegu üle 17 

700 töötu. Messil värbas uu-
si töötajaid ligi 40 ettevõtet. 
Kütuseelemente tootva firma 
Elcogen tehasejuhi Shamil Na-
dorovi sõnul otsivad nad pide-
valt eri spetsialiste – operaato-
reid, tehnikuid,  hooldusinsene-
re. "Meil on kerkimas uus te-
has, kuhu vajame juurde üle 
saja inimese," lausus ta.

Nadorov märkis, et kuigi osa 
töökohtade puhul on haridus 

oluline, siis tegelikult on kan-
dideerima oodatud eri taus-
taga inimesed. "Meil on väga 
head tööprogrammid. Operaa-
toriks võib tulla ka ilma suurt 
töökogemust omamata, saame 
pakkuda kohapeal väljaõpet. 
Meil on ka mõned operaatorid 
tõusnud inseneriks, sest anna-
me oma meeskonna liikmete-
le võimaluse edasi areneda."

Põhiline on Nadorovi sõnul 
see, et inimesel oleks tööta-
he, distsipliin ja huvi uusi asju 

õppida. "Oleks hea, kui oleks 
ka eesti keele oskus, aga me 
kavandame firmasiseseid ees-
ti keele kursuseid," ütles ta. 
"Me oleme paindlikumad, et 
kõik inimesed saaksid kandi-
deerida. Üle saja inimese on 
juba huvi tundnud! Oleme ül-
latunud ja rahul, et on väga 
palju inimesi, kes on tööst 
huvitatud ja küsivad õigeid 
küsimusi."

Ka Südamekodu kliendisu-
hete juht Olari Nebokat oli kü-

lastajate suurest hulgast meel-
divalt üllatunud. "Meil on kõik 
ankeedid juba otsa saamas," 
märkis ta. "Ma arvasin, et tu-
leb natuke vähem inimesi. Häid 
töötajaid on alati juurde va-
ja. Praegu otsime Merivälja-
le ja Piritale Südamekodudes-
se hooldajaid, abihooldajaid ja 
koristajaid, vabu töökohti on 
umbes 15."

Abihooldaja või koristaja ko-
hale kandideerimiseks Nebo-
kati sõnul mingit erilist kvali-

fikatsiooni vaja ei lähe. "Aga 
kindlasti on kõige tähtsam see, 
et inimene oleks  valmis õppi-
ma, tal oleks positiivne ellu-
suhtumine ja empaatiavõime," 
toonitas ta. "Eakate inimeste-
ga töötamisel on tähtis nende 
heaolu hoida."

Mess läks igati korda
Messi projektijuhi Jekateri-

na Vorobjova sõnul võis päe-
va igati kordaläinuks lugeda, 
kuna külastajaid oli palju. Li-
saks Ukrainast pärit tööotsi-
jatele väisas messi ka hulk 
Eesti inimesi. "Meil oli kol-
me tunni jooksul keskmiselt 
400-800 külastajat," lausus 
ta. "Juba esimese kuue mi-
nutiga oli saalis 600 inimest. 
Nii et võime lugeda messi õn-
nestunuks."

Eduka töösuhte loomiseks 
on Vorobjova hinnangul kõige 
tähtsam tööpakkuja ja -otsija 
vajaduste vastastikune mõist-
mine. "Kui tööandja pakub 
midagi, peab kandidaat kind-
lasti midagi vastu ka pakku-
ma. Valiku teevad ikkagi mõ-
lemad," selgitas ta. "Eelmis-
te värbamispäevade kogemu-
se järgi võib öelda, et tööand-
jad lahkuvad siit keskmiselt 
20-30 huvipakkuva kontak-
tiga, kellega nad hiljem edasi 
suhtlevad."

Vaata loost videot  
www.pealinn.ee

TÖÖMESS: Esimese kuue 
minutiga külastas saali 600 huvilist

Vabamüürlu-
sest kahe  
ilmasõja vahel

19. novembril kl 16 toimub Lü-
hikese jala väravatornis (sis-
sepääs Neitsitorni kaudu) väl-
japaistva tallinlanna elu tut-
vustav teemaõhtu äsja avatud 
näitusel "Nähtamatu valgus. 
Vabamüürlus Tallinnas kahe il-
masõja vahel". Vera Krõža-
novskaja isikust ja tema seos-
test Eesti ja Tallinnaga räägib 
ajaloolane Toomas Abiline, 
maailma ühe esimese nais-
fantaasiakirjaniku loomingut 
tutvustab ning tema romaa-
nist "Vaarao ja prohvet" rää-
gib selle tõlkija ja kirjastaja In-
ga Raitar. Piletid Fienta.com, 
loe lähemalt  www.linnamuu-
seum.ee 

 

Linnaretk  
tutvustab  
kriminaalset  
minevikku

Kiek in de Köki kindlustuste-
muuseumi 17. novembri linna-
retk on pühendatud Tallinna 
kriminaalsele minevikule. 
Poolteist tundi kestval jalu-
tuskäigul tuleb juttu kuritöö-
dest ja karistusest vanas Re-
valis ning õigusemõistmise 
iseärasustest linnas. Jaluta-
takse mööda paiku, mis on 
seotud kuritööde ja õigusrik-
kumiste, kinnipidamiskohtade 
ja hukkamispaikadega. Saab 
astuda sisse ka sinna, kuhu 
tavaliselt ei pääse. Retk algab 
kl 18. Piletid Fienta.com, loe 
lähemalt www.linnamuuseum.
ee 

 

Tasuta loeng 
eesnäärme- 
vähist
Eesnäärmevähi patsientide liit 
kutsub 25. novembril kell 16 
Maakri 19 toimuvale loengule, 
kus selguvad selle haiguse 
olemus, põhjustajad ja ravivõi-
malused. Räägivad Ida-Tallin-
na keskhaigla uroloog Mihhail 
Kovtun ja Soome eesnäärme-
vähiühingu Propo esimees 
Kimmo Järvinen.  

Tööandjad jäid rahule, et said mitmete potentsiaalsete töötajate kontakte, tööotsijatele omakorda meeldis, et 
nad võisid võimalike tööandjatega otse suhelda. Albert Truuväärt

Podcast
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Eestis asub ehitisregistri and-
metel poole miljoni kanti ehitist, 
mida köetakse kas eri tüüpi pui-
dukütusega nagu halud, pelle-
tid või turbabrikett. See number 
on märkimisväärselt suur ehk 
siis üks kolle kahe-kolme elani-
ku peale. Sageli kombineeritakse 
puukütet muidugi elektrist sõltu-
vate soojuspumpadega. 

Tallinna osa on sellest umbes 
17 000 majapidamist. Kui leib-
kondade liikmed juurde arvata, 
mõjutab küttepuu kahekordseks 
tõusnud hind liialdamata umbes 
neljandiku linlaste rahakotti. Sa-
mal ajal aga, kui meedias räägi-
takse alatasa talvel võimalikest 
elektrikatkestustest, on see kütte-
liik, mis ainsana ei sõltu elektrist 
ja peaks aitama meil kriise üle 
elada, jäetud riiklikult toetamata. 

Meenutagem, et tänu toetus-
tele maksab keskmine gaasitar-
bija sel kütteperioodil gaasi eest 
umbes 50%, elektri eest umbes 
21% ja kaugkütte eest suurima 
kaugküttepiirkonna näitel 14% 
vähem. Erinevalt universaale-
lektrist pole meil seega univer-
saalhalge loodud ja maksta tu-
leb täie rauaga ehk 100% roh-
kem kui varem.

Kahekordseks tõusnud kütte-
puidu hinda püüavad sellest sõl-
tuvad majapidamised välja kan-
natada mitmel moel. Ühed kom-
bineerivad eeloleva talve veel 
vanade varudega. Teised pane-
vad mängu säästud. Paljud koli-
vad oma elamise eramajas kok-
ku ühte või paari tuppa. 

Risk, et rikutakse ahje ja 
saastatakse õhku

Näiteks hiljuti Nõmmel 101. 
sünnipäeva tähistanud Nadežda 
saab endale lubada poole oma 
maja kütmist, kus ta üksi 
elab. Kütmata ruumides-
se sugeneb aga rõskus. 
See pole kasulik maja-
le ja ammugi inimes-
te tervisele. Lootus 
on kõigil ühine: ehk 
tuleb soe talv.

"Inimesed on 
mures," ütleb muu-
de tegemiste kõrval 
korstnapühkija ametit 
pidav nõmmelane Silja 
Lepp. "Kindlasti tõstab see 
suvalise sodiga nagu näiteks 
värvitud puidu või lammutusjää-
kidega kütmist. See mõjub aga 
ahjule ja korstnale halvasti ning 
rikub rohkem õhku."

Korstnapühkija amet pole 
naiste hulgas just levinud. Nelja 
lapse ema Silja, kes elab vana-
isalt päritud maalilises majake-
ses Vabaduse puiestee ääres, rää-
gib, et on alati  teinud mehelik-
ke töid. Tegutsenud restaureeri-

Elanike järjekord linna parkide hooldusest tekkivate küt-
tepuude järele ulatub järgmisesse kevadesse ning ju-
ba suvel tekkis uus kuriteoliik: haluvargused. Üksikemad 
ja pensionärid ostavad hirmkallist küttepuud sukasää-
reeurode eest, riigimetsas kõduneb samal ajal palju pui-
tu, mida ei saa aga odavamalt müüa, sest see olevat tu-
rusolkimine. Samal ajal on normaalseks peetud katlama-
jade kütmist tarbepuiduga ning oma inimeste asemel vä-
lismaalaste küttevajaduste rahuldamist.

VAJATAKSE UNIVERSAALHALGE: Kuigi iga ahi tugevdab 
kodanikukaitset, jääb odavam küttepuu linlasele vaid unistuseks

Frans Timmermans rääkis tä-
navu mais pressikonverent-

sil, et Eesti puidutööstus 
peaks hakkama mõtle-
ma, millised tegevu-
sed tõstavad puidu 
väärtuse kõige kõr-
gemale. 

"Kui sa oled har-
junud tegema puu-

dest pelleteid, siis se-
da sa teedki. See toob 

ettevõtetele ka palju ra-
ha sisse. Aga see murrab 

mu südame, kui ma näen, et 
suurtes tervetest puudest tehak-
se pelleteid, mis lõpetavad kusa-
gil välismaal ahjus. Ma usun, et 
puidul on palju suurem väärtus 
kui see,"  ütles ta.

Eesti näide on põhjustanud 
selle, et Euroopa Parlament ilm-
selt peagi keelab puiduga kütmi-
se suurtes katlamajades ja sunnib 
seda väärindama. Taastuvenergia 
toetused puiduküttel katlamaja-
dele võetakse ära. Tavakodani-
kust ahjukütjale on see pigem 
hea uudis. Katlamajad ja pelleti-
tootjad ei söö nii palju puitu eest 
ära ja hind stabiliseerub. Ise kü-
simus, mis oleks omakorda puitu 
asendav alternatiiv suurtele soo-
jatootjatele, sest Euroopa Liidust 
kostab sõnum: ka väheväärtusli-
kumat puitu tuleks väärindada.   

Küttepuude hinnalisusest an-
navad tunnistust üle Eesti ette tu-
levad vargused. Näiteks teavitas 
kohalik meedia eelmisel nädalal, 

misfirmas töölisena. Paigaldanud 
valveseadmeid. Korstnapühkija-
na on ta tegutsenud kaks aastat. 
Lisaks õpib naine ülikoolis töö-
õpetuse õpetajaks. 

Peaaegu sirge seljaga, redelist 
kinni hoidmata, must ametimun-
der seljas ja suure vaskpandla-
ga vöö peal, marsib ta viilkatu-
se redelit mööda üles oma maja 
korstna juurde. Vaadates tuleb 
hirm peale. Kuid Silja on koge-
nud. Nõtkelt nagu kass kalpsab 
ta korstna otsa ja laseb harja lõõ-
ri, et väike järelpühkimine teha.

Samamoodi nagu paljud nõm-
mekad, on Silja ostnud talvise 
küttematerjali valmis juba ke-
vadel, kui hinnad olid veel pisut 
odavamad. Tema sõnul maksis 
alus kuivi klotse ehk puidutöös-
tuse tootmisjääke kohalikus puu-
hoovis enne 90,  nüüd 230 eu-
rot. See pani teda mõttes ennast 
kiitma, et õigel ajal puud ära os-
tis. Talve aitab üle elada ka mõni 
kohalik kuivanud mänd. Ja mui-
dugi on abiks säästud.

"Kuna seis energiaga on prae-
gu nagu ta on, siis paljusid vae-

vab küsimus, kas elektritki 
talvel alati jätkub," räägib 

Silja ja lisab, et ahikütte 
populaarsus on vaata-
mata krõbedale pui-
duhinnale tõusnud. 
"Kui midagi juhtub, 
siis on mingisugu-
negi alternatiiv soo-
ja saamiseks olemas."

Silja sõnul tunneb 
ta eriti kaasa pensionä-

ridele, kes kogunud oma-
le natuke sääste. Aga neil on 

toetust raske saada, sest nn kirs-
turaha seisab ju arvel. 

Nõmme maja kui  
ellujäämise majakas

Üldiselt on Siljal ja tema kol-
leegidel praegu palju tööd, sest li-
sandunud on uus seltskond klien-
te: inimesed, kes varem kütsid ai-
nult gaasi, keskkütte või elektri-
ga ja kelle majal on küll korsten, 
kuid kamin vaid iluasjana või jää-
nud ammu tarvituseta seisnud ahi 
välja lõhkumata.

Suure ehituspoodide keti ah-
juosakonnas tegutsev Rodion sõ-
nab, et võrreldes kevadega oli 
septembris-oktoobris 50% klien-
te rohkem. Ka võrreldes eelmis-
te aastate sügiskuudega kasvas 
müük tänavu märkimisväärselt. 
Osteti igasugust ahju-pliidimater-
jali – telliskividest kuni suitsuto-
rude ja tahmatopsideni. See näi-
tab, et inimesed võtavad talveks 
valmistumist tõsiselt ja kel või-
malus, hakkab puiduga kütma.

Nõmme linnaosa vanem Kar-
mo Kuri lausub, et puude hinna 
kompenseerimine pidanuks kind-
lasti ellu viidama. Seda enam, et 
kodumaise puiduga kütmine jä-
tab raha riiki ja annab paljudele 
tööd ja leiba. 

"Kui me räägime riigikaitsest 
ja elanikkonna kaitsest, siis iga 
Nõmme maja on mingis kriisis 
justnagu ellujäämise majakas, kus 
elatakse raskused üle," nendib ta. 

Linnaosavanema sõnul on küt-
te hankimisega raskustesse sattu-
nutel võimalik taotleda linnaosa-
valitsuse sotsiaalosakonnast toi-
metulekutoetust, ja üldiselt on 

kõik abivajajad ka teada. Oma 
muret tasub igal juhul kurtma 
tulla. "Häbeneda pole siin mida-
gi – küll kogukond aitab," mai-
nib Kuri.

Miks puude, pelletite või bri-
ketiga kütjad hüvitisest ilma jäe-
ti, on majandus- ja kommunikat-
siooniminister Riina Sikkut põh-
jendanud asjaoluga, et nende rong 
oli juba läinud.

Juulis, kui valituses energiahü-
vitisi kokku lepiti, olid paljudel 
juba talvepuud tellitud ja saadud 
ilma tšekita. Seega poleks enam 
saanud hüvitada. 

Talvise väljamineku suurusest 
annab aimu vestlus Nõmme män-
dide all juhuslikult kohatud pen-
sionärist inglise keele õpetajan-
na Tiiuga, kes kasutab enda sõ-
nul talvel puid 15 ruumi. Tedagi 
päästab ettenägelikkus, sest suu-
tis kütte soetada kevadise hinna-
ga, alla saja euro ruum.  

Kuigi küttepuu müüjate sõnul 
hind lähiajal enam ei tõuse ja on 
stabiliseerunud Tallinna piirkon-
nas 130 euro juures ruumimeet-
ri eest, käib see paljudele siiski 
üle jõu. Nii on Nõmme linnaosa 
valitsuses parkide-metsade hool-
dusega seose tekkinud küttepuu-
dele pikk järjekord, mis ulatub 
järgmise aasta kevadesse. Seda 
juhul, kui mingeid suuri torme 
vahepeal üle ei käi. 

Iga soovija on pandud paksu 
kaustikusse kirja ning hoolduse 
käigus maha võetavaid või tuu-
le tõttu murdunud puid püütak-
se jagada kristlikult. Igale soovija-
le väikese veoki koorem ehk 2,5 
ruumimeetrit. Praeguste hinda-
de juures on tegemist asise, mit-
mesajaeurose kingitusega. Tervet 
talve sellega kaugeltki läbi ei aja, 
kuid tagasihoidlikult küttes saab 
ehk kuu aega hakkama. 

Pirita linnaosa vanema Kai-
do Saarniidu sõnul tehak-
se neil samamoodi. Ai-
nult et seal läheb lin-
na maalt hooldusraie-
tega tekkiv küttepuu 
kohe lähimate erama-
jade omanikele. Nii kui 
saemehed tööle hakka-
vad, tullakse kohe puid 
küsima.  

Kohalikud ei jaksa maks-
ta, välismaalased aga küll

Asjatundjad ei pea siinjuures 
sõda küttepuidu hinnatõusu põhi-
põhjuseks. Hind hakkas kerkima 
juba aasta aega tagasi, kui elekt-
ri hind oli enne seda taevastesse 
kõrgustesse sööstmas. Euroopa 
on seoses energiakriisiga puidu 
hind pidevalt tõusnud ning Ees-
ti siinne mets müüdud rikkama-
te riikide kateldesse või pelleti-
teks. Märksõnaks on siin ka ro-
hepööre. 

Teiseks on küttepuidu hinna 
üles ajanud meie oma kohalikud 
katlamajad, sest Vene gaasile on 
olnud vaja leida pärast sõja al-
gust alternatiiv. Kuigi praegu on 
hind mõnevõrra stabiliseerunud, 
on see kaasa toonud absurdseid 
olukordi, kus näiteks haavapuud 
oli kasulikum müüa otse kütteks, 
mitte tarbepuuks ehk toodete val-
mistamiseks. 

Euroopa Komisjoni rohepöör-
de eest vastutav asepresident 

Muude ametite kõrval korstnapühkijana tegutsev Silja Lepp hoiatab, et kuigi küttepuu on kallis, ei peaks kütmiseks kasutama lam-
mutamisest pärit värvitud puitu, liimitud puidu tootmisjäätmeid jm kõlbmatut kraami, sest see rikub küttesüsteemi ja ka korstnast 
tõusev suits on mürgisem. Albert Truuväärt

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

RMK-lt saab küttepuid tellida vaid maale
Riigimetsa majandamise keskuselt 
(RMK) on võimalik tellida ko-
ju küttepuid. Kuid arvesta-
des, et tegemist on 
teadmata kuivusast-
mega nottidega, mis 
tuleb endal saagida ja 
lõhkuda, on hind pigem 
krõbedavõitu. Ja linna ei 
tooda üldiselt neidki, isegi 
kui oleks endal aega ja taht-
mist saagimise, lõhkumise ja kuiva-
tamisega vaeva näha.

RMK võtab üldiselt eraisikutelt küt-
tepuidu tellimusi vastu vaid kahe kogu-
se, 10 m³ või 24 m³ kohta. Nii leht- kui 
okaspuu puhul algab hind koos koju 
toomisega praegu ligi 65 eurost kuup-
meetri eest, mis on muidugi turuhin-
nast poole odavam.

Küttepuidu tellimusi 24 m³ kohta 
võetakse vastu aadressidele, millele on 
tagatud ligipääs autorongidele täis-
massiga kuni 52 tonni. Kas või mõni 
Nõmme või Põhja-Tallinna kõrvaltänav 
ei pruugis seda välja kannatada. 

Lisaks ütleb RMK otse, et linnade ja 

alevite kompaktse hoonestusega ala-
dele puidu toomiseks tellimusi vas-

tu ei võeta, seega on teenus 
mõeldud pigem külaelanikele. 

Miks suur riigiettevõte ei 
võiks soetada väiksemaid 
veoautosid, mis oleksid või-
melised manööverdama kit-

sastel asumitänavatel, sellel 
on vaid üks peapõhjus. Nõnda 

nagu mitmed asjatundjad viitavad, 
pole RMK-le antud poliitilist suunist tõ-
sisemaks tulekuks küttepuuturule. 

Küttepuitu on võimalik RMK-st varu-
da ka kasvava metsana – eeldusel, et 
enne küttehooaega on võimalik puud 
maha saagida, tükeldada, kuivatada jne. 
Metsa hindamisandmete ja puidu turu-
hindade alusel selgub kasvava metsa 
raieõiguse täpne müügihind, kuid eelda-
tav hinnatase on ligikaudu  29-31 eurot/
m³, millele lisandub käibemaks. Kui aga 
käia ise riigimetsas oksi korjamas, siis 
sellegi eest tuleb maksta: üks hektar 
korjeala maksab 66 eurot ja sealt on 
võimalik kokku koguda RMK enda arvu-
tuste järgi kuni 10 tihumeetrit puitu.

Varem 
vaid gaasi, 

keskkütte või 
elektriga kütnud 

inimesed hakkavad 
nüüd üha enam 

puid ahju  
ajama.



et Paide linnapea riidast on mi-
tu ööd järjest kuivi halge varas-
tatud. Kuid taolisi juhtumeid on 
sotsiaalvõrgustike andmetel juh-
tunud lõppenud suvel mitmetes 
kohtades. Ühes Facebooki gru-
pis kirjutati augustis mõnedest 
haluvarguste juhtudest Nõmmel 
Metsa ja Lõuna tänavate maja-
de hoovidest.

Ilmselt ei varastataks, kui pui-
duga kütmist natukegi toetataks 
või hind madalam oleks. Ees-
ti omanike keskliit esitas 3. no-

vembril õiguskantslerile palve 
uurida, kas kütteliikide erinev 
kohtlemine ikka vastab põhisea-
duses nõutavale võrdse kohtlemi-
se põhimõttele. Siiani on valitsu-
se seisukoht olnud lihtne: kes ei 
saa hakkama, küsigu omavalit-
suselt toimetulekutoetust.

Riigimetsa sigineb tormimur-
du jm väheväärtuslikku puitu 
küllaga. Aga sellega turule tulek 
riigimetsa majandamise keskuse 
(RMK) plaanidesse ei kuulu. Tei-
salt aga väheneks RMK konku-

rentsi tõttu küttepuu hind mär-
gatavalt. Seda enam, et kui ees 
ootav talv aetakse osaliselt lä-
bi vanade või odavama hinna-
ga hangitud varudega, siis eri-
ti rasvased küsimärgid ripuvad 
järgmiste aastate kohal. 

"Meil ei ole olnud sel teemal 
arutelusid," tõdeb ettevõtte nõu-
kogu liige Randel Länts napilt. 
"Eks ühelt poolt t võib küsimus 
seista turu solkimises, teisalt sel-
les, kuidas töö- ja tarneahelat 
kokku saada."

RMK-l pole plaanis tõsise-
malt kütteturule tulla

RMK kommunikatsiooniosa-
konna juhataja Sille Ader selgi-
tab, et RMK kohustused on kir-
jas põhimääruses. Kuna tegemist 
on metsaseadusega moodustatud 
riigitulundusasutusega, siis tohi-
takse teha ainult seda, mis põhi-
määruses kirjas.

"Halutööstuse käivitamine 
oleks puidutöötlemine ja era-
ettevõtlusesse sekkumine ning 
praegu RMK-l sellist õigust ei 
ole," väidab ta. "Küll aga müüb 
RMK küttepuitu kodumaisele ha-
lutööstusele, kes on selleks soo-
vi avaldanud. Näiteks hiljutisel 
pakkumisel tulid ostma mitmed 
halutootjad."

Omanike keskliidu juhti Prii-
du Pärnat panevad need argu-
mendid omakorda õlgu kehitama. 

"Muidugi on RMK-l palju liht-
sam opereerida suurte katlama-
jade ja nende mahtudega," nen-
dib ta, et kuigi küttepuu turu-
le tulek oleks umbes poole mil-
joni küttekolde valdaja huvides, 
ei pruugi see samas vastata riigi 
kui omaniku rahalistele huvide-
le. Lihtsam on ajada mahuäri kui 
tegeleda nikerdamisega.

Pärna sõnul ei saa juttu RMK 
ettevõtlusesse sekkumisest tõsi-
selt võtta. Üldiselt tegutsetak-
se RMKs ju puiduturu muudes 
osades vastavalt turu nõudlu-
sele ja tingimustele. Lisaks, ku-
na tarbijatel on juba praegu tea-
tud tingimustel võimalik kütte-
puid RMK-lt osta, siis juba asu-
taksegi selleski turuosas. Ainult 
et süsteemne töö ja inimestele 
vastutulek aitaks kindlasti küt-
tepuu hinda alla tuua. 

Elektriinsener Jüri Laurson on 
ühes kirjutises esile toonud, et tä-
napäevaseid kütteseadmeid kasu-
tades sõltume täielikult elektrist. 
Kui elektrit pole, on olukord ka-
tastroofiline. Maagaasi, maaküt-
te, õhksoojuspumpade, pelletküt-
te ja ka keskkütte kasutamisel 
sõltub kütteseadme töö elektrist. 
Isegi kui sõda ja selle mõjud kõr-
vale jätta, siis suuri torme käib 
meist sageli üle.

Nõukogude ajal nõuti, et maa-
gaasi kasutavates individuaalela-
mutes oleks reservküte: puuküt-
tel kamin või ahi. Ilma reservküt-
te võimaluseta ei antud maagaa-
si kütteks kasutamise luba. Põh-
jus ikka, et kui pole talvel ajuti-
selt elektrit, siis külmutakse. Ees-
ti Gaasi Tartu osakonna tollane 
peainsener põhjendas, et ka Soo-
mes nõutakse maagaasiga kütja-
telt alternatiivkütte olemasolu. 
Tänapäeval on aga Eestis tavali-
ne, kus eramutel pole korstentki. 
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VAJATAKSE UNIVERSAALHALGE: Kuigi iga ahi tugevdab 
kodanikukaitset, jääb odavam küttepuu linlasele vaid unistuseks

Linda-Mari Väli
linda-mari.vali@tallinnlv.ee

"Näiteks ilmub info, et 
Tallinna trammides peks-
takse Ukraina naisi. Aga 
meie peame kontrollima, 
kas see väide ka tõele vas-
tab," rääkis politseikapten 
Maarja Punak keskraama-
tukogu valeinfo äratund-
misele pühendatud üritu-
sel. "Sõja algusest saadik 
on pidevalt säärast infot 
laekunud. Väidetakse ise-
gi, et Keila lähedal asuvad 
koonduslaagrid, kuhu ve-
nelasi ümberkasvatamise-
le saadetakse."

Punak nentis, et sellise vale-
info levitamise kahjud on suu-
red. "Inimesed on juba lõhes-
tatud ja vihased. Meile saade-
takse edasi enda meelest päe-
vakajalisi TikTokke ja küsitak-
se pahaselt, miks midagi ei teh-
ta," ütles ta. "Aga saadetud vi-
deod on sündmustest, mis toi-
musid juba kümme aastat tagasi 
ja millega on ammu tegeldud." 

Politseikapteni sõnul peavad 
inimesed senisest enam mõtle-
ma, kuidas nad infot tarbivad 
ja selle tõele vastavust kont-
rollivad.

Raamatukogud  
tõekeskusteks

Keskraamatukogu eriala-
päeval räägiti libauudiste ära-
tundmisest ja nende levitami-
se ohtudest.  Juttu tehti ka pil-
tide ja videotega manipuleeri-
misest, samuti meemindusest. 
Ajakirjanik Holger Roonemaa 
sõnul on Eestis kõige enam le-
vinud siiski vana hea tekstipõ-
hine valeinfo. "Mis aga puu-
dutab Ukraina sõda, siis seal 
lähevad ka Vene propaganda 
vastased aeg-ajalt õnge," nen-
tis  ajakirjanik. "Näidatakse 
tõeliste pähe arvutimängudest 
võetud kaadreid, kus lennu-
keid taevast alla lastakse. Või 
siis esitletakse "luureraportit", 
mille kohaselt on Putin juba 
Uuralitesse põgenenud ja Ve-
ne valitsus kukub."

Üritusel sõna võtnud psüh-
holoog Kätlin Konstabeli kin-
nitusel tuleb vahet teha, kas 
keegi jagab valeinfot edasi pa-

hatahtlikkusest või naiivsu-
sest. Ometi ei saavat sellist 
eristamist kasutada õigustu-
sena. "Kui me jagame edasi 
libainformatsiooni, mis mõju-
tab kellegi teise otsuseid hal-
vas suunas, siis ei aita lihtsalt 
vabandamisest. Et olin loll ja 
ei teadnud," rääkis Konsta-
bel. "Oluline on, et sinu tege-
vuse üldine tulemus oleks sa-
ma, mis pahatahtliku toimeta-
mise korral. Sa täidad avalik-
kuse teistele kahjuliku kraami-
ga ja pead seetõttu teadvusta-
ma ka enda rolli asjas. Info ja-
gamise eest tuleb hakata roh-
kem vastutust võtma. Olgu sa 
tavaline inimene tänavalt või 
kommunikatsioonieksperdist 
ajakirjanik."

Valeinfo puhul peab erista-
ma, mis on selle levitamise ees-
märgid, ütles meediaspetsialist 
Maia Klaassen. "Kui keegi ja-
gab midagi niisama naiivsusest, 
siis ei pea teda kohe avalikult 
Kremli agendiks tembeldama," 
ütles ta. "Peame aru saama, et 
suur osa valeinfo levitamisest 
toimubki kogemata või mõtle-
matusest."

Libainfos kui sellises po-
le Klaasseni sõnul 
midagi uut. See 
sündis juba 
trükikuns-
tiga ja 
võib-ol-
la veelgi 
varem. 
Prae-
gustel 
aegadel 
on vale-
infot aga 
tänu inter-
netile eriti liht-
ne avalikku ruumi 
paisata. Samal ajal puudu-
vad inimestel teadmised, mis 
võimaldaksid uudise ehtsust 
kontrollida.

Kokku tulnud eksperdid 
leidsid ühiselt, et raamatuko-
gud saavad olla ühed allika-
kriitilise mõtlemise ja valeinfo 
ära tundmise keskused. Kohad, 
kust inimesed segastel aegadel 
abi ja juhatust leiavad. Roone-
maa rääkis, et Eestis on palju 
asjatundjaid uudiste alal, kes 
valmis inimestele oma töövald-
konda tutvustama. "Me võime 

ka raamatukogus rääkida, kui-
das me oma tööd teeme. Selgi-
tada, et ajaleheartiklid ei sün-
ni reporterite unenäona," lau-
sus ta. "Need valmivad süste-
maatiliste ja läbiproovitud töö-
meetodite tulemusena."

Kontrolli, mida  
välja saadad!

Tehnikaülikooli raamatu-
kogu arendusjuhi Tuuliki Tõis-
te sõnul ei tule paljud selle 
pealegi, et infot enne välja 
saatmist kontrollida. "Tuleb 
mõelda, mida raamatukogu 
inimeste teadlikkuse tõstmi-
seks teha saab," ütles ta. "Näi-
teks tuleb meile inimesi, kes 
on lugenud kusagilt sotsiaal-
meediast mingitest ärevatest 
sündmustes. Nüüd räägivad 
nad, et näe, lugesin sellisest 
asjast, et kas aitate rohkem 
teada saada. Aga raamatu-
koguhoidja ei tea midagi kü-
sija sotsiaalsest ruumist ega 
sellestki, kas tema infol ka 
mingit tõeväärtust on."

Raamatukogud pole kokku 
leppinud ka selles osas, kuidas 
suhtuda näiteks libateaduslike 
raamatute ostmisse ja levita-

misse. Nii näiteks on 
mõned raamatu-

kogud otsusta-
nud, et eba-
teadust nen-
de riiulite-
le ei telli-
ta. Samas 
on liba-
meditsii-
nis tuntud 

MMS-i tee-
malised teo-

sed raamatuko-
guhoidjate kogu-

konda juba lõhesta-
nud. Põhjuseks tuuakse just 

lugejad. Mida teha siis, kui kü-
lastajad libatarkust nõutavad 
ja pahaselt pärivad, miks raa-
matukogust ihaldatud teoseid 
ei leia? "Tulebki selgitada, et 
kui miski näeb välja nagu raa-
mat, ei tähenda see veel, na-
gu oleks kõik seal kirjapandu 
puhas kuld," rääkis Klaassen. 
Eksperdi hinnangul on suure-
pärane, et mõned raamatuko-
gud on ebateaduse suhtes kind-
la hoiaku võtnud.

POLITSEINIK LIBAUUDISTEST: 
Levitatakse infot, et meil saadetakse 
venelasi koonduslaagrisse

Muude ametite kõrval korstnapühkijana tegutsev Silja Lepp hoiatab, et kuigi küttepuu on kallis, ei peaks kütmiseks kasutama lam-
mutamisest pärit värvitud puitu, liimitud puidu tootmisjäätmeid jm kõlbmatut kraami, sest see rikub küttesüsteemi ja ka korstnast 
tõusev suits on mürgisem. Albert Truuväärt

Libateadust  
me oma riiulitele ei 
luba lugejate huvist 

hoolimata.

Miks raiutakse Eesti metsa  
välismaalaste huvides?
Kesk-Rootsi ülikooli 
professori Per 
Engstrandi sõnul 
on Eesti metsad 
hästi hoitud, 
kuid neid ei ka-
sutata piisavalt 
kasulikult ära.

Professor rääkis 
Eesti Päevalehele, et te-
da paneb imestama, miks 
need puud, mis maha võetak-
se, saadetakse Soome ja 
Rootsi. Tegelikult võiks need 
siin ise ära kasutada. Kui me 
vaatame riike, mis pole tehno-
loogiliselt arenenud, siis nen-
des lähebki mets sisuliselt ai-
nult ahju. Soomes ja Rootsis 
kasvab metsa professori sõnul 

aastas juurde 108- 122 
miljonit kuupmeet-

rit. 80% juurde-
kasvust aga lan-
getatakse ja ka-
sutatakse laial 
skaalal ehk ehitu-

seks, kütuseks, pa-
berimassiks, energia-

tootmiseks jne. Kui plasti 
tarbimine on neil kuskil 300 
miljonit tonni aastas, siis soovi 
korral võiks selle juba paber-
toodetega asendada. Hea al-
gatus oli Tartusse kavandatud 
puidurafineerimise tehas, kuid 
see jäi avalikkuse vastuseisu 
tõttu rajamata, ehkki kaasaeg-
sed tehnoloogiad on väga loo-
dussõbralikud.

Punaku sõnul esitletakse värske 
info pähe inimetele ka kümne 
aasta taguseid sündmusi, mille-
ga on juba ammu tegeldud.
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Meie kodus ei ole harvad õhtud, mil mu varateis-
meline poeg pea patja peidab ning läbi pisarate 
järgmisel päeval kooli kurika kaasa võtta lubab. 
Temagi kuulub viiendiku Eesti õpilaste sekka, 

kes koolikiusamise all kannatavad. Aastate jooksul on ta va-
hetusjalatseid tualetipotti uputatud, jopet prügikasti peidetud 
ning narritud eri nimedega, mis algavad "paksust" ja "pe-
dest" ning lõpevad teatud kehaosadega. Järk-järgult on kiu-
sajate relvad muutunud rafineeritumaks – kui enne varitseti 
poissi kooli hämarates koridorinurkades või garderoobis, siis 
nüüd on terror ka veebi kolinud.

Olen jõudnud koolile lugematuid kirju kirjutada ja telefoni-
kõnesid pidada, mille peale on vastatud, et nad justkui teavad 
ja tegelevad, kuid kuna märkimisväärseid muutusi ei teren-
da, võib järeldada, et nagu paljudes teisteski koolides (loe lk 
2-3), tähendab kiusuennetusprogrammiga liitumine siingi vaid 
"linnukest" paberil. Seaduse järgi on koolidel kohustus hoolit-
seda iga õpilase heaolu ja turvalisuse eest. Siiski ei tehta pä-
ris elus midagi peale tulekahjude kustutamise hetkel, mil juh-

tumid väga kriitiliseks muu-
tuvad ehk mõni äkilisem isa 
kooli ukse jalaga lahti lööb 
ja kiusajatele ise peksa an-
da ähvardab. Paraku liigu-
vad kõik need agressiivsed, 
karistamatud ja ülbed 4.-
7. klassi poisid koolist eda-

si kohalikele mänguplatsidele ja noortekeskusse, kus ammu-
gi puudub järelevalve ja süsteemne tegevus tervislikumate su-
hete hoidmisel.

Seega, jah, mina olen see "paha ema", kes on lapsele õpe-
tanud: ära iial kedagi esimesena norima ega mõnitama hakka, 
aga kui keegi sind süstemaatiliselt alandab ja sõnadega olu-
korda klaarida ei õnnestu, anna vastu. Õpetajate hämminguks 
ja meelehärmiks ei jagu minus enam allaheitlikkust soovitada 
koolivägivalla all kannatajale teise palge ette pööramist.

Kiusamise vastu võitlemine on pikk ja süsteemne töö, mi-
da paljudes koolides ikka veel ei tehta. Mõttekoja Praxis ke-
vadel avalikustatud uuringust selgus nukker statistika, et vaid 
pooled õpetajatest suudavad enda hinnangul õpilastevahelist 
kiusamist takistada. Kolmandik koolitöötajatest ei kasuta ühe-
gi ennetusprogrammi metoodikat. "Korralikku, süstemaati-
list ja järjepidevat ennetustööd tajutakse lisakohustusena," tõ-

des SA Kiusamisvaba Kooli sisujuht Kristiina 
Treial ühes varasemas intervjuus. Nii leia-
vadki nurka aetud ohvrid, et ainus võima-
lus on omakohus, nagu olen kuulnud nii 
mõndagi ema-isa oma lapsele sisendamas. 
Mõistagi pole see lahendus, vaid süvendab 

väärkohtlemist veelgi. Nii nagu ei kom-
penseeri õpetajate, koolijuhtide ja noor-
sootöötajate tegemata tööd ka üks õp-
peaasta jooksul koolis läbi viidav kiu-
suvastane loeng. Kui suur peaks ole-
ma õpetajate palk, et kiusuennetust ei 
võetaks tüütu lisakohustuse, vaid ha-

ridushügieeni elementaarse osana ning 
lapsed end koolis viimaks turvaliselt ja 
hoituna tunneksid?

Kes kaitseks 
kiusatavat?

Krista Kiin,  
toimetaja

Väljaandja Tallinna strateegiakeskus

Toimetus Toompuiestee 35, Tallinn

Peatoimetaja Maarja-Liis Arujärv

Tegevtoimetaja Oliver Õunmaa

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

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

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

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

Tellimine, tellimuste tühistamine, kandemured 661 6616

Enne varitseti  
poega hämaras  
koridoris, nüüd  
lisaks ka veebis.

Suurbritannia üks populaar-
semaid reisiajakirju 
Wanderlust tunnustas 
Tallinna linna teise kohaga 
Euroopa kõige ihaldusväär-
sema linna kategoorias. Seda 
tänu linna külastanud turisti-
dele, kes portaalis  arvukalt 
oma hinnangut andsid.

Wanderlusti esindaja sõnul 
on tegu auväärt tiitliga, mida 
ei ole Euroopa linnadel üldju-
hul lihtne saada. "Seda auhin-
da on raske võita, sest konku-
rents on väga tihe," sõnas aja-
kirja esindaja Christina Wild-
man Mullett. "Ihaldatud auhin-
na võitmine on tunnustus selle-
le, kui palju Eesti jätkuvalt kõ-
netab meie nõudlikke Wander-
lusti lugejaid – see on midagi, 
mida oleme alati teadnud."

Abilinnapea Joosep Vimm sel-
gitas, et tiitli taga on tegelikult jär-

jepidev töö. "Turistidega tegele-
vad firmad ja linn teevad tööd, et 
tuua siia uusi külastajaid ja pak-
kuda meeldejäävat elamust," üt-
les ta. Wanderlusti lugejate kiitus 
näitab, et turistid hindavad Tal-
linna kõrgelt. Seega on see tun-
nustus kõigile meie turismiga te-
gelevatele ettevõtetele

Eriti imetlusväärseks pidasid 
Tallinna külastanud turistid va-
nalinna. Tallinn pälvis teise ko-
ha ka ihaldusväärsema jõululin-
na kategoorias. Eesti pealinna 
külastanud turistidele on jõu-
luturg olnud põhiliseks atrakt-
siooniks juba aastaid, kuid mul-
lust tunnustati tavapärasest roh-

kem. "Tallinna jõuluturgu oo-
tab sel aastal ees uuenduskuur 
ja turul on varasemast enam 
kultuuriprogrammi kogu pere-
le. Nii et kindlasti tasub seda 
maailmakuulsat jõuluturgu ka 
kohalikel kogema tulla," mai-
nis Vimm.

Ajakirjas on kirjeldatud Tal-
linna vanalinna kohana, mille 
külastajad saavad tõelise koge-
muse osaliseks. Jõuluturu pui-
dust kioskid ja hubane keskaeg-
ne miljöö on turistide seas me-
nukas. Märkamata pole jäänud 
ka tuntud muinasjuttudel põ-
hinevad teemahoovid, mitmed 
kontserdid ja lavastused.

Wanderlust on Suurbritan-
nia kõige kauem tegutsenud rei-
siajakiri. Trüki- ja digiajakiri il-
mub kuus korda aastas ja ärgi-
tab aktiivseid reisihuvilisi reisi-
ma vähem tuntud riikidesse ja 
piirkondadesse.

Tallinn on Euroopa üks ihaldusväärseim reisipaik

Linn tutvustab Värvi, Mustjõe 
ja Veskimetsa tänava remondi-
kava 15. novembril kell 17.30 
Kristiine linnaosa valitsuse 
saalis (Metalli 5). Kohtumine 
salvestatakse ja on hiljem pro-
jektide veebilehtedelt järelvaa-
datav.

Abilinnapea Vladimir Sveti 
sõnul pöörab linn tänavate re-
konstrueerimisel tähelepanu 
ka jalakäijate ja jalgratturite 
vajadustele. Värvi tänavale ka-
vandatakse 30 km/h piirkiirust. 
Laki ja Mustjõe vahel plaani-
takse rajada laiemad sõidu-

teed, eraldi ühesuunalised teed 
ratturitele ja jalakäijatele, sest 
tegemist on piirkonda kavan-
datava ringmajanduskeskust 
teenindava teega. Mustjõe ja 
Heinavälja lõigule on kavas ra-
jada kitsamad sõiduteed ning 
eraldiseisvad jalakäijate- ja rat-
tateed. Lisaks on plaanis istu-
tada tänavaruumi üle saja puu 
ja ligi 550 m2 põõsaid. 

Värvi ja Mustjõe tänava es-
kiisiga saab tutvuda veebilehel 
https://bit.ly/3FSb1yR, Veski-
metsa tänavaruumi lahenduse-
ga https://bit.ly/3hmao6N.

Kuigi tänavu märtsis eraldati 
päästeametile üle 50 miljoni eu-
ro lisaraha elanikkonna kaitseks, 
on vaja sellega tegeleda järjepi-
devalt, mitte ühekordsete raha-
süstidega. Ometi tõmbas valit-
sus kriipsu peale siseministee-
riumi plaanile siduda elanik-
konna kaitse rahasta-
mine SKT-ga ehk 
siis eraldada igal 
aastal selleks sta-
biilselt 140 mln 
eurot. Riigi raha-
kott ei kannatavat 
sellist lisakohustust 
välja. Samal ajal eralda-
takse riigikaitse vajadusteks igal 
aastal ligi miljard,  ning elanik-
konna kaitse on riigikaitsega 
loomulikult tihedalt seotud. Meil 
ei ole elanikkonna kaitse osas 
ka ühtegi pakti mõne liitlasriigi-
ga, kõik on meie enda teha ja 
vastutada. Helsingis on 600 

000 elaniku kohta 900 000 var-
jumiskohta, Eestis aga alles 
alustati ettevalmistustega. 
Praegu on selge vaid see, et jät-
katakse n-ö projektipõhiselt ehk 
siis püsiva rahastuse asemel 
eraldatakse riigieelarvest ühe-
kordseid summasid. Kevadel 

antud 50 mln eest luuakse 
ohuteavitussüsteem – 

paigaldatakse 16 suu-
remasse linna 80 si-
reeni. Samuti korral-
datakse elanikele ja 

kohalikele omavalitsus-
tele õppusi ja koolitusi, 

tähistatakse suuremates 
linnades varjumiskohti, luuakse 
esmased varud ulatuslikuks 
evakuatsiooniks. Viimaks aga 
elanikkonna kaitset arenenud 
riikide tasemele, tuleks inves-
teerida miljardeid, sest  nüüdis-
aegsed varjendid meil üldse 
puuduvad.

ERR teatas, et kuigi Eesti Ener-
gia raporteeris selle aasta kol-
me kvartali kasumiks 112 mln 
eurot, võib see tegelikkuses olla 
ligi kümme korda suurem. Ni-
melt on Eesti Energia müünud 
alates möödunud aasta lõpust 
rohkem pikaajalisi lepinguid, 
kuid nendelt teenitud kasumit ei 
või rahvusvahelise raamatupi-
damisstandardi IFRS järgi kasu-
mina veel kajastada. Standardi 
kohaselt tekib ettevõttele reaal-
ne kasum tarnete toimumise 
ajal, mitte enne seda. Enam kui 
miljardilise kasuminumbri taus-
tal leiavad aga aset kollektiivsed 
koondamised 16 suurettevõttes. 
Löögi all olevad 600 töökohta 
on samas vaid jäämäe veepeal-
se osa üks külg, sest väiksemad 
koondajad siin ei kajastu. Nõnda 
nagu koroonakriisis, on siingi 

esimese löögi all toitlustusette-
võtted ja üldse teenindus. Tea-
tavasti on valitsus keeldunud 
ettevõtetele järsult kasvanud 
energiakulusid kompenseeri-
mast ja see on muutnud Eestis 
tootmise näiteks Soomega võr-
reldes kordades kallimaks. Jääb 
üle küsida, milleks taoline poliiti-
ka, kui EE kasumist tuleb suur 
osa maksta sotsiaaltoetusteks. 
Samas võidaks riigikassa tööta-
vate ettevõtete kaudu märksa 
rohkem kui EE kasumi kaudu. 
Megakasumi taustal ei rahulda 
aga elektrijaamu majandavat 
Enefit Powerit eratarbijatele pa-
kutava elektri universaalteenu-
se hind. Tootja saadav 15,4 senti 
ei katvat tootmiskulusid ja ok-
toobri lõpus konkurentsiametile 
esitatud hinnatõusutaotluses 
soovitakse 18,18 senti. 

Kui varem on nelja päevaga 
töönädala katsetaja ning pro-
pageerijana tuntust kogunud 
Island, siis nüüd on ka Eestis 
vastavaid samme astutud. 
Tarkvaraettevõtte Scoro te-
gevjuht Fred Krieger nimetas  
portaalile Novaator seda kat-
setust kordaläinuks. Neljapäe-
vase töönädalaga alustati 1. 
juulist, seda kogu ettevõtte 
140-liikmelise personali osas 
ning ilma palgamuutusteta. 
Viiepäevase töönädala mudel 
on umbes sajand vana ning 
seda on juba ammu peetud iga-
nenuks. Islandil leiti 2021. a, et 
valdavalt ei mõjutanud nelja-
päevane töönädal tootlikkust. 
Islandi valitsuse ja Reykjaviki 
linnavalitsuse veetud katse hõl-

mas ühtekokku enam 
kui 2500 töötajat, mis 
moodustab umbes protsendi 
saareriigi rahvastikust. Tööta-
jad töötasid senise 40 tunni 
asemel 35 või 36 tundi nädalas, 
ilma palka vähendamata. Kat-
ses osalenud töötajatel läks 
tervis paremaks, nagu ka  pere-
suhted. Nüüdseks tegutsevad 
väga paljud Islandi ettevõtted 
neljapäevase töönädalaga. 
Muidugi ei sobi see mudel päris 
igale elualale, sest paljudes 
kohtades, kasvõi kiirabis või 
politseis on töötamine seotud 
ikkagi ajateguriga. Neljapäeva-
ne töönädal eeldaks lisatööjõu 
palkamist, mis ei pruugi olla 
reaalne. Seega sobib mudel en-
nekõike eraettevõtlusele.

Kuigi kogu aeg on räägitud, et 
Eesti ühiskond on liiga auto-
keskne ja eestlased suured au-
toarmastajad, lööb Citadele 
panga hiljutine uuring sellesse 
kuvandisse mõra. Nii ei kaalu 
57% küsitletutest ka inflatsiooni 
ja kõrgete kulude taustal autoga 
seotud väljaminekute vähen-
damist, ja seega suur 
osa seda siiski kaa-
lub. Küsitluses 
vastas kõige 
rohkem, 33% 
inimestest, et 
nemad kind-
lasti kõrgete 
hindade tõttu 
autoga seotud 
kulutustest ei 
loobu, sest hilise-
mate suuremate 
väljaminekute vältimi-
seks tuleb auto eest just õigel 
ajal hoolitseda. Vaid 21% küsit-
letutest vastas,  et autoga seo-
tud kulutustest loobumist ei saa 
kõne allagi võtta. 11% vastanu-
test kärbiksid kulusid esteetilis-

te täienduste arvelt. 9% käitub 
aga ohtlikult, sest vähendaksid 
kulusid uute talverehvide ostmi-
se edasilükkamise kaudu. Vä-
hendatakse ka kaskokindlustu-
se ostmist. Teisalt aga näitab 
kütusefirmade statistika, et ini-
mesed siiski on kärpinud autoga 

sõitmist, sest mootori-
bensiinigi müügi-

maht on kukku-
nud võrreldes 

eelmise aas-
taga um-
bes 5%. 
Tuleb veel 
arvestada, 
et kui Tal-

linnas saab 
asjad aetud 

ka ilma autota, 
siis paljudes piir-

kondades on auto 
omamine kesise ühistrans-

pordi tõttu vältimatu. Üks kok-
kuhoiukoht on kindlasti veel, ni-
melt eestlaste armastatud lin-
namaasturite vahetamine väik-
semate sõidukite vastu.

Tutvu Värvi, Mustjõe ja Veskimetsa 
tänava remondiplaaniga

Elanikkonna kaitse  
jäeti kiratsema

Eesti Energia raporteerib 
megakasumist, töötukassa 
aga koondamistest

Nelja päevaga töönädal  
mõjub pigem hästi

Autolt tahaks kokku hoida,  
aga kuidas?
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Tallinna linn maksab tänavu 
kõigile põhikooli-, gümnaa-
siumi- ja kutseõpilastele 
kooliaasta alguseks 50-eu-
rost toetust.

Avaldusi koolitoetuse taotle-
miseks saab esitada veel 30. no-
vembrini. Abilinnapea Betina 
Beškina sõnul makstakse toe-
tust kuni õpilase 19-aastaseks 
saamiseni. "Soovime toetada li-
saks esimesse klassi läinud las-
tele ka lapsi, kes on läinud järg-
nevatesse klassidesse," selgitas 

Beškina. "Teatavasti toob koo-
liaasta algus vanematele suu-
ri kulusid koolitarvetele. Raha-
puudus ei tohi mõjutada lapse 
õpitulemusi."

Avaldusi koolitoetuse taot-
lemiseks on esitatud 41 333 ja 
väljamakseid on tehtud 3 179 
490 euro eest. Käesoleva aas-
ta linnaeelarves on õppeaasta 
alguse toetuseks eraldatud 3,4 
miljonit eurot.

E-taotluse koolitoetuse saa-
miseks saab esitada https://taot-
len.tallinn.ee/koolitoetus

Õppeaasta alguse  
toetust saab taotleda  
veel novembri lõpuni

Krista Kiin
krista.kiin@tallinnlv.ee

Linn annab toidu ja kütuse 
kallinemise tõttu uuel aas-
tal lisaraha, et vanemad ei 
peaks ise koolitoidu eest 
maksma ja bussisõitjad 
taas piletiraha tasuma.

Järgmise aasta linnaeelarves 
on olulisel kohal sotsiaalhoo-
lekanne, haridus ja linnatrans-
port. Kasvava inflatsiooni, sh 
toidukaupade jätkuva hinnatõu-
su olukorras  on järjest keeru-
lisem pakkuda lasteaia- ja koo-
lilastele kvaliteetset ja tervis-
likku toitu. Tallinn jagab küll 
lasteaedades tasuta eineid, aga 
toiduainete hind on kerkinud 
ja jätkuvat tõusu võib karta ka 
uuel aastal. 

Abilinnapea Vadim Belob-
rovtsevi sõnul tõstis linn see-
pärast käesoleva aasta 1. sep-
tembrist koolilõuna piirhinna 
1,34 eurolt 1,56 eurole. "Kind-
lasti aitab see toitlustajatel toi-
me tulla. Samas on juba prae-
gu näha, et koolilastele maits-
va ja tervisliku toidu pakkumi-
ne ka uue piirhinnaga on piisa-
valt keeruline," tõdes ta. Abilin-
napea näeb lahendusena, et riik 
tõstab oma osa koolitoidule ku-
luvast summast. Praegu on rii-
gi panus mitu aastat järjest ol-
nud 1 euro lapse kohta päevas. 

Korralik toit koolis
Tallinn ei soovi, et toiduhinna 

tõusu maksavad kinni lapseva-
nemad, nagu praegu toimub ju-
ba Tartus. "Meie oleme Tallinnas 
aastaid lähtunud põhimõttest, et 
koolitoit on tasuta ja lapsevane-
mad selle eest tasuma ei pea. Sa-
ma põhimõtet kavatseme järgi-
da ka edaspidi," kinnitas abi-
linnapea. "Leiame, et praegus-
tel keerulistel aegadel ei ole õi-
ge hakata vanematelt võtma ta-
su koolitoidu eest. Seega oleme 
valmis tõstma linna makstavat 
summat veelgi, aga eeldame, et 
analoogse sammu teeb ka riik."

Hiljuti tegi terve hulk noorte-
organisatsioone valitsusele  ette-
paneku tõsta riigi makstav sum-
ma 1 eurolt 2 euro peale. "Ja-
game seda ettepanekut täieli-
kult ja leiame, et praegu on juba 

tungiv vajadus selle sammu as-
tumiseks," sõnas Belobrovtsev. 
"Kahjuks ei kõlanud peaministri 
9. novembri riigikogu esinemi-
ses, et valitsus oleks valmis se-
da tegema. See aga paneb Ees-
ti omavalitsused ja lapsevane-
mad eriti keerulisse olukorda."

Seega suurendab linn oma 
osa koolitoidu kompensatsioo-
nist järgmise aasta 1. jaanua-
rist veelgi. 

Daily kaubamärgi all tegut-
sev Baltic Restaurants on Ees-
ti suuremaid koolitoitlustajaid, 
kelle hallata on 77 koolisöök-
lat, neist kümmekond pealin-
nas. Ettevõtte tegevdirektor Aa-
ro Lode tunnustas linna kiiret 
otsust õpilaste koolilõunale an-
tavat rahasummat sügise hakul 
tõsta. "See pakub teatud lee-
vendust olukorras, kus inflat-
sioon on üle 20% ja tööjõukulud 
kasvavad," märkis Lode. "Ku-
na meile ei laiene ka valitsuse 
kehtestatud elektri üldteenuse 
hind, on elektri hind kasvanud 

kordades. Siiski oleme jõudnud 
koolilõuna hinna suurenemisest 
olukorda, kus peame kaaluma, 
kuidas jätkusuutlikult oma tege-
vust jätkata. Kui veel kevadel 
saime rääkida teenuse paran-
damisest, tuleb praegu 
pingutada, et senist 
taset hoida. Suu-
remad omava-
litsused on 
koolilõuna 
raha suu-
rendanud 
ning ka 
riik võiks 
siin soli-
daarsust 
üles näidata 
ja oma panu-
se anda, tõstes 
koolilõuna toetust, 
mis alates 2018. aastast 
on paigal seisnud."

Ka MTÜ Eesti Koolitoidu 
Liit esinaine Evelyn Esajas pi-
das kohalike omavalitsuste hin-
naleevenduse toetust väga po-

sitiivseks. "Tallinn andis raha 
juba õppeaasta algusest juurde, 
ja rohkem kui teised omavalit-
sused. See on suurkoolide pu-
hul suureks abiks," märkis Esa-
jas. "Kuigi laias laastus ei olnud 

tooraine hind kevadest 
septembrini  kerki-

nud, on tõusnud 
näiteks veise- 

ja hakkliha 
ning kül-
mutatud 
kalafilee 
hinnad." 

Samu-
ti on va-

hepeal ras-
kemini kät-

tesaadavaks 
muutunud kui-

vained, nagu ma-
karonid, riis ja manna. 

Nii peavad köögid leppima kal-
lima ostuga mõnest teisest fir-
mast. "Siiski saab paindlik ol-
la ja leida ka muid võimalusi, 
kuidas pakkuda õpilastele se-

da, mida nad on harjunud söö-
ma," lausus Esajas. "Ei ole tõsi, 
justkui vaevleksid kooliköögid 
vaesuses ja lastele pole mida-
gi süüa anda, kuna riik ei an-
na raha."

Keeruline aeg kasvatab 
bussisõitjate arvu

Kütuse hinnad on kerkinud 
pea kaks korda. Samas aitab ta-
suta ühistransport tööl ja koo-
lis käia. Abilinnapea Tanel Kiik 
nentis, et keeruline aeg on too-
nud bussi- trammi- ja trollisõit-
jaid juurde. Kui 2021. aasta jaa-
nuarist septemberini tegid ini-
mesed ühisõidukitega 55 101 
577 sõitu, siis selle aasta num-
ber on juba seni 68 887 294. 
"Eraldame eelarvega lisaraha 
tasuta ühistranspordi säilitami-
seks ehk oluliselt kallinenud 
kütusehindade kompenseerimi-
seks," märkis ta. "Meie täiendav 
taotlus 2023. aastaks on u 27 
miljonit eurot." Kokku panus-
tab linn Kiige sõnul 2023. aas-

tal tasuta ühistransporti 120-
130 miljonit eurot. 

Raha kulub ka uute elektri-
busside soetamiseks. "Samuti 
paigaldame remonditud tram-
midesse konditsioneerid," li-
sas Kiik.

Tugiisik toetab  
erivajadusega lapsi

Statistika näitab, et rasked 
ajad on tõstnud hüppeliselt eri 
toetuste saajate hulka. 2022. 
aasta üheksa kuu seisuga on 
toimetulekutoetuse saajate arv 
neli korda suurem kui eelmi-
sel aastal – seda saab 9000 pe-
ret. "Tänavu on toimetuleku-
toetust Tallinnas välja maks-
tud juba üle 10 miljoni euro, 
samas kui möödunud aastal 
maksti terve aasta vältel 4,6 
miljoni euro ulatuses," tõdes 
abilinnapea Betina Beškina. 
"Ka Toidupanga klientide arv 
on viimase kahe aastaga enam 
kui kahekordistanud – toidu-
abi saab Tallinnas iga nädal 
11 000 inimest."

Ehkki keerulised ajad mõju-
tavad kõiki, kannatavad enim 
siiski just vähekindlustatud ini-
mesed. "Seega on linn sel aas-
tal juba teist korda üle vaada-
nud toimetulekutoetuse määra-
misel arvesse võetavad eluase-
mekulude piirmäärad, et aida-
ta raskustesse sattunud peredel 
tasuda eluruumiga seotud kulu-
sid ja toetada nende üldist toi-
metulekut," lisas Beškina.

Lisaks eri toetustele vajavad 
linlased endiselt ka mitmesugu-
seid teenuseid, näiteks isiklik-
ku abistajat, eakad sotsiaalval-
vet või raske ja sügava puude-
ga lapsed tugiisikut. Just viima-
se puhul lõpeb 2022. aastaga 
ka Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 
toetusperiood. Seda hoolimata, 
et puudega laste pered vajavad 
jätkuvalt tuge oma igapäeva toi-
mingutes. "Et säilitada teenuse 
kättesaadavus vähemalt 2021. 
ja 2022. aasta mahus, on Tal-
linna linnal vaja järgmiseks aas-
taks täiendavalt leida ligi mil-
jon eurot," tõi abilinnapea väl-
ja. "Kõigil lastel on õigus koge-
da eakaaslastega võrdseid või-
malusi, ning tugiisikuteenus ai-
tabki toetada erivajadusega lap-
se iseseisvat arengut."

Kallim toit ja kütus panevad linna rohkem 
ühistransporti ja koolitoitu toetama

Tasuta ühistranspordi jätkumiseks annab linn järgmiseks aastaks kokku 120–130 miljonit eurot.  Albert Truuväärt

Raha saavad 
uued elektribussid 

ja trammidesse  
tulevad konditsio-

neerid.
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kolmas või nn vahekeel – ka 
paljude laste jaoks. Nii et saa-
me hakkama ja keeleproblee-
mide taha asi ei jää.  Loomuli-
kult lihtsustab see kolleegide-
vahelist suhtlust, kui on min-
gi ühine keel."

Mjalitsina sõnul on lapsed 
tublid keeleõppijad. "Mida 
väiksem õpilane, seda pare-
mini ta räägib, sest ta tema jul-
geb," märkis ta. Õppejuht Kül-
le Viks täiendas: "Väiksemad 
ei karda vigu teha – neil jagub 
mängulisust ja rõõmu. Suure-
mad juba kardavad eksida."

Lisaks tutvustavad õpetajad 
ja lapsed üksteisele oma kom-
beid ja tavasid. "Kuskilt peab 
ju tulema ka Eesti komberuu-
mi õppimine," märkis ta. "Kus 
veel koolist paremini saaks õpe-
tada, kuidas meil asjad käivad? 
Lisaks käivad paljud vanemad 
hommikust õhtuni tööl, või po-
legi suutelised lapsi õpetama, 
kuna õpikuid ja töövihikuid 
pole. Lisaks tundub, et eesti 
keele õpetajatele on langenud 
oluline ülesanne tuua Ukraina 
õpetajad lähemale Eesti hari-
dussüsteemile."

Rutkovskaja sõnul on siinne 
koolisüsteem Ukraina omale 
väga sarnane. "Teil on küll kolm 
semestrit, ukrainlastel seevastu 
seitse," ütles ta. "Eestis pööra-
takse aga rohkem tähelepanu 
ka õpetajatele, Ukraina kooli-
des on fookus eeskätt õpilas-
tel ja lastevanematel. Siin tun-
neme, et meid, õpetajaid, hoi-
takse väga. Meil on siin mõ-
nus olla."

Positiivne õhkkond
Lapsed on pärit Ukraina eri 

kohtadest. Eesti õpetajate hin-
nangul iseloomustab Ukraina 
õpilasi temperamentsus ja hää-
lekus. Nagu heas mõttes öel-
dakse – kogu maja on lapsi täis. 

11-aastane Margarita Ne-
mets saabus Tallinna ema, isa 
ja väikese vennaga mais. Ukrai-
nasse jäid maha vanaema ja va-
naisa. "Võime kaks tundi järjest 
jutustada, kuidas neil seal ikka 
läheb," rääkis tüdruk. "Püüame 
omavahel iga päev rääkida ja 
vaatame uudiseid meie oblas-
tist. Siin koolis meeldivad mulle 
lahked õpetajad. Nad räägivad 
meiega ja näitavad videoklip-
pe. Õpetajad on head ja kool 
on ka hea ja uus."

Viks on märganud, et ukrai-
na lapsed on harjunud liikuma 
pigem arvukama seltskonnana 
kui eesti lapsed. Seda võib mär-
gata nii vahetundides, sööklas 
kui ka õppekäikudel. "Osa las-
test on pärit suurtest linnadest 
– vahest see tingib nii mõnegi 
erinevuse," mainis Viks. 

Massilist hirmu või pilti, et 
keegi nutaks kuskil nurgas, Rää-
gu koolis näha ei ole. "Koolielus 

"Me elasime Romnõ linnas, mis on 300 kilomeetrit 
Valgevene piirist – sealt tulistati meie suunas raket-
te," rääkis praegu Räägu tänava ukraina koolis õppiv 
Polina. "Õhuhäire võib seal kesta isegi viis tundi. Mulle 
väga meeldib, millise lahkusega on eestlased meid siin 
vastu võtnud ja kohelnud." Seni võhivõõrad inimesed 
on muutunud koolis ühtehoidvaks pereks, kus eesti 
õpetaja annab oma ainet eesti, Ukrainast pärit õpeta-
ja aga ukraina keeles. 

 Leivanädala raames valmistasid lapsed fantaasiaküllaseid võileibu ja võistlesid omavahel.  4 x Albert Truuväärt

Krista Kiin, 
Linda-Mari Väli
pealinn@tallinnlv.ee

Kui arginädala hommikul fo-
tograafiga Räägu õppehoo-nes-
se saabume, valitseb seal va-
hetunni ajal samasugune me-
lu nagu ükskõik millises muus 
koolis Lapsed jooksevad kori-
dorides ning suuremad tüdru-
kud sädistavad gruppides. Päe-
va teeb eriliseks see, et leiva-
nädala raames toovad õpilased 
aulasse enda valmistatud võilei-
bu, üks värviküllasem kui teine. 
Peagi asutakse neid hindama.

Teeme juttu 6. klassis käi-
va Polinaga, kes tuli Eestisse 
pool aastat tagasi õe ja ema-
ga. "Koolis mulle väga meeldib, 
siin on õppimiseks head tingi-
mused – meile on antud kooli-
kotid, koolitarbeid ja kõik muu 
vajalik," lausus tüdruk, kellele 
enda sõnul meeldib enim õp-
pida keeli, nii eesti kui ka uk-
raina keelt. "Eesti keeles ole-
me üht-teist juba õppinud, ma 
natuke oskan eesti keeles lu-
geda ja veidi  endast rääkida."  

Ka siinne toit meeldib tal-
le. "Sõprade leidmisega ei ole 
probleeme: mul on kaks eest-
lasest sõbrannat, kellega räägi-
me vene keeles, ning ka koo-
list leidsin mitu sõpra," mai-
nis Polina. 

Praegu elab nende pere üü-
rikorteris Stroomi keskuse lä-
hedal. Vabal ajal meeldib Po-
linale koos lähedastega jalu-
tada Stroomi rannas, sest me-
ri on tema lemmik. "Käin tih-
ti ka vanalinnas, kus on erili-
sed  vanad majad, seal oleme 
toredaid inimesi kohanud," üt-
les tüdruk. 

Mõistagi igatseb ta ka ko-
ju, kuhu jäid maha vanaema 
ja paljud sõbrad. 

Uued sõbrad ja tuttavad
Aprillis avas Tallinna linn 

Ukraina sõjapõgenike lastele 
Lilleküla gümnaasiumi filiaali-
na Räägu kooli. Toona oli tegu 
pigem päevakooliga, kus  lapsed 
said eeskätt võimaluse Eestiga 
kohaneda, oma muredest välja 
tulla ja teiste lastega mängida. 
Sekka pakkus kool arendavaid 

tegevusi nii ukraina kui ka eesti 
keeles. 1. septembril avati aga 
seal majas päris kool, kus lap-
sed õpivad Eesti õppekava järgi 
eesti ja ukraina keeles. Räägu 
koolis käivad Ukraina lapsed 
esimesest kuni kuuenda klas-
sini. Praegu on koolis 432 õp-
pekohta ja peaaegu kõik need 
on täidetud.

Ühtlasi on hingekirjas 30 
õpetajat, kuigi kõik ei tööta täis-
kohaga. Ukraina õpetajaid on 
natuke vähem kui eesti õpeta-
jaid ning kõik nad on siia saa-
bunud alates esimesest põgeni-
kelainest kevadel.

Enne Räägu koolis kokku-
saamist õpetajad üksteist ei 
tundnud. Nii mõnedki neist on 
üksikud lastega naised, kelle 
mehed jäid Ukrainasse. Viis-
teist aastat inglise keele õpe-
tajana töötanud Viktoria Rut-
kovskaja on üks nenist. "Mul-
le meeldib siin töötada, sest 
siin on ukraina- ja venekeel-
ne kollektiiv. Me saame üks-
teisest aru," rääkis  Rutkovs-
kaja. "Lõime siin juba väike-
se kohaliku kogukonna. Ole-
me sõbrad, suhtleme omava-
hel ja aitame üksteist."

Väiksemad on tublid  
keeleõppijad

Osa aineid, nagu ukraina 
keel ja matemaatika,  õpeta-
takse ukraina keeles. Kuid esi-
mesel aastal on eesti õpetaja-
te peamine ülesanne teha las-
tele selgeks eesti keel. Eesti 
keelt on seetõttu esimesel õp-
peaastal isegi rohkem kui õp-
pekava ette näeb. Õppeasutu-
se juht Natalja Mjalitsina selgi-
tas, et  eesti keele õpetaja an-
nab oma ainet eesti, Ukrainast 
pärit õpetaja ukraina keeles.  
"Eesti keeles toimuvad näi-
teks muusikatunnid, kehaline 
kasvatus, kunst, tehnoloogia-
õpetus ning ka viienda-kuuen-
da klassi ajalugu ja ühiskon-
naõpetus," loetles Mjalitsina. 
"Üritame igal sammul eesti 
keele suunas liikuda. Selleks, 
et oma tööprotsesse kiirenda-
da, räägime aga ikka keeles, 
mida oskame. Kes oskab ve-
ne keelt, kes kehakeelt. Õigu-
poolest on vene keel ju nagu 

RÄÄGU TÄNAVA  
UKRAINA KOOL muudab  
seni võhivõõrad õpilased  
ja õpetajad suureks pereks

Kui Polinalt 
küsisime, mida 
ta tahaks 
tahvlile kirjuta-
da, ütles neiu: 
tänusõnad 
eestlastele.

Natalja Mjalit-
sina ja Külle 
Viks seisavad 
hea selle eest, 
et Ukraina las-
test saaksid 
Eesti ühiskon-
na liikmed.

Muusikaõpe-
taja Anne ju-
hatusel mängi-
takse tunnis 
eri pille ja plaa-
nitakse laulu-
peole minna.



ei paista laste traumad kuidagi 
välja, ehk ainult siis, kui psüh-
holoog või klassijuhataja ütleb, 
et oli mingi intsident – näiteks 
sai keegi halva uudise Ukrai-
nast," lausus Viks. "Eile näi-
teks hakkas üks laps nutma ja 
oli tunnist ära tulnud, sest sai 
teate, et vanaema-vanaisa olid 
piirkonnas, kuhu langesid ra-
ketid. Polnud teada, kas ja kui 
hullusti seal viga saadi, aga laps 
lihtsalt ei valitsenud ennast, tun-
ded läksid käest." 

Mjalitsina täiendas: "Olen 
lastelt kuulnud, et nad on kus-
kil keldris varjunud, aga me ei 
rõhu sellele – tahame, et kooli-
keskkond oleks võimalikult ta-
valine ja normaalne, ning lap-
sed võiksid oma traagilistest ko-
gemustest välja tulla. Kui va-
nemad või klassijuhataja palu-
vad abi, siis loomulikult aitame. 
Praegu töötab koolis Ukraina 
taustaga psühholoog."

Rutkovskaja lisas, et kui las-
tevanematega saab sõjast rää-
kida, siis lastega nad neid as-
ju ei aruta. Uurides, kui palju 
kodumaalt põgenenud õpetaja 
endisele elule ja kodumaal käi-
mas olevale sõjale mõelnud on, 
kaotas muidu elav naisterah-
vas korraks tasakaalu. "Mul-
le on see valus küsimus. Mui-
dugi ma mõtlen kõigele…" Se-
da öeldes ukrainlanna hääl ta-
kerdus ja ta kattis näo kätega.

Paljudel topeltkool
Õpetaja Monika Allerti sõ-

nul laseb ta lastel palju joonis-
tada, et nad saaks ennast niivii-
si väljendada. "Mina näen, et 
lapsed on väga avatud," mainis 
ta. "Nad ei ole sinna sõjatee-
masse kinni jäänud. Ja tegeli-
kult ongi nad ju hoopis siin ja 
koos üksteisega. Neil on uued 
sõbrad ja uus klass ning minu 
meelest läheb neil väga hästi." 
Paljud õpilased õpivad õhtuti 
veel interneti kaudu Ukraina 

koolis. "Täiendav distantsõpe 
ei ole kohustus, vaid võimalus. 
Osa vanemaid on soovinud, et 
laps jätkaks ka Ukraina koolis 
õppimist, juhul kui kool seda 
pakub," selgitas Viks.

Ka ukraina õpetajatel pole 
kerge. Lisaks päevatööle tuleb 
neil tarmukatel naistel oma iga-
päevatöö raames koristada, pes-
ta, kaste tassida ja mööblit ve-
dada. Nii tekib küsimus, kuidas 
küll vastu pidada. "Enesehalet-
sust ei tohi lubada, siis kaob töö-
võime," teab Natalja oma koge-
musest. "Aga eks ikka head sõb-
rad ja kolleegid aitavad. Elus on 
hetki, kui sa pead oma asja aja-
ma, ja muud polegi teha!"

Viksi sõnul on kool lapsi ja 
õpetajaid lähendanud. "Õpetaja-
te päeval oli meil väljasõit, kus 
rääkisime, et sõda on halb põh-
jus omavahel kohtumiseks, ome-
ti on see meid kokku toonud," 
meenutas ta. "Oleme me nüüd 
siin koos rahu tegemas ja maa-
ilma parandamas. Me kõik saa-
me selleks oma panuse anda."

Viks lisas, et kui tekib ras-
ke hetk, ongi töötajad ja lap-
sed üksteise jaoks olemas. "Sõ-
ja ja kriisiga on see maailma 
päästmise missioonitunne sees 
– ja nõnda teedki oma tööd si-
semise põlemisega."

Tegelikult ei tea keegi, 
kauaks ukrainlased põgenike-
na Eestisse jäävad. Mjalitsina 
kinnitas, et loomulikult hoitak-
se kooli käigus just nii pikalt, 
kui vaja. "Nüüd, kui meil on 
esmavajalik juba olemas, ta-
haksime hakata ka edasi liiku-
ma," rääkis ta. "Võiks ühineda 
mitmesuguste programmidega, 
korraldada eri lõiminguid ja 
üritusi. Varsti on juba jõulud 
käes ja peab hakkama kont-
serti ette valmistama."

Vaata loost videot  
www.pealinn.ee
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1. detsembrist muutub Lille 
asumis ja Õismäe välisringil 
parkimiskorraldus, et saaks 
tänavaid paremini sodist ja 
talvel ka lumest puhastada. 
Uut parkimiskorraldust kaa-
luvad ka teised linnaosad.

Abilinnapea Vladimir Sve-
ti sõnul on Tallinnas parkimi-
ne ja lume väljavedu tihedalt 
seotud. Tänavu uuendas linn 
lepinguid hoolduspartneritega 
ning uute lepingutega paraneb 
muuhulgas talvine tänavakoris-
tus, kuid oma panuse saavad 
anda ka kohalikud elanikud.

"Ka parima tahtmise juures 
ei saa tänavahooldustehnika tä-
navaid puhastada ega lund väl-
ja vedada, kui tänavad on kinni 
pargitud. Kui soovime, et mak-
sumaksja raha kasutatakse tõ-
husalt ning traktori jõudmine 
mõnele tänavale või hoovi an-
naks ka oodatud tulemuse, siis 
peame kasutusele võtma ajuti-
se parkimiskorralduse. Nii leia-
vad kindlatel päevadel elani-
kud oma autodele alternatiiv-
sed parkimiskohad ja hooldus-
partnerid saavad terve tänava 
ulatuses lund rookida või seda 
välja viia," rääkis Svet. 

Vastavalt uuele parkimis-
korraldusele on Kristiine lin-
naosa Lille asum jagatud nel-
jaks tsooniks. I tsoonis asuva-
tel tänavatel (Mooni, Kasvu, 
Loo, Kannikese, Kibuvitsa, sa-
muti Kullerkupu lõik Mooni ja 
Kibuvitsa vahel ning Ülase tä-
nava lõik Kibuvitsa ja Tulika 
vahel) kehtestatakse parkimise 
keeld esmaspäeviti kella 9-16. 
II tsooni tänavatel (Mineraali, 
Maasika, Vaarika, Lille ning 
Kullerkupu lõik Lille ja Moo-
ni vahel) ei tohi parkida tei-
sipäeviti kella 9-16. III tsooni 
tänavatel (Tulbi, Tulika, Tulika 

põik, Ülase, Sinika, samuti Ma-
dara lõik Paldiski mnt ja Tuli-
ka põigu vahel) kehtestatakse 
parkimise keeld kolmapäevi-
ti kella 9-16. IV tsoonis (Ma-
dara tänava lõigul Tulika põi-
gu ja Endla vahel) ei tohi par-
kida esmaspäeviti ja neljapäe-
viti kella  22-6.

Vastavalt uuele parkimis-
korrale keelatakse Haabersti 
linnaosas Õismäe välisringi si-
semisel poolel parkimine es-
maspäeviti kella 9-16 ja rin-
gi välimisel poolel teisipäevi-
ti kella 9-16.

Tallinn katsetab uut parkimiskorraldust

 Leivanädala raames valmistasid lapsed fantaasiaküllaseid võileibu ja võistlesid omavahel.  4 x Albert Truuväärt
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"Lapsed juba küsivad, mil-
lal jääle saab – hooaja al-
gus on ikka oodatud sünd-
mus," ütles Tallinna uisu-
väljakute pidaja Fred 
Randver.

Pealinna kooliõpilaste ja 
teiste uisusõprade rõõmuks 
alustavad juba 19. ja 20. no-
vembril tegevust uisupargid 
vanalinnas, Lasnamäel, Nõm-
mel ja Mustamäel. Detsembris 
avatakse samasse ketti kuu-
luv liuväljak ka Suur-Sõjamäel. 
Randveri kinnitusel hakkavad 
uisuparkides ka sel aastal iga 
paari nädala tagant toimuma 
spetsiaalsed lastehommikud. 
"Seal hakkavad laste armas-
tatud maskotid kõige väikse-
maid oma etteastetega lõbus-
tama," selgitas ta. 

Ka seeniorid võivad rõõmus-
tada, nimelt pääsevad 65-aasta-
sed ja vanemad esmaspäevast 
kolmapäevani kella 10-17 jää-
le priipiletiga. Maksma peab 
vaid uiskude rentimise eest, 
kui isiklikke võtta pole.

Olenevalt päevast ja soo-
dustuste olemasolust kõigub 
uisulaenutuse tunnihind nel-
jast üheksa euroni. Lisaks 
saab rentida nii ilu- kui ka 
hokiuiske, samuti tõukekel-
ku. Ka võib lasta kümne eu-
ro eest uiske teritada või üü-
rida endale lukustatava kapi, 
kuhu olemise ajaks oma as-
jad hoiule panna.

Uisupargid on lahti iga päev 
kella 10-22. Hooaja pikkus sõl-
tub sellest, milliseks kujuneb 
talv. Kogemused näitavad aga, 
et enamasti saab uisutada märt-
sini.

Päästjad appi
Ka mõned linnaosavalitsu-

sed rajavad looduslikke liuväl-
ju. Nõmme linnaosa valitsus on 
lubanud sobivate ilmade kor-
ral ka tänavu avada jääpar-
gi Valdeku tänava korvpalli-
platsil. Seal sai käia oma uis-
kudega tasuta sõitmas. Ilmast 
sõltub ka Nõmme spordikes-
kuse uisuplatsi avamise täpne 
kuupäev, samuti Stroomi parki 
rannahoone lähedale planeeri-
tava jäävälja saatus. Lisaks ta-
hetakse detsembris külastajate-
le lahti teha Pirita spordikes-
kuse uisuplats. 

"Ootame võimalikult pal-
ju abi ilmataadilt, sest elektri-
ga jääd teha on ikka väga kal-
lis lõbu. Eriti praegustel aega-
del," nentis Pirita spordikes-
kuse juhataja Priit Aunroos. 
Keskuses hakkab jääle pääse-
ma kahe kuni nelja euro eest, 

kui endal uiske pole, lisandub 
nende laenutuse hind.

Aunroos ütles, et hiljemalt 
jõuluvaheajaks saab uisuväl-
jak avatud: "Vaheajal lihtsalt 
peavad lapsed jääle pääsema."

Pirita linnaosa valitsus ja ko-
halik päästekomando on kok-
ku leppinud, et sobivate talve-
ilmade korral avatakse linna-
osas veel kaks-kolm uisuplat-
si. Uisutada saab tasuta, aga 
kuna uisulaenutust neis koh-
tades ei tule, tuleb enda omad 
kaasa võtta.

Looduslikke liuvälju saab 
rajada siis, kui õhutempera-
tuur on püsivalt miinuses. Ku-
ni kolmeaastased saavad linna-
osade avatavatel jääväljadel ui-
sutada tasuta.

Koolitunnid õues
Linn on oma ametlikel liu-

väljadel eraldanud koolidele ta-
suta aja esmaspäevast reedeni 
kella 8-17. Jääle pääsemiseks 
on vaja, et õpetaja või grupi-
juht klassi registreeriks. Ühele 
ajale saab registreerida maksi-
maalselt kaks gruppi. Randve-
ri sõnul on enam kui 30 000 
pealinna kooliõpilase tarvis ju-
ba ajad broneeritud ja lapsed 
ootavad pikisilmi, millal jääle 
pääseb. "Juba küsitakse, mil-
lal jääle saab," mainis Rand-
ver. "Hooaja algus on ikka oo-
datud sündmus."

Ka Pelgulinna gümnaasiu-
mi kehalise kasvatuse õpetaja 
Rea Lillemets kinnitas, et lap-

sed ootavad uisutamist suure 
õhinaga. "Tavaliselt käime va-
nalinna jääpargis," rääkis ta. 
"Tänavu saime aga pisut lii-
ga hilja jaole, järel olid ainult 
mõned vabad kohad."

Õnneks alustab Pelgulinna 
gümnaasiumi õpilaste rõõmuks 
sel aastal tööd ka uus jääpark 
Mustamäel, sinna õnnestus neil 
veel kohti saada. 

Randveri sõnul on kunagi-
sest laste suusaveerandist saa-
mas hoopis uisuveerand. Ka 
Lillemetsa meelest on uisuta-
mine aasta-aastalt aina popu-
laarsem, suusatamishuvi see-
vastu kahaneb nii õpetajate 

kui ka õpilaste seas. Esimes-
te puhul on põhjuseks see, et 
suusailmade peale ei saa kin-
del olla, uisuparki võib aga 
juba praegu aja kinni panna. 
Õpilastele jällegi ei meeldivat 
higistamine. 

Kindlasti pole see kehalise 
kasvatuse õpetaja sõnul aga 
ainus põhjus, miks jääl liug-
lemist nii väga armastatakse. 
"Esiteks meeldib lastele, et ui-
sutada saab värskes õhus," tõ-
des Lillemets. "Teiseks, et see 
on lõbus. Ja kolmandaks, et 
nad ei pea riideid vahetama. 
Miskipärast on ka see lastele 
väga oluline."

Uisupargid meelitavad 
välitundi ja lõbusatele 
lastehommikutele

Kus ja millal saab peagi  
Tallinnas uisutada?
• Vanalinna uisupark 

avatakse 19. no-
vembril kell 11 
Harjumäel 
(Harju 32).

• Nõmme uisu-
park 20. no-
vembril kell 11 
Nõmme gümnaa-
siumi kõrval (Raudtee 73).

• Mustamäe uisupark 19. 
novembril kell 13 Männi 
pargis (Keskuse 1).

• Lasnamäe uisupark 20. 
novembril kell 13 Tondira-
ba pargis (Varraku 18).

• Jeti uisupark detsembris 
(Suur-Sõjamäe 14b).

• Stroomi uisuväljak 
(Stroomi ranna-

hoone kõrval) 
– avamine 
sõltub ilma-
oludest.

• Valdeku uisu-
väljak (Valdeku 

13/15) – avamine 
sõltub ilmaoludest.

• Pirita spordikeskuse uisu-
väljak (Rummu tee 3) –   
avamine sõltub ilmaolu-
dest.

• Nõmme spordikeskuse ui-
suväljak (Külmallika 15/1) 
– avamine sõltub ilmaolu-
dest.

Uisutamine pa-
kub toredat või-
malust koos pe-
rega midagi ette 
võtta.
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Ilmar Raagil linastub PÖFF-
il uus film "Erik Kivisüda". Läbi 
aegade kõige kallimas koostööfil-
mis kolib 11-aastane Erik vana-
tädi Brunhilda pärandatud maj-
ja. Seal elab aasta vanem Maria 
oma isaga, aga Eriku vanemad 
tahavad nad välja visata. Erikul 
on kivist süda. Teda ei häiri, et 
vanematel pole tema jaoks aega 
ja et tal pole ühtegi sõpra. Maria 
aga soovib üles leida oma kadu-
nud ema, kes neid väljatõstmi-
se eest kaitseks. Kahekesi satu-
vad lapsed muinasjutulisele tee-
konnale Kahevahelmaailma ning  
Erik avastab, kui raske on kivist 
südamega tegelikult elada. Pika-
peale hakkab ükskõikne poiss 
täiesti teistsuguse iseloomuga tüd-
rukut armastama. Pealinn uuris 
filmi autorilt, kas armastus sula-
tab ka päris elus kivist südameid.

Kas teie arvates on režissöör na-
gu kindral, kes võtteplatsil väge-
sid juhib? Kui nõudlik te ise ole-
te ja kuidas näitlejates parima 
välja toote?

Eks neid režissööre on erisugu-
seid. Praeguse olukorraga seoses 
räägitakse, kuidas Venemaa sõja-
line struktuur on selline, et kind-
ral käseb, poob ja laseb. Aga NA-
TO sõjaline kultuur on selline, kus 
kogu staap pakub ideid ja kind-
ral valib nende hulgast välja pa-
rimad. Selles suhtes mulle meel-
dib, kui loominguline meeskond 
mind üllatab. Filmivõtete juures 
on minu jaoks kõige toredam, 
kui istun monitori taga ja näen, 
et  näitleja esitus on suisa ime. Et 
see, mis hetkel sünnib, on tundu-
valt rohkem, kui ma ise lootsin. 
Kuna tegemist on fantaasiafilmi-
ga, siis ma ütlesin meie Soome 
kunstnikule Kari Kankanpääle 
ja kostüümikunstnik Anu Lens-
mentile, et kui teil üldse on elus 
kunagi võimalik oma fantaasiat 
täiel määral mängu panda, siis 
see on see film. Enamasti antak-
se ikka mängureeglid kätte. Aga 
nüüd ma julgustasin neid, et läh-
me raamidest välja ja paneme 
hullu. Ja ma olen tulemusega ik-
ka  väga-väga rahul.

Olete öelnud, et teile väiksena 
ei meeldinud pedagoogilise sisu-

ga lastefilmid ja te tahtsite luua  
ausat seiklust. Kas teie enda film 
tuli siis selline, nagu te lapsepõl-
ves näha oleks tahtnud?

Jah, mulle pole meeldinud 
väga moraliseerivad lastefilmid, 
kus tegijad on võtnud lapsi kui 
vähema mõistusega inimesi. Mu 
filmis muutuvad täiskasvanud 
inimesed korra lasteks ja kõne-
tavad seda osa iseendast, mis 
on lapsemeelne. Seal on mingi-
sugused detailid või episoodid, 
mida võib-olla lapsedki ei taju-
gi. Meie filmis on lapsed leidnud 
enda ja täiskasvanud jälle en-
da detaile. Ma vaatan ka prae-
gu täiskasvanuna ilma igasugu-
se sunduseta päris palju muinas-
jutu- või fantaasiafilme. Ja seda, 
et film pakuks ka täiskasvanute-
le huvi, olen ma püüdnud enda 
filmis järgida. Filmi on pandud 
sisse mõned teemad, mis on fi-
losoofilises mõttes mulle enda-
legi huvitavad. Seal satuvad te-
gelased kahevahe maailma, mis 
on paik elavate ja surnute maail-
ma vahel. Ja küsimus on, kuidas 
sealt tagasi saada. Peategela-
sele Erikule antakse vihje, 
et  ta peab selleks näi-
tama, et on elus. Kü-
simus ongi, et kuidas 
sa näitad, et oled elus, 
mis defineerib su elu-
saks olemise. 

Selles filmis on ka 
esimese armastuse lu-
gu. Erikul on kivist sü-
da, aga kas armastus võib 
tõesti kivist südame sulata-
da? 

Kiindumus on selline üsna 
kontrollimatu asi. Kui ta tuleb, 
siis ta tuleb ja ei saa enam mi-
dagi teha. 

Aga selle filmi puhulgi oli põ-
nev, et juba tegemise ajal hakkas 
see lugu elama oma elu. Kümne-
aastane poiss satub  seiklustes-
se koos aasta vanema tüdruku-
ga. Loomulikult  armub temas-
se, kuigi nad on erinevatest pe-
redest, tüdruk on tunduvalt tem-
peramentsem ja konfliktsem. Te-
mas on poisi jaoks ikkagi mida-
gi külgetõmbavat. Üks küsimus 
filmis on, kas ja kui palju on 
see vastastikune. Kuidas suh-
tub tüdruk endast nooremas-
se poissi? Sellega on lood nii ja 
naa. Ühest küljest saavad nad fil-
mi lõpuks aru, et mängivad tei-
neteisele väga olulist rolli.  Aga 
mis on selle suhte sügavam sisu 
või mis juhtub siis, kui nad saa-
vad paar aastat vanemaks? Jäl-

"Ühtpidi soovime, et vanemad töötaksid usinalt, aga tei-
sest küljest meenub meile "Tõde ja õigus", kus Krõõt en-
nast surnuks rügas," lausub režissöör Ilmar Raag  (54), lisa-
des, et lapsed vajavad rohkem vanemate tähelepanu. Raag 
astub PÖFF-il üles oma uue seiklusliku lastefilmiga "Erik Ki-
visüda", mis räägib poisist, kes ei hooli kellestki ega millest-
ki. Raagi sõnul toob ka sõda inimestes esile nii helgema kui 
tumedama poole. "Sõda teeb inimesi ka järsumaks ja üks-
kõiksemaks, sõda võimendab äärmusi," leiab ta.

Oliver Õnmaa
oliver.ounmaa@ 
tallinnlv.ee

Esilinastus kinos juba laupäeval

• "Erik Kivisüda" esilinastust 
saab vaadata 19. novembril 
kell 15 Coca-Cola Plaza 2. 
saalis. 

• Filmi stsenaristid on Livia 
Ulman ja Andris Feldmanis

• Osades Herman Avandi, 
Florin Gussak, Juhan Ulfsak, 
Jules Werner, Ronald Pelin, Nickel 

Bösenberg, Hendrik Toom-
pere Jr., Kristjan Sarv, 

Norbert Rutili, Nero Ur-
ke, Andres Lepik, Renars 
Kaupers ja Laura Peter-
son-Aardam.

• Film on valminud Eesti, 
Läti, Soome, Ukraina ja 

Luksemburgi koostöös. 

legi on inimestel võimalik hin-
nata seda erinevalt, kõik ei ole 
jälle ühene. 

Esimene armastus on igal ju-
hul alati väga ilus. Ja teisest kül-
jest me teame, et see ei kesta kaua.

Kuidas meil üldse selle pühen-
dumusega ühiskonnas on? Kas 
tarbimiskultuur on ka suhetes-
se pugenud, et me viskame ära, 
kui midagi läheb katki, ei paran-
da seda,  vaid hangime uue. Kas 
suhted on nagu kiirtoit?

Ma pole elanud sada või 200 
aastat tagasi. Tookord oli küsi-
mus lahutamisest ühiskondliku 
surve tõttu lihtsalt raskem. Mis 
aga ei tähendanud alati, et me-
hed ja naised sunnitud abieludes 
õnnelikud olid.

Samas võib tänapäeval tõesti 
olla nii, et kuna lahutus on liht-
saks tehtud, siis iga suhte eest 
ei võidelda. 

Kui me vaatame, millest pop-
kultuur räägib, siis armastuse de-
valveerimise jutul pole kusagil 
kohta. Üheski laulus ei räägita, 
et armastus kaob ära, aga tühja 
sellest, kohe tuleb uus asemele. 

Kui Erikul on kivist süda, et ta 
justkui alguses ei hooli kellestki 
või millestki, siis kas see viitab 
kuidagi ka praegusele olukorrale 
ühiskonnas?

Jah, filmil on selline sotsiaal-
selt kriitiline aspekti juures. Ena-
malt jaolt meil ju peredes mõle-
mad vanemad töötavad. Ja kui 
nad on väga edasipüüdlikud va-
nemad, siis tuleb ikka ette olu-

kordi, kus lapsed peavad ise 
oma eluga hakkama" saa-

ma. Täiskasvanuks saa-
mine ja endaga toime-
tulek on toodud las-
tele varasemaks. 

See on jällegi 
kahe teraga mõõk. 
Ühtpidi soovime, 
et vanemad töötak-
sid usinalt, aga tei-

sest küljest meenub 
meile "Tõde ja õigus". 

Seal Andres rabas põllul 
ja Krõõt töötas ennast sur-

nuks. Neil ei olnud aega las-
tele tähelepanu jagada. No lap-
sed kasvasid omal moel lõpuks 
ikkagi üles ja leidsid, et vane-
mate eluviis ikkagi ei sobi neile.

Samas näeme Lääne-Euroo-
pas ka vastupidist suunda – et 
täiskasvanud jäävad kauemaks 
vanemate juurde elama.

Kas Eestis tehakse piisavalt las-
tefilme ja on lapsed ka nõudli-
kum publik? 

Alati võiks lastefilme rohkem 
olla, kuid viimase 20 aasta jook-
sul on neid ikka omajagu tehtud. 
Näiteks Lotte on saanud selliseks 
kultuurifenomeniks, mida ei pea 
enam kellelegi seletama. 

Lapsed ei tunne kultuurilist 
kohustust vaadata ka Eesti fil-
me. Mis tähendab, et kui film ei 
ole veenev, vaatavad nad rahu-
likult mõnda Hollywoodi teost. 
Lastefilmide maailmas võistle-
me ka meie otseselt Disneyga. 

Teie uue lastefilmi eelarve oli 
üle kolme ja poole miljoni. Rää-
gitakse, see on Eesti mõistes kõi-
gi aegade kallim koostööfilm. 
Mis selle nii kalliks teeb?

Kaks asja. Esiteks, et see on 
koostööfilm. Riikide vahet  sõit-
mine lähebki kalliks. Teiseks üt-
les kunagi mu tuttav Vene pro-
dutsent, et kõige vastutustunde-
tum lause, mida stsenaariumisse 
võib kirjutada on: "Ja laevastik 
sõitis merele." See tegelikult tä-

hendab, et peale selle võtte mi-
dagi muud teha ei saagi. Selle-
pärast et ühe laevastiku liikuma 
panek filmis on tohutu ettevõt-
mine, mis maksab väga palju. 
Meil on stsenaariumisse kirjuta-
tud, et lapsed kohtuvad avame-
rel piraadilaevaga. Nad lähevad 
sinna laevale ja pool tegevusest 
toimub keset merd ühel laeval.

Juba eos on nii palju asju, 
mis teeb filmi kalliks. Tegevus 
ei toimu kusagil kaasaegses lin-
nakeskkonnas ja ühes korteris. 

Muidugi teevad filmi kalliks 
ka arvutiga loodud eriefektid, mis 
tänapäeva noorte jaoks on juba 
väga tavalised fantaasiafilmides.

See film valmib  Luksemburgi, 
Ukraina, Leedu, Läti, Soome ja 
Eesti koostöös. Kuidas need eri 
kultuurid kokku sobisid filmi-
võtetele? Kui palju oli kultuuri-
lisi erinevusi ja kuidas see tööd 
mõjutas?

Eestlased on harjunud, et meil 
käib välismaiseid filmigruppe 
siin tööd tegemas ja tänu sellele 

on meie enda filmikultuur võrrel-
dav Euroopa keskmisega. Soom-
lastega oleme filmimise mõttes 
suisa ühises vereringes. 

Luksemburgis filmides aga 
selgus, et kohalikud on palju 
suuremate produktsioonidega 
harjunud. Eestlased on paind-
likumad, kuid teistpidi oli Luk-
semburgi reeglite järgi mängida 
kokkuvõttes mugav. Eesti võt-
tepäevad kipuvad olema väga 
pikad. Seal aga seavad Euroo-
pa reeglid tööpäevade pikkusele 

piirangu. Seetõttu 
oli meie meeskond 
nädala lõpuks ik-
ka suhteliselt värs-
ke, täis loomingu-
lisust ja ideid. Ees-
ti võttenädala lõp-
pedes on inimesed 
nii väsinud, et taha-
vad vaid magama 
minna, mitte mõel-
da, mis järgmisel nä-
dalal saab.

Milline on tänapäeva 
laste mõttemaailm ja 

kuidas see erineb teie enda mõt-
temaailmast, kui ise laps olite? 

Tänapäeva lastel on tunduvalt 
lihtsam juurdepääs kogu maail-
ma liikuva pildi varamule. Te-
gime monteerimise käigus mõ-
ned proovilinastused, et vaadata, 
kuidas lapsed reageerivad. Nen-
de käigus ilmnes, et 8-9-aasta-
sed lapsed on juba läbi vaadanud 
kõik täiskasvanutele mõeldud 
Hollywoodi menufilmid. Meie 
filmist rääkides jagasid nad ko-
he ka muljeid Kariibi mere pi-
raatidest. Üks poiss ütles, et te-
ma lemmikfilm on "Terminaa-
tor 2". Niisiis ei saa eeldada, et 
lapsed vaatavad vaid lastefilme, 
oma peas on nad valmis täiskas-
vanuks saama. Isegi siis, kui nad 
veel kõigest aru ei saa. 

Praegu on taas tõusnud ühiskon-
nas esiplaanile noorte omava-
heline kiusamine. Kust see laste 
julmus tuleb? Kui palju on sel-
les osa just vägivaldsetel filmidel 
alates Tomi ja Jerry multikast?

Sõda võimendab 
äärmusi, muutes 

inimesi lahkemaks 
või kurjemaks

Ilmar Raagi sõnul ei taha inimesed sõja ajal näha ka sellest kõnelevaid filme. Pigem soovivad nad põgeneda fantaasiamaailma.  Scanpix

Peategelase 
Eriku vanemad 
tahavad teise 
peategelase 
Maria ja tema 
isa majast välja 
visata.

Erik satub me-
rel piraatide 

kätte.
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Kui ajas tagasi minna, siis on 
laste julmus alati olemas olnud, 
sõltumata filmidest. Mõnes mõt-
tes on see seotud arengupsüh-
holoogiaga. Laste seas on enese 
maksma panemine lihtsam kui 
täiskasvanute ühiskonnas. Täis-
kasvanute ühiskond on leiuta-
nud ikkagi igasuguseid enese 
regulatsiooni reegleid. See tä-
hendab, et vägivaldne inimene 
läheb vangi. Lapsed ei suuda 
selliseid mehhanisme veel käi-
vitada. Murranguhetk on kus-
kil 14.-15. eluaasta juures, kus 
noorel tekib juurde ühiskond-
likku vastutustunnet. Sel ajal 
saavad noored aru, et füüsiline 
enesekehtestamine ei ole kõige 
positiivsem asi. 

Samas teie filmist "Klass" said 
küll kiusajad eeskuju, kuidas tei-
si alandada

Kuulsin kahetsusega kurvast 
juhtumist, kus ühe kooli õpi-
lased imiteerisid filmi "Klass" 
kõige karmimat episoodi. See 
pani mind tõsiselt mõtlema, et 
kas on üldse võimalik teha filmi 
millestki, mida sa tahad hukka 
mõista. Keegi järelikult tõlgen-
dab seda filmi ikka teistmoodi. 
Uurisin seda juhtumit ja selgus, 
et need imiteerijad olid kohali-
kud teada-tuntud vägivallatse-

jad. Kui nad poleks "Klass" fil-
mi vaadanud, siis kas nad olek-
sid kellegi kiusamise vahele jät-
nud? Ilmselt oleks nad midagi 
muud julma leiutanud.

On palju uuritud, kas meedia 
provotseerib vägivalda. Meedia 
ja vägivalla suhe on mitmetahu-
line, muuhulgas peegeldab mee-
dia ka seda, mis on inimestes ju-
ba olemas. 

Kas teile ei tundu, et filmis 
"Klass" sai kiusaja rolli mängi-
nud peategelane kiusatavast roh-
kem ühiskonnas ja meedias po-
piks? Et kiusaja oli ka ühiskon-
na arvates lahe?

"Klass" on ühiskonna peegel 
ja see oli filmis peeglisse vaata-
mise koht. Jah, mul oli tahtmi-
ne tekitada filmiga diskussioo-
ni. Ükski kunstiteos ei saa öelda 
millegi kohta lõplikku tõde. Tõ-
de tekib siis, kui sa näed prob-
leemi ja püüad sellele lahendust 
leida, vesteldes oma sõpradega. 

Teist ei kiusa ainult lapsed ja 
noored, vaid ka riigid. Kas os-
kasite aimata, et Putin Ukrainat 
ründab? Miks see sõda lahvatas?

See on näide, kuidas mingi 
juhtkond võib end ummikusse 
mõelda. Kallaletungi tegelik põh-
jus peitub masenduses, mis tabas 

Vene ühiskonda Nõukogude Lii-
du kokku varisedes ja 1990nda-
te segaduse ajastu saabudes. Elu 
käis alla ja Venemaal oli paraku 
liiga vähe neid, kes oskasid hin-
nata saavutatud vabadust ja uu-
si võimalusi. Eestis oli teistmoo-
di. Me tulime küll 1990ndate vi-
letsusest läbi, kuid see-eest oli 
meil vabadus. 

Vene inimene aga ei osanud 
selle vabadusega, kus keegi et-
te ei öelnud, mida tegema peab, 
midagi peale hakata. Uus aeg lõi 
sassi venelaste senise maailma-
korralduse. Samas oli venelas-
te teadvuses ühiskondlik mä-
lestus vanast hiilgusest, kus ne-
mad olid isandad. Selles mõttes 
oli etteaimatav, et soov end sel-
liselt teostada on venelastel ole-
mas. Aga samas tundus, et Ve-
nemaa praegused juhid teevad 
kohati ikka üsna ratsionaalseid 
otsuseid. Seda hetke, mil ratsio-
naalsus enam ei tööta, on raske 
ette aimata. Nii et seda sõda ma 
ei osanud ette näha. Ratsionaal-
selt analüüsides tundus, et Ve-
nemaa ei saa Ukrainale kallale 
tungida, sest tal pole suuri või-
duvõimalusi.

Milliseid muutusi see sõda meie 
ühiskonda kaasa toob?

See teeb inimesi järsumaks ja 
ükskõiksemaks. Sõda võimen-
dab äärmusi. Ühest küljest val-
landab see inimestes põgenikke 
aidates ja Ukraina nimel koon-
dudes kaastunde, abivalmiduse, 
ühtsustunde ja koostöövõime. 
Teisest küljest on palju ka neid, 
kes ei taha sellest sõjast ega põ-
genikest enam midagi kuulda. 

Kas me tohime siis sellest sõjast 
niimoodi väsida?

Me ei tohi väsida. Meil on va-
lida, kas meil on raske praegu 
vaid mõne aasta jooksul või an-
name alla ja meil on aastaküm-
neid või aastasadu mitme põlv-
konna elu untsu keeratud. Ve-
ne impeeriumis tunnetame me 
ka ohtu iseendale. Nii et Uk-
rainat aidates aitame me eel-
kõige iseennast.

Mida hirmuga peale hakata? See 
paneb inimesi ja ka Putinit mee-
letuid asju tegema.

See on tõsi. Kui sa oled üle-
tanud juba teatud punase joo-
ne, siis sealt tagasi pöörduda on 
järjest keerulisem. Me peame 
kinni hoidma sellest, mis meid 
defineerib inimestena ja hoiab 
meie lähimat kogukonda koos. 
Rasketes oludes toime tulemi-
ne sõltub eelkõige suhetest ini-
mestega, kellega me elus vahe-
tult kokku puutume.

Olete käinud kaitseväega mis-
sioonidel Kesk-Aafrika Vabarii-
gis ja Malis. Kas eestlane on hea 
võitleja?

Eestlane on väga hea võitleja. 
Eelkõige sellepärast, et me suu-
dame jääda väga kaua rahuli-
kuks ja ei reageeri üle.

Olete ise ka laskesportlane. Kui 
hea tabavus teil on?

Amatöörsportlaste mõistes 
olen ma ikka Eesti tippude ligi-
dal. Samas elukutselistest sport-
lastest jään ikka kaugele maha. 
Kui võrrelda meid Tartu mara-
toniga, kus suusatavad profid ja 
asjaarmastajad koos, siis ma tu-
leks ilmselt esimese 200 sekka.

Kus teil oma laskeoskust vaja lä-
heks ja kas suudaksite vajadusel 
ka kedagi tappa?

Ma arvan, et tegelikult ei lä-
he mul seda oskust kunagi va-
ja. Olen käinud ka Ukraina rin-
del ja tegelikult saavad sõdurid 
kõige rohkem surma suurtükitule 
tõttu. Vastast nähakse tänapäe-
va sõjas silmast silma haruhar-
va ja võib juhtuda, et sõdur ei 
saagi kunagi oma automaadist 
tema pihta tulistada.  

Mis Venemaast saab? Ka Puti-
ni langedes pannakse pukki uus 
ja hullem diktaator või riik la-
guneb?

Praegu on kõik võimalik. 
Mõnikord on mingid trendid, 
asjad liiguvad mingis suunas 
ja see teeb tulemuse aimami-
se lihtsamaks. Praegu aga lii-
gume kaose poole. Kaosest lä-
bi tulemiseks on võimalikud eri 
variandid. Lõpuni ei saa välis-
tada, et kasutusele võetak-
se ka tuumarelv. Tõe-
näoline on siiski, 
et meieni tuu-
marelva mõ-
ju ei jõua, 
sest takti-
kalise tuu-
marelva 
kasutami-
ne tooks 
kaasa olu-
korra kiire 
eskalatsiooni 
ja tugevad vas-
tumeetmed. Suur-
te relvadega sõdimine 
lõpeks kiiresti.

Kas sõja eest vastutavad ka lää-
neriigid, kes ei lasknud Ukrainat 
õigel ajal NATO-sse?

Põhimõtteliselt olen ma sel-
lega nõus. Putin ja tema ümber 
olev seltskond sai alates Gruu-
sia ründamisest aru, et nad tu-
levad rahvusvahelises suhtlu-
ses kõigest puhtalt välja. Vene-
maa on vaid väikeste tagasilöö-
kide hinnaga alati oma tahtmise 
saanud. Ka koolikiusamisega on 
nii, et kui meie tegevusele järg-
nev negatiivne hinnang on väi-
ke, siis me pigem kordame oma 
pahategusid. 

Kui minust sõltuks, siis NA-
TO võiks sõja lõpetamiseks jõu-

lisemaid samme astuda. Praegu 
peab sõjas midagi hirmsat juur-
de juhtuma, et näiteks Rumee-
nias paiknev NATO väeüksus si-
seneks Ukrainasse. See on väga 
kurb. Tegelikult oleme võtnud 
endale eetilise vastutuse, sest me 
ostame Euroopasse rahu ukrain-
laste elu hinnaga.

Kuidas on sõda filme mõjuta-
nud? Kas see kajastub kõik ka 
teemades ja pildikeeles? Või saa-
buvad Ukraina sõjast ajendatud 
filmid siiski viitega? 

Jah, eks see tuleb viitega. Suu-
rem küsimus on praegu see, et 
kas me tahame ka filmides nä-
ha praegust sõda ja kannatu-
si. Sõja ajal põgenevad inime-
sed pigem fantaasiamaailma, et 
igapäevasest masendusest välja 
tulla. Täitsa võimalik, et sõda 
mõjutabki fantaasiafilmide po-
pulaarsust.

Rääkisite, et olete ise ka prae-
gu Ukrainas käinud. Kas kuna-
gi võib teil sündida Ukraina-tee-
maline film?

Täitsa võimalik. Lugusid, mis 
on filmi väärilised, on seal väga 
palju. Ma teen endale ka vaikselt 
märkmeid, aga teisest küljest on 
need Ukraina lood. Mul on pea-
aegu tunne, et ma ei oma mo-
raalset õigust neid lugusid jutus-
tada, kui ukrainlased saavad se-
da ise teha. Aga ma tahan need 
esimese hooga lihtsalt üles kir-
jutada. Mind on kohutanud sel-
le sõja totaalsus. Eks ma olen ka 
Aafrika konflikte näinud, kus 
mõnede majade seintes on kuuli-
augud. Aga Ukrainas on terved 
piirkonnad vee ja elektrita. Ela-
mine on võimatuks tehtud, ja se-
da mujal ei näe.   

Mida koroonaaeg filmimaailma-
ga tegi?

Firmadele, kes netis filme ja-
gasid, oli see kuldaeg. Rohkem 
aega kodus veetvate inimeste 
hulgas suurenes nõudlus filmide 
järele. Samal ajal tekkisid prob-
leemid nende tegemisega. Nüüd 
on küsimus, kas inimesed pöör-
duvad kinno tagasi sellisel hul-
gal, nagu nad tegid seda enne 
koroonakriisi. 

Kui filmil hääl maha 
keerata ja selle te-

gevuspaik on 
mõni suvali-

ne mets, siis 
millest tun-
neb ära, 
et see on 
Eesti film? 

Eesti 
filmi on jär-

jest raskem 
teistest erista-

da, sest see on 
stilistiliselt üha 

sarnasem muu maa-
ilma põhijoonele. Töövõtted 

ja kvaliteet on üpris samad, me 
tunnemegi filmi  ära meile tun-
tud kohtade või näitlejate järgi. 
Samas on mul hea meel, et Bal-
ti filmi- ja meediakooli lõpeta-
nud inimesed ei jää töö kvali-
teedi mõttes alla muu maailma 
proffidele. 

Millised on teie arvates viima-
se viie aasta parimad Eesti fil-
mid ja miks?

Siin tuleks vaadata, mis on 
olnud tehniliselt hästi tehtud ja 
mis sisuliselt kõige parem. "Tõ-
de ja õigus" oli käsitöö mõttes 
väga hästi tehtud. Samas kui ma 
ise valiks vaatamiseks filmi, siis 
emotsionaalselt kõnetas mind 

"Seltsimees laps" palju rohkem. 
Mulle meeldis seal terve peatege-
lase lugu. "Tõe ja õiguse" puhul 
mõistsin, et see film räägib küll 
olulisest metafoorist, kuid peate-
gelane on mulle ebasümpaatne. 

"Kalev" oli väga põnev vaa-
tamine. Selle puhul ma tund-
sin, et istun kikivarvul seal too-
li peal. Ma teadsin küll kõikide 
nende mängude tulemusi ette, 
kuid see film suutis mind hoida 
ikka põnevil. Kriitikaks ütleks, 
et igal rahvusel on taoline film 
olemas. Nüüd on ka meil see siis 
tehtud. Tore, aga ma ei saa öelda, 
et see oleks lõpuni originaalne. 
Eks see ongi valikute küsimus, et 
kas me sellepärast peaksime fil-
mi tegemata jätma. Aga ei, mul 
oli tõesti väga põnev. 

Kas eestlased peavad olema kui-
dagi nutikamad ja leidlikumad, 
sest teevad filme sageli ikka-
gi suhteliselt väikese rahasum-
maga?

Õnnetuseks on ka see meie 
tehtud teos, mis läbi aegade kõi-
ge kallim Eesti film, tegelikult 
Euroopa mastaabis ikkagi väga 
väikese eelarvega. Leidlikkuse 
näide võiks olla see, et mingil 
hetkel mõistsime, kuidas me ei 
suuda kinni maksta päris stuu-
dios filmimist. Me leidsime Ka-
kumäel koha, kus talvel hoitak-
se jahte. Suvel lähevad jahid vet-
te ja suur hoone seisab tühjana. 
Niisiis kasutasime seda angaari 
filmipaviljonina. See oli kokku-
võttes siis kõige odavam lahen-
dus, mida suutsime välja mõel-
da. Hollywoodis aga oleks ren-
ditud päris filmistuudio ja seal 
filmitud. Võib-olla oleks filmile 
ka mõningaid efekte ja tehnili-
si lahendusi juurde tehtud. Hind 
oleks mitu korda suurem olnud.

Selles mõttes oleks filmilinna-
ku valmimine Tallinnas ikka vä-
ga oluline?

Linnakuga tõuseks Eesti filmi-
de ambitsioon kohe. Praegu tea-
vad filmitegijad, et päris palju as-
ju ei suuda nad ka parima taht-
mise korral endale lubada. Meil 
ei ole raha ega tehnilisi võima-
lusi neid teoks teha.

PÖFF tutvustab maailma väga 
erinevate paikade filmiloomin-
gut. See toob eri kultuurid koju 
kätte. Miks see on oluline ja mis 
trende siingi võib märgata?

Tavaliselt soovib keskmine 
vaataja näha seda, mis on tal-
le tuttav. Eelkõige on tuttav ik-
ka see, mis tuleb sinu kodukul-
tuurist ja mis tuleb Hollywoo-
dist. Samas juba naabritegi juu-
rest tulevad asjad tunduvad võõ-
rad, selle suhtes tekib meil ker-
gelt tõrjuv hoiak. Kui palju me 
näiteks tahame vaadata Lätis 
tehtud filmi sellest, kuidas nen-
de meeskond tuli Euroopa meist-
riks? Film võib ju täitsa häs-
ti tehtud olla, aga see ei köida. 
Siin ongi paradoks. Igaüks oma 
eraldi silotornis teeb maailmata-
semel filme, kuid see ei tähen-
da, et need naabrite juures häs-
ti vastu võetakse. 

Piire ületavad üllataval kom-
bel keerulised arthouse filmid.  
Nende austaja on juba ette aktsep-
teerinud, et ta asub vaatama mi-
dagi, mis väljub tema mugavust-
soonist. Nii on ka meie arthouse 
autorid maailmas tuntumad kui 
need, kes on teinud Eestis väga 
menukaid filme. Taolised festiva-
lid aitavad eelarvamuste barjää-
ri natukene murda ja ka riikide 
kodupubliku seas hinnatud filme 
mujal tuntumaks teha.

Ma olen  
ilmselt 200 parima 

laskuri seas.

Mida võib PÖFF-il näha?

• Eesti filmidest li-
nastuvad näiteks 
ka Rain Rammu 
lastefilm "Laps-
masin", Michael 
Keerdo-Dawso-
ni "Läheduse 
raamid, Sulev Kee-
duse dokumentaalfilm 
muutuvast Eestist "Neid-
saare hoo peal" ja Ergo Kul-
la  möödunudaastane 
"Soo".

• Põhiprogrammis võistlevad 
näiteks Iiri režissööri Ciaran 
Creaghi teos "Ann", Jaapani 
režissööri Ryuichi Mino 

"Erakordne Ginji", 
Brasiilia režissööri 

Sérgio Machado 
"Himude jõgi", 
Iraani režissööri 
Shahre Kha-

moushi linateos 
"Prügilinn", Soome 

ja Eesti koostöös val-
minud Jukka-Pekka Valkea-
pää film "Suur noos" jpt.

• Esimesi filme saab vaadata 
11. ja viimaseid 27. novemb-
ril. Paljud filmid linastuvad 
PÖFF-il esimest korda 
maailmas.

Ilmar Raagi sõnul ei taha inimesed sõja ajal näha ka sellest kõnelevaid filme. Pigem soovivad nad põgeneda fantaasiamaailma.  Scanpix

ILMAR RAAG: 
Lapsi ei tohi 
kohelda kui 

vähema 
mõistusega 

inimesi
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Kiek in de Kökist Raekoja 
platsini kulgev ekskursioon 
tutvustab paiku, mis on 
seotud kuritööde ja õigus-
rikkumiste, kinnipidamis-
kohtade ja 
hukkamispaikadega. 

Detsembris täitub 85 aastat 
linnamuuseumi asutamisest. Sel 
puhul saavad huvilised näiteks 
osaleda 19. novembril ja 10. det-
sembril trammituuril "Ajalugu lä-
bi trammiakna", mis kulgeb Tel-
liskivi peatusest Kadriorgu. Ka-
lamaja muuseumi juhataja Kristi 
Paatsi sõnul ühendab tuur kõiki 
linnamuuseumi osakondi. Tuuri 
lähedusse jäävad Kalamaja muu-
seum, meremuuseum, vanalinna 
muuseumid, Miiamilla ja Peeter 
I majamuuseum Kadriorus. "Kõi-
gist neist tuleb trammiteekonnal 
ka lähemalt juttu," lausus Paat-
si. "Kadriorus läheme trammi 
pealt maha ja teeme ajalootii-
ru pargis, kuid räägime ka näi-
teks trammitee äärse  vannima-
ja kurvast saatusest. Tuur algab 
Telliskivi trammipeatusest ja nii 
pajatame lugusid ka Kalamajast. 
Näiteks elab selle trammipeatuse 
läheduses Kalamaja kõige kuul-
sam kass August, kes kohalike 
hea tuttavana on hea tervise juu-
res. Kuulda saab ka näiteks Val-
gevase tänaval aastaid tegutse-
nud legendaarsest pagariärist, 
kus mehed öösel  pagaritööko-
dade jaoks saiu küpsetasid. Kes 
varahommikul ühe või kahe eu-
roga ukse peale läks, võis sealt 
kuumi saiu kaasa osta. Eriti mu-
gav oli see neile, kes otse peolt, 
baarist või ööklubist tulid. Täna-
seks on seegi ettevõte juba aja-
looks saanud. Kalamaja lugusid 
oleme kogunud elanikelt endilt."

Voorimehed loopisid  
trammi kividega

Linnamuuseumi trammituur 
kulgeb paljuski esimese hobu-
trammiliiniga samal marsruu-
dil. Linna ühistranspordi aja-
lugu põhjalikult uurinud Aare 
Olanderi sõnul algas rööbastee 
mahapanek 1888. aasta juulis 
Kadriorus.

"Linna esimene trammiliin 
kulges Kadriorust Viru värava 
juurde," rääkis Olander. "Nar-
va maantee liini proovisõit toi-
mus 4. augustil ning pidulik ava-
mine 10. augustil 1888. Kuber-
ner Šahhovskoi lõikas Kadriorus 
läbi lindi, tähtsad külalised tõst-
sid klaasikese šampust ning te-
gid kahel lilledega kaunistatud 
vagunil avasõidu."

Rahvale avati hoburaudtee 
liikluseks 12. augustist. Posti-
mees andis järgmisel päeval tea-
da, et sõidud hakkavad kulgema 
Vene turu ja Kadrintali vahel 
ning maksavad 5 kopikat. Mõ-
lemast lähtekohast väljus tramm 
esialgu iga kümne minuti järel 
kuni kella 23-ni. Uute reisijate 
pealevõtmiseks sõideti sammu 
ja selleks olid kindlad peatus-
kohad. Hoopis kinni peeti ainult 
siis, kui väiksed lapsed ja vana-
inimesed peale astusid. Sõitjatel 
soovitati vagunist välja tulles et-
tepoole hüpata, et mitte kukku-
da ja viga saada. Pingid olid na-
gu praeguselgi retrotrammilgi 
põigiti sees. 

Ajaloolist trammiliini teenin-
dav hobusetall asus omaaegse 
Kreutzwaldi 3 maja õuel. "Ho-
busetall asus tükk maad ee-
mal, Narva maantee ja hilise-
ma Kreutzwaldi tänava ristmi-
ku juures Kreutzwaldi 3 ma-
ja õuel," kirjeldas Olander. 
"Sealt võtsid trammi-
kutsarid hommi-
kuti oma hobu-
sed ja liiku-
sid nende-
ga Kadri-
orgu. Päe-
va jook-
sul vahe-
tati hobu-
seid seal-
samas Nar-
va maantee 
möödasõidul."

Olenderi sõnul 
leidus hobutrammil 
vastaseidki. Voorimehed ürita-
sid konkurendi liiklust takis-
tada nii, et sõitsid trammiröö-
bastel, samuti loobiti vaguneid 
kividega. Trahvide ja arestide-
ga tegi politsei aga kiusamiste-

le kiire lõpu. 1888. aasta lõpus 
sõitis Narva maantee liinil ju-
ba keskmiselt 1570 sõitjat päe-
vas ehk pisut hiljem avatud Tar-
tu maantee liini sõitjaist poole 
rohkem. Sajandivahetusel liikus 
Narva maantee liini konka juba 
iga viie minuti järel, seega Tar-
tu maantee omast samuti poo-
le tihedamini.

Vanalt turult väljus kaks va-
gunit korraga. Vene väljaku pöö-
rangu ees hüppas Tartu mnt kon-
duktor vagunist maha, seadis 
pöörangu algul Tartu suunas ja 
pärast oma vaguni möödumist 
Narva suunas. Nii ei olnud va-
ja pöörmeseadjaid pidada.

Vanalt turult üle Raekoja plat-
si Balti jaama kulgema pidanud 
trammiliin aga jäi toppama ma-
jaomanike ja kaupmeeste vastu-
seisu tõttu, kes trammiliiklust 
majaakende all häirivaks pida-
sid. Palvekirjad Eestimaa kuber-
nerile avaldasid mõju ja kuber-

neri pöördumisele vastu tul-
les otsustas linnavoli-

kogu veebruaris 
1891, et tram-

miliini Va-
nalt turult 
üle Rae-
koja platsi 
Balti jaa-
ma ei tule. 

Teoks 
sai aga au-

rutrammi-
de liini ehi-

tus, mille algus-
punkt rajati 1915. 

aastal Kopli, Malmi ja 
Telliskivi tänava  ristmiku juur-
de. Kopli laevatehaste palvel an-
dis linnavalitsus loa aurutram-
mid linnast Telliskoplisse ehita-
da, et töölised hõlpsamini töö-
kohale ja linna pääseksid. 

Liini ehitus otsustati lõpetada 
Balti raudtee pumbamaja juures, 
millest tänavune trammituur sa-
muti mööda viib. Arvatavalt au-
ruvedurite veehoidlaks ehitatud 
kahekordset hoonet Suurtüki 12 
krundil ehib pisike puidust ka-
heksanurkne valgustorn, toeka-
mat alumist paekivikorrust aga 
nüüdisaegne tänavagraafika.

Kell 14 algavale tuurile saab 
pileteid soetada Fientast.

Kokandustund ja  
hapupiimakeeks

Kalamajale on pühendatud 
teisedki sündmused.  17. novemb-
ril saab osaleda kokandustunnis. 
"Kalamaja maitsete üritusel tee-
me koos süüa ja sööme ka koos 
kõik ära," rääkis Paatsi. "Külm-
lauda õpetavad tegema elupõline 
Kalamaja elanik Anneliis Tõld-
sepp ja tema pinginaaber Aita 
Raud. Laualt ei puudu ka täide-
tud munad, rosolje ja hapupiima-
keeks. Lisaks saab kaasa kõiki-
de valmistatud toitude retseptid. 
Tasub tulla!" Piletid saab samuti 
soetada Fientast. 

19. novembril kell 12.30 ning 
3. ja 10. detsembril kell 13.30 viib 
kahetunnine ekskursioon Kiek in 
de Köki suurtükitorni juurest läbi 
Toompea all-linna apteeker Me-
lchiori filmi radadele. 

Kindlustustemuuseumi külas-
tusjuht Hendrik Julius Kits tut-
vustab linna läbi apteeker Me-
lchiori pilgu. Teel külastatakse 
Raeapteeki, mekitakse apteegi-
napsu ja Panis Martiust. Retk 
lõpeb linnamuuseumis, kus tut-
vustatakse kogudes säilitatavaid 
15. sajandi teemakohaseid leide. 
Piletid Fientast.

Tallinna kriminaalsele mine-
vikule pühendatud Kiek in de 
Köki kindlustustemuuseumi lin-

naretk viib 17. novembril sinna-
gi, kuhu tavaliselt ei pääse. Jalu-
tuskäik algab Kiek in de Kökist 
ning kulgeb Taani kuninga aia 
kaudu Raekoja platsini mööda 
paiku, mis seotud kuritööde ja 
õigusrikkumiste, kinnipidamis-
kohtade ja hukkamispaikade-
ga. Vana Revali õigusemõistmi-
se iseärasusi tutvustav retk kes-
tab poolteist tundi, see algab  kell 
18 ja pileteid saab Fienta kesk-
konnast. Kes soovib osta pileti 
Neitsitorni kassast, saab samal 
päeval helistada selleks tel 644 
6686. Kuni 12-aastastele lastele 
ja liikumisraskustega inimestele 
seda retke ei soovitata.

Linnamuuseumi direktori He-
li Nurgeri sõnul toob tänavuse 
mäluaasta moto "Hoia. Mäleta. 
Jaga" esile muuseumi kõige olu-
lisemad rollid nii talletaja ja säi-
litaja kui ka jagajana.  "Juubeli-
aastal tõstame esile, et linnamuu-
seum tutvustab pärandit, uurib 
ja kirjastab, aga ka suurendab 
ligipääsetavust, pakub uudseid 
külastusvõimalusi, laieneb näi-
tustega linnaruumi ning korral-
dab haridust ja teadust popula-
riseerivaid üritusi," rääkis Nur-
ger. "Kutsume kõiki linlasi üles 
mäluaastast osa saama ning oma 
linna ajalugu paremini tundma 
õppima." 

Trammituuri algataja Kristi Paatsi sõnul kuuleb tuuril põnevaid juhtumisi ka Kalamajast. Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi külastusjuht Peeter Talvar (pildil paremal) plaanib tuuril rää-
kida näiteks nii Kalamaja muuseumi hoone värvikirevast ajaloost kui ka Balti jaama turu kohal 19. sajandi teises pooles avatud salapärasest varjusurnute kodust. 

Trammituurid viivad kass Augusti ja 
legendaarsete pagarite lugusid avastama

Kiek in de Kök  
viib vaatama linna 

läbi apteeker  
Melchiori pilgu. 

6. veebruaril 1906 avaldas  
Päevaleht trammisõidu õpetuse 
• Sina ei pea, kui maha 

astuda tahad, mitte 
viis minutit nagu 
vaht ukse peal 
seisma.

• Sina ei pea oma 
sõidupiletit iial ära 
peitma nagu varan-
dust, mis sa alles välja 
pead kaevama, kui sul seda 
tarvis on.

• Sina ei pea hobusejuhile iial 
naljatilkasi jutustama ja te-
maga ilma üle juttu ajama. 
Sellel mehel on muudegi as-
jade peale mõtelda. 

• Sina ei pea vagunis mitte 
oma märga vihmavarju teis-
te inimeste põlvede najale 
toetama.

• Sina ei pea mitte, kui keegi 
istet tahab, mida koomale 
istumise läbi saada võib, 
kinniliimitult oma kohal 
unistama. 

• Sina pead mitte 
ainult noortele 

neidudele, 
vaid kõige 
pealt vana-
dele proua-
dele ruumi te-

gema.
• Sina ei pea mitte, 

kui naine oled, oma 
naabrinna riideid pealaest 
jalatallani silmitsema, nagu 
oleks silmitsetav mõni 
riietemudel.

• Sina ei pea oma kaasini-
mestele mitte varvaste pea-
le astuma, kui vagunisse lä-
hed. 

• Sina ei pea oma vastu istu-
jaga või oma naabritega 
mitte valjusti perekonnalu-
gusi vestma, nii et kõik sõit-
jad seda kuulda võivad.

• Sina ei pea vagunis mitte ei-
net võtma, see pole ilus.

Erinevalt varasematest 
aastatest ei korjata lehe-
kotte hoovidest, vaid kõi-
gil elanikel on võimalik viia 
sügislehti Kesklinna asu-
mitesse paigaldatud lehe-
konteineritesse või 
jäätmejaamadesse.

Kesklinna vanema Monika 
Haukanõmme sõnul on Tallin-

nal järgmise aasta Euroopa ro-
hepealinnana vastutus korralda-
da ka enda pakutavaid teenu-
seid senisest keskkonnasõbrali-
kumalt. "Sügisene lehekoristus 
viisil, kus kruntide omanikud 
koguvad langenud puulehed ar-
vukatesse kilekottidesse ja seejä-
rel korjab linnaosa tellitud veo-
auto need kõikidest kõrvaltäna-

vatest ükshaaval peale, 
on väga suure öko-
loogilise jalajäljega 
aktsioon," selgitas 
ta. "Tänavu soo-
vime korraldada 
lehevedu senisest 
puhtamalt ja rohe-
lise pealinna väärili-
semalt, selleks on Kesk-

linna asumites üheksa 
lehekonteinerit, kuhu 

kõik soovijad saa-
vad oma sügisle-
hed ja muud aia- 
ja haljastusjäät-
med viia."

Kesklinnas on le-
hekonteinerid paigal-

datud Luite, Kassisaba, 

Veerenni, Kadrioru ja Juhken-
tali asumisse. Järgmine kogu-
mine algab 18. novembril ja 
konteinerid viiakse ära 21. no-
vembril. Linnaosavalitsus kut-
sub üles plastikkotte korduvka-
sutama ning kallama need kon-
teineritesse tühjaks, nii on see 
keskkonda säästvam ja hõlbus-
tab kompostimist.

Aia- ja haljastusjäätmeid (ta-
suta ühelt toojalt korraga kuni 
kuus 100-liitrist kotitäit) saab ta-
suta viia ka Tallinna jäätmejaa-
madesse. Täpsem info: https://
www.tallinn.ee/et/keskkond/
jaatmejaamad-tallinnas

Kesklinnas saab haljastusjäätmeid tasuta ära anda
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Tallinna küünar või vakk eri-
nes neist mõõtudest, mis 
olid kasutusel Tartus või 
Riias. Seetõttu olid iga linna 
väravatel, raekodade sein-
tel või kirikuaial tähistatud 
nende oma mõõdud.

Linnaelumuuseumi kul-
tuuriloolise kogu hoidja Ene 
Heimvell rääkis huvilistele lu-
gusid mõõtmiste, mõõtühikute 
ja kaalude ajaloost. Muuseumi 
enda kogus on päris palju kaa-
le jt vanaaegseid mõõtevahen-
deid. Peaaegu kõigil rahvastel 
olid alguses kasutusel inime-
se kehaosade järgi kohanda-
tud pikkusmõõdud nagu pöial, 
küünar, jalg jne. Vanasti otsus-
tasid inimesed esemete suuruse 
üle neid omavahel võrreldes või 
käes kaaludes. Muinasajal ka-
sutati Eestis väga palju mõõtü-
hikuna kämmalt ehk siis laba-
käe pikkust. Kasutati ka jalga 
ja vaksa. Jalg oli inimese jala 
pikkus, ligikaudu 30 praegust 
sentimeetrit, vaks aga  võrdus 
väljasirutatud pöidla  ja kesk-
mise sõrme  otsa  vahepikkuse-
ga. "Seda oli hea mugav mõõ-
ta,"  tõdes Heimvell. 

Eesti mõõdud olid ka jalg, 
küünar, kämmal, põhimõõduks 
oli meil aga vakk. Kui leiba küp-
setati, siis oli teada, mitu käm-
malt jahu on pagar pannud. "Ja 
mäletate ehk kartulivakka, kui 
veel sai käidud kartuleid võt-
mas?" mainis Heimvell. Küü-
nar oli aga pikkus küünarnu-
kist keskmise sõrme otsani.

Raskuste kaalumisel ei saa-
nud läbi kangi tundmata, ja see 
pani aluse kangkaalude tekke-
le. Kõige vanemad olidki kan-
gi põhimõttel töötavad kaalud, 
millel keha mass määratak-
se kindlaks kaaluvihi massiga 
võrdlemisel. Nende kasutami-
ne vanematel aegadel oli üldine 
ja laialdane.  Tüüpiline aptee-
gikaal on ju samuti kangkaal. 

Kaalud rippusid  
kaupmehe vööl

Hiljem, kui oli vaja haka-
ta kaupu vahetama eri maade 
vahel, sai täpne kaalumine ja 
mõõtmine oluliseks. Kõik ini-
mesed pole ju ühesuurused ja 
nende kehaosad pole ühepik-
kused. Paraku oli aga ka sa-
mal mõõtühikul tihti eri koh-
tades hoopis teine väärtus. 18. 
sajandini ei eksisteerinud Eu-
roopa riikides üldse ühtset mõõ-
tühikute süsteemi. Selle sajan-
di lõpus oli Euroopas kasutu-

sel üle 800 pikkus- ja kaalu-
mõõtu. Ametlike kohustuslike 
meetmete puudumine segas ka 
riiki, mille ametnikud isegi ei 
teadnud, milline on iga provint-
si ja kogu riigi tegelikud ma-
jandusnäitajad. Isegi Tallinna, 
Tartu, Narva ja Pärnu mõõtü-
hikud erinesid vahel ükstei-
sest üsnagi palju veel tsaariajal. 

Keskaegsel hõbedakaalul oli 
kaks kaalukaussi.  Kaupmees 
pani ühele poole hõbeda ja  tei-
sele kaaluühikud. Kaks kaus-
si käisid kokku, need pandi 
kapslisse, mis rippus kaupme-
he vööl. Kaaluvihid olid aga 
ka väikeses hoiukausis, need 
võeti sealt välja, kui oli vaja 
hõbeda kogus kindlaks mää-
rata. Need olid juba muinas-
ajal  rauast tehtud, aga hilise-
mal ajal oli kaaluvihtide peal 

kiri "Reval" ja Tallinna väi-
ke vapp. Need olid Tallinna 
kaaluvihid, mis  võisid erine-
da Riia kaaluvihkudest. Ras-
kusmõõt nael – 409 grammi – 
see oli keskmine ja Riias tei-
ne kui Tallinnas.

Kahju kannatamine  
kerge tulema

Praegu mõõdetakse kangast 
meetrites ja sentimeetrites, aga 
vanasti olid oma mõõdupuud. 
Vene mõõt oli arssin, mis võr-
dus 71,12 sentimeetriga.  Maa-
rahva hulgas oli kasutusel ikka 
küünar, mis oli veidi üle poo-
le meetri ehk täpsemalt 0,533 
meetrit.  Aga hansalinnades 
olid ka eri küünarde mõõdud. 
18. sajandist pärit küünrapuul 
on eri kohtade pikkusmõõdud 
peal. Revali, Lübecki ja Riia 

küünar olid kõik erinevad. Re-
vali oma oli lühem, Riia oma 
pikem, Lübeckil veel pikem. 
"Aga eks kaupmehed 
vaatasid sealt eta-
loni pealt neid 
mõõte," mär-
kis Heim-
vell. 

Linna-
võimud 
hoolitse-
sid sel-
le eest, et 
arvutus-
tes taasta-
taks mõninga-
ne kord, seetõttu 
pandi linnaväravate-
le, raekodade seintele või 
kirikuaiale kuulutused selles 
linnas kehtivate mõõtühikute 
väärtuse kohta.  Kui kaupmees 

sõitis oma kaubaga teise linna 
või naaberhertsogkonda, arvu-

tas ta ümber nii oma kauba 
koguse kui ka hin-

na.  Kangakaup-
mees ostis ühes 

linnas sa-
da küünart 
kangast ja 
teises lin-
nas müüs 
sama too-
det ainult 
90 küü-

nart, sest 
seal oli küü-

nar palju pi-
kem. 

Seega pidid kaup-
mehed hindu muutma pea-

aegu igas linnas, et mitte ise 
kahju kannatada.

Rändav  
kaupmees pidi 

igas linnas arvuta-
ma ümber nii oma 
kauba koguse kui 

ka hinna.

Kui keisrinna Katariina ajal 
läks lahti suur viinapõleta-
mine, said põhilisteks mõõt- 
ühikuteks toop ja pang.

Meistrimeeste abilised on ol-
nud liigendatavad tollipulgad, 
kus peal mõõdud verssokites ja 
tollides. Verssok oli juba tsaar 
Peeter I ajal kehtestatud mõõt-
ühik, mis algselt pidi olema  ni-
metissõrme kõige pikema lüli 
pikkune. Neid tollipulki kasu-
tati vähemalt senimaani, kuni  
tuli meetermõõdustik.

18. sajandi keskel läks Ees-
tis lahti viinapõletamine, kui 
Katariina II lubas seda teha. 
Seoses sellega muutusid ak-

tuaalseks ka  väiksemad ve-
delikumõõdud. 

Kõige põhilisem vedeliku-
mõõt oli toop. Vene ajal oli  
mõõt-ühikuks ka ämber ehk 
pang. "Meil on muuseumis ka 
sellised ämbrid, millel on Niko-
lai I monogramm peal," märkis 
Heimvell. Pang oli tsaaririigis 
kasutusel aastatel 1825-1855. 

Vene mõõtude laiem le-
vik Eestis algas 19. sajandil. 
Enam kasutatavaks muutusid 
sellised mõõdud nagu puud, 
nael, solotnik, verst, arssin 
ja setverk.

Ametlikult võeti Vene mõõ-
dustik Eestis kasutusele 19. 
sajandi keskel, mil Peterbu-

ris moodustati ka esime-
ne metroloogiaasutus 
– mustermõõtude 
ja kaalude depoo, 
mille ülesandeks 
oli mõõtühikute 
etalonide säilita-
mine.

Mõõtevahendi-
te õigsuse kindlus-
tamine jäi kasutajate 
ülesandeks ning selleks, et 
tagada mõõtmiste täpsus kõigi 
linlaste jaoks, rippusid 19. sa-
jandil ka Tallinna raekoja välis-
seinal ametlikud mõõdud, mille 
järgi sai võrrelda oma mõõte.

1893. aastal nimetati mus-
termõõtude ja kaalude depoo 

ümber mõõtude ja kaalude 
peapalatiks. Samal ajal 

muutus nõutavaks 
mõõtevahendite 
perioodiline taat-
lemine ehk tembel-
damine. Kauban-
duses kasutatavaid 

kaale, vihte, mahu- 
ja pikkusemõõte taa-

deldi kohustuslikus kor-
ras üks kord aastas. Taatle-

mist viisid läbi ajutiselt koha-
le kutsutud mõõtude ja kaalu-
de peapalati spetsialistid. Nii-
nimetatud eeskujulikud kaa-
lud ja vihid olid hoiul linna-
valitsuses, kust  neid sai vaja-
dusel laenutada.

Vanim teadaolev kaalutöö-
koda Tallinnas asus aadressil 
Munga 4 ja selle asutas 1881. 
aastal Voldemar Eichorn. 

 1919. aasta 2. juunil tegi 
kaubandus- ja tööstusministee-
rium Eesti Vabariigi valitsuse-
le ettepaneku luua ministeeriu-
mi juurde kaalude ja mõõtu-
de koda, mille ülesandeks pi-
di olema kaalude ja mõõtude 
kontrollimine ning meetermõõ-
dustiku kasutuselevõtt Eestis. 
Taotlus rahuldati ning kaalude 
ja mõõtude koda alustas tööd 
1. juulil 1919. Seda loetakse 
Eesti omariikliku metroloogia 
ning esimese metroloogiaasu-
tuse sünnipäevaks.

Õiget kaalu sai vajadusel raekojast laenutada

Keskaegne mõõtühikute  
virvarr nõudis kaupmeestelt  
head arvutamisoskust

Linnateatris esi-
etendub "451° 
Fahrenheiti"
19. novembril kl 18 esietendub 
Salme kultuurikeskuse suurel 
laval linnateatri tükk "451° 
Fahrenheiti". Diana Leesalu 
lavastust võib nimetada alle-
gooriliseks muinasjutuks ühis-
konnast, mis on ekraanide ja 
tehnoloogia abil suigutanud 
end naudingute letargiasse. 
Keelatud on kõik – ennekõike 
raamatud –, mis võiks tekita-
da rahulolematust, küsimusi, 
pürgimusi või soovi muutus-
teks. Osades Indrek Ojari, Ind-
rek Sammul, Ursula Ratasepp, 
Maris Nõlvak, Egon Nuter, 
Priit Pius, Piret Kalda, Evelin 
Võigemast jt.

 

"Kalamaja mait-
sed"  
kutsub toitu 
nautima

Kalamaja muuseumis jätkub 
üritustesari "Kalamaja mait-
sed", kus praeguste ja kuna-
giste kohalike elanike juhen-
damisel valmistavad huvilised 
muuseumi köögis aegumatute 
retseptide järgi maitsvaid roo-
gi. 17. novembril kl 18 tulevad 
külla põline Kalamaja elanik 
Anneliis Tõldsepp ja tema pin-
ginaaber Aita Raud, kelle ju-
hendamisel valmistavad osa-
lejad ajatu külmlaua. Kohtade  
arv on piiratud, piletid Fienta.
com. Loe lähemalt  www.lin-
namuuseum.ee 

 

Linn otsib  
kohti lume  
ladestamiseks
Keskkonna- ja kommunaal-
amet soovib rentida vähemalt 
3000 m2 suuruseid kinnistuid 
lume ladestamiseks talvehoo-
ajal. Eelistatud on platsid, mis 
asuvad Tallinnas, aga on sa-
mas elumajadest võimalikult 
kaugel, et vähendada lume la-
destamisel tekkivat müra. Abi-
linnapea Vladimir Sveti sõnul 
olid linna kaheksa lumelades-
tusplatsi eelmisel aastal täi-
detud kriitilise piirini ja just 
seetõttu alustab linn uute 
platside otsimisega juba prae-
gu. Svet lisas, et tänavu loo-
butakse lume ladestamisest 
Sütiste metsaga külgneval la-
gendikul ja vähendatakse 
mahte Paeväljal. Lisainfo ka-
trin.rannama@tallinnlv.ee või 
tel 5340 3227.

13. detsembril kell 17.30 saab linnaelu-
muuseumis taas koos giidiga vanade 

mõõtude ja kaaludega tutvuda.  
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Eriline jazz-folk-trio 
"Redel Ruudus"

15. novembril kl 19 esineb linnaelumuu-
seumis muuseumimuusika sarjas jazz-
folk-trio "Redel Ruudus". Ansambli pō-
hipillideks on vibrafon ja marimba, mille 
seob tervikuks lauluhääl. Kontsert kuu-
lub linnamuuseumi sünnipäeva-aastat 
tähistavasse sarja ja on külastajaile ta-
suta, kuid osalemiseks on vaja regist-
reeruda. Piletid  Fienta.com, loe lähe-
malt www.linnamuuseum.ee 

 

Põhjamaade  
kirjanduse nädal 
raamatukogudes 

14.-20. novembrini korraldab keskraa-
matukogu Põhjamaade kirjanduse nä-
dala, mille raames võib leida mitmeid 
raamatuväljapanekuid, vestlusklubisid, 
näitusi ja raamatututvustusi. Loetakse 
ette raamatuid, kutsutakse lapsi meis-
terdama, toimub nuputamismäng. 
Sündmuse eesmärk on levitada Põhja-
la kirjandust, innustada inimesi lugema 
ja sellest rõõmu tundma, edendada 
sallivust ja koostööd eri valdkondades. 
Lisainfo www.nordisklitteratur.org/et 

 

Big Bang – muusika-
festival lastele
18. ja 19. novembril leiab aset laste ja 
noorte muusikafestival Big Bang, kus 
saab ise käed külge panna ja proovida 
muusikas olemist. Mustpeade maja 
muutub laste muusikamajaks, mis on 
täis seiklust ja lusti. Põnevad kontser-
did, üllatusesinejad, etendused ning 
muusika installatsioonid haaravad en-
dasse kogu päeva vältel. Piletid on 
müügil Piletilevis ja Mustpeade maja 
kassas, grupibroneeringud (vähemalt 
10 inimest) fila@filharmoonia.ee. Loe 
lähemalt  www.filharmoonia.ee/kont-
serdid/big-bang 

ERILISED ESMASPÄEVAD  
MUUSEUMIDES
Erilistel esmaspäevadel on lastemuuseum Miiamilla, Kalamaja muu-
seum ja Tallinna vene muuseum kokkuleppel avatud erivajadustega kü-
lastajaile. Ettevõtmine on suunatud sensoorselt ülitundlikele külastaja-
tele ja teistele erivajadustega inimestele, kes vajavad süvenemiseks või 
tegutsemiseks rahulikumat ja vaiksemat keskkonda. Muuseumid paku-
vad turvalises ja kogemuslikus keskkonnas iseseisvat külastusaega. 
Vastavalt vajadusele pakub muuseum metoodilisi mänge ja suunatud 
tegevusi. Järgmised erilised esmaspäevad toimuvad 14. novembril ja 12. 
detsembril. Loe lähemalt www.linnamuuseum.ee 

Minu  
TALLINN

Sain isalt kombe alustada  
iga uut aastat uue maaliga
Maalikunstnik Epp Maria Kokamägi

Olen isa toimetusi jälgides veetnud tema ateljees suure 
osa oma lapsepõlvest ja ehk seetõttu olengi tema 
mantlipärijaks saanud. Maalikunstnikust isa on 
mulle kunstnikuteel olnud oluline eeskuju. Ülimalt 
põnev oli istuda vaikselt nurgas ja jälgida, kuidas 
valgele lõuendile ilmub lõpuks maal. Otsesõnu 
isa mulle õpetusi kuigi palju ei jaganudki, aga 
juba tema eeskuju oli mõjus ja õpetlik. Isalt 
olen üle võtnud ka kindla uusaastakombe. 
Iga aasta esimesel päeval tõmbas ta lõuen-
dile vähemalt paar kriipsu, et uue maaliga 
algust teha. Selle kombe alustada uut aastat 
uue maaliga olen ma temalt üle võtnud ja 
asun maalima isegi siis, kui mõnikord on vä-
ga kiire päev või väsimus kimbutab. Emade-
päeva tähistamisel on meie peres kindla-
mad traditsioonid välja kujunenud, kuid väi-
ke kingitus ja pidulik söögikord kuulub isade-
päeva juurde küll.

• Eile tähistati isadepäeva. Pealinn uuris, milline on hea isa ning mida peaks ta oma lastele õpetama.

MATI KAAL: Isa õpetas mulle, et teeksin 
vaid seda, mida suudan lõpuni viia

Minu isa maalis,  
õmbles, mängis  
viiulit ja häälestas kla-
vereid
Disainerite liidu president  
Ilona Gurjanova 

Isa pani mind hindama 
asjade taaskasutust. Te-
ma abilisena hakkasin 
trükikoja köitetsehhis 
tööl käima juba 
12-13-aastaselt. Toote-
arendusena tegi ta kodus 
moodulitest kokkupandavat 
mööblit nii vineeri kui ka pappi 
kasutades. See mööbel on kestnud 
kulumata 40 aastat! Kui voodipesu  oli 

raske saada, valmistas ta tekikotte li-
nasest riidest suhkrukottidest, millele 
musta trükiga "sugar" peale kirjutatud. 
Mulle ja minu sõbrannale tegi ta hol-
landi puukingade tüüpi puidust jala-
nõusid, mis toona moes olid. Ta maalis, 

mängis viiulit ja häälestas kla-
vereid. Isadepäeva kom-

bed on meie kultuuri al-
les kinnistumas, kuid 

päev ise on tänuväär-
ne. Tänapäeva isad 
on muutunud aina 
vastutustundlikumaks 

ja hoolivamaks. Kui 
varem jäeti kõik nn 

naistetööd naistele ja 
mehed võisid sel ajal vabalt 

õlut juua kuskil, siis praegu on 
rollide jaotus märksa demokraatlikum.

Mu isa ei kahelnud 
kordagi, et ta  
võõrvõimu röövitud 
kodutalu tagasi saab
Põllumajandusettevõtja Jaan Sõrra 

Isa oli mul põline põllumees. 
Järjepidevus ja kannatlik-
kus on olnud see, mida 
temalt õppinud olen.  
Oma talust jäi isa nõu-
kogude valitsuse tõttu 
ilma, kuid veendu-
must, et kunagi oma 
talu tagasi saab, ei 
kaotanud ta kunagi. 
Kui ma olin veel väike 
viie-kuueaastane poiss, 
viis isa mind seda talu vaa-
tama. Kodu oli talle väga sü-

damelähedane ja mälestusi talutööst ja-
gas ta meiega tihtilugu. Tema kindel usk 
oli, et Eesti aeg tuleb tagasi. Küllap see 
tema kindel veendumus minugi armas-
tust maaelu vastu ergutas. Oligi nii, et 
isa jõudis talu tagasisaamise ära näha ja 

heameelt tunda, et elu 
talus jätkub. Nüüd 

olen ma ise talu-
tegemised ju-

ba üle and-
nud oma 
pojale, kes 
talupida-
mist kor-
dades 
kasvata-
nud. Isa-

depäeva 
olen veetnud 

koos laste ja 
lastelastega.

Meie loodusehuvi  
on kandunud  
põlvest põlve

Zooloog ja loomaökoloog Mati Kaal

Hea isa on lastele eesku-
juks. Minu isa õpetas 
mulle tööoskusi, mida 
olen alati meeles pi-
danud. Tema too-
nitas ikka, et kui 
midagi teha, siis 
teha see täie 
energiaga korrali-
kult ära või siis 
üldse mitte pihta 
hakata. Ehk siis ei 
tasu tegeleda asjade-
ga, mille lõpuleviimiseks 
püsivust ei jätku. Isa õpe-

tas mind lugu pidama töökultuurist. 
Kui mõne asjaga tegeleda ei taha või ei 
suuda, pole tarvis seda tööd ette võt-
tagi. Arvan, et olen oma pojale samuti 
austuse töö vastu edasi anda suutnud. 
Huvialad võivad edasi kanduda põlvest 

põlve, suguvõsas meil loo-
dusehuvilisi jagub. 

Loodusega oli seo-
tud näiteks minu 

kirjanikust tädi 
Aira Kaal, kel 
nüüd no-
vembris 111. 
sünniaasta-
päev. Kindlaid 
isadepäeva 

traditsioone 
meil ei ole, isad 

on tähtsad aasta 
läbi.

Loomaaed korraldab aprillini iga 
kuu teisel laupäeval tasuta külas-
tuspäevi kuni 19-aastastele laste-
le ja noortele.

"Soovime praeguses majandus-
olukorras ja üha kasvava elukalli-
duse juures pakkuda endiselt pere-
dele võimalust loomaaeda külasta-
da," lausus bilinnapea Vladimir Svet. 
"Samuti jätkab loomaaed järgmisel 
suvehooajal tasuta sissepääsuga las-
tele lastekaitsepäeval ja loomaaia 
sünnipäeval." 

Tänavuse talvehooaja kuni 19-aas-
taste tasuta külastuspäevad on iga kuu 
teisel laupäeval: 10. detsembril, 14. 

jaanuaril, 11. veebruaril, 11. märtsil 
ja 8. aprillil. Laste tasuta külastus-
päeval toimuvatel üritustel osalemi-
ne lisapiletit ei nõua. Eelkooliealis-
tele on loomaaia külastamine tasu-
ta iga päev. Kõigile teistele külasta-
jatele ja sündmusel osalejatele kehti-
vad loomaaia tavapärased külastus-
piletite hinnad.  

Loomaaed on avatud iga päev. 
Novembrist veebruarini on sissepääs 
ja kassad avatud kella 9-15.30, las-
te loomaaed kella 10-17, siseekspo-
sitsioonid kella 10-16 ja loomaaed 
kella 9-17. Esmaspäeviti on siseväl-
japanekud suletud.

Loomaaed pakub aprillini lastele tasuta külastuspäevi

Loe Pealinna  
veebis:   

PEALINN.EE

Pesukaru kõr-
vitsaga maius-
tamas.


