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Varsti algab noorteaasta

TALLINNA KESKLINNAS ELAB  
61 718 INIMEST.
Novembris suurenes linnaosa elanike 
arv 56 võrra (kogu Tallinnas 191 
võrra). Kesklinnas on aasta algusest 
lisandunud 1832 elanikku ehk linna-
osadest enim (linnas kokku 4568).
Allikas: rahvastikuregister, 1. detsember 2016

Pikaajalised rahvastikuprognoosid näevad 
terava probleemi ühe lahendusena tagasi- 
rände intensiivistumist, ent sellele pole mõ-
tet eriti loota, kui me ei suuda siin Eestis 
luua noortele piisavalt köitvat ja innustavat 
keskkonda. Sellepärast on eriti tervitatav, et 
2017. aasta on kuulutatud laste- ja noorte-
kultuuri aastaks.

Kuigi tähelepanu teravik on suunatud 
kultuurile, eeskätt traditsioonilisele kultuurile 
ja noorte osale siinses kultuuriruumis, on 
kindlasti paslik arutleda noorte probleemide 
üle laiemalt. Nii on lootust leida ka lahen-
dusi, milleks kohustab kasvõi 2013. aastal 
vastu võetud noortevaldkonna arengukava 
2014– 2020. 

Tõdemus, et noored on meie tulevik, 
pole mingi kulunud käibefraas, vaid tõde, 
millest tuleb lähtuda kõigi valdkondade 
arengukavade koostamisel. Kibe statistika 
meenutab, et Eestis on igal lapsel ja noorel 
lausa kulla hind. Kui 1990. aastate alguses 
elas meie riigis 416 000 last ja noort vanu-
ses kuni 17 aastat, siis 1. jaanuaril 2014, mil 
arengukava toimima hakkas, loendati selles 
vanuses elanikke veel vaid 243 600. 

Eks oma osa etendas selles 1990-ndate 
kesine sündivus, aga ka pereväärtuste deval- 
veerumine ühiskonnas, samuti mõne po-
liitilise ringkonna ülepingutatud rünnakud 
traditsioonilise peremudeli vastu vähemuste 
kaitse sildi all. Millegipärast arvatakse, et 
pehmed väärtused ja traditsioonid on midagi 
ebaolulist, ehk isegi hääbuvat ja häbenemis-
väärset, nii et nendega võib karistamatult 
mängida. Tegelikult sõltub kogu meie elu ja 
arengu mõttekus just neist põlatud tradit-
sioonidest. 

Rääkides Eesti demograafilisest olukor-
rast, tasub meenutada sedagi, et elanikkon-
na vananemise juured peituvad kaugemal 
minevikus. Eesti ja Läti olid ainsad Euroopa 
riigid, kus peale Teist maailmasõda ei tekki-
nud beebibuumi.

Noortepoliitika Eestis 
Praegu kehtiv noortevaldkonna arengukava 
on jätk eelmistele samateemalistele riiklikele 
dokumentidele. Juba 1999 jõustus noor-
sootöö seadus, mis sätestas noorsootöö 
korraldamise alused. 2001 koostati Eesti 
noorsootöö kontseptsioon ja noorsootöö 

arengukava 2001–2004. Valitsuses 2006 
heaks kiidetud noorsootöö strateegia 2006–
2013 pidi kujundama nn lõimitud noorte- 
poliitika – noorte tegelikest ootustest lähtuva 
koordineeritud tegutsemise. Kuigi oluliselt 
paranes noortekeskuste töö ja noortele 
mõeldud ürituste korraldamine, ei suudetud 
peaeesmärgini siiski jõuda. 

Noortevaldkonna arengukava 2014–
2020 on eelmise strateegiadokumendi laien-
datud variant, ent nagu näitab selle rakendus-
plaani analüüs 2014–2017, pole kolme aasta 
jooksul kava elluviimisel erilisi edusamme 
tehtud. Tegevused on pigem formaalsed, 
eraldiseisvad, kampaanialikud ega toeta üht-
se noortepoliitika kujunemist. Pigem jääb 
mulje järjekordsest Exceli tabelist, mille seos 
noorte tegelike vajadustega on habras.

Kuidas noorteni jõuda?
Haridus- ja teadusministeeriumil, mille õlule 
on pandud nii ülalmainitud arengukava kui 
ka laiemalt noortepoliitika elluviimine, seisab 
laste- ja noortekultuuri aastal ees tõsine töö, 
et jõuda sisuliselt noorte inimesteni. 

Selleks on lihtsaim võimalus tihe koos-

Vaata ka...
Lk 2  Riigi- ja linnajuhtide  
jõulutervitused

Lk 3  Tunnustame tublimaid  

Lk 8  Toetused eakatele

Eesti suurimaid probleeme on demograafiline kriis ja sellega seonduv elanikkonna vananemine. 
Oma osa mängib väljaränne, seda eriti noorte ja ambitsioonikate inimeste puhul, kes siirduvad 
otsima õnne ja oma oskustele rakendust kodust kaugemal. 

Alar Nääme 

Kesklinna vanem

töö omavalitsustega, kes tunnevad kõige 
paremini kohalikke olusid ja just oma piir-
konna noorte vajadusi. Valdkond kätkeb  
endas ühtaegu haridus- ja harrastusvõima-
lusi, majanduse arengust johtuvat elujärje 
paranemist, tarka ja toetavat regionaal- 
poliitikat, avatud ja innovaatilise ühiskonna-
platvormi loomist ning muidugi lisavahendite 
suunamist noorsootegevusse nii riigi kui ka 
omavalitsuse tasandil. 

Nii nagu avatud ühiskonnas tuleb osa riigi 
ülesannetest delegeerida omavalitsustele, 
kes saavad omalt poolt kaasata vabaühen-
dusi ja MTÜ-sid, tuleb ka noorsootegevuses 
rohkem usaldada noori endid. Noori peab 
lubama neid puudutavate otsuste vastuvõt-
mise juurde ja võimaldama neil kasutada 
noorsootööks mõeldud vahendeid. 

Noortelt noortele on põhimõte, mis aitaks 
meil järgnevatel aastatel vormida ja teostada 
tõeliselt tõhusat noortepoliitikat, et Eestist 
saaks noorte jaoks parim paik, kus elada ja 
oma unistusi ellu viia.

Uusaastaööl on Vabaduse väljakul traditsiooniline aastavahetuspidu, 
kus seekord tuleb lavale Cartoon (vt kuulutust lk 16).

Kauneid pühi ja õnnelikku uut aastat!
Kohtumiseni aastavahetusel Vabaduse väljakul!

Teie Kesklinna valitsus

Kesklinna  
kalender 2017
Trükist on ilmunud traditsiooniline 
Kesklinna kalender. 

Tänavu erineb kalendri levita-
mine aga varasemast: kui eelmis-
tel aastatel tuli see postkasti koos 
Kesklinna Sõnumitega, siis seekord 
jagame kalendrit linnaosa jõulu- ja 
aastavahetusüritustel. Kes aga nen-
dele ei satu, võib tasuta kalendri 
saada järgmistest kohtadest:

• Kesklinna valitsus, Nunne 18
• Kesklinna sotsiaalosakond ja 

rahvastikuregister, Pärnu mnt 9
• Kesklinna sotsiaalkeskus, 

Liivalaia 32
• Hopneri maja, Raekoja  

plats 18
• Raua saun, Raua 23

Talvine 
parkimiskorraldus 
vanalinnas viibib

Tallinna transpordiameti teatel on vana-
linna talvise parkimiskorralduse algus-
aeg edasi lükatud kuni 3. jaanuarini 2017. 
Täpsemat teavet saab Tallinna kodu- 
lehelt www.tallinn.ee.

Transpordiamet tuletab meelde, et kõigil, 
keda puudutab vanalinna parkimiskord ja 
operatiivne teavitamine sellest, on võima-
lik tellida endale vastavasisuline sms- või  
e-posti teavitus.
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Head kaaslinlased!

Head 
Kesklinna 
inimesed!
Taas on üks aasta jõudmas lõpu- 
sirgele ja saabumas uus. Soovin teile 
rahulikku ja südamlikku jõuluaega 
ning meeleolukat aastavahetust! 

Loodan, et uus aasta toob  
meile kõigile palju õnnelikke hetki, 
rohkesti kordaminekuid, hoolivust  
ja hingerahu. 

Jõuluaeg on jälle käes. Aastaring saab märkamatult täis. On ootuste aeg.

Uusaastasoovid

Alar Nääme 

Kesklinna vanem

Ma ei esita teile täna ülevaadet 
lõppevast aastast – ei raporteeri 
saavutustest ega kritiseeri vajaka-
jäämisi. Oleme jõudnud jõuluaega, 
mõtlemise ja mõtestamise aega. 
Jõuluaeg on ikka olnud kokkuvõtete 
tegemise aeg, aga ennekõike just 
enesega dialoogi pidamise aeg.

Praegu on õige aeg tempo 
maha võtta ja pöörata rohkem tä-
helepanu oma lähedastele. Iga hetk, 
iga sõna täis pühendumust on hin-
damatu. Me kõik vajame head sõna, 
inimlikku soojust ja lähedust. 

On soovide aeg. Tõeline jõulu- 
rõõm on jagatud rõõm. Oleme püha- 
de ajal lahke käe ja hella südamega. 
Enesessetõmbunud ja kinnine eest-

lane muutub avatuks, rõõmsaks 
ja heldeks. Jagagem oma jõulu- 
ande nendega, kel pidulaud kasin. 
Veelgi tähtsam on aga jagada oma 
ligimestega sisemisi ja vaimseid 
väärtusi.

Linn ja tema kodanikkond on 
lahutamatud. Head kaaslinlased, 
annan teile linnavalitsuse nimel vaid 
ühe jõululubaduse: teeme kõik sel-
leks, et Tallinnas oleks hea elada.

Soovin teile rahulikke jõule ja 
õnnerikast uut aastat!

Taavi Aas

Tallinna abilinnapea  
linnapea ülesannetes 
detsember 2016

Jüri Ratas 

 

Veel mõni päev ja jätame hüvasti 2016. aastaga ning tervitame uut – laste- ja 
noortekultuuri aastat. Loodamegi siis, et aasta kujuneb nooruslikult tarmu-
kaks ja toob edu meile kõigile. Lisaks noorte laulu- ja tantsupeole mahub 
2017. aastasse hulgaliselt olulisi sündmusi ning tähendusrikkaid ettevõtmisi, 
millel on oluline mõju paljude heaolule.

Ootused uuele valitsusele
Eesti tuleviku seisukohalt on olulisim, et algav aasta annab hinnangu uue laia-
põhjalise valitsuse võimekusele tuua riik välja seisakust, luua uus poliitiline 
kultuur ja tugevdada positsioone välissuhtluses. Lühikese ajaga on tarvis uut 
reaalsust arvestades muuta Eesti kuvand välisinvestoritele taas ahvatlevaks, 
avada meie ettevõtjatele uusi turge, siseriiklikult lõpetada inimeste maailma-
vaateline sildistamine ja vastandamine ning saavutada tulemusi palgavaesuse 
 ja ääremaastumise ohjeldamisel. 

Hea positsiooni globaalse huvi äratamiseks annab uuele valitsusele  
Euroopa Liidu eesistumine. Juba enne seda, aga kindlasti teise poolaasta 
kestel on võimalik tegelda just Eestile oluliste teemadega ja end laiemalt tut-
vustada. Suvest 2017 saavad avapaugu ka Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
üritused, mis enesestmõistetavalt saavutavad kulminatsiooni juubeliaastaks. 

Oktoobris toimuvad kohalikud valimised peavad näitama, kuivõrd on 
valitsus suutnud õigustada rahva ootusi ja pöörata usaldusmandaadi eduks 
omavalitsustes. Kindlasti on Tallinnas üks olulisi argumente riigivõimu ja 
omavalitsuse koostöö, mis seni oli pärsitud suuresti isikutevaheliste vastu-
olude tõttu. 

Tekkiva koostöö esimesi vilju on juba märgata, olgu selleks siis lennujaama 
ühendamine trammivõrku ja riigi investeeringud ühistranspordi arengusse või 
Tallinna Sadama valmisolek vähendada liikluskoormust kesklinnas, suunates 
osa merd ületavatest veokitest Muuga sadamasse. 

On igati loogiline, kui riik osaleb edaspidi aktiivsemalt oma pealinna valu-
punktide leevendamises. Ootusi on nt seadustiku täpsustamisele velotaksode 
tegevuse reguleerimiseks ja vanalinna ettevõtluskeskkonna korrastamiseks, 
aga ka riigipoolsetele meetmetele elamumajanduse toetamiseks. Inimestel 
oleks sellisest koostööst vaid võita.

 
Kesklinnas 
uuendatakse järgmisel aastal mitu olulist paika. Silmapaistva muutuse toob 
kaasa Tammsaare pargi kapitaalne ümberkujundamine, mis peaks lisama linna- 
südamele atraktiivsust ja kutsuma seal puhkama. Lisaks loodame panna piiri 
ka praegusele kriminogeensele olukorrale. Turvalisust tugevdavate linna- 
ruumiliste meetmetena kaalume nt suitsetamise keelustamist pargialal.

Linna üks tuiksooni, Gonsiori tänav muutub pooleteise kilomeetri ulatu-
ses kolmerajaliseks, ühissõidukeid ja kergliiklust eelistavaks vajaduspõhise 
koormusjaotusega teeks. Järgmine aasta loob uue olukorra ka läbi kesklinna 
sadamasse suunduvale autoliiklusele, kui valmiv Reidi tee kujuneb hõlpsalt 
läbitavaks logistiliseks teljeks. 

Kui lisada veel Sakala ja Krooni tänava kompleksne rekonstrueerimine ja 
Kadrioru elanike poolt ammu oodatud Vesivärava tänava kapitaalremont, võib 
tulevat aastat pidada Kesklinna taristu ümberkujundamisel murranguliseks.

Noored fookuses 
Lähtudes järgmise aasta noortekesksusest, on Kesklinna valitsuse huviorbii-
dis just noorteüritused ja noortekeskuse töö. Püüame muuta oma noorsoo-
töö individuaalsemaks. Eesmärk on, et osa noortest ei tunneks end tõrjutuna 
ja ka seni ühisüritustest kõrvale jäänutes tärkaks huvi osaleda. 

Kindlasti vajavad enam julgustamist needki noored, kelle hobi on koorilaul, 
rahvatants, näitlemine jms. Seni on nende tegevus jäänud ekstreemspordi 
ja grafitivaimustuse varju. Noorte laulu- ja tantsupeosuvi on õige aeg rahva- 
kunst taas ausse tõsta. 

Samuti kannab nooruslikkuse pitserit meie suurim suvefestival – vana- 
linna päevad, mille moto on seekord „Noor vanalinn”.  

Mida 2017. aastast veel oodata? Et aasta lind on turteltuvi ja loom mets-
kits, mõlemad rahumeelsed ja meie looduses üpris levinud liigid, siis kõneleb 
ehk seegi suurema ühiskondliku tasakaalu ja leppimise kasuks. 

Idamaade kalendris on aga 2017 kukeaasta. Kukk tähistab töökust, 
leidlikkust ja otsusekindlust, mis on vaieldamatult tublid ja jätkusuutlikkust 
tõotavad iseloomujooned. Mulle kui spordimehele on aasta 2017 tähtis selle 
poolest, et Londonis toimub XVI kergejõustiku MM. Usun, et Eesti sportlastel 
on maailmatasemel nii mõnegi medali jagamisel kaasa rääkida.

Sellised on mõned ootused-soovid saabuvaks aastaks. Soovin, et see 
oleks edukas kõigile kesklinlastele ja et meie senine hea koostöö jätkuks!

Järgmine Kesklinna Sõnumite number ilmub 27. jaanuaril 2017.

Rahulikku jõuluaega, rõõmsat 
aastavahetust ja kõigi soovide 
täitumist uuel aastal!

Viru värava tornid säravad jälle! Kesklinna valitsuse tellitud valgustusprojekt aktsiaseltsilt Restor viidi ellu Viru tänava remondi käigus. 
Tulesid saab vastavalt vajadusele reguleerida ja need toovad hästi esile iidse rajatise ilu. Foto: Anna Nikolenko
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Ajalukku kirjutatud: 
lisapäeva-aasta 2016 

Avatud uksed Kesklinna valitsuses

Aastalõpp on omamoodi melan-
hoolne ja viib paratamatult mõtted 
möödunud kalendriaastale. Sel 
korral lisapäevaga aastale, mis 
hoolimata vaid täiendavast 24 tun-
nist tõi maailmale paraku muutusi 
ja katastroofe piltlikult öeldes kuh-
jaga või paljude lisapäevade jagu.

Teadlased on aga öelnud (ja 
eks me ju ka taju seda), et meie 
mälu säilitab rohkem positiivset 
kui negatiivset. Nii vaatakski sel 
inimese jaoks müstilisena näival 
aastalõpuajal tagasi möödunule 
rõõmsates toonides. Tulenevalt 
igapäeva töövaldkondadest pea-
tun kultuuri- ja sotsiaalteemadel 
ning samuti Rahvarinde muuseu-
mi käekäigul. 

Kesklinna kultuuriürituste ka-
lender on tihe. Aastate jooksul on 
välja kujunenud väärika traditsioo-
niga sündmused, mida ootavad 
pikisilmi mitte ainult kesklinlased, 
vaid nii inimesed üle Eesti kui ka 
meie naabrid. Näiteks on üks sel-
liseid vanalinna päevad. Samas 
on  lisandunud sündmusi, mille 
ellukutsumise ajendas kohalike 
elanike soov – olgu näitena nime- 
tatud isadepäeva tähistamine Tal-
linna spordihallis, kus isad said 
lastega veeta sportliku ja hariva 
pühapäeva. 

Teisalt on suvised kontsertide, 
lasteetenduste ja ekskursioonide 
sarjad viinud kvaliteetse meele-
lahutuse Kesklinna erinevatesse 
parkidesse ja asumitesse. Kõigile 
ei ole meelt mööda rahva- ja kära- 
rohked kultuuriüritused, palju mõ-
nusam ja inspireerivam tundub 
suveõhtune koosviibimine lähe-
mate inimeste ja hea muusikaga. 
Ent muusikalist ajaviidet pakume 
ka talvisel ajal. Paari nädala eest 
toimunud Kesklinna advendiaja 
kontserti oleme korraldanud kaks 
aastat ja publiku tugeval toetusel 
jätkame edaspidigi. Nagu ka pal-
jude teiste, nii uute kui ka vanade, 
suuremate ja väiksemate kohalike 
ettevõtmistega.

Värvikirevad on töönädalad 
ka Liivalaia tänava sotsiaalkesku-

ses. Kõrvalmärkusena peaks välja 
tooma, et nimetus sotsiaalkeskus 
(mis on meie toreda tegevusmaja 
juriidiline nimetus) ei hõlma üks-
nes sotsiaalse suunitlusega asu-
tust, vaid tähistab mitmekülgse 
ampluaa ja suurepärase atmo-
sfääriga tegevuskeskust. Aastaga 
on suurenenud huviringide hulk, 
iga kuu leiavad aset teadmisi 
laiendavad kohtumised, avatud on 
söökla, kus saab rahakotisõbraliku 
hinna eest esmaspäevast reedeni 
tervislikku lõunat jne. Majas töötab 
tänuväärne päevakeskus mälu- 
häiretega eakatele ning linnaosa 
hooldustöötajad abistavad kodu-
seid abivajajaid.

Sotsiaalhoolekande osakon-
nas Pärnu maantee 9 töötavad 
suurepärased spetsialistid, kes on 
ametis toetuste ja teenuste määra- 
misega, lastekaitsega jpm. Kui kul-
tuuriüritused on avalikkusele hästi 
nähtavad, teinekord n-ö särav 
pealispind, siis sotsiaalhoole-
kande osakonna töötajad aitavad 
iga päev kümnetel ja kümnetel 
inimestel saada professionaalset 
nõu ja abi eluliselt olulistes küsi-
mustes. 

Et peame tähtsaks nii klientide 
kui ka töötajate igapäevaste olme-
tingimuste parandamist, oleme 
eriti rõõmsad selle üle, et tänu 
linnavalitsusele sai vana maja sel 
aastal uue ventilatsioonisüsteemi 
ja 2017. aasta algab juba märksa 
paremates tingimustes. 

Koolivaheajal pakkusime pe-
redele linnamuuseumite tasuta 
külastamise võimalust. Käimas 
on projekt, mis aitab veemõnude 
armastajaid pääseda rohkem vee-
keskusesse. Koostöös Punase 
Ristiga toimuvad populaarsed 
jõuluüritused. Hiliskevadel korral-
dame loomaaias traditsioonilise 
perepäeva. Sündmusi oli ja on 
tulemas veel – kõige kohta saab 
teavet sotsiaalhoolekande osa-
konnast.

Rahvarinde muuseumi jaoks 
oli 2016. aasta märgilise tähendu-
sega. Suvel möödus Eesti Vaba- 

riigi taasiseseisvumisest 25 aas-
tat. Tähistasime seda tähtpäeva 
terve aasta jooksul. Aasta algas 
muuseumi toimetistesarja teise 
väljaande „Olid alles ajad. Taas-
iseseisvunud Eesti Vabariik 25” 
koostamisega. Raamat nägi ilma- 
valgust augustis ja esitlesime 
seda pidulikul koosviibimisel muu-
seumis. Samas avasime ka näitu-
se „Meie lipu lugu”, millega saab 
tutvuda veel kahe kuu jooksul. 

Käesoleva ülevaate kirjutami-
se ajaks on jõudnud lõpule essee-
konkurss gümnasistidele pealkir-
jaga „Tulevik on meie kätes”. Et 
lõplikud konkursitulemused pole 
veel selged, siis teeme kokkuvõtte 
esseekonkursist uue aasta esi-
meses lehes. Lisaks eelmainitule 
käib muuseumis koos filmiklubi, 
toimuvad kohtumised rahvarinde-
lastega, rõõmsad lastehommikud, 
koostame ajutisi näitusi, laienda-
me arhiivi jne. Uuel aastal jätkame 
kõigi juba sissetöötatud heade 
tavadega ning alustame mitme 
uue programmiga. Oma väikese 
kokkuhoidva meeskonnaga lähe-
me vastu muuseumi neljandale 
tegevusaastale.

2016. aasta on kirjutanud end 
ajalooannaalidesse. Astume aas-
tasse 2017, mil jaanuari lõpupäevil 
võtab meid oma tiiva alla Hiina 
kalendri järgi kiitust ja tähelepanu 
vajav, samas ebakindel punane 
kukk.

„Kaasav valitsemine on mõistlik ja va-
jalik,” selgitas Kesklinna vanem Alar 
Nääme, miks linnaosa valitsuses ava-
tud uste päev korraldati. Lisaks oluliste 
probleemide lahkamisele taheti pakku-
da kesklinlastele võimalust suhelda 
silmast silma linnaosavalitsuse amet-
nikega, märkides ühtlasi nädala eest 
olnud kodanikupäeva. 

„Kindlasti elab Kesklinna piires 
hulk selliseid inimesi, kes tunnevad 
keskmisest suuremat huvi linnajuh-
timise üksikasjade vastu ja tahaksid 
mõne probleemi lahendamisel ka ise 
kaasa rääkida,” arutles linnaosava-
nem. 

Avatud uste päevale tulijate seas 
oli nii noori kui ka vanemaid inimesi. 
Nunne tänav 18 asuva maja ja selle 
ajalooga tutvumise kõrval said külali-
sed vestelda nii linnaosa kui ka linna 
juhtidega. Alar Nääme oli külaliste 
päralt kogu päeva, tunni abilinnapead 
Merike Martinson ja Kalle Klandorf.

Aktuaalsetest probleemidest kõ-
neldes tõdes Martinson murelikult, et 
raviraha lõppemine paljudel erialadel 
juba novembri keskpaigas ähvardab 
muuta niigi pikad ravijärjekorrad pat-
sientide jaoks talumatuks. Siiski nägi 
ta lootusekiirt: uus vabariigi valitsus 
otsib võimalusi järjekordade lühenda-
miseks ja ootab ettepanekuid ka mee-
dikutelt.  

„Tallinnas on aktiivselt tegeldud 
tervise hoidmise ja edendamisega,” 
võis abilinnapea rahuloluga tõdeda. 

Ka Kesklinna valitsuse algatatud ke-
pikõnnisarjad jt terviseprojektid kuu-
luvad tema sõnul positiivsete näidete 
ritta. Samuti pälvis abilinnapea kiituse 
Kesklinna valitsuse sotsiaalhoolekan-
de osakonna juhataja Marje Paljak 
oma tubli tööga. 

Tutvustades põgusalt 2017. aas-
ta linnaeelarvet, märkis Martinson, 
et tänu lisandunud summadele saab 
suurendada kõigi sotsiaalteenuste 
pakkumist Tallinnas. Samuti kasvavad 
veidi lastekaitse- jt sotsiaaltöötajate 
palgad. Jätkuvalt makstakse ühekord-
set pensionilisa, milleks on linnaeelar-
ves kokku ligi seitse miljonit eurot. 

Abilinnapea Kalle Klandorf tõi näi-
teid kavandatud investeeringutest, mil-
lest olulisemad puudutavad kesklinna: 
Reidi tee, Tammsaare park, Kalevi 
staadion, Katariina kirik jne. Ent arute-

lu teine pool oli pigem murelikul toonil, 
sest kesklinn on endiselt pealinna kõi-
ge kriminogeensem piirkond. Klandor-
fi sõnul kajastab see ka viimase kolme 
aasta jooksul politseis toimunud suur-
koondamisi. Mupo on võtnud küll osa 
tööst enda peale, kuid seadus ei luba 
teha mõningaid lihtsaidki toiminguid 
(nt joobnuid tänavalt ära viia).

Klandorf avaldas lootust, et tänu 
uuele valitsusele suudetakse lahenda-
da paljud probleemid nii Tallinnas kui 
ka terves Eestis. Muu hulgas pidas ta 
vajalikuks laiendada kohaliku omava-
litsuse ja mupo õigusi. 

Alar Nääme sõnul tuleb sarna-
seid ettevõtmisi Kesklinna valitsuses 
ka edaspidi, siis ehk juba koos teiste 
linnavalitsuse liikmetega. „Meie uksed 
on linnarahvale ikka avatud,” kinnitas 
Kesklinna vanem.

Helen Lausma-Saar

Kesklinna vanema asetäitja, 
Rahvarinde muuseumi juhataja

Kesklinna valitsus kutsus 2. detsembril linnarahvast oma 
majja külla ja ühtlasi kaasa rääkima olulistel linnaelu teemadel. 

Ootame kandidaate Kesklinna tunnustusauhindadele
Kes väärib teie arvates tunnustust silmapaistva algatuse eest või oma tegevusega 
kultuuri ja hariduse vallas?
 
Kesklinna valitsus ootab kuu jooksul ettepanekuid linnaosa tunnustusauhinna kandidaatide kohta, kelle seast teeb valiku 
komisjon Kesklinna vanema Alar Nääme juhtimisel. 

Nominente võib esitada kolmes kategoorias:
• kultuuriauhinna pälvib inimene, inimrühm või juriidiline isik, kelle looming on rikastanud linnaosa kultuurielu;
• haridusauhinna saab Kesklinna haridusellu märkimisväärse panuse andja;
• aasta väljapaistvaima teo auhind antakse inimesele, inimrühmale või juriidilisele isikule, kelle heategevuslik, 

kultuuriline vms algatus või tegevus on kaasa aidanud linnaosa ja siinsete elanike elujärje ning ühiskondliku mõtte 
edenemisele, kes on lisanud linnaosa arengusse innovaatilisust või muul moel avardanud silmapiiri.

„Kesklinna valitsus tunnustab väljapaistvaid tegijaid juba seitsmendat korda. Nagu varasemad aastad on tõestanud,  
on meil oma ala suuri nimesid palju, nii et valik on kindlasti raske, aga seda huvitavam,” arvab linnaosa vanem.
Ettepanekuid võivad esitada kõik kesklinlased. Palume need saata hiljemalt 20. jaanuariks e-aadressile  
kesklinn@tallinnlv.ee. Auhinnad anname üle veebruaris vabariigi aastapäeva eel.

ÜRITUSTESARI „REISIJUTUD. VÄIKE EESTLANE SUURES MAAILMAS”
14. jaanuaril kell 15
Külalisesineja on Uno Aava, kes räägib oma elust Nigeerias aastatel 1969–1973. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„VALIMISREKLAAM EESTI LÄHIAJALOOS” 
21. jaanuaril kell 12
Näituse koostaja Lauri Tolmats tutvustab näitust ja räägib valimisreklaami muutumisest, vesteldakse  
valimiste ajaloost. Kogu päeva vältel võtame vastu valimisreklaame, mida on avaldatud läbi viimase  
25 aasta – täiendame Lauri Tolmatsi kogu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÄITUS „VALIMISREKLAAM LÄBI KAHE AASTAKÜMNE”  7.12.2016–26.02.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÄITUS „MEIE LIPU LUGU”  20.08.2016–26.02.2017

----------------------------------------------------------------------------------

Rahvarinde muuseum on avatud K–P kell 10–17.

JAANUAR RAHVARINDE MUUSEUMIS

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

Linnaosa valitsuse külastajate seas oli avatud uste päeval nii noori kui 
ka vanemaid inimesi. Foto: Anna Nikolenko

Raekoja platsil on kuni 7. jaanuarini avatud 
jõuluturg, mida on esile tõstetud ühe kaunima 
ja soodsamana Euroopas. Turgu võib külastada 
iga päev hommikul kella kaheksast hilisõhtuni, 
aastavahetuse ööl kuni kella 2.30. 
Foto: Sergei Zjuganov
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Tänavu on juba kolmas aasta, mil 
Kesklinna vanem Alar Nääme lülitab 
esimese advendi paiku sisse valgu-
se ettevõtjate jõulualleel. Kesklinna 
valitsuse algatatud projektis osale-
jate arv on 2014. aastast peaaegu 
kahekordistunud. Esimesel aastal 
dekoreeriti valguskettidega ainult 
Islandi väljaku ümber kasvavad 
püramiidjalakad, tänavu projektiga 
liitunud ettevõtjate toetus lubas pai-
galdada valgusdekoratsioonid ka 
Rävala puiestee keskel kasvavatele 
püramiidtammedele. Kui toetajaid 

peaks edaspidi veel lisanduma, 
saab ka laiendada valgustatud ala. 
Linnaosa vanem avaldab tänu kõigi-
le uutele ja varasematele jõuluallee 
toetajatele. Nüüdsest on oma too-
detega nende seas rahvusvaheliselt 
tuntud ettevõte Shishi, kes andis 
suure panuse 528 dekoratiivkuuli-
ga. Need paigaldas sponsorina pro-
jekti kaasatud ProLumina OÜ.
Järgnevaks kolmeks aastaks liitusid 
projektiga:
Reval-Sport, Gurmeeteater (Sky- 
world Service OÜ), GO Group, 

Apotheka Magistratus OÜ, Hansa 
Ilutulestikud OÜ, Tänavapuhastuse  
AS ja Brave Capital OÜ. 
Juba kahel varasemal aastal olid 
toetajate seas:
LHV Pank, Pindi Kinnisvara, Olym-
pic Casino Eesti, Tahe Outdoors, 
Tallinna Kaubamaja, Tallinna Jõulu-
turg, Reval Café, Pagaripoisid, Olde 
Hansa, Wiedemanni Tõlkebüroo, 
Adam Bd, KH Energia-Konsult, MK 
Illuminations Baltic, Rae Restoran, 
Hell Hunt, Tule Estonia, Tallinna  
Legendid, Nimeta Baar, Maikrahv. 

Jõuluallee kauni kujunduse, valgus-
tuse valiku ja ülespaneku ning sa-
muti korrashoidmise eest on hoolt 
kandnud Kesklinna valitsuse koos-
tööpartner MK Illumination Baltic 
AS.
„Aitäh kõigile neile ettevõtetele pa-
nuse eest, tänu millele on Tallinna 
kesklinnas pimedal ajal rohkem val-
gust ja jõulutunnet,” tunnustab Alar 
Nääme.  
Tuled jõulualleel jäävad põlema kuni 
15. veebruarini 2017. 

Jõuluallee särab tänu ettevõtjatele

Piirkond, mida hakkab läbima Reidi tee
Tallinna asumite arengut käsitleva-
tes väljaannetes pole seni leidnud 
erilist tähelepanu piirkond Narva 
maanteest mereni. See ajendaski 
siinkirjutajat koostama alast nii sõ-
nas kui ka pildis ülevaadet, millega 
on ühtlasi võimalik rahuldada Reidi 
tee projekti arutelu käigus tekkinud 
huvi piirkonna vastu.  

Võrreldes Tallinnast väljuvate 
teiste teedega tekkis Narva maan-
tee sajandeid hiljem. Seda lihtsal 
põhjusel: 13. sajandil oli piirkonna 
soine maapind praegusega võr-
reldes üle kahe meetri madalam ja 
seetõttu algas tee Virumaa suunas 
Tartu maanteelt. Vanadelt plaanidelt 
on näha, et veel 19. sajandil ulatus 
meri Narva maanteele väga läheda-
le. 

Piirkonna arengut mõjutas oluli-
selt Kadrioru lossi ja pargi rajamine, 
kuid kuni 19. sajandi alguseni ei 
ulatunud Kadrioru park mereni. Piir 
oli Liivaoja, mis asus kohal, kuhu 
2012 rajati kanal. Kadrioru rannaäär 
oli looduslik ja merelainetele valla. 
Narva maantee ja August Weizen-
bergi tänava (kuni 17.01.1923 Sa-
loni) vahelisele alale 1813 rajatud 
supelasutustest tuli vette minekuks 
kõndida vaid üle tänava. 

Kuulus supelkeskus
Siin asunud Tallinna vanim rand ja 
kuulsaim supelasutus, kus 1832. 
aastal käisid kuurortravil Vene keisri 
Nikolai I kolm tütart. See kasvatas 
supelkeskuse populaarsust oluli-

selt. Tollastes supelasutustes pakuti 
külastajatele sooje ja külmi mere-
veekümblusi. Vanadelt fotodelt on 
näha vette suunduvad supelsillad 
koos supelmajadega. Puudus liiva-
rand ja veest ulatusid välja arvukad 
raudkivid. Supelsalongist on täna-
seni säilinud kaks hoonet: armetus 

seisus vana vannimaja koos majan-
dushoonega Narva maantee 80 ja 
mõnevõrra parema väljanägemise-
ga teenijate elamu August Weizen-
bergi 13.

Alles 1891 rajati poole kilomeet-
ri pikkune rannapromenaad prae-
guse Russalka kohalt linna poole 
Liivaoja piirkonda. Hiljem pikendati 
promenaadi peamiselt linna poo-
le. Pole välistatud, et 7. septembril 
1893 uppunud soomuslaeva Rus-
salka mälestussamba asukoha va-
likul arvestati rannapromenaadiga. 
1902. aastal avatud mälestussam-
bast sai alguse ka ümbritseva suure 

rannapargi väljaehitamine. Vana-
delt fotodelt on näha, et Russalka  
mälestussamba juures puudus liiva- 
rand. Liiva on sinna kandnud lained, 
nagu ka vetikaid, mis on kohati mat-
tunud liiva alla ja soodustanud tai-
mestiku kasvu.

20. sajandi esimesel poolel 

vabrikutes kütteks kasutatud põlev-
kivi tuhk veeti mereala täiteks, mis 
tähendas suuri muutusi Kadrioru 
rannajoones. Pärast Teist maailma-
sõda laiendati mereäärset pargiala 
kuni tänase Pikksilma tänavani, kuid 
rannajoonega vahetult piirnev ala 
jäeti puudeta – ilmselt peeti juba siis 
silmas tee ehitamise vajadust. 

Muutuste ala 
Algse rannapromenaadi läänepool-
ne osa jäi rannajoonest eemale, uus 
promenaad koos ranna kindlustus-
müüriga ehitati mere äärde. Ehita-
miseks kasutati Kopli ja Vana-Kala-

maja surnuaia hauakive. Seda müüri 
on täna võimalik näha Russalkast 
kuni Poska tänava pikenduse joo-
nest veidi edasi kesklinna poole, 
kuid tormilained on müüri oluliselt 
lõhkunud. Russalkast Pirita poole 
rajati tugimüür koos promenaadi ja 
autoteega enne Moskva olümpia-

mängude purjeregatti 1976–1980. 
Nüüdsest Filmi (endisest Palli) 

tänavast ida poole ehitas Tallinna 
Jalgpalli Klubi 1925. aastal jalgpalli- 
väljaku koos tribüünidega, mis 
ulatusid üle tänase Bensiini tänava 
ala. Vanalt aerofotolt on näha, et 
jalgpalliväljakust rannajooneni oli 
väike vahemaa. Väljak likvideeriti ja 
osa alast eraldati 1949. aastal kino- 
komitee ja filmilao hoone ehitami-
seks. 2013 see lammutati ja ase-
mele ehitati neli kumerate otstega 
hoonet (Narva mnt 63). 1950. aas-
tate algul rajati Bensiini tänavast ida 
poole uus, ETKVL-i staadion. Ka see 

kadus. Asemele tuli 2004. aastal  
Liivaoja tänav koos korterelamutega.

Mereäärsel alal Poska tänava 
pikenduse joonest kuni Pikksilma 
tänavani paiknes palju aastaid lõ- 
bustuspark, mida täna meenutavad 
kõrged muldvallid kaitseks mere-
tuulte eest. Selles lõigus piirneb 
tulevane Reidi tee veel merega, kuid 
Pikksilma tänavast Petrooleumi tä-
navani eemaldub rannajoonest.  

1901. aastal anti käiku kitsa-
rööpmeline raudtee, mis jõudis 
piirkonda läbi Vesivärava ja Petroo-
leumi tänava. Viimase ääres asus 
Sadama jaamahoone, mida kutsuti 
ka Viljandi vaksaliks. Kitsarööpme-
line raudtee võeti üles 1979. aastal.

Sadama ja raudtee lähedus 
soosis piirkonna arengut ja nii rajati 
1904 petrooleumiladu A/S Vennad 
Nobel, mida nüüd teatakse rohkem 
endise Eesti Kütusena. Petrooleumi-
ladu andis ka tänavale nime „Petro-
leumi” – see hõlmas nüüdse Nafta 
tänava ja osa Petrooleumi tänavast. 
Nii kasutati tänase Nafta 14 eluma-
ja kavandi koostamisel Petroleumi 
tänava nime ja projekti kinnitamisel 
4. aprillil 1933 märgiti juba „Nafta 
uul”.

Praeguse metodisti kiriku ja 
korterelamu Nafta 6 asupaigas oli 
ka suur puiduladu, varustamaks 
linna küttepuude ja ehituspuiduga. 
Piirkonna esimesed elumajad Narva 
maantee ja Nafta tänava vahelises 
kvartalis pärinevad 1930. aastate 
algusest. Nõukogude ajal ja ise-

seisvuse taastamise järel oli seal 
ehitustegevus väga tagasihoidlik, 
aktiviseerudes eelnimetatud Liiva- 
oja kvartali rajamisega. 

Piikonnas jätkub laiahaardeline 
Tivoli kinnistu arendus, ees ootab 
endine Eesti Kütuse kinnistu ja Reidi 
tee, mille äärde hoonete ehitami-
seks juba käib projektide koosta-
mine. Kui eelmisel sajandil ehitati 
enamik sealseid maju kahe- või 
kolmekorruselisena, siis 21. sajandi 
majadel on neli või viis korrust. Va-
nemad majad on viilkatusega, uue-
mad lamekatusega. Pärast kodu- 
omanikke maamaksust vabastavat 
seadusemuudatust 2011. aastal ei 
kavandatud piirkonda uusi korter- 
elamuid äri- või büroopindadega 
esimesel korrusel – nende ruumide 
rajamisega kaasneks hoone korteri- 
omanikele maamaksu tasumine ja 
seda ilmselt ei soovita.

Rävala puiestee Tallinna kesklinnas 
on aasta pimedaimal ajal uhkelt 
valgustatud tänu ettevõtjate toetusele. 

21. detsember 2016

Väino Rajangu

Väino Rajangu „Kadrioru ja sadama vahelisest 
piirkonnast” Tallinn 2016, 87 lk
Raamat annab ülevaate piirkonnast, millel pole pikka ajalugu – veel 20. sajandi 
algul ulatus rannajoon üsna Narva maantee lähedale. Siin asus Tallinna va-
nim rand ja maa on siin andnud välja laevavrakke. Piirkonna tänavatel on kirju 
tekkelugu ja hooned pärinevad eri ajastutest. Viimase kümnendi vilgas ehitus- 
tegevus tipneb peagi Reidi teega.

Kesklinna vanem Alar Nääme lülitas 28. novembril koos MK 
Illumination Baltic AS-i juhataja Olga Shelleri ja müügijuhi Lauri 
Laidrega sisse valguse ettevõtjate jõulualleel.

Rävala puiesteel kaunistati seekord tuledega 30 alleepuud tänu linnaosa valitsuse 
peaspetsialisti Külly Annuse tööle ja ettevõtete abile. Foto: Anna Nikolenko
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Linnahalli suur tulevik  

„Esialgsete kalkulatsioonide koha- 
selt kujuneb linnahalli renoveeri-
mise ja ümberehitamise maksu-
museks umbes 80–100 miljonit 
eurot,” ütles tegevlinnapea Taavi 
Aas. „Oleme jõudnud vabariigi va-
litsusega kokkuleppele, et umbes 
poolega sellest summast toetatak-
se üleriigilise tähtsusega kultuuri- 
ja arhitektuuriobjekti taastamist ka 
riigieelarvest.” 

Projekteerimise lähteülesande 
kohaselt rekonstrueeritakse linna-
hall loomuliku akustika ja/või või-
mendusega multifunktsionaalseks 

kontserdi- ja konverentsikeskuseks. 
Amortiseerunud jäähalli asemele 
rajatakse tosina eri suuruses 
saaliga konverentsikeskus, mis 
suudaks tagada kuni 2500 osale-
jaga konverentside korraldamise. 
Kontserdisaali mahutavuseks on 
arvestatud vähemalt 3500 kohta. 
Keskusse kavandatakse ka teatri- 
ja kinosaal, merepoolsesse ossa 
kohvikud-restoranid, väikesadama 
terminal jms.

„Sellist konverentsikeskust 
vajab terve Eesti,” ütles Aas. „Linna- 
halli tegevus ilmselt investeerin- 

gute kulu tagasi ei too, küll aga ai-
tab see töökohti luua ja majandust 
elavdada.”   

Projekteerija leidmiseks korral-
datakse aasta algul välja riigihange 
ja projekt peaks valmis saama 
ülejärgmise aasta kevadel, ütles 
Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu 
esimees Meelis Pai. Renoveeritud 
linnahall taasavatakse 2019. aas-
tal. 

Linnahall rekonstrueeritakse rahvusvahelisel tasemel  
kontserdi- ja konverentsikeskuseks, mis on konkurentsi- 
võimeline ja moodsaim kogu Põhja- ja Ida-Euroopa  
regioonis.

Raepress

Kiek in de Kök tutvustab kuulsat keisrit 
Linnamuuseumi suurtükitornis Kiek in de Kök on avatud näitus „Karl IV, Tšehhia kuningas ja Püha 
Rooma keiser”. Tšehhi ajaloo ühe olulisema kuninga ja keisri 700. sünniaastapäevale pühendatud näitus 
annab ülevaate Karl IV valitsemisaja ajaloolisest kontekstist, muutustest arhitektuuris ning Praha tähtsu-
sest sellel õitsenguajaks peetaval perioodil. 

Näitus tutvustab ka Tšehhia ja Balti regiooni kultuurilisi ning vaimseid kontakte 14. sajandil. Karl IV hoidis 
diplomaatilisi suhteid Balti regiooniga: Läänemere äärest läks Tšehhiasse merevaigutee, mida mööda  
liikusid Luksemburgi dünastia liikmete käsutusse luksusesemed. 

Näitus jääb avatuks 28. veebruarini 2017.

Orthodox Singers esineb 
toomkirikus

Kontserdikava on täis kauneid  
jõululaule, nii vanu kui ka kaasaeg-
seid maailma vaimuliku muusika 
tippteoseid. Ansambel esitab vana- 
vene, serbia ja kreeka muusikat, 
samuti süüria jõululaulu, mida esi-
tatakse aramea keeles – Jeesus 
Kristuse ajastu keeles. Kõlavad ka 
Valeri Kalistratovi, Mihhail Lagunovi, 
John Taveneri, Galina Grigorjeva 

jõuluteosed. Samuti saab kuulata 
Valeri Petrovi vaimulikku heli- 
loomingut.

Vokaalansambel Orthodox Sin- 
gers on tuntud õigeusumuusika 
tutvustaja ja edendajana nii Eestis 
kui ka kaugemal. Ansambli kutse-
liste muusikute esinemismaneeri 
iseloomustab täielik süvenemine 
pühakirja igasse sõnasse, laitmatu 

hääletehnika ja stiilitaju. Kriitikud on 
korduvalt esile tõstnud ansambli 
lausa üleloomulikku oskust säilita-
da esitamise käigus teose vormi- 
ühtsus, saavutades samal ajal võr- 
ratult dünaamilise piano, mida kõi-
ge paremini kirjeldab väljend „heli 
sulab ära”. Ansambel on tegutse-
nud rohkem kui 27 aastat, dirigent 
ja kunstiline juht on Valeri Petrov.

Neljapäeval, 5. jaanuaril kell 19 ootab ansambel Orthodox 
Singers Valeri Petrovi juhatusel kõiki oma austajaid 
traditsioonilisele jõulukontserdile toomkirikusse.  

Tallinn tähistab ajaloolised 
linnaväravad

Lenderid saavad 
mälestusmärgi

Keskaegse Tallinna all-linnas oli kaheksa väravat, mil-
lest on säilinud Pika jala väravatorn. Restaureerituna on 
olemas Lühikese jala väravatorn, Viru eesvärava tornid 
ja Suure Rannavärava eesvärav koos Paksu Margareeta 
suurtükitorniga. 

Harju tänava rekonstrueerimistööde käigus 2009. 
aastal markeeriti sillutisel endise Harju värava osade 
kontuurid ning eksponeeriti klaasi all Vabaduse väljaku 

nurgas sama värava ühe eesväravatorni säilinud alumi-
ne korrus. Käesoleval aastal markeeriti sillutisel ka Viru 
värava müüride paiknemine. 

Viimati tähistati 8. detsembril Nunne tänaval Nunna- 
värava kunagine asukoht. Järgmisel aastal on kavas  
Pikal tänaval avada infotahvel Suure Rannavärava koh-
ta. Infotahvlitelt võib lugeda väravate ajaloost ja vaadata 
neist pilte.

Tallinna linnavalitsus rajab Eesti Vabariigi 
100. sünnipäevaks mälestusmärgi linna aja-
lukku sügava jälje jätnud Voldemar ja Elfriede 
Lenderile. 

Voldemar Lender oli aastail 1906–1913 
esimene eestlasest Tallinna linnapea. Selleaeg-
ne majatüüp on saanud ajastu märgina Lenderi 
nime. Tallinn vajas toona suurel hulgal uusi 
maju, sest suurte tööstusettevõtete rajamine 
kasvatas hoogsalt linna elanikkonda. Lenderi-
tüüpi maja on 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi 
alguses Tallinnas laialdaselt ehitatud puidust 
odav üürimaja, mis oli algselt kahekorruse-
line, sümmeetrilise fassaadiga, lihtne ja väi-
keste korteritega. Tänagi on neid alles tervelt 
tuhatkond. Kõige enam Lenderi-tüüpi maju on 
säilinud Pelgulinnas, Kalamajas, Kelmikülas, 
Kassisabas, Uues Maailmas, Kitsekülas, pisut 
vähem Kadriorus, Veerenni, Tatari, Raua, Toru-
pilli ja Sikupilli asumites. Nimetatud asumid on 
kuulutatud miljööväärtuslikeks hoonestusala-
deks.

Voldemar Lenderi kõrval on Eesti ajaloos 
oluline tegelane ka tema abikaasa Elfriede Len-
der, kelle eestvedamisel alustas 1907. aastal 
Tallinnas tööd temanimeline tütarlaste era- 
gümnaasium. See oli esimene eesti tütarlaste 
kool Eestimaa kubermangus.

Lenderite mälestusmärk võiks paikneda 
Politseiaia pargis, sest selle ääres asub endine 
Lenderi tütarlastegümnaasium, kuid kaalutakse 
ka Falgi parki, mille lähikonnas on mitu Lenderi-
tüüpi kortermaja.

Tallinnas jätkub keskaegsete linnaväravate asukohtade 
tähistamine, et tutvustada linna ajalugu. Varasemale Harju 
väravale on lisandunud infotahvlid Viru, Väikese Rannavärava, 
Karja- ja Nunnavärava kunagises asukohas. 

21. detsember 2016

Üks uhkemaid jõuludekoratsioone kesklinnas on 
tänavu esmakordselt püstitatud spiraalkuusk.

Nunne tänaval asunud Nunnavärava jäädvustas kunstnik Ernst Hermann Schlichting mõni aasta enne selle lammuta- 
mist. Tallinna keskaegsete väravaehitiste võimsusest ettekujutuse loov maal asub Eesti Kunstimuuseumis. 
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Kauges metsakülas asuvas talus 
elas sõbraliku perena viis põhja- 
põtra: emapõder Matilde, isa-
põder Ruudi ning nende kolm 
poega: Joonas, Paap ja pesamu-
na Sipuke. Matilde ja Ruudi oli 
taluperemehele kingiks toonud 
soomlasest sõber Jussi, kel-
lel olid kaugel tundras suured 
põdrakarjad ringi uitamas. Siin 
sündinud Joonas, Paap ja Sipuke 
olid aga juba täisverd eesti põd-
rad ega teadnud tundraelust mi-
dagi. Rõõmsalt kepsutasid nad 
oma aedikus ringi ja maiustasid 
põdrasamblakrõpsudega, mida 
perenaine Aili neile tõi.

Sipuke oli tulnud ilmale ke-
vadel. Kohe peale sündimist ajas 
ta end jalule ja tegi esimesed 
ebakindlad sammud. Paari päe-
va pärast suutis ta pliiatspeen-
tel koibadel juba päris kindlalt 
kõndida. Peagi oli uudishimulik 
põdrahakatis aedikus kõik sopid 
ja nurgatagused läbi traavinud 
ning kui perenaine aiavärava 
lahti unustas, kasutas põdrake 
kohe võimalust ja silkas talu-
õuele. Aga seal oleks ta sõrad 
päris täbaralt käinud. Nimelt 
elas talus kohutavalt riiakas kal-
kun Benjamin. Selle uhke lin-
nu esivanemad olid kaua aega 
tagasi toodud Ameerikast, ent 
Benjamin pidas end põliseks 
talulinnuks. Nähes enda ees 
põhjapõtra, mis sest et tillukest, 
sai kalkun kole kurjaks. „Ah 

puke uudishimutsemist. „Oota, 
kullake, küll näed!” manitses 
ema Matilde ja tõmbas keelega 
hellalt üle pesamuna näo. 

Nii ei saanudki Sipuke teada, 
mis või kes need jõulud on, aga 
sellest päevast peale oli ta süda 
täidetud ootusest. Igal hom-
mikul ärgates vaatas põdrake 
hoolikalt ümberringi ja uuris, 
ega jõule tulemas pole. Õhtul 
põhuhunnikule magama hei-
tes lasi ta veelkord pilgul ringi 
käia, et jõulude saabumist mitte 
maha magada.

Ühel lumisel päeval kogunes 
talupere põdraaediku juurde. 
Üheskoos lauldi kauneid pü-
hadelaule ja pakuti loomadele 
maitsvat samblakooki. Jõulud 
olidki käes! Kõik oli nii pidulik 
ja kaunis, aga Sipuke tundis, et 
midagi erilist peab jõuluõhtul 
veel juhtuma. Ta ei eksinud. 

Kui kell kaksteistkümmend 
pauku lõi, marssis aediku juur-
de punases kuues ja koheva ha-
bemega jõuluvana. Ei tea kust 
ilmus uhke saan ning kellegi 
nähtamatud käed rakendasid 
Rudolfi, Matilde, Joonase ja 
Paabu saani ette. Jõulumees 
kargas pukki ja kuljuste helinal 
tuiskas rakend minema. Sipuke 
jõudis saani kõrval joostes vae-
vu sellega sammu pidada. Oota- 
matult kerkisid põtrade jalad 
maast lahti ja rakend tuiskas 
otse taevasse. Ja oh mis ime! Si-
puke tundis, et ka teda otsekui 
rebitakse kõrgustesse, ent vaata- 
mata sellele ei tundnud ta hirmu 
ega kübetki väsimust.  

Hirmsal kiirusel kihutati all 
siravate tähtede ja punnispõsi-
se kuu. Pilvist pihutas lund ja 
kaugel maakamaral mustasid 

laiad laaned, sillerdasid jõgede 
hõbedased niidid, pilkusid vas-
tu jäätunud järvede selged sil-
mad ning vilkusid valgussaar-
tena külade ja linnakeste tuled. 
Siis jõudis rakend tüüne mere 
kohale ja äkki täitus silmapiir 
võimsalt voogava valgusega. 
„See on Tallinn, meie riigi pea-
linn!” hõikas isa Rudolf ja läks 
üle kiiremale kapakule. Taamal 
särasid tänavalaternate ketid ja 
sillerdasid majade aknad. Eriti 
uhked olid vanalinna kirikud, 
mis neile suunatud prožektorite 
kiirtes taeva taustal välja joo-
nistusid, ning linna uue ärikes-
kuse kõrged klaastornid. 

Meeletu sõit kandus Kristii-
ne kohale, siis vilksatas all Kopli 
poolsaar ja Kakumäe rand, Õis-
mäe rõngaslinn ning Mustamäe 
nõlv. Korraks veikles sügavikus 
Ülemiste järvepeegel ja juba ki-
hutati üle Lasnamäe kesklinna 
ning tehti uhke kaar raekoja 
kohal. Siin laskuti päris mada-
lale, imetleti jõuluturgu ja tore-
dat pühadepuud ning alustati 
tagasiteed. Peagi jõuti kodus-
tesse paikadesse ja maandutigi 
põdraaediku kõrvale. Jõulusõit, 
põdramaailma põnevaim sünd-
mus, oli sellega läbi ja tuulest 
räsitud jõuluvana rakendas kii-
rest traavist hingeldavad loo-
mad lahti.

Kui Sipuke hommikul vir-
gus, tuli talle meelde öine kihu- 
tamine, aga ta ei teadnud, oli 
see unes või ilmsi. „Emme, kas 
me käisime täna öösel koos 
jõulumehega lendamas?” päris 
põdrapõnn emalt. „Muidugi, 
kullake, aga ära sellest kellelegi 
räägi!” vastas ema ja naeratas 
salapäraselt.

Jõulusõit 

sa mait, mida need porod siin 
minu koduõuel kakerdavad!” 
kisendas meeletu lind, tõmbas 
saba lehvikuna laiali ja tükkis Si-
pukesele nokaga äigama. No kas 
pole vastik linnurajakas! Õnn, et 
perenaine põdrakese kimbatust 
märkas ja jooksujalu appi tõt-
tas. Kes teab, kuidas lugu muidu 
lõppenud oleks. Nüüd kupa-
tas ta Sipukese aedikusse tagasi 
ja luges sõnad peale, et tilluke 
põder kunagi üksi luusima ei 
läheks. Aga ega Sipukesele pol-
nudki enam vaja elutõdesid sel-
gitada. Ta mõistis isegi, et laias 
maailmas varitsevad põdravasi-
kat kõikvõimalikud ohud, mil-
lest on mõistlik eemale hoida.

Suvi möödus ja saabus vih-

mane sügis. Loodus muutus 
päev-päevalt üha kurvemaks ja 
hallimaks. Päikest nägi paksude 
pilvede varjust vaid haruharva 
ja vägisi puges nii inimestele 
kui ka loomadele hinge kurbus. 
Aga ühel päeval hakkas ülalt 
taevast langema valget kohe-
vat lund, mis porised väljad ja 
voored valge vaibaga kattis ning 
puudele kohevad mütsid pähe 
tõmbas. „Talv saabub ja jõulud 
lähenevad!” kilkasid Joonas ja 
Paap ning hullasid hanges, nii et 
sõrgade alt lund lendas. „Miks 
see talv teid nii väga rõõmus-
tab?” päris Sipuke. „Päh, mitte 
talv, vaid jõulud!” kilkas Joonas 
esijalaga maad kraapides. „Mis 
need jõulud on?” ei jätnud Si-

21. detsember 2016
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Vana noor linn
2017. aasta on kultuuriministeerium 
nimetanud laste- ja noortekultuuri 
aastaks. Sellest ajendatuna soovi-
me vanalinna päevadel fookusesse 
tõsta noore, erksa, tulevikku suu-
natud, innovaatilise ja värske mõtte 
ning sellele toetudes püüame üles 
ehitada viie päeva jooksul toimuva.

Nagu alati, anname ka seekord 
igale päevale erilise näo, vürtsi ja 
iseloomu. Olgu siin öeldud mõni 
juhtlause, mille ümber sündmustik 
koondub: 
• Kui kõik maailma võim võiks 

olla laste käes …
• Võta aega veidi ringi vaadata 
• Mis värvi on armastus 
• Seal, kus lõpeb, seal ka algab 

tee  

Ja see kõik on alles algus. Muusi-
kat, tantsu, kunsti, ajalootutvustust 
ja muid ettevõtmisi toovad linna-
ruumi meie oma professionaalide 
ja harrastajate kõrval kindlasti ka 
külalised lähemalt ja kaugemalt. 

Plaanis on ellu kutsuda avatud 
arutluste sari „Noored, vanalinn ja 
looming”. Juba veebruaris tehakse 
loodetavalt algust noorte endi tõsta-
tatud küsimusteringiga ja vanalinna 
päevade ajal peetava mõttefoorumi 
käigus tahaks jõuda huvitavate la-
hendusteni. 

Loodame, et need juhtlõngad 
ergutavad loovalt lähenema ja jul-
gelt esitama ideid käimasolevale 
vanalinna päevade ideekavandite 
konkursile. Usutavasti saame ühise 

panusega kujundada kaasahaara-
vad päevad. Eriti tahaksin innustada 
noori välja pakkuma oma värskeid 
mõtteid. 

Vanalinna päevade ideekavan-
dite konkurss kestab 15. jaanua-
rini, tingimuste ja hindamiskritee-
riumitega saab tutvuda kodulehe  
www.vanalinnapaevad.ee ja face- 
booki vahendusel. Alates 27. det-
sembrist on kodulehel võimalik tut-
vuda ka päevade täpsema sisuga.

36. vanalinna päevade korraldus- 
toimkonna nimel

31. maist kuni 4. juunini 2017 toimuvad 36. Tallinna 
vanalinna päevad, mille juhtmõte on „Noor vanalinn”. 

Anne Velt

kunstiline juht

Keskraamatukogu vabatahtlik  
Norman Aasma sai aumärgi

Kesklinna noortekeskus 
astub suurte sammudega

Sport kooli Suur taimejaht koolides 
ja lasteaedades 

Norman on 16-aastane noormees, kes on 
keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osa-
konnas käinud vabatahtlikuna abiks juba kaks 
suve järjest. Kahe kuu jooksul korraldas Nor-
man kaks-kolm korda nädalas arvutikursusi 
algajatele. Kui huvilisi oli rohkem, toimusid 
koolitused isegi sagedamini. Norman oskab 
väga hästi eesti, vene ja inglise keelt ning ta on 
valmis kursusi läbi viima kõigis kolmes keeles. 
Igal koolitusel osales kolm-neli inimest ja nii sai 
Norman pühendada piisavalt aega igale osale-
jale. Lisaks kindla programmi läbimisele said 
kursuslased Normanilt arvutialast nõu küsida 
ka individuaalselt. 

Keskraamatukogu direktor Kaie Holm 
loodab, et Normani eeskuju mõjub nakatavalt 

teistelegi noortele. Holmi sõnul on Normani 
arvutikoolitused suurepärane näide sellest, kui-
das digiajastul kasvanud noored saavad kaasa 
aidata digilõhe vähendamisele põlvkondade 
vahel. Ühtlasi tänab raamatukogu direktor Nor-
mani raamatukogu abistamise eest. „Soovin 
tänada ka Normani peret, kes on üles kasvata-
nud intelligentse ja avatud mõttelaadiga noore, 
kelle üle võib uhke olla,” nentis Holm.

Keskraamatukogu kaasab vabatahtlikke 
2010. aastast. Aasta jooksul tegutseb kesk-
raamatukogu erinevates struktuuriüksustes 
ligikaudu sada vabatahtlikku, neist aktiivselt ja 
regulaarselt umbes 40. Paljud on seotud lastele 
ja noortele suunatud ürituste ja tegevuse kor-
raldamisega: raamatute ettelugemine, muinas- 

juttude vestmine, käelise tegevuse juhendamine 
jms. Vabatahtlikud nõustavad ja juhendavad 
lugejaid arvuti kasutamisel ning korraldavad 
arvutikoolitusi. Samuti löövad kaasa ühekord-
setel raamatukoguüritustel ja abistavad raama-
tukoguhoidjaid. 

Keskraamatukogul on koostööleping töötu- 
kassaga, mille alusel pakutakse töötutele vaba-
tahtlikuna töötamise kaudu uusi töökogemusi 
ja aidatakse hoida tööharjumust. 

Keskraamatukogu vabatahtlike programmi 
kohta saab lugeda http://keskraamatukogu.ee/
ringid-ja-klubid/

November algas keskuse sünnipäeva 
tähistamisega. Nädala jooksul oli iga 
päev mõni üritus läbiva teemaga „Ole 
see, kes sa oled”, mille mõte oli julgus- 
tada noori olema nemad ise. Nädal lõp-
pes suure peoga, kus tänasime aktiiv- 
seid noori, häid koostööpartnereid ja 
toetajaid. Muuhulgas esilinastus sama- 
teemaline noorte tehtud lühifilm „Ole 
see, kes sa oled”, mis on leitav ka 
Youtube’is. Täname kõiki abilisi ja 
osalisi!

10. detsembril toimus esimest 
korda eesti-vene ehk integratsiooni-
Bumerang. Bumerang on üritustesari, 
kus noortel on võimalus luua ise- 
keskis uusi tutvusi ja vabalaval oma-
loominguga üles astuda. Keskses 
osas kohtutakse mõne oma ala pro-
fessionaaliga, kes tutvustab noortele 
oma tööd. Seekordsed külalised olid 
õiguskantsleri nõunik Vladimir Svet 
ning Tallinna vangla ametnik ja abi- 
politseinik Riin Paabo, kelle esinemine 
oli huvitav ja pakkus noortele põne-

vust. Osalejaid oli koguni üle 50! 
Edasised Bumerangid on ükskeel-

sed, ent maikuus on taas integratsiooni- 
üritus.

Jõulukuu oli täis sagimist ja kul-
tuuri: laulsime karaoket, meisterda-
sime piparkooke ja tutvusime eesti 
kultuuriga. Täname kõiki osalejaid ja 
toetajaid!

Kõige tipuks soovime aga tunnus-
tada meie noorsootöötajat Kristinat, 
kes sai Tallinna aasta noorsootöötaja 
eripreemia. Tänu talle on paljud noored 
leidnud uusi väljakutseid ja arengu- 
võimalusi. Kristina võime äratada 
noortes huvi tundmatute asjade vastu 
on imepärane! Tema rõõmsameelsus 
ja abivalmidus on aidanud nii mõnegi 
üksiku noore omadele jalgadele. Ole-
me uhked ja õnnelikud, et Kristina just 
meie meeskonda kuulub!

Abilinnapea ja projekti idee au-
tori Mihhail Kõlvarti sõnul näitab 
statistika, et nii linnas kui ka rii-
gis on loodud täiendavalt spor-
timisvõimalusi, ent sellele vaa-
tamata on meie lastel ja noortel 
kehaline aktiivsus ebapiisav. 
„Kui maailma terviseorganisat-
siooni hinnangul peaksid lapsed 
iga päev aktiivsemalt liikuma 
vähemalt ühe tunni, siis vii-
maste uuringute kohaselt liigub 
nii palju alla 20% Eesti lastest,” 
selgitas Kõlvart. 

Programm „Sport kooli” on 
suunatud eeskätt 7–8-aastastele 
õpilastele, kes osalevad lisaks 
kooli kehalise kasvatuse tunnile 

ka liikumisharrastuse tunnis. 
Kui sageli ei pruugi lapsed leida 
endale sobivat või meelepärast 
spordiala, siis Kõlvarti sõnul 
saavad nad antud projektiga 
proovida erinevaid alasid ning 
loodetavasti leida endale just 
õige. 

Programm kestab õppeaasta 
lõpuni juunis, valikus on 11 
spordiala: kergejõustik, jalgpall, 
karate, kick-boxing, võistlus-
tants, taekwondo, korvpall, saali- 
hoki, vehklemine, chanbara ja 
maadlus.  

See ülemaailmse programmi „Ro-
heline kool” (Eco-schools) raames 
korraldatav projekt käsitleb elurik-
kuse teemat, keskkonnaharidusli-
kud tegevused põhinevad Suurbri-
tannia West Sussexi krahvkonnas 
asuva Kew’ botaanikaaia metoodi-
listel materjalidel. 

Eesti osalemise algatasid Tal-
linna keskkonnaamet ja haridus-
amet. Projekt toetab 5–11-aas-
taste laste uurimuslikku õpet: iga 
vanuserühm vaatleb kindlaid taimi 
ja nende seoseid loomadega. 
Näiteks uurisid lasteaia Maasikas 
viie- ja kuueaastased lapsed terve 
oktoobrikuu jooksul oma lasteaia 
õuealal kasvavaid pihlakaid ja või-
lilli. Üks uurimisobjekte oli 2005. 
aastal lasteaia kasvandike istuta-
tud pihlakas. Lapsed said teada, 
millistest osadest puu koosneb, 

kuidas näevad välja tema lehed ja 
viljad ning millised linnud neid söö-
vad. Edaspidi uuritakse taimede 
seoseid loomadega. 

Projektist võtab osa ligi 40 
Tallinna õppeasutust, kes soovis 
osaleda programmis „Roheline 
kool” ja taotleda kevadel Rahvus-
vahelise Keskkonnahariduse fondi 
FEE (Foundation for Environmental 
Education) ökomärgist „Roheline 
lipp”. Üle maailma osaleb prog-
rammis 49 000 haridusasutust 
64 riigist. Programmi veebileht  
http://www.tallinn.ee/Roheline-kool-3 

Vabariigi president ja Liikumine Kodukant andsid üleriigilisel vabatahtlike 
tänuüritusel 4. detsembril üle aasta vabatahtlike aumärgid, teiste seas ka 
Tallinna keskraamatukogu vabatahtlikule Norman Aasmale. 

Sügis möödus märkamatult, on aeg teha 
tagasivaade noortekeskuse ettevõtmistele.

Kooliõpilaste liikumisharjumuste 
suurendamiseks ja spordialade 
tutvustamiseks on Tallinna spordi-  
ja noorsooamet koos haridusametiga 
käivitanud pealinna koolides 
juhtprojekti „Sport kooli”.

Tallinna koolid ja lasteaiad osalevad 
projektis „Suur taimejaht”. 

Raepress

Minna Kohjus

Kesklinna noortekeskuse juhataja

Noortekeskuse meeskond keskuse sünnipäeval.
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Tallinn toetab endiselt pensionäre

Tallinna pensionäridele on juba 
aastaid makstud hinnatõusu kom-
penseerimiseks ühekordset toetust 
76,7 eurot aastas. Pensionilisa mää-
ratakse vanadus- ja töövõimetus- 
pensioni saajaile ning täisealistele 
rahva- ja toitjakaotuspensioni saa-
jaile tingimusel, et toetuse taotleja 
on rahvastikuregistri andmetel ol-
nud enne 1. jaanuari vähemalt aasta 
Tallinna elanik ja on kantud riiklikku 
pensionikindlustuse registrisse. 
Taotlemisõigus on kaks kuud (sünni- 
kuule eelnev ja sünnikuu). Toetuse 
maksmise kord näeb ette, et toetust 
ei saa taotleda pensionile jäämise 
aastal. Avalduse peavad esitama 
ainult esmakordsed taotlejad. 

Lisaks saavad pensioniealised 

Tallinna kodanikud soodustusi ka 
sotsiaal- ja tervishoiuameti koostöö- 
partneritelt. 

Pharma Holding OÜ (Südame- 
apteek) rakendab soodustust kõigilt 
apteegis müüdavatelt kaupadelt, 
välja arvatud soodusretseptiga 
müüdavatelt ravimitelt. Soodustuse 
andmisel vähendatakse kauba hinda 
10% igalt ostult, kuid mitte rohkem 
kui viie euro ulatuses kalendrikuus 
(60 eurot kalendriaastas). Tallinla-
sed saavad pensionilisa soodustust 
ka teistest üle Eesti asuvatest Süda-
meapteegi apteekidest. 

Osaühing EUROAPTEEK ra-
kendab soodustust kõigilt apteegis 
müüdavatelt kaupadelt, välja arva-
tud soodusretseptiga müüdavatelt 

ravimitelt. Soodustuse andmisel 
vähendatakse kauba hinda 10% 
igalt ostult, kuid mitte rohkem kui 
viie euro ulatuses kalendrikuus (60 
eurot kalendriaastas). Tallinlased 
saavad pensionilisa soodustust ka 
teistest üle Eesti asuvatest Euro- 
apteegi apteekidest. 

FORTUNA OPTIKA OÜ raken-
dab pensionilisa soodustust saaja 
nimele välja kirjutatud prillide müü-
gil. Fortuna Optika prillipood asub 
Solarise keskuses, Estonia pst 9 
(telefon 614  0047). Tallinlased saa-
vad pensionilisa soodustust ka teis-
test Fortuna Optika prillipoodidest: 
Tartus, Narvas, Jõhvis ja Viljandis. 

Larseq Consult osutab vene-
keelset arvutiabiteenust (arvutite 

hooldus, parandus ja andmete 
kopeerimine/taastamine) kliendi 
kodus fikseeritud hinnaga 20 eurot 
(tavahind 25 eurot) ühe väljakutse 
kohta. Osaühingu Larseq Consult 
kontaktisik on Sergei Grigorjev,  
e-post sergei@etoprosto.eu, tele-
fon 520 0141. 

BCA Autoekspert OÜ annab 
soodustust pensionilisa saajale, kes 
on kantud auto registreerimistunnis-
tusele auto omaniku või vastutava 
kasutajana. Soodustuse andmisel 
vähendatakse auto kere- ja värvi-
tööde ning hooldus- ja remondi- 
tööde hinda 10%. Autorent ja puksiiri- 
abi on samuti 10% soodsam. Soo-
dustust saab Tallinna teenindustes 
Telliskivi 57D ja Jõhvi teeninduses 

Narva mnt 36. BCA Autoeksperdi 
infotelefon on 615 7987. 

BestEst Invest OÜ (Rehvi-
kaubamaja) annab soodustust 
pensionilisa saajale, kes on kantud 
auto registreerimistunnistusele auto 
omaniku või vastutava kasutajana. 
Soodustuse andmisel vähenda-
takse rehvide müügihinda 5%, 
rehvivahetustööde hinda 20% ja 
autovaruosade müügihinda 30%. 
Soodustust saab Tallinna kaupluses 
ja teenindustes Peterburi tee 46. 
Tööaeg E–R 8–18. Rehvikaubamaja 
infotelefon on 613 9713. 

Infotark AS (Büroomaailm) 
annab pensionäridele hinnasoodus-
tust 5% kõigilt poes müüdavatelt 
kaupadelt (kontoritarbed, büroo- 

tehnika ja -mööbel, büroo kulu- 
materjalid), välja arvatud soodus-
hinnaga müüdavatelt toodetelt, 
teenustelt ja kinkekaartidelt. Büroo-
maailmal on Tallinnas kolm kaup-
lust: Peterburi tee 92E, Pärnu mnt 
139C/1 ja Kadaka tee 56B. Tallin- 
lased saavad pensionilisa soodus-
tust ka Tartus, Pärnus, Narvas, Jõh-
vis ja Valgas asuvatest Büroomaa-
ilma kauplustest ning ka e-poest 
eeldusel, et isik on kauplusesse 
pöördunud esmakordselt ja regist-
reeritud soodustuse saajana. 

Tallinna linna tuleva aasta eelarves on kavandatud enam kui seitse miljonit eurot ühekordse toetuse jätkuvaks maksmiseks 
pensionäridele. Samuti jäävad kehtima paljude firmade pakutavad soodustused.
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Linn suurendab sporditegevuse toetust 

Lenini vallutaja

Oleviste kirikus on interaktiivne jõulusõim 

Käesoleval aastal oli spordi toe-
tuseks linnaeelarves ühtekokku  
4 463 475 eurot. Paraku ei suuda 
abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul 
senine baassumma 165 eurot ühe 
harrastaja kohta täita toetuse ees-
märki pakkuda pealinna lastele ja 
noortele kvaliteetset sporditeenust.  
„Viimasel ajal on kulud, nagu näi-
teks võistluspaiga rent, inventar, 
treenerite tööjõukulud märkimis-
väärselt tõusnud,” selgitas Kõlvart.  
Järgmisel aastal tõstetakse spordi- 

tegevuse baassummat ligi 20% 
ehk seniselt 165 eurolt 200 eurole. 
Aasta-aastalt on kasvanud nii toe-
tust saavate harrastajate kui ka 
treenerite hulk. Kui 2014. aastal 
eraldas linn sporditegevuse toetust 
kokku 20 282 harrastaja ja 429 
treeneri kohta, siis 2015. aastal 
toetati juba 21 030 harrastajat ja 
437 treenerit. Tänavu on linn toe-
tanud kokku 141 spordiorganisat-
siooni, 21 010 harrastajat ja 492 
treenerit. Seda kõike 41 spordialal, 

millest populaarsemad on ujumine, 
jalgpall, võimlemine, korvpall ja 
kergejõustik.

2017. aastal läheb spordi- 
tegevuse toetus spordiklubidele ja 
-koolidele 7–19-aastaste Tallinna 
noorte ja puuetega harrastajate 
ning püsiva töövõimetusega (vähe-
malt 40%) inimeste sporditegevuse 
korraldamiseks. 

Möödunud suvel õnnestus 12 Eesti mägironijal tõusta 
7134 meetri kõrgusele Lenini-nimelisele mäetipule 
Pamiiris. See asub Taga-Alai ahelikus Kõrgõzstani ja 
Tadžikistani piiril ning on üks lihtsamini ligipääsetavaid 
seitsmetuhandelisi tippe, kuhu on aastatel 1964–2016 
tõusnud 130 Eestist pärit mägironijat. 

Edukaks tipuvallutuseks peab olema terve ja taluma 
hästi kõrgust – on ju baaslaager juba 3600 meetri 
kõrgusel. Lisaks on marsruudil suured ohud: liustiku- 
lõhed, tugev tuul ja külm.

Tipuvallutaja Kalle Kiiranen räägib 9. jaanuaril 
kell 18 Hopneri maja Maailmarändurite klubis oma  
motiividest, ettevalmistusest ja muljetest sel raskel ja 
põneval retkel.

Jõulutunde otsijatel on võimalus leida seda Oleviste 
kirikus, kus peasissepääsu vahetus läheduses saab 
imetleda jõulusõime. 

Oleviste jõulusõime muudab eriliseks, et igal adven- 
dil aktiviseerub sõime juures uus advendimõtisklus, 
mida täiendab imeline jõulumuusika. 

Kesklinna vanema Alar Nääme sõnul on oluline, et 
hansalinnana tuntud Tallinn hoiab lääneeuroopalikku 
jõulusõime traditsiooni. „Ilusa muusika ja jõululooga 
sõim on suurepärane võimalus leida koos perega õige 
jõulutunne,” lisab Nääme. 

Euroopas on laialt levinud traditsioon luua jõulu-

pühade ajal kauneid jõulusõimi nii linnatänavatele ja 
kirikute juurde kui ka kaupluste vaateakendele ja mujale 
avalikku ruumi. Jõulusõime nime all tuntakse stseeni, 
milles sõimes magava lapsukese ümber on kogunenud 
Maarja, Joosep, karjased ja kindlasti ka mõned kodu-
loomad. 

Väidetavalt pani traditsioonile aluse keskaegne 
pühak Assisi Franciscus, kes kujundas esimese jõulu- 
sõime 1223. aastal eesmärgiga tuletada inimestele 
meelde jõulupühade tegelikku tähendust. Franciscus 
lavastas stseeni inimestega, hiljem tekkis komme kasu-
tada jõulusõimede kujundamisel nukke. 

Tallinna 2017. aasta eelarves on ligi 5,2 miljonit eurot, et 
tõsta sporditegevuse toetust 20% võrra.
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Reumaühendus pakub koolitusi 
Hiljuti 25. sünnipäeva tähistanud 
Tallinna Reumaühendus pakub 
luu- ja liigesehaigetele igakuiseid 
haiguspõhiseid ja toimetulekut 
toetavaid koolitusi puuetega ini-
meste tegevuskeskuses Endla 59. 

Võimalused haigusega paremi-
ni toime tulla, omavahel kogemusi 
jagada, loengutel uusi teadmisi 
omandada ning liikumistreeningutel 
käia on tallinlastel ja harjumaalastel 
olemas juba üle 20 aasta. Pat-

siendiühenduse eestvedajad Külly 
Halenius ja Maire-Liis Hääl kinnita-
vad, et haigete elurõõmu põhjused 
peituvad nende haigusteadlikkuses 
ning igapäevastes liikumisharju-
mustes. Infot ühingu tegevuse ja 
koolituste kohta leiab kodulehelt 
www.tallinnareumauhendus.ee

Igal aastal registreeritakse Ees-
tis ligi 100 000 luu- ja lihaskonna 
vaevuste juhtumit. Sedalaadi hai-
gusi diagnoositakse päevas kesk-

miselt neljal inimesel. Tallinnas ja 
Harjumaal on haigestunute hulk 
suurim. Enamlevinud haigused on 
reumatoidartriit, spondülartriit, osteo-
artroos, osteoporoos. Eriti sage-
dane on luu- ja liigesehaigustesse 
haigestumine 40–65-aastaste 
naiste seas. Raviga viivitamine aga 
süvendab haigust ja sellega kaasu-
vat depressiooni.
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Virve Schoppe    1.12.1923
Ilse Raudsep  2.12.1925
Ella-Mercedes Sirel  4.12.1926
Antonina Lobova  6.12.1924
Elsa Lodi  6.12.1926
Ada-Julie Tänava  7.12.1925
Emilia Püi  8.12.1922
Ljubov Nesterenko  8.12.1924
Marie Zatsepina 10.12.1923
Evi Ellandi 10.12.1926
Saima Korjus 11.12.1925
Tatjana Smoljanitskaja 13.12.1920
Tekla Sellenberg 13.12.1926
Salme Raidmaa 14.12.1914
Juta Klems 14.12.1922

Aurelie Jaana 15.12.1918
Gerta Kärsja 15.12.1923
Tatjana Mironova 15.12.1924
Nadezda Nikolaeva 15.12.1926
Leonora Haidla 19.12.1923
Eino Loigo 22.12.1926
Vassili Dõmov 24.12.1916
Laine Liidemann 24.12.1924
Udo-Viljo Treufeldt 25.12.1924
Aksella Ollik 27.12.1918
Gustav Reintamm 27.12.1925
Arkadi Birkenfeldt 29.12.1922
Maimu Puusepp 29.12.1924

Palju õnne!

Kodulinna maja annab teada

Jõulude ja aastavahetuse aegu käiakse ikka külas 
või midagi toredat tegemas-vaatamas. Sellepärast 
otsustasime Kodulinna majaski, et

PÄÄS NUNNATORNI KAUDU LINNAMÜÜRILE, 
SAUNA- JA KULDJALA TORNI 
jääb 26. detsembrist kuni 8. jaanuarini avatuks iga 
päev (v.a 1. jaanuar) kella 11–16. Kolmekuninga- 
päevast edasi pääseb müürile esmaspäeval, teisi-
päeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval.

Samadel aegadel on majas võimalik vaadata ka 
näitusi:
13x VALTER  
Väljas on Edgar Valteri 13 toredat pilti ja sirvida 
saab ka raamatut, mis koostatud luuletustest ja 
juttudest nende piltide põhjal.
SIRJE MARIS HORMA – VARJUST VALGUSESSE 
Lugu sellest, kuidas kunstiakadeemia tudengid tema 
maale restaureerisid.
AJA RÜTMID – suveniire merevaigurannikust 
vulkaanide maani Toomas Õunapuu erakogust.
TÄHELEPANU, AJALOOPILDID! 
Sada eri aastakümnel tehtud pilti ajaloost, mis mitu 
kümnendit olid meie koolide tavapärane õppema-
terjal.

LAUATENNIST JA KOROONAT saab mängida 
samadel aegadel.

Meister Külli Viil annab nõu KALTSUVAIPADE 
KUDUMISEKS esmaspäeviti kell 16–18.

SARJAS „VÄÄRTUS”:  
8. jaanuaril kell 14 KÕNNIME RINGI NUKUTEATRI 
MAJADES koos teejuht Are Uderiga.
15. jaanuaril kell 14 KIRIKU TN 2 MAJA tutvustab 
Henry Kuningas.

22. jaanuaril kell 14 tutvustab TONDIRABA 
JÄÄHALLI Mihhail Kõlvart. Ta räägib ka uudiseid 
Tallinna spordi-, haridus- ja kultuurielust.

29. jaanuaril kell 12 on võimalus vaadata filmilugu 
RAEKOJA SALADUSED. 
Teddy Böckler tutvustab seda osa raekojast, mida 
enam keegi näha ei saa – ühe suure remondi ajal 
avatud põrandaalust osa.
Vaatame ka teist filmi – LOHE LUGU. Aastaid tagasi 
tehti kuulsatele veesülititele põhjalik remont ja siis 
oli võimalik neid haruldusi lähedalt näha.

Kell 14 RINGKÄIK RAEKOJAS koos Elviira Liiver 
Holmströmiga.

NB! Kõikidest „Väärtustest” osavõtuks on tingimus eel- 
registreerimine Kodulinna majas (Gümnaasiumi 3, 
telefon 644 9687).

-------------------------------

Kodulinna maja algatas kaks aastat kestva konkursi 
eesmärgiga leida tore seltskond, kes jätkaks maja 
tegevust. Esimene etapp lõpeb 30. juunil 2017 
ja selleks ajaks ootame märgusõnaga tähistatult 
kinnises ümbrikus kirjalikku esildist oma plaanidest. 
Suve jooksul vaatab žürii need esildised üle ja mää-
rab teisest voorust osavõtjad, kelle ülesandeks jääb 
mitme praktilise töö tegemine. Lõplik otsus tehakse 
28. novembril 2018. Konkursi toimumise täielikud 
eeskirjad on lisatud Kodulinna maja koduleheküljele 
ja alates 3. jaanuarist igal teisipäeval kell 16–18 on 
võimalik ka maja ja praeguste tegemistega täpse-
malt tutvuda. Soovist palutakse ette teatada telefonil 
644 9867 või 507 9565.

Tiina Mägi

E, 9. jaanuaril kell 14 UUSAASTAKONTSERT
Esineb loominguline stuudio HARMOONIA 
Vene kultuurikeskusest, juhendaja Eleonora 
Tšerepanova
                              
N, 19. jaanuaril kell 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA
Tantsumuusikat mängib ja meeleolu loob
orkester Liivabänd, juhatab Aare Pehka

E, 23. jaanuaril kell 14 REISIMULJED 
VIETNAMIST, SINGAPURIST, MALAISIAST ja 
HONGKONGIST
Räägib ja slaide näitab Külli Viil 

E, 30. jaanuaril kell 14 LOENG POWERSTICK – 
JÕUPULGA TUTVUSTUS. KÄELABA PUNKTID
Tutvustab ja nõu annab reiki meister Toomas Piik
  
Kepikõnd igal kolmapäeval kell 11. Kepid 
kohapeal. Kogunemine sotsiaalkeskuse juures.     
                       
Kolmapäeviti kell 13–15 Kesklinna Pensionäride 
Ühenduse esinaise pr M. Sume vastuvõtt.                                          

Igal neljapäeval kell 11–14 meditsiiniline 
nõustamine ja vererõhu mõõtmine. 

19.01. kell 11–13 veresuhkru ja triglütseriidide 
mõõtmine. Palume eelnevalt registreerida.

Iga kuu esimesel esmaspäeval kell 14 Eesti 
Rindemeeste Klubi koosviibimised. 
Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kell 14.30 
Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised. 
Tegutsevad ringid, kursused ja ansamblid. 
Tööd jätkab ja uusi hoolealuseid ootab eakate 
päevahoid.
 
AVATUD: E–R 9–17
Päevahoid avatud: E–R 7–19
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs sisehoovist) 
INFO: 646 6123 
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: 645 9029 
e-post: info@kesotskeskus.ee 
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE 
JAANUARIKUU ÜRITUSED

Raekoja plats 18 • 10146 Tallinn • Tel 645 5321 • 645 7220 • www.hopnerimaja.eu

OPNERI MAJA JAANUAR 2017
• R 6. jaanuar kell 19
 HopnerJazz 2 / TRIO MAAG
 Kaspar Uljas (bandoonium), 
 Marek Talts (kitarrid)
 Mingo Rajandi (kontrabass)
 Trio Maag on Argen� ina tangode 

esitamisele keskendunud akus� li-
ne koosseis. Pilet 12/10€ saadaval 
Pile� levis ja 1 tund enne kontserdi 
algust kohapeal.

• E 09. jaanuar kell 18 
 Maailmarändurite Klubi
 Külaliseks on KALLE KIIRANEN
 Möödunud suvel  õnnestus 12 ees�  

mägironijal tõusta 7134 m kõrgu-
sele Lenini-nimelisele mäe� pule 
Pamiiris. Üks � pus käinutest, Kalle 
Kiiranen, räägib oma mo� ividest, 
e� evalmistusest ja muljetest sellel 
raskel retkel. Sissepääs 2€

• P 22. jaanuar kell 11
 Joogarõõmus perehommik HIN-

GEHELINAD. Joogarõõmus hommik 
peredele pakub võimaluse kogeda 
mängulist ja loovat lähenemist joo-
gale, lustlikke mänge läbi muusika ja 
muinasjutu, ühist koosloomist, liht-
sat rõõmu ja rahulolu. Osalema on 
oodatud 3-12aastased lapsed koos 
vanema või vanavanemaga.

 Lisainfo Laste Joogaruum Hingelind 
Facebookis. Üritusele registreerumi-
seks kirjuta info@kallikodu.ee 

 KURSUSED
• Keskaegse kleidi valmistamise 

kursus. Juhendaja Jana Volke
 Lisainfo ja registreerimine: 
 huvi@hopnerimaja.eu

• Noorte Vanamuusikastuudio
 Neljapäevi�  kell 16.30–17.30
 Keskaja ja renessansi muusika in-

terpretatsiooni alustega tutvumine, 
laul ja pillimäng, musikaalsuse ja 
loovuse arendamine. Õpetaja Maria 
Staak (vanamuusikaans. Rondellus). 

Osalustasu 20€ kuus. 
 Info ja registreerimine: info@hop-

nerimaja.eu

• Laste Vanamuusikastuudio 
 Laupäevi�   kell 12
 Muusikaring eelkooliealistele lastele 

(3–6a). Ringi eesmärk on  pillimän-
gu, laulmise ja mängulise tegevuse 
kaudu laste loovuse, musikaalsuse, 
laulmisoskuse ja rütmitunde aren-
damine. Toetume pärimusmuusika-
le ja lastelauludele, mängime rüt-
mi-, laulu- ja liikumismänge.

 Õpetaja Maria Staak (vanamuuskaa-
nsambel Rondellus). Osalustasu 18€ 
kuus. Info ja registreerimine: info@
hopnerimaja.eu

• Hopneri Maja teatritrupp tuden-
gitele ning gümnaasiumiealistele 
noortele

 Igal teisipäeval, algusega kell 17
 Juhendaja: Meelis Sekk. 
 Osalustasu 18€ kuus. Teatriringi re-

gistreerumine ja info: info@hopne-
rimaja.eu

• Laste jooga
 Neljapäevi�  kell 15–16
 Noorem kooliiga (7–10 a)
 Laste jooga võimaldab lastel ennast 

paremini tundma õppida ning viia 
tasakaalu väline ja sisemine enese-
tunnetus. Juhendaja: Kalli Suga

 Osalustasu: 9€/kord, 30€/kuu
 Lisainfo ja registreerimine: 
 info@kallikodu.ee

• Eakate jooga – hõbedased hetked
 T eisipäevi�  kell 12
 N 12. jaanuar kell 13 tasuta näidis-

tund! Juhendaja:  Kalli Suga
 Hõbedased hetked on joogatund 

neile, kes soovivad leida aega ise-
endale, toetades oma füüsilise keha 
toimimist, säilitades mõ� eerksust 
läbi erinevate joogaasendite, hinga-
mis- ja lõdvestusharjutuste.

 Eelregistreerimine:
 info@kallikodu.ee või 55601768

SEENIORIDE ÜLIKOOL
NB! Seenioride ülikooli kohad on täis!
• K 4. jaanuar kell 12
 KULTUUR
 „Sugulusest ja keelesugulusest”
 Jaan Õispuu, keeleteadlane
• K 11. jaanuar kell 12 
 RIIGITEADUSED
 „Haldusreformist”
 Mihhail Korb, riigihalduse minister
• K 18. jaanuar kell 12
 KULTUUR
 „Ikebana- jaapani lilleseadekunst“
 Ingrid Allik, keraamik, EKA dotsent
• K 25. jaanuar kell 12
 KULTUUR
 „Taimeriigi tarkused – taimede pal-

junemine ja levimine”
 Heli Russak, Tallinna Botaanikaaia 

avamaakollektsioonide osakonna 
vanemaednik

 
 KUNSTIPÖÖNING
 Anu Purre Kuns� stuudio
 Info: anu.purre@gmail.com
 Kontakt ja info:,tel: 6 455 321
 E-mail: info@hopnerimaja.eu

 NÄITUSED
• 24. jaanuar– 24. märts
 „Mummuistlik tool“ UUS!
 Ashot Jegikjan (maalid)
 Näitus „Mummuistlik tool“ kutsub 

vaatajat mängima mummuistlike 
mõtetega ja otsima salapärast mum-
muistlikku tooli – pildilt, ruumist, või 
hoopis enda sisemaailmast.

• 15. november–16. jaanuar 2017
 „Balkan� mi� e mingi tavaline pool-

saar”
 Gled-Airiin Saarso (teks� il) ja Silvia 

Pärmann (fotod)
 Silvia Pärmann ja Gled-Airiin Saarso 

sõitsid seitse suve mööda Balkani 
poolsaare riike ning kogusid Balkani 
kokku fotodele ja teks� ilidele.

21. detsember 2016

Ajaloopiltide näitust avades võttis Tiina Mägi 1. detsembril Kesklinna vanemalt 
Alar Näämelt ühtlasi vastu õnnitlusi Kodulinna maja 30. tegevusaasta puhul. 

Tallinna linn maksab kolmikute ja enamate laste puhul vanematele sünnitoetust 6392 eurot.  
Toetuse taotlemise tingimused on samad, mis sünnitoetuste puhul ikka. Ühe lapse sünni järel saab 
toetust 320 eurot. 

Pelgulinna sünnitusmajas on lühikese aja jooksul sündinud kahed kolmikud – esimesed augustis, 
teised novembri lõpus. Enne tänavust sündisid kolmikud samas haiglas viimati 2012. aastal, kahed 
kolmikud aga 2010. aastal. 

Novembris sündis Pelgulinna sünnitusmajas kokku 257 last, neist  
poisse 141 ja tüdrukuid 116. kaksikuid sündis novembris neli paari.

Suur toetus kolmikute vanematele
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Teade Paldiski mnt 21 kinnistu detailpla-
neeringu avalikust väljapanekust  
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustavad ajavahemi-
kul 5.01–19.01.2017 Tallinna Linnavalitsuse 
7. detsembri 2016 korraldusega vastuvõetud 
Paldiski mnt 21 kinnistu detailplaneeringu. 
Planeeritava ala suurus on 0,19 ha. Detailpla-
neering on koostatud eesmärgil liita Paldiski 
mnt 21 kinnistule Paldiski maantee T31 kin-
nistu osa, määrata moodustatava krundi siht-
otstarbeks 5–35% äri- ja 65–95% elamumaa, 
määrata ehitusõigus moodustatavale krundile 
kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
äriruumidega mitme korteriga elamu ehitami-

seks ning krundi kasutamise tingimused. De-
tailplaneeringu materjalidega saab ülalnime-
tatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas 
toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asuko-
haga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis 
esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast nel-
japäevani 8.15–17.00 ja reedel 8.15–16.00. 
Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga 
saab tutvuda ka Tallinna planeeringute regist-
ris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Kollane tn 9 kinnistu detailplaneeringu ava-
liku arutelu aeg 
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-

planeerimise Amet avalikustasid ajavahemi-
kus 15.11–19.12.2016 Kollane tn 9 kinnistu 
detailplaneeringu. 13. detsembri 2016 sei-
suga oli detailplaneeringuga käinud Kesklinna 
valitsuses tutvumas üks kodanik. Avalikul 
väljapanekul laekus kohalikule omavalitsuse-
le üks kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid 
sisaldav pöördumine (13.12.16 seisuga). 
Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav ava-
lik arutelu viiakse läbi 26. jaanuaril 2017 
algusega kell 14 Tallinna Kesklinna Valitsuse 
saalis (Nunne tn 18). Info telefonil 645 7264. 
Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga 
saab tutvuda Tallinna planeeringute registris 
aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Kadrioru pargis valmis laudtee

Kalevi spordihall saab korda

Kadrioru park laiub 70 hektaril ja  
selle üks erilisemaid piirkondi on 
Tammesalu. Vanimad tammed siin 
on ligi 300-aastased. Iidsete tam-
mede alla rajatud laudtee loob 
külastajatele ligipääsu üsna niiske 
pinnasega pargi ühe vanima ala  
uudistamiseks. Laudtee platvormi- 
del saab pinkidel jalgu puhata, loo-
dust nautida ning tutvuda pargis  
leiduvate loodusväärtustega. Siin 
võib jalutada lapsevankriga või va-
balt liikuda ratastoolis. 

Järgmise aasta alguseks lisan-
duvad laudtee äärde teabetahvlid 
huvitava infoga pargis leiduva elus- 
tiku kohta. Samuti tutvustatakse 
pargis elavaid kaitsealuseid liike, 
keda esindavad peamiselt nahk- 
hiired ja linnud. Kadrioru pargis võib 
kohata ligi 100 erinevat linnuliiki. 

Kadrioru pargi laudtee on Tallinna 
keskkonnaameti juhitava projekti 
NATTOURS esimene tulemus. Koos 
Helsingi linna ja Stockholmi kesk-
konnainstituudi Tallinna keskusega 

teavitatakse pealinnade loodus-
väärtustest nii kohalikke elanikke 
kui ka turiste ja ehitatakse loodus-
vaatlusteks sobilikesse kohtadesse 
spetsiaalsed rajatised. Tallinn saab 
linnuvaatlustorni Rocca al Mare 
promenaadi äärde ja laudtee Paljas-
saare kaitsealale. 

Järgmisel aastal jõuab lõpule Ka-
levi spordihalli rekonstrueerimine. 
Tallinna linna 2017. aasta eelarve 
kohaselt investeerib linn uuel aastal 
enam kui 11 miljonit eurot spordi 
ja vaba aja objektide ehitus- ja  
renoveerimistöödeks. Abilinnapea 

Mihhail Kõlvarti sõnul luuakse see-
läbi linlastele täiendavaid treenimis- 
võimalusi. 

Kui Põhja-Tallinnas valmib mul-
tifunktsionaalne Sõle spordikomp-
leks, saab pealinn järgmisel aastal 
juurde kaks kaasaegset ja mood-

sat spordihoonet, rõhutas Kõlvart.  
Lisaks kahele suurprojektile soe-
tatakse inventari, tehakse remont- 
töid, rajatakse spordiväljakuid ja 
-parke. Viimastest tuleb üks näiteks 
Koidu parki. 

Linn toetab korteriühistuid 

Siselinna kalmistul on  
85 hooldamata hauaplatsi 

Elektritransport areneb

Tallinn panustab elamumajandusse 

Tallinna linnaeelarvest on viimase 
kümne aasta jooksul erinevate 
meetmete kaudu eraldatud korteri- 
ühistutele toetusteks kokku 11,6 
miljonit eurot – seega keskmiselt 
miljon aastas.  2017. aasta eel-
arve lubab korteriühistutele ligi 
900 000 euro ulatuses toetusi,  
sh õuealade heakorrastamiseks 
500 000 eurot ja fassaadide kor-
rastamiseks 250 000 eurot.

„Iga toetus korteriühistule on ka 
toetus linnakeskkonna paremaks ja 
kaunimaks muutmiseks,”  rõhutas 
abilinnapea Eha Võrk. 

Projekt „Fassaadid korda” aitab 

katta korterelamu renoveerimisku-
lusid, et säästa energiat. Projekti 
raames on saanud toetust 155  
korteriühistut, fassaadide korras-
tamist on linnaeelarvest toetatud  
kokku enam kui kahe miljoni euroga. 

Projekti „Hoovid korda” abil 
saab rajada või remontida hoovialal 
asuva kõnnitee, rajada mängu- või 
spordiväljaku, parkimisplatsi või 
prügimaja, lahendada sademevee-
probleeme, hoove supergraafikaga 
ilmestada ning hoovialal turvalisuse 
tagamiseks turvakaamerad paigal-
dada. Projektile on 11 aasta jooksul 
linnaeelarvest eraldatud kokku ligi 

kaheksa miljonit eurot, toetust on 
saanud 1106 korteriühistut.

Uue toetuseliigina eraldatakse 
40 000 eurot korterelamute otsa-
seinte supergraafiliste piltidega kau-
nistamiseks. Sama suur summa on 
ette nähtud õuealade haljastamise 
projektile „Roheline õu”. Lisaks 
toetatakse linnaeelarvest linna tee-
nindusbüroo ruumes toimiva kor-
teriühistute infopunkti ülalpidamist, 
aidatakse katta korteriühistute 
koolituskulusid, toetatakse elamu- 
majandusprojekte ning korter- 
elamutele energiamärgise soeta-
mist.

24. novembril vaatas komisjon üle 
Siselinna kalmistul 2015. aastal 
hoiatussedeliga märgistatud 119 
hooldamata hauaplatsi ja tõdes, et 
34 hauaplatsi on korrastatud. Need 
kustutati hooldamata hauaplatside 
nimekirjast, kuid 85 hauaplatsi ak-
teeriti, sest olukord ei ole muutu-
nud. Akteeritud hauaplats võetakse 
taaskasutusse, kui viimasest ma-
tusest on möödunud vähemalt 20 
aastat.

Tallinna kalmistute kasutamise 
eeskirja järgi on hooldamata haua-
plats rohtunud või võsastunud, 

hauakivid on muutunud loetama-
tuks või piirded on oluliselt sam-
maldunud, läbi roostetanud ja lagu-
nenud ning hauaplatsile kogunenud 
prahist ja lehtedest on ilmne, et 
seda ei ole pikka aega hooldatud. 

Kõigile kasutajatele, kelle aja- 
kohased kontaktandmed on re-
gistris, saadeti teavitus, et ühe 
kuu jooksul on võimalus hauaplats 
korrastada ja anda kalmistu halda-
jale teada oma soovist jätkata haua- 
platsi kasutamist. Kuid enamikul 
hooldamata hauaplatsidest puudu-
vad kalmisturegistris ajakohased 

kasutajate kontaktandmed, sest 
matus on toimunud aastakümneid 
tagasi ning taotlust lepingu sõlmi-
miseks ei ole esitatud. 

Akteeritud hauaplatside nime-
kirjaga on võimalik tutvuda kodu-
leheküljel http://www.kalmistud.ee/
est/Tallinn või Siselinna kalmistu 
kontoris aadressil Toonela tee 3  
esmaspäevast reedeni kella 9–16.

Tallinn jätkab investeerimist elektritranspordi jõulisse 
arendamisse. Abilinnapea ja Tallinna Linnatranspor-
di (TLT) AS-i nõukogu esimehe Taavi Aasa sõnul on 
järgmise aasta eelarves nähtud ette vahendid nii Kopli- 
suunalise trammiliini rekonstrueerimise lõpuleviimiseks 
ja Ülemiste trammiliini lennujaamani pikendamiseks kui 
ka trammide kapitaalseks moderniseerimiseks ning retro- 
trammide toomiseks Kadriorgu teenindavale 3. liinile.

„Linnavalitsus lähtub ühistranspordi arenguid pla-
neerides vajadusest pakkuda linlastele mugavat, ohutut 
ja keskkonnasäästlikku teenust,” lisas Aas. „Trammi- 
liikluse arendamisega seonduvatesse tegevustesse 
plaanime järgmise aasta linnaeelarvest investeerida 
kokku ligi 14,5 miljonit eurot.”

TLT AS-i juhatuse esimehe Enno Tamme sõnul on 
viimastel aastatel trammitaristu uuendamiseks tehtud 

mahukad tööd ja soetatud moodsad trammid. „Tallinna 
trammiliikluse kardinaalne kaasajastamine on saanud 
võimalikuks tänu linnavalitsuse selgele visioonile, riigi- 
poolsele toetusele ning TLT AS-i spetsialistide koge-
mustele ja oskustele,” ütles Tamm. „Kiired arengud Tal-
linna ühistranspordis näitavad, mida suudetakse linna, 
riigi ja veondusettevõtte koostöös korda saata.”

3. ja 4. liini rekonstrueerimiseks ja uute CAF 
trammide soetamiseks investeeriti ligi 100 miljonit 
eurot. Kopli trammitee kaasajastamisse paigutatakse  
18 miljonit eurot ja trammi lennujaamani viimiseks kulub  
11,5 miljonit eurot. Lennujaama saabub esimene 
tramm järgmise aasta 29. augustil, Kopli-suunaline 
trammiliiklus taasavatakse 1. septembriks. Trammide 
uuendamiseks kulub järgmisel aastal 10,5 miljonit ja 
retrotrammide hankeks 3,5 miljonit eurot.

„Tallinna linnal on abivajajate elu-
asemeprobleemide lahendamiseks 
kokku ligi 5000 korterit, lisaks üle 
500 voodikoha sotsiaalmajutus-
üksustes,” ütles abilinnapea Eha 
Võrk. „Ent sellele vaatamata taotleb 
novembrikuu alguse seisuga linnalt 
munitsipaal- või sotsiaalkorterit ligi 
3000 inimest. See tõestab, et väga 
paljudele käib turuhinnaga korteri 
üürimine üle jõu, rääkimata elu-
aseme soetamiseks pangast laenu 
võtmisest.”

Võrk lisas, et viimastel aastatel 
on pealinn suurt tähelepanu pöö-
ranud linnale vajalike töötajate ja 
noorte perede soodsa eluruumiga 
kindlustamisele. „Kahtlemata on 
see kaasa aidanud sellele, et nii 
mõnigi Soome kolimise plaani pi-

danu on siiski kodumaale jäämise 
kasuks otsustanud,” hindas Võrk. 
„Laiemalt võttes on see oluline mit-
te üksnes pealinna vaid kogu riigi 
arengule. Pole ju kellelegi uudis, 
et pedagoogi, meditsiinitöötaja või 
politseiniku palk paraku perele turu- 
hinnaga eluaset üürida või kodu 
soetamiseks pangalaenu võtta ei 
võimalda. Seega toimib pealinna 
eluasemepoliitika ka väljarännet pi-
durdava tegurina.” 

Võrk rõhutas, et sellest tulene- 
valt peab pealinn munitsipaalelamu- 
ehitust jätkama. „Ühtlasi loodame, 
et munitsipaalelamuehitust lõpuks 
ometi ka riigieelarvest tõhusalt 
toetama hakatakse,” ütles Võrk. 
„Senised riigivalitsused ei ole mu-
nitsipaalelamuehituse vajalikkust 

paraku mõistnud, vaatamata Soome 
ja Rootsi praktikale: naabrite pea-
linnades on avaliku sektori oman-
duses lausa viiendik eluruumidest 
ning nõudlus erasektori üüripinda-
dest tunduvalt soodsamate munit-
sipaalkorterite järele on jätkuvalt 
väga suur. Helsingi ja Stockholmi 
kogemus näitab, et tagasihoidliku 
sissetulekuga elanikkonna rühma-
dele toetatud elamise võimaldamine 
on tavapärane ja igati põhjendatud. 
Paraku on Tallinna elamuehitust 
riiklikult toetatud vaid piskuga ning 
sedagi mitte otse riigieelarvest, vaid 
Kredex’i vahendusel ja Euroopa 
Liidu rahaliste vahendite vahenda-
misega.”

Triin Sakermaa 

projektijuht

21. detsember 2016

Kadrioru pargi Tammesalus valminud uus laudtee edendab 
loodusturismi.

Tallinna linna omanduses ja kasutuses olevate eluruumide 
ülalpidamiseks, remondiks ja renoveerimiseks ning uute 
eluruumide rajamiseks kulub järgmisel aastal kokku üle  
18 miljoni euro.

Raepress
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Еще несколько дней и мы простимся с 2016 годом и встретим новый – Год детской и молодежной культуры. Бу-
дем надеяться, что год сложится по-юношески энергичным и принесет удачу всем нам. Наряду с Молодежным 
праздником песни и танца в 2017 году состоится множество важных событий и знаменательных мероприятий, 
имеющих ключевое значение для  благополучия очень многих людей.

Что мы ждем от нового правительства
С точки зрения будущего Эстонии важнее всего, что наступающий год даст оценку  способности нового прави-
тельства, созданного на широкой основе, вывести государство из стагнации, сформировать новую политиче-
скую культуру и усилить позиции на внешнеполитической арене. За короткое время предстоит, с учетом новой 
реальности, вновь сделать имидж Эстонии привлекательным для зарубежных инвесторов, открыть для наших 
предпринимателей новые рынки, прекратить навешивать мировоззренческие ярлыки на соотечественников и 
настраивать людей друг против друга и, конечно же, добиться успехов в решении проблемы низких зарплат и 
провинциализации.

 Хорошие позиции для пробуждения глобального интереса к Эстонии предоставляет новому правительству 
предстоящее председательство страны в Европейском Союзе. Еще до этого, и несомненно во второй половине 
года можно заниматься важными именно для Эстонии темами и шире заявить о себе. С лета 2017 года стартуют 
также мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Эстонской Республики, которые, естественно, до-
стигнут кульминации к юбилейному году.

Намеченные на октябрь муниципальные выборы должны показать, насколько правительство сумело оправ-
дать чаяния народа и обратить мандат доверия в успех на уровне местных самоуправлений. Несомненно, в Тал-
линне одним из важнейших аргументов является сотрудничество государственной власти и местного самоуправ-
ления, которое до сего времени в значительной мере тормозили противоречия на межличностном уровне.

Первые плоды налаживающегося сотрудничества уже очевидны, идет ли речь о подведении трамвайных 
путей к аэропорту и инвестициях государства в развитие общественного транспорта, или же о готовности пред-
приятия Tallinna Sadam cнизить транспортную нагрузку на центр города, направив часть перевозимых судами 
грузовиков в порт Мууга.

Исключительно логично, если государство в дальнейшем все активнее будет участвовать в смягчении 
болезненных проблем своей столицы. Ожидания связаны, например, с уточнением законодательных актов, 
регулирующих деятельность велотакси и упорядочивающих предпринимательскую среду в Старом городе, а 
также с мерами со стороны государства для поддержки жилищно-коммунального хозяйства. Люди от такого 
сотрудничества только выиграют.

 
В районе Кесклинн
В следующем году будет обновлено несколько важных мест. В результате капитальной реорганизации преобра-
зится парк Таммсааре, что должно прибавить центру города привлекательности как месту отдыха. Кроме того, мы 
надеемся положить конец и нынешней здешней криминогенной ситуации. В качестве одной из мер, призванных 
усилить безопасность городского пространства, мы хотим установить запрет на курение в парковой зоне.

Одна из городских артерий улица Гонсиори на протяжении полутора километров станет трехполосной, при 
этом в случае необходимости преимущество будет отдаваться общественному, а также безмоторному  транс-
порту. Наступающий год также внесет изменения и в автомобильное движение, проходящее через центр горо-
да в направлении порта, после того как строящаяся улица Рейди станет легко проходимой логистической осью.

Если к этому еще добавить комплексную реконструкцию улиц Сакала и Кроони и давно ожидаемый жи-
телями Кадриорга капитальный ремонт улицы Весивярава, наступающий год можно считать переломным в 
реорганизации инфраструктуры района Кесклинн.

В фокусе – молодежь
Учитывая, что следующий год проходит под знаком внимания к молодежи, в орбите интересов управы Кесклинна 
находятся молодежные мероприятия и работа молодежных центров. Мы попытаемся больше индивидуализиро-
вать свою работу с молодежью. Мы хотим, чтобы некая часть молодежи не чувствовала себя отвергнутой, и у тех, 
кто до сего времени оставался в стороне от общественных мероприятий, пробудился интерес к участию в них.

Без сомнения, в большей поддержке нуждается и та молодежь, которая занимается  традиционными хобби 
– хоровым пением, народными  танцами, самодеятельным театром и так далее. До сего времени она остава-
лась в тени тех, кому ближе экстремальные виды спорта и граффити. Лето с его Молодежным праздником песни 
и танца – самое время, чтобы воздать должное народному искусству.

Молод по духу и наш крупнейший летний фестиваль Дни Старого города, девизом которого в 2017 году ста-
нет «Юный старый город».

Что еще ждать от 2017 года? Птицей года является горлица и животным года – косуля, мирные и широко пред-
ставленные в нашей природе виды, что также говорит в пользу большего равновесия и примирения в обществе.

В восточном календаре 2017 год – это год Петуха. Петух символизирует работоспособность, находчивость и 
решительность, бесспорно лучшие черты характера, сулящие стабильность в жизни. 

Для меня, как спортивного человека, 2017 год важен тем, что в Лондоне состоится XVI Чемпионат мира по 
легкой атлетике. Я уверен, что эстонским спортсменам будет по силам побо-
роться за медали на мировом уровне. 

Таковы некоторые ожидания-пожелания в связи с наступающим годом. 
Желаю, чтобы он стал успешным для всех жителей Кесклинна и наше доброе 
сотрудничество по-прежнему продолжалось!  

Светлого Рождества, радостных новогодних праздников и исполнения 
всех желаний в Новом году!

Новогодние пожелания

Алар Няэме

старейшина района Кесклинн 

Фото Сергея Зюганова

Прекрасного Рождества и счастливого Нового года! 
До встречи в новогоднюю ночь на площади Свободы!

Ваша Кесклиннаская управа

Дорогие жители Кесклинна!  
Вновь подходит к концу один год и наступает следующий. Желаю вам мирных 
и сердечных праздников Рождества и радостной встречи Нового года! 

Надеюсь, что Новый год принесет всем нам много счастья, удачи, чуткости 
и душевного покоя.  

Это время надежд и ожиданий. Я не 
буду сейчас подводить итоги уходя-
щего года – не буду рапортовать о до-
стижениях или критиковать недостат-
ки. Пришло рождественское время, 
время раздумий и осмысления. Ведь 
всегда Рождество было временем под-
ведения итогов и прежде всего – во 
внутреннем диалоге с самим собой. 

Наверное, стоит немного сбавить 
темп и уделить больше внимания 
своим близким. Каждое мгновение, 
каждое слово бесценно. Душа и сердце 
каждого из нас нуждается в добром 
слове, человеческом тепле и близости. 

Наступило  время загадывать же-
лания. Подлинная рождественская ра-
дость – это разделенная радость. В дни 
праздников мы щедры и доброжела-
тельны. Обычно замкнутые северяне 
становятся открытыми, радостными 
и великодушными. Давайте разделим 
дары Рождества с теми, чей празд-
ничный стол не столь уж изобилен. Но 
еще важнее разделить с близкими и со 
всеми окружающими нас людьми вну-
тренние и духовные ценности. Город и 
сообщество его граждан нераздели-

мы. Даю вам, дорогие сограждане, от 
имени Таллиннской мэрии только одно 
рождественское обещание: мы сде-
лаем все для того, чтобы Таллинн был 
городом, в котором хорошо жить. 

От имени таллиннских городских 

властей желаю вам спокойного Рожде-
ства и счастья в Новом году!

Дорогие таллиннцы! 

Таави Аас

вице-мэр Таллинна, исполняющий 
обязанности мэра

Вновь наступила рождественская пора. Календарь 
отсчитывает последние дни года. 

Юри Ратас

 



24 ноября комиссия осмотрела на 
таллиннском кладбище Сизелинна 
отмеченные в 2015 году предупреди-
тельными табличками 119 неухожен-
ных могильных участков и констати-
ровала, что 34 могилы приведены 
в порядок. Их исключили из списка 
неухоженных могильных участков, 
однако 85 могил актировали, по-
скольку ситуация не изменилась. 
Актированный могильный участок 
берется в повторное использование, 
если со времени последних похорон 
прошло не менее 20 лет.  

Согласно правилам использова-
ния таллиннских кладбищ, неухожен-
ным могильным участком считается 

заросшая травой или кустарником 
могила, ставшие нечитаемыми над-
гробные камни или очень сильно 
замшелая, проржавевшая или разру-
шившаяся ограда, а по скопившемуся 
на могиле мусору и листьям видно, 
что за ней долго не ухаживали. 

Всем пользователям, современ-
ные контактные данные которых 
находятся в регистре, направлены 
уведомления о том, что в течение 
одного месяца можно привести в 
порядок могилу и сообщить адми-
нистратору кладбища о своем же-
лании продолжить пользование мо-
гильным участком. Однако в случае 
большинства могильных участков в 

кладбищенском регистре отсутству-
ют современные контактные данные 
пользователей, поскольку последние 
похороны состоялись десятки лет на-
зад и заявление о заключении дого-
вора представлено не было.  

Со списком актированных мо-
гильных участков можно ознако-
миться на домашней странице http://
www.kalmistud.ee/est/Tallinn или 
в конторе кладбища Сизелинна по 
адресу Тоонела теэ, 3 с понедельника 
до пятницы с 9 до 16. 
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Вот уже третий год подряд старейши-
на Кесклинна Алар Няэме на первой 
неделе Адвента зажигает огни на 
рождественской аллее предпринима-
телей. На этот раз 30 деревьев аллеи 
на бульваре Рявала иллюминировали 
благодаря работе главного специали-
ста районной управы Кюлли Аннус и 
помощи предприятий. Количество 
участников проекта, инициирован-
ного управой Кесклинна в 2014 году, 
в течение трех лет почти удвоилось.

В первый год световыми гир-
ляндами украсили только пирами-
дальные тополя, растущие вокруг 
площади Исландии, а благодаря 
поддержке предпринимателей, при-
соединившихся к проекту в этом году, 
световые декорации удалось раз-
местить и на пирамидальных дубах, 
растущих в центре бульвара Рявала. 
Если круг спонсоров продолжит рас-
ширяться, удастся расширить и иллю-

минированную зону.
Старейшина части города вы-

ражает благодарность всем новым и 
прежним спонсорам рождественской 
аллеи. Среди них известное своей 
продукцией на международном 
уровне предприятие Shishi, которое 
внесло крупный вклад 528 деко-
ративными шарами. Их развесили 
специалисты фирмы OÜ ProLumina, 
привлеченной к проекту в качестве 
спонсора.

На три следующих года к проек-
ту присоединились спортивный клуб 
Reval-Sport, Gurmee Teater (Sky- 
world Service OÜ), GO Grupp, OÜ 
Apotheka Magistratus, Hansa Ilu- 
tulestikud OÜ, Tänavapuhastuse AS 
и Brave Capital OÜ. 

Два предшествующих года среди 
спонсоров иллюминации были LHV 
Pank, Pindi Kinnisvara, Olympic 
Casino Eesti, Tahe Outdoors, Tallinna 

Kaubamaja, Tallinna Jõuluturg, 
Reval Café, Pagaripoisid, Olde Hansa, 
Wiedemanni Tõlkebüroo, Adam Bd, 
KH Energia-Konsult, MK Illumi- 
nations Baltic, ресторан Rae, 
Hell Hunt, ресторан Tule Estonia, 
Tallinna Legendid, Nimeta Baar, 
ресторан Maikrahv. 

Об оформлении рождественской 
аллеи, выборе иллюминации и о ее 
размещении, а также о поддержании 
ее в порядке позаботился партнер 
управы Кесклинна по сотрудничеству 
– фирма MK Illumination Baltic 
AS. «Спасибо всем этим предприяти-
ям за их вклад, благодаря которому 
в центре Таллинна в темное время 
суток стало больше света и ощущения 
праздника», – выразил благодар-
ность Алар Няэме.

Иллюминация на рождествен-
ской аллее будет украшать центр го-
рода до 15 февраля 2017 года.

Рождественская аллея сияет 
благодаря предпринимателям

В городском бюджете Таллинна 
на будущий год запланировано 
более 7 млн евро для продолже-
ния выплаты однократного по-
собия пенсионерам. Сохранится 
также действие многих льгот, 
предлагаемых фирмами.

Таллиннским пенсионерам уже 
годами выплачивается однократ-
ное пособие в размере 76,7 евро в 
год для компенсации повышения 
цен. Прибавка к пенсии назначается 
получающим пенсию по старости и 
нетрудоспособности, а также совер-
шеннолетним получателям народной 
пенсии и пенсии по утрате кормильца 
при условии, что ходатайствующий 
о пособии по данным регистра на-
родонаселения до 1 января являлся 
как минимум в течение года жителем 
Таллинна и внесен в государственный 
регистр пенсионного страхования. 
Право представления заявления – в 
течение двух месяцев (месяц, пред-
шествующий месяцу рождения, и 
месяц рождения). Порядок выплаты 
пособия предусматривает, что о посо-
бии нельзя ходатайствовать в год вы-

хода на пенсию. Заявление должны 
представлять только впервые хода-
тайствующие пенсионеры.

Кроме этого, жители Таллинна 
пенсионного возраста получают так-
же множество льгот от партнеров по 
сотрудничеству Департамента соци-
альных дел и здравоохранения. 

Pharma Holding OÜ (Südame- 
apteek) применяет льготу на все про-
дающиеся в аптеке товары, за исклю-
чением лекарств, продаваемых по 
льготному рецепту. При предоставле-
нии льготы цена товара уменьшается 
на 10% с каждой покупки, но не более 
чем в размере 5 евро за календар-
ный месяц (60 евро за календарный 
год). Таллиннцы получают льготу, со-
путствующую прибавке к пенсии, и в 
других находящихся по всей Эстонии 
аптеках Südameapteek. 

OÜ EUROAPTEEK применяет 
льготу на все продающиеся в аптеке 
товары, за исключением лекарств, 
продаваемых по льготному рецепту. 
При осуществлении льготы цена то-
вара уменьшается на 10% с каждой 
покупки, но не более чем в размере 

5 евро за календарный месяц (60 
евро за календарный год). Таллиннцы 
получают льготу, сопутствующую при-
бавке к пенсии, и в других находящих-
ся по всей Эстонии аптеках Euroapteek. 

FORTUNA OPTIKA OÜ применяет 
льготу, сопутствующую прибавке к пен-
сии, при продаже выписанных на имя 
получателя очков. Магазин Fortuna 
Optika находится в центре Solaris, 
бульв. Эстония, 9 (тел.: 614 00 47). 
 Таллиннцы получают льготу, сопут-
ствующую прибавке к пенсии, в мага-
зинах Fortuna Optika, находящихся по 
всей Эстонии (в Тарту, Нарве, Йыхви и 
Вильянди).  

Larseq Consult оказывает услугу 
компьютерной помощи на русском 
языке (обслуживание компьютеров, 
починка, копирование/восстанов-
ление данных) на дому у клиента по 
фиксированной цене 20 евро (обыч-
ная стоимость 25 евро) за один вы-
зов по оказанию услуги. Контактное 
лицо OÜ Larseg Consult Сергей Григо-
рьев, тел. 5200141, э-почта sergei@
etoprosto.eu. 

BCA Autoekspert OÜ предостав-

ляет льготу получателю прибавки к 
пенсии, который внесен в свидетель-
ство о регистрации автомобиля в ка-
честве собственника автомобиля или 
ответственного пользователя. При 
предоставлении льготы стоимость 
работ с кузовом и по покраске авто-
мобиля, а также работ по обслужи-
ванию и ремонту снижается на 10%. 
Цена на аренду автомобиля и  услугу 
помощи в буксировке также снижает-
ся на 10%. BCA Autoekspert предостав-
ляет льготу в своих мастерских в Тал-
линне по адресу Теллискиви, 57D и в 
мастерской в Йыхви по адресу Нарва 
мнт, 36. Инфотелефон BCA Autoekspert 
6157 987. 

BestEst Invest OÜ (Rehvikauba- 
maja) предоставляет льготу полу-
чателю прибавки к пенсии, который 
внесен в свидетельство о регистрации 
автомобиля в качестве собственника 
автомобиля или ответственного поль-
зователя. При предоставлении льготы 
цена продажи шин снижается на 5%, 
стоимость работ по смене шин на 
20% и продажная цена запчастей для 
автомобиля на 30%. Rehvikaubamaja 

предлагает льготу во всех своих ма-
газинах в Таллинне и мастерских по 
адресу Петербургское шоссе, 46. Вре-
мя работы Пн-Пт 8-18. Инфотелефон 
Rehvikaubamaja 6139 713.

Infotark AS (Büroomaailm) 
предоставляет пенсионерам 5% 
скидки на все продающиеся в мага-
зине материалы (конторские товары, 
офисная техника и мебель, расходные 
материалы для офиса), за исклю-
чением продаваемых по льготным 
ценам товаров, услуг и подарочных 
карт. Büroomaailm имеет 3 магазина 
в Таллинне (Петербургское шоссе, 
92E; Пярну мнт. 139C/1; ул. Кадака, 
56B). Таллиннцы получают льготу, со-
путствующую прибавке к пенсии, и в 
других находящихся по всей Эстонии 
магазинах  Büroomaailm (в Тарту, 
Пярну, Нарве, Йыхви и Валга), а также 
в э-магазине (при условии, что чело-
век впервые обратился в магазин и 
зарегистрировался как получатель 
льготы). 

Таллинн по-прежнему поддерживает пенсионеров

На кладбище Сизелинна 85 неухоженных 
могильных участков

Бульвар Рявала в центре Таллинна в самое темное время 
года ярко освещен благодаря поддержке со стороны 
предпринимателей.

Город Таллинн в случае рождения 
тройни и большего количества близ-
нецов выплатит родителям пособие 
по рождению в размере 6392 евро. 
Условия ходатайства о пособии такие 
же, как для пособия по рождению ре-
бенка. При рождении одного ребенка 
Таллинн выплачивает пособие в сумме 
320 евро. 

В роддоме Пельгулинна за ко-
роткое время родились две тройни 
– первая в августе, вторая в конце но-
ября. До этого в последний раз тройни 
появлялись на свет в той же больнице 
в 2012 году, а две тройни в последний 
раз родились в 2010 году. 

В ноябре в Пельгулиннаском род-
доме родилось 257 детей, из них 141 
мальчик и 116 девочек. Двойняшек в 
ноябре родилось 4 пары.

По случаю 
рождения тройни 
родители получат 
большое пособие 
от города  

Raepress Raepress

Raepress
Старейшина Кесклинна Алар Няэме 28 ноября вместе  с руководителем фирмы  MK Illumination 
Baltic AS Ольгой Шеллер и менеджером по продажам Лаури Лайдре зажгли иллюминацию на 
рождественской аллее предпринимателей. Фото Альберта Труувяэрта



«Привлечение к управлению разумно и необ-
ходимо», – пояснил старейшина района Ке-
склинн Алар Няэме причину проведения Дня 
открытых дверей в районной управе. Поми-
мо анализирования важных проблем, хотели 
также предложить кесклиннасцам возмож-
ность пообщаться лицом к лицу c районными 
чиновниками, одновременно отметив День 
гражданина, проходивший неделей раньше. 

«Несомненно, в пределах Кесклинна жи-
вет много людей, которые испытывают боль-
ший интерес к деталям управления городом 
и при решении какой-либо проблемы хотели 
бы тоже высказывать свое мнение», – сказал 
старейшина района.    

Таких жителей района особенно ждали 
на Дне открытых дверей. Среди пришедших 
можно было увидеть и молодых людей, и 
старшего возраста, был бывший министр 
образования и судья. Помимо знакомства 
со зданием на ул. Нунне, 18 и его историей, 
слушатели могли побеседовать с руководите-
лями района и города. Алар Няэме находился 
в распоряжении гостей целый день, кроме 
того, часть своего драгоценного времени им 
посвятили вице-мэры Мерике Мартинсон и 
Калле Кландорф.

Говоря о насущных проблемах, доктор 
Мартинсон озабоченно подтвердила, что за-
кончившиеся уже в середине ноября боль-
ничные деньги во многих сферах угрожают 
сделать невыносимыми для пациентов и без 
того длинные очереди на лечение. И все же 
есть луч надежды, считает она: новое пра-
вительство республики ищет возможности 
уменьшения очередей и запросило предло-
жения также от медиков. 

«В городе Таллинне активно занимались 
поддержанием и развитием здоровья», – с 
удовлетворением могла сказать вице-мэр. 
По ее словам, инициированные Кесклинна-
ской управой серии ходьбы с палками и оздо-
ровительные проекты  принадлежат к числу 
положительных примеров. Вице-мэр похва-

лила также за отличную работу заведующую 
отделом соцобеспечения Кесклиннаской 
управы Марье Пальяк.  

Бегло ознакомив с городским бюджетом 
на 2017 год, Мерике Мартинсон отметила, что 
благодаря добавившимся суммам можно 
увеличить предложение всех социальных 
услуг в Таллинне. Немного подрастут также 
зарплаты работников в сфере защиты детей 
и социальных работников. По-прежнему вы-
плачиваются однократные прибавки к пен-
сии, на которые в городском бюджете преду- 
смотрено в целом почти 7 млн евро.  

Вице-мэр Калле Кландорф привел при-
меры планируемых инвестиций, самые важ-
ные из которых касаются центра города: ул. 
Рейди, парк Таммсааре, Калевский стадион, 
церковь Катарийны и т. д. Однако вторая по-
ловина обсуждения прошла скорее в озабо-
ченном тоне, поскольку центр по-прежнему 
является самым криминогенным районом 
столицы. По словам Кландорфа, это отражает 
и большие сокращения, проведенные за по-
следние три года в полиции. Конечно, МуПо 

взяла часть работы на себя, но закон не раз-
решает ей производить даже некоторые про-
стые действия (например, увозить с улицы 
пьяных).  

Вице-мэр Кландорф тоже выразил на-
дежду на то, что благодаря новому прави-
тельству сумеют решить многие проблемы и 
в Таллинне, и по всей Эстонии. Среди прочего 
он считает необходимым расширить права 
местного самоуправления и МуПо.   

Алар Няэме сказал, что подобные ме-
роприятия в Кесклиннаской управе следует 
проводить и дальше, но уже с другими чле-
нами городской управы. «Наши двери всегда 
открыты для горожан», – заверил старейши-
на Кесклинна.
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Завершение года бывает по-
своему меланхоличным и неволь-
но уводит мысли к прошедшему 
календарному году. На этот раз – 
к високосному году, который, к со-
жалению, несмотря на всего лишь 
24 дополнительных часа, принес 
миру изменений и катастроф, об-
разно говоря, с избытком, или на 
много дополнительных дней.

Правда, ученые утверждают 
(да мы и сами догадываемся), что 
наша память сохраняет больше по-
зитивного, чем негативного. Так что 
обратимся в радостной тональности к 
прошлому в это кажущееся человеку 
мистическим время уходящего года. 
Исходя из своей повседневной рабо-
чей сферы, остановлюсь на культур-
ной и социальной тематике, а также 
на делах Музея Народного фронта.

Календарь культурных со-
бытий Кесклинна заполнен плотно. 
С годами сформировались события с 
достойной традицией, которых с не-
терпением ожидают не только жите-
ли Кесклинна, но и жители всей Эсто-
нии, а также наши соседи. К их числу, 
например, относятся Дни Старого 
города. В этот календарь вошли так-

же мероприятия, появление которых 
было вызвано пожеланием местных 
жителей – в качестве примера мож-
но привести празднование Дня отца 
в Таллиннском спортхолле, в рамках 
которого отцы со своими детьми 
смогли провести спортивное и позна-
вательное воскресенье.

С другой стороны, серии летних 
концертов, детских спектаклей и 
экскурсий принесли качественное 
развлечение в различные парки и 
кварталы Кесклинна. Не всем по душе 
многолюдные и шумные культурные 
мероприятия, гораздо более при-
ятным и вдохновляющим кажется 
летний вечер, проведенный в обще-
стве близких людей под хорошую 
музыку. Однако музыкальный отдых 
мы предлагаем и в зимнее время. 
Состоявшийся пару недель назад 
кесклиннаский концерт Адвента мы 
организуем уже два года и при зна-
чительной поддержке публики про-
должим устраивать и дальше. Равно 
как и многие другие местные меро-
приятия – как новые, так и старые, 
крупномасштабные и камерные.

Разнообразными выдаются ра-
бочие недели и в нашем Социаль-

ном центре на улице Лийвалайа. 
Попутно стоит отметить, что название 
«социальный центр» (таково его юри-
дическое наименование) охватывает 
не только учреждение социальной 
направленности, но означает так-
же центр активности с самым раз-
носторонним амплуа и прекрасной 
атмосферой. За год увеличилось ко-
личество кружков по интересам, еже-
месячно проводятся познавательные 
встречи, открылась столовая, где по 
приемлемым ценам с понедельника 
по пятницу можно получить на обед 
здоровую пищу и так далее. В здании 
работает также дневной центр для 
пожилых людей, страдающих нару-
шением памяти, а социальные ра-
ботники района оказывают помощь 
нуждающимся в ней на дому.  

В отделе социального обе-
спечения на Пярнуском шоссе, 9 ра-
ботают прекрасные специалисты по 
вопросам назначения пособий и ока-
зания услуг, защите детей и так далее. 
Если культурные мероприятия быва-
ют хорошо заметны общественности, 
благодаря иной раз своему внешне-
му блеску, то работники отдела соци-
ального обеспечения ежедневно по-

могают десяткам и десяткам людей 
получить профессиональный совет 
и помощь по жизненно важным во-
просам.

Поскольку мы считаем важным 
улучшать ежедневные бытовые усло-
вия как клиентов, так и работников, 
мы особенно рады тому, что благода-
ря решению городской управы зда-
ние на Пярнуском шоссе, 9 в этом году 
получило новую вентиляционную 
систему, так что 2017 год начнется в 
ощутимо лучших условиях.

В школьные каникулы мы пред-
лагали семьям возможность бесплат-
ного посещения городских музеев. 
Продолжается проект, помогающий 
любителям водного отдыха чаще 
посещать водные центры. В сотруд-
ничестве с Красным Крестом прово-
дятся популярные рождественские 
мероприятия. Поздней весной мы 
проводим в зоопарке традиционный 
семейный день. Мероприятия про-
водились и будут проводиться – обо 
всем этом можно получить инфор-
мацию в отделе социального обеспе-
чения.

Для Музея Народного фронта 
2016 год имел особое значение. Ле-

том исполнилось 25 лет со дня вос-
становления независимости Эстонии. 
Мы праздновали это событие в тече-
ние всего года. Год начался составле-
нием второго издания трудов музея 
под названием «Вот были времена. 
Восстановившая независимость 
Эстонская Республика – 25». Книга 
увидела свет в августе и ее презента-
цию мы провели на торжественном 
совместном мероприятии в музее. 
Кроме того, мы открыли выставку 
«История нашего флага», с которой 
можно ознакомиться еще в течение 
двух месяцев.

К моменту написания этой пу-
бликации подошел к концу конкурс 
эссе для гимназистов под девизом 
«Будущее в наших руках». Поскольку 
окончательные результаты конкур-
са пока не известны, мы подведем 
итоги конкурса эссе в первом но-
мере газеты в новом году. Помимо 
упомянутых мероприятий, в музее 
собираются члены киноклуба, устра-
иваются встречи с народофронтов-
цами, проводятся веселые утренники 
для детей, мы вместе составляем 
временные экспозиции, расширяем 
архив и так далее. В новом году мы 

продолжим наши традиционные 
мероприятия и начнем целый ряд 
новых программ. Наша маленькая 
сплоченная команда приближается 
уже к четвертой годовщине музея.

2016 год уже вошел в анналы 
истории. Мы вступаем в 2017 год, в 
котором в последние дни января нас 
возьмет под свое крыло нуждающий-
ся в похвалах и внимании и вместе с 
тем ненадежный красный Петух.

Записанный в анналы истории: високосный 2016 год

В программе концерта старинные и совре-
менные православные рождественские пес-
нопения, а также другие шедевры духовной 
музыки. Ансамбль исполнит древнерусские, 
сербские, греческие духовные произведе-
ния.  В программе также оригинальное рож-
дественское песнопение из Сирии, которое 
исполняется на арамейском языке – языке 
Иисуса Христа. Помимо этого будут представ-
лены произведения Валерия Калистратова, 
Михаила Лагунова, Джона Тавенера, Галины 
Григорьевой, Валерия Петрова. 

Ансамбль ORTHODOX SINGERS завоевал 
репутацию высокопрофессионального хоро-
вого коллектива Эстонии, лауреат междуна-
родных конкурсов и постоянный участник 
европейских фестивалей. В составе ансамбля 

профессиональные музыканты, владеющие 
исполнительским стилем самых разных эпох. 
В своем исполнении певцы руководствуются 
знанием литургической практики Православ-
ной церкви, достижениями музыкознания и 
опытом хорового исполнительства. Глубокое 
внимание к каждому слову в песнопениях, 
безупречное звуковедение, продуманный 
динамический план и безукоризненное чув-
ство стиля отличают исполнительскую манеру 
ансамбля. Критики неоднократно отмечали 
также умение петь, сохраняя форму как еди-
ное целое, а также свойственное только этому 
ансамблю уникальное piano, напоминающее 
«таяние звука». Ансамбль существует уже бо-
лее 27 лет. Основатель, художественный руко-
водитель и дирижер Валерий Петров. 

Рождественский концерт 
ансамбля Orthodox Singers 

День открытых дверей  
в Кесклиннаской управе

В четверг, 5 января, ансамбль Orthodox Singers  
под управлением Валерия Петрова приглашает 
всех своих поклонников на традиционный 
Рождественский концерт, который состоится  
в таллиннской Домской церкви в 19 часов. 

Кесклиннаская управа 2 декабря пригласила горожан посетить ее 
здание и одновременно поговорить на важные темы городской жизни.  

Среди посетителей районной управы в День открытых дверей были и 
молодые люди, и старшего возраста. Фото Анны Николенко

Хелен Лаусма-Саар

заместитель старейшины 
Кесклинна, заведующая 
Музеем Народного фронта
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По сообщению Таллиннского транспортного департамента, начало зимнего 
порядка парковки в Старом городе отложено до 3 января 2017 года. Более 
точную информацию можно найти на домашней странице Таллинна  www.
tallinn.ee. Транспортный департамент напоминает, что все, кого затрагивает 
организация парковки в Старом городе и оперативная информация об этом, 
могут заказать себе  sms- или электронное почтовое извещение соответству-
ющего содержания.  

Вышел из печати традиционный календарь Кесклинна. 
В этом году распространение календаря отличается от прежнего: если в прошлые годы календарь по-

ступал в почтовые ящики вместе с газетой Kesklinn, то на этот раз мы раздаем календарь на рождественских 
и новогодних мероприятиях района. Те, кто не сможет попасть на такие мероприятия, могут бесплатно полу-
чить календарь в следующих местах:

• управа района Кесклинн на ул. Нунне, 18 
• социальный отдел и регистр народонаселения Кесклинна на Пярну мнт, 9 
• Социальный центр Кесклинна на ул. Лийвалайа, 32
• Дом Хопнера на Ратушной площади, 18 
• баня Рауа на ул. Рауа, 23

Введение зимнего порядка парковки  
в Старом городе задерживается 

Календарь 
Кесклинна 2017 

НОВОГОДНЯЯ 
НОЧЬ

Выступает

На площади Свободы
31-ого декабря 2016
в 22.45

Управа Кесклинн 
приглашает

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДОМЕ ХОПНЕРА  |  ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ЯНВАРЕ 2017 г.

Государственные науки

Здоровье Андрей Борисов, семейный врач

Покупка, продажа и обмен 
недвижимости

Витамины и минеральные 
вещества

11 января 2017 г.

25 января 2017 г.

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

14.00-15.30

1

3

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

Павел Варунин, председатель Общества 
культуры староверов Эстонии

Русский лубок: от первых 
образцов до творчества 
староверов Эстонии

18 января 2017 г. 14.00-15.302

Татьяна Калин, юрист и член правления  
Emirlin Consult Õigusbüroo OÜ

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

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

История и культура
Таллинна

С середины января в Социальном центре района Кесклинн  
(Liivalaia 32) начинается курс немецкого языка для пожилых. 

Стоимость месячного курса -  1.30, занятия будут проходить один  
раз в неделю по средам с 9.00 до 10.00 (на русском языке).  

 
Регистрация по телефону 6466 123  

или по электронной почте  
julia.tsaplogina@kesotskeskus.ee 

Курс немецкого языка  
в Социальном центре

На Ратушной площади до 7 января открыт 
Таллиннский рождественский рынок, который 
признан одним из самых красивых и недорогих 
в Европе. Рынок можно посетить каждый день с 
8 утра до позднего вечера, в новогоднюю ночь – 
до 2:30. Фото Анны Николенко
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27. jaanuaril 2017: Veemuusika ja teisi pilte helist. Vladimir Tarasov 
Vladimir Tarasov on vene päritolu Leedus elav muusik ja helikunstnik, kes eksperimenteerides heliga nii 
džässis kui ka kunstis loob mitmekülgseid teoseid. Näitusel eksponeeritakse tema installatiivse loomingu 
tähtteoseid, mh „Veemuusikat”.

Algusajad: kell 11.30 eesti keeles – Kumu hariduskeskuse programmijuhid; kell 14 vene keeles – 
kunstiteadlane Karin Taidre. Kestus 60 minutit. Kogunemine Kumu infolaua juures. Ringkäigul osalemine 
muuseumipiletiga (4 eurot).

Käsitöö- ja õmblusring Lea Pärna
Loovtööring Alli Luus
Klaasimaali ja nahkehistööring  Vilve 
Hermaküla
Võimlemine Eve Ello
Ravivõimlemine Mall Vasar
Toolitants Evi Karner
Seltskonnatants Truute Muruste
Line tants Ülle Jälle
Seeniortants Eve Jänes
Segarahvatantsurühm Linda Ehatamm,  
Toomas Ehasalu

Lauluklubi Vaike Sarn
Ansambel Vanaisad Vaike Sarn
Ansambel Liivalaid Vaike Sarn
Ansambel Miraaž Vaike Sarn
Orkester Liivabänd Aare Pehka
Inglise keele vestlusring Liia Võõras
Inglise keel algajatele ja 
edasijõudnutele Vaike Aarpuu
Arvuti kursused algajatele ja  
edasijõudnutele Arvi Käärd                                      
Bowling Matti Jaanus
Kepikõnd Aima Aru

60+ PROGRAMM KUMUS

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSES TEGUTSEVAD RINGID ja KURSUSED 2016-2017

21. detsember 2016

24.01.–24.03.2017

MUMMU ISTLIK 
TOOL

Hopneri majas
Raekoja plats 18
www.hopnerimaja.eu

ASHOT JEGIKJAN 
(maalid)

Näitus „Mummuistlik tool“ kutsub vaatajat mängima 
mummuistlike mõtetega ja otsima salapärast mummuistlikku 
tooli – pildilt, ruumist, või hoopis enda sisemaailmast.N

Ä
IT

U
S

Maailm me ümber on 
täis täppe ja ringe ja 
rõngaid ja mummusid... 
kuhu vaid vaatad!

LASTE
VANAMUUSIKA-
STUUDIO
Muusikaring eelkooliealistele lastele (3–6a) 
Alates 2017 jaanuar, igal laupäeval • kell 12.00–13.00

Info ja registreerimine  info@hopnerimaja.eu • tel 645 5321

Ringi eesmärk on  pillimängu, laulmise 

ja mängulise tegevuse kaudu laste

loovuse, musikaalsuse, laulmisoskuse 

ja rütmitunde arendamine. 

Toetume

pärimusmuusikale ja lastelauludele, 

mängime rütmi-, laulu- ja liikumis-

mänge.

Õpetaja MARIA STAAK 

(vanamuusika ansambel Rondellus)

18 € / kuu

2. jaanuaril Meelis Vahar (viiul), Tiia Tenno (orel)
9. jaanuaril Tiit Kiik (orel)                                        

16. jaanuaril Duo Kleio: Ivan Podyachev (violin), Linnea Hurttia (viola)
23. jaanuaril Tuuliki Jürjo (orel)
30. jaanuaril Olga Gams (orel)

Sissepääs vaba, annetus koguduse muusikatöö heaks

Muusikatunnid Püha Vaimu kirikus
Esmaspäeviti kl 18

Ootame uusi liikmeid kõigisse huvialaringidesse! Soovijatel helistada tel 6 466 123 või tulla kohale.
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SIIN VÕIB OLLA  
SINU REKLAAM!

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

21. detsember 2016

Hopner
Jazz
2

  T
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6.01
 kell 19

Raekoja plats 18
www.hopnerimaja.eu

Trio Maag on Argentiina tangode esitamisele 
keskendunud akustiline koosseis. Autentne 
tango instrument – bandoonium – koos 
kitarri ja kontrabassiga sobivad selleks 
ideaalselt. Kavas Astor Piazzolla, 
Dino Saluzzi, jt

Pilet 12/10 eur müügil Piletilevis ja 
tund enne kontserdi algust kohapeal.

AASTAVAHETUSE 
PIDU

esineb

Vabaduse väljakul
31. detsembril 2016 
kell 22.45

Tallinna Kesklinna Valitsus 
kutsub

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

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee T
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!PUITBRIKETT al.119.-
PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50

PUITBRIKETT al.119.-
PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50

Kesklinna 
kalender 

2017 
tasuta kõigile kesklinlastele!

Saadaval linnaosa valitsuses, sotsiaalkeskuses, Raua saunas jm.


