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Helgi (58) nakatus koroona-
viirusega 2021. aasta veebrua-
ris Tansaania reisil. Maitse- ega 
lõhnameel naisel ära ei kadu-
nud. "Haiglas süstiti mulle mee-
letus koguses hormoone, mis 
tekitas sellise isu, et olin val-
mis ära sööma ka kõrvalvoo-
dites koroonasse surnud pat-
sientide toidu," meenutas Hel-
gi, kes enda sõnul sai haigla-
toidust tõelisi maitseelamusi. 
"Samas panin iga ampsu järel  
hingamismaski ette. Jaks oli nii 
otsas, et kuigi tualett oli pala-
tis, tuikusin vaevu seina najal 
sinna ja pidin kiiresti tegutse-
ma, et voodisse hapniku alla 
tagasi saada. Iga päevaga kee-
rati hapnikku juurde ja kord-
korralt läks arsti nägu tõsise-
maks, kuni ta ütles, et rohkem 
hapnikku juurde panna ei saa, 
järgmine etapp on kõrgema ast-
me intensiivravi."

Haigus ei lõppenud haiglaga
Kui Helgi oli olnud kaks nä-

dalat haiglas, kukkuski hapni-
ku sisaldus ühel hommikul ve-
res nii madalaks, et naine vii-
di järgmisse intensiivravisse. 
"Mul olid kõikvõimalikud juht-
med küljes, kui mees saatis sõ-
numi: me peame rääkima tee-
mal, et kui sind enam ei ole, 
mis ma su kehaga teen," rää-

kis Helgi. "Ma vihastasin nii, 
et kõik andurid hakkasid töö-
le ja arstid jooksid kohale. Ma 
tahan elada! Keeldusin arva-
mast, et minuga võiks mida-
gi juhtuda! Arvan, et meele-
tu elujanu panigi mind para-
nema – see pöördepunkt sun-
dis organismi tööle."

Kokku viibis Helgi haiglas 
neli nädalat. "Kui mees mul-
le järele tuli, oli autoni astu-
da maksimaalselt 50 meetrit," 
meenutas naine. "Mul oli sel-
line nõrkus, et ei arvanud end 
autoni jõudvat – jalad tundusid 
nagu niidid, käed värisesid, pea 
käis ringi." Mööda kodutreppi 
oli astuda 12 astet. "Kui ma 
kuidagi üles sain ja koos 
riietega voodisse varise-
sin, oli nõrkus nii suur, 
et arvasin: nüüd on 
siiski minek." 

Haiguslehele jäi 
Helgi veel järg-
miseks kolmeks 
kuuks. Kuigi tema 
töö iseloom oleks 
võimaldanud kodu-
kontorit, ta töötada ei 
jaksanud. Et taastusra-
vis kohti ei jagunud, hak-
kas naine tegema kodus hin-
gamisharjutusi, puhudes näi-
teks läbi vooliku pudelisse ning 
laual udusulge, samuti tegi ta 
füsioloogilise lahusega auru ja 
võttis verevedeldajaid. "Kaks 
nädalat pärast haiglast tule-
kut tekkis selline köha, et ma 
ei saanud hingata, rääkida ega 
süüa, ainult köhisin," lausus 
naine. "Magnetuuringus sel-

PIKA COVIDI KÄES PIINELNUD NAINE: Juuksed kukkusid 
peast, esimesed sammud tegin alles poole aasta pärast
"Mu parem kops on 25% ulatuses kokku kukkunud ja 
seda ei saa enam kunagi taastada," kirjeldas Helgi oma 
olukorda pärast koroona tõttu haiglas veedetud ae-
ga. "Kaks nädalat pärast haiglast tulekut tekkis selline 
köha, et ma ei saanud hingata ega rääkida. Kolm kuud 
olin nii nõrk, et ei jaksanud õhtuti isegi teisele korruse-
le magamistuppa minna. Süüa teha ma ei suutnud." Nn 
pikk Covid ohustab kümnendikku koroonat põdenud 
inimestest ega lase neil elada täisväärtuslikku elu. 

gus, et parem kops on 25% 
ulatuses kokku kukkunud ja 
seda ei saavat kunagi taasta-
da. Perearst määras astmaro-
hud, samuti läksin nõelravis-
se ja tasahaaval hakkas tervis 
paranema. Sellegipoolest olin 
kolm kuud nii nõrk, et ei jak-
sanud õhtuti isegi teisele kor-
rusele magamistuppa minna. 
Süüa teha ma ei suutnud, ai-
nus liikumine toimus voodist 
kraanikausi juurde."

Õue suutis Helgi minna al-
les juulis – nakatumisest oli siis 
möödas ligi viis kuud. "Esime-
se 500 meetri kõndimise ja nn 
värske õhu mürgituse järel oli 
tunne, et kukun kokku," kir-
jeldas naine. Samasse perioo-
di mahtus ehmatus, et juuk-
seid langeb välja peotäite kau-
pa. "Peanahk paistis, vaatasin 
juba parukaid," mainis Helgi. 
"Ilmselt andis keha kogu ener-
gia südamele ja kopsudele ning 
juuksed olid viimased, kuhu vi-
tamiinid ja toitained jõudsid." 
Helgi asus võtma tsinki ning 
kasutama eri juuksehooldus-
losjoone, kuni juuksekasv pika-
peale taastus. Pool aastat tagasi 
perearstile kiiret väsimist kur-
tes selgus omakorda, et Helgil 
on aneemia – tuli asuda B12 

vitamiine võtma.

Naised ohustatu-
mad kui mehed

Covid-19 põh-
justatud tervise-
probleemid ei lõ-
pe paljude jaoks 
hetkel, kui koroo-
natest negatiivseks 

muutub. Koroonatü-
sistused segavad elu 

ka mitmeid kuid hiljem. 
Maailma terviseorganisat-

siooni (WHO) peab pikaks Co-
vidiks seda, kui vähemalt kolm 
kuud pärast koroona põdemist 
on Covid-19 sümptomid püsima 
jäänud. Või kui pärast  ägedat 
haigust ilmuvad uued tervise-
rikked, mida ei saa põhjenda-
da mõne teise haigusega. Li-
saks neile, kes põdesid koroo-
nat raskelt ja vajasid ka haig-
laravi, pöörduvad perearstide 
poole pika Covidi kaebustega 
ka inimesed, kes põdesid ko-
roona läbi kergemalt. Mõnin-
gate uuringute järgi kannatab 
pika Covidi all lausa 10% kõi-
gist nakatunutest. Täielikuks 
paranemiseks tuleb teha muu-
datusi elustiilis ja sageli läbida 
ka taastusravi. 

Eesti jälgimisuuring leidis, 
et isegi pool aastat pärast Co-
vid-19 põdemist esinesid pika 
Covidi sümptomid koos elu-
kvaliteedi langusega 22%-l 
uuritavatest. Naised on pi-
kast Covidist rohkem ohus-
tatud kui mehed. Kõige sa-
gedasemateks kovidijärgseteks 
sümptomiteks on väsimus-jõue-
tus (53,1%), hingeldus (43,4%), 
liigesvalu (27,3%) ja rinnava-
lu (21,7%). Ka kuue kuu möö-
dumisel haiguse algusest esi-
neb jätkuvalt väsimust või li-
hasnõrkust (63%), unehäireid 
(26%), ärevust ja depressioo-

Krista Kiin
krista.kiin@ 
tallinnlv.ee

Haigestuvad ka 30ndates naised

• Kevadel avalikustas haigekassa 
analüüsi, mis hindas pika Co-
vidi mõju tervishoiule. And-
mebaasist selgus, et Ees-
tis haigestus alates 
2021. aasta septembrist 
kuni 2022. aasta veeb-
ruarini pikka Covidisse 
2582 patsienti. Haigestus 
hinnanguliselt 1,7% esmastest 
nakatunutest ja 4,6% ägeda haigu-
sega haiglasse sattunutest. 

• Pikka Covidisse haigestutakse igas 
vanuses, kuid keskmiselt 43-aasta-
selt. Sagedamini haigestusid naised 
ning enim 30ndates naised. Meeste 
puhul on haigestumisi enam alates 
60. eluaastast. 

• Pikka Covidisse nakatunute keskmi-
ne ravikulu oli 588 eurot ning kalleim 
neist 37 132 eurot. Kõigi analüüsis ar-

vesse võetud 2582 patsiendi 
ravikulude eest maksis hai-

gekassa kokku üle 1,5 
miljoni euro. Tegelikud 
ravikulud on isegi suu-
remad.

• Pika Covidi sümptomi-
tega arstide poole pöör-

dunud patsientidest olid 
98,5% enne läbipõdemist 

koroonaviiruse vastu vaktsineeri-
mata.

• 2021. aastal avaldatud Hiina uuringu-
andmetest selgus, et esimeste ko-
roonalainete järel viirust põdenutel 
püsis 68%-l kuue kuu jooksul vähe-
malt üks sümptom ja koguni pooltel 
võis pikk Covid kesta kuni 12 kuud.

• Eelmisel nädalal lisandus 2262 hai-
gusjuhtu, haigestumisele andsid hoo-
gu koolilapsed. 

ni (23%). Birminghami ülikooli 
suvel ilmunud uuringust selgus, 
et pikka Covidi põdevatel ini-
mestel esineb sageli ka seni vä-
hem tuntud kõrvaltoimeid na-
gu mäluhäired, hallutsinatsioo-
nid, juuste väljalangemine, vä-
henenud seksuaalsus ja rasku-
sed sooritada tavapäraseid lii-
gutusi või toiminguid. 

Ida-Tallinna Keskhaigla 
taastusravikliiniku taastusarst 
Eve Sooba märkis, et kuigi prae-
gune Covid kulgeb vaktsinee-
ritutel kergemini ja raskes sei-
sundis haiglasse sattumist esi-
neb väga vähe, ei ole koroo-
nast paranemine alati täielik. 
"Sümptomitest, mis kestsid üle 
poole aasta kuni aasta, esi-
nes kolmandikul õhupuudust; 
ärevust ja depressiooni oli 23-
26 protsendil," loetles dr Soo-
ba. "Võrreldes meestega püsi-
sid naistel sümptomid kauem. 
43% naistest kurtis väsimust 
ja lihasnõrkust, lisaks oli nais-
tel kaks korda enam ärevust ja 
depressiooni."

Jõuetus, ärevus ja valud
Kõige tüüpilisemad kaebu-

sed, mida Sooba näeb läbipõe-
tud koroonaviiruse järel taas-
tusravile pöördunute hulgas, on 
väsimus, jõuetus, ärevus ja va-
lud. "Iseäranis vaktsineerimata 
inimestel, rasvunutel, krooni-
liste haiguste põdejatel ja ea-
katel ei pruugi haigus kerges-
ti kulgeda," nentis dr Sooba. 
"Pneumooniat põdenutest pü-
sib osal õhupuudus – nad hakka-

vad väga kergesti hingeldama 
ega suuda seetõttu kõndidagi." 

Lisaks kopsudele ja südame-
le võib raskelt kulgev Covid-19 
kahjustada närvi- ja lihassüs-
teemi nii tõsiselt, et nõrgaks 
võivad jääda lisaks hingamis-
lihastele ka neelamislihased. 
"Osal patsientidel on nii suur 
lihasnõrkus, et ei suudeta ise 
voodist püsti tõusta, käsi-jalgu 
tõsta ega kõndida," lisas taas-
tusarst. Esineb häirivaid lihas- 
ja liigesvalusid, ning liigesed 
võivad minna paiste, mida ni-
metatakse viirushaigusest tin-
gitud liigespõletikuks. Närvi-
süsteemist rääkides mainib dr 
Sooba enam esinevat pearing-
lust, tasakaaluhäireid, peava-
lusid ja uimasust. "Kuigi osa-
liselt võib pearinglus olla seo-
tud haigusest põhjustatud ma-
dala vererõhu ja/või aneemia-
ga, kurdavad paljud Covidit põ-
denud brain fog’i ehk nn udus 
aju sündroomi, kus esineb mä-
luhäireid, hajameelsust ja  kes-
kendumisprobleeme," loetles 
taastusraviarst. "Mõnel esineb 
"põletav" tunne jalgades või 
mujal kehas. Kopsude kahjus-
tumise taga on Covid-19 hai-
gust põhjustava viiruse otsene 
kopsukudet kahjustav toime. 
Koroonaviiruse toimel kehas 
tekkivad immuunreaktsoonid 
võivad aga olla nii ägedad, et 
seda on nimetatud lausa teatud 
ainete – tsütokiinide – tormiks, 
kus organism hakkab inimese 
enda keha kudedega võitlema. 
Sellist ägedat reaktsiooni võis 

Covid toob paljudele patsientidele tõsised hingamisraskused. Helgi näiteks pidi haiglas isegi süües iga ampsu tagant hapnikumaski järele haarama. Haiglast koju pääsedes pidi 
aga tegema hingamisharjutusi, et üldse midagi jõuaks. Foto on illustratiivne.  Scsnpix

Mind ajavad  
närvi lamemaala-

sed, kes ütlevad, et  
koroona on  
väljamõeldis
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esimese koroonalaine ajal nä-
ha just tugevamatel inimestel, 
näiteks sportlastel."

"Südamehaigetel võib ker-
gesti südamepuudulikkus äge-
neda ja rütmihäireid tekkida," 
lisas dr Sooba. "Rütmihäireid 
esineb ka teistel, sest raskest 
seisundist välja tulnutel näe-
me sageli taastusravis anee-
miat, valguvaegust ja elektro-

lüütide (naatrium, kaalium) ta-
sakaaluhäireid."

Eelnev haigus süveneb
Koroonaviirusega pikemalt 

või raskemalt põdemise järel 
võib tekkida ka vitamiinide 
puudus. "Näiteks võib esine-
da foolhappe või B12-vitamii-
ni nappust ning rauavaegust," 
kirjeldas dr Sooba. "Kui ka ve-

rerõhk on madal ning inimest 
vaevavad nõrkus ja jõuetus, siis 
igaks juhuks kohe rauatablet-
te võtta ei maksa. Pigem võiks 
vaevusi perearstile kurta, kes 
aneemia korral saab olukorda 
analüüsidega hinnata." Lisaks 
ainete (raud, vitamiin B12, fool-
hape jt) asendamisele määrab 
taastusarst kurnatud, kõhnu-
nud ja isututele inimestele toit-
misraviks meditsiinilist valgu-
pulbrit ja ravijooke, mis sisal-
davad energiat andvaid toitai-
neid ja vitamiine.

Helgi tervis on viimaks 
taastunud, aga tema haiges-
tumisest on möödas ka üle 
pooleteise aasta. Alles nüüd 
on tema endine liikuv elu-
stiil tagasi. Helgi on vaktsi-
neeritud kahe koroonasüstiga 
ning lähiajal plaanib ta tõhus-
tusdoosi. "Mind päästis sur-
mast asjaolu, et mul ei olnud 
kaasuvaid haigusi – olen elu-
aeg terve olnud," usub Helgi. 
Naine on tänulik, et tal pika 
Covidi raames psühholoogilisi 
vaevusi ei tekkinud. "Ka hai-
ge olles ei löönud mind verest 
välja mitte teleris nähtud ko-
roonauudised, vaid nn lame-
maalased, kes ütlesid, et ko-
roonaviirus on väljamõeldis 
ning haiglas voolikute küljes 
on nukud!"

Perearst Diana Ingeraineni 
sõnul on pikk Covid paljuski 
seotud eelnenud haigustega, 
mida Covid on uuesti ägesta-
nud. "Juhtumeid, et enne pole 
tervisekaebusi olnud ning siis 
põetakse pikalt vinduvat Covi-
dit, kohtab väga harva," mär-
kis dr Ingerainen. "Pigem on 
all krooniline haigus, mis äge-
neb, või seisund, mis tuleb jäl-
le päevakorrale."

Vaktsineerimine aitab pä-
riselt

Haiguse ärahoidmiseks uue 
talvehooaja alguses on Ingerai-
neni sõnul üks põhiline tee. 
"Vaktsineerige end," soovitas 
ta. "On tõestatud, et see on 
kõige tõhusam viis, kuidas en-
netada koroonaviirust, sealjuu-
res ka pikka Covidit."

Ka perearst Maire Suurkivi 
rõhutas vaktsineerimise oluli-
sust: "Covidi läbipõdemine on 
kindlasti ohtlikum kui vakt-
siinisüst." 

Lisaks võib koroonavaktsii-
nist abi olla pika Covidi käes 
kannatajatele. Hiljutine Šveit-
si uuring näitas, et pika Covi-
di vaktsineerimata patsienti-
dest umbes kolmandik para-
neb või kaovad neil pika Co-
vidi sümptomid paar päeva pä-
rast vaktsineerimist.

Kuidas aga pikast Covidist 
taastuda? Sõltuvalt sümptomite 
raskusastmest saab käia taas-
tusravil füsioterapeudi juures,  
kodupolikliinikus või haiglas. 
Perearst saab oma patsiendi 
otse füsioteraapiasse suunata, 
selleks ei pea inimest taastus-
arstile järjekorda panema. Kui 
esineb mitu probleemi korraga, 
olukord on kehvem, jõuetus 
tugevam või esinevad valud, 

suunab perearst inimese saate-
kirjaga taastusravile. Haiglas-
se taastusravile tuleks suunata 
need, kes vajavad lisahapnik-
ku või kelle hapnikutase lan-
geb järsult väiksemagi liikumi-
se peale, kes ei jaksa kõndida 
üle 15 meetri, kellel esinevad 
halvatused või tasakaaluhäi-
red, ning psühholoogilised jt 
tõsisemad probleemid. "Kui pe-
rearstil pole selge, kuidas pat-
siendiga tegeleda, või on jär-
jekord pikk, saab ta nõu küsi-
miseks võtta mõne suurhaigla-
ga ühendust e-konsultatsiooni 
kaudu, et arutleda, kas patsient 
võiks kiiremini taastusravi va-
jada," ütles Sooba. Saatekir-
ja taastusravile võib anda iga 
arst, ka kopsuarst, südamearst 
või reumatoloog, kes patsien-
ti parasjagu ravib. "Taastumi-
ne võtab aega, tuleb olla kan-
natlik ja visa," rääkis Soobla. 
"Kui mõelda, et ma ei jõua ja 
ei käi, siis ei parane ka. Olu-
line on tasane väikene koor-
mus: kõnnid nii palju kui suu-
dad – ja stopp! Päeva jooksul 
tuleb harjutada korduvalt. Kar-
ta ei tasu, aga üle koormata 
pole mõtet."

Lõhnataju saab treenida
Pikalt kadunud lõhnataju 

saab samuti treenida. "Mõned 
targad on nuputanud, et selleks 
tuleb võtta lihtsalt kaks-kolm 
lõhna ja hakata neid nuusuta-
ma," rääkis dr Sooba. "Nagu 
on edasiviivad igasugused im-
pulsid, positiivne suhtumine ja 
uute asjade avastamine, aren-
dab samamoodi kontrastsete 
lõhnade nuusutamine: vetika-
lõhnaline meri, metsa kõdu- ja 
seenelõhn!"

Ka tervislik toitumine tuleb 
paranemisele  kasuks. "Palju-
dele soovitame rohkem valku 
süüa," lausus dr Sooba. "Me-
nüüs võiks olla vitamiine sisal-
dav toit, iga päev värsket ro-
helist ja marju. Sobib Vaheme-
re dieet: palju värsket ja kala, 
salatikastmeks vedelad taim-
sed õlid, lisandina eri  seem-
ned ja pähklid." 

Pikast Covidist taastumisel 
on abiks regulaarne füüsiline 
aktiivsus, piisav uni ja stressi 
vähendamine. "Ei tohiks unus-
tada enda emotsionaalset ene-
setunnet jälgida," ütles dr Soo-
ba. "Kas mul on uni korras, kas 
ma olen ärev või jõuetu? Kui 
tundub, et ise ei oska hinnata, 
tasub pereõe või vaimse tervi-
se õega nõu pidada. Me elame 
arenenud riigis – ei maksa pel-
jata meedikutega rääkida, sest 
abivõimalusi leidub."

Dr Ingerainen märkis, et 
väike tõus koroonaviirusse na-
katumisel oli augustis. Prae-
gu  on märgata just koolilas-
te nakatumise tõusu. "Ula-
tuslikku viiruse levikut õn-
neks siiski näha ei ole," kin-
nitas dr Ingerainen. "Patsien-
did on usinad enesetestijad ja 
raporteerivad, kui neil on ka 
mõni muu viirus." 

PIKA COVIDI KÄES PIINELNUD NAINE: Juuksed kukkusid 
peast, esimesed sammud tegin alles poole aasta pärast

Mida saab pika Covidi  
leevendamiseks ise ära teha?
• Lõhna- ja maitsetaju 

häired: lõhnatund-
likkuse taastus-
ravis soovitatak-
se kasutada tu-
gevaid lõhnu: 
roos, eukalüpt, 
sidrun, piparmünt, 
kaneel, kohv, lavendel, 
sibul, küüslauk, äädikas. Vali 
neli lõhna, millest igaühte 
nuusuta 20 sekundi vältel, 
seejärel pool minutit puh-
kust ja järgmist lõhna 20 se-
kundi vältel. Lõhnatreenin-
gut võiks teha regulaarselt 
kaks või kolm korda päevas, 
sh hommikuti enne hommi-
kusööki ning õhtul enne 
magamist.

• Väsimus: oluline on igapäe-
vategevuste läbimõtlemine. 
Olulisemad asjad tuleb esi-
mesena ära teha, mitte liig-
selt kiirustades ega üle pin-
gutades. Tasub vaheldumisi 

sättida vaimset ja ke-
halist pingutust 

nõudvad tegevu-
sed, istuvad ja lii-
kuvad tegevu-
sed, näiteks ar-

vutis töötamise 
vahepeal saab pesu 

kuivama panna. Puh-
kust peab võtma enne, kui 
jõud täiesti otsa saab.

• Õhupuudustunne: leeven-
damiseks võib proovida 
õhupuudust vähendavaid 
kehaasendeid,  hingamis-
harjutusi ja hingamisteede 
taastusravi. Harjutused ja il-
lustreerivad pildid leiab 
www.haigekassa.ee lehelt 
pika Covidi patsiendijuhendi 
taastusravi peatükist.

• Veel koduse ravi soovitusi: 
www.haigekassa.ee/part-
nerile/tervishoiuteenuste-
kvaliteet/kasitlus-ja-tege-
vusjuhendid

Covid toob paljudele patsientidele tõsised hingamisraskused. Helgi näiteks pidi haiglas isegi süües iga ampsu tagant hapnikumaski järele haarama. Haiglast koju pääsedes pidi 
aga tegema hingamisharjutusi, et üldse midagi jõuaks. Foto on illustratiivne.  Scsnpix

Kai Maran
kai.maran@tallinnlv.ee

Poed esitlevad allahind-
luste hinnasildil kõrget 
tavahinda, justkui oleks 
toode näiteks 30-40% 
endisest hinnast 
odavam.

Mai lõpus kehtima ha-
kanud tarbijakaitseseadu-
se muudatused täpsustavad 
allahindluse reegleid nii, et 
poed ei saaks hindadega tri-
kitada ja inimesed saaksid 
aru, kas kaup on parasjagu 
päriselt ka soodsam või mit-
te. A1000 Market odavpoodi-
de keti juhi Tarmo Lauringu 
hinnangul annavad aga klien-
dikaardid kaupmeestele või-
maluse klientide senist lolli-
tamist jätkata. "Seadus an-
nab kliendikaartidele võima-
luse hindadega jätkuvalt eda-
si mängida. Seega on tege-
mist JOKK süsteemiga!" üt-
les Lauring. "Kliendikaart 
vabastab kaupmehe uutest 
piirangutest."

Uuenenud seadusega seati 
allahindluse juures kohustus-
likuks võrdlushinnaks mitte 
suvaline hind, vaid 30 päe-
va madalaim hind. Seega, kui 
kauba hind on olnud näiteks 
esmaspäeval madal, 
siis järgmise 30 
päeva jook-
sul saab al-
lahindlust 
teha ai-
nult sel-
lest ma-
dalast 
hinnast. 
Kauple-
ja võib 
soovi kor-
ral lisada ka 
muid võrdlus-
hindu, näiteks 
eilne hind, konku-
rentide hind, kuid need ei 
tohi tarbija tähelepanu õi-
gelt võrdlushinnalt ära võtta.

Loominguline  
hinnalangus

Lauringu sõnul ei kohus-
ta seadusemuudatus aga al-
lahindluse tegemisel klien-
dipakkumiste hindu arves-
se võtma, mis jätab võimalu-
se näidata reaalset hinnalan-

gust loominguliselt. "Ehitus-
poes näiteks pole oluliselt mi-
dagi muutunud," tõdes Lau-
ring. "Kui varem olid alla-
hindluspäevad näiteks kaks 
korda nädalas, siis nüüd ID-
kaardi põhise kliendikaardi-
ga iga päev. Seadusega an-
nab mängida! Poed näita-
vad kõrget tavahinda, aga 
poe kliendile on see näiteks 
miinus 30% või miinus 40%. 
Seega kokkuvõttes sama ta-
se, mis maikuuski!"

Seda ka siis, kui suured 
allahindlused hõlmavad ter-
veid tootegruppe. "Kui prae-
gu reklaamitakse näiteks 
koolikaupade 70%-list või 
mänguasjade 60%-list  alla-
hindlusi, siis kui palju nad 
tavaliselt maksaksid?" kü-
sib Lauring. "Ehk kui palju 
kaupmehed toote alghinna-
le siis tegelikult juurde pa-
nevad? Keerulistel aegadel 
peaks kaupmees minu arva-
tes olema eelkõige vahenda-
ja. See pole koht, kus kaup-
mees peaks teenima rohkem 
kui tootja ise."

Kaupmees dikteerib  
tootjale hinna

Lauring rääkis, et iga äri 
peab muidugi kasumit tee-
nima, kuid kasum ei peaks 

kerkima üle mõistuse 
suureks. "Näiteks 

meie poekett 
paneb kau-

bale juur-
de just nii 
palju, et 
me ma-
jandusli-
kult ek-
sisteeri-

da saak-
sime," lau-

sus ta. "Kon-
kurents paneb 

asjad lõpuks pai-
ka, kuid tarbijaile tu-

leks hindadega mängimise 
ohte siiski meelde tuletada. 
Kui sealihatoodete allahind-
lus küünib 40%-ni, siis võib-
olla on tootja müünud kau-
ba liiga odavalt ja vahenda-
ja koorib tegelikult selle ar-
velt kasumi. Karm reaalsus 
on see, et tootjale pannak-
se lihtsalt hinna suhtes tin-
gimused ette."

ETTEVÕTJA: Kaupmehed 
trikitavad kliendikaartide 
abil hindadega

Kaupmees  
ei tohiks keeruliste 

aegade pealt  
liigkasu teenida.

Vahel ei pruugi allahind-
lust tegelikult olla. Alla-
hindluse sildile on liht-
salt märgitud toote ta-
valine hind. Foto on il-
lustratiivne.  Scanpix
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12. septembril avati Löwen-
ruh’ pargi madalseiklusrada, mis 
valmis möödunud aasta kaasava 
eelarve raames. Idee käis välja 
15-aastane õpilane Rachel Karo-
lin Kunda ja see meeldis ka ko-
halikele elanikele. "Õhtusöögi-
lauas rääkis vanaema, et Kristii-
ne linnaosa valitsusse on võima-
lik saata oma idee, kuidas seda 
kohta hubasemaks teha," rääkis 
autor. "Ja mul tuligi kohe idee, et 
siin võiks olla mõnus seikluspark. 
Näen seda ise esimest korda ja 
mul on hea meel, et siin on palju 
eri atraktsioone, kus peal olla."

Igale linnaosale  
100 000 eurot

Lastele meeldis seklusrada vä-
ga. "Väga äge on siin seigelda ja 
ringi joosta," arvas parki külas-
tanud Norman.

Mänguväljakud, seiklusrajad, 
joogiveekraanid ja uued välijõu-
saalid – need on vaid mõned eel-
nevate aastate Tallinna kaasava 
eelarve võiduideedest.

Nüüd on käima läinud tänavu-
ne kaasava eelarve kampaania. 

Igal elanikul on võimalik 2. ok-
toobrini esitada ideid, mida lin-
na raha eest võiks linna rajada. 
"Kesklinnas võiks olla näiteks 
pikniku pidamise kohad," ütles 
linlane Triin. "Tahaks kesklinna 
rohkem sellist vaba aja veetmise 
ruumi. Linnas on ka parklaid, 
mis on ebavajalikud, aga 
mõnes kohas on park-
la asemele parki teha 
muidugi keeruline." 

Maarika arvas, 
et Kristiine parki 
võiks rajada talvi-
se liuvälja. "Nii ei 
peaks lapsed toas 
konutama, vaid 
saaks õues liiguta-
da," rääkis ta. "Uisu-
parke võiks rohkem olla."

Linnapea Mihhail Kõl-
varti sõnul aitavad elanike ideed 
arendada linna just selliseks, na-
gu nad vajavad. "Tagasiside ja 
ideed on linnajuhtidele oluline 
töövahend otsuste tegemiseks," 
ütles Kõlvart. "Samas pakume 
inimestele ka võimalust ise ot-
sustamises osaleda. Üheskoos 
saame kujundada oma kodulin-
na roheliseks, hubaseks ja mõnu-
saks elupaigaks."

Löwenruh park sai möödunud näda-
lal linlase idee järgi madalseiklusraja.

 Tallinna Linnameedia

Kesklinnas võiks olla rohkem ruumi vaba 
aja veetmiseks, Kristiines talvine liuväli ja 
äärelinnades kunsti, leiavad tallinlased. 2. 
oktoobrini võib iga elanik kaasava eelarve 
raames välja pakkuda oma idee, mida linn 
tema kodukohas võiks korda saata.

Kaasava eelarve raha saab 
kasutada üksnes avalike hüve-
de jaoks, kuhu igaüks lihtsalt li-
gi pääseb.  Abilinnapea Vladi-
mir Svet ütles, et iga linnaosa 
jaoks annab linn ligi 100 000 
eurot. "Tänavu võiks mõelda ka 
sellele, millised tegevused või 
investeeringud aitaksid muuta 
Tallinna rohelisemaks," lausus 
Svet. "Kuidas muuta meie lin-
nakeskkonda sõbralikumaks, 
motiveerida inimesi keskkon-
nasõbralikumalt käituma. Mui-
dugi võib pakkuda igasuguseid 
ideid, aga loodame, et mõeldak-
se ka sellele, kuidas võiks idee 
haakuda rohelise pealinna prog-
rammiga."

Igas linnaosas saab aas-
tas ellu viia ühe projek-

ti, mis on saanud kõige 
enam hääli. Näiteks 
Kristiines ja Mus-
tamäel said mul-
lu enim hääli vä-
lijõusaalide ideed. 
"Mulle meeldivad 
välijõusaalid väga," 

rääkis kohalik elanik 
Elis. "Igal nädalal ma 

seal ei käi, aga külas-
tan ikka."

Populaarsed joogikraanid
Üle-eelmisel aastal kesklin-

nas võidutsenud joogiveekraani-
de idee on samuti inimeste seas 
soojalt vastu võetud ning kraanid 
leiavad pidevat kasutust. "Olen 
isegi kuulnud bussis, kuidas noo-
red valivad oma marsruuti selle 
järgi, kus on joogiveekraanid," 
ütles linlane Triin. "Et lähme Va-

baduse väljakul maha, siis saan 
sealt vett võtta."

Linn algatas kaasava eelarve 
esmakordselt 2020. aastal. Üle-
eelmisel aastal laekus ideekorjele 
420 ning mullu 329 ideed. Kesk-
miselt on kaasava eelarve hää-
letusel osalenud 20 000 inimest.

Kui esimesel korral oli eelar-
ve 800 000 eurot, siis nii mul-

KAASAV 
EELARVE:  
Anna teada,  
mida tahaksid  
oma  
kodutänaval 
paremaks  
muuta!

Tallinn käivitas juulis uue 
korteriühistute rohepöör-
detoetuse, millega toetab 
päikesepaneelide, soo-
juspumpade jm taastuvküt-
te rajamist, samuti hüvitab 
linn osaliselt kaugküttevõr-
guga liitumise kulud.

Toetuse määr on 30% ning 
ülempiiriks 20 000 eurot korte-
relamu kohta. Toetust saab taot-
leda korterelamule, mis on ehi-

tatud või kasutusele 
võetud enne 2000. 
aastat. Volikogu 
esimehe Jevgeni 
Ossinovski sõnul 
tuleb eelolev talv 
pealinna elanikele 
väga keeruline, ku-
na tõusevad nii elektri- 
kui ka küttehinnad. "Mui-
dugi peavad riik, omavalitsus 
ja meie kaugküttepartner tege-
ma kõik endast oleneva, et lee-

vendada hinnatõusu tarbija-
tele," selgitas Ossinovski. 

"Teame, et nii ettevõt-
ted, korteriühistud kui 
ka kodutarbijad otsivad 
säästlikumaid võimalu-

si, ning praegu on õige 
aeg toetada investeerin-

gute tegemist."
Volikogu esimees julgustas 

soojaettevõtet Utilitas kiirenda-
ma hoonete liitmist kaugkütte-
võrguga. "Ehkki enamik Tallin-

na hooneid on juba kaugkütte-
võrgus, on meil jätkuvalt terveid 
asumeid, kuhu kaugküttetoru ei 
ulatu, ja see jätab inimesed ilma 
soodsamast ja keskkonnasõbrali-
kust toasoojast," ütles Ossinovs-
ki. "Teame, et kaugküttevõrgu-
ga liitumine ei ole odav investee-
ring, mistõttu jääb paljudel korte-
riühistutel otsus tegemata. Nüüd 
on korteriühistutel võimalik taot-
leda kaugküttega liitumise toe-
tust 30% ulatuses liitumistasust."

Enamikku lokaalküttel ole-
vatest kortermajadest ja ärihoo-
netest köetakse maagaasiga, mil-
le hind on hüppeliselt tõusnud 
ja varustuskindlus seoses Ve-
nemaa sõjaga kahtluse all. Os-
sinovski hinnangul on õige aeg 
vähendada oluliselt maagaasi 
tarbimist Tallinnas. "Neis piir-
kondades, kuhu kaugküttevõr-
gu arendamine on asukoha tõttu 
lähiaastatel perspektiivitu, tuleb 
toetada tarbijaid oma lokaalse-

te küttesüsteemide ümberehita-
misega taastuvenergiale," mär-
kis volikogu esimees. "Need on 
eelkõige õhk-vesi või maasoo-
juspumbad. Ka siin tuleb linn 
korteriühistutele appi, hüvita-
des 30% taastuvenergiaseadme 
paigaldamise kuludest." 

Toetust saab taotleda Tal-
linna kodulehelt, lähem info: 
https://www.tallinn.ee/et/rohe-
poordetoetus

Enne aastat 2000 ehitatud kortermajad saavad rohetoetust

lu kui ka tänavu on selleks ette 
nähtud miljon eurot. 

Oma mõtteid võib teatavaks 
teha nii Tallinna veebilehel, lin-
naosavalitsustes kui ka linna-
valitsuse teenindussaalis. Ko-
gu info kaasava eelarve kohta 
leiab www.tallinn.ee/et/kaasa-
veelarve .

Marika sooviks Kristiine parki talvist liuvälja, et lapsed ei istuks ka külmal ajal vaid ekraanide 
taga, vaid liigutaks ennast.

Tänavu  
võiks ka mõelda, 

mis muudaks linna 
rohelisemaks.

Kuhu idee esitada ja mis sellest edasi saab?

• 2. oktoobrini kestab ideede kogumine 
veebilehel, linnaosavalitsustes ja lin-
navalitsuse teenindussaalis. Kavas on 
infopäevad kaasava eelarve tutvusta-
miseks, ideekorje veebikeskkonnas ja 
posti teel.

• 3. oktoobrist 18. novembrini hindab 

linn ideede teostatavust. Ideid täp-
sustatakse autoritega. Komisjoni läbi-
nud ideid tutvustatakse rahvale ja 
nende üle algavad avalikud arutelud

• 21. novembrist 4. detsembrini toimub 
avalik  hääletamine, kus elanikud ise 
valivad kaaslinlaste parima idee.
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"Minu lemmikmängija on 
Kaia Kanepi, ta on tugeva 
löögiga ja väga vapper," kii-
dab noor tennisemängija  
Ieva Tallinna WTA tennise-
turniiril osalevat eeskuju. 
"Näha oma lemmikut siin-
samas mängimas on suur 
asi. Lisaks saan näha ja võr-
relda maailma parimaid 
mängijaid. See innustab ja 
ergutab mind, sest õppida 
on veel palju."

Turniir Tallinn Open algab 24. 
septembril Tondil Forumi  spor-
dikeskuses, kus argipäevade pä-
rastlõunal on raske vaba mängu-
platsi leida. Tennisetüdruku Ieva 
jaoks on see spordikeskus tun-
tud harjutuspaik, kuid suurtur-
niiri eel on ta ise ka päris klas-
sikalises võistlusvormis. Mahu-
kasse tennisekotti näib mahtu-
vat lausa mitu reketit, tennise-
seelik näitab aga vaata et rah-
vusvahelist taset – selliseid lii-
buvalt sportlikke ja samas vä-
gagi kauneid kostüüme kohtab 
suurte mängijate seljas WTA tur-
niiridel. Ieva ootab koduvälja-
kuil toimuvat tippturniiri suure 
huviga. "Minu lemmikmängija 
on Kaia Kanepi. Ta on tugeva 
löögiga ja väga vapper!" kiidab 
neiu oma eeskuju. "Näha oma 
lemmikut siinsamas mängimas 
on suur asi. Lisaks saan näha ja 
võrrelda maailma parimaid män-
gijaid. See innustab ja ergutab 
mind, sest õppida on veel pal-
ju. Tennis ei seisne ju ainult õi-
getes löökides, kõik algab tegeli-
kult õigest kehahoiakust. Kõige-
pealt peab jalgade asendi paika 
seadma. Kui seista võrgus jalad 
sirgelt ja kõht ees, võibki palli-
ga kõhtu saada."

Eriline koosseis
Tallinn Open WTA 250 tur-

niiri direktori Allar Hindi sõnul 
ei suuda ta ise ka uskuda, kui 
esinduslikud mängijad Tallinna 
võistlema tulevad. "See on sellise 
tasemega  koosseis, et kuku pi-
kali," märkis ta. "Niisugust taset 
poleks me osanud tõesti oodata – 
turniir toob Tallinna kokku täna-
vuse hooaja ühe tugevama koos-
seisu. Kohal on pea pooled TOP-
30 tennisistid. Tallinn on neile 
uus ja põnev sihtkoht. Juba 
ajalooline linn ise on 
omaette tõmbe-
number. Meie 
kasuks män-
gib ka tur-
niiride ka-
lender. Nä-
dal pärast 
Tallinna 
mänge toi-
mub WTA 
turniir Ost-
rawas, nii et 
tekib hea tur-
niiride jada. Män-
gijaid on nii USA-st, 
Brasiiliast kui ka Hiinast, nad 
kõik saavad Tallinnas hea sügis-
hooaja siseturniiridele ülemine-
ku kogemuse."

Mängijatele on atraktiivne ka 
Tondil asuv spordikeskus, kus li-

saks rahvusvahelisel tasemel väl-
jakutele avarad söögisaalid ning 
luksuslikud kahe eri sauna ja bas-
seiniga riietusruumid. On ju taas-
tumisvõimalused mängijaile vä-
gagi olulised. Tallinna WTA tur-
niiri taset võib võrrelda suurte 
slämmide turniiride omaga – ka 
viimasena  kvalifikatsiooniturnii-
rile pääsenud mängija on WTA 
edetabelis 127. kohal. Ning kõrget 
taset oskavad hinnata ka pealt-
vaatajad. Hindi hinnangul toob 
turniir Tallinna maailma tenni-
sekaardile. "Tennist mängitakse 
ju igas maailma otsas, publikut 
jagub nii Aafrikas, Aasias, Eu-
roopas, Austraalias kui Ameeri-
kas," lausus ta. "Uut WTA tur-
niiri korraldav Tallinn on huvi-
listele atraktiivne ja saanud selles 
kinnises seltskonnas üheks suurte 
hulgas. WTA hinnangul võib te-
leülekannete kaudu üle maailma 
turniirist osa saada kümne miljo-
ni suurune vaatajaskond. Võrd-
luseks võib tuua, et kui Anett 
Kontaveit eelmise aasta lõpus 
Mehhiko aastalõputurniiri finaa-
lis võistles, vaatas seda keset ööd 
väidetavalt 50 000 perekonda."

Maailma parimad mängud
Hint avaldas lootust, et män-
gud täidavad ka siinse spor-

dikeskuse saali 2500 
istekohta. "Saab 

ju näha pari-
mat tennist, 

mida Eestis 
kunagi on 
nähtud," 
kinnitas 
ta. "Üksi-
kuid kõr-
getaseme-

lisi mänge, 
nagu näiteks 

Fed Cupil,  ole-
me näinud varem-

gi, kuid maailma tipp-
tasemel turniiri tervikuna mit-

te. Turniiri tasub jälgida juba esi-
mesest päevast alates, mitte kes-
kenduda vaid finaalile."

Tennise populaarsus on Hin-
di sõnul siinmail võimaluste kas-

vuga koos käinud. Praegu ei leia 
üheski tennisehallis enam vaba 
kohta juba pärastlõunal kella kol-
mest kuni kaheksa-üheksani õh-
tul. "Ilma Kaia ja Anettita sel-
list tennisebuumi me ei kogeks," 
tähendas ta. "Kindlasti mahuks 
Tallinnasse tennisehalle veel ja 
huvilisi jätkuks.  Minu enda su-
he tennisega on praegu paljuski 
mängude vaatamine, millele pü-
hendan palju aega."

Korraldajana soovitab Hint 
kõikide klubide treeneritele, et 
nad kutsuks võistlusi vaatama 
oma õpilasi ja nende vanemaid. 
Tennisemängu õppimise algus 
on suhteliselt raske, enamasti 
tuleb alguses palli põõsast taga 
ajada.  Samas peetakse tennist 
Hindi kinnitusel paljuski psüh-
holoogiliseks mänguks. "Palju-
de tippmängijate sõnul on tegu 
80% mentaalse mänguga, muud 
omadused-oskused tulevad selle 
järel," ütles Hint. "WTA riigist-
riiki karussell nõuab järjepide-
vat uute tingimuste ja oludega 
harjumist. Tuleb kiiresti koha-
neda uute tingimuste ja välja-
kutega, olla  avatud silmaringi-
ga, et igale vastase löögile õige 
lahendus leida."

Edu toob järjepidevus
Juba kuueselt tennisemängu-

ga alustanud Hindi sõnul toob 
tennises edu järjepidevus ja veel 
kord järjepidevus. "Tuleb armas-
tada seda, millega tegeled! Tuleb 
treenida, treenida ja treenida, et 
mängust rõõmu tunda," rääkis 
Hint, kes on 40 aastat tennise 
juures olles näinud nii paremaid 
kui ka halvemaid aegu. "Head 
mängud annavad tõuke edaspi-
diseks. Noorte mängijate jaoks, 
kes alt üles ronimas, on see tur-
niir arengu ja enesekindluse leid-
mise selge  teemärk. Sest oma 
silm on kuningas ja need män-
gud näitavad, millise tasemeni 
peaks püüdlema."

Ieva meenutas oma esimest 
trenni. "See oli raske küll, aga 
tulin ikkagi teise ja kolmandas-
se tundi ning nii see läks. Nüüd 

mängin tennist juba kolmandat 
aastat," rääkis ta. "Mind innus-
tab see, et tennis on minu mee-
lest küll keeruline, aga samas vä-
ga huvitav ja põnev mäng. Kui 
löögid juba välja tulema hakka-
vad, siis hasart aina kasvab!"

Kokku osaleb Tallinn Open 
WTA 250 turniiril 32 naisten-
nisisti. Turniirile pääseb 21 põ-

hitabeli mängijat, kuus mängijat 
saavad osaleda kvalifikatsiooni-
mängude kaudu, neli Wild Card 
pälvinud tennisisti ja üks män-
gija saavad turniirist osa võtta 
staatuse tõttu. 

Turniiripileteid saab osta Pile-
titasku piletimüügikeskkonnast 
aadressil  https://www.piletitas-
ku.ee/et/custompage/2567

KOHAL MAAILMA TIPUD: WTA 
tõmbab Tallinnale 10 miljonit pilku

Lõppes  
Õismäe tiigi 
ja purskkaevu 
uuendamine
Õismäe tiigil avati uus värvi-
küllane, programmeeritava 
iluvalgustuse ja veerežiimiga 
purskkaev. Ühtlasi täiendati 
aastakümnete eest välja ehi-
tatud ala uute lahenduste ja 
haljastusega. Tööde käigus 
puhastati Õismäe tiik mudast, 
korrastati kaldakindlustus ja 
laiendati tiigi siseringi äärset 
kõnniteed. Tiigi ümbruse puh-
kepargis uuendati valgustust 
ning välisringi metsaalusele 
jalutusrajale rajatati graniit-
sõelmetest teekate. Samuti 
vahetati pargialal välja tree-
ninguvahendeid, uuendati 
pinke ja prügikaste ning pai-
galdati tualetimoodul. Uuen-
dati tiigiäärse amfiteatri lava 
laudis ja rajati slipp tiigi ning 
purskkaevu hooldamiseks.

 

Vana juudi  
kalmistu  
tehakse korda
Kesklinna valitsus kuulutas 
välja hanke vana juudi kalmis-
tu ala (Magasini 27) korrasta-
ja leidmiseks, pakkumisi saab 
esitada 11. oktoobrini. Järgmi-
seks suveks saavad projektile 
vastava ilme ka endise kalmis-
tu tagumine osa ehk nn ma-
tuste ala ning platsiga külgne-
vad kõnniteed. Taastatakse 
kabelite vundamendid ja tre-
piastmed ning alale rajatakse 
lilleniit. Ristuval piirdemüüril 
leiavad eksponeerimist haua-
tähised, mis kaevati välja Reidi 
tee ehitusalalt. Lisaks paigal-
datakse 11 uut efektset tam-
mepuid meenutava   disainiga 
välisvalgustit. Kalmistuala re-
mondi esimeses etapis ehitati 
välja esinduslik väljak ja vära-
vaportaal, taastati paekivist 
müürid, rajati haljastus ning 
paigaldati välimööbel ja val-
gustus.  

Lillepaviljoni  
remont jõudis 
sarikateni
Lillepaviljonis peeti sarikapidu 
– hoone väga põhjalike uuen-
dustöödega jõutakse lõpule 
veel sel aastal. Renoveerimisel 
tuli lisaks nõudlikule projektile 
arvestada rangete muinsus-
kaitsenõuetega. Hoone välis-
mõõtmed jäävad samaks, kuid 
ruumilist mahtu lisandub tänu 
nullkorruse laiendamisele. Ehi-
taja kavatseb maja üle anda 
veel sel aastal. 

Pirita tee 26 asuvale lillepa-
viljonile rajati 1964-1966 juur-
deehitusena kõrvale kohvik 
Tuljak ning kaks hoonet moo-
dustavad omavahel ühtse ar-
hitektuurse ansambli. 

WTA turniiril Tallinnas lööb kaasa ka meie tenniselegend Kaia Kanepi.  Scanpix

Toetame turniiri 
korraldamist  

400 000 euroga.

MIHHAIL KÕLVART: Parimad  
mängijad annavad koduväljakul 
meie noortele eeskuju

"Spordi popiks 
muutmise ja 
arendamise 
seisukohalt on 
suured rahvus-
vahelised üritu-
sed väga täht-
sad," lausus linna-
pea Mihhail Kõlvart.

Tallinn  toetab tänavu tur-
niiri korraldamist 400 000 eu-
roga. "Loomulikult oleme me 
väga huvitatud WTA Tallinnas 
toimumisest," ütles Kõlvart. 
"See, et meie tippsportlased 
saavad võistelda kodus, moti-
veerib nii noorsportlasi kui ka 

potentsiaalseid 
sportlasi, kes alles 

plaanivad saali 
tulla," rääkis ta. 
"Spordi popula-
riseerimiseks ja 

arendamiseks on 
kohalikud suured 

rahvusvahelised üritu-
sed väga tähtsad.  Tallinnale 
on väga tähtis ka sotsiaalma-
janduslik mõju. Iga samalaad-
ne rahvusvaheline üritus toob 
kohale nii pealtvaatajaid ja tu-
riste kui ka televaatajate tähe-
lepanu."

WTA Tallinna turniiri kava

• Tallinn Open WTA 
250 toimub 24. 
septembrist 2. 
oktoobrini 
Tondil Foruse 
spordikesku-
ses.

• 24. ja 25. sep-
tembril toimuvad 
turniiri kvalifikatsioo-
nimängud. Põhiringi män-
gud peetakse 26. septemb-
rist 2. oktoobrini.

• 26.-29. septembrini saab pi-
leteid osta hommikustele 
sessioonidele.

• 30. septembrist 1. oktoobri-

ni peetakse vee-
rand- ja poolfi-

naalid, pileteid 
saab osta nii 
hommikustele 
kui ka õhtus-

tele sessiooni-
dele.

• Turniiri finaal on 
kavas 2. oktoobril.

• Piletitasku keskkonnas on 
müügil turniiri passid, üksik-
piletid ja VIP piletid, mis pa-
kuvad tennisemängu vaata-
mise kõrval sissepääsu tur-
niiri lounge’i.
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Tallinna üks teravmeelse-
maid lahendusi päikeseener-
gia tootmises asub aadres-
sil Õismäe tee 11. Seal on 
viiekordse maja rõdupiireteks 
pandud päikesepaneelid. Ma-
ja elav  9. klassi poiss Jaarek, 
kes meid paneelide näitami-
seks hoovi poole viib, rääkis, 
et paneelid pole rõdupiirete-
na mitte ainult ilusad vaa-
data, vaid ka kasulikud. En-
ne kaunistas iga majaelanik 
rõdupiiret näiteks seestpoolt 
nagu oskas, kuid nüüd on nii 
sisemine kui ka välimine rõ-
dude disain kenasti paigas ja 
hoovipoolne külg näeb tões-
ti kena välja.

Ettenägelik ühistujuht ra-
jas paneelipargi enne kriisi

Ühistujuht Marge Lest üt-
les, et esimese etapina paigal-
dati 2015. a katusele 10-ki-
lovatine päikesepark. Rõdud 
said energiat tootvad moodu-
lid 2019 ning koguvõimsus on 
seega 23 kilovatti. "Kui ühis-
tul leidub pisut ülearust raha, 
on päikesepaneelide paigalda-
mine igati tore mõte," lausus 
Lest. "Võrku müüdava elekt-
ri võrra ühistu kulud ju vä-
henevad."

Tallinnas kasutavad ühis-
tud päikesepaneelide puhul 
üldiselt kolme varianti. Ühed 
tarvitavad osa päikeseener-
giast ise oma majas ära – näi-
teks soojuspumba tarbeks – 
ning üle jääv toodang müüak-
se võrku. Ja teised müüvad ai-
nult võrku. Õismäe tee ühistu 
müüb ainult võrku ning tee-
nib selle eest umbes 2500 eu-
rot aastas. 

Linnas leidub ka kolman-
dat lahendust. Mõni ettevõte 
võtab katuse ühistult päike-
sepaneelide jaoks rendile ja 
majandab nendega ise.

Paneelid tasuvad ennast 
Õismäe tee ühistu näitel ära 
umbes kaheksa aastaga. Edasi, 
kui hoolduskulu maha arva-
ta, tuleb juba puhast kasumit. 
Paneelide paigaldamise ja ko-
gu asjaajamisega tegeles seal 
eelmine, 2019. a manalasse 
lahkunud ühistujuht Genna-
di Vaher. "Müts maha tema 
ees ja tervitusi sinna kõrge-
le!" sõnas nüüdne ühistujuht 
Marge Lest. 

Vaher oli olnud väga ette-
nägelik. Möödunud kaunitel 
aastatel, kui paneele paigalda-
ti, näis isegi 100 eurot mega-
vatt-tunni eest börsil tõeliselt 
ränga ulmehinnana. Meenuta-
gem, et turule toodava uni-
versaalteenuse puhul on eks-
perdid rääkinud lootusest, et 
see toob hinna alla 200 euro-
ni megavatt-tunni eest.

Kui selle Õismäe tee korte-
riühistu ja Tallinnas veel pea-
aegu ligi 600 majapidamise 
puhul võib rääkida energee-
tilistest hüpetest, siis laiemas 
plaanis ei avane enam kau-
geltki nii kaunis pilt.  

"Tallinnas see veel nii suur 
probleem ei ole, aga lihtsalt 
öeldes ei lase traadid nii pal-
ju lisaenergiat läbi, kui seda 
võrku tahetakse anda," ütles 
paljude ühistute haldamisega 
tegelev Anvar Kima. "Mure 
tekkis aasta-poolteist tagasi, 
kui päikesepaneele hakati üha 
rohkem üles panema ja elekt-
rivõrkude võimsusi jäi napi-
maks. Seega: ühelt poolt toeta-
takse justkui taastuvenergiat, 
teiselt poolt ei lasta taastuve-
nergia tootjatel elektrivõrgu-
ga ühineda – õigemini, võrgu 
arendamiseks küsitakse mää-
ratuid summasid, mida väike-
tootjal pole võimalik maksta."

Juhtmed peenikesed,  
alajaamad nõrgad

Anvar Kima juhtimisel on 
Tallinnas renoveeritud kokku 
15 kortermaja, kuhu on üht-
lasi paigaldatud päike-
sepaneelid. Valdavalt 
töötavad need nii, et 
toidavad maju küt-
vaid soojustagas-
tusega pumpasid 
ja ülejäänud elek-
ter müüakse võr-
ku. Tallinnas on 
Elektrilevi hallata-
va võrguga liitumi-
ne käinud suhteliselt 
valutult, ehkki ka siin 
hakkab võrgu vanus taas-
tuvenergiat pidurdama. Üle-
jäänud Eestis küsib riiklik võr-
guhaldaja ehk Elektrilevi lii-
tumiste eest sageli jahmata-
vat hinda.  

Näiteks kirjavahetusest 
Lõuna-Eesti ettevõtja Kajar 
Lemberi ja Elektrilevi esin-
daja vahel selgub, et suhte-
liselt väikese ehk 200 kW 
võimsusega päikesepargi lii-
tumise eest tahetakse 9 769 
244 eurot.  

Seda raha olevat piirkon-
nas vaja, et – Elektrilevi in-
seneri sõnastust kasutades – 

Tallinnas toodab kokku ligi 600 korteriühistut ja era-
maja päikesepaneelidega elektrit. Kuigi aastaid on 
räägitud rohepöördest ja energiasõltumatusest,  jää-
vad meil alajaamad suurema hulga taastuvenergia 
vastuvõtu tarvis sageli kõhnaks ja juhtmed peenike-
seks. Miljoneid võrguarendusteks küsitakse pahaai-
mamatutelt väikeettevõtjatelt, ja kümneid tuhandeid 
peredelt.

ENERGIAMONOPOL VARJUTAB PÄIKEST: Väikese paneelipargi 
ühendamiseks küsitakse miljoneid, pereelektri tootmise eest aga tuhandeid

kimata – on taastuvenergia 
olulisusest kõneldud teadvu-
se kaotuseni. 

Teisalt väitis taastuvener-
gia koja juhataja Mihkel An-
nus, et asi pole alati võrkude 
ja alajaamade läbilaskevõim-
suses, vaid et taastuvenergia 
liitumistaotlusi on väga palju. 
Ehitaja broneerib endale võim-
suse ja teised ei pääse löögile. 
Ent kuna päikesepargi rajami-
ne võtab aastaid, pole teada, 
kui palju neist võimsuste bro-
neerijatest on tõsised tegijad. 
"Fantoomliitumiste hulka tu-
leks vähendada ja seda saab 
lahendada ainult täiendavate 
regulatsioonidega," ütles An-
nus. "Üks võimalus oleks bro-
neeritud võimsuste pealt haka-
ta tasu küsima." 

Riigi elektrist rahva  
elektriks

Asi käib praegu seega nii, 
et mõni taastuvenergiaga te-
gelev väikeettevõtja esitab 
Elektrilevile taotluse teatud 
mahuga liitumiseks. Elektrile-
vi broneerib selle mahu ning 
teatud piirkond saab sellega 
"täis". Rohkem taotlusi sinna 
esitada ei saa. Liitumise me-
netlemine võtab üldiselt kuni 
aasta-paar. Ja kes on hiljaks 
jäänud, sellelt küsibki Elekt-
rilevi ulmelisi summasid, et 
kui tahate, ehitage näiteks 
uus alajaam oma kulu ja kir-
jadega valmis.

Mitmed taastuvenergia 
tootjad kahtlustavad aga, et 
mahte broneeritakse osaliselt 
ka spekuleerimiseks. Teisisõ-
nu, kuna taastuvenergia on 
üha "kuumem teema", või-
dakse broneering ja poole-
li olev ehitus kellelegi eda-
si müüa. See on umbes nagu 
defitsiidi järjekord nõukogude 
ajal. Keegi läks varahommi-
kul esimeste hulgas kaubama-
ja ukse taha seisma ja müüs 
siis oma koha järjekorras hi-
lisemale tulijale maha. Ehk-
ki jah, summad on suured ja 
mängus on siin ka toetused, 
mida roheenergia tootmisük-
susele makstakse 12 aastat. 

Elektrilevi esindaja oma-
korda väidab, et nüüdseks on 
kord majja löödud: "Elektrile-
vi küsib alates 2021. aastast 
elektritootja liitumistaotlus-
te esitamisel lisadokumente, 
et kliendid ei saaks esitada 
ka fantoomvõimsustega lii-
tumistaotlusi."

Kuid nii või teisti, fantoom-
taotlustega või ilma, on võrk 
paljudes paikades üsna lootu-
setult umbes. Ühelt Viljan-
di kandi hüdroenergiatootjalt 
küsiti lisavõimsuse väljaehi-
tamiseks 24 mln eurot. Isegi 
mitte liitumiseks, aga "veski" 
tootis kokku lepitud elektri-
hulgast ühes kuus pisut roh-
kem – nimelt kolm kilovatti. 
Energiaettevõttes sooviti uut 
lepingut, ja mitte ainult: pan-

"suurendada piirkonnaalajaa-
mas tootmise suunalist võim-
sust põhivõrgu suunal". Liht-
salt öeldes on tarvis suurema 
võimsusega alajaama ja väi-
keettevõtja peaks selle just-
nagu kinni maksma, et te-
magi pakutav elekter sinna 
ära mahuks. 

Samas meenutagem, et kõik 
elektritarbijad maksavad nii-
gi võrgutasu, mis on mõel-
dud võrkude parandamiseks 
ja uuendamiseks. Alates ok-
toobrist võrgutasu pealegi 
veel kolm protsenti tõuseb. 
Näiteks keskmine tarbija, kes 
tarvitab elektrit 250 kilovatt-
tundi kuus, hakkab maksma 
umbes 45 senti rohkem. Te-
gemist pole seega megasum-
maga ja võrgutasu tõstmise 
põhjendatuse kontrollib kon-
kurentsiamet alati üle. Kuid 
oluline on see, et vaatama-
ta tõusule jätkub rahast vaid 
olemasolevate liinide korras 
hoidmiseks. Kuid palju kõ-
neldud rohepöördeks on va-
ja võimsamaid alajaamu ning 
jämedamaid juhtmeid. Nende 
jaoks jääb raha üle üsna vähe. 

Vaja 300 miljonit eurot
Elektrilevi haldab üld-

se kokku 61 000 kilomeetrit 
liine, millega saaks piltlikult 
öeldes vedada 1,5 ringi üm-
ber Maa. Lisanduvad veel li-
gi 23 000 alajaama ja igasu-
gused muud seadmed. Kurb 
tõde on, et kogu see süsteem 
on suurema koguse taastuv-
energia vastu võtmiseks ju-
ba praegu lootusetult umbes. 

"Elektrilevi hinnangul on 
järgmise viie aastaga vaja jao-
tusvõrku suunata täiendavad 
300 miljonit eurot," vahen-
das ettevõtte kõneisik Reti 
Meema. "Sellisel juhul saak-
sid mikrotootjad kõikjal Ees-
tis liituda võrguga mõistlike 
kuludega ja energiat võrku 
edastada."

Riigilt saadi augustis päi-
keseenergia tõhusamaks võr-

ku haaramiseks kahek-
sa miljonit. Vaja oleks 

aga kohe praegu 55. 
300 miljonit ei pais-
ta praegu küll mit-
te kusagilt.

Mis puudutab 
veel Lõuna-Ees-
ti päikesepargi 
kaasust, siis tea-

tas Elektrilevi esin-
daja ettevõtja Kajar 

Lemberile otse: "Seo-
ses võrku elektrit andva-

te päikeseelektrijaamade ar-
vu plahvatusliku kasvuga on 
selleks vajalik vaba edasta-
misvõimsus võrgus ammen-
dunud. Lisanduva tootmis-
võimsuse edastamiseks vaja-
likud võrgu tugevdamise ku-
lud on hüppeliselt kasvanud 
ning neid ei ole põhjendatud 
endisel viisil ühiselt ülejää-
nud turuosaliste kanda jätta."

"Päikeseelektrijaamade ar-
vu plahvatuslik kasv" oleks 
ühelt poolt nagu hea uudis. 
Igasugustel üritustel ja po-
liitareenidel  – meediast rää-

Õismäe tee 11 elaniku, õpilase Jaareki sõnul aitavad päikesepaneelid ühistul arveid tasuda ning annavad majale – mustad rõdupaneelid  valge fassaadi taustal – lisaks veel kena ja ühtlase välimuse.  Albert Truuväärt

Virkko  
Lepassalu
virkko. 
lepassalu@ 
tallinnlv.ee

Võrgu  
arendamiseks  

küsitakse määra-
tuid summasid,  

mida väiketootjal 
pole.



di ühtlasi ette tasuda 24 mln 
eurone arve, sest ilma võrgu 
arendusteta ei mahtuvat see 
kolm kilovatti enam liinides-
se ära. Tasub meenutada, et 
jutt on umbes kahe tolmuime-
ja võrra liigsest võimsusest. 

Eesti väike- ja keskmiste 
ettevõtjate assotsiatsioon on 
saanud taoliste raha küsimiste 
kohta hulga pöördumisi. Sa-
mamoodi on neid saanud Eesti 
päikeseelektri assotsiatsioon.

"Seda juhtub iga päev, et 
mõnelt väiketootjalt küsitak-
se mõnikümmend miljonit," 
nentis assotsiatsiooni juhataja 
Andres Meesak. "Kõige selle 
sügavam põhjus on viimase 
kümne aasta tegemata töö. Ei 
ole võrkudesse investeeritud 
ja on vaid oma naba imetle-
tud, et oi kui toredad me ole-
me. Kogu jutt tootmisvõimsus-
te laiali jagamisest üle kogu 
maa on seega jäänud valda-

valt vaid konverentside slai-
didele." 

Meesaku sõnul ongi tavali-
ne, et vaid 50-kilovatise pargi 
puhul esitatakse näiteks väi-
keettevõtjale 14 mln eurone 
kalkulatsioon, et veetagu ku-
hugi elektriliin või ehitatagu 
alajaam. 

"Kui ka eraldataks nüüd 
kohe Elektrilevi võrkudele 
need 300 mln eurot, siis ko-
he ei sünni midagi, aga mil-

lalgi tuleks võrkude uuenda-
misega pihta hakata," rääkis 
Meesak. "See on kõik pikk ja 
aastaid võttev töö – pikem kui 
valimistsüklid. Aga iga polii-
tik tahab kahjuks, et tulemus 
oleks kohe näha. Kui ta ütleb, 
et eraldasime näiteks 150 mln 
hajaenergeetikale – ega see 
ei kõneta tegelikult kedagi." 

OÜ Jäneda Mõisa juht Elo 
Kallas sõnas, et jutud sellest, 
et igaüks peaks energiakrii-
sis püüdma ise ennast aidata, 
päikeseenergia näitel ei päde. 

Jahmatav on tema sõnul see 
enesekindlus, millega Elekt-
rilevi esindajad eeldavad, et 
väikeettevõtjal on hulk miljo-
neid varnast võtta. Olles saa-
nud mõisa rajatava 50-kilova-
tise pargikese kohta 11,4 mln 
eurose liitumisettepaneku, oli 
see sisaldanud lõpuks reibast 
küsimust: kas olete selle sum-
maga nõus, ja kas saama ob-
jekti kohe töösse võtta?

Sama jaburaks kujunes päi-
kesepaneelidega olukord tal 
oma kodus Padisel. Seal va-
lis pere hoolikalt võimsuseks 
vaid enda majapidamise tarbe 
ehk 15 kilovatti. Vastus tuli, et 
makske 12 000 eurot liitumis-
tasu. Vaja olevat mingit kesk-
pingeliini arendada "Elekter 
võiks riigi omast muutuda rah-
va omaks," resümeeris Elo Kal-
las, kelle sõnul pole siin min-
geid omaalgatusi, vaid riik dik-
teerib, kas saad ennast energia-
kriisi päästa või mitte.

Taastuvenergia tootja sei-
sukohalt on veel halb, et 
suhtlusele Elektrileviga ku-
lub meeletult aega. Taastuv-
energia lahendustega tegeleva 
Baltic Industrial OÜ projekti-
juht Kaspar Kriisk rääkis en-
da kogemusest Kohilas: "Mit-
te just suure, 50 kw pargiga 
liitumise eest taheti liitumi-
seks 6,3 mln eurot. Kui kü-
sisin, kui suur võiks võimsus 
olla, mida saaks võrku müüa 
ilma suurte ümberehitusteta 
võrgus, siis nad vastasid, et 
seda nad öelda ei saa, tuleb 
teha uus taotlus. Nüüd esita-
sime 30 kilovati peale. Ja nii 
läheme aina väiksemaks. Ae-
ga on neil vastata 60 päeva, ja 
siis jälle 60 päeva. Aga selle 
aja peaks tegema märksa lü-
hemaks, et saaks kohe teada, 
millise võimsusega oleks min-
gis piirkonnas lootust löögile 
pääseda ja millisega mitte."

Uuel aastal tuleb  
uus infosüsteem

"Tegeleme infosüsteemi 
arendamisega," lubas oma-
korda Elektrilevi esindaja Re-
ti Meema. "Selle abil oleks 
kliendil iseseisvalt võimalik 
Elektrilevi kodulehel kaar-
dirakenduselt valida asukoht 
ja soovitud tootmisvõimsus 
ning saada automaatselt vas-
tus selle realiseerimise kulude 
kohta. Antud süsteem peaks 
olema klientidele kättesaa-
dav hiljemalt järgmisel aasta 
esimeses pooles. Kuid teeme 
tööd, et see juba varem käi-
ma saada."

Taastuvenergia projektiju-
hi Kaspar Kriiski sõnul võiks 
aga valitsuspoliitikutele olla 
tõsine mõttekoht, kuhu ikka-
gi raha paigutada: "Meenuta-
gem, et kui Elektri-
levi küsis võrgu 
arenduseks 55 
mln, siis sai 
ta vaid ka-
heksa. Kas 
tõesti on 
odavam 
rahva-
le toetu-
si maksta 
selle ase-
mel, et tu-
rule lasta tul-
la uusi tootjaid, 
kes ju järjekorras 
ootavad? Ja seda abiks 
võttes püüda elektri hind ik-
kagi allapoole tuua."

Mõnigi ettevõtja on ju-
ba päikesepargi ideele käe-
ga löönud, viidates, et riikli-
kul energiamonopolil on mu-
gavam ettevõtjatele välja kir-

jutada hiigelinvestee-
ringute pakkumi-

si kui asjaga si-
suliselt tege-

leda. Miks 
peaks aga 
valitsus-
poliiti-
kud ole-
ma huvi-
tatud Eesti 

Energia tu-
rupositsioo-

ni kõigutami-
sest, kui see riigi-

eelarvesse tänu röö-
gatutele elektrihindadele 

nii kenasti raha sisse toob?
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ENERGIAMONOPOL VARJUTAB PÄIKEST: Väikese paneelipargi 
ühendamiseks küsitakse miljoneid, pereelektri tootmise eest aga tuhandeid

Õismäe tee 11 elaniku, õpilase Jaareki sõnul aitavad päikesepaneelid ühistul arveid tasuda ning annavad majale – mustad rõdupaneelid  valge fassaadi taustal – lisaks veel kena ja ühtlase välimuse.  Albert Truuväärt

Korteriühistute halduri Anvar Kima kinnitusel on Tallinnas lihtsam kui mujal Eestis päikesepaneele üldise 
elektrivõrguga ühendada. Seetõttu tasub ühistutel päikeseenergia kasutamist tõsiselt kaaluda.  Albert Truuväärt  

Kas tõesti on 
odavam maksta 

toetusi, kui lihtsalt 
elektri hind alla-

poole lasta?

Tallinnas sobivad  
päikesepargid kõige enam  
kõrgete majade katustele

• Kuigi laiemalt Ees-
tis napib uute, 
ka väikese 
võimsuse-
ga päike-
separkide 
võrku 
ühenda-
miseks 
võrkude 
võimsust, on 
Tallinnas olu-
kord märksa pa-
rem, sest linna ei rajata suu-
remaid päikeseparke. See-
ga võiksid ühistud kaaluda 
päikesepargi rajamist näi-
teks maja katusele.

• Tallinn on suvel eraldanud 
päikesepaneelide paigalda-
miseks 400 000 eurot. Se-
da  kuni 30% ulatuses pro-
jekti maksumusest ja mak-
simumsummas 20 000 eu-
rot. Toetust on võimalik 
saada ka projekteerimiseks. 
Roheenergia toetustest 
täpsemalt vt võrgulehekül-
jelt https://www.tallinn.ee/
et/korteriuhistu

• EAS-i ja KredExi ühendasu-
tus hakkas alates 11. juulist 
korteriühistutele üle Eesti 
pakkuma toetust päikese-
paneelide ostuks ja paigal-
duseks. Toetuseks jagatak-
se viis miljonit eurot.

• Elektrilevi jaotusvõrgus ole-
vad vabad võimsused on 
toodud Elektrilevi vabade 
võimsuste kaardil: https://
www.elektrilevi.ee/vabad-
voimsused. See annab üle-
vaate keskpinge liinide ka-
sutamata ressursist.

• Kindla peale minek on alati 
rajada sellise võimsusega 
päikesepark, mille toodeta-
va elektri ühistu ise 100% 
ära kasutab ja midagi müü-
giks võrku ei saada. Siis ei 
teki probleemi, et Elektrilevi 
majandatava elektrivõrgu 
kaabel on piirkonnas piltli-
kult öeldes liiga peenike või 

alajaam liiga nõrk.
• Enim leidub va-

bu võimsusi 
Lasnamäe, 

Kesklinna, 
Musta-
mäe ja 
Haabersti 
piirkonnas.

• Tiheasus-
tusalal varja-

vad päikest näi-
teks naaberhooned 

ja kõrghaljastus. Seetõttu 
tuleb hoolikalt kaaluda raja-
tava päiksepargi asukohta, 
sest iga väiksemgi vari pa-
neeli serval vähendab pa-
neeli tootlikkust mitu korda. 
Seetõttu ei maksa linnas 
oodata päikesepaneelidelt 
sarnast majanduslikku ta-
suvust kui maal.

• Kõige sobivamad on kõrg-
hoonete katused, sest seal 
ei paista päikesepaneelid 
välja ning nendele ei lange 
vari. 

• Kohtades, kus päiksepa-
neele ei ole võimalik pilgu 
eest varjata, näiteks hoone-
te fassaadide või viilkatuste 
puhul, tuleks lahenduse 
osas arhitekti nõu kuulata.

• Päikesepaneele on võimalik 
paigaldada ka muinsuskait-
sealustele ja miljööväärtus-
likus piirkonnas asuvatele 
hoonetele. Sel juhul aga 
kehtivad paneelide väljanä-
gemisele ja paigaldusviisile 
ranged nõuded: paneelid ei 
tohi rikkuda hoonete väli-
must ega kahjustada väär-
tuslikke konstruktsioone. 

• Tallinnas on 125 korteri-
ühistut, kellel on tänavu au-
gusti lõpu seisuga sõlmitud 
elektritootja võrguleping – 
koguvõimsusega 2,3 MW 

• Tallinnas asub ka 441 era-
maja, kus toodetakse elekt-
rit – koguvõimsusega 3,86 
MW
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M ina sain esimest korda tennisepalli näha teises 
klassis, kui Kadriorus asuva tenniseklubi tree-
ner selle meie kooli kehalise kasvatuse tundi 
tõi. Pall rippus nööriga ridva otsas, sest nii pidi 

sealsamas läbi viidud katsetel selguma, kes sellele kõige pa-
remini pihta saab. Oli minust paremaid, kuid siiski sain või-
maluse Kadrioru liivaväljakuil trenni tegema hakata. Visa-
dust selleks jätkus mul ülikoolini, mille võistkonnas ka Bal-
ti tennisistide turniiril meie maad esindada sain.

Seepärast tean, kui suurt visadust selle mängu õppi-
mine nõuab ja kui palju meelehärmi üks pikaks veninud 
löök põhjustada võib. Eriti siis, kui see on matšpall, ja eri-
ti veel, kui seejärel kogu mängu kaotad. Ilmselt sellised 
Ameerika mäed ka mängu keskel ning paljuski ettearva-
matud võimalused köidavad selle mängu juures miljoneid 
fänne üle maailma. Ka tugitoolisportlasi.

Kirgi kütab tennis minus siiamaani, kuigi aastakümne-
tega on tennisemaailmas palju muutunud. Kui varem olid 
pallid valkjad ja reket puust, siis nüüd on pallid tibukol-

lased ja reket kergest me-
tallist. Kui varem nimetati 
tennisiste valgete pallide 
ja valge riietuse järgi val-
gepallureiks, siis nüüd he-
lendavad tennisekleidid ja 
-püksid igas värvitoonis. 
On siiski Wimbledon, kes 

valge riietuse nõudega endisi aegu au sees hoiab. See on 
igatähes tänuväärne!

Vorm on, jah, paljuski muutunud, aga sisu ja sportlik 
vaim märksa vähem. Seda ka pealtvaatajate – aastaküm-
neid nüüd minugi – hulgas.  Meie treenerid õpetasid õige-
te löökide ja kehaasendi kõrval ka publikuks olemise os-
kust. "Hinnake head tennist!" manitsesid nad meid. Kui 
see, kellele sa parasjagu pöialt ei hoia, lihtvea teeb, siis 
ära hakka rõõmsalt plaksutama. Aga kui ta suurepärase 
löögi teeb, siis tunnusta aplausiga! Omadele elad ju nagu-
nii spontaanselt kaasa.

Loodan väga, et algaval Tallinn Open 
turniiril jagub publikul lusti hinda-

maks mängu ilu ja nad meie sport-
lastele kaasa elamise kõrval ka 
vastase lööke heakskiitva aplausiga 
tunnustavad. Sest eelkõige peaks 
võitma ju sportlik meel!

Turniiri korraldades võidab 
ka Tallinna linn, sest võistlus-

te telepilti vahendab nais-
te tennise assotsiatsioon 

WTA miljonitele vaata-
jaile üle maailma. Ja 

tuletab turistidelegi 
taas meelde, kui võ-
luvalt vanaaegne ja 
samas reipalt kaas-
aegne linn meil on.

Osakem hinnata 
mängu ilu!

Kai Maran, 
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

Kui vastane vea 
teeb, ära hakka  
selle peale rõõmsalt 
plaksutama.

Amelia
Mina olen küll 
elu jooksul 
spordiga tege-
lenud, eelistan 
rahulikumaid va-
riante, nagu jalgrattasõit, vahel 
jooksen hommikuti. Tore, et vii-
masel ajal on Tallinnas üha pare-
mad  tingimused selleks, et saaks 
jalgrattaga ohutult ja kiiresti sõita 
kergliiklusteel kasvõi Haaberstist 
Piritani. Eriti mõnus, et need 
kergliiklusteed kulgevad mööda 
mereäärt. Samuti on mul hea 
meel, et Tallinnas toimub sel aas-
tal suur tenniseturniir, see on üli-
malt uhke tegu.  

Albert
Spordi osas ei 
ole ma enam nii 
reibas kui va-
rem. Nooruses 
ikka hoidsin end 
vormis, käisin jõusaalis, jooksmas 
jne. Nüüd aga eriti ei viitsi, ausalt 
öeldes. Kuid ikkagi meeldivad 
mulle kergliiklusteed, mida möö-
da jõuad vahel kasvõi jala palju 
kiiremini sihtkohta kui autoga või 
muu transpordiga. Tallinn on sel-
les mõttes kõvasti tööd teinud ja 
see on lugupidamise väärt. 

Vitali
Mina olen vana 
poksija ja pok-
sitrennid toimu-
sid enamasti si-
seruumides. Kuid 
värske õhk teeb ju ainult head ja 
mina sõidan  esimesel võimalusel 
suvel maale, randa. Meeldib ka 
metsades jalutada. Tänu meie 
uutele terviseradadele on see 
praegu eriti mugav ja mõnus. Ra-
bas meeldib mulle ka käia. Mõni 
raba on nii hästi hoitud ja soe su-
viti, et ei tahaks sealt üldse ära 
minna.

Kristel
Mina proovisin 
iluuisutamist 
kunagi, aga see 
oli suht ammu. 
Praegu pole para-
ku eriti aega, et spordiga tegele-
da.  Nüüd on mul lapsed, palju 
tööd jne. Kuid kiidan kõike, mis 
meie kodulinnas toimub. Nii kesk-
linnas kui ka mujal on näha, et linn 
hoolib jalakäijatest ja jalgratturi-
test. Paraku ärritavad mind elekt-
rilised tõukerattad, sest nende 
kasutajad on peamiselt noored, 
kes rendivad neid pigem lõbusõi-
du pärast, ei tea sõidureegleid ja 
on tõeline oht jalakäijatele.

17. augustil oli keskmine elekt-
rihind Eesti hinnapiirkonnas 
682,05 eurot/MWh ja kella 
18-19 jõudis see lausa 4000 
euroni MWh eest. Konkurent-
siamet algatas seepeale uuri-
mise, mis pidi kuu aja 
jooksul leidma vas-
tuse küsimuse-
le, millest tao-
line hinnaa-
nomaalia 
tekkis. 
Nüüd tea-
tati uuri-
mise pi-
kendami-
sest, sest 
olevat vaja 
rohkem aega, et 
seda kõike läbi 
analüüsida. Samal ajal 
tegutseb meil teaduste aka-
deemia juures energeetika-
nõukogu, kes oleks võinud 
konkurentsiameti küsimustele 
vastused leida mitte kuu aja, 
vaid mõne päevaga. Defitsiidi 
tingimustes Nord Pooli turg 
nimelt ei toimi. Lisanduvad 
spekulatiivsed tehingud ja sel-
le taustal on riigid asunud en-

nast ise päästma. Näiteks 
Norra piirab elektri eksporti 
vaatamata enda paiknemisele 
Nord Pooli turul. Riigid on 
energiadefitsiidi vastu valinud 
väga lihtsa taktika: enesekait-

se. Tarbitakse oma too-
dangut ja eksporti 

läheb minimaal-
selt. Nii et mis 

mõtet või 
tähtsust on 
nimetatud 
analüüsil, 
kui reaal-
suses ei 

ole Eestil 
võimalik mit-

te midagi 
Nord Pooli bör-

sil muuta. Peale 
selle, et lülitab CO2 hin-

nakomponendi elektri hinnast 
välja ja asub uuesti täies ma-
hus kodumaisest põlevkivist 
elektrit tootma. Lisaks ettevõ-
tete sulgemisele on hakanud 
oma maju müüma tavalised 
Eesti pered, kes on need saa-
nud vanematelt ja keda ei 
koorma isegi pangalaen. Põh-
jus lihtne: ei jaksa  kütta.

Euroopa Kohtu otsusega tuleb 
riigieelarvest hakata bussiette-
võtetele hüvitama puudega ini-
meste ja õpilaste vedamise kulu, 
kui nad seni on saanud 
tasuta sõita. Vaidlus 
algas Lux Exp-
ressi hagist riigi 
vastu: bussi-
firma arva-
tes ei tohi 
ühistrans-
pordisea-
dusega keh-
testada tao-
list tasuta ve-
damise kohus-
tust. Kuna Euroopa 
Kohtu otsus on meie 
halduskohtu jaoks siduv, tuleb 
edaspidi suure tõenäosusega 
riigieelarvest kas bussifirmade-
le raha leida või käed üles tõsta 

ning hakata kõige nõrgematelt 
ühiskonnagruppidelt raha 
nõudma. Lux Express nõuab 
nüüd kolme aasta eest tagasi-

ulatuvalt kaks miljonit eu-
rot. Teisalt pole see 

otsus  veel jõus-
tunud, vaid on 

Eesti kohtule 
antud n-ö 
juhtnöör. 
Kuigi Lux 
Expressi kui 
äriettevõtte 

mure teenis-
tuse pärast on 

mõistetav ja 
praegune aeg on 

majanduslikult raske 
kõigile, soodustab taoline Eu-
roopa Kohtu otsus siiski autos-
tumist. Eriti juhul, kui riik keel-
dub kompensatsioonist.

Kuigi Tallinnas jt omavalitsustes 
saadetakse järjest rohkem ro-
musid metalliveskisse, tuleb 
neid ka pidevalt juurde. ERR-i 
teatel saab Tallinna munitsi-
paalpolitsei päevas vähemalt 
ühe kõne mahajäetud auto koh-
ta. Mõnel juhul on sel 
rehvid tühjad, mõ-
nel juhul sammal 
peale kasva-
nud. Aastas 
menetleb 
mupo 700-
800 juhtumit 
niisuguse auto-
ga, mille omani-
kud saavad oma 
karistusregistrisse 
väärteomenetluse. Sel taustal 
võiks aga öelda, et romudega 
võiks pidada võitlust mitte ai-
nult tänavapildi, vaid ka autore-
gistri põhiselt. Kui mõniküm-
mend aastat vana laiatarbeauto 

kohta ei näita andme-
baas ka liikluskindlustu-
se olemasolu juba pikemat 
aega, siis on tõenäoliselt tege-
mist lihtsalt kusagil asjatult 
seisva vanarauaga. Loomulikult 
ei saa kedagi kohustada oma 

krundil seisvat vanaautot 
utiliseerima, kui see 

kedagi ei sega. Ent 
paljud on ka liht-
salt mugavusest 
või teadmatusest, 
mida ette võtta, 
vraki vedelema 

jätnud. Võiks ju 
omanikele viisaka 

kirja saata, et mis 
plaanid on. Vanametalli 

hind pealegi kasvab ja romu 
eest võib saada mõnisada eu-
rot. Kõige kergem viis tänava 
ääres vedelevast sõidukist tea-
vitamiseks on helistada mupo 
infonumbrile 14410.

Eesti keelt oskavate õpetajate 
puudusest venekeelsetes kooli-
des on kõneldud aastakümneid, 
kuid siiani pole lahen-
dust. Eriti gro-
teskne on olu-
kord kohali-
ku ajalehe 
Põhja-
rannik 
and-
metel 
Ida-Vi-
ru kut-
sehari-
duskes-
kuses, kus 
eesti keelt 
valdavate õpe-
tajate puudus on 
üks peamisi põhjusi, miks 
riigile kuuluvas õppeasutuses 
õpetatakse eesti keeles vaid 
juuksureid ja veel mõnda ametit, 
ülejäänud õppijad aga omanda-
vad teadmisi vene keeles. Õpe-
tajate leidmise muudab veel 
keerulisemaks, et eestikeelsetes 

koolides üldiselt vene keelele 
võõrkeelena rõhku ei panda ja 
seega pole ka pinnast, kust lei-

da eesti keelt kõrgel ta-
semel valdavaid 

õpetajaid vene 
õppekeelega 

õpilastele. 
Ida-Viru-
maa 
koolide 
lõpeta-
jate ees-
ti keele 
oskus on 

lisaks üs-
na kehv ja 

kui ei saada 
aru lasteraama-

tust, pole võimalik 
õpetada neile eesti keeles 

ka näiteks autoehitust. Ainuüksi 
tänavu juunis registreeriti töötu-
na üle saja värske Ida-Viru kut-
sehariduskeskuse lõpetaja, teis-
te seas ka muidu tööturul nõu-
tavaid infotehnolooge ja multi-
meedia spetsialiste.

Kui palju te spordite ja kus te seda teete?

Konkurentsiameti analüüs: sis-
semurdmine lahtisest uksest

Euroopa Kohus põhistas  
rahanõude kõige nõrgematelt

Romudevastase võitluse  
võiks viia uuele tasemele

Kui ei leita raha õpetajatele,  
tuleb ikkagi maksta –   
sotsiaaltoetusi

TEATED  
DETAILPLANEERINGUTEST

Haabersti Linnaosa Valitsus        
AVALIKUSTAB   
Ajavahemikus  23.09-
07.10.2022
Veerme tn 35 elektrivarustuse 
projekteerimistingimuste eel-
nõu, mille eesmärk on mitte 
ehitada kinnistule alajaam. Ala-
jaama rajamine ei ole hetkel 
tehniliselt ja majanduslikult 
põhjendatud, kuna elektriva-
rustust on vaja ainult Veerme 
tn 31 välisvalgustuse tarvis. 
Lahendus näeb ette uue liitu-
miskilbi paigaldamise Veerme 
tn 35 kinnistule. Kaabelliini 
trass kulgeb Veerme tn 31 kin-

nistult, kuhu ol oleva liitumiskil-
bi kõrvale pannakse jaotuskilp. 
Alal kehtiva detailplaneeringu 
kohane alajaama lahendus 
realiseeritakse tulevikus vasta-
valt piirkonna liitujatele ja teh-
nilistele vajadustele. Digitaal-
selt saab materjalidega tutvu-
da „Tähetorni tn 100f kinnistu 
ja lähiala detailplaneeringu“, nr 
DP014200 materjalide juurest.
Avalik väljapanek toimub 
Haabersti Linnaosa Valitsu-
ses, Ehitajate tee 109a/1  II 
korrusel nimetatud ajavahe-
mikus tööaja jooksul. Lisainfo 
telefonil 6404 467.
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Tallinna kainestusmaja statis-
tika järgi leidub napsutajaid 
kõikidel nädalapäevadel. 

"On tavaline, et meile tuuak-
se kainenema inimesi üle Harju-
maa," ütles Põhja prefektuuri 
kainestusmaja grupijuht Peeter 
Puio. "Meie eelkambrisse pan-
nakse inimene ajutiselt ehk ta 
on kinni peetud, seejärel otsus-
tatakse, mis temaga edasi 
saab." 

Järgmisena viiakse inimene 
meditsiiniruumi, kus meditsii-

nitöötaja kontrollib enne 
kambrisse kainenema viimist 
inimese tervist, et temaga 
oleks kõik hästi. Puio sõnul 
võib ülemäära joonud inimene 
olla ohtlik nii endale kui ka 
teistele. Kui inimene on ennast 
hommikuks kaineks maganud, 
lastakse ta kainestusmajast 
välja, raha seal ööbimise eest 
maksma ei pea.

Näiteks juulis viis politsei kai-
nestusmajja 573 inimest.

Tallinna kainestusmajja viiakse üle 
500 napsutaja kuus

Riigi ülesanne on aidata 
töötaja loetud päevadega 
tööle tagasi, et ta taas enda 
ja pere eest hoolitseda 
saaks. Pole mõtet hoida ini-
mest pikalt olukorras, kus 
rahapuuduse tõttu on tal 
vaid makaron kõhus ja teler 
silme ees.

Miinimumpalgaga on seotud 
mitmed müüdid, mis elavad jät-
kuvalt oma elu. Aastaks 2022 
on töötasu alammäärast lah-
ti seotud trahvimäärad, avali-
ku sektori palgaastmed ja lap-
se ülalpidamiseks makstav ela-
tis. Eesti ametühingute kesk-
liit (EAKL) soovib seista Eesti 
elanike ja töötajate võimalikult 
suure majandusliku iseseisvuse 
ja heaolu eest. Üks grupp, ke-
da miinimumpalga tõus otse-
selt puudutab, on töötud. Kui-
gi töötukassa makstav töötu-
toetus tõuseb koos miinimum-
palgaga, on statistikaameti and-
metel töötute hulgas absoluut-
se vaesuse määr jätkuvalt kõr-
geim. Arvan, et töötus on tih-
ti sundvalik. Riigi ülesanne on 
aidata töötaja loetud päevade-
ga tööturule tagasi, et ta taas 
enda ja pere eest hoolitseks. 
Hoida teda pikalt olukorras, 
kus rahaliste võimaluste piira-
tuse tõttu on makaron kõhus 
ja teler silme ees, pole lahen-
dus. Vaja on leida töötutoetu-
se arvutamiseks toimivam mu-
del kui seotus miinimumpalga-
ga või laiendada näiteks töötu-
kindlustushüvitise saajate ringi. 

Palk on seotud  
töö iseloomuga

Ebaloogiliste seoste selgroog 
murti 13. septembril 1999. aas-
tal sõlmitud miinimumpalga ja 
maksuvaba tulu kokkuleppega 
aastaks 2000. Seadusemuuda-

tuse täpne sõnastus oli, et "sot-
siaalsete näitajate vaheliste põh-
jendamatute muutuste ja palga-
poliitiliste moonutuste vältimi-
seks teeb vabariigi valitsus et-
tepanekud õigusaktide muutmi-
seks, milles rahas väljendatud 
näitajad on seotud palga alam-
määraga". 2001. aastal jõustu-
nud karistusseadustiku muuda-
tustega rahalise määrati karis-
tuse päevamääraks süüdimõis-
tetu keskmine päevasissetulek 
(§ 44 lg 1 ja 2) ning väärteo 
põhikaristuse (§ 47 lg 1) – ra-
hatrahvi suuruseks 60 krooni, 
mis praegu on 3-300 trahvi-
ühikut (üks trahviühik võrdub 
nelja euroga). Seega pole trah-
vid praegu enam kuidagi seo-
tud miinimumpalgaga. 

Ajale kiiresti jalgu jäänud 
1990ndate Eesti riigiteenistuja-
te ühtne palgaastmestik refor-
miti 2003. aastal. Sellega kao-
tati seos riigiteenistujate töö-
tasu ja miinimumpalga vahel. 
Töötasu alammäära ja sellele 
lähedast tulu saavaid inime-
si oli maksu- ja tolliameti and-
metel 2022. aasta esimese seits-
me kuu keskmisena erafirma-
des 30 000, riigis 1600 ja oma-
valitsustes 1900. Seega on riigi- 
ja omavalitsuste asutuste prae-
gu miinimumpalga maksmisel 
põhjendatud seos töö iseloo-
muga. Eelkõige puudutab töö-
tasu alammäära tõus erafirma-
de töötajaid. 

Kohatasu aitab  
perel kokku hoida

Lasteaedade kohatasu suu-
ruse otsustab küll kohalik oma-
valitsus, kuid tal on voli, mit-
te kohustus siduda lapsevane-
matelt küsitav tasu miinimum-
palgaga. Vaid osa omavalitsusi, 
näiteks  Tallinn ja Tartu, on se-
da teed läinud. 

Rahandusministeeriumi pea-
spetsialist Mari Kalma avaldas 
2019. aastal ministeeriumi blo-
gis lasteaia kohatasu analüüsi. 
Ta kirjutas, et kuigi seadus lubab 
küsida vanematelt lasteaia koha-
tasuks iga kuu kuni 20% miini-
mumpalgast, on enamik omava-

litsusi kehtestanud siiski tundu-
valt madalama määra (keskmi-
selt 6). Samuti arvestab umbes 
2/3 omavalitsustest lasteaia ko-
hatasu määramisel peres kasva-
vate laste arvu ning leibkondade 
majandusliku olukorraga. 

Kalma väidab aga analüüsi 
tulemusel, et kohatasust oluli-
sem on lapsevanema suutlik-
kus seda maksta. Ta võrdles ta-
su suhet omavalitsuste maksu-
maksjate keskmise sissetuleku-
ga ja sai teada, et näiteks Pär-
nus tuli 2019. aastal ühelapse-
lises peres loovutada lasteaia-
koha eest 7% (71 eurot) oma-
valitsuse keskmisest kuusisse-
tulekust ning sarnase elanike 
sissetulekuga Peipsiääre vallas 
kõigest 1% (10 eurot). Ta jä-
reldas, et üle-eestiliste erisuste 
põhjus on osa omavalitsuste ot-
sus kasutada madalat kohatasu 
universaalse sotsiaalmeetmena 
kõigi omavalitsuse emade-isa-
de laste kasvatamise rahali-
se koorma kergenda-
miseks. 

Lasteaia ko-
hatasu pole 
oma olemu-
selt kuida-
gi seotud 
lihttööde 
eest maks-
tava mii-
nimum-
palgaga; tei-
seks on oma-
valitsuse elani-
kel põhjust taotle-
da ametnikelt kehtiva 
protsendi säilitamist, vähen-
damist või hoopis lahti sidumist 
miinimumpalgast. Et lasteaia 
kohatasu arvutamisel lähtutaks 
loogilistest seostest nagu laste-
toetust saavate laste arv leib-
konnas, lapsevanemate makse-
võime või näiteks KOV elanike 
keskmine sissetulek. 

Siinkohal on mul lasteaia-
õpetajatele praktiline soovitus. 
Nõudke kohatasu tõusust lae-
kuv raha endale. Usun siiralt, et 
lapsevanemad eelistavad õpeta-
jate palgatõusu kui garantiid, et 
juurde makstav tasu läheb õi-

gesse kohta. Julgustan teid ker-
kivast kohatasust lisanduvat ra-
ha endale küsima. 

Elatis arvestab  
lapse vajadusi

Üle kümne aasta oli alaea-
lisele lapsele makstava elati-
se (nn alimendid) suurus seo-
tud töötasu alammääraga. Pe-
rekonnaseaduse § 101 lg 1 nä-
gi ette, et "igakuine elatis ühele 
lapsele ei või olla väiksem kui 
pool Vabariigi Valitsuse keh-
testatud kuupalga alammäära", 
ent alates 1. jaanuarist olukord 
muutus. Praegu kujuneb elati-
se summa eelkõige lapse va-
jadusi, elukorraldust ja vane-
mate võimalusi arvestades, lii-
tes lisaks omavahel baassum-
ma ja 3% eelmise kalendriaas-
ta keskmisest brutokuupalgast. 
Mõlemad – nii baassumma kui 
kolm protsenti keskmisest kuu-
palgast – muutuvad igal aastal. 

Elatissumma esmaseks arvu-
tamiseks on justiitsmi-

nisteerium loonud 
elatiskalkulaa-

tori: just.ee/
elatiskalku-
laator/. 

Kui-
gi miini-
mumpal-
ga küljest 
on järjest 

pudenenud 
trahvimää-

rad, avaliku 
sektori palgaast-

med, lapse ülalpida-
miseks makstav elatis jne, on 

seotus mitmete toetuste ja hü-
vitistega jäänud. Seetõttu tuleb 
minu arvates teatud numbreid 
hakata arvutama teistel alus-
tel. Praegu on lihtne neid igal 
aastal muuta, sest need on seo-
tud miinimumpalgaga ja seda-
si saab vältida debatte maksu-
maksjate, kogukonna ja avalik-
kusega. Seaduseloojatel ja koha-
likel omavalitsustel on vaja lei-
da oma õiglane süsteem, mis on 
lahti seotud töötasu alammää-
rast ja rahuldab elanikkonda.

Töötasu alammäära seotus 
trahvide, avaliku sektori 
palga ja elatisega on müüt 
Jaan-Hendrik 
Toomel
Eesti ameti- 
ühingute  
keskliidu juht 

Töötus on tihti 
sundvalik.

Luigetiigi ääres sai nautida muusikaga purskkaevude etendust.

Möödunud nä-
dalal osalesid 
tuhanded lin-
lased tradit-
sioonilisel fes-
tivalil "Valgus 
kõnnib". Mit-
mel pool linnas 
sai vaadata tu-
leartiste.
Fotod: Ksenia Kurs

TALLINN OTSIBTALLINN OTSIB
JÕULUKUUSKE

Tallinna Kesklinna valitsus kutsub 
kõiki maa- ja metsaomanikke pakkuma 

KAUNEIMAT JÕULUPUUD, 
mis püstitatakse pealinna esindusväljakule 

Raekoja platsile novembri keskel.

Valiku tegemisel arvestame kuuse välimust, hinda ja kaugust 
Tallinnast. Pakutav kuusk peab olema vähemalt 15 m kõrge, 
kahar ja ühtlaselt tihe, kasvama ligipääsetavas kohas mitte 
kaugemal kui 150 km Tallinnast. Puu lähedal ei tohi olla 
elektriliine, mis takistavad kraana tööd. Pakkuda võib 
maaomanik või tema esindaja.

Ootame kuni 31. oktoobrini 2022 kuuse fotot ja andmeid 
asukoha, kõrguse, hinnasoovi ja omaniku kontaktidega 
e-postile kylly.annus@tallinnlv.ee. Lisainfo tel 514 6612.
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ÕNNELIK LINNAAEDNIK SILVA:  
Kolm väikest kurgitaime  
andsid mulle lausa 50 kurki!
Külli Mariste
kulli.mariste@tallinnlv.ee

"Aias kasvatatud kurgid ja 
tomatid maitsevad paremi-
ni kui poest ostetud," kinni-
tas linnaaeda pidav Silva. 
"Need on kohe palju magu-
samad ka. Tegelikult ma ei 
pea seda peenrakest üldse 
saagi, vaid tegemise pä-
rast. Mulle meeldib kepi-
kõndi teha ja siis on olemas 
kindel siht, kuhu minna. 
Lisaks ootab mind aias tore 
seltskond."

Tallinna kogukonnaaeda-
des on elanikel käsil kibekii-
re sügisene saagikoristus. Jär-
jest valmivad eri köögiviljad, 
mis ootavad purki pistmist. Ju-
ba neljandat aastat tegutsevas 
Mustamäe kogukonnaaias on 
aednikud kohal ka argipäeval, 
sest sügisesed toimetused va-
javad tegemist.

Kogukonnaaia eestvedajal 
Marial on Mustamäe aed ai-
nuke koht, kus midagi rohe-
list kasvatada. "Sel hooajal 
istutasin oblikat," rääkis ta. 
"Oli ka kaalikat ja maasi-
kat. Hernest oli ka rohkem, 
kui praegu siin küljes ripub. 
Aga kui keegi tuleb ja võtab, 
siis palun väga! Me jagame 
omavahel, see on ju  kogu-
konnaaed."

Aednik Galinal on mitu 
peenrakasti, kus ta kasvatab 
üsna eksootilisi taimi, mis siis-
ki sobivad ka meie kliimasse. 
"See on riitsinus, millest saab 
ka õli teha. Siit saame kätte 
oad," näitas ta. "Ja siis on mul 
amarant, mida süüakse. Neid 
varsi kuivatatakse, seemned 
raputatakse välja ja saab ka 
pudru sisse panna."

Veel kasvavad Galinal aias 
baklažaan. "Näete, kui palju 
neid on! Nad kasvavad pisut 
veel ja muutuvad sinakaks," 
rääkis ta.

Vanalinnas kasvavad  
maitsetaimed

Vanalinna kogukonnaaed 
tegutseb sel aastal esimest kor-
da. Kevadel pandi esimesed 
noored taimed maha keskaeg-
se pühaku Hildegardi maitse-
taimede õpetuse põhjal.

Vanalinna kogukonnaaia 
peremees Marko Müürisepp 
nentis, et oli suvel palju 
Hiiumaal ja seetõt-
tu tihti kastma ei 
jõudnud. "Mi-
nu kast on 
siin," osutas 
ta. "Ma olin 
suvel küll 
palju ära, 
aga ku-
na meil on 
kogukonna 
asi, siis na-
gu te näete, on 
siin kõik korras, 
hooldatud, kuigi ma 
ise olen siin tõesti vaid 
ühe korra rohinud."

Müürisepp loetles peenra-
kastis kasvavaid mait-

setaimi. "Siin on 
seller, siis on 

rosmariin, 
petersell, 
ol i  ka  
tüümia-
ni," rää-
kis ta. 
"Täna 
ma hak-

kan te-
gema kre-

vette. Mul 
on just va-

ja murulauku, 
nii et kavatsen ko-

gu  murulaugu sealt ära võt-

ta. Ja muidugi on siin ka mõ-
ned tomatid."

Vanalinna kogukonnaaias 
tegutsev Katrin Raie tutvus-
tas fenkolit. "Apteegitilli ka-
sutatakse kõhuvalu, iiveldu-
se, artriidi, vähktõve, imiku-
te gaasivalude, kõhukinnisuse, 
mürgistuse ja kõhulahtisuse 
vastu, ehk siis igasuguste kõ-
huhädade puhul," selgitas ta.

Muuseum kasvatatab vilja
Raie sõnul on kogukonna-

aed suurepärane juba seetõttu, 
et aitab teiste vanalinna ela-
nikega tuttavaks saada – mui-
du oleks see keeruline, kuna 
kõikjal on turistid.

Hoopis eriline on Eesti 
kaasaegse kunsti muuseumi 
(EKKM) kogukonnaaed, kus 
sel suvel võis näha nisu-, ruk-
ki-, kaera- ja odrapõldu. Prant-
suse kunstniku Gisele Gononi 
projekt "Vastuvilja" toob põl-
lumajanduse linna ning näitab 
sellega teravilja tootmise võ-
lusid ja valusid.

Gononi sõnul alustas ta kõi-
gega nullist. "Meil olid mõned 
sponsorid, kes aitasid eri mul-
da tuua," märkis ta. "Me tõi-
me 35 tonni mulda ja moo-
dustasime sellest minipõllu. 
Meil on ka utoopiline idee te-
ha viljast jahu ning sellest lei-
ba küpsetada."

Muuseumil on olemas 
ka oma skulptuuriaed ning 
aialapike kunstikogukonna-
le, kellele on üheskoos tegut-
semine sama oluline.

EKKM-i tegevjuhi Kadi Kes-
küla sõnul tuleb lähiajal kartu-
livõtt ning peedid ja muud saa-
dused on samuti valmis. "Lä-
hipäevil tulebki siin üks väike 
ühine söömaaeg nendest saa-
dustest, mis juba valmis ja süüa 
kõlbavad," lausus ta. "Siin vä-
litingimustes koos olemine või-
maldab kunstnikel  üksteise-
ga suhelda, aga võib olla ka 
EKKM-lt  institutsionaalset tu-
ge saada. Keerulistel aegadel on 
ju hea  koos olla."

Silva peab linnaaias kurgipeenart värske õhu tegevuse ja toreda seltskonna pärast.  Fotod: Tallinna linnameedia

Mustamäe kogukonnaaias käivad sügisesed toimetused. Enamik saa-

gist on juba koristatud.

Mustamäe tornmajade vahel kasvavad ka vägevad ja ilusad päevalilled.

Kadrioru pargi 
Pillapalu plat-
si teed läbisid 
uuenduskuuri 
Kadrioru pargis lõppes Pilla-
palu platsi tee ja Pillapalu 
platsi diagonaaltee ning teede 
ääres asuvate pingitaskute 
taastusremont. Tööde käigus 
uuendati pargiteede liiva- ja 
killustikalus ning paigaldati 
uus graniitsõelmetest katen-
dikiht. Sama tehti Pillapalu 
platsi tee ja Pillapalu platsi 
diagonaaltee äärsete pingi-
taskutega. Tööde lepinguline 
maksumus koos käibemaksu-
ga oli veidi üle 77 300 euro.
 

Seminar  
insuldihaigetele 
ja nende  
lähedastele
Insuldipatsientide selts kor-
raldab 23. septembril algu-
sega kl 13 tasuta insulditee-
malist seminari "Toetav 
taastumine". Tegu on hüb-
riidseminariga, mis toimub 
nii veebis kui Mustamäe ter-
visekeskuses (Ehitajate tee 
27). Jutuks tuleb insuldi 
kaasaegne ravi, efektiivne 
füsioteraapia, insuldihaige 
psüühiline taastumine jpm. 
Registreerimine ja lisainfo 
www.insuldiselts.ee
 

Pirita kloostri 
varemed  
kannavad püsi-
katuse välja

Juulis ja augustis tehti Pirita 
kloostri varemetes uuring, mil-
le eesmärk oli välja selgitada 
kloostrivaremete seisukord ja 
leida lahendused, mis tagak-
sid alalise katuse rajamise va-
remetele ja sellele avanevate 
vaadete säilimise. Insenerteh-
nilised arvutused näitavad, et 
kloostri kirikuhoone seinad on 
piisava kandevõimega alalise 
katuse kandmiseks. Kloostri-
kiriku müüritise üldine seisu-
kord on rahuldav, samas on  
kirikust põhja pool olevad 
müüriosad varisemisohtlikud 
ja vajavad kohe kordatege-
mist. Püsikatus lubaks linnale 
kuuluvaid kloostrivaremeid 
paremini kasutada, see sääs-
taks nii maksumaksja raha kui 
ka müüre, sest ajutise katuse 
paigaldamise ja eemaldamise 
käigus saavad müürid kanna-
tada. 

Uus aed  
aitab teiste siinsete 
elanikega tuttavaks 

saada.

Kuidas linnaaeda rajada?

• Kogukonnaaiaks 
sobiva maatüki 
leidmiseks saab 
küsida nõu ko-
gukonnaaia 
projektijuhilt, 
helistades tel  
640 4714.

• Linnaaia rajamiseks 
saab Tallinna keskkonna - ja 
kommunaalametilt toetust 
taotleda. Toetuse suurus on 
rajatava aia puhul 5000 eu-
rot, olemasoleva linnaaia 
puhul 3000 eurot.

• Toetust saab kasutada ma-
terjalide, vahendite, tööriis-
tade ja inventari soetami-
seks, aga ka töötubade, tal-
gute ja muude toetavate 
sündmuste läbiviimiseks. 

• Linnaaia rajamiseks saavad 
toetust taotleda juriidilised 
isikud, sh mittetulundus- ja 
äriühingud. Õppeaia rajami-
seks aga ka erakoolid ja 
-lasteaiad.

• Taotlusi saab esitada 1. jaa-
nuarist 1. veebruarini järgmi-

sel aastal.
• Enne toetuse 

taotluse sisesta-
mist koosta põh-
jalik ülevaade 
eelarve osas. Ju-

hendmaterjali sel-
leks ja kogu kogu-

konnaaedade info leiab 
www.tallinn.ee/est/kesk-
kond/Kogukonnaaiad-3

• Taotlus tuleb esitada ise-
teeninduses https://mitte-
tulundus.tallinn.ee/logi-
sisse?redirectUrl=/isetee-
nindus

• Linnaaianduse info ja koge-
muste vahetamiseks on 
loodud kogukonnaaedade 
Facebooki grupp Söödav 
linn TLN / Съедобный 
город ТЛН / Edible city 
TLN ja õppeaedade grupp 
Tallinna linnaasutuste õp-
peaiad.

• Linnaaianduse sündmuste 
info leiab  www.tallinn.ee/
keskkond/linnaaianduse-
sundmused
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Nõmme kau-
neim koduaed 
asub Lemmiku 
tänaval
2022. aasta Nõmme linnaosa 
kaunima koduaia tiitli pälvis 
Lemmiku 83 asuv Helen ja 
Kaido Kaljumäe aed. Autasus-
tatud aia puhul paelus, et selle 
loomisel on oma panuse and-
nud terve pere. Konkursi võit-
ja saab tänavu auhinnaks 
aianduskeskuse Hortes sa-
jaeurose kinkekaardi.
 

Linlased on  
oodatud hinda-
ma õhusaastet 
vähendavaid  
lahendusi 

30. septembrini saavad tallin-
lased hinnata linnade õhus-
aaste vähendamiseks paku-
tud lahendusi hääletusplat-
vormil https://code-europe.
onesource.pt/et/tallinn , elani-
ke eelistused on sisendiks ko-
haliku ja Euroopa tasandi ot-
sustajatele, et muudatused 
õhusaaste vähendamiseks 
jõuaks nii linnaruumi kui ka õi-
gusaktidesse. Ühtekokku 
saab oma hinnangu anda 32 
lahendusettepanekule.

Ilmus vähiliidu 
heategevuslik 
postmark
16. septembril andis Omniva 
koostöös MTÜ-ga Eesti Vähi-
liit välja postmargi "Terve Ees-
tiga vähi vastu!". Tegu on väga 
erandliku, heategevusliku 
margiga, mida Eestis on va-
rem välja antud vaid mõnel 
korral. Margi müügist saadud 
summaga toetatakse vähiliidu 
tegevust vähiennetusel ja va-
rajasel avastamisel. Postmar-
gi hind on 1,90 eurot, millest  1 
euro läheb annetuseks. Margi 
trükiarv on 25 000. 

Tallinna keskraamatukogu 
töötajad
kommunikatsioon@tln.lib.ee

Tallinna keskraamatukogu 
kujunes sõjaeelsel ajal teis-
tele suunanäitajaks. 
Näiteks avati seal Eesti esi-
mene noorteraamatukogu 
ning uuendusena said luge-
jad ise riiulitelt raamatuid 
valida, mis on tänapäeval 
juba kõikjale levinud tava.

Oktoobris tähistab Tallinna 
keskraamatukogu 115.  sünni-
päeva. Mõte asutada linnarah-
vale avalik tasuta raamatuko-
gu tekitas 1906. aastal tuli-
seid arutlusi. Kuna aga selleks 
ajaks olid Tallinna linnavoliko-
gus saavutanud enamuse eest-
lased, kes selle eest võitlesid, 
sai  1907. aasta 14. oktoob-
ril (vkj) mõte teoks ning avati 
Tallinna Linna Maksuta Ava-
lik Raamatukogu ja Lugemis-
tuba. Raamatukogu asus esial-
gu Nunne tänaval hoones, kus 
praegu tegutseb Gelsomino res-
toran. Tol ajal sai lugemisvara 
kasutada vaid kohapeal. Ol-
gugi et Tallinnas elas sel ajal 
veidi üle 100 000 inimese (tä-
napäeval on see arv kerkinud 
üle 400 000), oli nõudlus raa-
matute järele suur ja seetõttu 
tekkisid raamatukogu ukse ta-
ha tihti külastajate järjekorrad.

Kuna ruumipuudus kasvas lii-
ga suureks, kolis raamatukogu 
1920. aastal praegusesse kesk-
raamatukogu peamajja. 1894-
1895 Vene Seltskondliku Kogu 
jaoks ehitatud maja oli linn Ees-
ti Vabariigi loomise järel võõ-
randanud. 

Uues kohas sai raamatuko-
gu kasutada vaid suurt saali 
lugemissaalina ja endist näite-
lava hoidlana. Ülejäänud ruu-
mid olid mitmete linnaasutus-
te käes. Lugemistuba ei suut-
nud vastu võtta üle 120 luge-
ja, õhtuti tekkisid endiselt pi-
kad järjekorrad.

Algas energiline võitlus lisa-
ruumide saamiseks. Järk-järgult 
vabaneva pinna arvel sai või-
malikuks laiendada ja arenda-
da raamatukogu tegevust. 1921. 
aasta märtsis avati suure saali 
kõrval olevas ruumis ajalehe-
saal, sinna mahtus lugema 30 
inimest. 1922. aasta jaanuaris 
viidi ajalehesaal üle teisel  kor-
rusel olevasse saali, kus oli ruu-
mi 60 lugejale. Nüüd kadusid 
treppidelt järjekorrad. 

Eluheidikutega  
ühe katuse all

Kuigi Tallinna linnavolikogu 
oli juba 1923. aastal otsustanud 
terve maja raamatukogu kasu-
tusse anda, lahkus linna hoole-
kandeosakond sealt alles küm-
me aastat hiljem. Seda, et hoo-
lekandeosakond oma iseloomu 
ja laadi poolest keskraamatu-
koguga sugugi ei sobinud, võib 
lugeda ka 1932. a raamatuko-
gu 25. aastapäeva puhul ilmu-
nud Päevalehe artiklist: "Astu-
me suurde kivimajja. Ukse va-
hel tuleb vastu linnahoolealuseid 
ja põhjakihi habestunud esinda-
jaid, kes otsivad siin varju kur-
ja ilma eest. Õhk on üpris eba-
kultuuriline."

1920ndaid iseloomustas tung 
hariduse järele ja enesetäien-
damise vajadus. Seega oli eri-
ti oluline teha raamat võimali-
kult kättesaadavaks ja nii käi-
vitati pea mitmeid sisulisi uuen-
dusi. 1923. aastal alustati raa-
matute kojulaenutamist. Aega-

mööda pikendati raamatukogu 
lahtiolekuaegu.

1925. aastal avati käsiraa-
matukogu, mis algul sisaldas 
enam nõutud raamatuid. Hili-
semal komplekteerimisel han-
giti mitmesuguseid suurrahvas-
te keeltes ilmunud  teatmeteo-
seid, teaduslikku kirjandust ja 
ajakirju kohal kasutuseks. Kä-
siraamatukogus olid kasutusel 
tolle aja kohta uudne avariiu-
lite süsteem. 1929. aastal avati 
muusikakirjanduse kogu.

Kuna aga elanike soov raa-
matukogu kasutada järjest suu-
renes, sai 1932. aastal raama-
tukogu enda kasutusse pea-
aegu terve maja, ning raama-
tukogu sai uuendusi rakenda-
ma hakata. Muuhulgas avati 
1933. aastal vabanenud ruu-
mides noorteraamatukogu, mis 
oli esimene omataoline Eestis. 
Seal said lapsed ja noored raa-
matuid koju laenata ja kohapeal 

lugeda, mõnikord ka loengutel 
osaleda. Algul olid kasutaja-
teks 12-17-aastased, 1938. aas-
tast muudeti kasutamismääru-
si ja lugejate arv kasvas noo-
remate arvel.

Ajalehte tuli lugeda püstijalu
1933. aastal viidi ajalehesaal 

üle esimesele korrusele, eraldi 
sissekäiguga hoovist, et vältida 
tungi peasissekäigul. Et lehti ja 
platsi pikalt kinni ei hoitaks, sai 
seal lugeda ainult püstijalu, aja-
lehed olid kinnitatud pultidele. 
Uksel registreeris külastajaid 
automaatlugeja.

Juba 1920ndate alguses ha-
kati plaanima haruraamatuko-
gude rajamist kesklinnast eemal 
asuvatesse elurajoonidesse. Ha-
ruraamatukogude loomine seos-
tus ühelt poolt Tallinna linna 
kasvamisega, teisalt aga kesk-
raamatukogu kitsaks jäämise-
ga, kuna raamatukogu kasuta-

jate arv üha kasvas. Et viia raa-
matud ka äärelinna elanikele lä-
hemale, avati aastail 1926-1929 
neli haruraamatukogu (kesklin-
nas Lutheri rahvamajas, Kop-
lis, Pelgulinnas, Kalamajas) ja 
1936. aastal laenutuspunkt 
Lasnamäel.

Haruraamatu-
kogud ja kesk-
raamatuko-
gu peama-
ja kasuta-
sid lugejad 
aktiivselt. 

1938. 
a avati ar-
hiivkogu, 
kuhu kavat-
seti koonda-
da kõik eesti-
keelsed ja Eestit 
käsitlevad väljaan-
ded, eriline rõhuasetus oli 
Tallinna trükistel. Avamise het-
kel oli kogus 10 000 trükist, hil-

jem kasvas enam kui 40 000 ük-
susega koguks. Kirjandust kasu-
tati ainult kohapeal peamiselt 
teadusliku töö jaoks.

Legendaarne direktor
Kõigi nende uuenduste taga 

oli aastatel 1921-1950 raamatu-
kogu juhtinud legendaarne di-
rektor Aleksander Sibul. Laenu-
tuste arv kasvas tema iseseisvus-
aegse tegevuse ajal umbes küm-
me korda. 1930. aastail loeti iga 
kogus olevat raamatut keskmi-
selt 6-7 korda aastas.

Sibul hoolitses ka kogu suu-
rendamise eest. Kui 1921. a al-
guses oli kogus 9531 köidet, siis 
aastaks 1940 oli kõigis osakon-
dades lugejate käsutuses 137 
280 köidet (peale selle veel va-
ru- ja vahetuskogu 15 000 köi-
tega). Tallinna keskraamatuko-
gu kasvas jõudsalt ning oli olu-
line  suunanäitaja tervele Eesti 
raamatukogundusele. 

Praegu on keskraamatukogul 
lisaks peamajale ja võõrkeelse 
kirjanduse osakonnale 17 haru-
raamatukogu ja raamatukogu-
buss Katarina Jee, mis sõidab 
piirkondades, kus raamatuko-

gu läheduses ei ole. Vastavalt 
kasutajate vajadustele 

on muutunud ka 
teenused. Kui 

näiteks 1911. 
aastal soovi-
sid külasta-
jad raama-
tukogu lu-
gemissaa-
lide lauda-
dele tindi-

potte, et en-
da oma kaa-

sas ei peaks 
kandma, siis tä-

napäeval on raama-
tukogus kasutamiseks arvu-

tid, graafikalauad jm tehnika-
vidinaid.

Lugemishuvilised linlased 
ummistasid keskraamatukogu 
treppi ja uksetagust

Uksel  
registreeris  
külastajaid  

automaatlugeja.

Keskraamatukogu oli esimene Eestis, kes mõtles ka noor-
tele ja pakkus neile mõeldud kirjandust. Noored said raa-
matukogus ka loengutel osaleda.  Erakogu

Keskraamatukogu legendaarne direktor Aleksander Sibul töölaua taga.  Tallinna Keskraamtukogu
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Tallinna kiirabi sai hiljuti 
100-aastaseks. Pealinn tegi in-
tervjuu väärikas eas abiasutu-
se toreda õe Jaanus Tramber-
giga, kes armastab adrenalii-
ni, mida tema töö pakub. Kui 
kiirabibrigaad hommikul töö-
le tuleb, siis ei tea keegi, mis 
neid ees ootab. Mõnikord ei 
jõua hommikust kohvitopsigi 
tühjendada, kui on juba vaja 
tormata kedagi elustama. 

Kuidas üldse suudate teha nii 
rasket ja pingelist tööd?  

Kiirabitöötaja tegeleb ini-
meste negatiivsete emotsioo-
nidega ja me peame leidma 
keset seda negatiivsust endas 
positiivsust. Kui sa suudad ini-
meselt valu ära võtta, siis see 
ongi väike auhind selle töö 
eest, mida sa teed. 

Me oleme siin nagu adre-
naliinisõltlased ka, sest ei tea, 
mida toob järgmine väljakutse. 
Kas on kõrge vererõhu kutse 
või hoopis mõni raske liiklus-
avarii. See on niisugune asi, 
et kõigile ei pruugi üldse so-
bida. Kellele selline teadma-
tus ei istu, nende jaoks ei ole 
see töö sobiv. Nad ei jää kiir-
abisse kauaks. Siia jäävad pi-
dama sellised inimesed, kes 
naudivad niisugust olukorda, 
seda võib ka kergeks kaoseks 
kutsuda. Siin saad sa ka selle 
tunde, et võid inimeste jaoks 
midagi reaalset teha. Sa võid 
isegi päästa elu. Selliseid elu-
kutseid teisi ei olegi. Kui sa 
oled politseinik, saad sa ta-
valiselt sõimata. Või siis ini-
mesed kardavad sind. 

Kirss tordil on see, kui sa 
suudad sünnituse vastu võt-
ta. Seda on juhtunud. Näiteks 
Koplis võtsime oma brigaadi-

ga ühes vannitoas sünnitu-
se vastu. See on asi, mis sinu 
tööd premeerib. Näed uue elu 
algust ja aitad sellele kaasa. 

Millised on olnud teie ebata-
valisemad väljakutsed? 

Inimeste leidlikkus, kuidas 
end vigastada, on piiritu. Su-
vel varastasid mingid tüübid 
ühe tõstuki ära. Sõitsid selle-
ga ringi ja suutsid tõstuki al-
la kinni jääda. Purjus peaga 
teevad inimesed ikka igasugu-
seid jutumärkides toredaid as-
ju. Kui nad lõpuks EMO-s kai-
neks saavad, siis jõuab see va-
lu ja mõtlemine neil kohale, ja 
et mis see nali maksma läks. 

Ühel kodanikul oli räs-
tikuhammustus. Tea-
tas, et jalad on pais-
tes ja kõndida enam 
ei saa, tundub, nagu 
oleks tugev allergi-
line reaktsioon. Kui 
kutse peale kohale 
jõudsime, tuli vas-
tu purupurjus mees, 
keda tõesti oligi räs-
tik hammustanud, aga 
see juhtus juba nädal ae-
ga tagasi. Küsisime, et miks 
sa purjus oled. Ta vastas, et 
oli peale rästiku hammustust 
helistanud sõbrale, kes käs-
kis kohe kiiresti viina jooma 
hakata. Oligi mees nädal ae-
ga järjest joonud, selle tule-
musel jalad enam ei kandnud 
ja ta oli sellest nii häiritud, et 
kutsus kiirabi. Mees nõudis en-
da haiglasse viimist. Niisugu-
seid asju tuleb ette igal näda-
lal. Enamik niisuguseid kent-
sakaid asju sünnib ikka tänu 
alkoholile. 

Te näete kodudes käies ka ko-
gu elu pahupoolt. Millistes 
oludes elavad vahel lapsed? 
Kas kiirabi on pidanud näi-
teks ka lastekaitsespetsialisti-
dega rääkima?

KIIRABIÕDE: Inimeste leidlikkus, kuidas end vigastada, on piiritu
"Üks psühhoosis patsient oli teinud enesetapukatse  
ja kui ma hakkasin verejooksu peatama, kukkus ta 
mind kööginoaga ründama," kirjeldab oma ekstreem-
set tööd kiirabiõde Jaanus Tramberg, lisades, et  
pea igal nädalal tuleb ka ette olukordi, kus ohtlikus 
olu-korras patsient ei luba ennast haiglasse viia.  
"Tavaliselt aitab sel puhul veenmine. Ütleme talle  
näiteks, et muidu tullakse hommikul juba tema  
surnukeha järele. See tavaliselt mõjub."

Ivo Karlep
ivo.karlep@ 
tallinnlv.ee

Kiirabi jõuab kohale vähem kui 10 minutiga

• Aastas aitab Tallinna 
kiirabi rohkem kui 
100 000 inimest ning 
turgutab elule tagasi 
300 inimest. Eelmi-
sel aastal sõitis Tal-
linna kiirabi 106 000 
väljakutsele.

• Kiirabis töötab ligi 480 meedikut, 
arsti, õde ja kiirabitehnikut ööpäev lä-
bi ja kolmes vahetuses.

• Kui Euroopa üks parimaid, Londoni 
kiirabi saabub pärast hädakõnet ko-
hale kaheksa minutiga, siis Tallinna 
kiirabil õnnestub sama kiiresti kohal 

olla 80% juhtudest. 
Üldiselt on kiirabi 
Tallinnas kohal vä-
hem kui 10 minutiga. 
Kokku on kiirabil ka-
heksa tugikeskust, 
et olla inimestele 
võimalikult lähedal.

• Tallinna kiirabil on kokku 30 kiirabiau-
tot, millest 23 on iga päev sõidus, 
seitse aga täisvarustuses suurõnne-
tuste jaoks reservis.

• Kui vahel on meie autojuhid üsna 
hoolimatud, siis kiirabiautole annavad 
nad enamasti ikka eesõiguse.

On ikka tõesti uskumatult 
hulludes oludes elavaid inime-
si, kes milleski ei hooli. Me 
teeme jah koostööd nii laste-
kaitse kui ka sotsiaaltöötaja-
tega. See on meie lisakohus-
tus, teatada nendest hulludest 
elukohtadest. Kui me märka-
me ebasobivate elutingimus-
tega korterit, mis võivad väi-
kelaste jaoks olla isegi ohtli-
kud, siis anname sellest alati 
teada. On olnud juhuseid, et 
korteris, kus elavad väikesed 
lapsed, on laua peal vabalt 
kättesaadavad igasugused ra-
vimid, mida nad võivad suhu 
toppida. Sinna juurde käib ko-
ristamata korter ja lapsed ise 
on pesemata. Siis me kindlas-
ti alarmeerime lastekaitset ja 
sotsiaaltöötajaid. 

Oleme ka näinud, et üksik 
vanainimene elab nii, et ei 
saa endaga enam hakkama, 
sel juhul teatame sellest ko-
he sotsiaaltöötajatele. Samuti 
tuleb ette, et keegi perekon-
nast hooldab voodihaige pat-
sienti nii halvasti, et see muu-
tub haigele juba eluohtlikuks. 
Näiteks on juba tekkinud la-
matised, inimene ise on näl-
jas ja toad koristamata. Siis 
me tõmbame ikka päris tõsi-
selt häire käima. 

Kui paljudel juhtudel on 
kiirabitöötajate enda 

elu nende agressiiv-
sete patsientide pä-
rast ohus?

Kiirabitööta-
jaid, keda kuna-
gi pole rünnatud, 
on ikka väga vä-

he. Tööandja on 
andnud meile pi-

sargaasiballoonid ja 
meil on võimalik osa-

leda ka enesekaitsekooli-
tustel. Õnneks mina olen pi-

sargaasi kasutamisest pääse-
nud. Üks psühhoosis patsient 
on mind püüdnud küll köögi-
noaga pussitada. Ta oli teinud 
enesetapukatse ja oli üleni ve-
rine. Ja kui ma hakkasin vere-
jooksu kinni panema, haaras ta 
kööginoa ja asus mind ründa-
ma. Kuid mul on õnneks väga 
palju idamaiste võitluskunsti-
de oskusi. See noakangelane 
sai ohutuks tehtud ja politseile 
üle antud.  Ka minu kolleegi-
dele kiirabis on õpetatud tak-
tikat, kuidas end selliste psüh-
hoosis tegelaste rünnete kor-
ral kaitsta ning kuidas nen-
dega peab käituma. Me kõik 
oleme alati valmis rünnaku-
teks selliste patsientide puhul. 
Aga kui me näeme juba ette, 
et mingid ohumärgid on, siis 
me ei lähegi korterisse sisse. 
Ootame politsei ära ja nemad 
lähevad esimesena. Me ei võ-
ta seda riski. Meil pole noa-
löökide eest kaitsvaid kuuli-
veste ega muid raskeid kait-
sevahendeid. Me oleme ju ta-
valised kiirabitöötajad. 

Vahel meid ka sõimatakse.  
Seda tuleb ette, kui inimene 
on hirmul, ta kardab, ja ta-
valiselt on ta sel juhul purjus 
või narkojoobes. Tavaolekus 
inimesed meedikuid ei sõima. 

Kiirabi eripära on see, et 
meid ei kutsu keegi kohale, 
kui midagi on hästi. Midagi 
peab ikka väga halvasti olema. 

Näeme  
päris palju  

alkoholimürgitusega 
lapsi.

Tramberg ütleb, et talle meel-
dib töö kiirabis, sest see pakub 
parajalt adrenaliini ning võima-
lust teisi aidata.  Albert Truuväärt
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KIIRABIÕDE: Inimeste leidlikkus, kuidas end vigastada, on piiritu
Kui palju on näiteid, et inime-
ne tuleks ära viia, aga ta ise 
sõdib vastu, endal nuga rin-
nus vms? Mis te sel puhul tee-
te? Teete kiiresti ja märkama-
tult rahustisüsti ja viite ta ik-
ka ära?

Seda, et hakatakse haiglas-
se viimisele vastu, on jah et-
te tulnud. Esimene asi on alati 
inimese veenmine. Näiteks kui 
öelda, et kui te nüüd meiega 
ei tule, siis hommikul tullak-
se juba teie surnukeha järele. 
See tavaliselt mõjub. Kui aga 
inimene kategooriliselt keel-
dub ja omaksed ka ei suuda 
teda veenda, siis me palume 
patsiendil selgelt välja öelda, 
et ta keeldub haiglasse toi-
metamisest ja võtab vastutu-
se enda peale. See läheb kir-
ja ka kiirabi kaardile. Siis ei 
vastuta patsiendi elu eest enam 
meie. Selliseid asju tuleb ette 
kogu aeg, pea iga nädal. Aga 
on olnud ka nii, et pärast se-
da käiku kaotab patsient tead-
vuse, kutsutakse uuesti kiirabi 
ja me viime ta ikkagi elusta-
miseks haiglasse. 

30-40 protsenti teie tööst on 
alkohoolikute ja uimastisõlt-
laste elule turgutamised. Kas 
meil peaks olema karmim al-
koholipoliitika, kuna vägijoo-
gid on liiga kättesaadavad?

Jah, ligi kolmandik välja-
kutseid on tingitud alkoho-
li mõju all olevate inimeste 
kaebustest. Probleem on see, 
et lapsed ja noored joovad al-
koholi. Seda me näeme kiir-
abis ka päris palju. Need lap-
sed ei peagi olema pärit prob-
leemsetest peredest, vaid nad 
satuvad lihtsalt valesse selts-
konda oma esimeste alkoholi-
proovimistega. Me näeme neid 
alkoholimürgistusi päris pal-
ju.  Tihti on see laste liiga li-
beraalse kasvatamise tagajärg. 

Alkoholi kuritarvitamine 
on tõsine probleem. See te-
kitab palju traumasid ja muid 
haigusi. Ma tõesti ei oska öel-
da, kas meie alkoholipoliitika 
on liiga liberaalne. Pigem on 
see sotsiaalne probleem. 

Me kõik maksumaksjate-
na ju osaleme selles alko-
holiprobleemidega inimes-
te  kantseldamises. Me kõik 
maksame selle kinni, see raha 
tuleb meie enda taskust, kui-
gi seda võiks kasutada hoo-
pis paremini. Aga õnneks ela-
me ühiskonnas, kus igaühel 
on õigus meditsiinilisele abi-
le. Siis kiirabi ikka läheb ja 
abistab kõiki oma  kõige pa-
remal moel, kuidas suudab. 

Kes juua tahab, see saab 
pudeli kätte igal juhul. Prob-
leemid on alati ühe ja sama 
seltskonnaga. Kui kange alko-
hol poes isegi päris ära keela-
ta, leitakse ikka mingid viisid 
selle kättesaamiseks, mis on 
veel hullemad. Näiteks haka-
takse jooma igasugust kahtlast 
sodi. Või hakatakse ise kokku 
villima mingit jama. Või ostab 
nurga taga kellegi käest pude-
li ja jumal teab, mis seal sees 
on. Gorbatšov proovis ka vii-
na ära keelata, aga väga hästi 
see tal välja ei tulnud. 

Kas on ka aegu, mil napsita-
nud inimesi on eriti palju?

See number kõigub vasta-
valt hooajale ja pühadele. Aga 
meie oma patsiente valida ei 
saa, läheme sinna, kus on väl-
jakutse tehtud. Nendest ini-
mestest hakkab kahju ka, kes 
on langenud joomise lõksu. Sa 
näed dokumendist, et on nel-
jakümnene meesterahvas, aga 
näeb välja nagu seitseküm-
mend viis,  sest alkohol on tei-
nud oma töö. Tal on selle tõt-
tu palju igasuguseid tervisehä-
dasid. Siis mõtled, et  küll on 
kurb, sest pärast ülesturguta-
mist on ta mõne tunni pärast 
jälle samasuguses hädaolukor-
ras. Kutsutakse uuesti kiirabi, 
siis ta võib olla juba kusa-
gil pargipingi peal magamas. 
Aitad jälle teda. See võib ol-
la vahel ka väsitav, kui mõt-
led, kui kaua sa jaksad turgu-
tada seda ühte ja sama joodi-
kut. Aga meie jaoks on pree-
mia juba seegi, kui sa näed, et 
inimesel hakkab pärast meie 
tegutsemist ikkagi parem. Sel-
leks ju kiirabi olemas ongi, et 
kõiki aidata. Kiirabi, see on ka 
sotsiaalne abi, sotsiaalne töö. 
Me peame sageli ka inimeste-
ga rääkima, otsima lahendusi, 
neid veenma, õpetama. 

Kui õues on miinus kaksteist 
kraadi ja öösel on abitus sei-
sukorras kodutu, siis pole es-
mane enam terviseprobleem, 
vaid me peame ta kuhugi öö-
majale saama. Peame tegele-
ma hoopis sellega… See on 
omaette maailm, millest ta-
vainimesed vist palju ei teagi. 

Aga üldjuhul on ikkagi nii, 
et kui sind kutsutakse appi, 
siis oled viisakas ja püüad te-
ha kõik, mis võimalik, vaata-
mata sellele, et abistatav ei ole 
sulle meeldiv, on purjus või 
isegi agressiivne. 

Kas tallinlased on varmad 
kiirabi kutsuma? Palju on 
põhjuseta väljakutseid?

Pooled meie väljakutsetest 
ei ole olnud tõsised, kuid see ei 
tähenda, et need kõik oleksid 
olnud tühised. Tih-
ti vajabki ini-
mene kiiresti 
meditsiini-
list nõusta-
mist ja sel-
leks ongi 
vaja min-
na koha-
le. Ja kui 
selgub, 
et asi po-
le hull, vaa-
tame prouale 
või härrale sil-
ma ning ütleme tal-
le, ei teil ei ole midagi tõ-
sist. Ei ole infarkti. On lihtsalt 
südame puperdus. Aga seda ei 
saa telefoni teel kindlaks te-
ha, kui tõsine asi on. Kiirabi 
peab minema kohale ja tege-
ma kardiogrammi. See ei ole 
tühi kutse, kuigi haiget me 
ära ei vii. 

Kui kahtlustate midagi tõ-
sist, tuleb ikka meid kutsuda. 
Kui rinnus on valu, siis jumal 
teab, äkki ongi infarkt. 

Millal tuleks kindlast kutsu-
da kiirabi ja millal minna ise 
EMO-sse? 

Kiirabi ja EMO on kaks eri 
asja. Ka Tallinna kiirabi ko-

dulehel on üleval, mis puhul 
peab helistama meile. Ja see 
on siis, kui tekib äkki mingi 
tervisehäda. Mitte nii, et sul 
on juba nädal aega olnud sel-
javalu ja siis sa viimaks helis-
tad kiirabisse. Sel juhul võib 
lihtsalt perearsti juurde min-
na või siis ise rahulikult EMO-
sse kõndida. Aga äkki tekki-
nud valuga, järsku tekkinud 
pearinglusega, hingelduse või 
mingi muu väga ägeda sünd-
roomiga, mida varem pole ol-
nud, peab kohe kiirabi poo-
le pöörduma. Kiirabi tegeleb 
elutähtsate probleemidega, ta 
päästab elusid. Me ei tegele sis-
se kasvanud varbaküüntega, ei 
tegele nohuga, mis on kellel-
gi kolm päeva olnud. Need ei 
ole kiirabi teemad. Kui lapsel 
on kolm päeva nohu olnud ja 
me oleme tulnud kohale, siis 
anname lihtsalt nõu ja soovi-
tame minna perearsti juurde. 

Kõige rohkem kutsutakse kiir-
abi kõhuvalu pärast. Mis sel-
lega on? Kui tõsiseks see võib 
osutuda? 

Jah, kõhuvalu on üks kõige 
suuremaid väljakutsete põh-
juseid. Aga see võib olla tin-
gitud väga paljudest asjadest. 
Ei pruugi olla ainult seede-
elundkonna hädad, väga tihti 
on selle taga hoopis südame-
probleemid. Seepärast tuleb 
kõhuvalu võtta väga tõsiselt. 
Meil on korduvalt olnud nii, et 
sõidame välja kõhuvalu kutse 
peale, kuid tegelikult on pat-
siendil hoopis infarkt. On ol-
nud ka trombe. Kõhuvalu on 
siis väga petlik. Inimene kir-
jeldab seda kõhu piirkonnas 
oleva valuna, aga tegelik on 
probleem hoopis mujal ja valu 
lihtsalt kiirgub sinna. Kõhuva-
lu on seepärast ka üks keeru-
lisemaid asju meie töös. Isegi 
selg võib hoopis kõhuvaluna 
tunda anda. Valu lihtsalt kiir-
gub ettepoole. Ja seepärast on 
kõhuvalu põhjusteni jõudmine 

suhteliselt keeruline ülesan-
ne. Kiirabiautos pole 

ultraheli testi te-
gemise võima-

lust. Seepä-
rast on vaja 
niisugused 
patsien-
did tih-
ti saata 
haiglasse 
uuringule. 

Kui palju 
äkksurmi te 

olete kohale sõi-
tes ära hoidnud?

Juhtub tihti, et patsient 
kutsub välja mingi problee-
miga, näiteks ülakõhu valuga, 
kuid kohale saabudes näivad 
kõik proovid ja näitajad nor-
maalsed. Aga patsient kurdab 
ikka niisuguse imeliku eba-
mugavustunde üle. Siis igaks 
juhuks võtame patsiendi ik-
ka kaasa. Ja poole tee peal 
haiglasse läheb olukord täiesti 
käest ära. Patsient vajab elus-
tamist. Me siis elustame pat-
siendi ja anname ta elusana 
haigla arstide hoole alla. See-
ga, alati ei näita need algo-
ritmid, mida oleks õige teha. 
Loevad ka kogemused ja mee-
diku sisetunne. 

Kiirabil tuleb tihti ülemistelt 
korrustelt alla toimetada vä-
ga palju kaaluvaid patsiente. 
Kuidas te seda teete, kui ma-
jas pole lifti?

Meil on selleks puhuks eri-
line ratastool, millega saab ka 
treppe pidi alla sõita. See on 
paras ettevõtmine, aga alla 
me patsiendi selles toolis ikka 
saame. Mõni patsient aga on 
nii suur, et sinna tooli ei ma-
hu, või ei saa teda tervisliku 
seisundi tõttu istuma panna. 
Sel juhul paneme ta pehmes-
se kanderaami, mis on põhi-
mõtteliselt sangadega lina. Ja 
siis peame inimese trepist al-
la tassima.  Kui kolmeses bri-
gaadis on naisterahvad, siis ei 
pruugi me hakkama saada. Mis 
kasu on sellest, et me tõstame 
endal selja ära ja pillame pat-
siendi maha? Siis kutsume ap-
pi mõne läheduses oleva kiir-
abibrigaadi või päästjad ja tu-
leb terve neljaliikmeline pääs-
temeeskond. Seda, et pääst-
jad appi kutsutakse, juhtub 
päris sageli. 

Tuleb meelde üks juhtum 
vanema prouaga, kes oli vaju-
tanud oma randmel olevat paa-
nikanuppu. See saadab häire-
keskusse teate, et midagi on 
juhtunud. Selle peale sõitis 
meie brigaad kohale, vajuta-
sime kella, korteri uks oli lu-
kus. Ei pääsenud sisse. Kuul-
sime, et ukse taga inimene oi-
gab. Telefoni ta vastu võtta ei 
suutnud. Sel hetkel pole muud, 
kui on päästjate kord särada. 
Nad tulid appi ja murdsid liht-
salt ukse maha. Me pääsesi-
me patsienti abistama. Ja kui 
oleks vaja olnud ta alla viia, 
siis oleksid päästjad aidanud 
ka seda teha. Niisugune koos-
töö päästjatega on meil lausa 
igapäevane. On tulnud ka rõ-
du kaudu korterisse siseneda, 
kui välisuks on kinni olnud. 

Millest tuleb see, et kiirabi 
käib väljakutsel ära ja leiab, 
et inimesel pole justkui mida-
gi häda. Samas pärast tuleb ta 
ikkagi haiglasse toimetada. 

Me jätame iga päev paljud 
patsiendid koju, sest nad ei va-

ja haiglasse viimist. Seda, et 
inimene vanasti viidi haiglasse 
ja nüüd enam ei viida, ei ole. 
Pooled väljakutsed lõppevad 
haiglasse viimisega. Seetõttu  
peab küsima iga konkreetse 
juhtumi põhjal eraldi, miks 
kedagi ära ei viidud. Mina ei 
oska kellegi teise tehtud või 
tegemata tööd kommenteeri-
da. Meile on antud kindlad ju-
hendid ehk algoritmid, mille 
järgi me otsustame, kas pat-
sient tuleb haiglasse viia või 
mitte. Ja neid juhendeid pole 
kiirabi töötajad ise koha peal 
välja mõelnud. Me käitume 
nii, nagu see juhend ette näeb. 
Muidugi tuleb alati arvestada 
ka patsiendi muude kaebuste-
ga. Need võivad samuti otsust 
kallutada. Me oleme alati pat-
siendile öelnud, et kui tunne-
te, et olukord muutub hulle-
maks, siis ärge kunagi häbe-
nege tagasi helistada. Seda, et 
tõesti haiglaravi vajav inime-
ne jäetakse lihtsalt ära viima-
ta, ei ole meie kiirabis vist sa-
ja aasta jooksul juhtunud. Kui 
inimene tunneb, et tema olu-
kord läheb halvemaks, kutsub 
ta uuesti kiirabi välja ja me 
viime ta vajadusel haiglasse. 
Kui inimestel on huvi mingi 
konkreetse juhtumi vastu, kus 
ta tunneb, et jäi piisava abita, 
tuleb seda kiirabile öelda. Va-
jadusel tuleks lasta kompetent-
sel inimesel selgitada, kas teh-
ti õigesti, et inimene jäi haig-
lasse viimata. Kui inimene üt-
leb kiirabile, et ta on pidevalt 
väsinud ja tahab, et teda haig-
las uuritaks, siis võtku takso 
ja mingu EMO-sse. 

Kas inimest haiglasse sõidu-
tades võib juhtuda ka nii, et 
seal pole vabu kohti?

Tõsi, võib juhtuda, et haig-
lal pole valmidust haigeid kohe 
vastu võtta. Kuna kiirabiautos 
on haiged siiski kindlamas ko-
has kui kusagil haigla korido-
ris, kus nendega keegi ei tege-
le, siis hoiamegi patsiente nii 
kaua autos, kuni haigla on või-
meline neid vastu võtma. See 
ei käi muidugi kõige raskema-
te väljakutset kohta. Näiteks 

pärast avariid võivad kanna-
tanud vajada kohe operatsioo-
ni. Tänagi (reedel – toim) oli 
üks erakorraline asi, mida ta-
valiselt ei juhtu, nii et Paldis-
ki maantee psühhiaatriakliinik 
oli täiesti umbes. Autod oota-
sid patsientidega reas. Me sei-
sime seal peaaegu tund aega. 
Tavaliselt saab selles haiglas 
ikka kiirelt patsiendile koha, 
teistes haiglates on ehk vaja 
seista. Kõigis põhilistes haig-
lates, nii PERH-is, ITK-s kui 
ka LTKs, on täiesti tavapära-
ne, et ootame patsiendiga ise-
gi tund ja kauem. Suvel läks 
veelgi kauem – neli tundi. Sel 
juhul on üks kiirabiauto neli 
tundi teenindusest maas. Su-
vel ootas kümme patsiendiga 
kiirabiautot PERH-i ukse ta-
ga – patsiente vastu ei võetud. 

Iga päev nii ei juhtu, aga 
vahel jookseb süsteem kokku. 
Tallinna kiirabis on iga päev 
tööl 23 brigaadi ja kui küm-
me brigaadi istub PERH-is jär-
jekorras, siis on ainult 13 bri-
gaadi. Nemad ei suuda ära kat-
ta kogu Tallinna vajadust kiir-
abi järele. Tekibki olukord, et 
kiirabi ei jõua patsiendini õi-
geaegselt. 

Kas see näitabki, et hädasti 
oleks Tallinnasse vaja veel üht 
suurt moodsat haiglat?

Jah, aga kahjuks tõmbas va-
litsus selle tegemisele kriipsu 
peale. Kui see haigla oleks juba 
praegu, siis seda kümmet kiir-
abiautot seal PERH-i ukse taga 
ei seisaks. Olukord oleks palju 
lahedam. Õnneks tegi ITK re-
mondi ära ja see on aidanud 
natukene olukorda leevenda-
da. Aga kui tuleb uus pandee-
mialaine, siis läheb taas kõik 
umbe. Ja mõnedki inimesed 
jäävad elustamata. Koroona 
ajal oli ikka päris hullumaja, 
see oli kiirabi jaoks väga ras-
ke aeg.  Kahjuks on nakatu-
mine pärtast kooli algust ha-
kanud jälle natukene tõusma. 
Aga inimesed on hakanud se-
da vähem kartma ja loodame, 
et edaspidi saab olema tegu 
gripilaadse sesoonse haigus-
puhanguga, mis ei nõu enam 
nii karme meetmeid, nagu me 
siin enne nägime. 

Kuidas algab teie tüüpiline 
tööpäev?

Oleme hommikust peale 
ikka üsna pingeliselt rakkes. 
Väiksed pausid tulevad ette, 
et turgutuseks kohvi lonksa-
ta ja veidi süüa. Vahetus algab 
kas kell kaheksa, üheksa või 
kümme. Kõigil brigaadidel ei 
alga see korraga, sest siis võib 
tekkida olukord, et polegi ke-
dagi väljakutsele saata. Linnas 
tekiks lihtsalt kaos, kui kiir-
abi ei töötaks. Täna hommikul 
näiteks alustasin ma oma bri-
gaadiga tööd kell üheksa. See 
tähendab, et pool tundi enne 
seda olin juba kohal, vaheta-
sin riided ja hakkasin autot et-
te valmistama. Tuleb vaadata, 
et kõik ravimid oleks olemas, 
et midagi ei puuduks, et ko-
gu meeskond oleks ilusti ko-
hal. See on tavaline etteval-
mistus, et olla valmis 24-tun-

Kõhuvalu  
võib olla hoopis  
infarkti tunnus.

Elektritõuksid viivad  
luumurdudega EMO-sse
Üha sagenevad õn-
netused elektri-
tõuksidega too-
vad sõitjaile kaa-
sa peatraumad, 
luumurrud ja 
suust välja kukku-
nud hambad .

Tallinna kiirabi ope-
ratiivjuhi Taavet Reimersi sõ-
nul on elektritõukside tõttu 
juhtunud mitmeid traumasid 
alates peaviogastustest kuni 
jäsemete traumadeni. Lisaks 
haavad, murrud, teadvuse-
kaotus. Veel on inimesed 
tõuksiga kukkudes kaotanud 
hambaid.

Juhtumid, mis võivad ini-
meste elu muuta, neid voodis-
se aheldada või lõppevad lau-
sa surmaga, on tihti seotud 
just peatraumadega. Kuigi 
nende  eest kaitseb kiiver, ei 
veena kurvad juhtumid inimesi 

paraku veel mugavust 
turvalisuse vastu 

vahetama.
Euroopas teh-

tud uuring näitas, 
et 55% elektritõu-

keratta õnnetus-
test toimusid pärast 

kella 20. 35% haiglasse 
sattunud inimestest olid tarvi-
tanud alkoholi. Selleks, et öi-
seid liikumisi turvalisemaks 
muuta, tasub rendifirmadel 
põhjanaabritelt eeskuju võtta. 
Nimelt on Soomes öösel tea-
tud kellajast alates kasutusel 
automaatselt väiksema kiiru-
sega sõitvad tõukerattad. 
Kuigi see vähendaks õnnetus-
te raskust,  on purjus peaga 
sõitmise väljajuurimiseks siiski 
vaja inimestele selgeks teha, 
et igasuguse sõiduki juhtimine 
joobnudpäi on ohtlik ja karis-
tatav.
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"Ullo Toomi on tantsutaat, 
nagu Gustav Ernesaks laulu-
taat, kes on seisnud meie 
tantsu- ja laulupidude jät-
kusuutlikkuse eest," ütles 
Toomi õpilane Ilma 
Adamson. "Ullo Toomi pä-
randist on sündinud need 
traditsioonilised peod, mida 
täna teame ja millest oleme 
osa saanud. Meie kohus on 
järeltulijatena edasi kanda 
seda traditsiooni järgmistele 
põlvkondadele."

Möödunud nädalal allkirjas-
tasid linn, Eesti rahvamuusika 
ja rahvatantsu selts, MTÜ Tant-
sutaat ning MTÜ Eesti spor-
diselts Kalev heade kavatsus-
te kokkuleppe, et jäädvustada 
Ullo Toomi pärandit.Parimaks 
asukohaks Ullo Toomi mäles-
tuse jäädvustamiseks on Kale-
vi staadion, mis on pikka ae-
ga olnud ning jääb ka tulevi-
kus suurte tantsupidude toimu-
mise paigaks. Toomi mälestu-
se jäädvustamiseks on vajalik 
korraldada ideekonkurss.

"Kui 2016.aastal alustati Ka-
levi staadioni rekonstrueeri-
mist, kaasasime kogu tantsu-
rahva sellesse protsessi," rää-
kis MTÜ Eesti Spordiselts Ka-
lev juhatuse liige Aleksander 
Tammert. "Et kui Kalevi staa-

dion saab uue kuue, mis ta tä-
naseks on saanud, säilib ta ka 
tantsupidude hällina ja tant-
surahval oleks seal oma kodu 
ja hea olla. Meil on suur rõõm 
olla kogu järgnevateks sajandi-
teks Ullo Toomi skulptuuri ko-
dukohaks."

Linnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul on sümboolne, et kok-
kulepe allkirjastati Ullo Toomi 
120. sünniaastapäeval. "Muusi-
ka ja tants on meie rahva kul-
tuuripärandi lahutamatu osa. 
Järgmisel aastal toimuvad mit-
med üritused, mis on pühenda-
tud Ullo Toomile ja tema päran-
dile, mis tuletab ühtlasi meelde, 
mis on meie kultuuri selgroog 
ja väärtused. Ja kes on need 
inimesed, kes on neid kand-
nud ja meile edasi andnud," 
rääkis Kõlvart. "Ent sealjuures 
on oluline ka materiaalne pä-
rand, sest see aitab edasi kan-
da vaimset pärandit. Nii seob-
ki Kalevi staadionile kavanda-
tav Ullo Toomi mälestus ajalu-
gu oleviku ja tulevikuga."

Ullo Toomi oli rahvatantsu-
pedagoog ja tantsujuht, kes ko-
gus ja kirjeldas rahvapärimus-
likke tantse.

Aastal 1950 ilmus Toomi 
raamat "Eesti rahvatantsud", 
mida kutsutakse ka "tantsu-
piibliks" ning mis on siiani esi-

meseks õppematerjaliks tants-
ujuhtidele. Toomi on loonud 
mitmeid rahvapärimisel põhi-
nevaid tantse nagu näiteks Kol-
hoositants, Kosjatants ja Tui-
suline.

Adamsoni sõnul oli Too-
mi tantsutundides nõudlik ja 
range. "Kui muusikat õpetab 
inimene, kes on hea muusi-
kalise kuulmisega, siis tantsu 
peab õpetama inimene, kellel 
on suurepärane silm," kirjeldas 
ta. "Mäletan, kui meil tunnis 
sammud sassi läksid, märkas 
õpetaja Toomi kohe, tuli meie 
juurde ja parandas meid. Nä-
gin tema tundides tantsu hoo-
pis teisiti, kui olin seda lap-
sena näinud. Ma läksin tema 
juurde teadmisega, et ma ik-
ka oskan tantsida, aga pide-
valt käis sammude lihvimine 
ja korrigeerimine."

Toomi on tantsutaat nagu Er-
nesaks on laulutaat. "Mõlemad 
olid oma alal väga auväärsed 
inimesed ja mina panen nen-
de vahele võrdusmärgi," üt-
les Adamson. "Kui need kaks 
meest ei oleks Nõukogude ajal 
laulupeo komisjonis meie lau-
lu- ja tantsupidude jätkusuut-
likkuse eest seisnud, ei oleks 
me täna siin."

Toomi kultuuripärandist on 
sirgunud suured tantsupeod. 

"Ta oskas massid liikuma pan-
na," lisas Adamson. "Unistan, 
kuidas Toomi istub Kalevi staa-
dionil oma muheda ja mõnu-
sa näoga, vaatab väljaku poole 
ning tunneb rõõmu meie tant-
supidudest nagu Ernesaks lau-
luväljakul laulupidudest."

Ullo Toomi aasta raames 
korraldab Eesti rahvatant-
su ja rahvamuusika selts mit-
meid sündmusi. “Avapaugu an-
nab ühistantsimine, mis leiab 
aset vabaduse väljakul," rääkis 
ta. "Selle mõttega on liitunud 
ka teised linnad näiteks Nar-
va, Valga ja Jõhvi. Toomi aas-
ta raames toimub jaanuaris ka 
uute tantsude konkurss 2022, 
et meie tantsurühmadel oleks 
värsket ja uut repertuaari, mi-
da tantsida."

Kultuuripärand on sirgunud 
mineviku juurtest. "Toomi hak-
kas Raudkatsi jälgedest korja-
ma rahvatantse ja oma esime-
sed alglavastused tegi ta rahva-
tantsude peal," kirjeldas Adam-
son. "Ta soovis näha, kuidas tu-
levad välja massijoonised. Tema 
oli see mees, kes hakkas nen-
dele mineviku juurtele tüve ja 
latva. Ta hakkas tantse looma, 
innustas tantsuõpetajaid tant-
su looma, temas oli energiat ja 
lugupidamist."
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niseks tööks. Kui need ette-
valmistused on tehtud, tea-
tame häirekeskusele, et ole-
me valmis tööd tegema. Kui 
läheb õnneks, siis saame veel 
ka hommikukohvi võtta, aga 
kui tuleb kohe väljakutse, siis 
ei saa. 

Ütlesite, et vahetus kestab öö-
päev läbi, kas tõesti nii kaua?

Paljud meedikud eelistavad 
teha pikki 24-tunniseid vahe-
tusi. Teed selle ära, siis on roh-
kem vaba aega. On muidugi 
võimalik töötada ka 12 tun-
di. Need, kes on täiskohaga 
kiirabis tööl, teevad kuus seit-
se 24-tunnist vahetust. 

 Paljudel kiirabi inimestel 
on veel ka teine töö. Kes sõi-
dab taksot, kes töötab ehitu-
sel, kes kus.  Minul on näiteks 
oma alpinismifirma, me tege-
leme kõrgtöödega. Käime köi-
tega igal pool rippumas, kuhu 
tellingutega või tõstukiga ligi 
ei pääse. Eks see ole adrenalii-
ni koha pealt natuke sarnane 
kiirabi tööle. Sa ripud kõrgel, 
ohu element on kogu aeg juures. 
Miskipärast ei suuda ma sel-
lest adrenaliinivaja-
dusest lahti lasta, 
et ka teine te-
gevus on sel-
line. Sellega 
ma suu-
dan end 
küll tüh-
jaks laa-
dida nen-
dest pin-
getest, mis 
tekivad me-
ditsiini vallas. 
See kõrgema ris-
kiga töö tähendab, et 
pead olema kogu aeg valvel, 
fookus peab olema paigas. Sa 
pead olema alati kohal selles 
kohas, sest kui sa midagi va-
lesti teed, siis potsatad alla. See 

puhastab pea igasugustest kiir-
abi mõtetest. Minule sobib sel-
line asi väga hästi. 

Pikk vahetus on kurnav. Kui-
das te oma tervist hoiate?

Ma ei oskagi ütelda. Meil on 
siin inimesi, kes on neliküm-
mend aastat Tallinna kiirabis 
tööd teinud, kuid ikka veel vä-
ga kõbusad tegelased. Nad on 
küll juba pensionieas, aga ik-
ka vuravad ringi, teevad kõi-
ke, mis vaja, elustavad inime-
si. Eks sa pead oskama puha-
ta, kui sul on vaba hetk. 

Kahjuks näed samas ka pal-
ju elu lõppemist. Keegi, keda 
ei õnnestu päästa, lahkub siit 
ilmast. Siis on vaja ka palju ra-
hulikku meelt, et mitte endast 
välja minna. Kiirabi töös käi-
vad meeleolud üles-alla, ühest 
äärmusest teise. Sa pead kõige 
sellega toime tulema. 

Meediku elukutse on erili-
ne ja vajab ka erilisi isikutüü-
pe, kelle see sobib ja kes selle 
töö peale üldse pidama jäävad. 

Sa käid väga paljude ini-
meste juures kodus, näed vä-
ga palju elusid, katkiseid elu-
sid. Tahes-tahtmata jääb mi-
dagi külge. Need, kes istu-

vad kusagil kontoris ja vaata-
vad arvutist oma ta-

beleid, suudavad 
kiiremini õh-

tul töömõt-
ted peast 
minema 
visata. 

Mis aitab 
teil emot-
sionaal-

selt toime 
tulla?
Kui on ras-

ked olukorrad, 
näiteks mõne väi-

kelapse elustamine, mis ei 
õnnestu, siis on Tallinna kiir-
abi töötajatele antud ka psüh-
holoogilist abi. Meil on olemas 
oma psühhiaater, kelle jutule 

saab minna. Hea on ka, kui 
sul on oma sõbrad, kellega 
saad neid asju jagada ja end 
tühjaks rääkida. Kõige hullem 
on see, kui kõik jääb su sisse 
keema. Sa ei taha selle asjaga 
koju minna. Kodused ju päe-
vast päeva neid meditsiinijut-
te kuulata ei taha. Nad ei ta-
lu seda. Neile võib see pidev 
jutt hakata vastu ja nii teki-
vad kodus lisapinged. 

Ka hobid aitavad neid pin-
geid maandada. See raskete 
emotsionaalsete olukordade 
läbi elamine ongi kiirabi töös 
kõige raskem probleem. 

Kuidas te kahe töö kõrvalt 
magada saate?

Vaat ongi nii, et sa pead oma 
unerütmi eest hoolitsema. Kui 
lõpetad hommikul valve ja lä-
hed kohe magama, siis sa oled 
järgmisel öösel üleval. Seepä-
rast proovin seda magamami-
nekut venitada õhtu peale, lä-
hen magama kell kuus. 

Miks peab kiirabis töötades 
veel teine töökoht olema? Kas 
rahast tuleb puudu?

Tallinna kiirabis on üldse 
Eesti kiirabiasutuste kõige suu-
remad palgad. Nii et elab ära 
küll. Aga see teine töökoht 
on paljudel vaimse tasakaalu 

säilitamiseks. Kui sa elad ai-
nult kiirabi meditsiinimaail-
mas, siis sa väsid kiiresti ära 
ja põled läbi. Paljud teevad-
ki muud tööd selle pärast, et 
elus oleks ka muud peale me-
ditsiini. Asi pole rahas, vaid 
selles, kuidas nendest paina-
jatest vabaneda. 

Mina küll ei näe meie palgas 
probleemi. Ei ole nii, et meie 
töötajaid ei saaks näiteks pan-
galaenu. Brigaadi juht teenib 
kuus kuni 1800 eurot ja sellega 
saab küll hakkama. Muud tege-
vused on aga vajalikud, et jää-
da tasakaalu, mitte läbi põleda. 

Ma saan aru, et päästjatel 
on jälle oma probleemid, meie 
tööd otseselt niimoodi võrrel-
da ei saa. 

Kui palju väljakutseid ühes 
ööpäev läbi kestvas vahetu-
ses tuleb?

See on ka erinev ja käib 
hooti. Koroona haripunktis oli 
väga palju väljakutseid. Nüüd 
on jälle vähem, aga kuusteist 
kutset võib ikka vahetuse kes-
tel ära tulla. 

Näiteks äsja saime kutse, 
sõitsime kohale viis minutit. 
Kohapeal toimetasime umbes 
pool tundi, siis sõitsime pat-
siendiga haiglasse. Sõit kestis 
ka umbes seditse minutit, aga 

seal patsienti vastu ei võetud. 
Teises haiglas ootasime järje-
korras 40 minutit, enne kui 
patsient vastu võeti. Kogu see 
väljakutse kestis nii poolteist 
tundi. See on tegelikult päris 
pikk aeg. 

Milline on teie jaoks rahulik, 
milline kiire aeg?

Väga rahulik valve on see, 
kui on ainult kümme väljakut-
set. Kutsed käivad ka lainete-
na. Tavaliselt hakkavad need 
hommikul peale ja jooksevad 
õhtuni välja. Lõunat saame 
süüa alles kella viie-kuue pai-
ku. Siis hakkavad peale õhtu-
sed väljakutsed. Nii läheb see 
kella üheni öösel. Siis jäävad 
väljakutsed vähemaks. Kella 
kolmest kuni seitsmeni tuleb 
mõni üksik kutse. 

On ka erinevus, kus val-
ves olla. Koplis ja Lasnamäel 
näiteks on kogu aeg väljakut-
seid. Kesklinnas on veidi rahu-
likum. Loevad ka kuupäevad, 
sest riigipühadel ja palgapäeva-
del on meil palju väljakutseid. 
Aga pole vahet, mis kell või 
nädalapäev parajasti on, mee-
dik peab alati olema terav na-
gu pliiats igal väljakutsel. See-
ga tuleb vaadata, kuidas oma 
energiavarusid jaotada. 

Aga kas kiirabi aitab ka 
päästjaid?

Jah, kui on näiteks maja-
põleng, siis käime tuletõrju-
jaid turvamas, et kui nendega 
peaks midagi juhtuma, oleks 
abi kohe olemas. Niisugune 
koostöö siis. 

Kui kiiresti peate väljakutsele 
reageerima?

Kui on tegemist kõige ras-
kemate juhtumitega, ehk na-
gu me ütleme – delta välja-
kutse, siis peab brigaad olema 
ühe minutiga autos ja mak-
simaalselt seitsme minutiga 
peame olema juba patsien-
di juures. 

See oleneb, milline liiklusti-
hedus parajasti on. Õhtul kella 
viie paiku on suhteliselt raske 
läbi murda, sest kõik tänavad 
on autosid täis ja keegi ei saa 
ruumi teha ega kõrvale põi-
gata. Ega keegi ju kuritahtli-
kult ees pole ega aeglaselt ei 
sõida, liiklus on lihtsalt täies-
ti umbes. Delta väljakutse on 
tegelikult see õige kiirabitöö, 
milleks me oleme õppinud ja 
valmistunud. Neid tuleb ette 
igas valves vähemalt üks, aga 
sageli rohkem. 

Põhjuseid on selleks väl-
jakutseks palju. Kas on sü-
dameprobleemid, et vaja on 
hakata elustama, on ka hin-
gamisprobleemid. Siis tule-
vad liiklusõnnetused. Või ku-
kub keegi kusagilt alla. Tihti 
pannakse ka teistele väljakut-
setele igaks juhuks delta kül-
ge, kui on kahtlus, et inimese 
elu võib olla ohus. Tihti saa-
me teel selle juhtumi kohta 
täiendavat infot ja selgub, et 
asi pole nii hull, nagu algul 
tundus, ja delta hakkab mu-
renema järgmise kategooria 
väljakutseks. Aga tähtis on 
see, et me juba oleme välja 
sõitnud ja liigume õiges suu-
nas. Kohapeal selgub ju alati 
kõik kõige täpsemalt. 

Kui helistad häirekeskuse 
numbril 112 ja ütled, et mu 
laps kukkus puu otsast alla, 
siis häirekeskus, kui on sel-
le teate ära kuulanud, küsib 
juurde detaile, selgitab, kus 
on kõige lähem vaba brigaad 
ja alles mõne aja pärast peale 
helistamist lülitume meie prot-
sessi. Aga patsiendi jaoks aeg 
jookseb. Kui näiteks kutsuja 
elab Nõmmel, aga lähim vaba 
brigaad asub kesklinnas ja on 
tipptund, siis läheb paratama-
tult aega, enne kui auto koha-
le jõuab. Aga kui takistusi teel 
pole, siis jõuab brigaad liiku-
ma hakkamisest seitsme mi-
nutiga küll kohale. 

Trambergi sõnul võib mõnikord tunduda, et inimese tervisenäitajad on 
korras, kiirabiautos aga selgub tema olukorra tõsidus.  Albert Truuväärt

Ullo Toomi nimelise stipendiumi sai seekord koreograaf-lavastaja, filo-
soofiadoktor, tantsuanalüütik ja -uurija Sille Kapper-Tiisler. Albert Truuväärt

Raekojas läks 
sel puhul lahti 
suisa stiilseks 
vana-aja tant-
supeoks. 
Albert Truuväärt

Elule turgutatud 
joodik on paraku 

paari tunni pärast 
samas seisus täna-

val tagasi.

Tantsujuht Ullo Toomi mälestuse jäädvustamiseks tuleb ideekonkurss

algus lk 12–13
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"Varem arvati, et koer peab 
olema ketis ning omaniku 
vara ja aeda valvama. Nüüd 
on selleks aga ju signalisat-
sioon! Minule on koer selt-
siline, nagu oma pere liige," 
ütles 22 aastat koertekas-
vatusega tegelenud Leelo 
Ratas, kes oma Muraste ko-
du avaras õues teraapia-
koera kasvatab. 

Laigulise kasukaga Charlie 
näitab oma rõõmsa olekuga ko-
he, et ta sobib hästi teraapiakoe-
raks. Ta ei urise võõraid märga-
tes ega jää ähvardavalt altkulmu 
põrnitsema või  hambaid ohtli-
kult irevile ajama. Charlie jook-
seb võõraid tervitama kohe, kui 
õuevärav avaneb. Surub end kü-
lalistele külje vastu ja ilmselgelt 
naudib lähedust. "Majavalvurit 
temast ilmselt ei saa?" uurime 
koera omanikult. "Koeri on lä-
bi ajaloo võetud eri põhjustel," 
vastab Ratas. "Varem arvati, 
et koer peab olema ketis ning 
omaniku vara ja aeda valvama. 
Nüüd on selleks aga ju signali-
satsioon! Minule on koer seltsi-
line, nagu oma pere liige. Ise-
gi kui tuled õhtul hilja ja koer 
on päev läbi üksi olnud, on ta 
sind nähes siiralt õnnelik. Sel-
lisest tingimusteta armastusest 
on tänapäeval suur puudus!"

Esimese koera omanikuks sai 
Ratas üsna juhuslikult. "Root-
sist kingiti! Ma ei osanud isegi 
tõugu määrata," meenutas ta. 
"Raamatust selgus, et tegu on 
dalmaatsia koeraga. Nemad on-
gi jäänud minu lemmikuks lä-
bi aastakümnete. Nad on intel-
ligentsed ja rahulikud, aga kui 
vaja, vägagi aktiivsed."

Hinded sõbralikkuse eest
Nüüd on Ratasel Euroopa eri 

riikidest saadud näitusekarikaid 
juba tuhande ringis. Kui näitustel 
hinnatakse missivõistluste laadis 
ennekõike dalmaatsia koera ilu 
ja anatoomiat, liikumist ja täp-
pide laadi, siis nüüd tahab Ra-
tas lemmiklooma inimese hea-
olu teenistuseks treenida. "Ini-
mesed on tänapäeval eri põh-
justel väga üksikud," märkis ta. 
"Internetisajandil käivad asjad 
virtuaalselt ja kokku saadakse 
vähe. Covid on eraldumist veel-
gi suurendanud. Kokku saadak-
se Facebookis või messengeris."  

Horvaatiast saabus seltsi 
pakkuv Charlie veel kutsika-
na. "Nüüd on Charlie 15 kuud 

vana ja teraapiakoeraks igati so-
biv," ütles Ratas.  "Olen koer-
tega näitustel osalenud juba üle 
kahekümne aasta ja nüüd mõt-
lesin, et võiksin koerte kasvata-
jana ühiskonnale midagi kasu-
likku tagasi anda. Ma olen õp-
pinud hindama ka koerte tar-
kust ja sõbralikkust. Kaotasin 
eelmisel aastal oma vanemad 
ja tunnen eakamatest inimes-
test nüüd suurt puudust. Teraa-
piakoera juhiks õppima ajendas-
ki mind võimalus sel viisil va-
nemaid inimesi rõõmustada." 

Ratase sõnul mõjuvad koe-
rad teraapiliselt juba ainuüksi 
oma lähedusega. Looma silita-
des on pinged maandatud. "Mi-
nu vanemad elasid kolm ja pool 
aastat hooldekodus. Ema enam 
liikuda ei saanud, aga vaim oli 
endiselt ergas. Päevad muutu-
vad sellises kohas üksluiseks 
ja igavaks, kuigi olemas on nii 
soe söök kui ka kõik mugavu-
sed. Aga puudu jääb kontaktist 
välismaailmaga. Kuigi tantsijad 
ja lauljad käivad esinemas, jääb 
tegelikust kodutundest vajaka. 
Looma siirus ja õnnelik olek 
paneb aga vanadekodu asukail 

silmad särama ja loob tavapä-
rase kodu meeleolu. See on ka 
põhjus, miks ma teraapiakoe-
ra juhiks pürgin. Tahan inime-
si aidata!"

Võime pingetest vabastada
Tulevane teraapiakoer peab 

enne teenistusse asumist läbi-
ma katsed ja olema kindla ise-
loomuga. "Ta peab armastama 
inimesi, see on kõige tähtsam," 
on Ratas veendunud. "Teraapia-
koer on sõbralik ja rõõmus kõi-
gi üle! Mitte nii, et ühele teen 
urr-urr, teist põrnitsen kaugu-
sest ja kolmanda peale hakkan 
haukuma. Hinnatakse tema rea-
geeringuid näiteks talle tekki 
peale visates, teda ruumi üksi 
jättes või teise koeraga kokku 
saades. Teraapiakoer peab ole-
ma suuteline kerget stressi talu-
ma. Valjud ja ootamatud hääled 
teda ehmatada ei tohi. Jälgitak-
se tema mänguoskust ja seda-
gi, kuidas ta maiust käest vastu 
võtab – kas valusalt hammaste-
ga või pehmelt." 

Kui loom ruumi siseneb, peab 
ta korralikult käituma. Inimene 
ei peaks end tundma ohustatuna, 
mida kõrged hüpped või kargle-
mine ju põhjustada võivad. Te-
raapiakoeri kasutatakse ka las-
teasutustes – lugemisraskustega 
laps loeb koerale ette. 

"Lapsel tekib motivatsioon – 
koer saab ju nii targemaks! Kee-
lebarjääri siin ei teki," rääkis Ra-
tas. "Koer oskab kehakeelena 
suhelda igas keeles. Sõjapõgeni-
ke lapsed võiksid nii kergemi-
ni traumadest üle saada. Koeral 
on võime last pingetest vabas-
tada, looma lähedus võtab pin-
ged maha. Kuid teraapiakoera-
ga suhtlemiseks ei pea tingima-
ta endal mingit häda olema. Pal-
jud inimesed ei saa lihtsalt en-
dale koera võtmist olude tõttu 
lubada, kuigi koeraga suhtlemi-
sest hoolivad väga."

Õuel jookseb Charlie kõrval 
veel neli kahekuust kutsikat. Ne-
mad alles ootavad oma uut ko-
du Hollandis, Belgias ja Itaalias, 
samal ajal kui nende neli õde-
venda on äsja Lätti ja Taani ela-
ma läinud. Charlie oskab ener-
gilisi sülest sülle kippuvad kut-
sikaid tõeliselt teraapiliselt vai-
gistada. Ta paneb käpa turjale, 
vaatab otsa ja kutsikas rahuneb-
ki! Kurja nägu pole vajagi teha. 
Kuulekas on loomake ka. Igata-
hes istu!-käskluse peale toetab 
ta end jalamaid tagajalgadele. 
Oma nime kuuldes on vajadusel 
aga kauge maa tagantki  kraps-
ti perenaise kõrval. 

Uus eriala õpetab inimesi oma töö jaoks  
koertega suhtlema
"Põhimõtteliselt võib iga omanik kooli-
tada oma koerast teraapiakoera," 
lausus Tallinna Ülikooli täiendusõp-
pe koolitusjuht Katrin Soidra-Zu-
jev. 

Tallinna ülikooli loodus- ja tervise-
teaduste instituudis saab peagi uud-
sena omandada mikrokraadi inimese ja 
looma interaktsioonide õppekaval.

"Anname praktilisi teadmisi looma ja inimese 
teraapilistest suhetest," rääkis Soidra-Zujev, kelle 
sõnul avaneb nii võimalus tundma õppida kesk-
konna, inimeste ja loomade vastastikuseid suh-
teid teaduspõhiselt. "Õppima oodatud on need, 
kes soovivad tulevikus kaasata oma erialasesse 
tegevusse loomi. Põhimõtteliselt võib iga omanik 
koolitada oma koerast teraapiakoera!"

Teraapiakoeraks passib enesekindel, rõõmsa-
meelne, rahulik ja kergesti kohanev loom. Sobida 
võib iga tõu esindaja, kellel need tarvilikud oma-
dused olemas. Teraapiakoerad ei ole teenistus- 
ega abikoerad. Abikoerad aitavad inimesi otse-
selt ja neil on juriidiline õigus saata omanikku 
peaaegu kõikjal.

Kuigi mõnes mõttes võib iga seltsikoera teraa-
piakoeraks pidada, hõlmab teraapiakoera mõiste 
siiski palju enamaid oskusi ja omadusi, mis igale 

seltsikoerale hädavajalikud pole. Teraa-
piakoerad aitavad koolitusjuhi sõnul 

mitmesuguste haigustega inimesi. 
Näiteks autiste ja suhtlemisraskus-
tega inimesi, psüühilise trauma üle 
elanud lapsi või täiskasvanuid. Mõ-
nikord piirdub abi küll vaid sellega, et 

inimene hakkab üle pika aja taas nae-
ratama, kuid seegi on suur edasiminek.

Ülikooli õppekava on eelduseks kandideeri-
misel mikrokraadile "Loodust ja loomi kaasavad 
sekkumised".  Mikrokraadi omandama on ooda-
tud vähemalt bakalaureusekraadiga õppijad, kel 
soov rakendada uusi teadmisi inimese tervise ja 
heaolu edendamisel. 

"Olen koertealase nõustamisega tegelenud üle 
kahekümne aasta," ütles üks tulevasi õppejõude, 
koerte käitumisnõustaja ja teraapiakoerte testija 
Katrina Jõemaa. "Mu igapäevane töö on seotud 
koertega, olen olnud teenistuskoera juht üle viie-
teistkümne aasta. Nõustan Varjupaikade MTÜ 
Tallinna loomade varjupaika. Treeneriks õppisin 
praktilise töö käigus mitme aasta jooksul Alla 
Petrova käe all, tööd alustasin teenistuskoerte 
klubi Domino Center kutsikakooli ja - treeningute 
ning näitusekoolituste ettevalmistusega. Olen 
õpetanud jälje- ja ninatööd."

KOGENUD KOERAKASVATAJA: 
Ketikoerte asemel rõõmustavad 
inimesi sõbralikud teraapiakoerad

Leelo Ratase sõnul on rahuliku ja sõbraliku ise-
loomuga dalmaatslased head teraapiakoerad.
Albert Truuväärt
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Kepikõnni  
treeningud algavad 
uue hooga

Lasnamäel Pae ja Tondiraba pargis al-
gavad taas kõigile jõukohased kepikõn-
nitreeningud. Treeninguid viib läbi ja õi-
get kepikõnni tehnikat aitab õppida  lii-
kumisnõustaja Rene Meimer. Treenin-
gud toimuvad neljapäeviti algusega kl 
18 Tondiraba pargis. Pae pargis toimu-
vad treeningud laupäeviti, 15., 22. ja 29. 
oktoobril algusega kl 12.  Treeningutes 
osalemine ja käimiskeppide rent on ko-
hapeal tasuta, täiendav info tel 645 
7702.
 

Disaininädal mõtleb 
keskkonnale
XVII disainiöö toimub 19.-25. septembri-
ni ning võtab fookusesse teemad, mis 
on seotud kestlikkuse ja rohedisainiga.
Seekordse disainifestivali keskuseks on 
tsaariaegse Balti Manufaktuuri ruumid, 
kuhu tavatingimustes pole võimalik pää-
seda. Disainiöö jõuab aga ka kaugema-
le: üle linna löövad särama eri näitusi, 
ringkäike ja töötube pakkuvad satellii-
did. Toimuvad mitmed tähtsündmused, 
nagu disainiauhindade gala, rahvusva-
heline konverents "Rohe-olemine: 
WTF*", rõivadisainietendus D_O_M, 
tootedisainiauhind BRUNO väljapanek, 
disainikoolide näitus ning Disainitänav. 
Lähem info https://disainioo.ee/2022-
programm
 

Hopneri majas näeb 
Ungari kunstniku 
maalinäitust
Hopneri maja kontserdisaalis avati Un-
gari kunstniku Virág Dóczi maalinäitus 
"Isikueetika". Dóczi abstraktsete mui-
nasjutuliste kunstiteoste eesmärk on 
viia vaataja teadlikult tagasi unistuste 
maailma, tema maalidel peegelduvad 
mitmed hingeseisundid ja kujutlusvõi-
mele lisab hoogu eri tehnikate kasuta-
mine. 20 iselaadsest maalist koosnev 
näitus jääb üles novembri lõpuni ja seda 
saab külastada Hopneri majas toimuva-
te ürituste ajal.

MERIVÄLJA KOOL SAI  
TASAKAALULIINI
Äsja sai tasakaaluliini Heki tee 16 asuv Merivälja kool, 
üle Eesti paigaldatakse koolide õuealadele septembril 
veel 75 tasakaaluliini. Kahe aasta jooksul on sama liini 
saanud 150 kooli ehk juba ligi kolmandik meie kooli-
dest. Teadaolevalt on tegemist Euroopa rekordiga. 
Slackline’i saavad nii õpilased ja kui ka õpetajad kasu-
tada liikumisõpetuse tunnis, vahetunnis ja koolivälisel 
ajal arendamaks, et arendada oma osavust ja koordi-
natsiooni.

Minu  
TALLINN

Looma siiras rõõm oma  
peremehe üle on lemmiku  
eest nähtud vaeva väärt

Poplaulja Marju Länik

Minu lemmikloomadeks on koerad. Kas nad kas-
vavad oma majas või korteris, polegi kõige 
tähtsam. Tähtis on hoolitsev ja tähelepanelik 
suhtumine. Tahan rõhutada, et lemmiklooma 
võtmine on vastutusrikas otsus. Tuleb harjuda 
mõttega, et päeva jooksul on vaja igati arves-
tada looma vajadustega – igapäevased jalu-
tuskäigud tuleks päevarutiini sisse kirjutada. 
Kui on vaja mitmeks päevaks kodust lahkuda, 
võib praegusel ajal ju ka näiteks lemmiklooma-
de hotelle kasutada. Kes on looma võtnud, teab 
ka seda, kui palju lemmik emotsionaalselt tagasi 
annab. Juba see, kui ta koju tulles sulle vastu 
jookseb ja tema silmis siirast rõõmu näed, on 
nähtud vaeva väärt.

• Pooltes Tallinna peredes elab mõni lemmikloom. Pealinn küsis,  
kui hoolsad on tallinlased oma lemmikute eest hoolitsemisel.

INNA UIT: Hooletusse  
jäetud loomadest on kahju

Minul lendavad papa-
goid toas vabalt ringi
Edukaim naiskulturist Inna Uit

Praegu on mul teiste 
lemmikloomade seas 
kaks papagoid. Meie 
kodus lendavad 
nad ringi vabalt, 
puuris on linnud 
siis, kui meid ko-
dus ei ole. Kui on 
hoolitsev omanik, 
siis papagoid ära ei 
lenda. Puuri viime 
need linnud ka siis, kui 
nad magavad. Kas siis 
õlal, käe või rinna peal. Ja 
et neil ikka hea uni tuleks, viska-

me puurile teki peale. Papagoid maga-
vad kaua, vajades keskmiselt 13 tunni 
pikkust und. Minu lemmikloomade hul-

ka kuuluvad koerte kõrvale ka 
kassid. Kasse peetakse 

iseseisvaks, kuid kodu-
kassid on ikka pere-

naise või peremehe 
hoole all. Sööta ja 
koristada tuleb 
järjepidevalt. Pä-
ris iseseisvad 
saavad olla ainult 
hulkuvad kassid, 

keda meil kahjuks 
ikkagi kohtab. 

Hooletusse jäetud 
loomadest on kahju.

Loomad muudavad 
laste immuunsüstee-
mi tugevamaks

Ettevõtja ja koolitaja Ville Jehe

Minul on korterites olnud kaks koera. 
Aegade jooksul on koerad har-
junud elama koos inimeste-
ga, kelle eluase on saa-
nud neile lausa loomuli-
kuks keskkonnaks. 
Kilpkonna ja hamstri 
elurütm on teistsu-
gune, olen seda lap-
sena kogenud. Ini-
mestega nad eriti 
harjunud ei ole, seetõt-
tu on neil ka oma puur. 
Olen tähele pannud, et 
koertega peredes on laste 

immuunsüsteem paremini välja kujune-
nud. Lapsed harjuvad eri bakteritega ja 
on keskmisest tervemad. Samuti õpi-
vad nad looma eest hoolt kandma. Tei-
se sotsiaalse olendi nimel tehtav pingu-
tus arendab hoolivust. Koera tuleb söö-
ta, treenida ja õue viia, nii et lemmikloo-

ma pidamine võib anda häid tule-
musi. Minul aitas see 

kujundada sportlikke 
eluviise, oli ju tarvis 

koeraga pidevalt 
jalutama minna. 
Tähtis on valida 
koer teadlikult ja 
uurida ka tema 
senist kasvu-
keskkonda. Kõik 

peab õnnestuma, 
sest mahajäetud 

koeri ja kasse on meil 
liigagi palju.

Akvaariumikaladega 
saab suurepäraselt 
suhelda

Zooloog Aleksei Turovski

Maailma parimad lemmik-
loomad on koerad ja kas-
sid – nemad on elanud 
tuhandeid aastaid ini-
mestega koos. Kui ini-
mene tahab lemmik-
looma võtta, tuleks 
tal esmalt nõu pidada 
nende inimestega, 
kellega ta koos elab. 
Tegemist on olulise otsu-
sega, milleks tuleb end eel-
nevalt põhjalikult ette valmis-
tada. Lemmiklooma omanik peab 
tutvuma nii looma omaduste kui ka va-

jadustega. Hästi toredad lemmikloo-
mad on akvaariumikalad, kellega saab 
suurepäraselt suheldagi. Kuldkalake 
näiteks tunneb ära oma peremehe ehk 
inimese, kes temaga tegeleb. Kalade 

korteriks on akvaarium. Siin 
aga tuleb arvestada se-

dagi, et eri liigid va-
javad erineva suu-

rusega akvaariu-
mi. Mõned liigid 
näiteks vaja-
vad minimaal-
selt 200 liitri 
suurust mahu-

tit. Igasse kor-
terisse selline ei 

sobi. Üldjuhul ei 
ole soovitav aseta-

da akvaariumi ka otse-
se päikesevalguse kätte, 

see on kaladele kurnav.

Kavas on tasuta kontserdid, filmi-
linastused, piknikud, keele- ja kul-
tuurikohvikud, üritused lastele 
jpm.

25. septembrini toimuvad Tallinnas 
8. rahvuskultuuride päevad, mille raa-
mes tõstetakse esile siin elavaid rahvus-
vähemusi ja nende kultuure. Kavas on 
tasuta kontserdid, filmilinastused, pik-
nikud, keele- ja kultuurikohvikud, üri-
tused lastele jpm.

"Vaatamata sellele, et praegu va-
litsevad keerulised ajad maailmapolii-
tikas ning ka tervisekriis ei ole päris 
seljatatud, on väga oluline, et Tallinn 
jätkab juba traditsiooniks kujunenud 
rahvuskultuuride päevadega, kus kõi-

gil pealinlastel ja külalistel on võima-
lik tutvuda eri  rahvuskultuuride ta-
vade, kombestiku ja ka köögiga," üt-
les abilinnapea Vadim Belobrovtsev. 

Üritused toimuvad linna kultuuri-
keskustes, raamatukogudes, kogukon-
naaedades jm ning need on valdavalt 
tasuta. Programmi raames toimuvad 
näiteks keelerännakud ja -kohvikud, 
osa saab võtta  rahvuskultuuride toidu-
töötubadest, õppida eri rahvaste tantse 
ja nautida maailmatasemel muusikaga 
kontserte. Lisaks saab näha mitmeid te-
maatilisi näitusi ja väljapanekuid ning 
osaleda suurel mitmekesise kultuuri-
programmiga etnolaadal.

Rahvuskultuuride päevad tutvustavad rahvusvähemuste kombeid
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