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advendikontserdileRahulikku saabuvat 

           advendiaega!
Jaani kirikusse 

8. detsembril kell 18.

Olete oodatud

Teie Kesklinna valitsus

TALLINNA KESKLINNAS ELAB 
63 409 INIMEST.
Linnaosa elanike arv suurenes 
oktoobris 165 võrra (kogu Tal-
linnas 638 võrra). Aasta algu-
sest on Kesklinnas lisandunud 
1763 elanikku ehk linnaosadest 
enim (linnas kokku 4429).
Allikas: rahvastikuregister, 1. november 

2017

Vaata ka...
Lk 2 Uus linnaosakogu

Lk 4-5 Ajaloost ja  
kultuurielust 

Lk 8 Pensionäritoetusest

Keskerakonna eesmärk on töötada oma 
valijate heaks, kuid see ei tähenda, nagu 
oleks teiste erakondade eest hääle andnute 
huvid vähem tähtsad. Võimu tuleb teosta-
da arvestades kõigi elanike ja kogu Tallinna 
arenguga.

Keskerakond seisab kõigi linlaste eest
Tänan kõiki Kesklinna elanikke, kes vali-
mistel osalesid ja oma hääle andsid! Ka 
siis, kui hääl läks mõne sellise poliitilise jõu 
või valimisliidu toetuseks, mis valimiskün-
nist ei ületanud, toetas see demokraatiat 
ning andis signaali ühiskonnale. 

Nagu kinnitab Keskerakonna koalit-
sioonilepe Eestimaa Rohelistega, polegi 
alati peamine, kui palju hääli üks või teine 
jõud kogub, vaid aus soov linna heaks pa-
nustada, mitte koostöövõimalustest isekalt 
loobuda. Roheline mõtteviis, keskkonna-
hoid, puhta vee ja õhu säilitamine on tulevi-
kuteemad, mis kindlasti toovad järgmistel 
valimistel rohelistele suurema toetuse. Aga 
juba praegu on võimalik rakendada nende 
teadmisi Tallinna heaks. Sellest ka rohelisi 

Valimispäeva hommikul oli õhk Tallinnas täis vastandumist, ent nüüdseks on saabunud koostöö- ja rahumeelne advendiaeg. 

Kirgi kütnud kohalikud valimised on selleks korraks läbi ning valimiste eel opositsiooni poolt välja 
käidud lubadus Keskerakond võimult kukutada saanud selge vastuse, et valijad pole sellega nõus. 
Võib ju kangekaelselt kinnitada, et Keskerakonna absoluutne enamus Tallinna linnavolikogus on  
minimaalne, kuid see on vaieldamatult olemas. 

Linnavolikogu otsustas 9. novembril, 
et Tallinna linnapeaks saab Taavi Aas.
Linnapea ettepanekul kinnitati linnava-
litsuse koosseisus abilinnapeadeks: 
Eha Võrk – vastutusala linnavaraamet; 
Kalle Klandorf – kommunaal- ja trans-
porditeemad, mupo; 
Andrei Novikov – linnaplaneerimine; 
Vadim Belobrovtsev –  haridus, kul-
tuur, sport; 
Tõnis Mölder – sotsiaal- ja tervishoiu-
amet; 
Aivar Riisalu – ettevõtlus ja innovat-
sioon;  
Züleyxa Izmailova – keskkonnaamet 
ja kaasamine. 
Uus linnavalitsus vabastas esimesel is-
tungil 10. novembril teenistusest linna- 
osavanemad ja määras asendajad uue 
vanema ametisse nimetamiseni.

Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosa 
eakate filmiklubi kava on koostatud 
esialgu tuleva aasta veebruari lõpuni 
ning sealt leiame rohkesti Eesti filmi-
klassikasse kuuluvaid linateoseid. Nii 
näiteks saab järgmisel nädalal, 21. 
novembri seansil vaadata režissöör 
Grigori Kromanovi 1979. aastal valmi-
nud filmi „Hukkunud Alpinisti hotell” ja 
nädal hiljem Helle Murdmaa „Nukitsa-
meest” (1981).

Detsembris on filmiklubi jõulupuh-
kusel ja jätkab taas 16. jaanuaril, kui li-
nastub Eesti-Gruusia ühistööna 2013. 
aastal valminud „Mandariinid”.   

Eakate filmiklubi kõik seansid toi-
muvad teisipäeviti algusega kell 12. 
Ootame ka uusi filmihuvilisi, kes saa-
vad end registreerida ja lisateavet küsi-
da telefonil  645 7200.

Eakate filmiklubi 
jätkab

Uus linnavalitsusValimistest, koostööst ja Tallinna tulevikust

linna valitsemisse kaasates lähtuti.
Kui linlane ühele või teisele poliitilisele 

jõule oma hääle usaldab, loodab ta eelkõi-
ge, et see aitab välja käidud lubadusi teoks 
teha. Oma häält andes ei oota tõenäoliselt 
enamik valijatest, et poliitikud asuksid va-
limiskampaania lõppedes ja tulemuste 
selgudes jätkuvalt vastandumise teele. 
Konstruktiivsusest ei saa juttugi olla, kui 
jutuajamised heidetakse kõrvale veel enne, 
kui need alatagi jõuavad. Mõistagi saab ka 
opositsioonis olles kriitikaga vajakajäämis-
tele tähelepanu juhtida ja seeläbi oma vali-
jate huve kaitsta …, aga ikkagi jääb õhku 
küsimus, miks üldse valijatele lubadusi 
jagada, kui ainsaks teoks jääb vaid vastan-
dumine?

Valimisaktiivsus jäi oodatust madalamaks
Vaevalt julges keegi ennustada, milliseks 
kujuneb neil valimistel Keskerakonna tu-
lemus. Eeldati, et Savisaare lahkulöömine 
koduparteist mõjutab tulemust märgatavalt. 
Nii läkski, ja kuigi Savisaare liit ei ületanud 
künnist ning staarpoliitiku isiklik häältesaak 

jäi kunagisega võrreldes tagasihoidlikuks, 
mõjutas ebaselgus ilmselt ja eelkõige vali-
misaktiivsust. Umbes 30 000 Keskerakon-
na pooldajat ei tulnudki välja ja tulemus jäi 
selle võrra kesisemaks. Siiski piisas kogu-
tud häältest, et juba viiendat korda järjest 
linnavolikogus absoluutne enamus võtta. 

Kindlasti mängis oma rolli osa erakon-
dade terav vastandumiskampaania, mis 
võis tekitada teatud hulgas valijates vastu-
meelsust ning eelistati sel korral oma häält 
mitte anda. 

Mainimist väärib ka ministrite ja riigi-
kogulaste valimistel kandideerimine, mis 
nn kahe tooli seaduse ja „partluse” tõttu 
samuti omajagu segadust tekitas.  

Võitis nii Tallinn kui ka Kesklinn
Valimisi võib lugeda kordaläinuks siis, kui 
nende tulemusel jätkub positiivne areng. 
Kesklinnas tundub igal juhul nii minevat 
ning selle üle on siiralt hea meel. Kõik, mida 
lähiaastatel tallinlaste jaoks kavandasime, 
viiakse ellu. Uut peatänavat, sadamaala 
ja Maakri ärikvartalit hõlmava ruumilise 

visiooni teostamine annab linnasüdamele 
juba lähiaastatel teise hingamise. Koostöö 
rohelistega aitab lahendada viimased Rei-
di teega seonduvad lahkarvamused ja viia 
Tallinna Euroopa rohelise pealinna tiitlile. 
Keskerakonna algatatud kaasamispoliitika 
liidab kogukondi ja välistab elanike võõrdu-
mise linnavõimust. 

Taavi Aas on valitud Tallinna linnapeaks 
ning ta on moodustanud endale tugeva 
meeskonna, mis sisaldab nooruslikku teo-
tahet, kuid tasakaaluks ka tugevat ja pika-
ajalist kogemust nii linnajuhtimises kui ka 
poliitikas. Tallinna ootavad neli töökat aas-
tat täis arengut, ideede elluviimist ja panus-
tamist paremasse elukeskkonda. Taavi Aas 
kandis linnapea vastutust juba viimased 
kaks aastat ning tegi seda hästi. Pean tema 
tasakaalukusest ja mõistlikkusest väga 
lugu, mistõttu ei kahtle, et ka järgmised neli 
aastat mööduvad edukalt. Tallinn on heades 
kätes. 

Taavi Pukk



Olla isa
Meeste roll laste kasvatamisel enne, nüüd ja tulevikus on üks neid 
teemasid, millest võib igal ajal kirjutada pikki arvamusi ning pidada 
kirglikke debatte. Eriti aktuaalseks muutuvad need aga novembri tei-
se pühapäeva eel, mil tähistatakse isadepäeva, sel aastal siis 12. 
novembril. 

Isadepäeva traditsioon sai alguse Ameerika Ühendriikidest, kus 
tänulik tütar soovis tunnustada oma sõjaveteranist isa, kes pärast 
abikaasa surma kasvatas üksi üles kuus last. Riiklikult hakati isa-
depäeva USA-s tähistama 1966. aastast ning Eestisse jõudis see 
taasiseseisvumise järel meie põhjanaabrite soomlaste vahendusel. 

Palju vahvaid ühisettevõtmisi isadele ja lastele
Kesklinnas tähistati isadepäeva 11. novembril Tallinna spordihallis. 
Tegemist oli juba traditsiooniks kujunenud sündmusega, kus isad 
koos lastega said sportlikult aega veeta. Tegevust jätkus kõigile, 
pere suurimatest päris pisikesteni välja. Põhitähelepanu oli ühistel 
ettevõtmistel. Dance Act stuudio juhendajad panid pidulised tantsi-
ma moekaid ja vähem kaasaegseid tantse ning ühes rütmis liikuma. 
Kunstnik Victoria Rekk õpetas koomikseid joonistama. Paberile sai 
kanda nii tuntud koomiksikujude uusi seiklusi kui ka kohapeal välja 
mõeldud superkangelaste ja niisama mõnusate tegelaste tegemisi. 
Niisugune koos joonistamine-väljamõtlemine on kindlasti märksa 
loomingulisem tegevus kui arvutimängude mängimine. Loodeta-
vasti jätkus koomiksite tegemine kodudeski ja tulevikus võib neist 
terve raamatu välja anda. 

Toekamat rassimist pakkus Korrus 3 maadlusklubi. Nii mõnigi 
mudilane sai oma esimesed maadlustarkused matil ning sooritati ka 
mitu sõbralikku nupuvõtet, ikka selleks, et lõbus ja tore oleks. La-
hendada tuli mõistatusi ja takistusrajal ennast ületada. Vahva päev 
lõppes igale osalejale kingituse ning teadmisega, et pole midagi 
ägedamat isaga veedetud ajast.

Nende tillukeste käte hellus
Mäletan, kuidas juba aastaid tagasi rääkis mulle üks vanem sõber, et 
kõige kaunim mälestus, mida ta alati suure soojusega meenutab, on 
see, kuidas väike tütar talle ikka ukse peale vastu jooksis ja kõvasti 
kallistas. „Nende tillukeste käte hellus on mul siiani meeles, ja olgu 
elus ükskõik milliseid raskusi, mõeldes nendele kallistustele, ei kar-
da ma midagi ning jaksan kõike,” tunnistas muidu nii tõsine mees. 
Tollal ei osanud ma seda tundepuhangut täielikult mõista. Ei olnud 
piisavalt elu kogenud. 

Nüüd olen juba üle aasta ise väikese tütre isa ning saan suure-
päraselt aru, mida tähendab oma lapse käte hellus. Mida tähendab 
oma lapse naeratus. Mida tähendab oma lapsega koos olemine. 
Mida tähendab isaks kasvamine ja seeläbi mehistumine. Justnimelt 
isaks kasvamine, sest oma lapse eest hoolitsedes ja teda õpetades 
õpid ka ise. Õpid aru saama, et sina polegi selle maailma keskpunkt 
ning ühtäkki on paljud senised tõekspidamised ja arusaamad muu-
tunud. Ees on uus teekond, aga sellest, mis seal ees ootab, pole 
aimugi. Tead vaid, et pead olema olemas kui vaja. Julgustama, ma-
nitsema, lõbustama, abistama, õpetama, lohutama. Olema olemas 
ja armastama, iga päev.

Vastutus oleviku ja tuleviku ees
Mulle tundub, et noorema põlvkonna mehed mõtlevad ja mõtesta-
vad enda kui isa rolli ehk rohkem, kui seda on seni meie ühiskonnas 
tehtud. Isad tahavad veeta aega oma laste ja pere keskel, harjumus-
pärane „isa toob vaid raha ja toidu koju” on üha enam minevikku va-
jumas. Loodetavasti muutuvad peredki aina püsivamaks ning jääb 
järjest vähemaks neid kodusid, kus lapse kalendrisse on märgitud 
nädal ema ja nädal isa juures. Ja neid kodusid, kus isa ei ole, sest 
ta ei taha oma vastutust kanda. Olla isa, see on vastutus oleviku 
ja tuleviku ees. Olla toetaja ning õigele rajale suunaja. Ükskõik kui 
tõsine üks mees võib ka olla, ei saa tema rinnas tuksuv isa süda 
enne rahu, kui ta teab, et lapsega on kõik hästi, et tal läheb kenasti. 

Head Kesklinna isad! Soovin teile õnne ja tahtmist ikka oma las-
tele elada, olgu need siis esimesi samme astuvad mudilased või 
juba täiskasvanud, kellel endal pered. Olla isa, see on privileeg, mille 
nimel tasub pingutada. Tuleb välja, et isaks saades elu alles algab. 

Taavi Pukk
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TAAVI RÕIVAS (Reformiera-
kond)
HELVE SÄRGAVA (SDE)
IVI EENMAA (Reformierakond)
SVEN SESTER (IRL)
JUHAN KANGILASKI (Reformi-
erakond)
KARL-MARTIN SINIJÄRV (SDE)
NATALIA MALLEUS (Keskera-
kond)
TAAVI PUKK (Keskerakond)
KRISTA KAMPUS (SDE)
TOOMAS ZUPPING (Reformi-
erakond)
MARGIT ELVISTE (Reformiera-
kond)
JAAK AHELIK (IRL)
AINI HÄRM (Keskerakond)
SERGEI GELLER (Keskerakond)
REET LAJA (SDE)
KAIDO KUKK (IRL)
KALLE MIHKELS (Keskerakond)
MEELIS SOLL (Reformierakond)
GEORG MÄNNIK (IRL)
GALINA TŠERNAVSKAJA 
(Keskerakond)
AIVO VASKE (IRL)

Mainekas rahvusvaheline reisi-
juhtide kirjastaja Lonely Planet 
nimetas Tallinna parima kvali-
teedi ja hinna suhtega linnaks, 
mida 2018. aastal kindlasti kü-
lastada tasub.  
Igal aastal korraldab Lonely Pla-
net kampaania „Best in Travel”, 
tõmbamaks tähelepanu maailma 
silmapaistvamatele sihtkohtadele. 
Võistlus toimub eri kategooriates, 
Tallinnal on au kanda võitjatiitlit ka-
tegoorias „Best Value Destination 
2018”.

Tallinna trumpideks said soo-
jad lõputud suvepäevad, maaliline Järgmine Kesklinna Sõnumite number ilmub 15. detsembril.

Jõuluvana ise tõi kuuse Raekoja 
platsile ja pakkus kohaletulnud 
uudistajatele kommigi. 

Tallinn – parima hinna ja kvaliteedi suhtega sihtkoht

Uuendusmeelne pealinn
Tallinn saavutas Euroopa innovatsioonipealinna konkursil 
teise koha ja sai 100 000-eurose eripreemia.
Tallinn jagas teist kohta Tel Aviviga. 
Esikoha ja miljon eurot auhinna-
raha sai Pariis, mille puhul tõsteti 
esile laiapõhjalist innovatsiooni-
käsitlust erinevates linnaelu vald-
kondades, samuti paljude osaliste, 
eriti laste ja noorte kaasamist linna 
kaasajastamisel.

Euroopa ühe uuendusmeelse-
ma riigi pealinnana esitles Tallinn 
ennast linnana, kus „tulevik on 
täna” (Tallinn – The City Where the 

Kesklinna valitsus leidis jõulu-
kuuse perekond Saarele kuuluvalt 
kinnistult Vääna-Jõesuust. Puu on 
poolsada aastat vana ja vääriline 
kaunistama jõuluaegse Tallinna 
ajaloolist keskust. Kesklinna va-
nem Taavi Pukk nentis, et esindus- 
puud valiti nagu alati kaua ja hoo-
likalt.

„Raekoja platsi jõulukuuse 
suhtes valitsevad suured ootused 
ning mõistagi oleme neid arvesta-
des püstitanud puule nii-öelda kõr-
gendatud nõuded: jõulupuu peab 
olema kohev, tihe ja piisavalt kõrge, 
ühesõnaga – see peab olema igati 
esinduslik ja ajaloolise koha väärili-
ne,” selgitas Pukk.

Eelmisel aastal pakutud puu
Kesklinna valitsuse üleskutset jär-
gides laekus tänavu 14 kuusepak-
kumist, kuid nende seast paraku 
sobivat jõulupuud ei leitud – kas 
oli puu liiga hõre või selle võra eba-
ühtlaselt arenenud. Nii tuli pöördu-
da tagasi eelmisel aastal pakutud 
kuuskede juurde, mille hulgas oli 
mitu nõudmistele vastavat puud. 
Lisaks kuuse enda väljanägemisele 
on oluline, et kasvukoht oleks ligi-
pääsetav ega jääks Tallinnast liiga 
kaugele. Vääna-Jõesuust pakutud 
kuusk vastas neile tingimustele. 

Jõulukuuse toomise operat-
sioon käivitus 9. novembri vara-
hommikul. Kuna puu kasvas väga 
kitsaste teedega suvilakoopera-
tiivis, siis oli õhus küsimus, kas 
suurtel masinatel õnnestub seal 
manööverdada. Kõik läks siiski 
edukalt ja pärast keskpäeva saa-
bus kuusk Raekoja platsile, kus 

Kesklinna 
linnaosakogu 
uus koosseis

vanalinn suurepäraste restoranide 
ja taskukohaste hindadega, linna 
erinevad asumid Kadriorust Kala-
majani ja nende lähedus, Tallinnas 
jõuab ka jala käies kiiresti kõikjale. 
Linnas valitsevad käsikäes mõnus 
kogukondlikkuse tunne ja hoogne 
areng, ometi on siin ka võimalus 

ma nimekirja köitvamatest ja eri-
palgelisematest kohtadest. Lõpliku 
sõna ütlevad Lonely Planeti nime-
kad meeskonnaliikmed omanikest 
toimetajateni.  

Reisigiid Lonely Planet on ol-
nud üle 40 aasta juhtiv reisigiide 
väljaandev bränd maailmas, pub-
litseerides üle 120 miljoni raamatu 
aastas. Selle veebikeskkonda kü-
lastab kuus ligi 15 miljonit ja sot-
siaalmeedias jälgib kokku üle 11 
miljoni inimese. 

Raepress

tunnetada vahetult kogu Eesti lähi-
ajalugu.   

 „Tallinna väliskülastajate uu-
ringutest ilmneb, et 97% turistidest 
soovitaks ka oma sõpradel-tuttava-
tel Tallinna külastada,” ütles abilin-
napea Eha Võrk. „2016. aastal tehti 
Tallinnasse 4,3 miljonit väliskülas-
tust, millest pooled olid ööbimise-
ga.”

Kuidas Lonely Planet nimekirju 
koostab? Kõige määravam on rei-
sijate vahetu tagasiside, ehe kasu-
tajakogemus. Reisijate tagasisidet 
vaagivad Lonely Planeti toimetajad, 
kes koostavad saadu põhjal lühe-

Future is Now). Taotlus tugines kol-
mele sambale:
• tõeline e-ühiskond, kus kõik on 
digitaalselt võimalik;
• terve elustiili linn, kus roheline ja 
tervislik eluviis on inimõigused;
• „teeme ära”-linn, kus loovus ja 
ühised ettevõtmised ühendavad 
kogukondasid.

Linnapea Taavi Aasa sõnul aitab 
tunnustus muuta Tallinna rahvusva-
heliselt veelgi konkurentsivõimelise-

maks, atraktiivseks nii omadele kui 
ka talentidele väljastpoolt. 100 000 
euro suurust preemiat plaanitakse 
kasutada kogukondade kaudu uute 
linnaelu paremaks muutvate ideede 
elluviimise toetamiseks.

Euroopa innovatsioonipealinna 
konkursil kandideeris 32 linna 17 
riigist. Lõppvooru pääsesid Berliin, 
Kopenhaagen, Helsingi, Pariis, Tal-
linn, Nice, Tampere, Tel Aviv, Aar-
hus ja Toulouse. 

Raekoja plats sai kauni jõulukuuse
Tallinna esindusjõulupuu toodi Vääna-Jõesuust 9. novembril. 

see ka kohe püsti pandi. Koos 
kuusega saabus jõuluvana, kel oli 
kaasas tavakohane kommikorv ja 
kõige tublimad said suu magusaks. 

Tuled Raekoja platsi jõulukuu-
sel süttivad 17. novembril koos 
jõuluturu avamisega.

Linnaosakogu asendusliikmed 
on:
OLLE KOOP (IRL), SALLA 
EVELIINA KOIVUAHO (IRL), 
MART PUKK (SDE), HAN-
NO MATTO (SDE), MERILEN 
MENTAAL(IRL), JULIA JUURIK 
(KE), MARGIT HIIET (SDE),  
RONALD ROSS (KE) LIA-
NA NÕGENE (Ref), RAINAR  
ENDEN (Ref), LEONARDO MEI-
GAS (IRL), RIINA KITT (IRL), 
PEETER KIVISTIK (Ref), VII-
DO POLIKARPUS (IRL), MA-
REK LEEMETS (KE), MEELIS 
KRAUTMANN (SDE), KALEV 
GROSS (EKRE), JAAK TUKSAM 
(IRL), ERKKI-ALO KIRDE (KE), 
IVAR KIVISIV (IRL), MARIKA 
VANAKÜLA (IRL), IIVI KANN 
(EKRE), TIINA MASING (SDE), 
ANDRES KRAAS (IRL), ARVI 
KÄÄRD (KE), ELSA METSAR 
(SDE), JAANUS-KARL RUISO 
(IRL), KATRIN HEELE ANDER-
SON (IRL), DENISS BIRJUK 
(KE), DMYTRO BONDARETS 
(KE), EHA LÕHMUS (IRL), ULVI  
KOOP (IRL), PEETER SOLMAN 
(IRL), ANTI LIPP (IRL), NATALIA 
DROGUL (KE), DMITRI ŠEGIDA 
(IRL). 



Kesklinna Sõnumid17. november 2017

TÄHTSAD TEEMAD

3

Tallinna praost ja Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu jälgis 7. novembri päikesepaistes kellade tõstmist kiriku torni.

Jaani kiriku kellamängus on 25 eri 
suuruses kella – kahe oktaavi jagu. 
Need valmisid paljude annetajate 
abiga, suurima kella kinkis kirikule 
Tallinna linn. 14–190 kilogrammi 
kaaluvad kellad valati Hollandi ku-
ninglikus kellavalukojas. 

17. detsembrist, mil Jaani ki-
rik saab 150-aastaseks, hakkavad 
kellad igal päevasel täistunnil män-
gima kauneid koraale. Kiriku täht-
päeva tähistamisest saavad aga 
linlased osa mitmel moel. 

Pühapäeval, 3. detsembril 
kell 12 näituse „Jaani kirik Tallinna 
linnaruumis” avamine. 

Ülevaade sellest, kuidas Jaani 
kirik üsna muutumatuna seisab 
150 aastat oma kohal ja kõik selle 
kiriku ümber on pidevas muutumi-
ses. Rohke pidimaterjaliga näituse 
on koos kogudusega koostanud 

ajaloomuuseumi töötajad. Näitus 
jääb kiriku lääneseintele vähemalt 
aastaks.

3. detsembril kell 16 Tallinna 
praostkonna I advendi ühiskontsert 
Jaani kirikus. Enam kui 250 lauljat 
ühendkooris esitavad üleva adven-
disõnumi.

Pühapäeval, 17. detsembril 
kell 9 Jaani koguduse palvus ema-
kirikus – Püha Vaimu kirikus. Nii 
toimus see ka täpselt 150 aastat 
tagasi, 1867. aastal. 

Politsei- ja piirivalveorkestri 
saatel protsessioon läbi vanalinna. 
Jaani kiriku ees kuulatakse esimest 
kellamängu tornis. 

Kell 10 kiriku 150. ja koguduse 
485. aastapäeva pidulik jumala-
teenistus Jaani kirikus. Teenistuse 
lõpus pakutakse kõigile kringlit ja 
teed.

30. novembril kell 8–9 toimuvad 
pealinna kolmes spordibaasis 
tasuta treeningud, mis annavad 
võimaluse osa saada varahom-
mikusest energialaengust pari-
mate treenerite juhendamisel. 
Treeningud on Sõle spordikes-
kuses, Lasnamäe kergejõusti-
kuhallis ja Tallinna spordihallis.

Sõle spordikeskuses on 
spordisõbrad oodatud osa saama 
ergastavast üldkehalisest treenin-
gust, mida viib läbi Eestis tuntud 
korvpallitreener Howard Frier. 

Lasnamäe kergejõustikuhallis 
on spordihuvilised oodatud vir-
gastavale hommikvõimlemisele, 
mida juhendab Tallinna linnavoli-
kogu esimees Mihhail Kõlvart. 

Tallinna spordihallis saab aga 
osaleda Nike Training Club’i sära-
vate ja professionaalsete treene-
rite eestvedamisel energiast pa-
katavas üldkehalises treeningus. 

Kõik treeningud pakuvad 
koormust tervele kehale, ei puu-

du ka lihtsad ning mõnusad 
soojendus- ja venitusharjutused. 
Iga osaleja saab kingituseks ma-
hediku ja võimaluse kuni aasta 
lõpuni käia tasuta sportimas. 
Osavõtt on tasuta, kuid vajalik 
on eelnev registreerimine. Tree-
ningud on sobilikud kõigile – 
nii uutele spordihuvilistele kui ka 
pikaaegsetele treenijatele.*

Kolmandat aastat järjest toi-
muva spordihommiku eesmärk 
on tuletada inimestele meelde, 
et mõõdukas liikumine on tähtis 
aasta ringi, ning ka pimedal ja 
külmal ajal on linnas selleks palju 
võimalusi. 

Spordihommiku peakorralda-
ja on Tallinna spordi- ja noorsoo-
amet. 

Lisainfo ja registreerimine: 
www.tallinn.ee/spordihommik.

*Treeningute ülesehituses on 
arvestatud enam 14+ vanuses 
osalistega.

Tallinn kutsub  
tasuta sportima

Oktoobris avatud multifunktsionaalne Sõle spordikeskus (Sõle 
40a) pakub linnarahvale rohkelt võimalusi tervisesportimiseks ja 
aktiivseks liikumiseks. 

Sõle spordikeskuses on eraldi saalid pallimängudeks, vehkle-
miseks, võitluskunstide harrastamiseks, judo- ja maadlustreeningu-
teks. Samuti on keskuses hea varustusega jõusaal ning ujula ka-
heksa 25-meetrise rajaga, millest kaks on avatud treeninguteväliselt 
kõigile linlastele. Samas on ka suur lastebassein.

Ujula on avatud kella 7–22. Kahetunnipileti hinnad algavad töö-
päeva hommikuti neljast eurost ja ulatuvad laupäeviti-pühapäeviti 
8,50 euroni (sooduspilet lastele, pensionäridele ja invaliididele on 
nädalavahetusel 6.50). 

E–R kella 7–16 maksab jõusaali pilet kaheks tunniks 5.50 ning 
kella 16–22, laupäeviti ja pühapäeviti 6.50 eurot. 

Hinnakirja ja Sõle spordikeskuse kontaktid leiab 
http://kristiinesport.ee/sole-spordikeskus/. 

Vast avatud Sõle  
spordikeskus ootab! 

Mardisandid Tallinna vanalinnas. 9. novembril täitsid mardisandid vanalinna laulu ja tantsuga. Traditsiooniks saanud mardilaupäeva 
tähistamises osalesid vanalinna hariduskolleegiumi ja Püha Miikaeli kooli õpilased. Abilinnapea Eha Võrk (fotol paremal) võttis vastu lustilises rongkäigus 
Raekoja platsile saabunud noored mardisandid, kes lugesid ette ettepanekud linnaisale ja head soovid linnarahvale. Lisaks päevakohastele lauludele ja 
ühisele ringmängutantsule tuli linna esindajal ka mõistatusi lahendada.  

Jaani kirik 150
7. novembril tõsteti Jaani kiriku torni 25 kellamängu kella, mis kiriku 
150. sünnipäevast alates hakkavad mängima kauneid meloodiaid. 

Tallinna kingitud suurim kell hetk enne üles hiivamist.



RAHVARINDE MUUSEUMIS 
JÕULUHOMMIK LASTELE. 1. detsember kell 10
Veedame vahva hommikupooliku muinasjutte kuulates ja jõulukaarte valmista-
des. Üritus on eelgistreerimisega: rrmuuseum@rrmuuseum.ee, tel 644 8193.

REISIJUTUD. VÄIKE EESTLANE SUURES MAAILMAS. 9. detsember kell 14
Reisijuttude sarja järgmisel üritusel viib Sergei Põlme meid Prantsuse Guajaa-
nasse. 2004. aastal avanes Põlmel võimalus veeta seal aasta. Ta elas keset 
vihmametsa väikeses eraldatud kommuunis (püüdes öösiti eksootilisi putukaid), 
kolleegideks Suriname suurpere, üks kohalik kanepisõber ja brasiillanna. Nen-
de juures majutusid kireva taustaga putukakollektsionäärid Euroopast ja Põhja-
Ameerikast ning kõike seda majandas Pariisist pärit väikeettevõtja.
 
NÄITUS „SUURMEES LEMBIT KOIK” 6.09–20.12.2017
Viimast kuud on võimalik vaadata näitust Lembit Koigist, kelle elu oli teguderoh-
ke: ta oli sporditegelane, ajakirjanik, autor ja Rahvarinde eestseisuse liige. Näitus 
annab ülevaate Koigi elust ja tööst.

NÄITUS „EESTLASED KREMLIS. EESTI SAADIKUD MAAILMAPOLIITIKAT  
TEGEMAS”. Alates 3. detsembrist
Juhan Aare ja Ivar Raigi mastaapne fotonäitus, mis kajastab Eesti teed iseseis-
vusele Kremli võimukoridoride kaudu.

Vabaduse väljak 9  •  tel 644 8193   
rrmuuseum@rrmuuseum.ee 
www.facebook.com/rrmuuseum

AJALUGU
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Novembris ehk hingedekuul on Neitsi- 
tornis Tallinna ajaloole pühendatud 
loengusarjas pimedasse aega sobi-
valt kavas müstilised teemad.

Loengud toimuvad laupäeviti Neit-
sitorni muuseumkohviku lektooriumis. 
4. novembril rääkis ajaloolane Toomas 
Abiline 1930. aastatel Tallinna suurel 
turul, kirikutes ja palvemajades väsi-
matult üht ja sama sõnumit kuulutanud 
Karl Reitsist kui turuprohvetist. 11. 
novembri loenguks andsid teema 18. 
sajandi Revali salapärased kuulsad 
vangid hertsog Charles de Croy ja hie-
rarh Arseni Maciejewicz. Neist kõneles 
linnamuuseumi vanemteadur Kalmar 
Ulm. 

AVASTUSRETK

Pärast kolm kuud kestnud restauree-
rimistöid avas taas uksed vanalinnas 
asuv Bremeni torn.

Linnaplaneerimise ameti muinsus- 
kaitse osakonna juhataja Boris Dubo- 
viku sõnul on Bremeni torn ainulaad-
ne: „Torni teisel korrusel on väga hästi 
säilinud keskaegne vanglaruum. Van-
gikongi ja sissepääsu vahel paikneb 
võlvkäik, mille mõlemas otsas olid su-
letavad tammepuust ukselehed, millest 
sisemine on tänini alles. Kongis on ka 
keskaegsed metallist rõngad vangide 
kinnitamiseks ja nišis asuv kuivkäimla.”

Bremeni torni restaureerimine oli 
Duboviku sõnul osa suuremast kavast 
avada linnamüür ja selle tornid linnaela-
nikele ja turistidele. Eelmisel aastal lõp-
pes koostöös linnamuuseumiga 12 aas-
tat kestnud projekt „Ajarännak: Tallinna 
kindlusrajatiste konserveerimine”. Selle 
tulemusena on Kiek in de Kökis, Neitsi- 
tornis, Ingeri bastionis ja linnamüüri 
käikudel eksponeeritud Tallinna kindlus-
rajatiste ajalugu keskajast 20. sajandi-
ni ning avatud raidkivimuuseum. Sel 
aastal esitasid linnaplaneerimise ameti 
muinsuskaitse osakond ja linnamuu-
seum Ajarännaku projekti Euroopa Liidu 
Loova Euroopa kultuuripärandi auhinna 
Europa Nostra komiteele.

Toomkiriku altar paljastab  
barokiajastu saladusi

2016. aastal alustas kunstiakadeemia 
Hilkka Hiiopi eestvedamisel mitmeaastast 
uurimisprojekti „Christian Ackermann – 
Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas (2016–
2020)”. 

Ackermanni loomingut uuris esimesena 
põhjalikumalt Tartu ülikooli kunstiajaloo pro-
fessor, rootslane Sten Karling (1906–1987). 
1943. aastal, pärast Eestist lahkumist ilmus 
Tartus tema mahukas ülevaade Eesti re-
nessansi- ja barokiaja puunikerdus- ja tis-
lerikunstist, mis jäi tervelt pooleks sajandiks 
ainsaks selliseks uurimuseks. Uue hoo sai 
puunikerdus- ja tislerikunsti uurimine alles 
1990. aastate keskel, muu hulgas seoses 
toomkiriku altari (1996. aastal) ja vapp-
epitaafide restaureerimisega (1992–2008). 
Väga palju uut teavet on aga saadud 2016. 
aastal alanud tehniliste uuringutega. Üksik-
teoste põhjalikuma uurimisega on jõutud 
arusaamisele, et varasemad üksnes arhii-
viallikatel ja stiilianalüüsil põhinevad üldis-
tused ei pea paika ning iga üksikteose saa-
mislugu on hoopis keerukam. 

1684. aastal Toompea suurpõlengus 
rängalt kannatanud toomkirik oli Eestimaa 
rüütelkonna tähtsaim kirik ning kavatseti 
taastada veelgi uhkemana kui varem. Kiriku 
taastamistöid, sh altari ja kantsli valmimist 
toetas heldelt ka Rootsi kuningas Karl XI. 
Sel ajal kuulusid Eesti alad Rootsi impee-
riumi koosseisu, mida rõhutati sümboolselt 
altarile lisatud kuninga monogrammiga.

Toomkiriku altari kavandas arvatavasti 
Rootsi arhitekt Nikodemus Tessin noo-
rem (1654–1728), kelle tähtsaim töö oli 
Stockholmi kuningalossi projekteerimine. 
Altarimaali tegi Tallinna tuntuim maalija 
Ernst Wilhelm Londitser. Altar nikerdati 
Ackermanni töökojas aastatel 1694–1696. 
Seda, et töö oli Ackermanni jaoks tähtis ja 
et ta ise tegi sellest suure osa, näitab kõi-
gi altari skulptuuride väga kõrge tehniline 
tase. Ka altari tipus, mitme meetri kõrgusel 
asuv Kristuse figuur on pirnipuust hoolikalt 
välja nikerdatud kõigist külgedest, kuigi see 
oli mõeldud vaatamiseks põrandalt ja ainult 
ühelt poolt. Skulptuurid olid algselt mitme-
värvilised ja rõivad kullatud. 

Kahjuks ei näe me tänapäeval toom-
kiriku altarit selle algsel kujul, sest 1866. 
aastal ehitati altar arhitekt Otto Pius Hippiu-
se (1826–1883) projekti järgi ümber ja sai 
klassitsistliku väljanägemise. Austusest 
Ackermanni kõrgetasemelise töö vastu 
on see siiski suures osas säilinud. Klas-
sitsistlikuma üldmulje saavutamiseks on 
aga muudetud altari värvikompositsiooni. 
Kirevad skulptuurid värviti halliks ja altar 
ehitati veidi kõrgemaks, et paigutada sel-
lesse uus altarimaal. Püha õhtusöömaaega 
kujutavat Londitseri maali peeti vanamood-
saks ja see asendati uuega. 1881. aastal 
valminud Franz Karl Eduard von Gebhardti 
(1838–1925) „Kristus ristil” on üks Eesti 
kunstiliselt õnnestunumaid altarimaale. 

Tallinna linnaarhiiv on teinud tänuväär-
set tööd ja leidnud uut materjali Ackerman-
ni tegevuse kohta. Ackermann ei olnud 
mitte ainult kuulus, vaid ka kurikuulus. Saa-
bunud Tallinna Königsbergist, asus ta tööle 
tuntud puunikerdaja Elert Thiele juures, kes 
peagi suri. Thiele surma järel aga abiellus 
Ackermann peagi tema noore naisega ning 
nende laps sündis vaid kolm kuud pärast 

Christian Ackermann, kes saabus Tallinna 1670. aastate alguses, oli Eesti 
üks tunnustatumaid ja omal ajal populaarsemaid puunikerdajaid, kelle 
tuntuimad tööd on Tallinna toomkiriku barokkaltar, kantsel ja sadakond 
vappepitaafi samas kirikus.

abiellumist. See asjaolu tekitas Tallinnas 
palju kõneainet, kuid veelgi enam häiris 
ametivendi Ackermanni kõrge enesetead-
vus. Ackermann soovis andeka meistrina 
tegutseda n-ö vabakutselisena ja sai ka pal-
ju tellimusi. Tallinnas aga kehtis tsunftikord, 
mis tähendas, et kõik tellimused pidid käima 
tsunfti kaudu. Ackermann ei kavatsenudki 
sellest hoolida. Tsunftimeistreid häiris selli-
ne käitumine ja nad kaebasid Tallinna raele.

Kaebekiri Tallinna raele 
„See kujur kujutleb, et tema, ta kujuraiu-
mine ja fantaasiad lähevad tervele [tsunf-
ti]ametile palju korda, justkui poleks meil 
muud teha ja nagu oleks siin üldse miskit, 
mille üle arutada; keegi ei taha sellist häbi 
kanda võtta, et ainuüksi tema isiku pärast 
auväärse ameti silma alla ilmuda; nagu 
peaks teda siin koheldama kui Pheidiast 
Ateenast [...] Meile on tema rumalalt ise-
päine käitumine aga ainult alandust ja kahju 
põhjustanud, mistõttu palume auväärset ja 
ülitarka raadi suvatseda teda, nagu meest, 
kes ilma igasuguse põhjuseta auväärse 
ametiga sihilikult tüli on norinud, karistada, 
võttes seejuures arvesse, et  küsimus ei 
ole selles, kas Christian Ackermann on ku-
junikerduse õpipoiss, sell või meister, vaid 
selles, et niisugusest kujurist, kes ei kavat-
segi ühegi kindla ameti skraad ja head kor-
da järgida ja hoiab neist teadlikult ja sihili-
kult kõrvale, alavääristab auväärset ametit, 
kasutab aga ära ameti vabadusi ja õigusi 
ning meie selle, [...] kes tahab upsakalt 

oma kunstiga meist sõltumatult ja eraldi 
tegutseda, võime ilma kahtluseta tsunftijä-
neseks kuulutada,” kirjutasid 1676. aastal 
tisleriameti oldermann ja meistrid raehärra-
dele. Kuidas see konflikt lahenes, pole veel 
teada saadud, kuid uurimine jätkub. 

Toomkiriku altari uurimiseks ja kon-
serveerimiseks ehitati altariseina ümber 
ajaloolise kunsti- ja arhitektuuripärandiga 
kaasaegsel moel suhestuvad tellingud. 
Tellingud kujutavad endast omaette kunsti-
teost, milleks kunstiakadeemia sisearhitek-
tuuri ning muinsuskaitse ja restaureerimise 
osakonnad korraldasid üliõpilaste töötoa, 
et parim projekt välja valida ja seda viimist-
leda. Tellinguid ei ole aga kasutatud mitte 
ainult uurimiseks ja konserveerimiseks, 
vaid ka kogu projekti tutvustamiseks. Vii-
mase aasta jooksul on Hilkka Hiiopi juhti-
misel saanud altarit lähedalt vaadata tuhat-
kond inimest. Toomkiriku altari uuringud ja 
konserveerimine on suures osas lõpetatud 
ning tellingud eemaldatakse altari ümbert 
novembri lõpus. 

Ackermanni uurimisprojekt jätkub teis-
tes Eestis kirikutes (täpsemalt saab uurida 
http://www.ackermann.ee). Tegusa meistri-
na jõudis Ackermann ka Liivimaale (Lõuna- 
Eesti ja Läti), kuid tema töid võib leida kau-
gemaltki. Kui laiaks Ackermanni tegevusala 
topograafia  kujuneb, näitab aeg. 

Eero Kangor

kunstiajaloolane

Toomkiriku altari uurimiseks ja konserveerimiseks ehitati altariseina ümber ajaloolise 
kunsti- ja arhitektuuripärandiga kaasaegsel moel suhestuvad tellingud. 

Müstiline Tallinn
18. novembril kell 13 toimuva loen-

gu kangelanna on Mai Kalamees, 1920.–
1930. aastate tuntuim meedium Tallinnas. 
Tollal leidus linnas üllatavalt palju okultismi 
ja spiritismi harrastajaid, Mai Kalamees oli 
kahtlemata neist tuntuim. Loengus räägib 
ajaloolane Toomas Abiline sõjaeelse Tallin-
na vaimuelust ning Mai Kalamehe sõnumi-
test ja ennustustest, isikust ja saatusest.

25. novembril kell 13 räägib Igor Volke 
anomaalsetest nähtustest Tallinna ajaloos. 
Samuti tuleb juttu Neitsitorni nähtustest.

Loengule palutakse registreerida  
e-aadressil neitsitorn@linnamuuseum.ee 
või telefonil 601 2751. Neljaeurose osale-
mistasu eest saab ka kohvi ja küpsist.
Raepress

Linnaplaneerimise amet investeeris 
Bremeni torni kokku veidi üle 114 000 
euro. Torni avamine linnarahvale on ühtlasi 
kingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks.

Bremeni torn on keskaegse linnamüüri 
kaitsetorn, mis rajati 15. sajandi algul ja sai 
nime lähedal elanud kodaniku nime järgi. 
Neljakordse, 21,6 m kõrguse torni kahte 
alumist korrust kasutati linna vangitornina 
kuni 17. sajandini. 18. sajandist hoiti seal 
püssirohtu. Kaks ülemist korrust olid kait-
sekorrused. Alumisel kaitsekorrusel olid 
dansker, kolm suurtüki laskeava ja kamin. 
Torni viimasel korrusel oli lahtine platvorm. 
Rahuajal oli tornil kaitsekatus. 19. sajandil 
läks torn naaberkinnistu omaniku Girard de 
Soucanton’i kätte, kes hakkas seda lao-
hoonena kasutama. Teises maailmasõjas 
hävis torni ülakorruse kaitserinnatis, mis 
taastati 1959. aastal. 

Bremeni torn avati linnarahvale

Bremeni vangitorni teine korrus.

Autori foto
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Kirjanduskeskuse Eduard Vilde muu-
seumis avati oktoobris näitus „Kohvist 
viidud. Kohvi(ku) jälg eesti kunstis ja kir-
janduses”. 

Valitud sõna- ja kujutava kunsti näidete 
kaudu 20. sajandi algusest tänapäevani uu-
rib näitus märgiliste kohvik-Treffpunkt’ide 
fenomeni (Werner, Pegasus jt) ning kohvi-
kute sotsiaalse ja vaimse ruumi loomingu-
list mõju siinsetele loojatele. 

Tänavu möödub sajand nii kirjandus-
rühmituse Siuru tähelennust kui ka sõna 
„kohvik” sünnist. Siurulased olid esimene 
põlvkond linnakirjanikke, kelle jaoks koh-
viku roll muutus eksistentsiaalseks. Ühe 
sellise „purjutava kohvijoomingu” käigus 
sündis 1917. aasta kevadel Siuru selts-
kondliku keelemängu kestel ka uudissõna 
kohvik. 

Kunstiteosed erinevatest kogudest
Näitusel on väljas paarkümmend kuns-
titeost erinevatest kogudest. Esindatud 
on Ado Vabbe, Varmo Pirgi, Endel Kõksi, 
Richard Kaljo, Eduard Wiiralti jt looming. 
Pea igast kümnendist 20. sajandi algusest 
praeguseni pärit luulevalik loob eripalgeli-
se kollaaži seisunditest (argisest ülevani), 
mis on ühel või teisel viisil kantud kohvi-
kus viibimise või kohvi joomise meeleolu-
dest. Luuletusi on Henrik Visnapuu, Artur 
Alliksaare, Jaan Kaplinski, Viivi Luige, 
Jaak Jõerüüdi, Doris Kareva, Jürgen Roos-
te ja paljude teiste loomingust, ka näiteks 
Toomas Hendrik Ilvese varasemast luulest. 

Luuletuste, proosakatkendite, maalide 
ja joonistuste kooslus peegeldab kohvikute 
rolli linnamiljöös ja nende positsiooni linna 
kultuuriliste märkidena, kohvikute atmo-
sfääri inspireerivat potentsiaali ja kohviku-
külastajate kirevust. 

Mõistagi saab näitusel juua kohvi ning 
erimeenena kaasa osta kohvipakke kohvi-
tsitaatidega, mille on näituse jaoks sõnas-
tanud neli eesti kirjanikku: Viivi Luik, Jaak 
Jõerüüt, Doris Kareva ja Jan Kaus. 

Näitus jääb avatuks 6. jaanuarini 2018.
Raepress
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NIMEKAID KESKLINLASI

Kui veab, võib loomingulisuse, nutika teos-
tuse ja tervikliku trupi korral sündida teat-
riime, mille üle vaheajal on puhvetis hea 
mõtteid vahetada. Teatrimaja on keeruline 
ja vastuolulistest inimsuhetest pingesta-
tud maailm, mille väiksemad ja suuremad 
hammasrattad paneb ühise eesmärgi nimel 
pöörlema direktor. Kui see juhtub olema 
mitte Karabas Barabas, vaid näitlejaid ja 
tehnilisi töötajaid mõistev oma maja pat-
rioot, elab teater läbi tõelise tõusu.

Selline loominguline palang haaras 
rahvusooperit Estonia – toona riiklik aka-
deemiline ooperi- ja balletiteater – aastatel 
1973–1988, mil Estoniat juhtis Ants Sõber. 
Tema sünnist möödub 30. novembril 89 
aastat.

Suurkujude aeg
Ants Sõbra direktoriks oleku aastatel tegut-
sesid Estonias niisugused Eesti muusika-
teatri suurkujud nagu Tiit Kuusik, Margarita 
Voites, Anu Kaal, Hendrik Krumm, Mati 
Palm. Kuni 1975. aastani kuulus laulja-
teperre haigust trotsiv Georg Ots. 1975. 
aastal emigreerunud peadirigendi Neeme 
Järvi koha võttis üle teovõimas Eri Klas. 
Peanäitejuht oli legendaarne estoonlane 
Arne Mikk. Peaballettmeistrina alustas 
Eesti tantsukultuuri legend Mai Murdmaa. 
Tantsisid Tiit Härm ja Juta Lehiste. 1980. 
aastal alustas oma lavateed 20. sajandi 
tantsijaideaaliks kutsutud Kaie Kõrb. Sel-
line oli Ants Sõbra juhtimise ajal Estonia 
loominguline potentsiaal. 

Õnnelikud on need, kes tolleaegseid 
etendusi oma silmaga nägid. Võimas, pro-
fessionaalne, ajatult täiuslik! Sõber suutis 
keerulise masinavärgi töös hoida, teatris 
ikka ette tulevaid vastuolusid jahutada, uusi 
võimalusi välja kaubelda, teatri eest seista. 

1985. aastal, kõige sügavamas stag-
natsioonis võideldi koos Eri Klasiga välja 
Estonia külalisesinemised Stockholmis. 
1988 käidi gastrollil Pariisis. Need olid 

Ants Sõber – osa rahvusooperi ajaloost
Iga teatrikülastaja teab, et teater algab garderoobist. Ometi püütakse seal võimalikult 
vähe aega kulutada. Tõeline elamus sünnib siiski saalis. 

Tallinna filharmoonia toob igal 
aastal lavale ühe uue Eesti muu-
sikateose noortele. Eelmisel kuul 
sai valmis noore helilooja Kristo 
Matsoni ja lastekirjanik Ilmar To-
muski kontsertetendus „Trikiga 
küsimus”, mille esiettekanne oli 
14. oktoobril Mustpeade majas.

„Panime etenduse sisse sala-
pära, millel on oluline roll inimeste 
loovuse arendamisel. Keskseks 
teemaks valisime mustkunsti, 
mida siiralt naudivad nii lapsed 
kui ka täiskasvanud,” rääkis Kristo 
Matson.

Vaatajate silme ees rulluvad 
lahti ülipõnevad ja maagilised het-
ked. Kaasa teevad mustkunstnik 
Meelis Kubo, Tallinna muusika-
keskkooli 10. klassi laulu eriala 
õpilane Annaliis Telgmaa, „Klassi-
katähtedest” tuntud fagotimängija 
Jakob Peäske, dirigent Edmar Tuul 
ja Tallinna kammerorkester.

„Trikiga küsimus” on uus kontsert „Noorte filharmoonia” sarjas.  
Varasemalt on samas sarjas loodud Rasmus Puuri ja Eno Raua „Sipsik” 
ning Rein Rannapi ja Andrus Kivirähki „Vana Saabas”. Kõiki neid kontserte 
saab kutsuda koolidesse.
Tallinna filharmoonia

Vilde muuseumis 
on kohvikunäitus

Uus kontsert  
„Noorte filharmoonia” sarjas

Tallinna muusikakeskkooli 10. 
klassi laulu eriala õpilane Annaliis 
Telgmaa kontsertetenduses 
„Trikiga küsimus”. Foto: Mati Hiis

Eesti Interpreetide Liit  
kutsub kontserdile!
27. novembril astuvad Tallinna filharmoonia Mustpeade majas 
Eesti Interpreetide Liidu kammermuusika kontserdil üles rahvusva-
heliselt tunnustatud interpreedid, viiuldaja Andrus Haav ja pianist 
Lauri Väinmaa. 

Andrus Haav on lõpetanud Eesti muusikaakadeemia prof Mari 
Tampere viiuliklassis. Seejärel õppis ta aastaid Helsingis Sibeliuse 
akadeemias prof Igor Bezrodny käe all, kus omandas magistrikraadi.

Lauri Väinmaa on lõpetanud Moskva riikliku konservatooriumi 
Mihhail Pletnjovi ja Lev Vlassenko klaveriklassis ning õppinud Londoni 
kuninglikus muusikaakadeemias Christopher Eltoni ja Tallinna riiklikus 
konservatooriumis Bruno Luki juhendamisel.

Tunnisel kontserdil kõlab Bachi, Pärdi ja Francki looming.

Piletid on saadaval Piletilevis ja kohapeal. 
Vaata lisa: www.interpreet.ee 

Viiuldaja 
Andrus Haav  
ja pianist  
Lauri Väinmaa.

sündmused, mis avasid teatri ees uusi ho-
risonte, andsid maailmatasemel lauljatele 
ja tantsijatele võimaluse end raudse eesrii-
de taga näidata, sisendasid usku endasse 
ja uhkust teatri üle.

Ants Sõbra aega Estonias meenuta-
takse tänapäevani kui Eesti muusikateatri 
kõrghetke. See oli suurepäraste artistide, 

hämmastavate etenduste, innustavate 
edulugude aeg, kui teatri roll ei piirdu-
nud etenduste andmisega, vaid laval 
sündiv aitas unustada sumbunud argi-
päeva ja kunstitõde muutis elu elamis-
väärseks. 

Direktoriameti kõrvalt tegeles Ants 
Sõber ka heliloominguga. Tema päran-
dis on oluline koht lastelauludel. Sõbra 
kirjutatud laulumängud „Kevadpidu 
metsas” ja „Väikese Mari unenägu” olid 
omas ajas populaarsed, nagu ka laste-
kantaadid „Pioneeride suvi”, „Pois-
te laul” ja „Maailm on loodud poiste 
jaoks”.  

Muusikateatri juhina kirjutas Sõber 
ka lavamuusikat. Opereti „Ristuvad 
teed” lavastas 1958. aastal Vanemui-
ses Kaarel Ird, ooper „Arve Jomm”, 
mille libreto kirjutas Heino Kiige sama-
nimelise romaani ainetel Juhan Saar, 
jõudis Estonia repertuaari.

Värvikad kujundid
Ants Sõbra muusikat väärtustavad vär-
vikad kujundid, eksimatu vormitunne, 
polüfooniliste arendusvõtete kasutami-
ne ja rahvalikel meloodiatel põhinevad 
viisikäigud.

Sõber on kaasaegsetele jäänud 
meelde tegusa ja loomingulise isiksu-
sena, kes kunagi ei võtnud liiga tõsiselt 
kaanoneid, mida parajasti ühiskonnas 
järgiti. Tema jaoks oli esmatähtis muu-
sika – nii see, mida ta ise lõi, kui see, 
mis sündis õhtuti Estonia laval. 

Kui tunnete, kuidas sügismasendus 
rõhub ja pikkadel õhtutel nukrus hinge 
poeb, ostke pilet Estoniasse, sest kunst 
aitab rõõmu leida. Ja tõelist kunsti meie 
tähtsaimas muusikateatris jagub. 

Estonia muutumisel rahvusliku 
eneseteadvuse oluliseks osaks oli täh-
tis roll ka Ants Sõbral, keda tema sün-
niaastapäeva eel tänuga meenutame.

Sõber ei võtnud kunagi liiga 
tõsiselt kaanoneid, mida ühis-
konnas järgiti. Tema jaoks oli 
esmatähtis muusika – nii see, 
mida ta ise lõi, kui see, mis 
sündis õhtuti Estonia laval.

Ants Sõbra sünnist möödub 30. novembril 89 aastat.
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Porilane Benno oli priske ja ka-
val kärbes. Suve veetis ta ühel 
vaiksel kõrvaltänaval asuva 
korteri köögis. Küll püüdis pe-
renaine tüütut kostilist avatud 
aknast õue kupatada, ent Ben-
nol õnnestus alati nõudekuiva-
tusrätiga vehkiva näitsiku eest 
ventilatsiooniavasse pageda. Nii 
elas söögilaualt toidupalukesi 
mugiv putukas suve kenasti üle, 
kosus ja muutus oma põrisemi-
sega üha tüütumaks. „Kaval kui 
porilane!” siunas perenaine ja 
haaras iga kord Bennot silmates 
räti järele, et kärbsele äiata. Aga 
Benno oli kiirem ja lõpuks tuli 
perenaisel olukorraga leppida.  

Saabus sügis ja porilane 
muutus uniseks. Päevad jäid 
aina lühemaks ja hubases köö-
gis valitses hämarus. Benno saa-
tis nüüd aega tukkudes mööda. 
Pesa kärbestel pole, seepärast 
suikus porilane talveunne ülal 
lae all nõudekapi kohal. Seal ta 
siis lõõskas päevad ja ööd otsa 
ega kavatsenudki enne kevadet 
tiibu lahti lüüa.

Aga ühel detsembrihommi-
kul, veidi enne jõule, ärkas kär-
bes millegipärast üles. Ta püüdis 
küll uuesti uinuda, aga köök oli 
vastikult lämbe. Kus sa põhja-
maine porilane sellises leitsakus 
magad!

Benno taipas, et uni on lõp-
likult läinud. Ta hõõrus koiba-

dega tiibu, sumises natuke tuju 
tõstmiseks ja ronis siis kapi 
servale uudistama, mis köögis 
teoksil. Aga ei toimunud seal 
midagi. Ainult plastmassist sei-
nakell tiksus ja kraanist tilkus 
aeg-ajalt piisake vett.

Korraga hakkas Benno kõht 
näljast pilli lööma. „Ehee, vaat 
mul superstaari!” muigas Bruno 
vatsa korinat kuuldes. Muidugi 
võis laulujoru ajava kõhu üle nal-
ja visata, ent kehva enesetunnet 
see ei parandanud. Suurema näl-
ja peletamiseks oli mõistlik mõni 
toekas toiduraas põske pista. 

Porilane sirutas tiibu ja len-
das vurinal üle köögi, aga ei sil-
manud söögilaual ega riiulitel 

kõige närusematki palukest. Ise-
gi suhkrutera polnud põrandale 
pudenenud. Kõikjalt vaatas tüh-
jus vastu. 

Köögiuks seisis lahti. Benno 
kasutas juhust, sööstis tarmu-
kalt kurvi võttes esikusse ning 
sealt edasi elutuppa. Kusagil pidi 
ometi toitu leiduma. Ta keerutas 
tundlikku kärbselonti vasakule 
ja paremale, kuid ei haistnud 
ühtki kõhutäit tõotavat lõhna.

Mitu tiiru toale peale teinud, 
potsatas pettunud kärbes kum-
mutile, kus seisis toekas akvaa-
rium. Benno tõstis esikoivad üles 
ja sügas neid mõtlikult vastamisi. 
„On alles lugu! Nii väga tahaks 
süüa, aga kust sa võtad, kui pole,” 

arutas ta endamisi. Korraga lan-
ges Benno pilk akvaariumile ja 
porilane karjatas ehmatusest. 
Läbi klaasi jõllitas teda veider 
olevus, kellesarnast kärbes pol-
nud enne näinud. Sellel kum-
malisel tegelasel oli kolmnurk-
ne soomusjas pea, kust vaatasid 
vastu tillukesed punnis silma-
söed, siugjas keha, mille neli jä-
set lõppesid harali varvastega ja 
kollaselaiguline saba. „Mind kut-
sutakse Gekoks,” kõnetas olend 
Bennot. „Ja kuidas teie nimi on, 
lugupeetud mutukas?” uuris ta 
osavõtlikul toonil.

Benno tutvustas ennast. 
Võõra viisakas käitumine meel-
dis kärbsele. Ta ei tundnud end 
kõledas korteris enam üksiku ja 
õnnetuna. 

Geko paistis nii sõbralik ja 
abivalmis, et porilane talle ilma 
suurema kõhkluseta pajatas, 
kuidas ta umbses köögis tal-
veuinakust ärkas ning nüüd toi-
duotsinguil ringi eksleb. 

„Meil on siis ühine mure,” 
ohkas lemmikloomast sisalik, 
sest see Geko just oligi. „Ka 
minu kere on hele, aga keegi 
pole viitsinud toidupalukestki 
akvaariumisse poetada. See on 
inimestest ikka äärmiselt häbe-
matu! Läksid kodust minema, 
unustades sisaliku ja kodukärb-
se eest hoolitseda. Vastik!”

Benno oli Gekoga ühel mee-
lel. Mõne juustukribala oleks 
võinud ometi kapile pillata, lei-
vapuru laualt pühkimata jätta ja 
kaaneta panni praekartulitega 
pliidile jahtuma panna. „Aga 
perenaine on ju koristamishull. 
See ei jäta midagi laokile, et po-
rilase elu mõnusamaks muuta,” 
kurtis Benno ja pinises haledalt.

„Jah, tühi kõht on igavene 
nuhtlus,” nõustus Geko ja limp-
sas isukalt oma pika prullaka 
keelega.

„Aga mis on teie lemmik-
roog?” arendas Benno viisakat 
vestlust.

„Sellest ei tee ma saladust,” 
muheles Geko. „Aga kulla sõber, 
enne kui teile oma kulinaarse-
test eelistustest pajatan, võiksi-
te lähemale tulla. Ega me enam 
võõrad pole, et teineteist läbi 
klaasi põrnitseme. Lennake siia 
minu juurde, tiivuline semu.”

Benno tundis uhkust, et 
uus tuttav teda hindab ja soo-
vib vestlust isiklikele teemadele 
viia. Ta tõusis õhku, vupsas üle 
akvaariumiääre ja istus taimele-
hele otse kivi kõrval, kus jutukas 
sisalik kõhutas. 

„No näete, olemegi lõpuks 
nii-öelda omavahel. Ei lahuta 
meid enam kaugus ega takista 
klaas,” rõõmustas Geko.

Bennolegi tõi sõbra innukus 
naeratuse näole. „Kas nüüd üt-
lete, mida sisalikud kõige meel-
samini söövad. Nii hirmsasti ta-
haks teada,” nurus porilane.

Teine ei lasknud end pikalt 
paluda. Ta tugev ja pikk keel len-
das otsekui püssist lastuna suust 
ning tõmbus koos üllatusest tar-
dunud kärbsega tagasi. 

„Mida söön, mida söön!” 
osatas sisalik. „Kärbseid mui-
dugi. Meil Indias, kust olen pä-
rit, lendab kärbseid parvedena 
ringi. Jätkub teisi hommikuks ja 
õhtuks,” venitas Geko unistavalt 
ning jäi siis kaugest kodumaast 
mõeldes vaikselt tukkuma, sest 
kõht oli peale Benno allakugista-
mist täis ja nälg kustutatud. Elul 
oli taas jumet.

Kärbes ja sisalik
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Noorte tugiisik Olga

Timbu-Limbu kutsub  
lapsi tantsima

17. november 2017

Kas oled kunagi tundnud seda 
maagilist hetke, et ärkad hom-
mikul üles ja terve maailm oleks 
justkui unne suikunud ja midagi 
on väga valesti? 

Just nii juhtub Rakvere Teatri 
talvelavastuses „Timbu-Limbu”. 
Mänguasjad ärkavad ellu ning 
avastavad, et talv on kuhugi ära 
kadunud. Kas on ta magama jää-
nud? Lund ei tule ja lapsed üle 
maailma on kurvad, et ei saa min-
na kelgutama ega teha isegi kõige 
väiksemat lumememme.

Mänguasjad asuvad teele, et 
talv üles äratada ja lumi tagasi 
tuua. Oma teel kohtavad nad roh-
kelt takistusi, kuni jõuavad veskini. 
Mänguasjad proovivad talve üles 
äratada ja kui juba tundub, et mi-
dagi enam ei aita, hakkavad nad 
tantsima. Nende tants on reibas 
nagu hommik ise. Kuid kas õn-
nestub neil talv üles äratada?

Et selles kindel olla, läheb 
meil vaja teie abi! Koos tantsides 
õnnestub meil kindlasti päeva nii 
hästi alustada, et ka talv ärkab 
üles. See on see, mida sa saad 
teha: vaata mänguasjade tantsu, 
siis tantsi ise nagu nemad. Kui 
sa soovid, võid lisada tantsule 
oma samme ja tantsida ka natuke 
teistmoodi.

Tallinna keskkonnaamet ja Ener-
gia avastuskeskus kutsuvad lau-
päeval, 25. novembril kell 11–16 
perepäevale, et õppida jäätmeid 
sorteerima ja vanadele asjadele 
uut elu andma.

Olete ehk teinekord jäänud 
jäätmekonteineri ette nõutult seis-
ma: kuhu õigupoolest panna vana 
arvutihiir, mida teha lapse katki-
se kaisukaruga või kuidas saada 
lahti vanaisa aegunud vererõhu-
ravimitest? Novembri viimasel 
nädalavahetusel Energia avastus-
keskuses toimuv perepäev „Prügi 
ressursiks!” annab neile küsimus-
tele vastused.

Perepäeval on tegevust nii 
väikestele kui ka suurtele. Avas-
tuskeskuse legendaarne leiutaja 
Aare Baumer näitab lustakas tea-
dusteatris, millest koosnevad meie 
nutiseadmed ja elektrilised mängu-
asjad. Räägitakse ohtlikest jäätme-
test, mida leidub kodumajapida-
mistes ja millega ei osata pärast 
nende eluea lõppu pahatihti midagi 
peale hakata. Tehakse töötube 

nii lastele kui ka täiskasvanutele. 
Prügihunt õpetab sorteerimist, pla-
netaariumis saab tasuta vaadata 
filmi, trummar Reigo Ahven näitab, 
millist mõjusat biiti saab teha trash 
drums’ide ehk prügitrummidega ja 
toimub muudki. 

Külastajad võivad perepäevale 
kaasa võtta ja ära anda väikeelekt-
roonikat (probleemtooted, mida ei 
tohi olmeprügiga koos ära visa-
ta!). Lapsed saavad terve, aga ära 
tüüdanud mänguasja kohapeal 
mõne teise lelu vastu vahetada.

Perepäeval on avastuskeskus 
avatud kella 19-ni ja sissepääsupi-
let tavapärasest soodsam – seits-
mendast eluaastast alates kolm 
eurot, väiksemad lapsed pääsevad 
aga keskusesse tasuta. Lisateavet 
saab keskkonnaameti ja Energia 
avastuskeskuse võrgulehelt.

Perepäev on osa üleeuroopa-
lisest jäätmetekke vähendamise 
nädalast 18.–26. novembrini tee-
mal „Korduskasuta – anna ese-
mele uus elu”. Tule ja anna oma 
panus! 

Olga töötab Noorte Tugila program-
mis tugiisikuna, sest naudib inimes-
tega suhtlemist ning töö noortega 
on talle huvitav ja perspektiivikas. 
Varasemaid kogemusi on Olgal pal-
ju: ta on töötanud noortekeskuses 
noorsootöötajana, laagrikasvataja-
na ja vabatahtlikuna. Ta on tegutse-
nud vabatahtlikuna organisatsiooni 
Lootus Sinuga kaudu peredes, kus 
lapsed kasvasid rasketes sotsiaal-
setes tingimustes.

Olga peab noortega suhtlemisel 
kõige olulisemaks, et igaühele tu-
leb läheneda individuaalselt – on ju 

kõikide noorte mured või takistused 
erinevad, mistõttu ühtset lahendust 
pole. Tähtis on otsekontakt ja usal-
duslik suhtlemine, leiab Olga.

Tema südameasi on noorte 
tööpuuduse vähendamine. Praegu 
on see suur ja samuti pole noortel 
kogemusi eelistada endale sobiva-
mat või paremate töötingimuste-
ga töökohta. Olga on alati valmis 
kuulama, kaasa mõtlema ja olema 
toeks, kui noored tahavad oma elus 
muudatusi teha.

Olgaga saab ühendust e-postil 
tugila@tallinnanoored.ee, telefonil 

5556 7789 või külastades Kesk-
linna noortekeskust aadressil Raua 
23. 

Programmi eesmärk on avatud 
noorsootöö kaudu üles leida ja mo-
tiveerida noori, kes ei õpi ega tööta. 
Ühtlasi mängib olulist rolli koostöö 
kohalikul tasandil erinevate võrgus-
tikega, kelle abiga saame noored 
suunata teadmisi ja oskusi oman-
dama või tööturule sisenema. 

Eesti Avatud Noortekeskuste 
Ühenduse (Eesti ANK) koostatud 
tugitegevuse kava aastateks 2015–
2019 on seadnud eesmärgiks ni-

metatud perioodi jooksul pakkuda 
lisatuge ligi 8800 noorele vanuses 
15–26 aastat ja seda üle Eesti.

Noortekeskuste Noorte Tugila 
programmi tegevuste elluviimist 
rahastatakse haridus- ja teadus-
ministri kinnitatud ning Eesti Noor-
sootöö Keskuse elluviidava ESF 
kaasrahastatud programmi „Tõr-
jutusriskis noorte kaasamine ja 
noorte tööhõivevalmiduse paranda-
mine” raames. 

Noorte Tugila programmi viib 
ellu Eesti Avatud Noortekeskuste 
Ühendus.

Noorte Tugila programmi uus rakendaja Kesklinna noortekeskuses on Olga  
Vaštšenko, kes toetab noori tööotsingutes või õppimisvõimaluste leidmisel. 

Olga on alati valmis kuulama, kaasa mõtlema ja olema toeks, kui noored tahavad oma elus muudatusi teha.

Energia avastuskeskuses 
muutub prügi ressursiks

TIMBU-LIMBU 
 Muusikaline lastelugu 
kõigile, kes armastavad 
talvel lund süüa  
 Detsembris jõulumaa ja 
kingitusega 
 Esietendus 9. detsembril 
Rakvere Teatri suures 
saalis 
 Saatke meile video oma 
lumetantsust ja teater loo-
sib välja teatrikülastuse!

Vaata YouTube’ist, kuidas 
tantsivad meie tegelased: https://
www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=8OSPEhYRVvk

Seejärel saada meile oma 
tantsust video. Kõige toredam, 
kui laed video üles 1. detsembriks 
YouTube’i või Vimeo keskkonda 
ja saadad video lingi e-aadressile 
timbulimbu@rakvereteater.ee.

Kõik videod paneme üles 
teatri kodulehele ning parimaid ja-
game Facebookis. Timbu-Limbu 
loosib kõigi osalejate vahel välja 
teatripiletid Rakvere Teatri lastela-
vastusele „Päästame ema”, mis 
esietendub jaanuaris 2018.

Koos tantsides äratame talve!
Rakvere Teater

Rakvere Teatri talvelavastus „Timbu-Limbu”.
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Uuskasutuskeskus kutsub annetama

Gaasiohutus on tõsine asi

18.–26. novembrini toimub üleeuroopaline jäätme-
tekke vähendamise nädal, mille seekordne teema on 
„Korduskasuta ja paranda – anna asjadele uus elu!”. 
Uuskasutuskeskus kutsubki Kesklinna inimesi asju 
äraviskamise asemel korduskasutusse saatma.

Korduskasutusele tähelepanu pööramiseks jagab 
Uuskasutuskeskus 20. novembril kell 17–20 Solarise 
keskuses spetsiaalseid kogumiskotte, kuhu on mugav 
oma kodumajapidamises üle jäänud uuskasutuseks so-
bivad asjad koguda. Täidetud kotid saab argipäeviti kell 
10–18 ja laupäeviti kell 10–16 viia Tatari 64 ja Liivalaia 
29 asuvatesse uuskasutuskeskustesse.

Uuskasutuskeskustesse annetamiseks sobivad 
asjad, mis on muutunud üleliigseks, kuid mis on jät-
kuvalt kasutuskõlblikud, puhtad ja terved. Oodatud on 
riided, jalanõud, mööbel, nõud, mänguasjad, raamatud, 

Gaasiveesoojendeid on Eestis kasutusel umbes  
40 000. Milline on nende kasutajate suurim eksi-
mus?

Kõige halvem on, kui seade asub umbses ruumis. 
Gaas vajab põlemiseks palju õhku ja puuduliku põle-
misega tekkida võiv vingugaas on eluohtlik. Numbri-
tes näeb see välja nii, et üks kuupmeeter gaasi nõuab 
põlemiseks kümme kuupmeetrit õhku. Gaasiseade 
kulutab tunniga 2,5 kuupmeetrit gaasi ja selle aja jook-
sul peab täielikuks põlemiseks olema kättesaadav 25 
kuupmeetrit õhku. Kui õhu juurdepääs ei ole piisav, 
tekib eluohtlik vingugaas CO.
Mida teete, kui näete puudusi?

Kui Gaspre tehnikud märkavad, et õhk ei pääse 
vannituppa, teevad nad märkuse. Meie töötajail on 
gaasiseadme hooldustehniku pädevus ja me saame 
tutvustada gaasiseadmete kasutamise nõudeid, aga 
ehitustöid vannitoas me reeglina ei tee. 

Õhu juurdepääsu seisukohast on kõige hullemad 
kohad gaasiveesoojendiga vannitoad, kus värske õhu 
ligipääs on uksega piiratud. Kui veesoojendi asub köö-
gis, on parem, sest seal see õhunälga ei jää. Üldiselt 
peab olema kolm ava: üks, kust õhk sisse tuleb, teine, 
kust suits välja läheb ja kolmas ruumi õhuvahetuseks. 
Oluline on samuti, et gaasisuitsukanal ja ventilatsiooni-
kanal ei ole sama asi!
Millised on halvad näited gaasiveesoojendi paigal-
damisest? 

Meie tehnikud on näinud seina sisse paigaldatud 
gaasiveesoojendit. Seda ei saa hooldada, ilmselt jääb 
see ka õhunälga. Naljaga pooleks võib öelda, et tootjad 
on vaeva näinud ja kena seadme teinud, aga kasutaja 
on selle ära peitnud. Seega, gaasiveesoojendit ära pei-
ta pole mõtet ega tohigi.
Kuidas on lood hooldusega, kas inimesed lasevad 
seadmeid hooldada?

Gaasiseadmete juhendites on kirjas, et hool-
dama peaks korra aastas. Hoolduse tihedus sõltub 
gaasiseadme paigalduskohast. Kindlasti peaks tihti 
hooldama vannituppa paigaldatud gaasiveesoojendeid.

Hooldusega on nagu ikka: kui ei hooldata, läheb 
veesoojendi kiiremini rivist välja. Soojendi ei tööta, teh-
nik läheb kohale ja näeb, et soojusvahetist ei käi leek 
läbi, see on nii must. Reaalsetes olukordades ei juhtu 
midagi inimesega, vaid aparaat ei tee seda, mida peab 
tegema – kustutab leegi ja vesi ei lähe soojaks. Hool-
dustööks võib kuluda pool päeva.

Gaasiohutusse on hakatud mulluste õnnetuste järel  
suhtuma tõsisemalt, räägib hooldusettevõtte Gaspre  
tehnikajuht Simmo Paomets.

Mis on erilist Erilisel Kingiturul Astangul?

17. november 2017

Uus toetus üksi elavatele 
pensionäridele

Esmalt: pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid 
seda maksab sotsiaalkindlustusamet pärast andmete 
ülevaatamist. Mida me vaatame? Pensionäri andmeid 
jälgime registrites kuue kuu jooksul alates 1. aprillist 
kuni 30. septembrini, mille vältel on toetuse saaja pen-
sionieas ja tema kättesaadav pension on väiksem kui 
470 eurot. Rahvastikuregistri andmetel elab ta üksi.  

Mis on üksi elamine?
Kõige rohkem on meie poole pöördutud küsimustega 
üksi elamise kohta. Kuigi paljud vanemad inimesed 
elavad tänapäeval faktiliselt üksi – lapsed on ammu 
kodust lahkunud –, on rahvastikuregistris jäänud sis-
sekirjutused muutmata. Tihti on vanematel inimestel 
hirm, et kui laps või lapselaps korterist välja kirjutada, 
siis ei ole neil enam õigust seda korterit pärida. Te-
gelikult ei arvesta kehtiv pärimisseadus pärimisel sis-
sekirjutust. Rahvastikuregistri aadress näitab inimese 
faktilist elukohta ja see ei ole alus õiguse tekkimisel 
pärandvarale. Julgustame inimesi oma aadressi and-
meid rahvastikuregistris kindlasti õigeks tegema. 

On juhtumid, kus mitu leibkonda elab samal maa-
üksusel ja samal aadressil, kuid kasutavad erinevaid 
hooneid. Või näiteks kahekorruselise eramaja kummalgi 
korrusel elab omaette leibkond, kuid mõlemal on rah-
vastikuregistris sama aadress. Pered elavad eraldi, ja-
gades sama aadressi. Meie soovitus sellistel juhtumitel 
on pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes hindab 
eraldi aadressi andmise vajalikkust. See ei ole alati põh-
jendatud, kuid vahel võib osutuda hädavajalikuks. 

Üksi elamise reeglil on mõned erandid. Kui samal 
elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning 
üks nendest on pensionär, omab ta õigust üksi elava 
pensionäri toetusele. Kui eestkostja ja eestkostetav 
mõlemad on pensionärid, tekib õigus toetusele mõle-
mal. Samuti kui pensionär elab koos oma lapsega, kes 
on tema ülalpidamisel perekonnaseaduse mõistes, on 
pensionäril õigus üksi elava pensionäri toetusele. See 
erisus ei laiene olukorrale, kus vanavanema juurde on 
sisse kirjutatud lapselaps teatud soodustuse taotlemi-
seks, nagu näiteks lasteaia- või koolikoht. Mõeldud on 
üksnes olukorda, kus pensionär kasvatab ise oma ala-
ealist või kuni 21-aastast õppivat last.  

Eraldi murekoht on kohaliku omavalitsuse täpsu-
sega rahvastikuregistrisse registreeritud pensionärid ja 
üürnikud korterites, kus üürile andja ei soovi pensionä-
ri oma korterisse sisse kirjutada või kui omanik on sa-
muti registreeritud samal aadressil. Sellistel juhtumitel 
ei näita rahvastikuregister pensionäri üksi elavana ja 
toetust sellel aastal ei maksta.

Toetus ka hooldekodu elanikele
Üksi elava pensionäri toetust makstakse kõikidele öö-
päev läbi hooldusteenust saavatele pensionäridele, kes 
on hooldekodus viibinud vähemalt alates käesoleva 
aasta aprillist. On tõenäoline, et ööpäevaringse hool-
dusvajadusega inimese abivajadus aastatega pigem 

suureneb, kui väheneb. Seetõttu ei lähtuta eelkirjel-
datud inimeste puhul rahvastikuregistrijärgsest eluko-
hast, vaid asjaolust, et inimestele osutatakse ööpäeva-
ringset hooldusteenust hoolekandeasutuses, kus neil 
tuleb sarnaselt kodus elamisele tasuda iga kuu eluks 
hädavajalike kulutuste eest.

Peale hooldekodus elava pensionäri saab toetust 
ka hooldekodus oleva pensionäriga samal elamispin-
nal elav teine pensionär. Tema on jäänud üksi koju 
elama ning kuna üldjuhul hooldekodud ei võimalda 
teenuse saajaid rahvastikuregistrisse sisse kirjutada, 
siis puudub hooldekodu elanikuga samal elamispinnal 
elaval pensionäril sisuliselt võimalus märkida end re-
gistrisse üksi elavaks. 

Kuidas toetust saadakse?
Üksi elava pensionäri toetus on 2017. aastal 115 eurot 
ja see makstakse välja üks kord aastas. Esimene toe-
tuse väljamaks toimus oktoobris sarnaselt pensioniga 
– kui pension makstakse arvelduskontole, siis samale 
kontole laekub ka toetus. Kui aga pension toodi koju, 
siis tuuakse samuti koju üksi elava pensionäri toetus.

Toetuse maksmisel ei arvestata, kas vanaduspen-
sioniealine inimene töötab või ei tööta, samuti ei ar-
vestata talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. 
Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada 
vanaduspensionieas töötamist. Pensionäritoetust ei 
maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata 
toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka. 

Välisriigist pensioni saaja peab üksi elava pensio-
näri toetuse saamiseks esitama oma välisriigi pensioni 
suuruse, millele liidame kontrolliks Eestist saadava 
pensioni suuruse – mõlemad kokku peavad jääma alla 
470 euro. Välisriigist pensioni saaja peab toetuse saa-
miseks teatama sotsiaalkindlustusametile oma välisrii-
gist saadava pensioni suuruse 1. aprilli 2017 seisuga. 
Selleks sobib näiteks pangakonto väljavõte.

Kokkuvõtteks
Üksi elava pensionäri toetuse saamise üks eeldus on 
korras andmed registrites. Kui selle aasta vaatlusperioo-
dil aprillist septembri lõpuni ei vastanud pensionär min-
gil põhjusel toetuse tingimustele, siis järgmisel aastal 
tuleb uus vaatlusperiood, taas aprillist septembri lõpu-
ni. Vaatluse alla võetakse jälle inimese vanus, pensioni 
suurus ja aadressiandmed rahvastikuregistris. Näiteks 
võis sel aastal pensioniiga saabuda maikuus ja seega 
terve vaatlusperioodi ei olnud pensionär vanaduspen-
sioni eas. Sellisel juhul saabub üksi elamise korral õigus 
saada kõnealust toetust juba järgmisel aastal. 

Rohkem infot üksi elava pensionäri toetuse kohta: 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pen-
sionari-toetus-0. 

Merle Sumil-Laanemaa

sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik

Laupäeval, 2. detsembril kell 10–14 võib Eriliselt 
Kingiturult Astangul (Astangu 27, Haabersti) leida 
suures valikus erivajadustega inimeste valmista-
tud tooteid. Lisaks saavad huvilised iga toote kohta 
kuulda selle valmimislugu.

Teretulnud on kõik, kes soovivad endale osturõõ-
mu, sõpradele-lähedastele kinkimisrõõmu ja erivaja-
dustega inimestele motiveerimisrõõmu valmistada. Os-
tetud toodete eest läheb tasu just nende valmistajatele.  
Osaleb üle 25 organisatsiooni, kelle tootevalikus on ligi 
sada toodet alustades ehete ja looduskosmeetikaga 

ning lõpetades mänguasjade, majapidamistarvete ja 
väiksemate mööblitükkidega. Avatud on kohvik, kus 
pakuvad omavalmistatud hõrgutisi Astangu kutsereha-
bilitatsiooni keskuse pagar-kondiitri ja koka abi erialal 
õppijad. Neil, keda melu väga väsitab, on võimalus pi-
memassööride käe all saada lihaspingetele leevendust. 
Koos lastega tulijatel pole samuti vaja ajaveetmise pä-
rast muretseda, sest pisikeste jaoks on eraldi lastenurk. 
Kingiturgu korraldab Astangu kutserehabilitatsiooni 
keskus ning üritus on kõigile tasuta!

Infot saab ka www.astangu.ee/kingiturg.

Gaspre tehnikajuht Simmo Paomets.

Kui palju tehniku koju kutsumine maksab?
Tunniajane töö maksab 60–70 eurot. Poole tunni-

ga ehk 40–45 euroga saab tihtipeale hakkama. Ena-
masti kirjutatakse akti eraldi väljakutsetasu ja tunnita-
su. Väljakutse eest tuleb tasuda nii või teisiti. Praktika 
on näidanud, et alati on olemas ka „naabrimees”, kes 
on valmis gaasiseadet hooldama. Kuna gaasiseadmed 
on spetsiifilised, siis seda lahendust me ei soovita.
Mida inimesed ise teha saavad?

Võiks osata temperatuuri reguleerida ja süütesüs-
teemi patareid ise vahetada, kui on selline seade.
Tulevast aastast on kohustuslik vingugaasiandur. 

Tänu määrusele juhivad tehnikud tähelepanu, et 
andur on vajalik. Akti paneme kirja, et CO detektor 
puudub, aga me ei saa sundida seda soetama. Oda-
vaim Honeywelli andur maksab 45 euro kanti. Seda ei 
pea paigaldama spetsialist. Andur kinnitatakse seinale 
inimese hingamiskõrgusele. Kui andur tunneb vingu-
gaasi, siis hakkab pinisema. Andurid kestavad seitse 
aastat, need vastavad IP44 standardile ja on pritsme-
kindlad, patareisid vahetada ei saa.
Milline on praegu gaasiohutuse suur pilt?

Eelmise aasta vingugaasimürgistuste järel hakka-
vad asjad paranema. Selle aasta esimesel poolaastal 
tegid meie tehnikud paarikümnel korral märkuse, seda 
ei ole palju. Möödunudaastaste Erika tänava juhtumite 
põhjus võis olla asjaolu, et värske õhu juurdepääs oli 
hoone välisvoodriga piiratud. 

Arvestades, kui palju gaasiseadmeid on, siis mõ-
ningad möödapanekud üldpilti ei riku. Kui aga gaasi-
veesoojendi tööpõhimõttest ei saada aru ja pannakse 
piltlikult öeldes „lõke seina sisse”, on see tõsine möö-
dalask. Tootjad teevad kvaliteetseid seadmeid. Kõige 
populaarsem on generaatoriga leeki süütav gaasivee-
soojendi. Gaas ei ole ohtlik, oht tuleb seadme valest 
kasutamisest.

Info gaasiohutuse kohta: www.ohutugaas.ee 

Üks odavamaid vingugaasiandureid.

Oktoober tõi hea uudise vanemaealistele: üksi elavad 
pensionärid saavad esimest korda toetust, mis 
parandab eaka inimese majanduslikku iseseisvust.

aksessuaarid, hobivahendid, muusika, filmid, toatai-
med, tehnika jms. Samuti võivad Kesklinna inimesed 
viia oma kasutatud raamatud Solarise Apollo raama-
tupoodi ja kasutatud riided Kaubamaja kingamaailma.



TEATED

Kesklinna Sõnumid 9

99 
ALIISE ARU
98 
RISELDA MOISSEJEVA
97 
VEERA KANTIJEVSKAJA
GANNA TIKHOMIROVA
ERNA ARENDI
95 
ELSA KORBERG
HEINO NIIDAS
EKATERINA RESHAVSKAYA
HELMI-ELISABETH ELLER
94 
LAINE NAHKUR
VILMA HEIN
JEVGENIA ERTI
93 
PETR BUGAYCHUK
MARIA LOPATINA
92 
EDUARD STELMACH
LILIA BELOBORODOVA
NADEŽDA SLATINA
ALLA RYSHKOVA
JEKATERINA KURILOVA
91 
ENNA-TELESTA VÄRAV

MIKHAIL KRYLOV
FAINA KOLESNIKOVA
VILMA REBANE
90 
LINDA MÖLDER
ÕIE VOHLI
LEIDA SÕBER
DMITRY PIKULIN
LIUDMILA KRASNOVA
NIKOLAY KRAVCHENKO
LEIDA HEINMETS
EVGENY GANZUROV
ELLA IVANOVA
JEKATERINA HAN
GALINA NAZAROVA
NIKOLAI DUDKIN
MIHHAIL IVANOV
KLAVDIA POPOVA
RAUL MÄGI
ELLA SONK
JEKATERINA KUZNETŠIKOVA
85 
ESTA VAHER
MARIE VILIMAA
EEVI NIIT
VALENTINA GLINKINA
ENDEL MEIUSI
VALENTINA REBANE

DMITRY MERKULOV
VEERA PULK
ALEKSANDRA RODIONOVA
LIANNE KÜLAOTS
LILIAN TAMM
ASTA ROOT
80 
ALEKSANDR KOLOBOV
JURI TRÕKOV
ANATOLY VOROBIEV
VIKTOR MARTÕŠKIN
MAIU NÕMM
VALENTINA BOGDANOVA
TIIU KITSING
GALINA VODJANNIKOVA
LAINE TIIKSAAR
VIIVE-MAIE SAKS
VLADIMIR GRECHKIN
ENN VATTER
PAVEL KUDRYASHOV
ANATOLI REPPO
JÜRI GANSBURG
ERIKA HAASMA
LUDMILLA VASSILJEVA

Palju õnne!
Kodulinna maja  

novembris-detsembris
Teadmiseks neile, kellel huvi meie korraldatavate 
tutvumiskäikude vastu: need on ikka pühapäeviti kell 
14 ja tingimata tuleb oma osavõtusoovist teada anda 
– kohtade arv on piiratud. Kodulinna maja valve- 
laud aadressil Gümnaasiumi 3, telefon 644 9867.

19. novembril AEGUMATUD AARDED JA JUTUD 
KAARLI KIRIKUS (Sulev Mäeväli)

26. novembril THEATRUMIST JA TEMA UUEST 
MAJAST (Lembit Peterson)

3. detsembril TUTVUME RESTAUREERITUD  
BREMENI TORNIGA (Boris Dubovik)

10. detsembril KUIDAS NÄEVAD VÄLJA KOLM 
VENDA (Mart Keskküla)

Üle nädala kolmapäeviti kell 18 vaatame vanu fil-
me Tallinna kultuuriloost ja ajame juttu tänase päeva 
Tallinna vanalinna elust. Kavas on:
22. novembril „TULEST JA RAUAST” (kolm kuul-
sat seppa – Ülo Sepp, Heino Müller ja Tõnu Lauk 
– kavandeid loomas, töid sepistamas, linnas neid 
üles monteerimas)
6. detsembril „SUUR TULEKAHJU TOOMPEAL” 
(Jevgeni Kaljundi räägib ja näitab, kus ja mis Toom-
pea suures tulekahjus ära põles) ja „MAJA LUGU” 
(kuidas restaureeriti üht vana aadlipaleed)
19. detsembril „TULE TOOMPEALE!” (kuidas Boris 
Dubovik ja Tiina Mägi käisid ühest majast sisse ja 
teisest välja ja virisesid nii et vähe ei olnud, aga mis 
tänaseks on Toompeast saanud?)

24. ja 25. novembril peame oma tavapärast pudi-
padi laata. Seekord on rohkem asju, mis sobivad 

jõulukingiks. Ka toredaid koduseid moose, näkse ja 
taimeteesid.

NÄITUSTEST on üleval vanad tuttavad „13x Val-
ter” ja „Sirje Maris Horma – varjust valgusesse”.  
Loodetavalt saab ka Toomas Õunapuu oma klaasi-
kogu hellalt kokku pakkida ja tuua Kuldjala torni.

Lauatennist, koroonat ja põrandamalet mängida ja 
linnamüürile luusima minna saate praegusel pime-
dal ajal esmaspäeval, teisipäeval, reedel, laupäeval 
ja pühapäeval kella 11 ja 16 vahel.

Ühe mõeldava jõulukingina soovitame väga osta 
Sirje Maris Horma ilus pilt. Müüginäitusel on neid 
praegu valida 102 ja kogu laekunud raha läheb Eesti 
Kultuurifondi juures olevasse, Kodulinna maja loo-
dud allfondi „Mälestus”. Tahame ju luua stipendiu-
mifondi, et toetada restaureerimist õppivat noort. 
Igaühel on võimalus seda fondi kasvõi paari euroga 
suurendada.

17. detsembril on Kodulinna maja otsustanud 
alustada jõulude pidamisega. 
Majja tuleb muusikuid, kohvinurgas on plaanis pak-
kuda Ivan-Tšaid ja põdrakanepiteed, koduseid küp-
setisi ja võileibu. Kuulda on, et jõulumüügiks tuuak-
se huvitavaid asju alates ehetest, kudumitest, 
moosidest, näksidest, taimeteedest kuni ehtsast 
maalambavillast tehtud põnevate istealusteni välja. 
Täpsema ajakava asjus helistage jõulukuu hakul.

Tiina Mägi

Kesklinna sotsiaalkeskuse 
detsembrikuu üritused
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OPNERI MAJA NOVEMBER / DETSEMBER
• K, 22. november kell 19
 Kätlin Madis „Küüned – meie salajane visiitkaart iga-

päevases elus”. Tasu 12 eurot. Info ja registreerimine: 
huvi@hopnerimaja.eu. Tel 645 5321

• N, 23. november kell 15 
 FLORALDISAIN KURSUS – karkasskimp
 Juhendab Tarmo Noormets. Kursuse tasu 20 eurot 
 Info ja registreerimine huvi@hopnerimaja.eu

• N, 23. november kell 19
 ��IV rahvusvaheline vaimuliku muusika �es� val Credo 

– Armeenia iidsed laulud.
 Marlena Mosh, Klaveril Aleksander Malkus

• R, 24 november  kell 19 
 ��IV rahvusvaheline vaimuliku muusika �es� val Credo
 Koorikontsert „Jõulutäht”. Esinevad vokaalansamblid 

ja koorikollek� ivid Ees� st, Venemaalt ja Leedust.
 Kõlavad vaimulikud viisid ja rahvalaulud. 

• P, 26. november kell 18 
 C-JAM – neli meest, neli tooli, neli tšellot.
 Pilet 15/12 eurot Pile� levis ja tund enne algust koha-

peal.
***

• R, 1. detsember kell 18
 VANADE TANTSUDE KLUBI
 Juhendab Madli Teller. Sisseastumistasu 5 €

• P, 3. detsember kell 12–17 
 Avatud keskaegne kaupmehetuba – martsipanikoda.
 Kutsume lahkes�  osa saama martsipani saamisloost ja 

valmistame seda nii, nagu algupäraselt teh� . Toimuvad 
mitmed ajastutruud töötoad ja Oomerteater kogupee-
tendus „Mardileib”. Vaata lisa www.hopnerimaja.eu

• R, 8. detsember kell 19 
 PUULUUP – Igivana instrument läbi kaasaegne tehnika 
 Pile� d Pile� levis 14/16 eurot ja tund enne algust koha-

peal 20 eurot

• L, 9. detsember kell 18 
• L, 16. detsember kell 18 (vene keeles)
• P, 17 detsember kell 17 
 HELISEVAD MUINASLOOD. Antropoloog, muusik ja 

muinasjutuvestja Polina Tšerkassova põimib kaugetelt 

maadelt toodud tõsielulugusid ja muinasju� e oma 
muusikaga, mida esitab erinevatel haruldastel pillidel.

 Pile� d 5/8 € tund enne algust kohapeal.

• T, 12. detsember kell 18
 MAAILMARÄNDURITE KLUBI
 „Elamusterohke Gröönimaa”. 
 Jalgsimatkast Kangerlussua��ist Sisimu�  (180 km), jää-

mägedest ja Gröönimaa inimeste elust räägib maailma-
rändur Guido Leibur. Pilet 2 eurot

• K, 13. detsember kell 19
 Loeng „Tee maagia”, Steve Kokker (Chado teepood)
 Steve Kokker on „Chado” – Ees�  esimese eksoo�  liste 

teesor� de poe asutaja ja pühendunud teekultuuri 
tundma õppimisele juba üle 15 aasta. Tasu 12 eurot.

 Info ja registreerimine: huvi@hopnerimaja.eu 
 Tel 645 5321

KURSUSED
• Jätkub registreerimine HOPNERI MAJA NOORTE 

VANAMUUSIKASTUUDIOSSE! Õpetaja Maria Staak. 
 Kuutasu 20 eurot. Info ja registreerimine: 
 huvi@hopnerimaja.eu,  tel 645 5321

• LASTE JOOGA 
 Neljapäevi�  kell 14. Juhendaja Kalli Suga
 Info ja registreerimine: info@kallikodu.ee

• HÕBEDASED HETKED – joogatunnid seenioridele
 Neljapäevi�  kell 12. Juhendaja Kalli Suga
 Info ja registreerimine: info@kallikodu.ee, 5560 1768

NÄITUSED
• Ene Pars „Ees�  triibukood” �pärimusteks� ilid)
 7.11.2017–26.01.2018
 Kunstnikku on inspireerinud ees�  rahvariide seeliku 

triibukangas ja kangastelgedel kootud rahvavaibad. 
 Näituse avamine 7. novembril kell 18 

• R, 24. ja L, 25. november kell 10–19 ning 
 P, 26. november kell 11–17
 SÜMBIOOSi sündmus – taimne materjal kohtab teks� ili
 Naturaalsuse ja töötluse kooselu
 Jana �olke (teks� il), Tarmo Noormets (taimedisain)

17. november 2017

*Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist Kesklinna Sõnumites, palume sellest vähemalt  
kaks kuud varem kirjalikult teatada aadressil Kesklinna Sõnumid, Nunne 18 Tallinn 15058 või  
e-kirjaga kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

T, 5. detsembril kl 17.30 JÕULUKONTSERT  
KAARLI KIRIKUS „JÕULUDE OOTEL” 
Esinevad segakoorid Viimsi ja Videvik, vokaalan-
samblid Miraaž ja Vanaisad, juhatab Vaike Sarn. 
Solistid Helle Hint, Laine Aus, Maie Peinar, Õie Ker-
ner, Marja Mandel, Kristiina Õunapuu, Rudolf Erne-
saks. Klaveril Viiu Kallas, kontrabassil August Sar-
rap, flöödil Aare Pehka. Kontsert on tasuta.

K, 6. detsembril kl 11–13 JÕULUMÜÜK
Keskuse klaasi- ja käsitööring esitleb ja müüb enda 
tehtud tooteid.

N, 7. detsembril kl 14 TERVISETUND – krooniline 
obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK
Haigusest räägib Põhja-Eesti regionaalhaigla  
kopsuarst Pille Mukk. Terviseuudiseid vahendab 
Eesti Patsientide Liidu tegevjuht Kadri Tammepuu.  
Pärast loengut on võimalik teha kopsutest. Samuti 
saab kaasa teha virgutavaid harjutusi ja nautida mõ-
nusat ampsu. 

N, 7. detsembril kl 18 JÕULUKONTSERT  
„VÄIKE KÜÜNAL SÄRA”    
Hopneri majas (Raekoja plats 18)
Esinevad Kergemuusikakoor Paul Ruudi juhatusel,  
segakoor Viimsi Vaike Sarna ja orkester Liivabänd 
Aare Pehka juhatusel. Kontsert on tasuta.

E, 11. detsembril kl 13 LASTE JÕULUTERVITUS
Jõululaule ja tantse esitavad Luha lasteaia lapsed, 
juhendaja Merike Nurk.

E, 18. detsember kl 10 JÕULUKAARTIDE  
VALMISTAMISE ÕPETUS
Õpetus on tasuta (kaasa arvatud materjalid).
Kohtade arv on piiratud. Registreerimine infolauas 
või telefonil 646 6123

T, 19. detsembril kl 18 JÕULUKONTSERT  
„HELL KUMIN” 
PÜHA VAIMU KIRIKUS (Pühavaimu 4)
Esinevad segakoor Videvik, vokaalansamblid Miraaž 
ja Vanaisad, juhatab Vaike Sarn. Kaastegev instru-
mentaaltrio koosseisus: Vaike Sarn (klaver), Aare 
Pehka (flööt) ja August Sarrap (kontrabass).

N, 21. detsembril kl 16 HUVIRINGIDE JÕULUPIDU
Registreerimine infolauas kuni 15. detsembrini
Osavõtutasu 2 eurot

AVATUD OIVI TULVE MAALIDE NÄITUS                                                        

 Kepikõnd igal kolmapäeval kl 11. Kepid kohapeal. 
Kogunemine sotsiaalkeskuse juures.
 Kolmapäeviti kl 13–15 Kesklinna Pensionäride 
Ühenduse esinaise pr M. Sume vastuvõtt.
 Igal neljapäeval kl 11–14.00 meditsiiniline nõusta-
mine ja vererõhu mõõtmine. 
 14. detsembril kl 10.30–12.30 kolesterooli ja ve-
resuhkru mõõtmine. Palume eelnevalt registreerida 
valvelauas või tel 646 6123 (tasuta).
 Juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. Vajalik 
eelnev registreerimine infolauas või tel 646 6123 
(tasuta).
 Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kl 14.30 
Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised. 

 Tegutsevad ringid, kursused ja ansamblid. Tööd 
jätkab ja uusi hoolealuseid ootab eakate päevahoid.
E–R kl 9–17, Liivalaia 32 (sissepääs sisehoovist), 
info tel 646 6123, e-post: info@kesotskeskus.ee 
www.kesotskeskus.ee
 JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: tel 645 9029
 Eakate päevahoid avatud E–R 7–18, Raua 1, info 
tel 5345 5026
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Teade Luite tn 44 kinnistu detailplanee-
ringu avaliku väljapaneku ajast

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad 
ajavahemikul 24.11–8.12.2017 Tallinna 
Linnavalitsuse 20. septembri 2017 kor-
raldusega 1435-k vastuvõetud Luite tn 44 
detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus 
on 0,36 ha. Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil jagada Luite tn 44 kinnistu ka-
heks elamumaa sihtotstarbega krundiks, 
määrata ehitusõigus mõlemale moodus-

tatavale krundile kuni 2 maapealse ja 1 
maa-aluse korrusega üksikelamu ja kuni 
kahe 1 maapealse ja 1 maa-aluse korru-
sega abihoone ehitamiseks ning kruntide 
kasutamise tingimused. Detailplaneeringu 
materjalidega saab ülalnimetatud ajavahe-
mikul tutvuda tööpäeviti Kesklinna valitsu-
ses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning 
Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vaba-
duse väljak 7, I korruse infosaalis esmas-
päeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäe-
vani 8.15–17.00 ja reedel 8.15–16.00. 

Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirja-
ga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute 
registris http://tpr.tallinn.ee/tpr
Mardi tn 10 kinnistu, Mardi tn 12 kinnis-
tu, Mardi tn 14 kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu avaliku arutelu aeg

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustasid aja-
vahemikul 9.10–23.10.2017 Mardi tn 10 
kinnistu, Mardi tn 12 kinnistu, Mardi tn 14 
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Nime-
tatud ajavahemikul Tallinna Kesklinna Va-

litsuses kodanikke materjalidega tutvumas 
ei käinud. Avaliku väljapaneku ajal esitati 
kohalikule omavalitsusele 6 vastuväiteid 
ja ettepanekuid sisaldavat pöördumist, sh 
KÜ Liivamäe tn 6 ühispöördumine. Avaliku 
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik aru-
telu toimub 4. detsembril 2017 algusega 
kell 14.00 Kesklinna valitsuse saalis (Nun-
ne tn 18).Info telefonil 645 7264. Detail-
planeeringu jooniste ja seletuskirjaga saab 
tutvuda Tallinna planeeringute registris  
http://tpr.tallinn.ee/tpr

17. november 2017

Linnavalitsus andis nime kinnisvara-
arenduse tulemusel tekkivatele uutele 
tänavatele. 

Kesklinna reisisadama piirkonda 
Rumbi ja Vööri tänava vahele rajatava 
uue tänava nimeks saab Halsi tänav. 
Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis saab 
Põhja puiestee ja Kalasadama tänava 
vahelise lõigu nimeks Kursi tänav. Väi-
ke-Õismäe asumisse rajatav uus tänav 
hakkab kandma Päevalille tänava nime.

Kesklinna Sadama asumisse ja Põh-
ja-Tallinnasse Kalamaja asumisse jääval 
Tallinna linnahalli detailplaneeringu alal 
vajab täpsustamist ja muutmist mitme 
olemasoleva tänava leviala. Praeguse 
seisuga kulgevad nii Kalasadama kui ka 
Vööri tänav linnahallini, kuid need täna-
vad on kavas linnahallialuse käigu kaudu 
ühendada.

Ka 1994. aastal nime saanud Rumbi 
tänav oli algselt planeeritud algama lin-
nahalli juurest, kuid uute planeeringute 
alusel on nähtud ette võimalus Rumbi tä-
nava pikenemiseks Kalasadama tänava-
ni. Seoses sellega vajas kaalumist Rum-
bi tänava leviala (suuna) muutmine, et 
oleks võimalik tänavat hiljem pikendada. 

Lisaks on planeeringuga kavandatud 
uus tänav Rumbi ja Vööri tänava vahele.

Vanalinn seotakse Kalamaja ja merega
Arhitektuurivõistlusega otsis linn Kalamaja 
asumit läbivale tänavale uut jalakäija- ja 
ratturisõbralikku lahendust, mis ühendab 
omavahel vanalinna ja mereäärse. Ettepa-
nekuid oodati ka Kalamaja keskväljaku ja 
Balti jaama lähirongide paviljoni ette kavan-
datava jaamaväljaku kujundusele.

Võistlustöödest parimaks osutus ar-
hitektuuribüroo Kavakava OÜ (Siiri Vallner, 
Indrek Peil, Kristel Niisuke) esitatu. Žürii 
tõstis võidutöö puhul esile selle ühtlast 
inimmõõdulist ja miljöötundlikku kujundust, 
oskust ühendada tervikuks kalamajalik in-
tiimsus ja linlik suurejoonelisus. 

Huvitava lahenduse pakkus võidutöö 
Kotzebue väljakule, mis istutatavate puude, 
kogukonnamaja ja linnamööbli lisamisega 
saab konkreetsema kuju ning pakub mitme-
suguseid tegevusvõimalusi kogukonnale ja 
koolirahvale. Balti jaama reisijate paviljoni 
ette kioskite asemele loodav Jaama plats 
on seevastu avar, tuues esile nii ajaloolise 

Vana-Kalamaja tänavaruumi ideekonkurss pakkus huvitavaid lahendusi mere ja vanalinna ühendamiseks.

Uued tänavad 
Tallinnas

Linnavalitsus kehtestas Varraku 14 krun-
di ja lähiala detailplaneeringu, mis annab 
võimaluse rajada Tondiraba jäähalli kõr-
vale 50 meetri pikkuste radadega ujula. 

„Selle planeeringu järgi on võimalik ehi-
tada jäähalli kõrvale täismõõtmetes, kümne 
50-meetrise rajaga ujula,” ütles linnapea 
Taavi Aas. „Tegemist on olümpiamõõtmetes 
ujulaga, mille juures on ka 25-meetrine nel-

ja rajaga soojendusbassein.” Aas osutas, 
et ujumisringkonnad on treeningtingimuste 
parandamise osas muret väljendanud, linn 
saab aga vastu tulla. Peale ujula on plaanis 
alale rajada spordirajatisi teenindav hotell 
ja klubihoone. Detailplaneeringu kehtesta-
mine võimaldab käivitada hankemenetluse 
projekteerija ja ehitaja leidmiseks. 
Raepress

Kesklinna korterituru ülevaade

jaamahoone kui ka panoraamvaate Toom-
peale. Toompuiesteest hakkab projekti rea-
liseerimisel üle saama otse väljakult maa 
pealt.

Teise preemia pälvis Kuu OÜ (Joel Kop-
li) ja kolmanda preemia Apex Arhitektuuri-
büroo OÜ (Liisi Vähi). Veel anti kaks ergu-
tuspreemiat. Ideekonkursile laekus kokku 

kaheksa kõrgetasemelist ideekavandit. 
Ümberehitus algab eeldatavalt aasta-paari 
jooksul. Projekteerimist ja ehitamist rahas-
tatakse Euroopa Liidu vahenditest.

Pime sügisaeg tõi kaasa mõned muu-
datused Pärnamäe ja Rahumäe jäätme-
jaamade töös: alates 1. novembrist on 
need avatud E–N kell 14–19 ja L–P kell 
10–15. Jäätmejaamad on kauem lahti 
taas kevadel.

Muudatus on seotud talvehooajaga, 
mil päevad lühemad ja jaamade kasutus-
aktiivsus väiksem. Pärnamäe jäätmejaa-
mas muutub võrreldes varasemaga vaid 
esmaspäevane lahtiolekuaeg. Rahumäe 
jäätmejaamas lüheneb lahtiolekuaeg kõi-
gil päevadel kolme tunni võrra.

Lisaks on muudatused hinnakirjas. 
Kui varasemalt sai Rahumäe jäätmejaa-
mas kuni 1 m3 kipsi ja muid isolatsioo-
nimaterjale üle anda tasuta, siis alates 
novembrist tuleb kogu üleantava kipsi ja 
isolatsioonimaterjali iga kuupmeetri eest 
maksta 30 eurot. Tegemist on materjali-
dega, millel puudub taaskasutusväärtus 
ning seetõttu ei ole linnal enam võimalik 
nende maksumust doteerida. 

Endiselt saab mõlemas jäätmejaa-
mas tasuta üle anda kuni 1 m3 töötlemata 
puitu, sorteeritud betooni, telliseid, plaate 
ja keraamikatooteid, lehtklaasi ja plaste, 
kuni 0,6 m3 kasutuskõlblikke riideid ning 
aia- ja haljastusjäätmeid. Iga järgneva 
kuupmeetri hind on 30 eurot, aia- ja hal-
jastusjäätmetel 20 eurot ning kasutus-
kõlbmatutel riietel 10 eurot. 

Tasu eest saab üle anda ka tõrva-
pappi, pinnast ja kive, suurjäätmeid, 
ehituse ja lammutuse segaprahti, eterniiti 
jmt. Eelpooltoodud tingimused kehtivad 
kodumajapidamisest pärinevatele jäät-
metele, ettevõtetele on eraldi hinnakiri. 
Täpsemalt saab uute hinnakirjade ja lahti-
olekuaegadega tutvuda Tallinna kodulehel  
www.tallinn.ee/jaatmejaamad-tallinnas, 
MTÜ Keskkonnateenused kodulehel 
www.jaatmejaam.ee või Tallinna kesk-
konnaameti telefonil 640 4610.
Raepress

Muudatus Rahumäe 
ja Pärnamäe 
jäätmejaamade 
töös

Suvel väljakuulutatud arhitektuurivõistluse-
le, millega otsiti parimat lahendust Tallinna 
Kaubamaja piirkonna arendamiseks, laekus 
15 võistlustööd. Need pandi välja Kauba-
maja B-galeriisse ja kodulehele, kus kõigil 
oli võimalik töödega tutvuda ja anda neile 
avalikul rahvahääletusel hinnang. 

Hääletajatelt suurima toetuse saanud 
võistlustöö autor pälvis 3000 euro suuruse 
eripreemia, kõigi hääletanute vahel loosis 
Kaubamaja aga välja kolm sajaeurost Kau-
bamaja kinkekaarti. Arhitektuurivõistluse 
võitja kuulutati välja sel nädalal, kuid kahjuks 

oli meie leht selleks ajaks juba trükki läinud. 
„Tihti asutakse kiitust või laitust jagama al-
les siis, kui maja on valmis ehitatud. Peame 
liikuma selles suunas, et linlastelt arvamu-
se küsimine ja rahvahääletus oleks suurte 
objektide puhul tavapärane teguviis,” ütles 
Kesklinna vanem Taavi Pukk.

Tallinna linna, arhitektide ja arendajate 
ühistöös peab võistluse tulemusena val-
mima senisest Kaubamajast kaks ja pool 
korda suurem esinduslik hoone. Peale selle 
on kavas rajada nüüdisaegne büroohoone 
Rävala puiesteele ja maa-alune parkla. 

Lõppes Kaubamaja 
arhitektuurikonkurss

2017. aasta kolme kvartali jooksul teh-
ti Kesklinna linnaosas 1436 tehingut ja 
nende arv aasta baasil kasvas 14% (176 
tehingu) võrra. Kasvu on soodustanud en-
nekõike tehingud uute korteritega. 

Võrreldes aastataguse ajaga sagene-
sid tehingud kõikide korteritega, enim aga 
ühetoaliste ja üle 55 ruutmeetri suuruste 
korteritega. Mediaankeskmiseks hinnaks 
kujunes 2175 eurot ruutmeetri eest, mis 
aastases võrdluses on kasvanud 6,4% 
võrra. Keskmine korteritehingu hind kolme 
kvartali põhjal oli 139 500 eurot, mis 5,8% 
võrra ületab aastatagust perioodi. Tehingu-
te arvu ja hinna aeglaseima kasvutempoga 
olid kahetoalised korterid. 

Aktiivse uusarenduste turu taustal on 
märgata vanemate korterite hinnakasvu 
aeglustumist. Vaadates hinnakasvu ehi-
tusaastast tulenevalt, on märgata aastatel 
1940–2010 ehitatud korterite kuni 4%-list 
hinnakasvu. Samas enne 1939. aastat ehi-
tatud elamutes paiknevate korterite aastane 
hinnakasv kiirenes ligi 13%-ni.

Uute korterite osakaal tehingute kogu-
arvus on püsivalt suur, kolme kvartali vältel 
moodustasid need tehingute mahust 28% 
(396 tk). Järelturu aktiivsus kasvas aasta 
jooksul ligi 5,4%. 2016. aasta esimese kol-
me kvartali vältel müüdi aga 273 uut kor-
terit, mis moodustas tehingute kogumahust 
22%. Uute korterite mediaanhind oli kolme 
kvartali baasil 2501 eurot ruutmeetri eest  
ehk 6,7% enam kui 2016 samal perioodil.

Suuri muutusi oodata pole
Lähitulevikus ei ole Kesklinna korteriturul 
enam laialdasemaid muutusi oodata. Vii-
mastel aastatel kiirelt kasvanud tehinguak-
tiivsus ja hinnakasv on praeguseks mõne-
võrra aeglustunud, mõõduka hinnakasvu 
saatel püsivad näitajad sarnasel tasemel. 
Nii hinnastatistikat kui ka tehinguaktiivsust 

jäävad enim mõjutama tehingud uusaren-
dustega, mis erinevalt mitmest teisest Tal-
linna linnaosast moodustavad pakkumisel 
olevatest varadest oluliselt suurema osa. 
Kasvanud kinnisvarahindade taustal on 
märgata nõudluse ja ehitusaktiivsuse suun-
dumist Kesklinnast kaugemale, mistõttu on 
siin tõenäoliselt oodata uute arendusprojek-
tide aeglasemat lisandumist.

Endiselt on küll kõige populaarsemad 
kahetoalised kesklinna korterid, kuid tuntav 
on ka huvi suuremate korterite vastu. 

Aeg-ajalt tuleb päevakorda teema, et 
kesklinn ei ole laste kasvatamiseks ja elu-
keskkonnana ehk kõige parem piirkond. 
Sellele võiks küll vastu vaielda: Tallinna 
kesklinn on muu maailma linnasüdame-
tega võrreldes ikka väga roheline ja puhta 
õhuga. Oma rohkete pargi- ja hoovialade-
ga annab silmad ette nii mõnelegi Tallinna 
äärelinnaosale. Lisaks võimalus kogu oma 
elu korraldada ilma autota. Lapsed saavad 
lasteaeda ja kooli jalutada või kasutada 
ühissõidukit ja seda lihtsa vaevaga. Kiire 
elutempo ja pidev ajapuudus soosib seda, 
et inimesed mõtleksid rohelisemalt ning 
seetõttu on igati mõistlik elada seal, kus iga 
päev toimetatakse ja töötatakse.
Triinu Tapper, Arco Vara maakler 
Mihkel Eliste, kutseline hindaja

Üks võistlustöödest.

Tondiraba jäähalli kõrvale tuleb ujula
Kesklinnas tehtud korteritehingute mediaanhind  
(eurot/m2) korteri pindalast lähtuvalt
Pindala (m²) 2014 2015 2016 2017
10–29,99 1 453 1724 1914 1990

30–40,99 1 743 1 859 1 995 2 129

41–54,99 1 951 2 058 2 173 2279

55–69,99 1 947 2 058 2 042 2 239

70–249,99 1 920 2116 2 106 2 149

Keskmine 1 858 2 010 2 074 2 175

* 2017. aasta on toodud III kvartali seisuga. 

Allikas: maa-amet, tehingute andmebaas

Kavakava võistlustöö
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в честь адвента
Желаем Вам спокойного                

       предрождественского 

                     
                времени!

в церковь Святого Иоанна 
8 декабря в 18.

Приглашаем Вас на 
  концерт

Ваша управа района Кесклинн

Утром в день выборов в Таллинне царила атмосфера противостояния, но теперь наступила спокойная, исполненная сотрудничества 
пора в преддверии Адвента.

Центристская партия ставит своей целью ра-
ботать на благо своих избирателей, но это не 
значит, что интересы тех, кто отдал свои голо-
са за другие партии, для нее менее значимы. 
Власть необходимо осуществлять, считаясь 
со всеми жителями и с развитием всего Тал-
линна.

Центристская партия отстаивает  
интересы всех горожан
Благодарю всех жителей Кесклинна, приняв-
ших участие в выборах и проголосовавших! 
Даже если голос был отдан в поддержку той 
политической силы или избирательного со-
юза, которому не удалось преодолеть пя-
типроцентный порог, этот голос поддержал 
демократию и дал сигнал обществу. Как под-
тверждает коалиционное соглашение Цен-
тристской партии с Партией зеленых, далеко 
не всегда главное, сколько голосов соберет в 
свою поддержку та или иная сила, главное – 
честное желание внести свой вклад на благо 
города и не отказываться спесиво от возмож-
ностей сотрудничества. Зеленое мышление, 
охрана окружающей среды, сохранение чи-
стоты воды и воздуха – это темы завтрашне-
го дня, которые, без сомнения, на следующих 
выборах обеспечат зеленым еще большую 
поддержку. Но их знаниям можно найти при-
менение на благо Таллинна уже сегодня. Из 
этого мы и исходили, приглашая зеленых во 
власть в городе.

Доверяя свой голос той или иной поли-
тической силе, горожанин в первую очередь 
надеется, что это поможет осуществить вы-
двинутые обещания. Отдавая свой голос, 
большинство избирателей, скорее всего, не 
ждет, что политики по завершении предвы-
борной кампании и подсчета голосов вновь 
вернутся на путь противостояния. О кон-
структивности и речи быть не может, если 
переговоры отвергаются еще до того, как они 
успевают начаться. Ведь это очевидно, что и 
в оппозиции, прибегнув к критике, можно об-
ратить внимание на недостатки и таким обра-
зом защитить интересы своих избирателей... 
И все же повисает в воздухе вопрос: зачем 
вообще раздавать обещания избирателям, 
если единственным делом, по существу, 
остается только противостояние?

Избирательная активность оказалась 
ниже ожидаемой
Вряд ли кто-нибудь мог прогнозировать, ка-

О выборах, сотрудничестве  
и будущем Таллинна

Новая городская 
управа
Городское собрание 9 ноября приняло 
решение о том, что мэром Таллинна 
станет Таави Аас.

По предложению мэра, вице-мэрами 
в составе городской управы утверждены:
Эха Вырк –  в сфере ее ответственности 
находится департамент городского иму-
щества, 
Калле Кландорф – вопросы транспорта 
и коммунального хозяйства, муниципаль-
ная полиция,
Андрей Новиков – городское планиро-
вание,
Вадим Белобровцев – образование, 
культура, спорт,
Тынис Мельдер – департамент социаль-
ного обеспечения и здравоохранения,
Айвар Рийсалу – предпринимательство 
и инновации,
Зюлейха Измайлова – департамент 
окружающей среды и привлечение обще-
ственной инициативы. 

Новый состав городской управы на 
первом заседании 10 ноября освободил от 
должности старейшин частей города и на-
значил замещающих лиц до назначения 
новых старейшин.

Киноклуб для пожилых людей райо-
нов Кесклинн и Пыхья-Таллинн вновь 
собрался в Центре культуры «Саль-
ме» 14 ноября на просмотр фильма 
«Фехтовальщик», созданного в со-
трудничестве эстонских и финских 
кинематографистов.  

Программа киноклуба первоначаль-
но составлена до конца февраля будущего 
года и включает много кинолент, являю-
щихся классикой эстонского кино. Так, на-
пример, на следующей неделе, 21 ноября, 
можно будет увидеть фильм режиссера 
Григория Кроманова «Отель „У погибшего 
альпиниста“», снятый в 1979 году, а  неде-
лей позже – фильм Хелле Мурдмаа «Чер-
тенок» (1981). 

В декабре киноклуб отправится в рож-
дественский отпуск и возобновит работу 
16 января, когда будет показан совмест-
ный эстонско-грузинский фильм «Манда-
рины» (2013).     

Все сеансы киноклуба для пожилых 
проходят по вторникам и начинаются 
в 12.00. Ждем также новых любителей 
кино, которые могут зарегистрироваться 
и спросить дополнительную информацию 
по телефону 6457 200.

Киноклуб 
для пожилых 
продолжает работу

ким будет результат Центристской партии 
на этих выборах. Предполагалось, что раз-
рыв Сависаара с родной партией ощутимо 
скажется на результатах. Так и произошло, 
и хотя избирательный союз Сависаара не 
преодолел пятипроцентный барьер и лич-
ный результат звезды эстонской политики 
оказался скромнее прежнего, неясность, 
очевидно, оказала влияние и прежде всего 
–  на активность избирателей. Почти 30 000 
сторонников Центристской партии вообще 
не пришли к избирательным урнам и ре-
зультат оказался хуже как раз на это коли-
чество голосов. И все же собранных голосов 
хватило для того, чтобы уже в пятый раз 
подряд завоевать абсолютное большинство 
в городском собрании.

Несомненно, свою роль сыграла и острая 
кампания противостояния некоторых партий, 
что у определенного количества избирателей 
могло вызвать чувство неприязни и они на 
этот раз предпочли никому не отдавать свои 

Таллинн занял второе место в конкурсе 
на титул Европейской столицы инно-
ваций и получил специальную премию  
100 000 евро. 

Таллинн разделил второе место с Тель-
Авивом. Первое место и премию 1 млн евро 
заслужил Париж, где был отмечен широко-
масштабный инновационный подход в раз-

личных сферах городской жизни, а также 
привлечение множества участников, осо-
бенно детей и молодежи, к модернизации 
города.  

Будучи столицей одного из самых нова-
торских государств Европы, Таллинн предста-
вил себя городом, в котором «будущее уже 
сегодня» (Tallinn – The City Where the Future is 

Now). Заявка базировалась на трех столпах:   
 настоящее э-общество, в котором все 

возможно в цифровом виде;
 город здорового стиля жизни, в ко-

тором «зеленый» и здоровый образ жизни 
являются правами человека; 
 город- «сделаем!», в котором творче-

ство и совместные инициативы объединяют 

общины.
По словам мэра города Таави Ааса, дан-

ное признание позволяет сделать Таллинн 
еще более конкурентоспособным в между-
народном плане, привлекательным как для 
местных талантов, так и для зарубежных. 
Специальную премию 100 000 евро плани-
руется использовать посредством общин на 

поддержку реализации новых идей, меняю-
щих городскую жизнь к лучшему. 

Для участия в конкурсе на звание Ев-
ропейской столицы инноваций в этом году 
были заявлены 32 города из 17 стран. В фи-
нал вышли Берлин, Копенгаген, Хельсинки, 
Париж, Таллинн, Ницца, Тампере, Тель-Авив, 
Орхус и Тулуза. 

Вызвавшие столько страстей местные выборы позади и выдвинутое накануне выборов обещание оппозиции свергнуть власть 
Центристской партии получило ясный ответ, что избиратели с этим не согласны. Можно продолжить упрямо твердить, что абсо-
лютное большинство Центристской партии в городском собрании Таллинна минимально, но оно неоспоримо имеется.  

голоса. Стоит напомнить и о том, что на ны-
нешних местных выборах баллотировались 
также министры и члены Рийгикогу, что на 
фоне т. н. «закона о двух стульях» и практики 
«подсадных уток» в свою очередь вызвало 
путаницу.

В выигрыше как Таллинн, так и Кесклинн
Выборы можно считать удавшимися в том 
случае, если в их результате позитивные тен-
денции продолжаются. В Кесклинне это, судя 
по всему, произошло, и я этому искренне рад. 
Все, что мы наметили для таллиннцев на бли-
жайшие годы, будет воплощено в жизнь. Осу-
ществление проектов новой главной улицы, 
портовой территории и пространственного 
видения бизнес-квартала Маакри уже в бли-
жайшие годы придаст второе дыхание центру 
города.  Сотрудничество с зелеными поможет 
преодолеть последние разногласия, связан-
ные с проектом Рейди теэ и вывести Таллинн 
на путь к получению титула Зеленой столи-

цы Европы. Инициированная Центристской 
партией политика привлечения позволяет 
сплотить общины и исключить отчуждение 
жителей от городских властей.

Таави Аас избран мэром Таллинна, и он 
сформировал для себя сильную команду, в 
которой сконцентрированы свойственная 
молодости воля к действию, но и уравнове-
шенность, а также прочный и долгий опыт 
как в управлении городом, так и в полити-
ке. Таллинн ожидают четыре трудовых года, 
наполненных развитием, воплощением в 
жизнь идей, вкладом в улучшение жилой 
среды. Таави Аас нес груз ответственности 
мэра уже два последних года и хорошо с этим 
справился. Я очень ценю его уравновешен-
ность и мудрость и поэтому не сомневаюсь, 
что и следующие четыре года пройдут успеш-
но. Таллинн в хороших руках. 

Таави Пукк

Таллинн – новаторская столица
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Роль мужчин в воспитании детей в прежние времена, сейчас и в бу-
дущем остается одной из тех тем, на которые в любое время можно 
писать пространные комментарии и вести страстные дебаты. Осо-
бенно актуальной эта тема становится накануне второго воскресенья 
ноября, когда отмечается День отца, в этом году он пришелся на 12 
ноября. Традиция отмечать День отца зародилась в Соединенных 
Штатах Америки, где признательная дочь захотела отблагодарить 
своего отца – ветерана войны, который после смерти жены в одиноч-
ку воспитал шестерых детей. На государственном уровне День отца в 
США начали отмечать с 1966 года, а в Эстонию этот праздник пришел 
уже после восстановления независимости через наших северных со-
седей – финнов.

В районе Кесклинн День отца отметили 11 ноября в Таллиннском 
спортхолле. Это было уже ставшее традиционным мероприятие, в 
рамках которого отцы вместе с детьми смогли провести время в 
спортивных состязаниях. Занятий нашлось каждому, от самых стар-
ших до самых маленьких членов семьи. Основное внимание отво-
дилось совместным мероприятиям. Руководители студии Dance Act 
обучали участников праздника популярным и менее современным 
танцам, движению в одном ритме. Художница Виктория Рекк пока-
зывала, как рисуют комиксы. На бумаге можно было изобразить как 
новые приключения уже известных героев комиксов, так и тут же вы-
думанных супергероев и просто приятных персонажей.

Такие игры, где можно вместе что-то придумать и нарисовать, 
несомненно, значительно более творческая деятельность, чем про-
ведение времени за компьютерными играми. Хочется надеяться, 
что придумывание комиксов продолжилось и дома, а в будущем 
из них можно будет составить и издать целую книгу. Возможность 
помериться силами предложил борцовский клуб Korrus 3. Кто-то из 
малышей получил свой первый опыт борьбы на мате, состоялось 
несколько дружеских демонстраций приемов тоже для того, чтобы 
было весело и здорово. Можно было поупражняться в решении зага-
док и преодолении полосы препятствий. Чудесный день завершился 
вручением подарков каждому из участников и радостью от того, что 
нет ничего лучше времени, проведенного с папой.

Я помню, как много лет назад один из моих старших друзей 
рассказывал, что самым прекрасным впечатлением, о котором он 
всегда вспоминает с большой теплотой, было то, как его маленькая 
дочь каждый раз бежала открывать ему дверь и крепко обнимала 
его.  «Нежность этих крошечных ручек я помню до сих пор, и какие 
бы трудности в жизни мне ни встретились, вспоминая эти объятия, 
я не боюсь ничего и все одолею», – признался мне этот в обычной 
жизни довольно суровый мужчина. Тогда я еще не мог в полной мере 
понять этот порыв чувств. Не было достаточного жизненного опыта.

Теперь я и сам вот уже более года отец маленькой дочери и пре-
красно понимаю, что означает нежность рук твоего ребенка. Что оз-
начает улыбка твоего ребенка. Что означает быть со своим ребенком. 
Что означает дорасти до отца и через отцовство обрести мужествен-
ность. Именно дорасти до отца, поскольку, заботясь о своем ребенке 
и воспитывая его, учишься и сам. Учишься понимать, что ты вовсе не 
пуп вселенной, что в один прекрасный момент все прежние истины и 
представления меняются. Впереди совершенно новое путешествие, 
а что ждет тебя впереди, ты и представления не имеешь. Знаешь 
только, что ты должен быть тут, рядом, как только потребуется. Для 
того чтобы приободрить, наставить, поиграть, прийти на помощь, об-
учить, утешить. Быть для ребенка и любить его, каждый день.

Мне кажется, что отцы более молодого поколения задумывают-
ся и осмысливают свою роль отцов больше, чем это было принято в 
нашем обществе до сих пор. Отцы хотят проводить время со своими 
детьми и семьей, а шаблонное представление о том, что «отец – это 
только добытчик денег и пропитания для семьи», все больше уходит 
в прошлое. Хочется верить, что и семьи будут все крепче и стабиль-
нее, что будет все меньше домов, в которых размечено: эту неделю 
ребенок живет у отца, а эту – у матери. Что будет все меньше семей 
без отца, поскольку он не хочет взять на себя долю своей ответствен-
ности. Быть отцом – значит нести ответственность за настоящее и 
будущее. Быть опорой и направлять на верный путь. Каким бы се-
рьезным мужчина ни был, сердце его не должно успокаиваться до 
тех пор, пока он не будет уверен, что у ребенка все хорошо, что все у 
него идет как надо.

Дорогие отцы, живущие в районе Кесклинн! Желаю вам счастья и 
сил жить ради своих детей, совсем еще малышей, делающих только 
первые шаги, или уже совсем взрослых, имеющих свои семьи. Быть 
отцом – это привилегия, во имя которой стоит приложить усилия. Так 
уж получается, что по-настоящему 
жизнь начинается, когда мужчина 
становится отцом.

Таави Пукк

Быть отцом

Следующий номер газеты  Kesklinna Sõnumid выйдет 15 декабря.

Газовых водонагревателeй в Эстонии насчи-
тывается примерно 40 000. В чем состоит 
самая большая ошибка пользователя газо-
вого водонагревателя? 

Самая большая ошибка заключается в не-
достаточной вентиляции помещения, в котором 
расположено устройство. Газу для сгорания необ-
ходимо большое количество воздуха, и возника-
ющий при неполном сгорании угарный газ опасен 
для жизни. В цифрах это выглядит так, что для 
сгорания 1 кубического метра газа необходимо 
10 кубометров воздуха. Газовое устройство ис-
пользует за час 2,5 кубометра газа и для полного 
сгорания этого объема у него за это время должен 
быть доступ к 25 кубометрам воздуха. Если до-
ступ воздуха недостаточен, то возникает опасный 
для жизни угарный газ СО.     
Что вы делаете, если видите недостатки? 

Если техники Gaspre замечают, что в ванную 
комнату воздух не проникает, то они делают за-
мечание. Наши работники имеют компетенцию 
техника, обслуживающего газовое оборудование, 
и мы можем познакомить с требованиями по экс-
плуатации газового оборудования, но строитель-
ные работы мы, как правило, в ванной комнате 
не производим. С точки зрения доступа воздуха 
самыми плохими местами являются снабженные 
газовым водонагревателем ванные комнаты, 
куда доступ свежего воздуха ограничен дверью. 
Если водонагреватель расположен на кухне, то 
это лучше, так как там недостатка в воздухе нет. 

В общем случае должно быть 3 отверстия: 
одно, по которому поступает воздух, другое, от-
куда выходит дым, и третье для обмена воздуха 
в помещении. Важно помнить и то, что канал для 
вывода дыма и вентиляционный канал – это не 
одно и то же!  
Приведите плохие примеры установки га-

зового водонагревателя? 
Наши техники видели газовый водонагрева-

тель, который был полностью замурован в стену. 
Его нельзя обслуживать и, по всей видимости, 
к нему нет также притока воздуха. С изрядной 
долей шутки можно констатировать, что произ-
водители хорошо поработали и создали красивое 
оборудование, а пользователь его просто прячет. 
Таким образом, прятать газовый водонагрева-
тель нет смысла и даже нельзя. 
Как обстоят дела с обслуживанием, позво-

ляют ли люди обслуживать оборудование?
В инструкциях к газовому оборудованию за-

писано, что обслуживать его надо раз в год. Ча-
стота обслуживания зависит от места установки 
газового оборудования. Несомненно, часто не-
обходимо обслуживать установленные в ванной 

комнате газовые водонагреватели.
С обслуживанием все как обычно: если не об-

служивать, то водонагреватель быстрее выходит 
из строя. Водонагреватель не работает, техник 
прибывает на место и находит, что пламя не про-
ходит через теплообменник, так как он сильно 
загрязнен. В реальных ситуациях с человеком 
ничего не случается, но аппарат просто не дела-
ет то, что должен делать, пламя гаснет, и вода не 
нагревается. На обслуживание может уйти до по-
ловины дня.     
Сколько стоит вызов техника на дом?

Сегодня часовая работа стоит 60-70 евро. За-
частую с работами можно справиться за полчаса, 
т.е. за 40-45 евро. В большинстве случаев в акте 
отражается плата за вызов и почасовая плата. За 
вызов надо платить в любом случае. 

Практика показывает, что всегда находится 
«сосед», который готов обслужить газовое обо-
рудование, но так как газовое оборудование 
специфично, мы это решение использовать не 
рекомендуем.     
Что люди могут делать сами?

Люди могли бы сами уметь регулировать 
температуру и самостоятельно менять батарейки 
в системе поджига, если у них подобное оборудо-
вание. 
С будущего года обязательным будет дат-

чик угарного газа.  
Благодаря данному постановлению техники 

обращают внимание на то, что датчик необхо-
дим. В акте мы делаем отметку, что детектор CO 
отсутствует, но мы не можем заставить его при-
обрести.     

Самый дешевый датчик Honeywell стоит по-
рядка 45 евро, и он закрепляется на стене на той 
высоте, на которой человек дышит, а когда дат-
чик определяет угарный газ, то он начинает пи-
щать. Датчик может установить и неспециалист. 
Датчики работают 7 лет, батареи менять нельзя, 
они соответствуют стандарту IP44 и защищены от 
брызг. 
Какова сегодня общая картина по газовой 

безопасности?
Можно сказать, что после прошлогодних 

случаев отравления угарным газом дела разви-
ваются в лучшую сторону. В первом полугодии 
нынешнего года наши техники сделали замеча-
ния примерно в двадцати случаях, что немного. 
Причиной прошлогодних случаев на улице Эрика 
могло быть то обстоятельство, что доступ свеже-
го наружного воздуха был ограничен внешней 
обшивкой здания. 

С учетом суммарного количества газового 
оборудования могу отметить, что некоторые про-
махи общую картину не портят. Если же люди не 
понимают принципов работы газового водона-
гревателя и, образно говоря, «костер устраива-
ется в стене», то это серьезный промах. Произ-
водители делают качественное оборудование и 
людям оно нравится. Лучше всего идет газовый 
водонагреватель, где пламя зажигается генера-
тором. Хочу подчеркнуть, что газ не опасен, опас-
ность исходит от неправильного использования 
оборудования. 

Информация для потребителей газа: 
www.ohutugaas.ee/ru/

Газовaя безопасность – 
серьезный вoпpoc
К газовой безопасности после прошлогодних несчастных случаев стали oтноситься серьезнее, говорит 
менеджер по технике обслуживающего предприятия Gaspre Симмо Паометс.   

Департамент окружающей среды и позна-
вательный центр «Энергия» приглашают в 
субботу, 25 ноября, с 11 до 16 часов посетить 
мероприятия семейного дня, в рамках кото-
рого можно научиться сортировать отходы 
и давать старым вещам новую жизнь.

Наверняка вы порой останавливались в 
беспомощности перед мусорным контейнером: 
в самом деле, куда выбросить старую мышку 
от компьютера, что делать с порванным игру-
шечным медвежонком или как избавиться от 
просроченных лекарств дедушки-гипертоника? 
Проводящийся в последние выходные ноября 
в познавательном центре «Энергия» семейный 
день «Превратим мусор в ресурс!» обязательно 
поможет найти ответы на эти вопросы.

В рамках семейного дня занятия найдутся 

и малышам, и взрослым. Легендарный изобре-
татель познавательного центра Ааре Баумер в 
своем веселом научном театре наглядно пока-
жет, из чего состоят наши гаджеты и электриче-
ские игрушки. Пойдет речь об опасных отходах, 
которые встречаются в домашних хозяйствах и с 
которыми, после того как они отживут свой век, 
зачастую нечего делать. Состоятся мастер-классы 
для детей и для взрослых. Волк по кличке «По-
жиратель мусора» научит сортировать отходы, в 
планетарии можно будет бесплатно посмотреть 
кино, ударник Рейго Ахвен продемонстрирует, 
какую великолепную музыку можно сыграть на 
trash drums, попросту говоря, на мусорных кон-
тейнерах, и состоится еще многое другое.

Отправляясь на семейный день, можно взять 
с собой и сдать мелкую электронику – проблем-

ные отходы, которые нельзя выбрасывать вместе 
с бытовыми отходами! Дети смогут здесь же ка-
кую-нибудь целую, но уже надоевшую игрушку 
поменять на другую.

В семейный день познавательный центр от-
крыт до 19 часов и входной билет дешевле обыч-
ного – для детей с 7 лет 3 евро, а малыши пройдут 
в центр бесплатно. Дополнительную информацию 
можно получить в Департаменте окружающей 
среды и на домашней странице познавательного 
центра «Энергия».

Семейный день является частью общеевро-
пейской недели уменьшения отходов, проводя-
щейся с 18 по 26 ноября под девизом «Используй 
повторно – дай вещам новую жизнь». Приходите 
и тоже внесите свой вклад!

Mенеджер по технике обслуживающего предприятия Gaspre Симмо Паометс.   

В познавательном центре «Энергия»  
мусор превращается в ресурс
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Управа Кесклинна нашла рожде-
ственскую ель на участке недвижи-
мости в Вяэна-Йыэсуу, принадле-
жащем семье Саар. Дереву 50 лет, и 
оно достойно того, чтобы украшать 
исторический центр Таллинна в 
рождественское время. Старейшина 
Кесклинна Таави Пукк отметил, что 
представительское дерево выбира-
ли, как всегда, долго и тщательно. 
«От рождественской ели на Ратуш-
ной площади ждут многого и, раз-
умеется, с учетом этого у нас были, 
скажем так, повышенные требова-
ния к дереву: рождественская ель 
должна быть пушистой, густой и 
достаточно высокой, одним словом, 
она должна быть представительной 

и всячески достойной исторического 
места», – пояснил Пукк.   

В ответ на обращение управы 
Кесклинна в этом году поступило 14 
предложений, но среди них, к сожа-
лению, подходящего рождествен-
ского дерева не нашли – деревья 
были или слишком редкими или с 
неравномерно развитой кроной. 
Пришлось обратиться к предложе-
ниям прошлого года, среди которых 
было несколько отвечавших требо-
ваниям. Вдобавок к внешнему виду 
дерева важно также, чтобы место 
произрастания было доступно и на-
ходилось не слишком далеко от Тал-
линна. Заявленная из Вяэна-Йыэсуу 
ель отвечала этим условиям. 

Операция по доставке рожде-
ственской ели началась рано утром 
9 ноября. Поскольку дерево росло 
в дачном кооперативе с очень уз-
кими дорогами, стоял вопрос о том, 
удастся ли там маневрировать на 
больших машинах. Однако все про-
шло удачно и после полудня ель 
привезли на Ратушную площадь, 
где ее сразу же установили. Вместе 
с елью прибыл Санта-Клаус, который 
нес традиционную корзину с конфе-
тами, и все счастливчики смогли по-
лакомиться.  

Огни на рождественской ели 
на Ратушной площади зажгутся 17 
ноября одновременно с открытием 
рождественского рынка.  

На Ратушной площади появилась красивая рождественская ель

Октябрь принес хорошую но-
вость для людей старшего 
возраста: одиноко живущие 
пенсионеры впервые получа-
ют пособие, которое улучшит 
экономическую самостоятель-
ность пожилого человека.

Прежде всего: пенсионер не дол-
жен сам ходатайствовать о пособии, 
его выплачивает Департамент со-
циального страхования после обзора 
данных. Что именно мы смотрим? 
Данные пенсионера мы прослежива-
ем в регистре на протяжении шести 
месяцев с 1 апреля по 30 сентября, в 
течение которых получатель пособия 
является пенсионером и получаемая 
им на руки пенсия составляет менее 
470 евро. По данным регистра наро-
донаселения, он проживает один.  

Что такое проживание  
в одиночестве?
Больше всего к нам обращались с 
вопросами по поводу проживания 
в одиночестве. Хотя многие старые 
люди фактически сегодня прожи-
вают одни – дети давно ушли из 
дома, – в регистре народонаселения 
регистрация (прописка) остается не 
изменившейся. Часто старые люди 
боятся, что если выписать ребенка 
или внука из квартиры, то у него 
больше не будет прав унаследовать 
эту квартиру. На самом деле дей-
ствующий Закон о наследовании не 

учитывает при наследовании пропи-
ску. Адрес в регистре народонаселе-
ния просто показывает фактическое 
место жительства человека и это 
не является основанием для воз-
никновения права на наследование 
имущества. Мы хотим подбодрить 
людей обязательно представлять 
правильные адресные данные в ре-
гистр народонаселения.   

Есть также случаи, когда не-
сколько семей живут на одной и той 
же кадастровой единице и по тому 
же адресу, но используют разные 
здания. Или, например, в двухэтаж-
ном частном доме на каждом этаже 
живет обособленная семья, но у 
обеих в регистре народонаселения 
один и тот же адрес. Семьи живут 
раздельно по одному адресу. Мы со-
ветуем в таких случаях обращаться 
в местное самоуправление, которое 
оценит необходимость предоставле-
ния отдельного адреса. Это не всегда 
обоснованно, но иногда может ока-
заться крайне необходимым. 

Правило проживания в одино-
честве имеет некоторые исключе-
ния. Если на одной и той же жилпло-
щади живут опекун и опекаемый и 
один из них является пенсионером, 
то он имеет право на пособие для 
одиноко живущего пенсионера. Если 
опекун и опекаемый оба являются 
пенсионерами, то оба имеют право 
на пособие. Также если пенсионер 

живет со своим ребенком, который 
находится на его содержании в зна-
чении Закона о семье, пенсионер 
имеет право на пособие для одиноко 
живущего пенсионера. Это отличие 
не распространяется на ситуацию, 
когда к бабушке или дедушке про-
писан внук для ходатайства о ка-
кой-либо льготе, например места 
в детском саду или школе. Пред-
полагается только ситуация, когда 
пенсионер сам воспитывает своего 
несовершеннолетнего или учащего-
ся ребенка до 21 года. 

Особой проблемой являются 
пенсионеры, зарегистрированные в 
регистре народонаселения с точно-
стью до местного самоуправления, 
и арендаторы квартир, где арендо-
датель не желает регистрировать 
пенсионера в своей квартире или 
же собственник тоже зарегистриро-
ван по этому адресу. В таких случаях 
регистр народонаселения не по-
казывает пенсионера как одиноко 
живущего и пособие в этом году не 
выплачивается.  

Пособие также для жильцов  
домов призрения
Пособие для одиноко живущего 
пенсионера выплачивается всем 
пенсионерам, получающим услугу 
круглосуточного ухода, которым 
предоставлялась эта услуга как ми-
нимум начиная с апреля настоящего 

года. Достаточно очевидно, что по-
требность в помощи для человека 
с потребностью в круглосуточном 
уходе с годами скорее увеличива-
ется, чем уменьшается. Поэтому в 
случае вышеописанных людей исхо-
дят не из места жительства согласно 
регистру народонаселения, а из того 
обстоятельства, что людям оказы-
вают услугу круглосуточного ухода 
в попечительском учреждении, где 
им, как и при проживании дома, 
приходится ежемесячно оплачивать 
жизненно важные расходы.  

Помимо живущего в доме 
призрения пенсионера, пособие 
получает и второй пенсионер, про-
живающий на одной жилплощади с 
пенсионером, находящимся в доме 
призрения. Он остался один жить 
дома, и поскольку в общих случаях 
дома призрения не дают возможно-
сти зарегистрировать получающих 
услугу в регистре народонаселения, 
то, по сути, у пенсионера, проживаю-
щего на одной жилплощади с жиль-
цом дома призрения, отсутствует 
возможность отметить себя в реги-
стре как одиноко живущего. 

Как получают пособие?
Пособие для одиноко живущего 
пенсионера в 2017 году составляет 
115 евро и выплачивается один раз 
в год. Выплата первого пособия со-
стоялась в октябре аналогично пен-

сии – если пенсия выплачивается 
на расчетный счет, то на тот же счет 
поступает и пособие. Если же пенсию 
доставляли домой, то домой прино-
сят и пособие для одиноко живущего 
пенсионера.  

При выплате пособия не учи-
тывают, работает ли получающий 
пенсию по старости человек или нет, 
точно так же не учитываются иные 
выплачиваемые ему социальные 
пособия и доходы. Трудовой доход 
остается не учитываемым для того, 
чтобы содействовать работе в пен-
сионном возрасте. Пособие для пен-
сионера не облагается подоходным 
налогом и выплаченное пособие не 
учитывают в числе доходов при рас-
чете прожиточного пособия. 

Тот, кто получает пенсию из-за 
рубежа, для получения пособия для 
одиноко живущего пенсионера дол-
жен представить размер своей пен-
сии в иностранном государстве, к 
которой прибавляется для контроля 
размер получаемой в Эстонии пен-
сии – обе в сумме должны состав-
лять менее 470 евро. Получающий 
пенсию из иностранного государства 
для получения пособия должен со-
общить Департаменту социального 
страхования величину своей пенсии, 
получаемой в иностранном государ-
стве, по состоянию на 1 апреля 2017 
года.  Для этого подойдет, например, 
выписка с банковского счета. 

В заключение
Одним из условий получения посо-
бия для одиноко живущего пенсио-
нера являются корректные данные 
в регистрах. Если в обзорный пе-
риод этого года с апреля до конца 
сентября пенсионер по каким-то 
причинам не соответствовал ус-
ловиям получения пособия, то в 
следующем году наступит новый 
период наблюдения, вновь с апре-
ля до конца сентября. Вновь будут 
рассматриваться возраст человека, 
размер пенсии и адресные данные 
в регистре народонаселения. На-
пример, в этом году пенсионный 
возраст мог наступить в мае и тем 
самым пенсионер весь обзорный 
период не был в возрасте пенсии по 
старости. В этом случае право полу-
чить оговоренное пособие в поряд-
ке одинокого проживания  наступит 
уже в следующем году. 

Больше информации о пособии 
для одиноко живущего пенсионера 
можно найти на домашней странице 

Департамента социального стра-
хования www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0. 

Мерле Сумил-Лаанемаа

советник отдела возмещений Департа-
мента социального страхования

Новое пособие для одиноко живущих пенсионеров

Открытый в октябре мульти-
функциональный спортивный 
центр Сыле (ул. Сыле, 40а) пред-
лагает горожанам множество 
возможностей для занятий оз-
доровительным спортом и ак-
тивного движения. 

В спортивном центре Сыле от-
дельные залы для игр в мяч, фехто-
вания, занятий боевыми искусства-
ми, тренировок по борьбе и дзюдо. 
В центре также хорошо оборудован-
ный тренажерный зал и бассейн с 
восемью 25-метровыми дорожками, 
две из которых свободны от трениро-
вок и открыты для всех посетителей. 
Есть также большой детский бассейн. 

Бассейн открыт с 7 до 22. Цены 

2-часовых билетов начинаются от 4 
евро по утрам в рабочие дни и до-
ходят до 8,50 евро по субботам и 
воскресеньям (льготный билет для 
детей, пенсионеров и инвалидов в 
выходные дни 6.50). 

Билет в тренажерный зал на 2 

Cпортивный центр Сыле ждет горожан! 

часа с понедельника по пятницу стоит 
5,50 евро с 7 до 16 часов и 6,50 евро 
с 16 до 22 часов, а также по субботам 
и воскресеньям. Прейскурант и кон-
тактные данные спортивного центра 
Сыле на странице: http://kristiinesport.
ee/sole-spordikeskus/.  

Директор по развитию спортивного центра Сыле Алар Няэме в 
борцовском зале.

Рождественская ель прибыла на Ратушную площадь.

Представительскую рождественскую ель Таллинна привезли в этом году из Вяэна-Йыэсуу 9 ноября.
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Чт, Пт и Сб часовые бани открыты до 2 часов ночи. 

ул. Рауа, 23, Таллинн, Харьюмаа 10124
Тел.: 622 94 95  •  Э-почта: info@rauasaun.ee  •  www.rauasaun.ee 

Общая баня
Часовая баня
Часовой душ

Городская управа утвердила 
детальную планировку участ-
ка по адресу Варраку, 14 и его 
окрестностей, которая даст воз-
можность построить рядом с 
ледовой ареной Тондираба пла-
вательный бассейн с дорожками 
длиной 50 метров.

«В соответствии с этой плани-
ровкой появится возможность по-
строить рядом с ледовой ареной 
полноформатный плавательный 
бассейн с десятью дорожками дли-
ной 50 метров, – рассказал мэр 
Таллинна Таави Аас. – Речь идет о  
выстроенном по олимпийским стан-

дартам бассейне, в котором будет и 
разминочный бассейн с четырьмя 
дорожками длиной 25 метров».

По словам Ааса, спортивная пла-
вательная общественность выразила 
озабоченность по поводу улучшения 
тренировочных условий, а город ре-
шил пойти спортсменам навстречу.  

В дополнение к бассейну планирует-
ся также построить обслуживающие 
спортивные сооружения гостиницу и 
здание клуба. Утверждение деталь-
ной планировки позволит начать 
проведение конкурса по поиску про-
ектировщика и строителя проекта.
Raepress

Рядом с ледовой ареной Тондираба построят бассейн

Темная осенняя пора принесла 
с собой некоторые изменения в 
работе станций приема отходов 
Пярнамяэ и Рахумяэ: начиная 
с 1 ноября они открыты с поне-
дельника по четверг с 14 до 19 
и в субботу и воскресенье с 10 до 
15. Время работы станций при-
ема отходов вновь удлинится 
весной. 

Изменение связано с зимним 
сезоном, когда дни короче и актив-
ность использования станций ниже. 
На станции приема отходов Пяр-
намяэ, по сравнению с прежним, 
изменится только время работы в 

понедельник. На станции приема от-
ходов Рахумяэ время работы во все 
дни сократится на три часа.  

В дополнение произойдут изме-
нения в прейскуранте. Если раньше 
на станции приема отходов Рахумяэ 
до 1 м3  гипса и других изоляцион-
ных материалов можно было сдать 
бесплатно, то начиная с ноября за 
весь сдаваемый гипс и изоляцион-
ные материалы надо будет платить 
30 евро за 1 м3. Речь идет о мате-
риалах, не подлежащих вторично-
му использованию, поэтому город 
больше дотировать их стоимость не 
может.  

По-прежнему на обеих станциях 
приема отходов можно сдать бес-
платно до 1 м3 необработанной дре-
весины, отсортированного бетона, 
кирпичей, плитки и керамических 
изделий, листового стекла и пласт-
массы, до 0,6 м3 пригодной к исполь-
зованию одежды и садово-парковых 
отходов. Цена каждого следующего 
кубометра составляет 30 евро, садо-
во-парковых отходов – 20 евро и не-
пригодной к использованию одежды 
– 10 евро.

За плату можно сдать также 
толь, грунт и камень, крупные от-
ходы, смешанные отходы строи-

тельства и сноса зданий, этернит 
и т. п. Вышеприведенные условия 
действуют для отходов, исходящих 
из домашнего хозяйства, для пред-
приятий действует отдельный пре-
йскурант. 

Точнее с новыми ценами и вре-
менем работы можно ознакомиться 
на домашней странице города Тал-
линна www.tallinn.ee/jaatmejaamad-
tallinnas, на домашней странице  
MTÜ Keskkonnateenused  www.
jaatmejaam.ee или по телефону Тал-
линнского департамента окружаю-
щей среды  640 4610.
Raepress

№ Факультет Лектор Лекции Дата Время Место проведения

1. История и культура Мария Сморжевских-Смирнова, 
ведущий куратор Таллиннского рус-
ского музея и Дома-музея Петра I

История Пюхтицкого монастыря 6 декабря  
2017 г.

14.00-15.30 Дом Хопнера Ратушная 
площадь, 18
Концертно-театральный  
зал, IV этаж

2. Государственные  
науки

Марианна Макарова,
руководитель сферы исследований 
Фонда интеграции

Единство в мультикультурном обще-
стве: роль культуры, медиа и граждан-
ского общества

13 декабря 
2017 г.

14.00-15.30 Дом Хопнера Ратушная 
площадь, 18
Концертно-театральный  
зал, IV этаж

3. Психология Андраник Кечек, композитор Музыкальная терапия. Christmas Time 
(лекция-концерт)

20 декабря 
2017 г.

14.00-15.30 Дом Хопнера Ратушная 
площадь, 18
Концертно-театральный  
зал, IV этаж

Университет для старшего поколения в Доме Хопнера  |  Лекции на русском языке в декабре 2017 г.

Изменения в работе станций приема  
отходов Рахумяэ и Пярнамяэ

30 ноября с 8 до 9 часов утра 
на трех главных спортивных 
базах столицы состоятся бес-
платные тренировки, которые 
дадут возможность зарядить-
ся энергией раннего утра под 
руководством лучших трене-
ров. Параллельно тренировки 
пройдут в спортивном центре 
Сыле, в легкоатлетическом ма-
неже в Ласнамяэ и в Таллинн-
ском спортхолле.

В спортивном центре Сыле 
друзья спорта могут принять уча-
стие в бодрящей общефизической 
тренировке, которую проведет 
известный баскетбольный тренер 
Ховард Фрьер.

В легкоатлетическом манеже в 
Ласнамяэ любителям спорта пред-
ложат освежающую утреннюю 
зарядку, проведет которую лично 
председатель городского собрания 
Таллинна Михаил Кылварт.

В Таллиннском спортхолле 
можно будет принять участие в 
заряжающей энергией трениров-
ке по общефизической подготовке 
Nike Training Club под руковод-
ством ярких и профессиональных 
тренеров. 

Все тренировки предлагают 
здоровому телу общефизическую 
нагрузку, не будет недостатка и в 
простых и приятных упражнениях 
на разминку и на растяжки. Каж-
дый участник получит в подарок 
смузи и возможность до конца 

года бесплатно посещать трени-
ровки. Участие бесплатное, одна-
ко необходима предварительная 
регистрация. Тренировки подходят 
всем – как новичкам в любитель-
ском спорте, так и тем, кто трени-
руется уже долгое время.*

Цель проводящихся третий 
год подряд спортивных утренних 
тренировок – напомнить людям, 
что умеренная двигательная ак-
тивность важна круглый год и что 
даже в темное и холодное время 
в городе для этого есть множество 
возможностей.

Главным организатором 
спортивных утренних трениро-
вок является Таллиннский  де-
партамент спорта и молодежи. 
Дополнительная информация 
и регистрация:  www.tallinn.
ee/spordihommik.   

*Структура тренировок рас-
считана в основном на участников 
в возрасте от 14 лет и старше.

Таллинн приглашает 
бесплатно  
заняться спортом
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8. detsembril 2017 · kell 19
Hopneri Majas (Raekoja plats 18)

Hiiu kannel läbi kaasaegse tehnika 

Piletid Piletilevis 14/16€
ja tund enne algust kohapeal 20€

Raekoja plats 18
Tel 6455321

info@hopnerimaja.eu
www.hopnerimaja.eu

Pilet 15/12 eurot saadaval Piletilevis ja 
tund enne algust kohapeal.

P, 26. november 2017 · kell 18
HOPNERI MAJA

REGISTREERU KOHE!
www.tallinn.ee/
spordihommik

30.11 kell 8–9

Tasuta treeningud kolmes spordibaasis:

• Sõle spordikeskus
• Lasnamäe kergejõustikuhall
• Tallinna spordihall

Igale osalejale aasta lõpuni 
tasuta pääse sportima!

Raudselt puhtaks juba aastast 1936!

Raua tn 23 Tallinn Harjumaa 10124
Tel.: 622 94 95  •  E-post: info@rauasaun.ee  •  www.rauasaun.ee 

Üldsaunad 
 Tunnisaunad  

 Tunnidušid

EAKATE  
LIIKLUSKOHVIK

Ootame väärikas eas Kesklinna ja  
Põhja-Tallinna elanikke 

30. novembril kell 12
Salme kultuurikeskusesse

Arutleme kohvilauas liiklusohutuse üle,  
vaatame filmi,  

lahendame viktoriiniülesandeid
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Kutsume lahkesti osa saama martsipani saamisloost. 
Valmistame seda nii nagu algupäraselt tehti. 

Pühapäev 3. detsember 2017
kell 12–17

Hopneri Maja
(sissepääs Vanaturu kael 3)

ADVENDIAEG VANAS KAUPMEHEMAJAS

 www.hopnerimaja.eu

Isand Hopneri Martsipanikoda

• Toimuvad mitmed ajastutruud töötoad – 
 Martsipanikoda, magusad mandlid, küünlakamber
• Oomerteater kogupereetendus „Mardileib“
• Seikluskohvik valmistab martsi panitordi, mis läheb õhtul oksjonile
• Kohal on kaupmehed hea ja paremaga –  martipan kõikvõimalikes 

variantides (Haldjaleib, Karu Talu martsipan, kuumad joogid)

Töötubades osalemine 3 € •  etendus „Mardileib” 3 €

Kesklinna
advendikontsert

Rahulikku advendiaega soovib 
Tallinna Kesklinna Valitsus

Sissepääs 
TASUTA!

Ott Lepland 
Karl-Erik Tamme
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