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RÕÕMSAT TAASISESEISVUMISPÄEVA 
KÕIGILE KESKLINLASTELE JA

ÕNNELIKKU KOOLITEED MEIE LASTELE

Kõik algab koolist

TALLINNA KESKLINNAS ELAB  
62 486 INIMEST.
Linnaosa elanike arv suurenes juunis 
95 ja juulis 139 võrra (kogu Tallinnas 
vastavalt 194 ja 232 võrra). Aasta 
algusest on Kesklinnas lisandunud 
840 elanikku ehk linnaosadest enim 
(linnas kokku 1857).
Allikas: rahvastikuregister, 1. august 2017

Eesti koolisüsteem on üks maailma pari-
maid. Seda kinnitab nii kuulus PISA test 
kui ka meie koolilõpetajate läbilöögivõime 
ülikoolidesse kandideerimisel. Hea hariduse 
osas kuulume kindlalt maailma juhtivate 
riikide hulka. Eks sellest andis tunnistust ka 
noorte laulupidu „Mina jään!”. Millisel teisel 
maal võib korraga näha koos laulmas nii 
palju andekaid, rõõmsaid ja haritud noori! 
Siinkohal väärivad meenutamist suure kirja-
mehe Jakob Hurda sõnad: „Kui me ei saa 
suureks rahvaarvult, peame saama suureks 
vaimult!” 

Kesklinna koolid annavad tooni
Kesklinna 15 munitsipaal- ja 9 erakooli 
hoiavad hariduse taset kõrgel ning töötavad 
iga päev selle nimel, et pealekasvav põlv-
kond oleks vaimult suur. Meie mainekaid 
õppeasutusi, kus luuakse tänast edulugu ja 
valmistatakse õpilasi ette homseteks välja-
kutseteks, võib liialdamata pidada suuna-
näitajateks kogu Eesti hariduselus. Meil on 
oma ala peensusteni tundvad ja õpilaste in-
dividuaalsust hindavad pedagoogid, hea õp-
pebaas, uuenduslik metoodika – Kesklinna 
koolid vastavad uue, avaraid võimalusi pak-
kuva aja nõudmistele. Meie koolidesse on 
läbi aastate olnud suur konkurss ning selgi 
õppeaastal Kesklinnas koolipinki istuvatest 
lastest ja noortest enam kui poolte kodu 
asub mõnes teises linnaosas või koguni väl-

jaspool Tallinna. Selle eduloo puhul on pidev 
ruumipuudus aga tõrvatilk meepotis. Paljud 
koolidest töötavad mitmes vahetuses, kus 
kasutusele on võetud iga ruutmeeter, et või-
malikult mugavat õppekeskkonda pakkuda. 
Sel aastal oleme astunud edasi mitu sammu: 
Gustav Adolfi gümnaasium saab põhikooli-
õpilastele uue maja, põhjaliku rekonstrueeri-
mise läbib sügiseks ka võimlahoone komp-
leks. Prantsuse lütseum saab kauaoodatud 
võimla ja reaalkooli juurdeehitus tipptasemel 
kompetentsikeskuseks on juba käegakat-
sutavalt lähedal. Teha on aga veel palju. 
Peale investeeringute kaasaegsesse õppe-
keskkonda alustab linn sellest sügisest ta-
suta koolitoidu pakkumist ka gümnaasiumi- 
õpilastele.

Ootame esimese klassi jütse aabitsapeole
Kooli algus on pidu nii õpilastele, õpetajatele 
kui ka lapsevanematele, ent suurim ärevus 
ja rõõm on kindlasti esimest korda kooli 
minevate mudilaste südames. On huvitav ja 
ühtaegu ka veidi pelutav kooliteed alustada, 
kohtuda õpetajatega, tutvuda klassikaaslas-
tega. Oh, kuidas lõhnavad õpikud ja kui tore 
on pakkida uhiuut ranitsat! Esimese kooli-
päeva ärevust mäletatakse kogu elu.

Praktilisema poole pealt toob kooli algus 
kaasa kulutusi. Et asised mured esimese 
koolipäeva sära ei varjutaks, toetab linn esi-
mest korda kooli minevate pealinlaste vane-

maid nn aabitsatoetuse, 320 euroga, mis on 
peredele tõhus abi. 

Soovides muuta esimese klassi õpilaste 
ning nende emade-isade päeva veelgi pidu-
likumaks, korraldavad Kesklinna valitsus ja 
linna haridusamet ühiselt juba kümnendat 
korda toreda aabitsapeo, mis toimub 1. sep- 
tembril kell 14 Vabaduse väljakul. Muide, 
need lapsed, kes 2007. aastal esimest korda 
aabitsapeol lustisid, on alustamas tänavu 
õpinguid gümnaasiumiastmes. 

Aabitsapeol pannakse helisema süm-
boolne koolikell, peaesineja on suurte ja 
väikeste lemmik ning muidu muhe noor-
mees Karl-Erik Taukar koos bändiga. Vahvat 
kontserti täiendavad esinemistega Tallinna 
huvikoolide lauluansamblid ja tantsutrupid. 
Vastsetele õpilastele tutvustatakse meis-
terdamistelkides huvikoolide võimalusi ja 
tegutseb ka päevakohase kraamiga kauplev 
laat. Et saaks nalja ja peomeeleolu püsiks 
kuum, on kohal kaks väsimatut vanderselli 
Ahh ja Ohh, kellel varuks viguriga lood ja 
naljad. Kel aga kõigest sellest silme ees 
kirjuks läheb, võib pageda batuudile, et seal 
elektrijänesena üles-alla hüpates enda aku-
sid laadida. Pidu tuleb äge!

Koolitee olgu ohutu
Peomeeleolus ei tohi unustada aga siiski las-
te ohutust liikluses. Mudilasi kooliteele saa-
tes tuleb selgitada tänaval varitsevaid ohte 

ning õpetada, kuidas neid vältida. Kooliteed 
alustavaid lapsi peaks vähemalt esimesel 
nädalal saatma ning näitama, kuidas tänavat 
ületada ja mida liikluses tähele panna. Kõige 
ohtlikum ongi lapse jaoks tee ületamine ja 
seepärast tuleks kooli minekul valida alati 
hõlpsam ülekäik isegi siis, kui see teekonna 
pisut pikemaks muudab. Liiklust peab os-
kama vaadata lapse silmade kõrguselt. 
Nii saab aru, miks lapsele võivad mõned 
asjad, mida täiskasvanu kõrgemalt näeb, 
märkamatuks jääda. Last tähelepanelikku-
sele manitsedes saab sellest johtuvaid ohte 
maandada. Ka tuleks laps hommikul piisava 
ajavaruga teele saata, et tarbetu kiirusta- 
mine tänaval ei looks lisariske. Ohutu kooli-
tee valik ja õige liikluskäitumise selgitamine 
on iga vanema esmane ülesanne.

Tarkusepäev on uue algus 
Kesklinnas lõpetas sel kevadel 67 gümna-
sisti kuld- ja 65 hõbemedaliga. Võimas tule-
mus, mis annab indu sama edukalt jätkata. 
Soovin head saabuvat tarkusepäeva kõigile 
Kesklinna koolide õpilastele, õpetajatele 
ning lapsevanematele! Indu selleks, et olek-
sime suured vaimult.

Vaata ka...
Lk 4 Avastusretk

Lk 8 Nõuandeid 

Lk 10 Kinnisvaraturu trendid

Tallinnas saavad 
kõik koolilapsed 
tasuta lõuna
Algavast õppeaastast on Tallinnas tagatud 
tasuta koolitoit peale põhikooli ka güm-
naasiumides. 

Kui põhikoolide õpilased on tasuta kooli- 
lõunat saanud alates 2006. aastast, siis 
gümnaasiumis on seda saanud seni taot-
leda vähekindlustatud perede lapsed. 2015. 
aasta algusest on riik toetanud gümnasis- 
tide koolilõunat iga päev 78 sendiga, üle-
jäänud 56 senti koolitoidu maksumusest on 
tulnud õpilastel tasuda.  2017. aastaks on 
Tallinna eelarves põhikooli õpilaste tasuta 
toitlustamiseks 3,2 miljonit eurot, millele li-
sandus esimese lisaeelarvega veel 295 000 
eurot gümnasistide toitlustamiseks. 

Abilinnapea Mihhail Kõlvart märkis, et 
koolitoidul on nii sotsiaalne kui ka haridus-
lik tähendus, sest kui õpilastel on kõht täis, 
saavad nad klassis põhilisele keskenduda. 
„Leidub palju noori, kellele koolitoit võib olla 
ainus soe söögikord päevas,” nentis Kõl-
vart. „Lisaks kipuvad paljudel ka koolipäe-
vad pikaks venima, sest tundidele järgneb 
kas trenn, muusikakool või mõni teine huvi-
ring – seetõttu on tervislik ja korralik koolitoit 
noorele organismile väga oluline.” 

Taavi Pukk

Kesklinna vanem

Kaunis, ent sellel aastal jahedaks jäänud Eestimaa suvi hakkab tasapisi otsi kokku tõmbama. 
Valged ööd on muutunud hämaramaks ja kaubanduskeskuste akendele ilmunud koolilaadale 
kutsuvad reklaamid. Tõepoolest, kool on peagi algamas ning vaheajal puhanud lapsed täidavad 
terve suve tühjana seisnud klassid.

21. kooli kaunis hoone on augusti keskpaigas oma asukate ootuses.

KESKLINLASEL TÄITUS 
102 ELUAASTAT

Kesklinna elanik Erna Asu on sündi-
nud 1915. aasta 13. augustil ja  
pidanud aastakümneid juuksuri- 
ametit. Võttes vastu linnaosa vanema 
Taavi Puki õnnitlusi, oli kõrges eas 
proua tänulik meelespidamise ja talle 
antud pikkade aastate eest. Juba 
selle kuu lõpus võib linnaosa vanem 
õnnitleda veelgi vanemat, 103-aasta-
seks saavat kesklinlast.  
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Kesklinnas valmib eakatele uus päevakeskus

Telefoniküsitlusel Tallinna elanike 
suhtumisest Reidi tee projekti toetas  
54% vastanutest tee ehitamist linna- 
valitsuse pakutud viisil. 

Kesklinna valitsus ja Vanalinna Ehitus OÜ allkirjastasid lepingu, mille kohaselt 
rekonstrueeritakse 1. oktoobriks Pronksi 6/Raua 1 asuvad ruumid mäluhäiretega 
eakatele päevahoiuteenuse pakkumiseks. 

Noored väärivad 
usaldust

„Vajadus niisuguse teenuse osuta-
mise järele on suur ja see kasvab 
jõudsalt sedamööda, mida pikemaks 
kujuneb Eesti inimeste eluiga,” tõdes 
Kesklinna vanem Taavi Pukk. „Seni-
sed võimalused mäluhäiretega eaka-
te päevahoiuks meie Liivalaia tänava 
sotsiaalkeskuses olid väga piiratud, 
kuid peatselt saame teenust pakkuda 
avarates ja igati kaasaegsetes ruumi-
des.”  

Uus keskus on Kesklinna sot-
siaalkeskuse filiaal, kus üle 300-ruut-
meetrisele pinnale on kavandatud 
kaasaegsed tegevus- ja puhkeruumid 
päevahoiuteenuseks ning tööruumid 
koduhooldusega tegelevatele sotsiaal-
töötajatele. Riigihanke võitnud Vana-
linna Ehitus OÜ lubab päevakeskuse 
oktoobriks valmis teha. Ehituse mak-
sumus ületab 185 000 eurot (käibe-
maksuga), koos ruumide sisustami-
sega kujuneb investeeringu suuruseks 
ligi 200 000 eurot. Ehitust rahas-
tatakse täies mahus Tallinna linna- 
eelarvest.

Pukk nentis, et eakate hooldamine 
on paljudes peredes igapäevane tõsi-
asi: „Keerulisematel juhtudel toob see 
kaasa olukorra, kus lähedastel pole 
võimalik täiskoormusega või üldse 
tööl käia ja nad jäävad tavapärasest 
elust üha enam kõrvale. See pole aga 

lähedaste suhtes õiglane ning kurnab 
nad lõpuks ära. Just selliste perede 
koorma kergendamiseks ja nende 
igapäevaelu lihtsustamiseks ongi 
loodud eakate päevahoiuteenus. See 

on üks osa väärikast vananemisest ja 
mul on siiralt hea meel, et Kesklinna 
valitsus saab selle investeeringuga 
ulatada paljudele peredele abikäe.” 
Kogu Eestis on väidetavalt 15 000– 

17 000 mäluhäiretega vanurit, kuid 
nende täpset arvu ei teata, sest häire 
on tugevalt aladiagnoositud. Mälu- 
häireid esineb 5–8% üle 65-aastas-
test ning 30% üle 90-aastastest. 

Selle aasta oktoobris saavad noored alates 16. eluaastast esma-
kordselt osaleda kohalike omavalitsuste valimistel. 

Kuna selline oli seadusandja tahe, siis pole vaja kulutada 
aega aruteludele, kas selles vanuses inimene on küps kaalutle-
tud valikuid langetama. Kindlasti on. Kuigi seaduse järgi loetakse 
alla 18-aastaseid lasteks, kannavad nad alates 14. eluaastast 
seaduse ees vastutust võrdselt täiskasvanutega. Gümnaasiumi- 
ealistelt eeldatakse oskust teha õppetöös kaalutletud valikuid. 
Igapäevaelus on 16-aastase õlul palju kohustusi ja temalt ooda- 
takse täiskasvanulikku käitumist. On täiesti normaalne, kui ko-
hustustele vastukaaluks lisandub võimalikult lai õiguste skaala. 

16-aastane valija on sama teadlik kui keskmine valija
Valimisea langetamise kritiseerijad väidavad, et noori olevat ker-
ge mõjutada kas siis vanematel, õpetajatel või sõpradel. Mõju-
tatav võib inimene olla aga igas vanuses. Täiskasvanud valijat 
mõjutavad abikaasa, ülemus, töökaaslased, sotsiaalmeedia, 
lõpuks poliitreklaam. 

Noorte puhul võib see mõjutamisvõimalus olla ehk isegi 
väiksem, sest tegemist on uudse ja esmakordse võimalusega. 
Võib eeldada, et need 16–17-aastased, kes tõesti soovivad vali-
ma minna, teevad endale ammu enne 15. oktoobrit selgeks, kel-
lele hääl anda ning vormistavad sedeli kasti laskmise või arvuti- 
klahvi vajutamisega varasema otsuse. 

16-aastane valija ei jää oma vastutustundelt keskmisest va-
lijast millegi poolest maha. Valimisõigus pole kohustus, vaid eel-
kõige võimalus rääkida kaasa oma kodukoha tuleviku suunami-
sel. Valima läheb noor ikka siis, kui seda ise soovib, täpselt nagu 
täiskasvanu. Noortes on aga rohkem head edasiviivat idealismi, 
usku, et valimistega on võimalik käivitada need demokraatlikud 
protsessid, mis aitavad ellu viia tavainimeste ootusi. See ongi 
valijatepoolne toetus, mida poliitikas osalejad hindavad ning mil-
lest meil Eestis sageli puudu jääb. 

Noorte siirus suudab meie üldist poliitilist kultuuri paranda-
da. Pole mõtet peljata, et 16–17-aastaste kaasamine valimis-
tulemusi ootamatus ja – oh mis hirmus! – soovimatus suunas 
mõjutaks. Esimest korda valimistesse kaasatud noored moo-
dustavad vaid veidi enam kui 2% valimisealisest elanikkonnast. 
Seda on vähe, et toimuksid kardinaalsed muutused, ent piisa-
valt, et noorteprobleemidele tulevikus kohalikul tasandil enam 
tähelepanu pöörataks. 

16-aastaste valimisõigus pole jalgratta leiutamine
Meile meeldib olla mingil alal esimene. Nii on kõlanud valimisea 
langetamise poolehoidjate rõõmuhõiskeid, et andes noortele va-
limisõiguse, näitasime sellega eeskuju kogu maailmale. Samas 
on vastased nurisenud, et pidi see Eesti nüüd jälle esimene ole-
ma, kus lapsi valimiskastide juurde lubatakse. 

Siinkohal tuleb jahutada mõlemat poolt. Enne Eestit on 
noortele antud valimisõigus Austrias ja Norras. Austrias saavad 
vanemad kui 16-aastased alates 2007. aastast osaleda kõigil 
valimistel, Norras on neil alates 2011. aastast võimalus anda 
hääl kohalikel valimistel. Küll võiks Eesti olla esimene maa, kus 
antakse 16–17-aastastele õigus kohalikel valimistel kandideeri-
da. See oleks algatus, mis võiks pälvida laiemat tähelepanu ja 
järeletegemist teiste riikide poolt. Nii lõpetaksime ka kahemõtte-
lise olukorra, kus noorte hääli küll valimistel küsitakse, aga neid 
endid kandideerima ei lubata.

Kas saab keegi näidata mõnd valla- või linnavolikogu hal-
ba otsust, mis on võetud vastu noorte häältega? Ei saa. Aga 
täiskasvanute häälte toel seaduseks muudetud rumalaid otsu-
seid võib välja tuua kümneid, kui mitte sadu. Mil viisil kujutaksid 
siis kohalikesse omavalitsustesse valitud noored endast kuidagi 
suuremat ohtu? 

Usaldagem noori tõeliselt, mitte ainult sõnades ja võtkem 
järgmisena riigikogus arutusele noorte õigus kohalikel valimis-
tel kandideerida. See oleks ka üks argument, mis veenaks noori 
Eestisse jääma, kuna siin vajatakse ja hinnatakse neid rohkem 
kui mistahes muus maailma 
paigas. 

Järgmine Kesklinna Sõnumite number ilmub 29. septembril.

Taavi Pukk

Kesklinna vanem

Valmivad uued kergliiklusteed

Reidi tee ehitust toetab 
tallinlaste enamus

Tallinnas on sellel aastal kavas ehi-
tada kergliiklusteed Tartu maanteele 
Lennujaama teest Vana-Tartu maan-
teeni, Tuuliku teele Kadaka teest Halla 
tänavani ning Kakumäe teele Landi 
tänavast Soolahe teeni.

„Kõigile jalgratturitele ja muidu 
tervislike eluviiside harrastajatele on 
hea uudis ka see, et Reidi tee ehituse 
mahus rajatakse Pirita teed ja kesk-
linna ühendav kergliiklustee,” ütles 
Tallinna kommunaalameti juhataja 

asetäitja Reio Vesiallik.
2018. aastal on planeeritud tä-

navate rekonstrueerimistööde mahus 
rajada samuti mitu kergliiklusteed, 
teiste hulgas Gonsiori tänavale Ma-
neeži tänava ja Laagna tee vahelisel 

lõigul. Järgnevatel aastatel on kavas 
Ülemiste liiklussõlme ja Kadriorgu 
ühendav kergliiklustee ning Kalaranna 
tänavat ja Reidi teed ühendav kergliik-
lustee.

Juuni lõpust juuli alguseni küsitleti 
800 tallinlast vanuses üle 15 eluaas-
ta. Vastanutest 29% ei toetanud Reidi 
tee ehitamist. 

Tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul 
on eriti olulised vastused küsimuse-
le, kas ja kui hästi olete kursis Reidi 
tee planeeritava ehitusega. Tulemus 
oli ühene: mida rohkem asjaga kur-
sis ollakse, seda rohkem ka tee ehi-
tamist toetatakse. Seega tuleb Aasa 
sõnul tallinlasi veelgi enam teavitada 
sellest, mida projektiga saavutada 
tahetakse. 

Järgmise nelja aasta jooksul 
on eesmärk vähendada 50% tava-
sõidukite transiiti läbi linnasüdame, 
suurendada veerandi võrra ühis-
transpordi kasutust südalinnas ning 
kahekordistada jalgratturite arvu sü-
dalinna tänavatel. Reidi tee on ainult 

üks osa projektist, millega luuakse 
elav linnasüda ja arendatakse pealin-
nas välja mereäär. Selleks ehitatakse 
valmis linnahall, peatänava esimene 
ja teine etapp ning Reidi tee, rekonst-
rueeritakse Gonsiori ja Juhan Kunde-
ri tänav, alustatakse Narva maantee 
rekonstrueerimisega Jõe tänava ja 
Reidi tee vahel (peatänava kolmas 
etapp), uuendatakse Tammsaare 
park ja Teatri väljak, pannakse käi-
ma Vanasadama tramm, algatatakse 
mereääre ja linnasüdame elavdamise 
koostööprogramm. Taavi Aas mär-
kis, et kui ka üks neist elementidest 
peaks mingil põhjusel ära jääma, siis 
ei saa tervikprojekti kavandatud kujul 
ja mahus rakendada. 

VALIMISTEADE  
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel oktoobris 2017 muutub 
valimisjaoskonna asukoht Narva mnt, Maneeži, Villem Reimani, 
Raua, Hobujaama, Roseni, Ahtri, Jõe jt lähikonna tänavate elanike 
jaoks.

Kui varem asus jaoskond aadressil Narva mnt 11D (sotsiaal- ja tervis- 
hoiuamet), siis eelolevatel valimistel seda jaoskonda enam ei ole. 
Muudatuse kohaselt paiknevad selle piirkonna elanike valimisjaos- 
konnad nüüd järgmiselt:  
1. Narva mnt paaritutele aadressidele ja samuti sellest mere poole 

jäävatel tänavatel asuvatele aadressidele (Mere pst, Roseni, 
Hobujaama, Jõe, Ahtri, Paadi, Laeva, Poordi) sisse kirjutatud ini-
mesed saavad hääletada Tallinna ülikoolis (Narva mnt 25) asuvas 
jaoskonnas (jaoskond nr 10);

2. Narva mnt paarisaadressidele ja samuti sellest südalinna poole 
jäävatel tänavatel asuvatele aadressidele (Maneeži, Villem Reimani, 
Pronksi, Raua, Gonsiori, Kivisilla, Ants Laikmaa, Eduard Viiralti) 
sisse kirjutatud inimesed saavad hääletada 21. koolis (Raua 6) 
asuvas jaoskonnas (nr 11). 

Detailsem valimisi puudutav teave Kesklinna piirkonna kohta (jaoskon-
dade asukohad, lahtiolekuajad, valimiste kord jne) ilmub septembri 
lõpus Kesklinna Sõnumites. Samuti saabub igale valijale valijakaart, 
millel on kirjas kogu vajalik info, sh elukohajärgne valimisjaoskond. 
Valijakaart saadetakse valijatele nende sissekirjutuse järgi. Kui sis-
sekirjutus ei ühti tegeliku elukoha aadressiga, saab seda korrigeerida 
lähimas rahvastikuregistris või elektroonilise kodanikuportaali kaudu.

Raepress

Päevakeskus rajatakse fotol olevasse kahekorruselisse hoonesse.
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Oo, tornikell minu külas, valulev  
õhtusel ajal, iga su kõmina peale 
vastab mu hing omal kajal.

Fernando Pessoa

1978. aastal korraldas kammerkoor 
Ellerhein Tõnu Kaljuste, Juhan Vii-
dingu ja Tõnis Rätsepa eestvedami-
sel kontsertreisi Lääne- ja Saaremaa 
kirikuisse. Kontsertide nimiteoseks 
valiti Veljo Tormise koorikantaat 
„Tornikell minu külas”, mille teksti 
pani Portugali poeedi Pessoa loo-
mingu põhjal kokku Viiding. Peale 
selle esitati veel 1972. aastal valmi-
nud „Raua needmist” ja tsüklit „13 
eesti lüürilist rahvalaulu”. 

Üle pikkade aastate kõlas vaevu 
hingitsevais või sootuks mahajäetud 
pühakodades muusika. Tormis viibis 
ise kõigil kontsertidel ja innustas 
lauljaid. Tema nimi kaitses ettevõt-
mise korraldajaid tollaste „organite” 
tagakiusamise eest, sest Tormisest 
oli neiks aastaiks saanud rahvusliku 
eneseteadvuse võimas sümbol, mil-
le lämmatamiseks jäid repressiivor-
ganite käed lühikeseks.  

Läinud sajandi viimaseks vee-
randiks oli reaalseks muutunud 
oht eestlaste rahvusliku identiteedi 
säilimisele. Veljo Tormise ürgset 
elujõudu peegeldav looming oli 
paljude jaoks viimane vastupanuliin 
internatsionalismi üha suurema sur-

ve ja rahvuse väljasuremise vahel. 
Eeslauljana andis Tormis rahvale 
tagasi juured, mida uue elu ülistajad 
soovisid jäädavalt kodumullast lahti 
kiskuda. Loojana lõi ta Eesti oma 
kõlaruumi, mille ainukordne veetlus 
pani eesti keeles laulma koorid palju-
des riikides. Tormis mõistis, et kuni 
eestlased laulavad, ei kao emakeel 

ega isamaa. Kindlameelselt alustas 
ta üha uusi ja uusi laulurännakuid, 
mille tulemusel sündis arvukalt 
imelisi teoseid, mis tänu helikeele 
hämmastavale puhtusele muudavad 
keerulise lihtsaks ja annavad lihtsale 
omakorda tuhat tähendust. Vaid vä-
hesed pälvivad õnne nii jäägitult oma 
rahvaga ühte kuuluda.

Ja kui kõik lakkab, ehk pole ka see 
nii hull, sest silm juba ära harjuma 
hakkab pimedas mul.

(Fernando Pessoa) 

Tormis oli üdini eestlane, aga valu-
les koos kõigi kaduvikku mõistetud 
väikerahvastega. Kui „Isuri laulude” 
luilutelu kippus hanguma nõukogu- 

liku juurtetuse talves, hülgas Tor-
mis senise põhimõtte kasutada 
rahvaloomingu kõrval vaid parimate 
luuletajate tekste ning kirjutas kan-
taadi „Lenini sõnad”, milles kasutab 
bolševike juhi natsionalismi viljasta-
vat alget kiitvaid tsitaate. „Hamleti 
laulude” eksistentsialistlik kõhklus, 
„Maarjamaa ballaadide” habras 
maailm, „Kalendrilaulude” jaaniöö 
lumm ja suitsusaunalõhnane helisev 
valgus, filmi „Kevade” muusika – 
kordumatult puhas, südantkriipivalt 
hell. Lisaks tuhat helavat hetke täis 
elurõõmust rõkkavat ja vaikusesse 
suubuvat kaduvat aega – see on 
Tormis, tema looming, Eesti hing.

7. augustil oleks meister saanud 
87-aastaseks. Kuidas küll selles maa- 
ilmas, kus talupojatarkust globaal-
sete protsesside keerises naeruvää-
ristatakse ning koduväravale koputa-
vad külalised, kes meie regivärsist, 
suitsutarest ega sinendavate met-
sade kutsest midagi kuulda ei taha, 
vajaksime taas Tormist! Kes leiaks 
loitsud, mis aitavad eneseks jääda.

Nii palju, kui maapealt võib näha, 
näen mina oma külast kõiksust…
Sest mina olen seda kasvu, kui mu 
nägemine, ja mitte seda kasvu, kui 
pikk ma olen…

(Fernando Pessoa)

Kesklinna valitsuse tellimisel pai-
galdab Atix OÜ lähipäevil Falgi parki 
uued pingid ja prügikastid. Senised, 
linlasi juba palju aastaid teeninud 
vahendid asendatakse disainilt vää-
rika linnamööbliga. Paigaldatakse 
ka infotahvel pargi ajaloo ja rajaja 
Hans Heinrich Falcki kohta. Tegijalt 
võetakse töö vastu 26. augustil kell 
12, kui kõik on oodatud pargi taas-
avamisele.  

„Falgi park on saanud väga palju-
de kesklinlaste ning eelkõige Kassi- 

saba asumi inimeste jaoks meelis- 
paigaks. Kuna park on sedavõrd 
rahvarohke ja tihedas kasutuses, 
otsustasime, et parim lahendus on 
olemasolev pargiinventar täielikult 
välja vahetada, mitte lihtsalt hool-
dusremonti teha,” ütles Kesklinna 
vanem Taavi Pukk. 

 Kesklinna valitsuse korraldatud 
riigihanke võitsid ühispakkujad Atix 
OÜ ja ParkDisain OÜ. Vastavalt le-
pingule paigaldasid nad Falgi parki 
26 uut pinki ja üheksa prügikasti.  

Lepingu kogumaksumus koos käibe- 
maksuga oli 25 574,40 eurot. 

Rahva seas populaarne Falgi 
park asub Tallinna kesklinnas Wis-
mari ja Amandus Adamsoni tänava 
ning Toompuiestee vahelisel alal. 
Suurema rekonstrueerimise läbis 
park viimati 2008. aastal, mil kor-
rastati pargi teid ja müüri, samuti 
rajati uus valgustus ning purskkaev 
„Ring voolavale veele”. Nüüdse 
uuenduse tulemust on kõigil veel 
sel suvel võimalik nautida.

2011. aastal sõlmisid Tallinna linn 
ja Redmont Invest AS kokkuleppe, 
millega seati omandireformi käi-
gus tagastatavale Tõnismägi 11a/
Pärnu mnt 44 maaüksusele Tallin-
na linna kasuks tähtajatu ja tasuta 
isiklik kasutusõigus. Selle alusel 
võib kinnistuosal paikneda linnale 
kuuluv monument koos haljastuse, 
valgustuse ja juurdepääsuteega.

„Lepiti kokku, et maaüksuse 
detailplaneeringu koostamisel tuleb 
Paul Kerese monumendi avalikuks 
ja väärikaks eksponeerimiseks ka-
vandada Pärnu maantee poolsele 
küljele avalikult kasutatav väljak,” 
nentis tegevlinnapea Taavi Aas. 
„Kuna aga ehitustegevuse tulemu-
sel võib monument ohtu sattuda, 
siis on see praegu ajutiselt ümber 

paigutatud ohutusse kohta.” Lin-
navolikogu kehtestas 2015. aasta 
11. juunil detailplaneeringu 0,59 ha 
suuruse maa-ala kohta Pärnu mnt 
44/Tõnismägi 11a ning Pärnu mnt 
46/Tõnismägi 13 kinnistul. Sellega 
on tagatud Paul Kerese monumendi 
väärikas eksponeerimine krundile 
kavandatud väikesel väljakul hilje-
malt 30. maist 2019.

Veljo Tormis – Eesti hing

Falgi pargi  
ilme värskeneb

Keres tuleb Tõnismäele tagasi
Eesti male suurmeistri Paul Kerese monumendi asukohta 
muudeti ajutiselt ehitustööde tõttu.    

Veljo Tormis, Mait Summatavet ja Lennart Meri. Kalju Suure foto Eesti teatri- ja muusikamuuseumi kogust. 

Veljo Tormis. Kalju Suure foto Eesti teatri- ja muusikamuuseumi kogust. 

Tulevikus hakkab mälestusmärk malemeistrile paiknema silmapaistval kohal. 
Projekti autorid Oliver Alver ja Karli Luik. 

Õdus park saab mugavad pingid ja uued prügikastid. 
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Issanda ingli rännakud läbi tule ja vee
Sajanditepikkuse ajalooga majade 
ja kunstiteoste päritolu uurimine 
on kahtlemata väga põnev ette-
võtmine: aegade pimedusest tuleb 
päevavalgele huvitavaid lugusid, 
mis aitavad meil näha materiaal-
ses pärandis talletatud kultuuri- 
ajaloolist väärtust. Järgnevalt 
tahan tutvustada riigikantselei 
hoones, nn Stenbocki majas eks-
poneeritud 17. sajandi algusest 
pärinevat raidreljeefi. 

Paekivist bareljeef kujutab alle- 
goorilist tiibadega naisfiguuri, käte 
vahel mõõk. Figuur on piiratud raa-
miga, mille alla on raiutud saksa-
keelne antiikvas tekst vanast testa-
mendist, Taaveti laulust, mis on eesti 
keelde tõlgitud järgmiselt: Issanda 
ingel on leerina nende ümber, kes 
teda kardavad, ja ta vabastab nad 
(psalm 34:8). Algselt võis raidkivi 
olla polükroomne. Kunstiajaloolane 
Mai Lumiste (1932–1985) arvas, et 
bareljeefil on kujutatud allegoorilist 
naisfiguuri Fortitudo (Vaprus), kes 
hoiab käes oma atribuuti – mõõ-
ka. Lumiste dateeris raidkivi 1625. 
aastaga ning oletas, et see võis olla 
kasutusel etikukivina. Reljeefi algset 
funktsiooni ja asukohta ei õnnestu-
nud siiski kindlaks teha. Stiililistele 
tunnustele tuginedes pakkus Lu-
miste, et raidkivi autor oli renessan-
siajastu Tallinna tähtsamaid kujureid 
Arent Passer (u 1560–1637), kelle 
üks suurejoonelisem ja tuntum töö 
on toomkiriku kooriruumis asuv 
Prantsusmaalt pärit Rootsi väejuhi, 

Liivimaa kuberneri Pontus de la Gar-
die ja tema naise Sophia Elisabeth 
Gyllenhielmi hauamonument (val-
minud 1595. aastal). 

Kuigi bareljeefi algne asukoht 
pole teada, valmis see Tallinnas 
ja kaunistas kõige tõenäolise-
malt mõnda Tallinna maja. Olgu 
siinkohal meelde tuletatud, et 
keskajal, kui Tallinn oli võimas 
hansalinn, käis linnas aktiivne 
ehitamine. Nii võimegi enami-
ku vanalinna hiljem (korduvalt) 
ümber ehitatud majade kehan-
dites leida keskaegseid osi. 

Keskajale järgnes Eesti ala-
del sõdaderohke periood, mille 
esimest osa on tinglikult nime-
tatud Liivi sõjaks (1558–1583) 
ja mis lõppes kogu Eesti alade 
allutamisega Rootsi kuningale 
17. sajandi keskel. Sõda aval-
das arhitektuuri- ja kunstite-
gevusele kahtlemata pärssivat 
mõju ning kohalike meistrite 
arv vähenes. 1581. aastal sai 
Eestimaa Rootsi kuningriigi ko-
looniaks, mis tähendas koha- 
like rikkuste ekspluateerimist 
emamaa huvides. Seetõttu ei 
olnud siinne linnakodanik enam nii 
jõukas kui varem ja hoogsat ehita-
mist 17. sajandil Tallinnas ei olnud. 

See-eest oli varakamatel linna-
kodanikel ikkagi võimalus teha väik-
semate kulutustega ümberehitusi 
hoonete sees ja tellida kunstiteoseid 
oma kodu kaunistamiseks. Tolle aja 
arusaamiste järgi pidi jõukas linna-

kodanik oma rikkust ja ühiskondlik-
ku positsiooni igal võimalikul moel 
teistele näitama ning Krista Kodrese 
sõnul kulutatigi selleks suur osa 
oma sissetulekutest. Tänini säilinud 

kunstipärased esemed, sh maju 
kaunistavad raidreljeefid võimalda-
vad siinsete kaupmeeste mentali-
teeti rekonstrueerida, sest esemed 
pidid väljendama sõnumit nende 
omanike kohta. 

Sellest ajast pärinevaid raidrel-
jeefe on Tallinnas rohkelt. Näiteks 
olgu nimetatud raekoja kaaristu sei-

nal eksponeeritud Õigluse (Justitia) 
figuur, mis pärineb arvatavasti Vana 
turu kaelas asunud keskaegsest 
majast, mille kohale 20. sajandi  
alguses uus hoone ehitati (Suur-

Karja 1/Vana turg 2). Linnateat-
ris võib näha Tallinna asehalduri 
Matthias von Poorteni majas 
asunud Mucius Scaevola rel-
jeefi, mis kujutab väepealikku, 
kes näitas vaprust sellega, et 
pani käe tulle. 

Stenbocki maja raidkivi 
Arent Passerilt naistsistertslas-
te kloostrikirikule 1631. aastal 
tellitud ja meremuuseumi vana- 
linna osakonnas eksponeeritud 
nelja suure evangeliste kujutava 
raidreljeefiga on väga sarnane 
Stenbocki maja reljeef. See ei 
kujuta aga mitte Vaprust, nagu 
ekslikult arvatud. Antiikse, poo-
leldi paganliku Fortitudo atri-
buut polnud enamasti mõõk, 
vaid hoopis sammas. vana 
testamendi kirjakoha järgi võiks 
figuuri nimetada hoopis issan-
da ingliks. Reljeefi kujundus 
(parempoolses osas ümarda-

tud serv) annab aimu sellest, et see 
võis olla kasutusel aknapalena, mis 
tähendab, et on võimalik, et sellel oli 
ka paarik. 

Kas reljeef asus akna küljel, sei-
nal või kuskil mujal, jääb siiski sala-
duseks, millele võisid vastust teada 
need, kes raidkivi ligi kakssada aas-
tat tagasi Tallinnast ära viisid. Nimelt 

AVASTUSRETK

Rikka minevikuga maja raadiomaja vastas

toodi see 1820. aastate alguses Ve-
lise mõisasse, kus hakkas kaunista-
ma Wetter-Rosenthalide perekonna 
hauakabelit. Kabeli rajas Velise mõi-
sa omanik, sõjaväelasena Ameerika 
iseseisvussõjas osalenud balti-
saksa poliitik Gustav Heinrich von 
Wetter-Rosenthal (1753–1829), 
kes oli Vene keisrinna Katariina 
II kutsel 1784. aastal kodumaale 
naasnud. Velise kabel valmis 1824, 
kümmekond aastat pärast tema abi-
kaasa Katharine Juliane von Uexkülli 
(1764–1808) surma. Viimase järgi 
on seda ka Uexküllide kabeliks nime- 
tatud. 1868. aastal omandas Veli-
se mõisa kindralleitnant parun Carl  
Anton von Maydell (1816–1885), 
kes rajas mõisasse veel ühe kabeli, 
mis on praeguseni säilinud ja kul-
tuurimälestisena riikliku kaitse all. 

Enne kui raidtahvel Tallinna 
muinsuskaitsjate ja kunstiajaloolas-
te uuriva pilgu alla sattus, pidi see 
sõna otseses mõttes tulest ja veest 
läbi käima. Wetter-Rosenthalide ka-
belit rüüstati juba 20. sajandi algul 
korduvalt. Teise maailmasõja ajal 
hakkas kohalik plekksepp kasutama 
kabeli katuse vaskplekki toorma-
terjalina, katusesse tekkisid augud, 
vihm sadas sisse ning 1960. aas-
tatel olid sellest järel vaid varemed. 
Kabelis asunud raidreljeef leidis 
Vabadussõja ajal uue kasutuse. 
Vabadussõjas kuulipildurina osale-
nud Priidik Palm vedas selle oma 
tallu, pani reheahjule laeks ja kiitles 
pärast küla peal, et magab issanda 

neitsi ihul. Tänu Tallinna arhitek-
tuurimälestiste kaitse inspektsiooni 
töötajale Aleksander Ervinile, kes 
väärtusliku raidkivi Kilgi küla Uue-
kubja talust leidis, toodi see kaheks 
tükiks murdununa 1967. aastal Tal-
linna ja pandi Hobuveskisse hoiule. 

1996.–2000. aastal restauree-
riti Rahukohtu 3 asuv nn Stenbocki 
maja ning kohandati riigikantselei 
tarbeks. Hobuveski oli juba siis 
kavas korda teha ja seal asuvad 
väärtuslikumad raidkivid väärikalt 
eksponeerida. Kui Stenbocki maja 
sai valmis, tekkis ka idee Passeri 
ingliga reljeef annetada riigikantse- 
leile. Konserveerimise käigus see 
puhastati ja taastati esteetiline vä-
limus. Tehtud uuringute põhjal ole-
tati, et reljeefilt leitud polükroomia 
pärineb 19. sajandist, mis ei välista 
siiski ka algse polükroomia olemas-
olu. 2001. aastal paigaldati bareljeef 
Stenbocki majja terviklikuna, nii et 
nüüd on selle kahte erinevat osa või-
malik vaid suure vaevaga eristada. 
Lõpuks ei saa välistada, et pärast 
rohkeid seiklusi Stenbocki majja 
saabunud issanda ingel on otsa- 
pidi jõudnud tagasi oma algsesse 
koju. 

Nii värvika ajalooga hooneid kui 
raadiomaja vastas, Friedrich 
Reinhold Kreutzwaldi ja Tina tä-
nava nurgal asuv „vana kindrali-
te maja”, on Tallinnasse viimase 
saja aasta jooksul ehitatute hul-
gas üsna vähe. 

Laiem üldsus teab seda maja 
peamiselt Särevi muuseumi asu-
kohana. Näitleja ja lavastaja Andres 
Särev (1902–1970) elas teisel kor-
rusel 13. korteris 1937. aastast kuni 
surmani. Peale tema ja ta näitle- 

jast abikaasa Anna Särevi (1900–
1980) on samas majas elanud palju 
teisigi kuulsusi. 

Kultuuriloo suurkuju oli juba 
maja arhitekt – Nevski katedraali 
projekteerija Aleksander Poleštšuk 
(1863–1944), Peterburi kunsti-
akadeemia vilistlane ja õppejõud, 
Püha Sinodi arhitekt. Ta oli Peterburi 
teaduste akadeemia tegevliige ning 
Eesti Inseneride Seltsi ja Eesti rahva- 
ülikooli asutaja Peterburis. 

Aadressil Tina 23/Kreutzwaldi 
11 paikneva viiekorruseli-
se mansardkatusega kivi- 
maja laskis ehitada 15. 
novembril 1922 asutatud 
korteriomanikkude ühing 
Unitas, mille põhiülesanne 
oli ehitada oma liikmeile 
korralikke kortereid. Elamu 
valmis 1923–24. 

Tuntumad elanikud
Vabadussõja kangelane 
kindralmajor Johan Unt 
(1876–1930), Vabadusristi 
kavalerist Tallinna garniso-
ni ülem, 1924. aasta det-
sembrimässu üks maha- 
surujaid. Mõrvati sama 
maja ees (pealtnägija Anna 
Särevi andmeil – trepi- 
kojas), mõrvar jäi tabamata.

Notar Jakob Kristels-
tein (1889–1968), Välis- 
Eesti Ühingu asutaja ja esi-
mees, Tallinna Rotary Klubi 
peasekretär, rahvuskogu 
liige.

Klaveriõpetaja Elsa Kristelstein 
(1897–1981), helilooja Heino Elleri 
õde.

Kindralmajor Jaan Soots 
(1880–1942), sõjaminister, Tallinna 
linnapea, riigikogu liige.

Kolonel Jüri Hellat (1902–
1942), Vabadussõja veteran, Vaba- 
dusristi kavaler, Viljandi suurtüki-
väepolgu ülem, sõjaministri käsun-
dusohvitser.

Tehnikateadlane ja akadeemik 
Ottomar Maddison (1879–1959), 
Peterburi teeinseneride instituudi 
vilistlane, õppejõud ja prorektor, 
Tallinna polütehnilise instituudi ka-
teedrijuhataja.

Näitleja ja raadiomees Felix 
Moor (1903–1955), Eesti esime-
ne raadioreporter, kuuldemängu ja 
lastesaadete „isa”. Tema abikaasa 
Linda Sellistemägi (1909–81), Es-
tonia solist (sopran).

Estonia baleriin Juta Aruvee 
Haabjärv (lavanimega Arg, 1919–
1992) ja Estonia solist (tenor) Jaan 
Haabjärv (1914–1946), menuka 
meeskvarteti „Heli Neli” laulja.

Kujur Hermann Halliste 
(1900–1973).  

Poksija, treener ja poksikohtu-
nik Bernhard Salong (1914–1986), 
Baltimaade ja Eesti meister.  

Vaimulik Konrad Veem (1914–
1996), EELK peapiiskop Rootsis, 
Eesti Üliõpilaste Seltsi auvilistlane.

Minna Klement (1911–2001), 
Eesti põllumajandusakadeemia rek-
tor, ülemnõukogu saadik ja presii-
diumi esimehe asetäitja.

Korvpallur ja fotograaf Isi Trapi-
do (1921–2003), Eesti karikavõitja 
1946.

Näitleja Linda Rummo (1921–
2015).

Tehnikateadlane Lembit Üksti 
(1927–2012), Tallinna tehnikaüli-
kooli õppejõud.

Kunstnik-graafikud Paul Ree-
veer (1918–1978) ja Hendrik Vit-
sur (1911–1962).

Ajakirjanik, luuletaja ja kirjanik 
Eduard Nukk (1896–1978).

Baleriin Svetlana Balojan (s 
1942), Estonia ning Jerevani oo-
peri- ja balletiteatri solist, Tallinna 
riikliku konservatooriumi õppejõud.     

Maja mineviku tutvustamiseks 
korraldas MTÜ Vana-Unitas 26. 
veebruaril 2005 Eesti Korteriühis-
tute Liidu ruumes konverentsi, kus 
olid ettekanded ja näitus maja aja-
loost.

Vapustav röövmõrv
Maja üks tuntumaid asukaid oli 
Eesti esimene elukutseline lauljatar 
Aino Tamm (1864–1945), kes elas 
seal 1924. aastast kuni surmani.

„Kõige õõvastavam oli muidugi 
1944. aastal (peab olema: 7. det-
sembril 1945 – T. K.) kahekümnen-
das korteris toimunu, majaelanikke 
ja kogu üldsust vapustanud tuntud 
laulja ja laulupedagoogi Aino Tam-
me röövmõrv naaberkorteri noore 
naise mahitusel, kes jutu järgi hi-
mustas kunagise kontsertlaulja tua-
lette. Sattusin akadeemik Paul Ariste 
„Mälestusi” (Tartu, 2008) lugedes 

lõigule, kus ta, olles poliitvangina 
Patarei vanglas öösel transpordi-
ruumis hommikust Pagari tänavale 
ülekuulamisele minekut ootamas, 
sattus põrandal kõrvuti lamama 
sõjaväemundris venemaaeestlasest 
noormehega, kes ei olnud poliit- 
kurjategija, vaid „tegi otsa peale 
ühele rikkale vanaeidele nimega 
Aino Tamm”, nagu ta Aristele rää-
kis. Toimus see tema kallima, Aino 
Tamme lauluõpilase info põhjal, kel-
le asemel ta „laulutundi” läks ja seal 
siis tegutses. Kuna kraami oli palju, 
tõi ta väeosast veoauto. Kiiruga mi-
nema sõites tekkis avarii, avastati 
autos võõras kraam, tegelane viidi 
miilitsasse ja võeti kinni, kuna vahe- 
peal oli avastatud mõrv ja rööv,” 
meenutab kauaseim majaelanik – 
1933. aastast – Maara Üksti.

Tamme õnnetu lõpp ei möö-
dunud jäljetult. Majas alates 1977. 
aastast elava kunstnik Johanna 
Ranne teatel on seal nähtud Tamme 
vaimu, kes ilmutab end ebatavalises 
riietuses neiuna.

Läbi raskuste auhindade poole
Johanna Ranne ongi maja nüüdseist 
elanikest värvikaim. Endine Tallin-
nfilmi ja Estonia teatri töötaja, kes 
juhendab juba 40 aastat laste kuns-
tiringi. Tema käe all on kunsti abil 
kasvanud korralikuks ka kõuriku- 
kalduvustega lapsed ja võitnud kor-
duvalt auhindu – näiteks Jaapanis 
Kanagawas peetavalt laste kunsti- 
biennaalilt alates 2007. aastast 
kuus auhinda. 

Edu on tulnud ka vaatamata 
sellele, et 2003. aastal võeti ringilt 
ära tegutsemispaik, maja kelder. 
Ringi liikmed on sestpeale pidanud 
hakkama saama Ranne kodus, va-
bas õhus ja juhuslikel pindadel. Ära- 
võetud keldriossa pole rajatud mi-
dagi muud ega seda ka ringile ta-
gasi antud. Kui tuleviku ajaloolased 
kord selle maja uuemat ajalugu kir-
jutavad, siis neil on, mida uurida.

Eero Kangor

kunstiajaloolane 
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Tõnu Kalvet   

Värvika ajaloo ja kuulsate elanikega maja Tina ja Kreutzwaldi tänava ristil. 

Andres Särev oma raamatutoas. Tema 
korteris avati 1982. aastal Eesti teatri- 
ja muusikamuuseumi filiaalina Särevi 
Teatrituba.

Issanda ingel Stenbocki maja raidtahvlil. 
Foto: Ulvi Kleemann
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PEREPÄEV 20. AUGUSTIL KELL 11–15
Muuseum tähistab taasiseseisvumispäeva toreda perepäevaga. TTÜ teadlane Kristel Vene korraldab 
„Lõhna ja maitse” töötoa, kus muudetakse hapud toidud magusaks, testitakse lõhnamälu ja kõikide 
põhimaitsete teadmisi ning selgitatakse välja supermaitsja. Avatud on ka kunstitöötuba, mida juhendab 
Juhan Rodrik. Politsei- ja piirivalveamet tutvustab liiklusohutuse tõdesid ja annab ohutu liiklemise 
näpunäiteid, teeb liiklusviktoriini ning demonstreerib oma sõidukeid.

NÄITUS EESTI NAISEST AJALOOS KUNI 5. SEPTEMBRINI
Rahvusarhiivi väljapanek „Naesterahwa töö ja elu. Eesti naise elupilte 1920.–1930. aastaist” ja 
Rahvarinde muuseumi näitus „Eesti naine taasiseseisvumise keerises”. Esimene heidab pilgu 
naiseksolemisele sõjaeelses Eesti Vabariigis, teine vaatleb aga naiste rolli 
taasiseseisvumise ajal. See on ainulaadne ja põnev ülevaade Eesti naisest 
ajaloo keerdkäikudes.

JUHAN RODRIKU KUNSTINÄITUS
Muuseumi filminurgas on väljapanek maalikunstnik Juhan Rodriku töödest. 
Need on rõõmsad ja värviküllased maalid, mis muudavad päeva helgemaks.

AUGUST RAHVARINDE MUUSEUMIS

Vabaduse väljak 9  •  tel 644 8193  •  rrmuuseum@rrmuuseum.ee

18. august 2017

v

Muuseumi igapäevatöö – museaa-
lide süstemaatiline detailsem kirjel-
damine MuIS-i andmebaasis võib 
pakkuda ootamatuid üllatusleide. 
Linnamuuseumis 1975. aastal ni-
metusega „Poola Leedu kroonika” 
arvele võetud raamat osutus põh-
jalikul uurimisel tõeliseks raritee-
diks. Et tegemist on eksemplariga, 
millel puudub algus ja lõpp, polnud 
varasemalt teada ei raamatu täpset 
pealkirja, väljaandmise aega ega 
kohta. 

Arhiivkogus töötades uuris 
koguhoidja Marian Habicht köite 
päritolu lähemalt. Selgus, et 20. sa-
jandi alguse ilmetu poolnahkköite 
kaante vahel peitus juba 19. sajan-
dil hinnatud rariteediks muutunud 
Bartosz Paprocki teos „Gniazdo 
cnoty…”, mis on trükitud 1578. 
aastal Krakovis. Poola-Leedu aad-
ligenealoogiat sisaldav raamat on 
illustreeritud enam kui 3000 puu-
gravüüriga. 

Poolakas Bartosz Paprocki 
(1543–1614) oli tuntud kirjanik ja 
poeet, kes elas 22 aastat ka Slo-
vakkias, ning teda tituleeritakse 
Poola, Leedu ja Slovakkia genea-

loogia ja heraldika isaks. Kõne-
aluse ja ka järgmise samasisulise 
teose „Herby rycerstwa polskiego” 
pühendas autor kuningas Stephen 
Batoryle.

Kuigi raamatut võib leida mit-
mes Euroopa kogus, on ta kõikjal 
hinnatud haruldus, mille üks ek-
semplar on imekombel sattunud 
ka Eestisse ja siinmail teadaolevalt 
ainus.

Saatuse keerdkäigud on 
toonud Eestisse väga mitmeke-
sist naaberregioonide kirjavara. 

1928. aastast Tallinna linnaarhiivis 
töötanud ajaloolase Rudolf Kenk-
maa, hilisema arhiivi juhataja ja 
arhiivinduse õppejõu raamatuko-
gu, kust haruldane trükis pärineb, 
omandas linnamuuseum Kenkmaa 
leselt 1975. aastal. Tulevikus võib 
raamatut oma silmaga vaadata lin-
namuuseumi ekspositsioonis, selle 
illustratsioone näeb praegu lähe-
malt ka linnamuuseumi kodulehel.

Linnamuuseumi arhiivkogust avastati 
haruldane trükis
Muuseumikogude põhjalikumal kirjeldamisel avastati linna- 
muuseumi arhiivkogust ilmetute 20. sajandi alguse kaante 
vahelt tõeline haruldus, 16. sajandist pärit trükis. 

Raepress

21.–30. augustini toimub Eesti klassikalise muusika 
tippsündmuste hulka kuuluv väärtmuusikafestival, mis 
annab publikule võimaluse nautida nii Eesti kui ka vä-
lismaa tippmuusikute esinemisi. Festivali on pärjatud 
Euroopa Festivalide Liidu EFFE kvaliteedimärgisega 
aastal 2016/2017. 

Festivali avakontsert Estonia kontserdisaalis on kõi-
gile tasuta. Muusikute fond PLMF, Tallinna kammermuu-

sika festival ja Põhjamaade noorte sümfooniaorkester 
Norden kingivad 21. augusti kontserdi Eesti Vabariigi 
100. sünnipäeva pidulikuks tähistamiseks. Tasuta kont-
serdid on ka 19. augustil festivali telgis Vabaduse välja-
kul, kus oodatakse publikut igal täistunnil vahemikus kel-
la 12–21. Esinevad Eesti muusikaõppeasutuste õpilased 
ja paljud ansamblid, meie tulevased klassikatalendid. 
Festivali täpne kava: http://www.plmf.ee

XI Tallinna kammermuusika festival

Fotomuuseumi aastanäitus tutvus-
tab enne Teist maailmasõda ja selle 
ajal Tallinnas asunud lennuvälju 
ning nendes toimunut. Kolme len-
nuvälja looga saab tutvuda ajaloo-
liste fotode, haruldaste dokumenti-
de ja esemete kaudu. 

Vabadussõja ajal ja selle järel 
kujunes Lasnamäest Eesti lennuväe 
peabaas. Esimese maailmasõja ajal 
rajatud lennuväljal toimus aktiivne 
tegevus kuni teise Nõukogude oku-
patsioonini ning kahe maailmasõja 
vahelisel ajal tegutses seal ka len-
nukompanii Aeronaut. Vesilennukite 
esimene baas oli Lennusadam oma 
kolmekuplilise angaariga. 1930. 
aastatel kolisid Eesti sõjaväe vesi-
lennukid oma endisest asukohast 

Lennusadamas üle Ülemiste jär-
vele, kuhu oli rajatud moodne len-
nuväli. Järvele said maanduda ja 
sellelt õhku tõusta ka vesilennukid 
ning talvel startisid ja maandusid 

suuskadega varustatud lennukid 
järvejääl.

Näituse kuraator on Taavi Veiler, 
kujundus Rita Rahu ja Lilian Juh-
kam.

Näitus Tallinna aerodroomidest
Fotomuuseumi näitus „Pealinna aerodroomid 1916–1944” 
jääb avatuks 2018. aasta oktoobrini.

Baltic Neopolis Virtuosi annab kontserdi 26. augustil Mustpeade majas. 
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Harakas Harald oli tõeline tule- 
säde. Teda jagus igale poole 
ning viimaste linnauudistega oli 
jutukas lind alati kursis. „Kuju-
tage vaid, kaks tuvi, kes endale 
raekoja torni pesa ehitasid, pole 
tegelikult üldse nii vagurad, kui 
välja näitavad. Eile lasid need 
rajakad Raekoja platsil turisti-
dele lihtsalt lõbu pärast pähe. 
Ei kombeid ega häbitunnet!” 
seletas Harald Taani Kunin-
ga aias pesitsevatele hakkidele. 
Järgmisel viivul võis teda juba 
näha Snelli pargis, kus ta par-
vele varblastele ägedalt tiibade-
ga vehkides kinnitas, et kajakad 
olevat otsustanud kõik viimse 
kui üheni merelt linna kolida. 
„Ma ütlen, siis on normaalsete 
suleliste elul kriips peal, muud-
kui kuula hommikust õhtuni 
mereröövlite kõrvulukustavat 
kisa ja kakle nendega iga palu-
kese pärast. Maailma lõpp on 
käes! Päästku end, kes saab!” 
kuulutas ta äraseletatud näoga 
ja tõttas edasi, jättes hirmunud 
varblased kohutavat uudist ise-
keskis arutama.  

Ega Harald uskunud neid 
lugusid, mida teistele pajatas. 
Aga nii mõnus oli tunda, et sind 
peetakse erakordselt informee-
ritud tüübiks, sest, olgem ausad, 
harakas nautis tähelepanu. Selle 
nimel oli ta valmis üha uusi lori- 
lugusid välja mõtlema ja tõe 
pähe esitama.   

Lisaks tühja jutu levitamisele 
oli Haraldil veel üks kirg. Talle 

lennates alati hoolega, ega mi-
dagi ihaldusväärset silma jää.  

Ühel kenal suvepäeval mär-
kas Harald maja ette pargitud 
autot, pagasiruum peibutavalt 
lahti. „Tskae!” rõõmustas ta. 
„Ehk on pagasnikus midagi 
õige hinnalist. Vaja järele vaa-
data!” Harakas laperdas alla-
poole ja sättis end pagasiruumi 
servale. Sealt paistis paar kohv-
rit ja matkakott, mille küljes 
rippus südamekujuline plast-
massist helkur. Sellist uhket asja 
oli Harald endale ammu himus-
tanud. Ta kargas krapsti pagasi-
ruumi ja haaras ihaldatud lelu 
järele. Samal hetkel löödi luuk 
uudishimuliku linnukese selja 
taga kinni. Ei aidanud siin kä-
distamine ega nokaga vastu au-
toplekki kolkimine, Harald oli 
lõksus mis lõksus.  

„Sa sinine sitikas!” hädaldas 
ta kõige halvemaks valmis olles. 
„Siia ma oma väärtusliku hinge- 
natukese jätan!” Viimases hä-
das tõotas harakas endale, et kui 
sellel korral veel pääseb, loobub 
sulitempudest igaveseks.

Korraga pagasiluuk avanes 
ja selle vahelt upitati sisse veel 
üks kohver. Harald oleks pea-
aegu sumadani alla jäänud, aga 
kargas viimasel hetkel kõrvale 
ja sööstis tiibade robinal vaba-
dusse. „Ei mind paljaste kätega 

võta!” kätsatas ta ja lehvis õnne- 
likult minema. Veidi hinge 
tõmmanud, leidis tiivuline suli- 
poiss, et pärast sellist seiklusri-
kast päeva ei tohiks küll tühja 
nokaga tagasi koju pöörduda. 
Lubadus elukombeid muuta 
ununes sootuks. 

Harakas otsis silmadega 
mõnd huvipakkuvat eset ja 
märkas veidi aja pärast täna-
vale pillatud peeglikildu ahvat-
levalt päikesekiirtes veiklemas. 
Vaimustusest kädistades laskus 
lind sillutisele, haaras klaasi- 
tüki ja taris pessa. Vastset leidu 
muu varanduse hulka poetades 
märkas ta korraga, et peeglist 
vaatab vastu kaunis linnunägu. 
Väikese arupidamist järel sai 
nupukas suleline sotti, et too 
imeline nokakandja on tema 
ise. „Oh sa pele, siiani arvasin, 
et olen lihtsalt tark, aga nüüd 
selgub, et olen ka erakordselt 
ilus!” kädistas ta. 

Oma peegelpildi nägemine 
tõstis Haraldi enesehinnangu 
lausa pilvedesse. Ta lõpetas tüh-
jade juttude levitamise, kuna 
pidas end liiga tähtsaks, et teiste 
lindudega sõbrustada. „Mis hea 
pärast peaks minusugune erili-
ne olend napakate tiivulistega 
suhtlema!” arvas Harald ja hoi-
dis sellest peale omaette. Asju 
näppas ta aga endiselt. 

Harakas Harald vaatab peeglisse
meeldisid kohutavalt läikivad 
asjad. Oli see siis päikeses särav 
lusikas välikohviku laual või ri-
pakile jäetud iluasjake, Harald 
haaras saagi noka vahele ja tas-
sis pessa. Õhtuti tavatses ta hel-
dinud ilmel oma varandust tak-
seerida. Iga esemega oli seotud 
mõni mälestus Haraldi senisest 
vargapoisielust. Edev harakas 
ei häbenenud oma kuritegelik-
ke kalduvusi ja kas võikski seda 
ühelt kergemeelselt linnukeselt 
oodata. 

Kõige suuremat uhkust tun-
dis Harald ehtsast kullast piraka 
uuri üle, mille pessa tarimiseks 
oli tulnud kõvasti pingutada. 
Kella oli Harald näpanud Harju 
tänava välikohvikust. Ajanäitaja 
omanik, punetava näoga tüse 
mees, ei jõudnud silmagi pilgu-
tada, varga takistamisest kõne-
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hises. Näppaja tegutses kiirelt ja 
nupukalt ning rõnga omanikul 
ei jäänud üle muud, kui pageva-
le sulelisele järele sajatada. Selli-
ne tegelane oli Harald! 

Haraldi pesa oli sätendavat 
kallisvara triiki täis, aga talle 
tundus, et sinna mahuks veel nii 
mõnigi suveniir lahedasti ära. 
Sellepärast vaatas ta linnas ringi 

lemata, kui harakas väärisasja 
laualt nokka haaras ja sellega 
minema lendas. Kaks kordnikku 
ajasid mitu päeva röövlist linnu 
jälgi, aga püüa sa tuult väljal!  

Peale selle kaunistas Haral-
di kollektsiooni suure pärliga 
kõrvarõngas, mille ta oli pätsa-
nud ühest Laia tänava korterist, 
kuhu läbi avatud akna sisse tu-
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Peaauhinnaks 
jalgratas.

Toetavad

• lasteala
    • loosimised
        • kingitused

• lasteala
    • loosimised
        • kingitused

Üritust korraldab 

Laste ja noorte 
vabaaja mess
26.08 • 12–17
Kalevi 
spordihallis

Laste ja noorte 
vabaaja mess
26.08 • 12–17
Kalevi 
spordihallis

Kanutiaia huvikool pakub 4–19- 
aastastele võimalust harrastada 
muusikat, teatrit, tantsu, kunsti ja 
disaini ning erinevaid tehnika- ja 
puutööalasid. Huviringid on ka 
mudilastele.

Kesklinnas Aia 12 tegutsevas 
munitsipaalhuvikoolis on kokku 46 
huviringi, milles osalemise kuutasu 
jääb vahemikku 12–56 eurot. Lisa-
infot huviringide, esimeste tundide 
toimumisaja kohta ja registreerimis-
vormi leiab www.kanuti.tln.edu.ee 
või saab küsida telefonil 644 0989. 

Sügisel avame huvikoolis hulk 
uusi ringe.

Basskitarri õpe. Oodatud on 
huvilised vanuses 7–18 aastat, va-
rasem pillimängukogemus pole va-
jalik. Hea oleks kaasa võtta oma pill. 
Õpitakse tundma mängutehnikaid, 
harjutatakse bassisaate kujunda-
mist, meloodiate mängimist, erine-
vaid muusikastiile, elementaarteoo-
riat ja rütmikat. Õppetasu 29 eurot 
kuus.

Pop-laul väikerühmas ja indi-
viduaaltunnis õpilastele vanuses 
11–19 aastat. Õpetaja Mariann 
Leppik: „Minu ambitsioon on anda 
õpilastele edasi muusika ägedust, 
toita nende loomingulisust ja innus-
tada neid olema julgelt erakordne. 
Samal ajal pööran palju tähelepanu 
nende vokaaltehniliste oskuste aren-
damisele.” Õppetasu 65 eurot kuus 

(väikerühmas õppemahuga üks 
tund nädalas 25 eurot ja üks indivi-
duaaltund nädalas 40 eurot).

Joonistamise ja maalimise 
ABC. Õppekava pakub palju võima-
lusi ja õpilane saab arendada oskusi 
nii joonistamises kui ka maalimises. 
Iga vanuse jaoks erinev programm. 
Ühe-kahe tunniga peaks õpilasel 
valmima teos, mille saab koju kaa-
sa. Õppetasu 20 eurot kuus (neli 
tundi nädalas) või 22 eurot kuus 
(kuus tundi).

POKI tantsustuudio tunnid 

lastele ja noortele kahes rühmas: 
6–9-aastased neljapäeviti kell 
16.15–17.45 ning alates 10. elu-
aastast teisipäeviti kell 17.30–19 
ja neljapäeviti 17.45–19.15. Tundi-
des avastatakse erinevaid liikumis- 
kvaliteete, arendatakse kehatööd ja 
-tunnetust, loovust, koordinatsiooni 
ning enesekindlust. Õppetasu 16 
eurot kuus (kaks tundi nädalas) või 
20 eurot kuus (neli tundi).

Kooristuudio. Oodatud on igas 
vanuses lapsed ja noored, kellest 
moodustame ansamblid ja koorid 

vastavalt vanusele ja eeldustele. 
Vastavalt rühmale on nädalas neli 
kuni kuus tundi. Õppetasu 20 eu-
rot kuus (neli tundi nädalas) või 22 
eurot kuus (kuus tundi). Täiskasva-
nutel õppetasu 38 eurot kuus (neli 
tundi). 

Eesti ajaloomuuseum kutsub pere-
sid 20. augustil Maarjamäe lossi-
parki (Pirita tee 56), et tähistada 
Eesti iseseisvuse taastamist mee-
leoluka perepäevaga.

EV100 elamustuur Laste Vaba-
riik pakub mängulusti ja avastamis-
rõõmu nii väikestele kui ka suurtele: 
ainulaadsel autolaval etendub Kätlin 
Vainola näidend „Kõige parem kingi-

tus”, labürint-mängualal saab Eestit 
mängulisel moel eri külgedest tund-
ma õppida, töötubades jätkub lastel 
tegutsemislusti. 

„Laste ja noorte kultuuriaastal 
soovime Eestile oluliste tähtpäevade 
tähistamist lastele eriliselt meelde-
jäävaks teha. Laste Vabariik jutustab 
valdkondi põimides lugusid Eestist 
ja tutvustab mängu kaudu siin te-
gutsevaid asutusi, kel on just las-
tele mõeldud harivaid programme,” 
rääkis laste ja noorte kultuuriaasta 
projektijuht Marju Kask.

Ajaloomuuseum avab 2018. 
aastal Maarjamäe lossis mängulise 
keskkonna, mis kannab samuti nime 
Laste Vabariik. Seal saavad lapsed 
luua oma riigi.

„Vaba riigi perepäeva” kava: 
• Kell 11–16 elamustuuri Laste 
Vabariik mänguala ja töötoad.
• Kell 11 ringkäik nõukogude mo-
numentide välinäituse alal.
• Kell 12 etendus „Kõige parem 
kingitus” (40 min).
• Kell 13 Soome suursaadiku 
Kirsti Narineni juhitud eestikeelne 
ringkäik näitusel „100 Soome asja”.
• Kell 14 suursaadik Kirsti Narine-
ni juhitud venekeelne ringkäik näitusel. 
• Nälja ja janu kustutab pop-up 
kohvik Carmen Cafe.

 
Sissepääs Maarjamäe õuealale ja 
Laste Vabariigi tegevused tasuta. 
Tallihoone näitus „100 Soome asja” 
ja ekskursioonid muuseumipiletiga.

Kanutiaia huvikoolis algab uus õppeaasta

Ajaloomuuseum tähistab taasiseseisvumispäeva 

Andres Kask

Kanutiaia huvikooli 
arendusjuht 
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Vähekindlustatud pere saab linnalt abi 

Kõige tavalisem „haigus”

Abilinnapea Merike Martinsoni sõ-
nul on oluline, et puudust kannata-
vate perede lapsed saaksid sooja 
toitu aasta läbi. Seepärast on linnas 
ka suviti loodud võimalused laste 
toitlustamiseks. Perekeskuses saa-
vad lapsed sooja toitu esmaspäe-
vast reedeni, päevakeskuses saab 
aega veeta kella 12–17. Keskuses 
on väga hubased ruumid, kus kolm 
sotsiaaltöötajat lastega tegelevad. 
Suvel ollakse palju väljas, peetakse 
spordivõistlusi ja sportlikke mänge, 
käiakse kinos.

Tallinna linna tänavuse aasta 
eelarves on 45 554 eurot vähekind-
lustatud perede laste toitlustami-
seks. Esimesel poolaastal toitlustati 

päevakeskustes 190 last, kellele 
pakuti  4925 toiduportsjonit. Pirita, 
Mustamäe ja Nõmme linnaosa va-
litsuste poolt on esimesel poolaastal 
vähekindlustatud peredele väljasta-
tud kokku 134 toidupakki, millega 
toetati ligikaudu 495 abivajajat, seal-
hulgas 303 last.

Möödunud aastal toitlustati 
kokku 1405 last (keskmiselt 117 
last kuus), kogumahus 10 110 toi-
duportsjonit aastas. Vastavalt vaja-
dusele said vähekindlustatud pered 
ka linnaosavalitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonna või päevakeskuste 
kaudu toidupakke, mida valmistati 
2016. aastal kokku 535 (keskmiselt 
134 pakki kvartalis). Kokku toetati 

hinnanguliselt 1851 abivajajat, seal-
hulgas 1138 last. 

Peale selle on Tallinna linna 
poolt tagatud tasuta transport vä-
hekindlustatud perede laste sõiduks 
Remniku õppe- ja puhkekeskuses-
se, suvelaagri erinevatesse vahe-
tustesse. Tallinna linna rahalisel toel 
tagati juba 2016. aastal edasi-tagasi 
transport kõigile 392 soodustuusi-
kuga Remniku keskuses käinud lap-
sele. Tallinna linna tänavuse aasta 
eelarvest on laste suvelaagrisse sõi-
tu rahastatud 6500 euroga. Nii toe-
takse 355 lapse jõudmist laagrisse.

Igaüks meist on kasvõi kord elus 
arsti poole pöördunud, olgu siis hal-
va enesetunde või mingi probleemi 
pärast. Kuid statistika kohaselt ei 
tuvastata 60% patsientidest pärast 
esmast läbivaatust olulisi prob-
leeme. Kaebused on, aga põhjusi 
nendeks mitte. Samal ajal on selle 
suure rahvahulga seas tundmatute 
haigustega inimesed, kuid nad ei 
saa asjatundlikku arstiabi. 

Kui palju tarbetuid visiite neu-
roloogide, ortopeedide, gastroen-
teroloogide ja teiste spetsialistide 
juurde, igaüks neist kohtleb patsienti 
nagu heaks arvab, sageli leides 
kõrvalekaldeid seal, kus neid pole, 
lastes mööda tõelised terviseprob-
leemid. Kõigist sellistest juhtumitest 
saab kokku pildi ebaefektiivsest 
tervishoiust, mis raiskab materiaal-
seid ja inimressursse. Väga paljud 
patsiendid on läbinud põhjaliku 
diagnostilise uuringu ja ravi olnud 
ilmaaegne.

Siinkohal on kõige olulisem, et 
peaaegu kõik patsiendid, kes tulevad 
arsti vastuvõtule, tunnevad ennast 
tõesti halvasti. „Harrastushaigeid” 
või suhtlusringkonda laiendada soo-
vijaid ei ole arstide arvestuse koha-
selt eriti palju. Ent praegu ei ole sel-
list vastuvõttu, mis võimaldaks kohe 
kindlaks teha – patsiendi probleem 
on tingitud mõnest sisehaigusest 
või on tegemist somatisatsiooni- või 
funktsionaalse häirega. Nii või teisiti 
on alati vajalik teha kliinilised ja diag-
nostilised uuringud ning on oluline, 

et arstil oleks kindel tegutsemisva-
lem. On selline mõiste – somati-
satsioonihäire. See on olukord, kus 
inimene kannatab erinevate kehalis-
te vaevuste all, ent läbivaatusel kõr-
valekaldeid ei leita. Kaebused oleks 
nagu põhjendatud, näiteks kõhuva-
lu, iiveldus, valu rinnus, lihasnõrkus 
või krambid, aga uuringud ei näita 
midagi. Asi on selles, et arstid ka-
sutavad mõisteid „norm” või „normi 
variant”. Aga miks me loeme nor-
miks ühte või teist näitajat? See on 
uurimise tulemus, kui tehti kindlaks 
tuhandete tervete inimeste tempera-
tuur või leukotsüütide arv ja nende 
parameetrid võeti normiks. Ent kui 
joonistada graafik, mis peegeldab 
variatsiooni näitajaid, on see kellu-
ke, mille kupli moodustab umbes 
90% näitajaid, aga servad – kõrvale- 
kalded, mis esinevad umbes 10% 
inimestest. Valdav hulk inimesi on 
kohanenud oma organismi töö pa-
rameetritega, kuid mõned tunnevad 
isegi väikesi kõrvalekaldeid, mis jää-
vad üldtunnustatud normi piiridesse. 
Kellegi jaoks on temperatuur 37,0 
väljakannatamatu, täiesti normaalne 
pulss 80 lööki tundub nagu süda-
mepekslemine ja kerge pearinglus 
lõpeb minestamisega.

Somatisatsioonihäirega pat-
sient, vaatamata halva enesetunde 
väliste põhjuste puudumisele, ei 
ole tihti võimeline töötama ja ko-
haneb seltsieluga halvemini kui 
mõne teada-tuntud haigusega 
inimene. Somatisatsioonihäirete 

klassifikatsioon on lai. Nende hul-
gas on näiteks hüpohondria ehk 
põhjendamatu hirm haigestuda või 
valearvamus, et ollakse haige. On 
olemas kirjandusliku tegelase järgi 
kutsutav Münchauseni sündroom. 
Selle sündroomiga patsient on oma-
moodi omakasupüüdmatu simulant, 
kes püüab mingil teadmata põhjusel 
kõigile tõestada, et on haige.

Psüühikal võib organismile olla 
väga tugev mõju. On palju näiteid, 
kuidas usk imesse, pühamusse, 
ravimisse või arsti on tervendanud 
surmahaigeid. Või vastupidi, lakka-
matult endas kõrvalekaldeid otsides 
on inimesed viinud ennast haige-
voodisse. Me teame sellest veel 
vähe ega oska seda jõudu kasutada.

Aga tegeleda tuleb arstidel nii-
suguste nähtustega iga päev. Ja 
säärast „haigust” ei tohiks unustada 
ei arstid ega patsiendid.

Olge terved!

Tallinna linn on läbi aastate toetanud vähekindlustatud peresid  
laste toitlustamisega päevakeskustes. Vaesust kannata- 
vatele peredele jagatakse linnaosavalitsuste kaudu toidupakke.

Lihtsa elu kolm nurka
Kas teate, mis on Tallinna elu üks 
suuremaid paradokse? Peaaegu 
kõik elavad mingis ühistus. Kum-
malisel kombel on ka korteriühistute 
seadust muudetud viisil, mis paneb 
isegi paarismajade elanikud ühistuid 
moodustama. Ridamajadest pole 
mõtet rääkidagi. Ja suurtes korter-
majades kõik mured võimenduvad.

Tagajärg on, et inimesed on sil-
mitsi olukordadega, mis veel aasta 
tagasi probleemsed ei paistnud. 
Oma pika kogemuse pealt linna-
ametnikuna võin öelda, et lahen-
dused on suuresti olemas ja juba 
tavaks saanud ühisprojekti „Hoovid 
korda” raames korduvalt läbi aruta-
tud. 

Lühidalt kokku võttes on ühistu-
tel kolm probleemi: 1) juhtima pan-
nakse see, kes kõige vähem vastu 
vaidleb (tegusal inimesel on muudki 
tööd); 2) raha kulub kuidagi nii ära, 
et keegi ühistu liikmetest ei saa aru, 
kuhu ja miks see kulus; 3) võlglased 
on, kuid nad ei maksa.

Vähemalt kahele esimesele 
probleemile on lahendused olemas. 
Esimesele: varem või hiljem saab 
esimees aru, et ta tegelikult ei oska, 
taha ega viitsi. Ainus, mida oskab, 
tahab ja viitsib, on küsida tasu ja 
seda vastu võtta. Kusjuures tegeli-
kult ei tohiks tasu maksta, vaid juha-
tuse ülesanded tuleks liikmete vahel 
ära jagada. 

Sisulise töö jaoks palgatakse 
kehva esimehega ühistus haldur, 
kes heal juhul on kogenud. Keh-
val juhul ta ei ole kogenud ja siis 
on probleem kohe palju suurem. 
Kui haldur eriti ei oska, siis teeb ta 

seda, milles end paremini tunneb. 
Arve esitatakse aga kõige eest, mis 
üldkoosolekul tööplaani pandi. Iga 
vähegi intelligentne inimene oskab 
põhjendada, et tegelikult on tööd 
tehtud küll, lihtsalt valmis veel ei ole. 

Lahendus oleks, et enne üld-
koosolekut selgitatakse välja võima-
likud esimehekandidaadid. Lõpuks 
saab ju kirja panna, mida peaks 
oskama või tegema. Kas vaja on 
korrastada haljastust, teha remonti, 
suhelda linnaga, saada võlglased 
maksma, teha parkimine korda 
vms? Ühelgi ühistul ei ole seda 
muret, et kõik laguneb korraga. 
Järelikult oleks vaja õigel ajal õiget 
esimeest ning varem või hiljem ha-
katakse sedagi taipama, et hea esi-
mees võib olla hoopis naine.

Meeles tuleks pidada ka seda, 
et kinnisvarahooldajat või -haldurit 
ei tohi kunagi valida vaid selle järgi, 
kui palju nad raha küsivad. Head, lit-
sentseeritud, kõrgema kategooriaga 
haldurid ongi kallimad. Pikas vaates 
tulevad nad alati odavamad, sest ja-
masid ja tegemata töid ei ole. 

Esimesest probleemist võib 
siiski välja kasvada teine probleem. 
Ühistu esimehe ja liikmete vahe-
lised vaidlused tekivad enamjaolt 
seoses ühistu raha kasutamisega. 
Kõikvõimalikud kulud, maksed ja 
arveldused, lisaks tekkepõhine 
eelarve ja kassapõhine kontovälja-
võte ajavad elanikel pildi sassi, kui 
rahast räägitakse vaid korra aastas 
üldkoosolekul. Siin oleks lahendus 
läbipaistvam tegevus. 

Korteriühistu tegevus ja finants-
aruandlus peaks olema rohkem 

avalikustatud ja vabalt kättesaadav 
igale ühistu liikmele. Kuna tegemist 
on elanike rahaga, siis on neil õigus 
teada, mis sellega toimub.  

Me ju ei anna oma isiklikku raha- 
kotti kellelegi tühjendada, lugedes 
vaid peale sõnad, et ütle siis aasta 
pärast, mis rahast sai. Kusjuures 
ise paneksime iga kuu juurde just nii 
palju, kui küsitakse.

Kolmas probleem ei ole päriselt 
linna pädevuses lahendada. Ühistud 
vajavad suuremaid õigusi vaidlustes 
võlglastega, korterite omavoliliste 
ümberehitajatega või muul moel 
ühisvara väärkasutajatega. See eel-
daks juba seaduse täpsustamist, 
et ühisvara ikka varana õnnestuks 
säilitada.

Kokkuvõtteks. Lahendused on 
tõesti olemas, nagu ka inimesed, 
kes neid lahendusi teavad. Me kõik 
peaksime panustama, et lahenduse 
leidjad oleksid võtta nii paarismajas, 
ridaelamus, kortermajas kui ka Tal-
linna volikogus. Keegi peab silma 
peal hoidma, et probleemid üle pea 
ei kasvaks.

Vladimir Afanasjev

kirurg-onkoloog

18. august 2017

Raepress

Meelis Kurgpõld

järelevalve vanemspetsialist    

Rahvusvahelise lillefestivali teemaaiad Tornide väljakul on veel nädala vältel avatud. Tänavune festival lõpeb 
25. augustil, kui selguvad ühtlasi rahva lemmiku valimise tulemused.  

ÜLIÕPILASED ANNAVAD TASUTA ÕIGUSABI
Üliõpilaste õigusbüroo annab 25. augustini tasuta juriidilist abi linnakantselei teenindussaalis  

Vabaduse väljak 7. 

Õigusnõu saab esmaspäevast neljapäevani kell 10–16 ja reedel kell 10–14. Esmaspäeval, kolmapäeval 
ja reedel antakse nõu eesti keeles, teisipäeval ja neljapäeval nii eesti kui ka vene keeles.

Nõustamine toimub elava järjekorra alusel. Tasuta õigusabi annavad vähemalt teise õppeaasta  
õigusteaduskonna tudengid. Ettevõtmist kureerib Eesti Juristide Liit. Täpsem info koduleheküljel  

www.juristideliit.ee või Eesti Juristide Liidu Facebooki leheküljel.
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Palju õnne!

Kodulinna maja annab teada
„HELISEV LINNAMÜÜR” on viiendat korda Kodulin-
na maja hooaja avaüritus.
Tänavu 2. septembril algusega kell 9 Viru väravas, 
kust kandub helin Hinke torni, edasi kunagise 
Kuraditornini ja nii kuni viimase, 37. peatuseni kell 
21 Hellemanni tornis. 
Mis kell ja kus saab kohtuda Hortus Musicusega, 
Otsa kooli noortega, rahvatantsuansambliga Lei-
garid või Savijalakesed, kus esineb C-Jam, Viimsi 
muusikakool, Kuldjala lauluselts, Helin-Mari Arder, 
Carolin Saar ja veel paljud teised – selle kohta 
annab teada täpsem kava www.kodulinnamaja.ee 
alates 22. augustist.
Omapoolseid helinaid lisavad linnamüürile veel 
Tallinna ülikooli koreograafiatudengid, ajaloolist tõde 
toimumiskohtadest tutvustavad kunstiakadeemia 
tudengid ja vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi 
õpilased. Kõike aitavad kohapeal korraldada  
21. kooli õpilased.
Kunagi ammu, juba 14. sajandil, hakati linnamüüri 
tornidele määrama pealikke, kel olid omad kohustu-
sed. Oli auasi jätta tornile oma nimi. See vana tava 
pisut ümbertehtuna tuleb sel aastal taas kasutusele. 
Mitu toredat inimest, valitud Kodulinna maja sõb-
raks ja kandideerimas eesolevatel valimistel Tallinna 
linnapeaks, on saanud ettepaneku lubada end nime-
tada enese valitud tornis 2. septembril „ühepäeva 
tornipealikuks”. Kohustust abistada torni ehitamisel 
ja sisustamisel oleks üheks päevaks määrata tulutu, 
küll aga ootame erilist, enese valitud viisil tähele-
panu esinejatele. Mõnel tornil veel päevapealikku 
ei ole, aga kellel selleks soov saada, on oodatud 
helistama telefonil 507 9565. 

Traditsiooniliste pühapäevaste „VÄÄRTUSE” sarja 
käikudega oleme juba alustanud – 13. augustil oli 
võimalus Ragnar Nurga juhtimisel tutvuda põnevate 

avastustega Paksu Margareeta ja Stoltingi torni 
vahelises õues.
3. septembril tutvustab Elle Pent Kadrioru pargi lugu 
arhiividest leitud materjalide läbi.
10. septembril on võimalus koos Merike Martinso-
niga käia Laste Vaimse Tervise Keskuses.
17. septembril jätkab Taavi Aas linnahalli renoveeri-
misloo selgitamist.
24. septembril vaatame Timo Aava abiga üle vast 
valminud lasteaia ukse Koidula tänavas.
Kõik „Väärtuse” tutvumiskäigud algavad kell 14 
ja nendele tuleb eelnevalt registreerida Kodulinna 
majas (Gümnaasiumi 3, tel 644 9867). 

Alustame ka pudi-padi laatadega, esimene on 15. ja 
16. septembril kell 12–17.

Linnamüürile ja kolme torni (Nunna-, Sauna-, 
Kuldjala) on septembris võimalik minna E, T, K, R, 
L ja P kell 11–18 ning samadel aegadel vaadata 
ka Kodulinna majas näitusi, mängida lauatennist ja 
muid mänge. Olete oodatud!

Tiina Mägi

18. august 2017

„Kesklinnas on olnud probleeme pil-
limängijatega, kes ei allu kehtivatele 
avaliku korra reeglitele ja mängivad 
tänaval loata. Ühel töisel arutelul 
Vanalinna Seltsiga tekkis meil mõte, 
kuidas tõhustada kontrolli tänava-
muusikute üle. Selleks annab Kesk-
linna valitsus neile ühes esinemis-
loaga ka kaelakaardi, mis kinnitab nii 
esinemisõigust kui ka pealinna ava-
liku korra reeglitest kinnipidamise 
lubadust,” selgitas Kesklinna vanem 
Taavi Pukk. 

Samas tõdes linnaosa vanem, 

et uuendus ei lahenda probleemi 
ebaseaduslikult tegutsevate täna-
vamuusikutega, küll aga muudab 
kontrollijate töö lihtsamaks ja tõhu-
samaks. 

„Aitäh Vanalinna Seltsile kaasa 
mõtlemast!” on Pukk ettepaneku 
eest tänulik. „Hooaja lõpus saame 
teha kokkuvõtte, kui hästi see süs-
teem end õigustab ja vajadusel järg-
miseks suveks korrektiive teha.”

Kehtiva korra kohaselt võib Tal-
linna vanalinna muinsuskaitsealas 
esineda tänavamuusik või muu 

artist vabas õhus ainult Kesklinna 
valitsuse määratud ajal ja kohas. 
Niisuguse õiguse saamiseks tuleb 
esitada taotlus, mille täpsemad juhi-
sed leiab Kesklinna valitsuse kodu-
lehelt internetis. Tänavaesinemiseks 
vanalinnas on antud korraga umbes 
30 luba.

Tänavamuusik peab kandma 
kaelakaarti 

AINULT NAISTELE
Loengusarjas „Ainult naistele!” räägib 20. 
septembril algusega kell 19 Reet Post teemal 
„Puhkus – alati võimalik!” Kuidas luua ja säi-
litada teotahe ja külluslik tervis? Lihtsate ja 
võimsate lõdvestusharjutustega saab panna 
energia voolama, lõdvestudes paraneb mee-
le ja keha tasakaal. Reet Post on meditsiini-
lise kõrghariduse ja 25-aastase meditatsioo-
nipraktikaga meeleterapeut. Sissepääs 12 
eurot. Info ja registreerimine info@hopneri-
maja.eu või tel 645 5321.

KURSUSED
Noorte vanamuusikastuudio proovid alates 
14. septembrist igal neljapäeval kell 16.30–
18. Keskaja ja renessansi muusika interpre-
tatsiooni alused, laul ja pillimäng, kontserdid. 
Õpetaja Maria Staak (vanamuusikaansambel 
Rondellus). Kuutasu 20 eurot. 
Laste vanamuusikastuudio ootab eelkooli- 
ealisi lapsi igal laupäeval alates 16. sep-
tembrist kell 12–12.45. Pillimängu, laulmise 
ja mängulise tegevuse kaudu laste loovuse, 
musikaalsuse, laulmisoskuse ja rütmitunde 
arendamine. Õpetaja Maria Staak, kuutasu 
18 eurot. Info ja registreerimine info@hop-
nerimaja.eu või tel 645 5321.
Teatriring ootab näitlemishuvilisi teisipäe-
viti kell 17–18.30. Juhendaja Meelis Sekk, 
kuutasu 18 eurot. Registreerimine hiljemalt  
4. septembril huvi@hopnerimaja.eu
Vanade tantsude klubi hooaja avatants 8. sep- 
tembril. Ootame kõiki tutvuma vanade selts-
konnatantsudega! Juhendaja Madli Teller, 
sisseastumistasu 5 eurot.
Laste jooga neljapäeviti kell 14. Mängeldes 
meelerahuni. Juhendaja Kalli Suga. Lisa-

info ja registreerimine info@kallikodu.ee,  
FB: Laste Joogaruum Hingelind 
Hõbedased hetked – joogatunnid seenio-
ridele neljapäeviti kell 12. Juhendaja Kalli 
Suga. Lisainfo ja registreerimine info@kalli- 
kodu.ee või 5560 1768.

KUNSTIPÖÖNING
Anu Purre Kunstistuudio
Esmaspäev kell 18 Kunstistuudio
Teisipäev kell 12/18 Kalligraafia (algajad)
Kolmapäev kell 18 Kunstistuudio
Neljapäev kell 12/18 Kalligraafia (edasijõud-
nud) NB! Aeg-ajalt korraldab juhendaja Anu 
Purre ka lühemaid töötube. Jälgige reklaami!
Info ja registreerimine anu.purre@gmail.com

SEENIORIDE ÜLIKOOL
NB! Seenioride ülikool on eelkõige mõeldud 
Kesklinna linnaosa elanikele.

K, 13. september kell 12 AJALUGU JA 
KULTUUR „Teatrikunstnik Natalie Mei”
Seidi Raid, Eesti teatri- ja muusikamuuseumi 
teatriosakonna juhataja

K, 20. september kell 12 TERVIS
„Aroomteraapia ja lõhnad meid ümbritsevas 
maailmas. Kätemassaaž”
Helen Orav, keskkonnabioloog ja aroomte-
rapeut

K, 27. september kell 12 TERVIS
„Teadlik toitumine ja elustiil: kolesterool”
Sandra Tamm, teadliku toitumise ja elustiili 
nõustaja
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Teade Tuukri tn 25 kinnistu, Kiikri tn 1 kin-
nistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust 
väljapanekust 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajava-
hemikul 22.08.2017–5.09.2017 Tuukri tn 25 
kinnistu, Kiikri tn 1 kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu.

Detailplaneering on koostatud Kesklin-
nas asuva 0,57 ha suuruse maa-ala kohta, 
eesmärgil moodustada Tuukri tn 25, Kiikri tn 
1 ja Kiikri tänava kinnistute piiride muutmise 
teel üks elamumaa, üks sotsiaalmaa (üldka-
sutatav maa) ja üks transpordimaa sihtots-
tarbega krunt ning määrata ehitusõigus ela-
mumaa sihtotstarbega krundile 5 maapealse 
ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning 
1-korruselise abihoone ehitamiseks ja krun-
tide kasutamise tingimused.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib 
avatud menetluse korras antav õigusakt puu-
dutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale 
haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ette-
panekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vas-
tuväidete esitamise tähtaeg on avaliku väljapa-
neku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas 
punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid 
või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan 
asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. 

Detailplaneeringu materjalidega on 
võimalik tutvuda Tallinna planeeringute re-

gistris https://tpr.tallinn.ee (detailplaneerin-
gu menetluse number on DP039980). Täien-
dav info avaliku väljapaneku kohta telefonil 
645 7264.

Materjalidega saab ülalnimetatud ajava-
hemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna 
Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 
esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast nelja-
päevani 8.15–17.00 ja reedel 8.15–16.00. 

Teade Pirita tee 26a kinnistu detailplaneerin-
gu avalikust väljapanekust  

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajava-
hemikul 6.09–20.09.2017 Tallinna Linnava-
litsuse 21. juuni 2017 korraldusega 1004-k 
vastuvõetud Pirita tee 26a kinnistu detailpla-
neeringu. Planeeritava ala suurus on 0,54 
ha. Detailplaneering on koostatud eesmärgil 
jagada Pirita tee 26a kinnistu ärimaa sihtotstar-
bega krundiks ja transpordimaa sihtotstarbega 
krundiks, määrata ehitusõigus moodustatavale 
ärimaa sihtotstarbega krundile kuni 2 maa-
pealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone 
(kunstigalerii või muu kultuuri, spordi, tervis-
hoiu, hariduse või vaba aja veetmisega seotud 
hoone) ehitamiseks ning olemasoleva paviljoni 
rekonstrueerimiseks ja varikatuse rajamiseks 
ning määrata kruntide kasutamise tingimused. 
Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnime-
tatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna 

Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas 
toas 32 ja Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga 
Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmas-
päeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 
8.15–17.00 ning reedel 8.15–16.00. Detailpla-
neeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvu-
da ka Tallinna planeeringute registris aadressil 
http://tpr.tallinn.ee/tpr

Amandus Adamsoni tn 32, Amandus Adam-
soni tn 34 kinnistu ja lähiala detailplaneerin-
gu avaliku arutelu kokkuvõttev teade 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustasid ajavahe-
mikus 6.06–20.06.2017  Amandus Adamsoni 
tn 32 kinnistu, Amandus Adamsoni tn 34 
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Avalikul 
väljapanekul laekus kohalikule omavalitsusele 
4 kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid sisal-
davat pöördumist. Tallinna Kesklinna Valitsu-
ses toimunud detailplaneeringu avalikust aru-
telust võtsid osa planeeringu koostaja, Tehnika 
tn 41 korterite omanikud ja linnaosa esindajad. 
Tehnika tn 41 kinnistu esindajad ei nõustu ser-
vituudi seadmisega nende kinnistule planeeri-
tava kinnistu kasuks ja paluvad teha planee-
ring ümber selliselt, et ei oleks vaja kasutada 
Amandus Adamsoni tn 32 ja 34 kinnistutele 
juurdepääsuks Tehnika tänavalt nendele kuulu-
vat kinnistut. Muus osas naabritel pretensioone 
lahenduse kohta ei olnud.

Kesklinna mahukad ehitustööd

Tammsaare pargis valmis augus-
tikuu alguses rahvusooper Estonia 
kinnistul asuv parkla, algas treppide 
korrastus teatri kõrval ja tehnovõr-
kude ehitustöö pargis. 

1905. aasta revolutsiooni mä-
lestusmärk tõsteti seniselt kohalt 
pisut draamateatri poole – Uue Turu 
platsilt Teatrite aeda. Viietonnine 
skulptuur, rahvasuus kutsutud ka 
„taksopeatajaks”, oli lahtiselt aluse 
peal. Mälestusmärgi autorid on ku-
jur Lembit Paluteder ja arhitekt Mart 
Port.

Estonia esisele alale rajatav 
Uue Turu plats võimaldab tulevikus 

korraldada kultuuriüritusi ja paigal-
dada ajutisi müügilette hooajaliste 
turgude tarvis. 

Töid teeb pargis RTS Infraehi-
tus OÜ, tähtaeg on juuli 2018.

Vesivärava tänava rekonstrueeri-
misega väheneb mootorsõidukite 
liiklus Kadrioru asumi miljööväär-
tuslikus piirkonnas, kergliiklejatele 
luuakse paremad ja ohutumad 
võimalused ning rajatakse sajuvee 
kanalisatsioon. Vesivärava tänav 
saab LED-tehnoloogial põhineva 
valgustuse ja kolme meetri laiuse 
asfaltkattega kergliiklustee. 

Jaan Poska tänavast Friedrich 
Robert Faehlmanni tänavani raja-
takse 5,5 meetri laiune kahesuuna- 
line sõidutee ja Faehlmanni täna-
vast kuni Raua tänavani 3,5 meetri 
laiune ühesuunaline sõidutee. Veel 
rekonstrueeritakse Jüri Vilmsi täna-
va sõidu- ja kõnniteed lõigus Narva 
maanteest Raua tänavani. Ülekäigu- 
rajad kohaldatakse vaegnägijate lii-
kumise hõlbustamiseks. Ehitustöid 
teeb Tallinna Teede AS.

Kesklinna kinnisvaraturg 
esimesel poolaastal

Kui veel 2017. aasta alguses oli 
kinnisvaraturg kesklinnas väga ak-
tiivne, siis praeguseks on see mär-
gatavalt rahunenud. Aasta esime-
ses pooles tehti 963 korteritehingut 
mediaanhinnaga 2137 eurot ruut-
meeter. Võrreldes möödunud aasta 
sama perioodiga tehti korteritehin-
guid 28 % võrra rohkem, ruutmeetri 
keskmine hind tõusis aga üle 6%. 
Ostuhuvi on suundumas majadele, 
kuna korterite hinnad kesklinnas on 
võrdsustumas majade hindadega 
äärelinna piirkondades.

Aasta teises pooles tõenäoliselt 
nii suuri kasve korrata ei õnnestu, 
kuid kinnisvaraturu rahunemise 
märgid ei viita veel jahtumisele, sest 
ainuüksi uusarendustes pakutavate 
elamispindade arv on võrreldes 
2016. aastaga suurenenud ligi kaks 
korda.

Atraktiivsed Kesklinna asumid 
on praegu sadama kandis: Admira-
liteedi basseini ümbruses ja Roter-

manni kvartalis, aga ka Tivoli aren-
dus Pirita tee ääres. Palju kortereid 
on müüdud ja valik suhteliselt väike. 
Kesklinnas ostetakse kortereid sa-
geli investeeringu eesmärgil – kas 
siis väljaüürimiseks või loodetakse 
teenida elamispinna hinnakasvult. 
Ostjad on nii kohalikud inimesed kui 
ka teiste riikide kodanikud.

Need, kes soetavad Kesklinnas 
kodu, on valdavalt oma elu alusta-
vad noored paarid või siis vanemad 
inimesed, kelle lapsed on suureks 
kasvanud. Noored ostavad kodu 
peamiselt pangalaenuga, aga vane-
matel on sääste ja korteri eest tasu- 
takse kohe. Nooremate jaoks on 
oluline mööbel, kuna pere eelarve 
on sageli laenu tõttu niigi pingeline.

 On ka neid, kes ostavad Kesk-
linna kinnisvara selleks, et saaks 
aadressi, mis lubab lapsed selles-
se piirkonda kooli panna. Säärasel 
juhul on nõutud kolme-neljatoalised 
korterid. Väiksemaid, ühe-kahetoa-

lisi elamispindu ostetakse peami-
selt väljaüürimiseks ja soovitavalt 
peaks need asuma uuemas majas.

Kesklinna üüriturul tekib kohe-
kohe väga aktiivne periood, sest 
linna saabuvad uued tudengid, 
kes peavad endale õpingute ajaks 
peavarju leidma. Paljud neist on 
välismaalased, kes soovivad kesk-
linnas elades aega kokku hoida ja 
eelistavad end sisse seada üksinda 
ühetoalises või siis äärmisel juhul 
eraldi toas.

Kinnisvaraostjate ja üürnike 
teadlikkus on viimasel ajal kasvanud. 
Üsna detailselt uuritakse energia- 
märgise, kommunaalkulude ja näi-
teks korteriühistu remondifondi 
kohta.

Kommunaalamet tegi vahekokkuvõtte suurematest suvistest 
töödest Tallinnas. 

Septembrist saab ajalooline Raua saun pakkuda senisest 
paremat teenust, sest tavapärase suvepuhkuste ajaga 
ühitatud hooldustöö asemel käib seal remont.

Kesklinna valitsuse tellimusel tehti augustikuu hakul Snelli 
tiigi puhastustöid.

Raua saun muutub mugavamaks 

Snelli tiik sai puhtamaks

Kesklinna vanem Taavi Pukk tõdes, 
et pärast põhjalikku uuenduskuuri 
2013. aastal ei olnud Raua sau-
nas suuremat remonti ette võetud. 
Nüüd oli seda aga klientide huvides 
hädavajalik teha. „Lisaks üldisele 
värskendusele vajasid paljud detai-
lid väljavahetamist ja saunasõprade 
mugavuse huvides uuendamist,” 
märkis Pukk.

Raua sauna juhataja Sergei 
Geller täpsustas: „Remont puudu-
tab ennekõike meeste sauna leili-
ruumi, kus desoainete kasutamise 
tõttu olid mõned metalldetailid osa-
liselt hävinenud ja isolatsioonima-
terjal seinast lahti tulnud. Vahetame 
välja kerise ja lava toestuse ning 
ehitame eraldi mugava vihtlemis- 
lava. Remondis on ka tunnisaunad.”

Taavi Puki kinnitusel teenivad 
loetletud uuendused ja samuti tunni- 

saunades tehtav remont sauna-
sõprade huve ning tõstavad nende 
seas veelgi Raua sauna populaar-
sust. Remonditöid teeb Kesklinna 
valitsuse tellimusel Intercom Group 
OÜ (Saunamaailm) ja need lähevad 
maksma ligi 10 000 eurot (lisaks 

käibemaks). Saun on taas avatud 
1. septembrist.

Raua tänava saun on Tallinnas 
üks vanemaid järjepidevalt tegut-
senud avalikke saunu, mille ava-
misest möödus tänavu varakevadel 
80 aastat.

Tiigi Patkuli trepi poolsest kinnikas-
vavast otsast kaevati välja ligikaudu 
50 kuupmeetrit aastatega ladestu-
nud lehesodi, olmeprügi ja muda. 
Tööd tegi Mustamäe Haljastuse AS. 

„Lahtise prügi koristuse Snelli 
tiigi pinnalt lasime teha paar näda-
lat tagasi ja nagu siis sai lubatud, 

tellisime nüüd põhjalikuma puhas-
tuse,” selgitas Kesklinna vanem 
Taavi Pukk. „Tiiki on kogunenud 
suur hulk sodi, mis ei tule kasuks 
kauni veekogu väljanägemisele 
ning soodustab vetikate teket ja 
tiigi kinnikasvamist. Tahame seda 
olukorda otsustavalt parandada ja 

mõistagi ei piisa nädalavahetusel 
tehtud töödest, väitmaks, et Snelli 
tiik on täielikult korda saanud. Lähi- 
tulevikus peame kogu tiigi väga 
põhjalikult puhastama.”

Juba aasta algul esitas linnaosa 
valitsus keskkonnainvesteeringute 
keskusele projektitaotluse, et saada 
toetust tiigi puhastamiseks. See-
kord projekt küll toetusele ei kvali-
fitseerunud, kuid eelolevate aastate 
jooksul tahetakse tiik igal juhul põh-
jalikult puhastada ja ümbritsev park 
rekonstrueerida. 

„Kas toetusega või ilma, aga 
Kesklinna valitsus kavatseb meie 
linnaosa ühe kaunima puhkeala 
koos tiigiga lasta lähiaastatel kind-
lasti korrastada,” kinnitas Pukk. 
„Järgmisel aastal kavatseme tellida 
puhastusprojekti ja vastavalt sellele 
ka kogu tiigi korda teha.”

18. august 2017

Viis tonni kaaluv mälestusmärk tõsteti kavandatavasse Teatrite aeda. 

Raepress

Sellisena hakkab välja nägema uuenduskuuri läbinud leiliruum. 

Ekskavaator tõstis Snelli tiigist välja ligi poolsada kuupmeetrit sodi, muu hulgas ka ostukärusid.

Tiina Steinberg

Arco Vara vanemmaakler

Kuigi Tallinna kesklinna kinnisvaraturg on stabiliseerumas 
ning hinnakasv ja tehingute arv pidurdumas, ei kao inimeste 
soov omada kodu kesklinnas, kus kõik teenused on jalutus- 
käigu kaugusel.
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УПРАВА РАЙОНА КЕСКЛИНН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА С ДНЁМ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ И 
НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

В начинающемся учебном году 
бесплатное школьное питание в 
Таллинне в дополнение к основ-
ной школе будет обеспечено и в 
гимназиях. 

Если ученики основных школ по-
лучали бесплатные обеды начиная с 
2006 года, то в гимназиях до сих пор 
о них могли ходатайствовать дети из 
малообеспеченных семей. С начала 
2015 года государство поддерживало 
школьный обед гимназистов на сумму 
78 центов в день, остальные 58 центов 
от общей стоимости школьного пита-
ния учащиеся должны были платить 
сами. 

На 2017 год в бюджете Таллинна 
предусмотрено 3,2 млн евро на бес-
платное питание учеников основной 

школы, к которым с первым дополни-
тельным бюджетом добавилось еще 
295 000 евро на питание гимназистов. 

Вице-мэр Михаил Кылварт отме-
тил, что школьное питание имеет как 
социальное, так и образовательное 
значение, поскольку, когда ученик сыт, 
он может сосредоточиться на основной 
задаче во время урока. «Для многих 
молодых людей питание в школе мо-
жет быть и единственной горячей едой 
за день, – отметил Кылварт. – К тому 
же у многих школьный день затяги-
вается, ведь после уроков или трени-
ровка, или музыкальная школа, или 
другой какой-то кружок по интересам, 
поэтому здоровая и хорошая школь-
ная еда очень важна для молодого 
организма». 

Все школьники в Таллинне будут 
получать бесплатный обед  

К 1 октября будут реконструиро-
ваны помещения, находящиеся 
по адресу ул. Пронкси, 6/ул. Рауа, 
1, чтобы предложить услугу 
дневного содержания для по-
жилых людей с расстройствами 
памяти.  

«Необходимость в оказании 
такой услуги велика и быстро воз-
растает по мере увеличения продол-
жительности жизни людей в Эстонии. 
До сих пор возможности дневного 
содержания для пожилых с расстрой-
ствами памяти в нашем социальном 
центре на улице Лийвалайа были 
очень ограничены», – констатировал 
старейшина Кесклинна Таави Пукк. 

В филиале Кесклиннаского со-
циального центра, площадь которого 
составляет более 300 кв. м, заплани-
рованы современные помещения 
для занятий и отдыха для оказания 
услуги дневного содержания, а также 
рабочие помещения для социальных 
работников, занимающихся уходом 
на дому. Стоимость строительства 
превышает 185 000 евро (включая 
НСО), вместе с обстановкой поме-
щений размер инвестиций составит 
почти 200 000 евро. Строительство 
финансируется в полном объеме из 
городского бюджета Таллинна.  

Пукк отметил, что уход за пожи-
лыми является частью повседневной 

жизни многих семей: «В наиболее 
сложных случаях это приводит к си-
туации, когда близкие не могут рабо-
тать с полной нагрузкой либо вообще 
ходить на работу. Именно для того, 
чтобы снизить нагрузку таких семей 
и упростить их повседневную жизнь, 
и создана услуга дневного содержа-
ния для пожилых». 

В Эстонии в целом, как утверж-
дается, 15 000–17 000 пожилых 
людей с расстройствами памяти, од-
нако точное их число неизвестно, по-
скольку расстройства в большинстве 
случаев недостаточно диагностиро-
ваны. Расстройства памяти присут-
ствуют у 5-8% людей старше 65 лет и 
у 30% старше 90 лет.

В районе Кесклинн строится 
новый центр дневного 
пребывания для пожилых 

Школьная система Эстонии – одна из 
лучших в мире. Это подтверждают 
как результаты известного теста PISA, 
так и успехи наших абитуриентов, по-
ступающих в университеты. По части 
качественного образования мы, не-
сомненно, принадлежим к ведущим 
странам мира. Подтверждением тому 
послужил и молодежный певческий 
праздник «Я остаюсь». В какой еще 
стране можно увидеть сразу столько 
талантливой, радостной и образован-
ной молодежи, поющей вместе! Здесь 
уместно  вспомнить слова выдающе-
гося литератора Якоба Хурта: «Если мы 
не можем стать великими числом, то 
должны стать великими духовно!»

Школы Кесклинна задают тон
15 муниципальных и 9 частных школ 
Кесклинна высоко держат планку об-
разования и ежедневно работают во 
имя духовного роста подрастающего 
поколения. Наши знаменитые учеб-
ные заведения, где формируется наш 
сегодняшний успех и идет подготовка 
учеников к предстоящим вызовам, 
без преувеличения можно считать 
ориентиром для всей системы обра-
зования Эстонии. У нас есть педагоги, 
до тонкостей знающие свою сферу и 
ценящие индивидуальность учени-
ков, хорошая учебная база, инноваци-
онная методика – школы Кесклинна 
соответствуют требованиям нового 
времени, предлагающего более широ-
кие возможности. 

Многие годы в наших школах со-
храняется большой конкурс, и в этом 
учебном году больше половины детей 
и молодежи, садящейся за парты в 
районе Кесклинн, проживает в других 
частях города, а то и за пределами 
Таллинна. Единственной досадной ме-
лочью в этой в целом радостной тен-
денции остается постоянная нехватка 
помещений. Многие школы работают 
в несколько смен, в их зданиях исполь-
зуется каждый доступный квадратный 
метр, чтобы предложить детям как 
можно более удобные условия для 
учебы.

В этом году мы предприняли не-
сколько шагов по решению проблемы: 
гимназия Густава Адольфа получит 
новое здание для учащихся основной 
школы, капитальную реконструкцию 
пройдет комплекс физкультурного 
здания, который будет сдан к осени. 
Долгожданный зал для занятий физ-
культурой получит и Французский 
лицей, совсем недолго осталось до 
сдачи пристройки к Реальной школе, 
оборудованной в центр компетенции 
на самом высоком уровне. Но дел 
впереди еще много. Наряду с инвести-
циями в современную учебную среду, 
город с осени этого года начнет пред-
лагать бесплатное школьное питание 
и ученикам гимназий.

Ждем первоклассников на 
Праздник азбуки
Начало учебного года – это праздник 

как для школьников и учителей, так и 
для родителей и, без сомнения, самая 
большая тревога и радость для  ма-
лышей, впервые отправляющихся в 
школу. Интересно и в то же время не-
много страшновато начинать школь-
ный путь, встретиться с учителями, 
познакомиться с одноклассниками. 
Ах, как пахнут учебники и как здорово 
укладывать новенький ранец! Тревоги 
первого школьного дня запоминаются 
на всю жизнь. С практической точки 
зрения начало учебного года – это 
целый ряд сопутствующих расходов. 
Чтобы насущные заботы не затмили 
блеск первого дня в школе, город вы-
плачивает юным горожанам, впервые 
идущим в школу, т. н. «ранцевое по-
собие» в размере 320 евро, которое 
должно стать серьезной помощью для 
семей.

Чтобы сделать этот день еще бо-
лее праздничным для первоклассни-
ков и их родителей, управа Кесклинна 
и городской департамент образования 
уже десятый год подряд устраивают 
чудесный Праздник азбуки, который 
состоится 1 сентября в 14 часов на 
площади Вабадузе. Кстати, те дети, 
которые в 2007 году впервые приняли 
участие в Празднике азбуки, в этом 
году начнут учебу уже на гимназиче-
ской ступени.

На Празднике азбуки прозвенит 
символический школьный звонок, 
главным исполнителем станет люби-
мец больших и маленьких, и вообще 

приятный молодой человек Карл-Эрик 
Таукар вместе со своей группой. Пре-
красный концерт дополнят выступле-
ния  певческих ансамблей и танце-
вальных групп таллиннских школ по 
интересам. Начинающих школьников 
познакомят с возможностями школ 
по интересам в палатках для мастер-
классов, здесь же будет открыта яр-
марка, на которой можно купить все, 
что нужно для учебы.

Чтобы поддержать высокий 
градус веселого и праздничного на-
строения, на праздник прибудут два 
неутомимых плутишки Ах и Ох, у ко-
торых при себе про запас много самых 
разных историй и шуток.  А те, у кого от 
всего этого голова пойдет кругом, мо-
гут сбежать на батуты, чтобы подзаря-
диться, словно электрические зайцы, 
прыгая вверх-вниз. Так что праздник 
будет на славу!

Дорога в школу должна быть 
безопасной
В самом праздничном настроении 
нельзя забывать о безопасности детей 
в дорожном движении. Отправляя де-

тей в школу, необходимо разъяснить 
им, какие опасности подстерегают их 
на улице, и научить, как их избегать. 
Начинающих учебу детей по крайней 
мере в течение первой недели нужно 
провожать в школу, показать им, как 
переходить проезжую часть улицы, на 
что обращать внимание в общей кар-
тине движения. Самым опасным для 
ребенка является как раз пересечение 
проезжей части и поэтому, отправля-
ясь в школу, всегда надо выбирать са-
мый несложный переход, даже в том 
случае, если он немного удлинит путь 
к школе. Важно уметь видеть картину 
дорожного движения на уровне глаз 
ребенка. Только так можно понять, по-
чему некоторые вещи, которые взрос-
лые с высоты своего роста видят сразу, 
ребенок может не заметить. Призывая 
ребенка к внимательности, следует, 
исходя из этого, научить его избегать 
опасностей. По утрам ребенка надо от-
правлять в школу с достаточным запа-
сом времени, чтобы ненужная спешка 
на улице не привела к появлению до-
полнительных рисков. Выбор безопас-
ной дороги к школе и объяснение того, 

как правильно вести себя в дорожном 
движении, – это первейшая задача 
каждого родителя.

День знаний – это новый старт 
Весной этого года в районе Кесклинн 
67 гимназистов закончили учебу с 
золотыми и 65 – с серебряными ме-
далями. Это мощный результат, при-
дающий новые силы продолжать в 
том же духе. Желаю прекрасного Дня 
знаний всем учащимся и учителям 
школ Кесклинна, а также родителям. И 
воодушевления на то, чтобы мы были 
духовно великими.

Все начинается со школы

Тынисмяэская реальная школа вновь ждет своих обитателей, как и новое здание министерств через дорогу.

 Центр дневного пребывания строится в двухэтажном здании, 
представленном на фото.

Чудесное, хоть и выдавшееся в этом году прохладным 
эстонское лето постепенно близится к концу. Белые ночи 
становятся все сумрачнее, а в витринах торговых центров 
появилась реклама, приглашающая на школьные ярмарки. 
Школа и в самом деле уже не за горами, и вскоре отдохнув-
шие на каникулах дети заполнят пустовавшие почти все лето 
классы.

Таави Пукк 

старейшина Кесклинна
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Управа Кесклинна заказала новые 
скамейки и мусорные ящики для 
парка Фальги. Прежние изношен-
ные скамейки, прослужившие го-
рожанам уже много лет, заменили 
достойной дизайнерской городской 
мебелью. Будет установлен также 
инфостенд об истории парка и его 

основателе Хансе Хейнрихе Фальке. 
Работу примут у исполнителя 26 ав-
густа в 12.00 и всех приглашают на 
новое открытие парка. 

«Парк Фальги стал излюблен-
ным местом для многих жителей 
Кесклинна и прежде всего для тех, 
кто живет в микрорайоне Кассисаба. 

Поскольку в парке бывает так много 
народу и он активно используется, 
мы решили, что лучше всего будет 
полностью заменить парковый ин-
вентарь, а не просто сделать  теку-
щий ремонт», – сказал старейшина 
Кесклинна Таави Пукк. 

По словам вице-мэра Мерике Мар-
тинсон, важно, чтобы дети из мало-
обеспеченных семей в течение всего 
года получали горячую еду. По этой 
причине в городе созданы возмож-
ности для питания детей и летом. 
В семейном центре дети получают 
горячее питание с понедельника по 
пятницу, а в центре дневного пребы-
вания они могут провести время с 12 
до 17 часов. В центре очень уютные 
помещения, в которых три социаль-
ных работника занимаются детьми. 
Летом большую часть времени дети 
проводят на свежем воздухе, уча-
ствуют в спортивных соревнованиях 
и играх, ходят в кино.

В бюджете города Таллинна в 
этом году 45 554 евро предусмотре-
ны на питание детей из малообеспе-
ченных семей. В первой половине 
года в центрах дневного пребывания 

питались 190 детей, которым было 
предложено 4925 порций еды. Рай-
онные управы Мустамяэ, Пирита 
и Нымме в первой половине года 
выдали малообеспеченным семьям 
в общей сложности 134 продоволь-
ственных пакета, с помощью кото-
рых накормили почти 495 нуждаю-
щихся, в том числе 303 детей.

В прошлом году питание от го-
рода получили в общей сложности 
1405 детей (в среднем 117 детей в 
месяц), всего было выдано 10 110 
порций еды за год. В соответствии с 
потребностями малообеспеченные 
семьи через отделы социального 
обеспечения или центры дневного 
пребывания получили продоволь-
ственные пакеты, которых в 2016 
году было подготовлено в общей 
сложности 535 (в среднем 134 па-
кета в квартал). В общей сложности 

поддержку получил 1851 нуждаю-
щийся, в том числе 1138 детей.

Кроме того, город Таллинн обе-
спечил бесплатный транспорт для 
перевозки детей из малообеспе-
ченных семей в Центр учебы и от-
дыха Ремнику, в различные смены 
летнего лагеря. При финансовой 
поддержке Таллинна уже в 2016 году 
обеспечили транспорт для перевоз-
ки туда и обратно всем 392 детям, 
отдыхавшим по льготным путевкам 
в Центре учебы и отдыха Ремнику. 
Из средств бюджета Таллинна этого 
года поездки детей в летний лагерь 
отдыха были оплачены в размере 
6500 евро. За счет этого удалось под-
держать отдых в лагере 355 детей.

С 21 по 30 августа состоится музыкальный фестиваль, 
который входит в число выдающихся событий в Эсто-
нии, связанных с классической музыкой, и дает возмож-
ность публике наслаждаться выступлениями эстонских 
и зарубежных музыкантов высокого уровня. Фестиваль 
получил знак качества Союза фестивалей Европы EFFE в 
2016/2017 году. 

Концерт-открытие фестиваля в концертном зале 
«Эстония» для всех бесплатный. Фонд музыкантов PLMF, 
Таллиннский фестиваль камерной музыки и Молодеж-

ный симфонический оркестр Северных стран Norden 
дарят концерт 21 августа к торжественному празднова-
нию 100-летней годовщины Эстонской Республики. Бес-
платные концерты состоятся также 19 августа в палатке 
фестиваля на площади Вабадузе, где публику ждут в на-
чале каждого часа в промежутке с 12 до 21. Выступают 
учащиеся эстонских музыкальных учебных заведений 
и множество ансамблей, наши будущие талантливые 
исполнители классики. Точная программа фестиваля: 
http://www.plmf.ee

В последнюю субботу августа, 26 августа с 12 до 17 
часов в спортхолле «Калев» (Юхкентали, 12) состоит-
ся большая ярмарка досуга для детей и молодежи «No 
vaata», где можно познакомиться с новыми увлечениями 
и видами спорта, чтобы заниматься в свободное время в 
начинающемся учебном году.   

В целом представлено более 50 школ по интересам и 
спортклубов. На ярмарке можно принять участие в пока-
зательных тренировках и насладиться выступлениями, 
на протяжении всего дня будут проходить розыгрыши 
лотереи. Маленькие дети могут развлекаться на игровой 
территории ярмарки. Первые 200 посетителей получат в 
подарок мороженое Premia. 

Между всеми посетителями в качестве главного 
приза будет разыгран новейший кроссовый велосипед 
Bottecchia 106, предоставленный Sportland.

Ведущие дня ярмарки – Таня Михайлова и Кристель 
Ааслайд, которые в конце дня дадут совместный концерт.

Проходящую в этом году уже в 15-й раз ярмарку ор-
ганизует Таллиннский департамент по делам молодежи 
и спорта. Целью является предоставление информации 
детям и их родителям о предлагаемых в Таллинне круж-
ках по интересам и возможностях содержательного про-
ведения досуга. Участие в ярмарке и мастерских для всех 
заинтересованных бесплатно. 

Парк Фальги обрел свежий облик Малообеспеченная семья получит от города 
помощь

XIII Таллиннский фестиваль камерной музыки 

Летние каникулы завершит ярмарка досуга «No vaata» 

Город Таллинн на протяжении лет поддерживал малообе-
спеченные семьи, предоставляя питание детям в центрах 
дневного пребывания; семьям, страдающим от бедности, 
посредством районных управ раздают продовольственные 
пакеты.

Тематические сады Международного цветочного фестиваля на Башенной площади будут открыты еще 
в течение недели. Фестиваль в этом году завершится 25 августа, когда станут известны и результаты 
выборов в категории «Любимец публики». 

Ансамбль Baltic Neopolis Virtuosi выступит с концертом 26 августа в Доме Братства Черноголовых.

Старые скамейки в парке отжили свой век и их заменили на более удобные; добавились также новые 
мусорные ящики. 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На выборах в совет местного самоуправления в октябре 2017 года изменится местоположение 
избирательного участка для жителей домов по Нарвскому шоссе, улицам Манеэжи, В. Реймани, Рауа, 
Хобуяама, Розени, Ахтри, Йыэ и других близлежащих улиц.

Если раньше избирательный участок находился по адресу Нарва мнт, 11D (Департамент социального обеспечения 
и здравоохранения), то на предстоящих выборах этого участка больше не будет. В соответствии с изменениями 
избирательные участки упомянутого района будут размещены следующим образом:  
1.  Люди, прописанные в домах с нечетными номерами по Нарвскому шоссе и по адресам на улицах со 

стороны моря (Мере пст, Розени, Хобуяама, Йыэ, Ахтри, Паади, Лаэва, Поорди), смогут голосовать на участке, 
расположенном в здании Таллиннского университета (Нарва мнт, 25) — участок N 10;

2. Люди, прописанные в домах с четными номерами по Нарвскому шоссе, а также по адресам на улицах со 
стороны центра города (Манеэжи, В. Реймани, Пронкси, Рауа, Гонсиори, Кивисилла, А. Лайкмаа, Э. Вийральти), 
смогут голосовать на участке, расположенном в здании Таллиннской 21-й школы (Рауа, 6) — участок N 11.

Более подробная информация относительно голосования в районе Кесклинн (местоположение участков, время 
работы, порядок проведения выборов и т.д.) появится в конце сентября в Kesklinna Sõnumid. Кроме того, каждому 
избирателю будет направлена карточка избирателя, на которой написана вся необходимая информация, в том числе 
местоположение участка голосования по месту жительства. Карточка избирателя высылается избирателю по месту 
его прописки. Если данные прописки не совпадают с адресом реального проживания, это можно откорректировать 
в ближайшем отделении регистра народонаселения или посредством электронного портала гражданина Эстонии.

Raepress



13Kesklinna Sõnumid18 августа 2017

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Каждый из нас хоть раз в жизни об-
ращался к врачам по поводу плохого 
самочувствия или с какой-нибудь 
проблемой.  А по статистике, 60% всех 
пациентов на первичном приеме, по 
данным объективного обследования, 
не имеют существенных проблем. 
Вроде бы жалобы есть, а причин для 
них нет. Одновременно с этим множе-
ство людей ходят с нераспознанными 
болезнями и не получают адекватную 
медицинскую помощь.

Сколько ненужных посещений 
неврологов, ортопедов, гастроэнте-
рологов  и прочих специалистов, каж-
дый из которых трактует состояние 
пациента как ему заблагорассудится, 
часто находя отклонения там, где их 
нет, и пропуская реальные проблемы 
со здоровьем. Если сложить все эти 
случаи вместе, получится ужасающая 
картина абсолютно неэффективного 

здравоохранения, совершенно на-
прасно перемалывающего матери-
альные и людские ресурсы. Очень 
много пациентов подвергаются под-
робному диагностическому обследо-
ванию и активному лечению попро-
сту зря.

Самое главное здесь то, что прак-
тически все пациенты, пришедшие на 
прием к врачу, себя реально плохо 
чувствуют. Любителей «поболеть» 
или желающих расширить свой круг 
общения за счет докторов все-таки не 
очень много. Но пока не существует 
какого-то точного врачебного при-
ема, способного сразу определить – 
проблема пациента лежит в области 
внутренней медицины или же речь 
идет о соматизации, или функцио-
нальном нарушении. Так или иначе, 
всегда требуется определенный ком-
плекс клинико-диагностических ис-

следований, и здесь очень важно для 
врача иметь продуманный алгоритм 
действий. 

Есть такое понятие – сомато-
формные  расстройства. Это наличие 
беспокоящих человека физических 
симптомов при отсутствии отклоне-
ний при объективном исследовании. 
Вроде жалобы есть и они объектив-
ны, например болевой синдром, тош-
нота, боль в груди, мышечная сла-
бость  или судороги, а проведенные 
исследования ничего не показывают. 
Дело в том, что врачи оперируют по-
нятием «нормы» или «варианта нор-
мы».  Но почему мы считаем нормой 
те или иные показатели? Это резуль-
тат исследований, когда определя-
лась температура или количество 
лейкоцитов у тысяч заведомо здоро-
вых людей и их параметры брались 
за норму. Однако если нарисовать 

график, отражающий разброс по-
казателей, то он будет иметь форму 
колокола, купол которого – это при-
мерно совпадающие 90% показате-
лей, а края – это отклонения, которые 
встречаются примерно у 10% людей. 
Подавляющее число людей вполне 
адаптировано к параметрам работы 
своего организма, но некоторые на-
чинают чувствовать даже незначи-
тельные отклонения, пусть и внутри 
общепризнанных нормальных гра-
ниц. Для кого-то температура 37,0 не-
выносима, вполне нормальный пульс 
80 ударов ощущается как сильное 
сердцебиение и небольшое голово-
кружение заканчивается обмороком.

Пациент с соматоформным  рас-
стройством, несмотря на внешнее 
отсутствие причин для плохого само-
чувствия, часто не способен адекват-
но функционировать, работать, хуже 

адаптирован к социальной жизни, 
чем даже больной определенными, 
привычными заболеваниями. Клас-
сификация соматоформных  рас-
стройств довольна обширна. Среди 
них, например, ипохондрия, т.е. не-
обоснованная боязнь заболеть или 
ложная вера человека в то, что он 
болен.  Существует синдром, назван-
ный именем литературного героя, 
синдром Мюнхаузена. Пациент с этим 
синдромом - этакий бескорыстный 
симулянт, который по какой-то не-
ведомой причине пытается всем до-
казать, что он болен.

Психика может обладать мощ-
нейшим воздействием на организм. 
Есть множество примеров того, как 
вера в чудо, святыню, лекарство или 
доктора излечивала, казалось бы, 
неизлечимого больного. Или наобо-
рот, навязчивыми  поисками в себе 

отклонений люди доводили себя до 
больничной койки. Мы еще мало об 
этом знаем и практически не умеем 
этой силой  пользоваться.

Но сталкиваться с этим фактором 
врачам  в своей повседневной прак-
тике приходится довольно часто. И о 
таком «заболевании» нельзя забы-
вать и врачам, и пациентам.

Будьте здоровы!

Самая распространенная «болезнь»

Старейшина таллиннского района 
Кесклинн Таави Пукк подтвердил, что 
после основательного курса обновле-
ния в 2013 году в бане на Рауа крупного 
ремонта не проводилось. Теперь это 
было крайне необходимо сделать в 
интересах клиентов. «В дополнение к 
тому, чтобы освежить баню в целом, 
нужно было заменить множество де-
талей, а также обновить для  удобства 
любителей сауны», – отметил Пукк. 

Заведующий баней на улице Рауа 
Сергей Геллер уточнил: «Ремонт каса-
ется прежде всего парилки в мужской 
бане, где из-за использования дезин-
фектантов некоторые металлические 
детали частично разрушились и изо-
ляционный материал отстал от стены. 
Мы поменяем опоры каменки и полка 
и отдельно выстроим удобный полок 
для хлестания веником. Ремонтируют-
ся также часовые сауны». 

По утверждению Таави Пукка, 
перечисленные новшества и осущест-

вляемый в часовых банях ремонт в 
интересах любителей сауны и попу-
лярность бани на Рауа возрастет еще 
больше. Ремонтные работы по заказу 
управы Кесклинна проводит Intercom 
Group OÜ (Saunamaailm), стоимость их 
составит почти 10 000 евро (плюс НСО). 

Баня откроется вновь 1 сентября.   
Баня на улице Рауа является од-

ной из старейших, постоянно действо-
вавших общественных бань – ранней  
весной нынешнего года исполнилось 
80 лет со дня ее открытия. 

Знаете ли вы, какой самый большой 
парадокс жизни в Таллинне? Это то, 
что практически все живут в товари-
ществе. Каким странным бы это не 
казалось, но Закон о квартирных то-
вариществах изменен таким образом, 
что даже владельцы рядных домов 
должны образовать товарищество. И в 
больших многоквартирных домах все 
проблемы только усиливаются.

 Обратная сторона такова, что 
люди столкнулись с ситуацией, которая 
еще год назад не являлась проблемой.  
Имея большой опыт работы чиновни-
ком, могу сказать, что в действитель-
ности решения есть, и уже в рамках 
известного многим проекта «Приве-
дем дворы в порядок» их неоднократ-
но обсуждали. 

 Коротко можно обобщить, что у 
товарищества три основные пробле-

мы. Во-первых, председателем на-
значают того, кто меньше всего спорит. 
У активного человека и так имеются 
другие проблемы. Во-вторых, день-
ги тратят таким образом, что члены 
товарищества не могут понять, куда 
и почему они уходят. В-третьих, это 
должники, которые не платят. 

Решения для двух проблем на 
самом деле существуют. По поводу 
первой проблемы – рано или поздно 
председатель поймет, что он или не 
может, или не хочет. Единственное, что 
он хочет и умеет, это просить оплату и 
принимать ее.  Причем, на самом деле 
можно вообще не платить, а распре-
делить задачи председателя между 
членами товарищества. 

 Для работы при плохом пред-
седателе нанимают управляющего 
товариществом, который в лучшем 

случае имеет опыт работы. В против-
ном случае проблем сразу прибавится. 
Если управляющий не очень разбира-
ется, то он делает то, в чем он хорош. 
Счета выставляют за всё, что постави-
ли в рабочий план общего собрания. И 
каждый сможет потом мотивировать 
взятие платы тем, что работа начата, 
только еще не закончена. 

Для решения проблемы нужно 
перед общим собранием выяснить 
всех возможных кандидатов на место 
председателя. В конце концов, можно 
записать, что вы умеете и знаете. Если 
нужно озеленить, сделать  ремонт, об-
щаться с городом, заставить должни-
ков платить, разобраться с парковкой 
и т.д.  Ни у одного товарищества не бы-
вает так, чтобы развалилось всё сразу. 
Следовательно, нужен председатель, 
который будет находиться в нужное 

время в нужном месте.  Рано или позд-
но начинают понимать, что хорошим 
председателем может быть и женщи-
на. Нужно помнить, что управляющего 
нельзя выбирать только на основании 
того, кто сколько денег просит за ра-
боту.  Хорошие, имеющие лицензию 
управляющие высшей категории не 
могут обойтись дешево. Однако в пер-
спективе это будет дешевле, чем недо-
деланная работа и проблемы. 

Из первой проблемы может воз-
никнуть другая. Споры между пред-
седателем товарищества и рядовыми 
членами возникают чаще всего из-за 
использования средств. Всевозмож-
ные расходы, оплаты и расчеты, а 
также бюджет и отчет по счетам вы-
зывают у жителей вопросы, особенно, 
когда о средствах говорят раз в год на 
собрании. 

Решением были бы более про-
зрачные действия. Действия квар-
тирного товарищества и финансовая 
отчетность должны быть более откры-
тыми и доступными каждому члену 
товарищества. Если же дело касается 
средств жителей, то у них есть право 
знать, что с ними происходит.  Мы же 
не разрешаем опустошать наш коше-
лек, просто сказав, мол, через год от-
читаетесь в том, что стало с деньгами. 
И сами бы еще доплачивали каждый 
месяц столько, сколько попросят. 

 Третья проблема не совсем в 
компетенции города. Товарищества 
нуждаются в больших правах в реше-
нии споров, связанных с должниками, 
самовольной перестройкой и перепла-
нировкой квартир. Это предполагало 
бы уже уточнение законов для того, 
чтобы сохранить общее имущество. 

 Вывод: решения есть. Есть люди, 
у которых есть готовые решения. Мы 
все должны больше вкладывать сил, 
чтобы нашлись решения и для рядных 
домов, многоквартирных домов и в 
Таллиннском горсобрании. Кто-то дол-
жен следить за тем, чтобы проблемы 
не разрастались.

Примите участие в программе для взрослых, желающих заботиться о своем ребенке! Приходите на цикл лекций 
об особенностях развития ребенка от дошкольного до подросткового возраста!

Уже сейчас можно записаться на занятия ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, которые будут проходить в по-
мещениях Дома Хопнера, расположенного по адресу Ратушная площадь, 18. Количество мест в рус-
скоязычной группе ограничено.

Миссия школы – содействовать позитивным и заботливым отношениям между детьми и родителями, по-
делиться знаниями, которые помогут родителям понимать причины поведения ребенка, а также уменьшить 
родительский стресс и укрепить семью.

Баня на улице Рауа станет комфортнее 

Три угла простой жизни 

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  в Доме Хопнера
Начиная с сентября историческая баня на улице Рауа будет 
предлагать услуги лучше, чем раньше, поскольку вместо 
обычных работ по обслуживанию и уходу, совмещенных со 
временем летних отпусков, там идет ремонт.  

Владимир Афанасьев

хирург-онколог 

Меэлис Кургпыльд

старший специалист по надзору

Так будет выглядеть парилка, прошедшая курс обновления. 

Занятия будут проводиться с сентября по май.  
В качестве тем будут рассматриваться:
• Если в семье рождается ребенок;
• Права и обязанности родителей и детей:  

юридический аспект;
• Теории детского развития;
• Нарушения речи у ребенка;
• Мальчик и девочка: два разных мира;
• Мамы и папы: разные взгляды на воспитание 

детей;
• Гиперактивный ребенок;

• Детские страхи;
• Почему ребенок лжет;
• Как мотивировать ребенка и др.

Цели программы:
• содействовать в раскрытии потенциала ребенка;
• поделиться  знаниями, которые помогут родите-

лям 
  - понимать причины поведения своего ребенка
  - научиться распознавать его желания и потребности 
  - найти свой уникальный подход в воспитании детей.

Проект поддерживает управа Кесклинна, участие – 26 евро за полгода. Занятия по понедельникам с 19.00 
до 20.30, один раз в месяц в Доме Хопнера (Ратушная площадь, 18). Участников программы ждут различные 
бонусы.
 
Регистрация и дополнительная информация: тел. 56 156 522 или e-mail: romanljagu@hot.ee                                                                                                     
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Психология

Психология

Профессия артиста: чему учит 
актерский опыт?

Музыкальная терапия. Tango Only 
(лекция-концерт)

13 сентября 2017 г.

27 сентября 2017 г.

14.00-15.30

14.00-15.30

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

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

1

3

   № ФАКУЛЬТЕТ      ЛЕКТОР/ГИД                              ЛЕКЦИИ/ЭКСКУРСИИ                             ДАТА                           ВРЕМЯ             МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Полина Соболь, 
искусствовед

Барокко в искусстве и 
литературе

20 сентября 2017 г. 14.00-15.302

Александр Ивашкевич, 
актер Русского театра

Андраник Кечек,       
композитор

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

История и культура

СТУДЕНТЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
БЕСПЛАТНУЮ ПРАВОВУЮ 

ПОМОЩЬ 
Студенческое юридическое бюро до 25 августа предлагает 
бесплатную юридическую помощь в зале обслуживания городской 
канцелярии на пл. Вабадузе, 7. 

Совет в правовой сфере можно получить с понедельника по четверг с 
10 до 16 часов и по пятницам с 10 до 14 часов. По понедельникам, средам и 
пятницам консультируют на эстонском языке, по вторникам и четвергам – 
как по-эстонски, так и по-русски. 

Консультирование проходит в порядке живой очереди. Бесплатную 
правовую помощь предлагают студенты юридического факультета как 
минимум второго года обучения. Мероприятие курирует  Союз юристов 
Эстонии. Подробная информация на домашней странице  www.juristideliit.ee 
или на странице Союза юристов Эстонии в Фейсбуке.
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Вс 13.08 ПАРК КАДРИОРГ
17.00 Детское представление “За семью морями”
18.00 Концерт Таави Петерсона

Вс 27.08 ПАРК ЛЕМБИТУ
17.00 Детское представление «Научное шоу трёх поросят»
18.00 Концерт Уку Сувисте

Вс 3.09 ПАРК ФАЛЬГИ
14.00 Детское представление “За семью морями”

Вс 3.09 ТООМПАРК
18.00 Таня Михайлова и Микк Саар
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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
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4. septembril kl 12 „Lõpuks ometi pääsenud!“ (1923)
Väikelinnast suurde õnne otsima läinud poiss (Harold 
Lloyd) on hädas: hoolimata tööst riidepoes ei ole ta kokku 
saanud piisavalt raha, et sõbranna (Mildred Davis) enda 
juurde elama kutsuda. Kui avaneb võimalus kiirelt tuhat 
dollarit teenida, tuleb ta ideele lasta osaval sõbral (Bill St-
rother) ronida mööda maja fassaadi, et meelitada kohale 
võimalikult suur rahvamass. Sõber on aga seadusesilma 
(Noah Young) sihikul ja poiss ise peab kõrgustesse roni-
ma. Subtiitrid: eesti.

18. septembril kl 12 „Ruut“ (2017)
Christian (Claes Bang) on kaasaegse kunsti muuseumi 
hinnatud kuraator, kelle järgmine teos on installatsioon 
„Ruut“, mis õhutab altruismi ja vastutustundlikult käituma. 
Vahel on aga raske elada ideaalide järgi ja Christiani mõt-
lematu reaktsioon telefoni vargusele toob kaasa mitu hä-
biväärset olukorda. Samal ajal tekitab „Ruudu“ reklaami-
kampaania plahvatuslik vastukaja eksistentsiaalse kriisi nii 
Christianile kui muuseumile. Cannes’i filmifestivali Kuldse 
Palmioksa võitja 2017. Subtiitrid: eesti ja vene.

2. oktoobril kl 12 „Pitkini seiklused haiglas“ (1963)
Pärast lihuniku juures toimunud õnnetust satuvad Norman 
(Norman Wisdom) ja hr Grimsdale (Edward Chapman) 
haiglasse, kus korraldavad täieliku kaose. Sellest tuleb 
siiski välja midagi ilusat: Norman kohtub Lindyga (Lucy 
Appleby). Neiu pole rääkinud ega naeratanud alates päe-
vast, kui tema vanemad surid lennuõnnetuses. Norman 
otsustab teda aidata. Subtiitrid: eesti.

16. oktoobril kl 12 „Hirmuäratav“ (2017)
1967 lavastab tollane juhtiv filmilooja Jean-Luc Godard 
(Louis Garrel) Pariisis filmi „Hiinlanna“, kus mängib 
peaosa tema 20 aastat noorem kallim Anne Wiazemsky 
(Stacy Martin). Õnnelikud armunud abielluvad, kuid filmi 
vastuvõtt sunnib Jean-Luc’i sügavale iseendasse vaata-
ma. Sündmused mais 1968 võimendavad seda protsessi 
ja režissööri tabab tõsine kriis... Oscari võitjast režissöör 
Michel Hazanavicius teeb siingi, nagu filmiga „Artist“, 
pööraselt vaimuka ja samas sügavalt liigutava kummar-
duse filmiklassikale. Cannes’i filmifestivali võistlusprog-
rammi film 2017. Subtiitrid: eesti ja vene.

esinevad Kaitseväe orkester, 
dirigent Peeter Saan 
ning solistid Nele-Liis Vaiksoo 
ja Rolf Roosalu. 

kontsert on Tasuta.

harjumäel 
20. augusti väljakul

Nele-Liis Vaiksoo 

20. augusti väljakul
Eakatele sõbrahind ainult 3 eurot, templikaardiga iga 6. seanss tasuta! 

Templikaardi saab kino kassast.

Seansi eel kohv, tee ja küpsised, pärast filmi loositakse välja kino Sõprus kinkepileteid. 

Iga kuu on kavas üks helge film kinoklassikast, mis on valitud Roman Baskini kureeritud sarjast Positiiv, ning 
teine, värske linateos tutvustab uusi tegijaid ning tulevasi klassikuid. Kõikidele filmidele eelneb sissejuhatus.

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
AVATUD TAAS 1. SEPTEMBRIST
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Vaata pakkumisi:  www.1partner.ee

OST    MÜÜK    ÜÜR 

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

50 68 183
66 84 700

Liisa Kurm

TULE
KONSULTATSIOONILE!

UUS! Sõle ujula, Tallinn Ι Järveküla ujula, Peetri

TULE UJUMISTRENNI!
Laste, beebide ja täiskasvanute treeningud
www.orca.ee

SIIN VÕIB OLLA  
SINU REKLAAM!

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

Registreerimine  
on avatud

Ujumiskursused algajatele ja  
edasijõudnutele vanuses 4-18. 

Ujumistunnid algavad 4. septembril Tallinna  
Inglise Kolledžis ja Tabasalu Spordikeskuses.

Tunniplaani leiab kodulehelt

Julgelt vette!Julgelt vette!


