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Kesklinna valitsus soovib rahulikku advendiaega 
ja kutsub kõiki 8. detsembril kell 18 Jaani kirikusse 

advendiaja kontserdile!

Kesklinna valitsus 
avab uksed

Vanalinna päevadest

Kesklinna tänavate uuenduskuur

TALLINNA KESKLINNAS ELAB 
61 662 INIMEST.
Oktoobris suurenes linnaosa elanike 
arv 277 võrra (kogu Tallinnas 626 
võrra). Kesklinnas on aasta algusest 
lisandunud 1776 elanikku ehk linna-
osadest enim (linnas kokku 4377).
Allikas: rahvastikuregister, 1. november 2016

Tegu pole uue aja nähtusega. Üks tuttav näi-
tas hiljuti esimese iseseisvusaja Postimeest, 
kus pahane linnakodanik nurises Narva 
maantee ja Gonsiori tänava äärmiselt halva 
olukorra üle, millega raehärrad ei suvatse-
vat midagi ette võtta. Nurin jäi väiksemaks 
stalinliku režiimi aastatel, ent see ei tähenda-
nud, nagu oleksid linlased tänavate olukor-
raga rohkem rahul olnud. Linnavalitsust auk-
like tänavate eest sõimanud kodanik oleks 
noil aastatel lihtsalt Siberisse saadetud.

Praegune linnavalitsus peab tänavate 
olukorda tähtsaks ja seda meediakärast 
sõltumata. Muidugi ei jõua saata asfaldi-
laotajaid kohe kõikjale, kus on löökauk tek-
kinud, ent olulisemad kohendamist vajanud 
liiklusarterid on kas juba remonditud või siis 
läbivad uuenduskuuri järgmisel aastal. Tule-
musena julgen väita, et Tallinna kesklinnas 
on Eesti parimad tänavad. 

Selle aasta bilanss
Suurimad tänavu Kesklinnas tehtud teetööd 
olid Juhkentali ja August Weizenbergi tänava 
remont ning Jüri Vilmsi-Konstantin Türnpu-
Laagna ristmiku rekonstrueerimine ja foori-
de paigaldus. 

Juhkentali tänava 800-meetrisel lõigul 
uuendati teekate ja rajati haljasalad. Suurt 
tähelepanu pöörati  jalakäijate turvalisuse 

tõstmisele: ülekäigukohtade ette rajati vaeg-
nägijate hoiatamiseks reljeefsed betoon-
plaadid, ülekäiguradadele paigaldati LED-
tehnoloogial põhinev erivalgustus. Tööde 
maksumus kokku oli 730 000 eurot. 

August Weizenbergi tänava väljanäge-
mine muutus kapitaalremondiga kardinaal-
selt. Lõik Narva maanteest  Friedrich Robert 
Faehlmanni tänavani muutus ühesuunali-
seks ja rajati parkimiskohad. Olemasolev 
kõrghaljastus säilitati. Lisaks rekonstruee-
riti sidekanalisatsioon, rajati LED–valgustus, 
ehitati torustikud ja sademeveepumpla. 
Samuti rekonstrueeriti jalgratta- ja jalgteed 
August Weizenbergi tänava ääres. Ülekäigu- 
kohtade ette rajati vaegnägijate liiklemise 
hõlbustamiseks reljeefsed betoonplaadid.

24. oktoobril avasime pidulikult Viru tä-
nava. Aasta kestnud kapitaalremondiga viidi 
sõidu- ja kõnnitee sarnaselt Harju tänavaga 
ühele tasandile ja muudeti jalakäijate alaks. 
Tänavaalused kommunikatsioonid rekonst-
rueeriti ja parendati tänavavalgustust. Paigal- 
dati istepingid, korrastati väravatornide val-
gustus ja haljastus. 

Viru tänava autoliiklust piiravad nüüd 
neli graniitpollarit ja üks hüdrauliliselt juhitav 
pollar teenindavate sõidukite juurdepääsu 
tagamiseks. Jõuluturule suundujad saavad 
imetleda juba uut vana Viru tänavat.

Taastusremont tehti Narva maanteed 
Gonsiori tänavaga ühendaval Villem Rei- 
mani tänaval ja Ravi tänaval. Eriti oluliseks 
pean Ravi tänava kui ühe peamise Ida-Tallinna 
regionaalhaigla juurdepääsutee põhjalikku 
korrastamist. Asula tänava kapitaalremont 
on üks suuremaid teoksil olevaid.

Uuel aastal uue hooga
Tuleval aastal alustame kesklinnas mitme 
olulise teeprojektiga. Kindlasti esmane on 
Reidi tee, mille ümber on käinud kirglikke 
vaidlusi juba kuid. Usun, et tänaseks on lei-
tud erinevaid osapooli rahuldav variant. 

Vaidluste haripunktis tellis Tallinna linna- 
valitsuse tegevuses vigu otsiv majandusmi-
nisteerium projektile ekspertiisi Taani ette-
võttelt COWI A/S. Eks meil ole ikka toetutud 
kodutanumal peetavates vaidlustes välis-
maistele nupumeestele! Hävitava kriitika 
ootajad pidid aga pettuma, kuna valminud 
eksperthinnang ei leidnud Reidi tee planee-
ringus põhimõttelisi vigu. Viidati vaid sellele, 
et lahendus kaldub autokesksusele ja soovi- 
tati jalgrataste-autode kohtumiskohad pare- 
mini läbi mõelda. Nii et Reidi tee projekt lä-
heb käiku.

Jalakäijate rõõmuks algab ka Tammsaa-
re pargi kapitaalne ümberkujundamine. Olen 
nõus nende linlastega, kes on pargi halvale 

Reedel, 2. detsembril on Kesklinna valit-
suses Nunne 18 avatud uste päev.

„Kaasav valitsemine on mõistlik ja va-
jalik,” põhjendab Kesklinna vanem Alar 
Nääme avatud uste päeva korraldamist. 
„Kindlasti elab Kesklinna piires hulk selliseid 
inimesi, kes tunnevad keskmisest suuremat 
huvi linnajuhtimise üksikasjade vastu ja ta-
haksid mõne probleemi lahendamisel ka ise 
kaasa rääkida. Need kesklinlased on ooda-
tud meie avatud uste päevale, et nii linna kui 
ka linnaosa juhtidega näost näkku vestelda.” 

Nääme lisab, et kõikidele linnaelu teema- 
dele paraku ühe päeva jooksul aega ei jagu, 
keskendutakse turvalisusele laiemas tähen-
duses: „Püüame üheskoos vastata küsimu-
sele, kas elu Tallinna kesklinnas on turvaline 
ja mida selles vallas on kavas ette võtta. 
Teede-tänavate, öörahu ja õiguskorra kõrval 
hõlmab teema ka eakate, puudega inimeste 
ja teiste abivajajate turvalist toimetulekut. 
Neil teemadel saab arutleda ja küsimusi esi-
tada lisaks linnaosa ametnikele ka linnavalit-
suse liikmetele.”

Kesklinna valitsuse uksed on kõigile  
huvilistele avatud reedel, 2. detsembril ala-
tes kella 12. Selleks ajaks on oodatud need, 
kes soovivad tutvuda ka linnaosavalitsuse 
majaga. Kell 12.30 saab koos abilinnapea 
Kalle Klandorfiga arutleda Kesklinna turva-
lisuse üle. Järgmine tutvumiskäik Nunne 18 
maja ja töötajatega algab kell 14. Abilinnapea  
Merike Martinson tutvustab sotsiaalvald-
konna tulevikku alates kella 15. 

Kõigil huvilistel palume end registreerida 
kuni 1. detsembrini, saates e-kirja aadres-
sile kesklinn@tallinnlv.ee või helistades 
645 7200.

36. Tallinna vanalinna päevad toimuvad  
31. maist kuni 4. juunini 2017. Seekord on 
päevade juhtlause „Noor vanalinn”. 

Vt lähemalt lk 3.

Vaata ka...
Lk 2, 3 ja 7 Jõulud lähenevad

Lk 4 Ohtudele vastu 

Mõneski Eesti linnas võib peatänav püsida aastaid raskesti läbitavana ja kõnniteedel murtakse 
jalgu, aga see jääb erilise tähelepanuta. Tallinnas aga piisab, kui mõni kõrvaltänav rohke autovoolu 
tõttu amortiseerub ja tegemist on juba üleriigilise katastroofiga, Delfis kirjutatakse ja telekanalite 
uudistesaadetes räägitakse. 

Alar Nääme 

Kesklinna vanem

seisukorrale juba pikemalt tähelepanu juh-
tinud. Võtsin ka ise renoveerimise teema 
korduvalt kõneks, aga mitmel põhjusel tööde 
algus siiski venis. Praegu julgen kindlalt lu-
bada, et enam ei lähe pikalt aega, kui saame 
nautida linna keskset haljastut uuel ja täius-
likumal kujul.

Gonsiori tänav muutub põhiosas kolme- 
rajaliseks, ühissõidukeid ja kergliiklejaid  
eelistavaks. Kaks sõidurada on ühissõiduki-
tele, üks jääb vastavalt liiklusvoogude dünaa-
mikale muutuva suunaga rajaks. Uuendatava 
Maneeži tänava ja Laagna tee vahelise lõigu 
pikkus on ligi poolteist kilomeetrit. 

Lisaks on järgmisel aastal plaanis Sakala 
ja Krooni tänava täielik rekonstrueerimine, mis 
muudab selle piirkonna nii jalakäijatele kui ka 
autosõitjatele kergemini läbitavaks. Kadrioru 
tänavavõrgu moderniseerimine jätkub Vesi- 
värava tänavaga. Taastusremondi teeme Saku, 
Juurdeveo ja Türi tänaval, mis on kindlasti hea 
uudis sealsetele elanikele ja ettevõtjatele.

Nagu näha, käib Tallinna kesklinnas 
vilgas töö. Üldpilt on juba päris kena, pal-
ju saab kohe tehtud, aga veel rohkem jääb 
teha. Nagu ju teada, ei tohigi Tallinn kunagi 
valmis saada.

Varajane lumi peatas Asula tänava kapitaalremondi. 
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Juba kaks nädalat on Raekoja platsi keskmes seisnud ilus kuusepuu, et anda märku 
– jõuluaeg on lähedal.  

Algab jõuluaeg

Alar Nääme 

Kesklinna vanem

Sellel aastal andis talv endast varakult märku. Kojameestel ja tänava-
sahkajatel on olnud juba kuhjaga tööd, tehtud esimesed kelgusõidud 
ja mõneski paigas ilmunud hoovinurka naerusuised lumememmed. 
Raekoja platsil tervitab meid aga kähar jõulupuu, kus esimesel adven-
dil, 27. novembril süüdatakse küünal kristliku maailma suurima püha, 
jõuluaja alguse tähisena.

Muidugi on tänapäeval jõuludel sootuks teine tähendus, kui see 
oli 5. sajandil, mil Euroopas hakati esmakordselt adventi pidama. Ent 
siiski hindame ka täna võimalust aeg maha võtta, et mõelda elu püsi-
väärtustele, mida advent meile meenutab. 

Rahu ja süvenemise aeg
Advendinädalad on otsekui teekond, mille läbimine on vajalik, et õiges 
meeleolus, rahus ja rõõmus jõuludele vastu minna. See on valmis-
tumine ajaks, mil valgus võidab pimeduse ja päevad hakkavad taas 
pikemaks muutuma. Sellisena pakub advent sisekaemuse võimalust 
kõigile, olgu meie usutunnistus milline tahes, või puudugu tihedam 
seos kirikuga sootuks.

Advendiajal peaksime püüdma leida endas selle parema mina, 
mis kahtlemata peitub igas inimeses. Unustada tuleks vaen ja viha 
ning keskenduda neile väärtustele, mis liidavad perekonda, sõpru, 
kogukonda ja lõpuks kogu rahvast. See on eesmärk, mille nimel süü-
tame advendiküünlaid, sest kui me isegi jõuluajaks ei suuda unustada 
rivaalitsemist, pahatahtlikku kadedust ja väiklast kiusu, siis milleks me 
inimestena üldse kõlbame?

Sellel aastal läheme Eestis jõuludele vastu lootustega, mis seon-
duvad uue valitsuse ametisseastumisega. Tahaks uskuda, et mine-
vikku jäävad päevad, mil Eesti inimeste elujärg oli valitsuse jaoks 
teisejärguline, et meid ei hirmutata enam rändekriisi paratamatuse 
ja idanaabri sõjakusega. Muidugi peame olema valmis igasugusteks 
väljakutseteks, ent valmistumine end kaitsma ei pea tähendama pi-
devat trummipõrinat ja rusikaga vehkimist või vastu rinda tagumist. 
Mida tasakaalukamad ja rahumeelsemad oleme, seda enam väärime 
vabadust. 

Jõuluaeg on selleks, et oma mõtteis korda luua ja suhtumistes 
puhastuda. Ehk ei tõuse siis käsi enam nii kergesti netis mürgist kom-
mentaari kirjutama ega avane suu naabri suunas ränki sõnu lendu 
laskma. Koosolemise kultuur, teiste arvamusega arvestamise oskus 
olgu märksõnad, mis kannavad meid läbi jõulude uude aastasse. 

Mõistmise ja kaasamise vaimust oli kantud ka kohtumine asumi-
seltside esindajatega 22. novembril. Arutasime, milline peaks olema 
meie koostöö, mida ühtse kogukonnana ette võtame, kuidas lahenda-
me muresid ja pakume kesklinlastele enam võimalust oma linnaosa 
üle uhkust tunda. Loodetavasti tõuseb sellest arutelust kasu kõigile. 
Taas imetlesin inimesi, kelle hoolitsus oma kodu eest ei lõpe korteri 
välisuksega, vaid kes mõtlevad suuremalt ja julgemalt. Asumiseltsi-
dega kohtudes kogetud positiivne energia ja arukad mõtted on parim, 
mida advendiaega kaasa võtan.

Meie jõuluturust räägib ka New York
Mõni päev tagasi otsustasin teha väikese jalutuskäigu Kadriorus. Tal-
viselt karges jaapani aias kohtasin juhuslikult üht vana tuttavat, kes 
muuseas päris minult jõuluturu kohta. Kuulnud, et sellel aastal algab 
Tallinna talvine tippsündmus juba 18. novembril ning kestab 8. jaa-
nuarini, avaldas ta heameelt, et ilu ja melu Raekoja platsile varasema-
ga võrreldes veelgi pikemalt jätkub. „Meie perele on jõuluturul käimine 
traditsioon, milleta me jõule ega talve enam ettegi ei kujuta,” kinnitas 
tuttav lahkumisel.   

Tänaseks on jõuluturg, millest aastate jooksul on saanud parim 
osa meie linna talvisest näost, juba täies hoos. Jõuluturul kõndides 
sain jutule New Yorgist saabunud abielupaariga, kes oli meie vanalin-
nast ja turust suisa vaimustuses. Maitsvat hõõgveini rüübates tunnis-
tasid nad, et ei osanud ettegi kujutada midagi nii vahvat linnas, mille 
nimegi nad varem ei teadnud. 

Nende kahe kohtumise põhjal julgen kinnitada, et Tallinna jõulu-
turg on kuulus Kalamajast New Yorgini välja. See on paik, kust käivad 
läbi nähtavasti kõik linlased ja mida naudivad meelsasti meie külali-
sed. Kaasa võetakse vaimustus jõuluvalguses ilusast kuusest, lume-
mütse kandvatest müügikioskitest ja neid ümbritsevast keskaegsest 
linnast. Jõuluturg on nagu muinasjutt lapsepõlvest, mis ühtäkki on 
tõeks saanud. 

Järgmine Kesklinna Sõnumite number ilmub 21. detsembril.

Jõulud jõuavad!

Tallinn kandideerib taas Euroopa 
rohelise pealinna tiitlile 

Kuuse toomine Raekoja platsile 
avabki igal aastal sümboolse ukse 
Kesklinna jõulumaailma. Kohe täi-
tub see maailm sealsamas avatava 
jõuluturu, advenditulede, muusika ja 
paljude imeliste hetkedega. 

Tänavune jõulukuusk leiti Rapla-
maalt, see kasvas Käru vallas Jõe- 
külas Liivapõllu talu maadel. Pere-
mees Jaan Hansalu oli oma kaunist 
puud pakkunud tallinlasi rõõmus-
tama juba eelmisel aastal, kuid siis 
leiti pealinna jaoks jõulupuu lähemalt. 
Pealinna esinduslikuma jõulupuu va-
lik ei läinud tänavu siiski lihtsalt. 

Kesklinna vanem Alar Nääme: 
„Ma ei usu küll, et ilusad kuused 
oleksid Eestimaal otsa lõppenud, aga 
meile sobivas kauguses, mõõtmetes 
ja hea ligipääsetavusega jõulupuud 
ei õnnestunud tükk aega leida.” Siis 
tuligi Liivapõllu peremees appi. 

Tema pakutud kuusk on kaunis, 
kuigi mitte eriti kõrge. Raekoja platsil 
aegade jooksul nähtud rekordkõrgu-
sele jääb puu alla oma kuue-seits-
me meetriga. Kohev ja tihe võra aga 
korvab puudujäägi igati. Kes näinud, 
on puud kiitnud. Et suure puu vigas-
tamata langetamine on paras meist-
ritöö ja vahel on ka ligipääs pehme 
pinnase tõttu keerukas, varutakse 
tublisti aega. Raplamaal alustati tööd 
10. novembri varahommikul. Pärast 
edukat langetust tuli suure puu ok-
sad siduda, et see ohutult ja vigas-
tusteta pealinna toimetada. Kärust 
on Tallinna umbes sada kilomeetrit, 

mille läbimiseks kulub tavapäraselt 
kuni poolteist tundi, seekord tuldi ligi 
kaks korda kauem. Siiski läks kõik 
viperusteta ja jõulukuusega jõuti 
Raekoja platsile isegi veidi varem, 
kui ajakirjanikud oskasid valmis olla. 
Juba tunni pärast oli puu ka kenasti 
püsti tõstetud.

18. novembril süttisid jõulupuul 
tuled. Tänavu täiendati jõulukuu-
se valgustust ligi 2500 LED-tule ja 
150 dekoratiivkuuliga, lisandumas 
on veel sadakond kuldset ja punast 
südamekujulist ehet, igas 120 LED-
tulukest. „Kõik need on taaskasuta- 
tavast materjalist valmistatud, nii 
nagu Kesklinna valitsusele antud 
rohelise kontori nimetus tunnistab, 
et me oleme keskkonnasäästlikud,” 
tõdeb linnaosa vanem.

Jõuluturg kutsub
Samal päeval, 18. novembril avati 
Raekoja platsil jõuluturg. Linnasüda 
sarnaneb nüüd kuni kolmekuninga-
päevani muinasjutumaailmaga, täis 
jõulutuledes säravaid majakesi, mis 
on ikka kohale meelitanud mitte ai-
nult tallinlasi, vaid ka külastajaid üle 
Eesti ja välismaalt. 

Kolm aastat tagasi nimetas 
USA uudistekanal CNN meie jõu-
luturu üheks Euroopa kaunimaks. 
Äsja kuulutas Business Insideri 
Hollandi väljaanne Tallinna jõulutu-
ru ka Euroopa kõige soodsamaks. 
Siinse toidu, majutuse ja transpordi 
hindade poolest on meie jõuluturu 

Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030 seadis eesmärgi saada Tallinnale 
Euroopa rohelise pealinna tiitel aastaks 2018, ent see jäi saavutamata. Rohe-
pealinna tiitlit kannab 2018. aastal Hollandi linn Nijmegen, mis on ka varem 
finaali jõudnud. 

Linnavalitsus otsustas, et Tallinn püüab taas tiitlit saada 2019. aastaks. 
Kandideerimistaotlus tuleb esitada veel tänavu novembris ja võitja selgub  
tuleva suve alguses.

Euroopa rohelise pealinna tiitlit annab välja Euroopa Komisjon, hinnates 
linnade panust keskkonna parandamisse.

Soovin kõigile kaunist  
advendiaega! Ja käige kindlasti 
jõuluturul – te ei kahetse.

Jõulukuusk saabus Raekoja platsile 
10. novembril politseieskordi saatel.

taööl on erikava. Tulge kõigest osa 
saama!

Ettevõtjate jõuluallee
avatakse advendiaja saabudes ja jääb 
tuledesse kuni 15. veebruarini 2017. 
Kesklinnas tegutsevad ettevõtted on 
juba kahel varasemal aastal projek-
tis osalenud, dekoreerides tuledega 
igaüks ühe puu Rävala puiesteel. 
Kolmandaks aastaks on osalejaid üle 
veerandsaja ja mida rohkem puid nad 
on nõus valgustama, seda enam jõu-
lutunnet kesklinnas on. 

Meie jõuluallee on leidnud ka-
jastamist ka rahvusvaheliselt tänu 
siinse koostööpartneri emafirmale 
MK Illumination. 

Vaid loetud päevad on jäänud 
jõulude ja aastavahetuseni, kuid sel-
leks ajaks kavandatud sündmustest 
juba järgmises lehes.

külastamine teistest odavam. Brit-
tide jaoks on parim sihtkoht Tallinn 
ja teisel kohal Riia, selgus Euroopa 
jõuluturgude baromeetri andmetest.

Jõuluhõrgutiste ja käsitöötoode-
tega kauplemine on vaid väike osa 
jõuluturust, seal leidub tegevust nii 
väikestele kui ka suurtele. Lapsi 
rõõmustavad karussell ja jõuluvana 
ning suurel laval esinevad sajad laul-
jad ja tantsijad. Jõuluvana seab end 
sisse oma kontoris ning iga päev 
kella 12–18 saab talle luuletusi lu-
geda ja kingisoove esitada. Parimad 
salmilugejad ja väga head lapsed 
saavad ka maiustusi.

Jõuluturg on avatud kuni 7. jaa-
nuarini 2017 iga päev kella 10–19, 
kuid soojendavaid jooke võib saada 
hilisõhtuni. Kultuuriprogramm laval 
on reedeti ja laupäeviti kella 17–19 
ja pühapäeviti kella 12–14. Uusaas-
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Poodi jõulurõõmu ostma 

Kesklinna sportlik isadepäev 

Mõni nädal tagasi tähistasime 
Kesklinna isadepäeva sportliku 
perepäevaga Tallinna spordihal-
lis. See oli tore pühapäev kõigile 
kesklinna peredele, kes soovisid 
ühiselt tegutseda ja oma lähedas-
tega aega veeta. Nõnda aktiivselt 
tähistame kevadel ka emadepäeva 
ja ehk teisigi meie kultuuriruumis 
olulisi tähtpäevi. 

Advendiaja alguses kutsume 
kesklinlasi advendikontserdile Jaa-
ni kirikusse. Sellega anname mär-
ku, et peame oluliseks traditsioone 
ja pereväärtusi, elutervet keskkon-
da. Et juba paari päeva pärast on 
esimene advent, räägimegi täna-
ses lehes palju jõuludest ja adven-
diajast. Nii selle pühaliku perioodi 
ajaloolisest tähendusest, aga ka 
tänasest reaalsusest – kommerts-
jõulude pealetungist. 

Oli omamoodi pelutav, sooja 
tunde asemel hoopiski tõrget te-
kitav, et juba oktoobri lõpus jäid 
poodides silma värvilised jõulueh-
ted ja muu pudi-padi. Osavalt eks-
poneeritud jõulukauba eesmärk on 
meelitada poodlejaid, ahvatleda 
ostma ja aina ostma. Kommerts-
maailm näib aina varem alustavat 
jõulupromo – ostmisega jõuludeks 
ettevalmistuste tegemist. Teisi-
sõnu peaks jõulude ootus justkui 
möödumagi ostmise üle üha pead 
murdes ja poode külastades. 

Mida detsembri keskpaiga 
poole jõuame, seda sagedamini 
ikka ja jälle küsitakse: „Mitu kinki 
on sul juba ostetud?”, „Kas oled 
ikka kõigi lähedaste jaoks kingitu-
sed ostnud?” Jõuluaja möödudes 

omakorda hakatakse võrdlema 
saadud kingitusi, sel moel kinke, 
nende tegijaid ja saajaid justkui 
lahterdades. 

Tahes-tahtmata jääb tunne, et 
advendiaeg on kaotanud oma sü-
gava mõtte – olla rahu ja ootuse 
aeg. Pealetungiv tarbimis- ja ra-
hakultus võtavad võimust. Kui me 
sellega iga aastaga üha rohkem 
kaasa läheme, röövib kommerts-
maailm meie hingerahu, mis lõpeb 
omakorda väärtuste pankrotiga. 

Üks päästerõngaid kom-
mertsjõuludest pääseda oleks 
tähistada jõule kinkideta. Suhted, 
lähedaste inimeste märkamine 
ja nendest hoolimine on ju kingi-
tustest olulisemad! Selle asemel, 
et veeta advendiaeg ühest kau-
banduskeskusest teise joostes ja 
sobivaid kinke otsides, peaksime 
veetma talvist pimedat aega hoo-
pis lähedastega. Küpsetades koos 
piparkooke, jalutades või ka lihtsalt 
omavahel rääkides, kuulates-mär-
gates üksteist.

Teine võimalus vältida kom-
mertsjõule on teha üks ja tõeliselt 
vajalik kingitus, millest saajad 
tõesti rõõmu tunnevad, sest selle 
järele on eluline vajadus. Erinevad 
heategevusorganisatsioonid viivad 
kingituse kokku kingiootajaga, kel-
le rõõm on ehe ja suur. Tõeline ad-
vendi- ja jõulurahu jõuab nii kinkija 
kui ka kingi saajani just läbi sellise 
heateo. Jõulu- ja advendiaeg ongi 
ju heategude aeg!

Ajalooliselt on jõulud meie 
rahvakalendris kõige olulisem 
püha jaanipäeva kõrval. Kuigi 

jõuluaeg algab ametlikult 24. det-
sembrist, laieneb pühadetunne, 
rahu- ja ootuse aeg tervele kuule. 
Advendiaeg tähendabki saabumist 
ja ka selle aja kombed on seotud 
ootamisega. Olgu siis selle väljen-
dus näiteks kuuseokstest advendi-
pärja valmistamine, et esimesest 
advendist jõulupühani süüdata 
sel iga nädal üks küünal lisaks. 
Usutakse, et igihaljad kuuseok-
sad, millest pärg valmistatakse, on 
kestvuse ja muutumatuse sümbol. 
Roheline on rõõmu, sära, lootuse 
värv: me ootame ja igatseme mil-
legi ilusa ja olulise tulemist ning 
usume, et oodatav ka saabub. 
Nii sümboliseerib advendipärja 
rohelus lootuse ja ootuse aega, 
millest tõeliselt osasaamisest me 
unistame. 

Las tulla saabuv advendiaeg 
oma ajaloolise mõtte vaimus ja 
jäägu kommertsmaailmast mõju-
tamata. Rahulikku advendiaega!

Isad ja lapsed tähistasid 13. novembril Tallinna 
spordihallis isadepäeva üheskoos mängides ja 
sportides. Kaheks tunniks jagus ajaviidet batuudil, 
korvpalliplatsil ja maadlusmatil, lisaks sai osaleda 
200 meetri ja teatejooksus, kõrgus- ja kaugushüp-
pes ning end muulgi moel proovile panna. 

Sportliku isadepäeva algataja, Kesklinna vanem 
Alar Nääme hindab isa eeskuju laste tervisekäitumi-
ses: „Kindlasti kasvavad tervemad lapsed seal, kus 
füüsilist aktiivsust hinnatakse kõrgemalt kui tundide 
kaupa diivanil lesimist või nutiseadmega mängimist. 
Isa saab siin olla parim eeskuju.” 

Sportmängude kõrval sai kontrollida ka oma tervise- 
näitajaid. Kõik tegevused spordisaalis olid tasuta ja 
iga osaleja sai kingituse. Loositi välja auhindu. Päeva 
aitasid Kesklinna valitsusel korraldada päästeamet, 
Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet, maadlusklubi Kor-
rus3, Elamusõppe labor, spordiklubi Audentes, Tal-
linna Kiisupere lasteaed, Bar Homies ja Street Work- 
out. Aega sisustasid päästeameti maskott Nublu ja 
päevajuht Erkki Sarapuu. Toetasid Saku õlletehas 
veega, Horeca-Service õuntega, LTT hulgimüüja Cido 
kõrrejookidega.

Helen Lausma-Saar

Kesklinna vanema asetäitja, 
Rahvarinde muuseumi juhataja

ehk kommertsjõulude pealetung

36. Tallinna vanalinna päevade 
ideekavandite konkurss

36. Tallinna vanalinna päevad toimuvad 31. maist 4. juunini 2017 juhtlausega „Noor vanalinn”. 

Juhtlause lähtub nii vanalinna igavikulisest olemusest, alati üllatavast ja uut pakkuvast perspektiivist kui ka 
laste ja noorte kultuuriaastast 2017. 

Tallinna väärikas ja unikaalne vanalinn on hinnatud kultuuripärand, mis lummab nii kohalikke elanikke kui 
ka külalisi. Vanalinna olemus ja areng sõltub koostööst selle kogukonna, ametiasutuste ja ettevõtete vahel. 
Arenev vanalinn näib nooruslik ja edumeelne. Nooruslikkus seostub vabaduse ja elurõõmuga, mida peaksid 
tunnetama nii vanalinna elanikud kui ka läbisõidul külalised. 

Vanalinna päevade juhtlausest lähtudes on eesmärk võimaldada noortel mõista Tallinna vanalinna kui 
UNESCO poolt hinnatud maailma kultuuripärandi väärtust, tehes seda ennekõike noori kõnetavas uuendus-
likus võtmes. Läbi traditsiooniliste, aga ka uute interaktiivsete sündmuste tahame tuua noori vanalinna ja 
kujundada seega väärtushinnanguid, samas kaasata eri põlvkondi jätkusuutlikuma ja terviklikuma elukesk- 
konna nimel.

Vanalinna päevade korraldaja Kesklinna valitsus kuulutab välja ideekonkursi eesmärgiga leida kont-
septsiooni toetavaid kultuuri- ja vabaajaprojektide ideekavandeid, mille elluviimist sobivusel ka rahaliselt 
toetatakse.

Ideekavand peab olema kvaliteetselt ja tehniliselt teostav, atraktiivne ning hästi mõistetav. Ootame 
traditsioone hindavaid, eri generatsioone ühendavaid ja vanalinna päevadele lisaväärtust pakkuvaid ideid. 
Ideekavand võib eeldada teostust nii üksiktegevuse kui ka sarjana.

Ideekavand ei kvalifitseeru, kui: 
• see ei ole esitatud tähtajaks; 
•  see ei vasta ideekonkursi tingimustele.

Laekunud ideekavandid läbivad kaks hindamisvooru. Esimesest voorust pääseb edasi ideekavand, mis  
vastab vähemalt kahele järgnevale tingimusele: on omapärane, innovaatiline, kunstiliselt kõrgetasemeline  
või sisuliselt läbimõeldud.

Teises voorus hinnatakse ideekavandeid 100 punkti skaalal järgmiselt: 
• idee sisu – maksimaalselt 50 väärtuspunkti;
• idee argumenteeritus  – maksimaalselt  20 väärtuspunkti;
• idee kvaliteetne teostatavus – maksimaalselt  15 väärtuspunkti; 
• idee omapärasus ja uudsus – maksimaalselt  10 väärtuspunkti;
• kujunduskeele (tüpograafia, värvide ja fotode jms) kasutus – maksimaalselt  5 väärtuspunkti. 

Ideekavandite valik:
• Iga komisjoni liikme poolt igale ideekavandile hindamiskriteeriumide lõikes antud väärtuspunktid liidetakse 

ja igale ideekavandile arvutatakse keskmine hinne. Selle alusel koostatud pingerea põhjal tehakse otsus 
ideekavandi lülitamise kohta vanalinna päevade ametlikku programmi. 

• Komisjonil on õigus teha ideekavandi autorile ettepanek lülitada väljapakutud ettevõtmine vanalinna päevade 
programmi osalise toetusega või korraldaja täieliku omafinantseerimisega.

Komisjon võib konkursi hindamisele kaasata vastavalt vajadusele eksperte. Eksperdil on õigus osa võtta 
komisjoni koosolekutest, kuid tal puudub otsustamisel hääleõigus.
Komisjoni töö loetakse lõpetatuks pärast konkursitööde hindamist ja otsuse fikseerimist lõpp-protokollis. Vaja-
dusel esitatakse märkused võidutöö edasise täiendamise vajalikkuse kohta ja edasise tegevuse põhimõtted.

Konkursitöö esitada Tallinna mittetulundustegevuse toetuste taotlemise iseteeninduskeskkonnas  
https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus.

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2017. Kõiki taotlejaid teavitatakse komisjoni otsusest  
hiljemalt 17. veebruaril 2017.

Lisainfo: 36. Tallinna vanalinna päevade peakorraldaja Toni Käsper, toni.kasper@tallinnlv.ee, 645 7220 

JÕULUHOMMIK „JÕULUD LÄBI AEGADE” 
1. detsembril kell 10–11 ja 11–12
Jõuluhommik lasteaiarühmadele ja kooliklassidele. Räägime lastele jõulutraditsioonidest läbi aegade, 
millal hakati koju tooma kuuske ja kuidas see komme alguse sai. Mängitakse jõulumängu ja saab 
maitsta vanaaegseid jõulumaiustusi. Igale rühmale on 45 minutit. Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev 
registreerimine.
Registreerida saab e-posti teel rrmuuseum@rrmuuseum.ee või telefonil 644 8193.

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

NÄITUS „VALIMISREKLAAM LÄBI KAHE AASTAKÜMNE” 
7. detsember 2016–26. veebruar 2017
Audru kooliõpilase Lauri Tolmatsi kogutud valimisreklaamide näitus aastatest 1990–2015. Näha saab 
valimisreklaamidega seotud esemeid: plakateid, T-särke, kruuse, pastakaid, tikutoose jne.

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

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.

DETSEMBER RAHVARINDE 
MUUSEUMIS

Vabaduse väljak 9  •  tel 644 8193  •  rrmuuseum@rrmuuseum.ee
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Käes on pime sügistalve aeg, mil 
tunneme rohkem vajadust turvalise 
ümbruse järele. Tihti on kuulda öisel 
ajal ringi liikuvatest võõrastest auto-
dest, teateid tuleb võõrasse aeda ja 
majapidamisse piiluvatest inimes-
test. See ajendab kogukonna rah-
vast otsima võimalusi turvatunde 
tõstmiseks. Naabrivalve on ideaalne 
ja odavaim turvalisuse tõstmise viis.

Koostöös loodud väärtus
Naabrivalve eesmärk on tõsta ela-
nike turvalisust kodus ja lähiümb-
ruses enda aktiivse tegutsemise 
tulemusel. Ühisesse tegevusse 
kaastakse naabrid, politsei, kohalik 
omavalitsus ja naabrivalve ühing.

Naabrite koostöö on piirkonna 
turvalisuse nurgakivi, mis toimib 

põhimõttel „hooli, märka, reageeri”. 
Naabrivalve abil on lihtsam naab-
ritega tuttavaks saada ja seeläbi 
märgata võõraste kahtlast tegevust. 
Juba naabrivalve plakatite ülessead-
mine loob turvalisema ümbruskon-
na. Naabrivalvesektorid on loodud 
enam kui 550 Eesti paigas üle 11 
000 liitunud majapidamisega. Aas-
tas luuakse Eestis 30 uut naabrival-
vepiirkonda, Tallinnas Kesklinnas on 
neid moodustatud üle 20. Viima-
sena allkirjastati naabrivalvesektori 
tegevus Luite asumis.

Eesti Naabrivalve ühingult saab 
tellida turvalisusalast koolitust, kus 
annavad soovitusi politsei, pääs-
teameti, kohaliku omavalitsuse ja 
naabrivalve esindajad. Populaarsed 
on maakondades ja linnades kor-

raldatavad ohutuspäevad. Turvali-
suse suurendamiseks on ka teisi 
võimalusi koostöös turvafirmadega. 
Mõnes Lasnamäe korteriühistus 
kasutatakse kombineeritud turva-
lahendust, mis on suurtes korter-
majades väikeste kuludega ja annab 
häid tulemusi. 

Esmane on siiski hoolivus oma 
naabrite suhtes. Kui sina aitad naab-
rit, aitab tema sind. Henry Ford on 
öelnud: „Kui kõik liiguvad edasi 
koos, siis kordaminek tuleb iseene-
sest.”

Häirenupp
Eesti Naabrivalve on välja töötanud 
teenuse üksi elavate või suure osa 
päevast üksi kodus veetvate ini-
meste jaoks. Et õnnetuse korral abi 
kutsuda, on randmel kantav häire-
nupp neile asendamatu abivahend. 
Nupuvajutusest piisab, et appi rut-
taks koolitatud vabatahtlik, tuttav ja 
usaldusväärne inimene lähikonnast. 
Täpsem info selle kohta on kodule-
hel häirenupp.naabrivalve.ee.

Kuidas liituda naabrivalvega
1. Eeldus on huvi kodukoha turvali-
suse parandamise vastu.
2. Jaga mõtet oma naabritega.

Naabrivalve – hooli, märka, reageeri

Hiljuti avalikustatud Tartu ülikoo-
li laboris tehtud Eestis aktiivselt 
levitatava toidulisandi Cellfood 
koostise analüüsi tulemused pa-
nevad meid uuesti arutlema toidu-
lisandite kasulikkusest ja kahjulik-
kusest. Eesti Päevalehe andmetel 
ostis seda umbes 1200 inimest, 
aga Eestis on saadaval sadu kui 
mitte tuhandeid USA-s, Iisraelis, 
Venemaal, Šveitsis, Saksamaal ja 
paljudes teistes maades toodetud 
toidulisandeid. Võib liialdamata 
öelda, et iga Eesti elanik on vähe-
malt kord elus võtnud toidulisan-
deid.

Juhtum Cellfood’iga, mille 
koostises on ainult väävelhape ja 
kraanivesi, on kahetsusväärne. Sel-
lega ei tegele mitte meditsiiniasu-
tused, vaid prokuratuur. Alatud on 
isikud, kes teenivad raha, kasutades 
ära inimeste soovi olla terve, pakku-
des neile kasutut või isegi kahjulikku 
toodet. Sellistele kätt ei anta, neil on 
halb maine ja nende tegevust piira-
takse.

On üldteada, et inimeste usk 
imedesse on piiritu. Inimene on loo-
mult laisk ja rumal, ta ei taha pingu-
tada, et endast ja oma tervisest roh-
kem teada saada, ei taha sportida 
ega jälgida oma toitumist. Ta otsib 
imerohtu, mis üleöö muudaks elu 
paremaks. Võtad ühe ja oledki noor, 
terve, ilus ja õnnelik. 

Toidulisandite kasulikkusest 
räägitakse kõikjal: kodus, tööl, 
kaupluses, televisioonis. Kui usku-
da reklaame, aitavad toidulisandid 
kõikide haiguste vastu alustades 
nohust ja lõpetades vähiga. Tooteid 
on tuhandeid, kõigiga ei jõua tege-
leda isegi asjatundjad. Mis nendes 
värvilistes plastikkapslites on, pole 
teada. Aga me usume inimesi, kes 
neid meile soovitavad. Sageli on 

toidulisandite turustajad meditsii-
nitöötajad või nendeks kehastunud 
inimesed. Olen kindel, et sedasorti 
toodangut võib osta ainult aptee-
gist või usaldusväärsetelt tarnijatelt. 
Muul viisil – interneti, telefonimüügi, 
ajalehekuulutuse kaudu või eraars-
tilt – hankides võite alt minna. Head 
toidulisandid on segud, kuhu kuu-
luvad taimsed preparaadid, kiud- 
ained, ensüümid. Sellised lisandid 
võivad organismi puhastada, suu-
rendada immuunsust ja tõsta too-
nust. Ent toidulisandid pole ravimid 
ja imelist tervendamist neilt oodata 
ei tasu. Kahju teha need aga võivad. 
Vale annus, kui koostis pole teada, 
võib viia tervise järsu halvenemise-
ni, ka võivad ilmneda kõrvaltoimed. 
Ilma arstiga nõu pidamata ei tohi 
osta mingit ravimit, eriti kui teave 
sellest on ajalehes, televisioonis või 
internetis.

Kokkuvõtteks: meie lapselik 
usk toidulisanditesse on osa usust 
„võlutabletti”. Sellist asja ei ole! Kui 
soovite hoida tervist, järgige tervis-
likke eluviise, liikuge rohkem, toitu-
ge õigesti. Ja olge rõõmsad!

Mõned lihtsad turvasoovitused:
• Korralik uks ja lukk aitavad kodu turvalisemaks muuta.

• Uksesilm aitab kindlaks teha, kes on ukse taga.

• Ka kodus olles hoia välisuks lukus.

• Eramaja aias töötades hoia majauks lukus.

• Aiatöid lõpetades paiguta tööriistad suletavasse ruumi.

• Vii jalgratas, rulluisud jms pärast sõitu majja, kuuri või garaaži. 

Võlutabletti pole olemasFoto: munitsipaalpolitsei amet

Vladimir Afanasjev

kirurg-onkoloog

Ennetame talviseid ohte! 
Tallinna kriisikomisjonis 9. veeb-
ruaril 2012 vastu võetud tege-
vuskava ennetusmeetmetest jää-
purikate ja libedate kõnniteedega 
seotud ohtude ärahoidmiseks keh-
tib tänini. Kava paneb kohustused 
kinnistute-ehitiste omanikele.

„Kinnistute või ehitiste omanike 
poolt rakendatavad ennetus-
meetmed:
• korraldada katuste ja fassaadide 
regulaarseid ülevaatusi võimalike 

probleemide tuvastamiseks;
• puhastada ja korrastada katuste 
räästad, vihmaveerennid ja -torud 
ning aegsasti eemaldada katustelt 
lumi;
• hinnata katuste soojapidavuse 
vastavust nõuetele (vajadusel telli-
da termograafilised pildid) ning va-
jadusel fassaadide soojapidavuse 
vastavust;
• selgitada välja katuste soojus-
tamiseks vajalike tööde maht ja 
maksumus;

• teostada katuste soojustamiseks 
vajalikud tööd;
• paigaldada vajadusel elektrisoo-
jenduskaabel katuste vihmavee-
rennidesse ja -torudesse;
• tagada vajadusel turvavarustuse 
ning tööohutuse tagamiseks muu-
de vajalike vahendite olemasolu; 
• tagada kõnniteede libedusetõrje 
teostamiseks vajalike puistemater-
jalide olemasolu.”

Samuti tuleb silmas pidada, 
et kinnistult, selle puhastusalalt ja 
hoone katuselt ei ole lubatud lükata 
lund sõiduteele. Kui puudub või-
malus ladustada lumi oma kinnis-
tul, tuleb see ära vedada.

Munitsipaalpolitsei amet hoia-
tab sõidukiomanikke: ärge parkige 
sõidukit lund või jääpurikaid täis 
räästa alla. Eelmiseks nädalaks oli 
mupo saanud kahjustatud autode-
ga seoses neli väljakutset (fotol 
Keevise tn). 

25. november 2016

3. Liitumissoovi korral valige endi 
hulgast tulevase naabrivalvesektori 
vanem, kes esindab sektori liikmeid 
koostööpartneritega suhtlemisel.
4. Täitke ühingust või naabrivalve 
kodulehelt saadud blanketil nimeki-
ri elanikest, kes soovivad liituda ja 
edastage nimekiri naabrivalve ühin-
gule.
5. Naabrivalvesektor alustab koos-
töölepingu sõlmimisel.

6. Sektori liikmed saavad oluliste 
numbrite lehe kõikide naabrite ja 
koostööpartnerite kontaktidega ja 
infomaterjali nõuannetega turvalisu-
se parandamiseks.
7. Naabrivalvepiirkonna märgista-
miseks saate vajaliku arvu plakateid 
ja kleebiseid.
8. Liitumistasu on 1 euro majapi-
damise/korteri kohta ja aastamaks 
samuti 1 euro. 

9. Juriidilise liikme liitumistasu on 
10 eurot ja aastamaks samuti 10 
eurot.
Lisainfot saab kodulehelt 
www.naabrivalve.ee ja 
telefonil 652 2522.

Jüri Siim

Eesti Naabrivalve maakondlik 
arendusjuht
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Kohtumisõhtute sari 
keskraamatukogus

Neljapäeval, 8. detsembril kell 
17.30 on kavas teemaõhtupoolik 
„Toit ilukirjanduses”, kus kirjandus-
teoste näidetel arutletakse tegelaste 
toiduvalikute, söömisharjumuste 
jms üle. 

Kohtumisi juhib ajaloolane ja 
kirjanik Milvi Martina Piir, kes on 
mitme romaani ja luuleraamatu au-

tor. Osalejad on oodatud arutlema 
tsitaatide, konteksti ja tähenduste 
üle ning soovi korral tutvustama 
omalt poolt mõnd teemaga haaku-
vat raamatut.

Sarja sihtrühm on inimesed, kes 
on seni oma huvi nende teemade 
vastu rahuldanud peamiselt aime- 
või tarbekirjandusega lugemisega. 

Uudse lähenemise eesmärk on näi-
data ilukirjanduses peituvaid võima-
lusi ja tuua juurde uusi ilukirjanduse 
lugejaid. Osavõtt on tasuta ja kõik 
huvilised on oodatud! Kohtumiste 
sarja toetab Eesti Kultuurkapital. 

Raevangla seinad  
sosistavad saladusi

Fotomuuseum raekoja taga kutsub kuulama vanu lugusid. Hämar talv koos hääli summutava 
lumevaibaga lubab külastajatel kella 12–19 silmad sulgedes kuulata, mida räägivad meile peaaegu 

700 aastat vanad raevangla paksud paeseinad. Taskulambiekskursioonidel kell 15 ja 17 jutustatakse 
põnevaid lugusid, on ka ühepäevane pop-up näitus „Parafotograafia”. Külastajaid oodatakse  

muuseumi neljal korrusel toimuvaga tutvuma ka omal käel.  
 

Sissepääs muuseumipiletiga. 

Ekskursioonide registreerimine foto@linnamuuseum.ee, 
lisainfo www.linnamuuseum.ee/fotomuuseum.
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Kunstiline juht GRIGORI MALTIZOV
EVGENI SVIRIDOV (barokkviiul) · ANNA DMITRIEVA (barokkviiul)

SOFIA MALTIZOVA (barokktšello)
IMBI TARUM (klavessiin)

K O N T S E R D I S A R I

VÄÄRT MUUSIKA VÄÄRT MAJAS!

Magic Baroque
Ansambel Baltic Baroque 
originaalinstrumentidel

P 25. detsember · kell 17
Hopneri maja

Kavas Vivaldi, Bach, Telemann, Biber jt

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

Fotokonkurss „Aastaring Tallinnas”

Konkursil osavõtuks kvalifitsee-
ruvad fotod, mis on jäädvustatud 
2016. aasta jooksul ja 2017. aasta 
jaanuaris. Konkursi tingimustega 
saab tutvuda kodulehel http://foto-
konkurss.tallinn.ee/.

Võistlustöid saab esitada ala-
tes 27. novembrist 2016 kuni 15. 
jaanuarini 2017. Kõik tööd, mis 
vastavad konkursi tingimustele, 
avalikustatakse 16. jaanuaril. Avalik 
hääletamine toimub 16. jaanuarist 

kuni 22. jaanuarini konkursi kodu-
lehel.  

Konkursile saab iga osaleja üles 
laadida kuni neli fotot. Fotod ei pea 
omavahel moodustama tervikut, 
neid võib lisada ühekaupa. Kon-
kursile esitatud töid hindab kom-
munaalameti juhataja käskkirjaga 
kinnitatud komisjon, kes valib välja 
võidutöö ja kümme äramärkimist 
väärivat tööd. Rahva lemmik sel-
gub avaliku hääletuse tulemusena 

konkursi kodulehel. Komisjoni poolt 
väljavalitud võidutöö autor saab 
auhinnaks peegelkaamera Nikon 
D3400+18-55mm VR Kit Black. 
Avaliku hääletuse parima töö autor 
saab auhinnaks Nikon 8 GB mälu-
kaardi ja fotoalbumi.

Head pildistamist!

Tallinna kommunaalamet korraldab 27. novembrist kuni  
22. jaanuarini veebipõhise fotokonkursi „Aastaring Tallinnas 
2016”, et leida linnast uusi ja huvitavaid fotosid, mis 
jäädvustaksid sündmusi, inimeste tegevust ja linna- 
pildi muutumist eri aastaaegadel. 

Raepress
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Ants Üleoja pälvis raemedali 

Maestro Ants Üleoja (sündinud 1936) on tunnustatud 
Eesti koorijuht, kes on juhatanud Vabariiklikku Koori-
juhtide Segakoori, TPI Akadeemilist Meeskoori, Tallinna 
Kammerkoori ja Eesti Inseneride Meeskoori. Ta on ol-
nud Eesti Rahvusmeeskoori ning ETV ja Raadio Sega-
koori peadirigent, aastakümneid nii üldlaulupidude kui 
ka mitme koolinoorte laulupeo üldjuht ja Gaudeamuse 

üliõpilaslaulupidude Eesti kooride üldjuht. Ants Üleoja 
on koostanud ka populaarseid koorilaulukogumikke. 
Hindamatu on tema töö pedagoogi ja koorimuusika pro-
pageerijana. 

Taotluse anda Ants Üleojale tema 80. juubelil rae-
medal esitas Tallinna kultuuriamet. Tunnustus anti üle 
20. novembril Mustpeade majas.

Tunnustatud koorijuht ja õppejõud Ants Üleoja pälvis 
kauaaegse pedagoogitöö ja silmapaistva tegevuse eest 
Eesti koorilaulutraditsiooni arendamisel Tallinna raemedali.

Keskraamatukogu (Estonia pst 8) rõdusaalis toimuvad 
temaatilised õhtupoolikud, kus tõmmatakse paralleele 
tarbe- ja teatmekirjanduse ning ilukirjanduse vahel. 

Keskaegne lugu Tallinnast

Lugu põhineb muistsel saksa pärimusel koll Rupertu-
sest, kes legendi järgi vaatas aknast, kas lapsed hästi 
käituvad. Pahad lapsed pistis ta kotti ja viis kaasa. Näi-
dend kasutab Rupertuse motiivi, mis seotakse looga 
eesti soost orvust Jantsist, kes satub kurja meistri õpi-
poisiks. Appi tulevad sõber Liispet ja meistri maja head 
vaimud, kuni tubli poisi saatus õnneliku pöörde teeb. 
Lustlik tegevus kaasab lapsi ja õpetab nii häid väärtusi 
kui ka julgust nende eest välja astuda.

Vanalinnas asuva Hopneri maja eriline ajalooline 
interjöör tutvustab lastele keskaegset eluolu vanas Tal-
linnas, meistrite ja õpipoiste tööd ning selleaegseid suh-
teid. Tegevustikus on oluline roll vanalinna vaimudel ja 

kummitustel ning loo käigus saab selgeks, miks mõnes 
majas vahel vaime liikumas nähakse ja kes nad sellised 
on. Vaimud-kollid on naljakad ja positiivsed.

Lavastaja Anne Velt, kunstnik Inna Fleisher, näitlejad 
Katrin Valkna, Tarvo Krall, Merilin Kirbits, Hans Kaldoja, 
Hannes Prikk, Tiina Adamson ja Sebastian Talmar.

Etendused on Hopneri maja keskaegses diele’s ja 
sobivad lastele vanuses 5–11 eluaastat.

Pileteid on saada veel järgmistele etendustele:  
5. ja 7. detsembril kell 10 ning 10. ja 11. detsembril kell 
13. Piletid müügil Piletilevis. Rühmapiletite broneerimine 
janne@hopnerimaja.eu või 5334 5441.

Ajateater mängib juba kolmandat talve järjest, kuid sellel 
aastal viimast korda keskaja Tallinna lugu „Rupertuse 
heategu”. 
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Agulimaja kitsukeses keldris 
elas kirp Krapsti. Elas küll, aga 
mis elu see oli! Kelder oli nii 
tilluke, et seal ei jätkunud isegi 
kirbule ruumi hommikuti kor-
ralikult võimelda. Kuna võima-
lus spordiga tegelemiseks puu-
dus, muutus Krapsti loiuks ja 
lohakaks. Ta ei viitsinud enam 
isegi hambaid pesta, koibadest 
rääkimata. Ega nii räpases ümb-
ruses polekski pesemisest suu-
remat kasu olnud. Süüa polnud 
keldris samuti mitte muhvigi, ri-
puta või hambad varna. Nii niru 
oli Krapsti elu!

Viimaks sai Krapstil virele-
misest isu täis ja ta otsustas pare-
mat elu otsima minna. Aga kui-
das keldrist välja pääseda? Vaat 
see oli pähkel, mille katkiham-
mustamiseks kirbumõistusest 
nappis. Ent kus häda kõige suu-
rem, seal abi lähedal! Ühel ke-
nal päeval lõid hoovil mängivad 
lapsed keldriakna palliga pu-
ruks. Tee vabadusse seisis valla 
ja Krapsti kargas pikemalt mõt-
lemata aknast välja. Ta maandus 
räämas hoovis, mille ühes nur-
gas losutas viltuvajunud puu-
kuur, teises aga uhkeldas suur 
roheline prügikonteiner. Ent 
Krapstil polnud aega ümbrust 
uurida. Õuel ukerdas pulstu-
nud sulgedega rääbakas tuvi ja 
kirp otsustas, et kasutab lindu 
sõiduvahendina. Ta oli nimelt 
jõudnud äratundmisele, et siin 

endalegi ootamatult maandus 
ta kõnniteel nuuskiva karvase 
koerakese sabatupsul. „Seiklus 
jätkub!” hõiskas Krapsti ja jäi 
ootama, mis edasi juhtub. 

Aga juhtus järgmist. Koera-
kese juurde, kelle tõupuhtaisse 
karvadesse kirp oli pesa tei-
nud, astus moekalt riides daam. 
Naine haaras koerakese sülle ja 
viis üles korterisse. Oli see alles 
elamine! Kümme tuba, säravad 
lühtrid ja antiikmööbel! Kraps-
ti mõistis, et on sattunud väga 
ettevõtlike või siis lihtsalt õnne-
särgis sündinud inimeste koju. 

Naine viis koera vannitup-
pa ja pani vee jooksma, et loo-
make peale õueskäiku kenasti 
puhtaks küürida. Muidugi ei 
jäänud Krapsti ootama, kuni ta 
pesuveega rentslisse kupatatak-
se. Rändkirp kargas koera sa-
balt maha ja kalpsas elutuppa, 
kus mahutas end mugavale dii-
vanile. Telekast jooksis parajasti 
seriaal, milles kaks saksa polit-
seinikku kiirteel kurikaelu taga 
ajasid. Krapstile see film meel-
dis, sest oli ilma suurema pin-
gutuseta jälgitav. Kirp sirutas 
koivad välja ning nautis tunnet, 
mis käib kaasas rikkuse ja elus 
edasijõudmisega. 

Peagi tuli vannitoast proua 
ja istus samuti diivanile. Kor-
raga silmas ta kirpu ning kuigi 
Krapsti oli viisakas ja püüdis 
isegi kraapsjalga teha, ehmus 
naine satikat nähes niivõrd, et 

minestas. Kui nüüd korteri-
peremees koju jõudis, leidis ta 
eest minestanud abikaasa. Mees 
tõi köögist vett ja pritsis seda 
naisukesele näkku. Too tuligi 
teadvusele ja osutas hirmunult 
diivanile, kurtes, et nende kor-
terisse on asunud elama para-
siit. „Püüa kirp jalamaid kinni 
ja viska välja!” nõudis ta.  

Aga seda ei kavatsenud pere-
mees teha. „Mõtle vaid,” manit-
ses ta naist, „kui „Reporteri” või 
mõne muu kurja telesaate tegi-
jad peaksid kuulma, et meie, 
lugupeetud miljonärid kirbu-
ga jandime, pistavad nad meid 
kohe saatesse. Kogu eesti rahvas 
hakkab siis meie üle naerma!”

„Aga mida teha?” nuuksus 
abikaasa.

„Meil tuleb uus korter osta ja 
praegune kirbule jätta, nii pole 
skandaali karta,” arvas mees 
targalt.

Mõeldud – tehtud! Krapsti 
jäigi kümnetoalise vanalinna 
korteri peremeheks, miljonärid 
aga kolisid Tiskresse.  

Sellest päevast peale oli 
Krapstil fantastiline elu! Avar, 
valgusküllane ja mugav elami-
ne, toitu täis külmkapp ja sadat 
kanalit edastav telekas – mida 
enamat on kirbul täielikuks 
õnneks tarvis! Eks elu ole sage-
li õnnemäng: hommikul istud 
räpases keldris, aga õhtu võtad 
vastu vanalinna luksuskorteris.

Kirp Krapsti tähelend
nurgataguses hoovipugerikus 
puudub endast lugupidaval kir-
bul helge tulevik ning 
selle nimel tuleb 
leida võimalus 
vabasse ja ilu-
sasse maailma 
jõuda. Hopsti! 
maandus sati-
kas linnukese 
sulgede vahel. 
Tuvi tõusis lendu 
ja nüüd võis vahva 
kirp kodulinna kõr-
gustest uudistada. Oli 
see vast suur ja uhke 
oma tornmajade, ki-
rikute ja laiade tänava-
tega! „Ikkagi pealinn!” 
ümises Krapsti tunnus-
tavalt ja ootas, kuhu 
tuvi tiivad teda kan-
navad. 

Lind tegi linna kohal 
vahva kaare ja maandus 
Vabaduse väljakul. Sulelisel oli 
selleks oma põhjus: üks tuvi- 
mammi oli väljakuserva maits-
vat saiapuru poetanud. Raasu-
kesi nokkiva parvega ühinedes 
kaotas Krapstit kandev tuvi 
valvsuse ega märganud, kuidas 
kirjuvöödiline kass ligemale hii-
lib. Võimsa hüppega püüdis see 
tuvikarjast mõnd priskemat lin-
du kätte saada. Tuvidel õnnestus 
küll viimasel hetkel lendu tõus-
ta, ent vaene Krapsti, kes pol-
nud kiireks pagemiseks valmis, 

lendas tuvi seljast suure kaarega 
otse kassi karvadesse.

Ega siingi viga polnud – soe 
ja mõnus! Krapsti sättis end pa-
remini istuma ja vaatas, kuhu 
kassi jalad teda kannavad. Kõuts 
tegi tiiru piki Harju tänavat, sil-
kas Nigulistest üles ja otsustas 
seal ühest paokil keldriaknast 
sisse pugeda. „Ainult mitte ta-
gasi keldrisse!” ahastas Krapsti 
ja tegi kassi turjalt meeleheit-
liku hüppe. Kirbul vedas, sest 
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Tallinna noortevolikogu uus koosseis 
Tasuta spordihommik linlastele

Operatiivteavitus 
vanalinnas parkijale

Botaanikaaias näeb maagilisi nõiataimi

Tallinna linna noortevolikogu kuuendasse 
koosseisu valiti 21 liiget: seitse õpilaste, 
seitse üliõpilaste ja seitse noorteühenduste 
esindajat. Kandideerida said 14–26-aasta-
sed noored, kelle elukoht rahvastikuregistri 
andmetel on Tallinn.

Noorteühingute sihtrühmas osutusid 
valituks Karl Mattias Sepp, Mirell Repson, 
Taavid Mikomägi, Evelin Marjamägi, Rain 
Pärnaste, Tuuli Põhjakas ja Kristjan Lukk. 

Üliõpilastest valiti noortevolikogusse 

Danila Kuznetsov, Liina Mõttus, Karl Songi-
sepp, Sten Laansoo, Valetina Moskaljova, 
Mai Andresson ja Agnes Alajõe. 

Õpilastena said noortevolikokku Nikolai 
Borzov, Markus Annilo, Merilin Anijärv, Mii-
kael Raun, Erico Truus, Sandra Saimra ja 
Ermo Helmelaid.    

Noortevolikogu uus koosseis alustas 
tööd novembris eesmärgiga esindada ja 
kaitsta Tallinna noorte huve.

Kolmapäeval, 30. novembril kell 8 pee-
takse pealinna neljas linnaosas spordi-
hommik, mille raames saavad huvili-
sed osa võtta tasuta treeningutest. 

Spordihommiku eesmärk on tule-
tada inimestele meelde, et mõõdukas 
liikumine on aastaringselt tähtis ning ka 
pimedal ja külmal ajal on linnas selleks 
võimalusi. 

Treeningud kestavad 45 minutit ning 
leiavad aset Kesklinnas, Kristiines, Pirital 
ja Lasnamäel.

Tasuta treeningutele on oodatud 
kõik huvilised: nii need, kes igapäevaselt 
harjunud sportima kui ka need, kes soo-
viksid just nüüd liikuva elustiiliga algust 
teha. Iga spordihommikul osalenu saab 
pärast treeningut kaasa värskendava 
smuuti. Treeningud toimuvad Tallinna 
spordihallis, Lasnamäe kergejõustiku-
hallis, Pirita spordikeskuses ja Kristii-

ne spordimajas. Tallinna spordihallis  
(Herne 30) algab kell 8 treening nime-
ga Nike Training Club, mida juhendab  
Sigrid Laan. Tegu on energilise treeningu-
ga, kus keskendutakse jõu, südametege-
vuse ja painduvuse arendamisele. Lisaks 
kasutatakse kambavaimu ja meeskonna 
motiveerivat jõudu, et ammutada ener-
giat kogu päevaks. Treening sobib kõigile 
– nii algajatele spordiharrastajatele kui ka 
võistlussportlastele. 

Spordihommiku peakorraldaja on 
Tallinna spordi- ja noorsooamet. Lisa- 
infot leiab www.tallinn.ee/spordihommik.

Transpordiamet teatab kõikidele, keda 
puudutab vanalinna parkimiskord ja ope-
ratiivne teavitamine, et alates selle aasta 
sügisest on võimalik tellida endale vasta-
vasisuline sms- või e-teavitus.

Vanalinna parkimiskorralduse teadete 
saamiseks tuleb minna Tallinna isetee-
ninduskeskkonda aadressil www.isetee-
nindus.tallinn.ee; siseneda süsteemi kas 
ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu; 
valida menüüst „Isikuandmed ja teavitu-
sed”; sisestada oma isikuandmed ning 
teavituste tellimiseks märgistada rida 
„Vanalinna parkimiskorralduse teated” lin-
nukesega (NB! täpsema info saamiseks 
on soovitav sisestada ka kehtiv e-posti 
aadress) ja vajutada „Salvesta” nuppu. 
Seejärel jääb oodata teavitusi.

Teenus on tasuta ja selle tellimiseks 
ei pea olema vanalinna elanik. 

Tallinna botaanikaaias saab selle aasta vii-
masel temaatilisel näitusel tutvuda nõiatai-
medega.

Esindatud on nii meie kultuuris tuntud 
raviomaduste ja maagiaga seotud taimed 
kui ka maailma eri paigust pärit eksootilised 
taimed. Näituse ühe kuraatori Urmas Laan-
soo sõnul on tegu avastusretkega taimede 
müstilisse maailma.

Näitus „Nõiataimed” on avatud botaa-
nikaaia palmimajas 27. novembrini kell 11-
16. Ekskursioonid toimuvad kl 12; lisaks 
27. novembril Helle Kaasiku loeng Amazo-
nase vihmametsadest pärit psühhedeelse 
taimetee ayahuasca rituaalse kasutamise 
viisidest ja tulemustest ning maailma tai-
mede tänuriitus Errol Varese eestvedami-
sel.

Piparkoogid enne ja nüüd

Piparkoogi-traditsioon ulatub pal-
ju kaugemale ajalukku kui tavapä-
raselt arvatakse. Esimesed teated 
piparkoogisarnastest vürtsikatest 
meekookidest ulatuvad juba Vana-
Egiptusesse ja Mesopotaamiasse. 

Nende Euroopasse jõudmist 
seostatakse ristisõdalaste ja vürt-
side sisseveoga 11. sajandil. Kesk-
ajal olid piparkookide valmistamise 
põhitoorained jahu, mesi ja vürtsid: 
kaneel, kardemon, muskaatpähkel, 
koriander, nelk, ingver, vürts, pipar, 
aniis, apelsini- või sidrunikoor, haki-
tud pähklid. Kuni 18. sajandi lõpuni 
said piparkooke endale lubada vaid 
rikkamad linnakodanikud. Alates 
19. sajandist, kui mesi asendati 
odavama suhkrusiirupiga, said pi-
parkoogid kättesaadavaks ka liht-
rahvale.

Piparkooke seostatakse tä-
napäeval eelkõige jõuludega, kuid 
varasemalt valmistati neid aasta-
ringselt erinevate tähtpäevade pu-
hul: usupühad, pulmad, ristsed ja 
muud perekondlikud tähtpäevad. 
Keskaegse Euroopa pidustustel ja 
laatadel olid piparkoogid ühed po-
pulaarsematest maiustustest. Pi-
parkookidele on läbi ajaloo omista-
tud ravivaid, maagilisi ja õnnelikuks 
tegevaid omadusi. Arvati, et solda-

ti-, relva- või kindlusekujuliste pipar-
kookide kinkimine kasvatab vaprust 
ja julgust. Naised andsid oma lem-
mikrüütlitele sageli tüki piparkooki, 
et see neile turniiridel õnne tooks, 
või sõid ära oma „piparkoogiabikaa-
sa”, sest ebausu järgi parandab see 
võimalusi pärisabikaasa leidmisel. 
Mehe ja naise kujutamine küpse-
tiste vormis lisas abieluõnne. Pipar-
koogisüdame kinkimist väljavalitule 
võrdsustati armastuskirjaga. 

Ka piparkookide välimusele ja 
sümboolikale on läbi ajaloo erilist 
tähelepanu pööratud. Need on alati 
olnud erikujulised ja pilkuköitvad. 
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Just niisuguseid puuvorme kasutab piparkoogimeister Petrus Kurppa 
Hopneri maja keskaegses avatud kaupmehetoas.

Margit Sellik

Tallinna spordi- ja noorsooameti 
peaspetsialist

Raepress

Piparkoogid olid oma aja uudiste 
edastajad, kujutades uute kuninga-
te, imperaatorite või kuningannade 
portreesid. Hoolikalt kujundatud 
piparkoogid olid ainus „graafiline di-
sain”, mis jõudis tavaliste inimeste-
ni. Need olid omamoodi tänapäeva 
ajakirjade ja kunstiraamatute eel-
käijad. Kloostrites valmistati usulist 
sümboolikat kandvaid vürtsikooke. 
Piiblistseene, pühakuid ja kroonitud 
päid kujutavaid koogikesi söödi mit-
mesuguste pühade ajal ning müüdi 
palveränduritele.

Kuningad tõid õukonda tihti 
pagareid Euroopa kaugematestki 
nurkadest. Kutselised piparkoogi-
meistrid olid niivõrd kõrgelt hinna-
tud, et neile anti madala staatusega 
leivaküpsetajatest eraldi magamis-
kambrid. Piparkookide retseptid ja 
traditsioonid varieeruvad eri maa-
des. Piirkonniti olid koogid pehme-
mad ja paksemad, kohati õhukesed 
ja krõbedad. Retseptid olid hoolikalt 
valvatud saladused, mida anti põl-
vest põlve edasi.

Enamikus Euroopa linnades oli 
oma kohalik piparkoogipagarite pe-
rekond kui mitte lausa gild. Suurem 
osa piparkoogipagaritest tegutses 
losside läheduses, kus neil oli rikas 
klientuur. Eriliseks tegid vana aja pi-
parkoogid puidust vormid, millega 
anti nii kuju kui ka muster. Esimesed 
erikujulised reljeefsed puuvormide-
ga vormitud piparkoogid valmisid 
15. sajandi keskpaigas. 25x15 cm 
suurusi vorme tehti peenekiulisest 

pärna-, kase-, õuna-, pirni-, kirsi- ja 
vahtrapuust, harvem savist või lub-
jakivist. Metallist piparkoogivorme 
hakati kasutama alles 18. sajandil. 
Kasutati ka kombinatsioone, kus 
puuvormiga vajutati taignale reljeef- 
ne kujutis ja metallvormiga lõigati 
piparkook taignast välja. Paljud puu-
nikerdajad töötasid tol ajal ainuüksi 
piparkoogipagarite juures, kelle hul-
gas oli ka neid, kes vorme ise niker-
dasid ja kunsti oma poegadele edasi 
õpetasid. Nii kuulus Praha jõukaima 
piparkoogiküpsetaja pärandisse 500 
nikerdatud vormi! Saksamaa õpipoi-
sisüsteemi järgi tuli piparkoogipagari 
meistri tiitli saamiseks osata vor-
me nikerdada. Piparkoogivormide 
kujundamiseks ja väljalõikamiseks 
palkas käsitöölisi tihti ka kuninglik 
perekond, kes vajas oma eneseuh-
kuse upitamist. Seepärast toetasid 
kuninglikud perekonnad ka kunste, 
näiteks piparkoogivalmistamist ja 
uhkete vormide nikerdamist.

Piparkookide kaunistamise tar-
vis töötasid eraldi kunstnikud, kes 
ilustasid küpsetisi kullatise, hõbe-
da, peegli- ja klaasikildudega ning 
maalides neile pilte. Kaunistustega 
reljeefseid piparkooke valmistati 
spetsiaalsest kergitusaineteta taig-
nast, mida ei söödud, vaid kasutati 
seina või aknakaunistusteks, et oma 
jõukust näidata ja säilitati aastaid. 
Mittesöödavad koostisosad siiski 
hiljem keelustati, sest inimesed kip-
pusid kehvematel aegadel ka neid 
piparkooke nahka pistma.

Foto: Turu muuseum/Ania Padzik

Keskaja  toidukultuur
Võõrale maale 
reisides tavatsetakse 
enamasti ikka 
tutvuda kohaliku 
köögiga ning lasta 
end üllatada selle 
maitsetel. Nii nagu 
tänapäeva turistil 

aitab osasaamine võõra maa söögi- ja 
joogikommetest seda maad ja rahvast 
mõistetavamaks ja lähedasemaks muuta, 
nii juhatab toidukultuur huvilisi ka 
möödunud aegade ühiskondade ja 
inimeste parema tundmaõppimise 
juurde. Loengus keskaja toidukultuurist 
vaadeldakse, mis iseloomustas keskaja 
kööki ja kokakunsti. Kõnekas pole mitte 
ainult toidusedel ise, vaid samavõrra 
tähtsad on ka tolle aja inimeste hoiakud 
ja suhtumine söömisesse-joomisesse. 

Isand Hopneri kaupmehema-
jas tutvustab 26. ja 27. novembril 
kell 12–17 keskaegsete pipar-
kookide meister Petrus Kurppa 
(Soomest) puuvormidega pipar-
kookide küpsetamist. Samal ajal 
toimuvad ajastutruud töötoad (pa-
kutrükk, küünalde meisterdamine, 
piparkookide kaunistamine, kesk-
aegsete peakatete valmistamine, 
keskaja tantsud)  kogupereteater ja 
loeng keskaja toidukultuurist, kus 
vaadeldakse, mis iseloomustas 

keskaja kööki ja kokakunsti. Kõne-
kas pole mitte ainult toidusedel ise, 
vaid samavõrra tähtsad on ka tolle 
aja inimeste hoiakud ja suhtumine 
söömisesse-joomisesse. Osalevad 
kauplejad, kes pakuvad ehedat kä-
sitööd ja omavalmistatud piparkoo-
gitaignat.

Koostatud Smithsonian, HOBI ja 
piparkoogimaania.ee põhjal
Lisainfo www.hopnerimaja.eu

26. november
12–13 Kogupereetendus „Iiri lood”  

Tammsaare Teater
12–17 Piparkoogimeister Petrus Kurppa 

12–17 Piparkookide kaunistamise töötuba
12–17 Küünalde meisterdamise töötuba

12–17 Pakutrükk
14–17 Keskaegsete peakatete töötuba  

Jana Volkega
14–15 Keskaegne toidukultuur,  

teadmisi jagab Inna Jürjo
15–16 Isand Roman tutvustab  

Hopneri maja (vene keeles)

16–16.30 Keskaegsed tantsud
12–17 Käsitöökaupmehed

27. november
12–17 Piparkoogimeister Petrus Kurppa 

12–17 Piparkookide kaunistamise töötuba
12–17 Küünalde meisterdamise töötuba

12–17 Pakutrükk
15–16 Kohtumine ajalooaineliste  
raamatute autori Indrek Harglaga 
15–16 Emand Marju tutvustab  

Hopneri maja (eesti keeles)
12–17 Käsitöökaupmehed
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Tallinna linnamuuseum korraldab 27. novembril kella 11–16 
arheoloogiateemalise meeleoluka perepäeva „Killud toovad õnne”. 

Toimuvad töötoad, kus lapsed võivad meisterdada ja eksperimentaalarheoloogias kätt proovida.  
Saab ka arheoloogilisi väljakaevamisi proovida ja leitud potikillu põhjal mõelda, milline ese see kunagi  

on olnud. Ekskursioonidel tutvustatakse linnamuuseumis eksponeeritavaid arheoloogilisi leide. 

Ekskursioonid on eesti ja vene keeles.

Arheoloogiateemaline perepäev

25. november 2016

Kesklinna tuleb koolikohti lisaks
Linnavolikogu otsuse kohaselt 
lõpetatakse Vana-Kalamaja täis-
kasvanute gümnaasiumi tegevus 
ühinemisel Linnamäe vene lütseu-
miga. Senise gümnaasiumi majja 
tuleb aga Gustav Adolfi gümnaa-
siumi 1.–6. klassi õppehoone. 
See loob Kesklinna ja Kalamaja 

piirkonda juurde täiendavaid koo-
likohti. Hoone Kalamajas mahutab 
umbes 800 õpilast.

„Linn peab tulema toime põhi-
kooliõpilaste arvu kasvuga ja leid-
ma sotsiaalselt ja majanduslikult 
vastuvõetava lahenduse, kasutades 
olemasolevaid ruume võimalikult 

optimaalselt ning reguleerides õp-
pekohtade arvu erinevate piirkon-
dade ja koolide vahel,” põhjendas 
abilinnapea Mihhail Kõlvart. 

Muudatuste jõustudes saavad 
Gustav Adolfi gümnaasiumi põhi-
kooli õpilased hakata 1. septembrist 
2017 koolis käima ühes vahetuses.

Seenioride ülikool 

Liivalaia tänavale tuleb Uuskasutuskeskus

Vanades Büroomaailma ruumides (Liivalaia 29) avata-
vas Uuskasutuskeskuses saab lisaks kasutatud riietele, 
mööblile, raamatutele ja nõudele esmakordselt osta ka 
vanadest asjadest ümberdisainitud (re-design) ese-
meid. Uue elu saanud asjadega on kohal näiteks Puh-
vetkapp, Kalamaja Printsess ja Maarja Kikilipsud. Lisaks 

võetakse kohapeal annetustena vastu kõik majapidami-
ses üle jäänud korralikud, puhtad ja terved esemed.

Varem kesklinna inimesi teenindanud Tatari Uus-
kasutuskeskus jääb samuti alles, kuid sulgeb 25. no-
vembril remondiks uksed. Keskus avatakse uuesti 19. 
detsembril. 

Esmaspäeval, 28.novembril kell 10 avab Uuskasutuskeskus 
Liivalaia tänaval oma teise esinduse kesklinnas.  

Tantsiks salsat või hoopis bachata’t ? 

Tallinna kesklinnas asub Eesti va-
nim ja suurim salsakool Casa de 
Baile. Seda tantsukeskust on küm-
ne tegevusaasta jooksul külastanud 
juba enam kui 10 000 inimest. Siin 
saab õppida peamiselt ladina- ja 
afrotaustaga partnertantse, millest 
kõige laiemalt tuntud on kindlasti 
salsa ja tango. 

Populaarsed on tantsurahva 
pidudel ka teised stiilid, näiteks 
bachata ja kizomba. Pole kuulnud-
ki? Võid näiteks YouTube’is natuke 
asjaga tutvuda, kui sa kohe pole 
valmis pistma tantsukingi kotti ja 
tõttama Vabaduse väljaku poole, 
mille lähedal kool asub. Uued tant-
sukursused algavad iga kuu esime-
ses pooles ja rohkem infot saab hu-
viline aadressilt www.tantsukeskus.
ee  või Facebookist Casa de Baile 
lehelt.

Erinevalt seltskonna- ja rah-
vatantsust ei koosne partnertants 
kindlast kavast, mida pähe õppida 
ja siis koos viimistleda. Tantsuhuvi-
lised õpivad trennis kindlaid märke 
ja tehnikaid, millest ise hiljem tants 
kokku panna. Õpetaja näitab grupile 
sammud ette, laseb proovida ning 
juhendab. 

Sõna „partnertants“ jätab ehk 
mulje, et huviline peaks õppima 
tulles kaasa võtma kindla partneri, 
kellega koos harjutada. Tegelikult 
pole selleks otsest vajadust, sest 
trennis on kombeks kogu aeg paa-
rilisi vahetada, et ei harjutaks tant-
sima ainult ühega. Loomulikult pole 
aga partnerivahetus kohustuslik; nii 
mõnegi paari jaoks on ühine tantsu-
trenn ka väärtuslik aeg teineteisele.

Treeningud toimuvad tavaliselt 

esmaspäevast neljapäevani, neljal 
õhtul nädalas. Edasiseks harjutami-
seks on aga arvukalt tasuta pidusid, 
kus saab jalga keerutada vähemalt 
viiel õhtul nädalas – enamasti kesk-
linnas Narva maanteel Cubanita 
kohvikus (sissepääs tasuta). 

Kursustena toimuvate treenin-
gute (8 korda kuus, 2 korda nä-
dalas) maksumus on 45-50 eurot 

kuus. Casa de Baile pakub ka kin-
kekaarte, millest võib algaval jõu-
luhooajal saada tore kingiidee, sest 
tants pakub ju rõõmu nii liikumisest 
kui ka seltskonnast! 

Rõõmsa kohtumiseni tantsu-
trennis Tallinna südalinnas Pärnu 
mnt 19 Casa de Baile tantsukesku-
ses! 

Väljas kisub külmaks ja pimedaks, aga tahaksid pärast 
tööd midagi toredat teha, võib-olla ka sõpru ja pereliikmeid 
kaasa võtta. Või tahaksid hoopis uusi sõpru leida? Tule siis 
tantsutrenni! 

NB! Seenioride ülikooli kohad on täis!

7. detsembril kell 12 AJALUGU JA KULTUUR
Heie Treier, kunstiajaloolane: „Louis Kahni dialoog Kuressaare lossiga”

14. detsembril kell 12 ÜHISKONNATEADUS
Galina Ozdoba päästeametist ning Mari-Liis Mölder politsei- ja piirivalveametist:  

„Koduohutus ja varavastased kuriteod”

21. detsembril kell 12 TERVIS
Kalju Paldis, geobioloog: „Vee vägi oma teadlikkusega”

KODULINNA  MAJA  –  30!
  

   Üle kolmekümne aasta
tõrjund teos ja mõtteis saasta 

on meil Kodulinna Maja.
Jätkuvalt on seda vaja.

  Meenutab ta seda aega,
millal noorukite toega

tehti puhtaks kodulinn – 
kiitis maa ja kiitis linn.

  Selle maja hing ja vägi
legendaarne Tiina Mägi
tulvil lennukaid ideid,

köidab nõnda tuhandeid.

  Vahel mornilt kõnnib linnas,
juhtub, et ka kargab ninna
neile, kes ei austa loodut,

oma naabreid, elusloodust.
  

  Teinekord ta aga rõõmsalt
lükkab torniluugid valla,

muusikat me linna kallab.
  Kuuleb peremees ja üürnik

helisemas linnamüüri.

    Edasiseks soov meil suur: 
ajalugu ja kultuur

olgu ikka kõrges hinnas
meie iidses kodulinnas.

Toomas jt Kodulinna Majast

Casa de Baile treenerid Karin Lepik ja Siim Vahtre.
Foto: Jyri Laubis
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Veera Kantijevskaja  1.11.1920
Alice Kikajoon  1.11.1924
Valdine Rõbnikova   4.11.1920
Laine Nahkur   4.11.1923
Eduard Stelmach  4.11.1925
Enna-Telesta Värav   5.11.1926
Petr Bugaychuk  6.11.1924
Aliise Aru  7.11.1918
Saara Vilbok       7.11.1919
Elsa Korberg 10.11.1922
Lilia Beloborodova 10.11.1925
Ants Kõverjalg 10.11.1926
Salme-Aliise Karner 12.11.1921
Riselda Moissejeva 13.11.1919
Maria Lopatina 13.11.1924
Zinovija Sinkel 14.11.1924
Valda Grass 15.11.1925

Heino Niidas 17.11.1922
Nadežda Slatina 17.11.1925
Anna Dubrovina 19.11.1925
Vilma Hein 20.11.1923
Helmi-Elisabeth Eller 22.11.1922
Ekaterina Reshavskaya 22.11.1922
Mikhail Krylov 22.11.1926
Faina Kolesnikova 22.11.1926
Nikolay Malyshev 23.11.1924
Alla Ryshkova 23.11.1925
Ganna Tikhomirova 25.11.1920
Jekaterina Kurilova 26.11.1925
Erna Arendi 28.11.1920
Vilma Rebane 28.11.1926
Aleksander Roog 29.11.1914
Jevgenia Erti 29.11.1923

Palju õnne!

Kodulinna Maja annab teada

SARJAS „VÄÄRTUS”:
 
Pühapäeval, 27. novembril kell 11    
VAATAME ADMIRALI – ENDISE SÕJATEHASE – 
MAJU
Teejuht Artur Ümar
 
kell 15
LINNAHALLI OLEVIKKU JA TULEVIKKU 
tutvustab Taavi Aas
 
Pühapäeval, 11. detsembril kell 14
KÜLAS KULTUURIKATLAL
Elamist-olemist tutvustab Liina Oja
 
Pühapäeval, 18. detsembril kell 14
VAATAME KAASANI KIRIKUT
Selgitusi jagab Sulev Mäeväli
NB! Osavõtuks „Väärtuse” sarjas toimuvatest käiku-
dest tuleb eelnevalt registreeruda Kodulinna Majas 
(Gümnaasiumi 3, telefon 644 9867)
 
Esmaspäeviti kell 16–18 annab meister Külli Viil 
ÕPETUST KALTSUVAIPADE KUDUMISEKS.

KUNSTNIKE SÜNNIAASTAPÄEVAD:
Aino Bach 14. detsembril 
Leppo Mikko 7. detsembril
Mõlema töid on KUMU-s palju, aga pärast võib ikka 
Saiakangi kohvikusse end toreda koogiga kostitama 
tulla. Pisikese koopia sünnipäevalapse mõnest 
teosest toimetab sinna salong Allee koogiostjale 
kingituseks kaasa – nii on Kodulinna Maja salongi  
ja kohvikuga kokku leppinud.
 
NUNNATORNI KAUDU SAAB MINNA LINNA- 
MÜÜRILE, KULDJALA ja SAUNATORNI
esmaspäeviti, teisipäeviti, reedeti, laupäeviti ja 
pühapäeviti kell 11–16. Aasta lõpus lisaks samadel 
kellaaegadel veel ka 28. ja 29. detsembril
 

LAUATENNIST ja  KOROONAT saab mängida E, T, 
R, L ja P kell 12–17
Samadel aegadel vaadata ka näitusi
OI AEGU AMMUSEID...
13 x VALTER
AJA RÜTMID
SIRJE MARIS HORMA – VARJUST VALGUSESSE
 
1. detsembril kell 16 avame uue näituse TÄHELE-
PANU, AJALOOPILDID! USKUDA VÕI MITTE?
Saatesõnadeks sellele näitusele kirjutas Tiina-Mall 
Kreem: „Soov vaadata ajalukku ja ajalugu näha 
on vana. Ajaloo „pildistamisega” on kunstnikud 
tegelenud antiikajast saadik. Ajaloopiltide kaudu 
on kujundatud inimeste ajalooteadvust. Koolides 
on nende abil lastele selgitatud, kuidas vanad 
egiptlased ehitasid püramiide ja eestlased sõdisid 
ristirüütlitega, kuidas Prantsusmaal ja Venemaal 
tehti revolutsiooni jne.

Kui palju on pildil ajaloolist tõde, kui palju 
kunstniku fantaasiat, võib igaüks ise otsustada. 
Näitus ühe kooli jaoks tarbetuks varaks muutunud 
ajaloopiltidest pakub selleks võimaluse.”
 
Kodulinna Majal oli plaan septembri algusest kuni 
mai lõpuni suurejooneliselt tähistada oma 30. aasta- 
päeva. Kahjuks peame vabandama: suurt retrot 
sõnas, pildis ja muusikas sel hooajal me ei saanud 
käivitada. 

Aga aeg kõik haavad parandab ja suure 
aastapäevapidamise otsustasime lükata järgmisele 
hooajale. Aastapäeva tähistamiseks tänavu peame 
ajaloopiltide näituse avamist. Head sõbrad ja 
paljude aastate kaasteelised, astuge läbi! Vaatame 
piltidel olevat ajalugu ja meenutame koos seda osa, 
mida kolm aastakümmet Kodulinna Maja tillukestes 
tubades ja kiviste seinte vahel koos teinud oleme. 
Tulevikust räägime ka.

Tiina Mägi

P, 4. detsembril kell 14 
II ADVENDIKÜÜNLA SÜÜTAMINE
KONTSERT „VÄIKE KÜÜNAL SÄRA”    
Hopneri majas Raekoja plats 18
Esinevad vokaalansamblid Miraaž ja Vanaisad, 
Liivabänd, segakoor Videvik, instrumentaaltrio:
Vaike Sarn (klaver), Aare Pehka (flööt) ja August 
Sarrap (kontrabass). Kontsert on tasuta.

E, 5. detsembril kell 14 LOENG 
POWERSTICK  – JÕUPULGA TUTVUSTUS, 
KÄELABA PUNKTID
Tutvustab ja annab nõu reiki meister Toomas Piik
  
E, 5. detsembril kell 18 PÜHA VAIMU KIRIKU 
MUUSIKATUND (Pühavaimu 4)
Esinevad  vokaalansamblid Miraaž ja Vanaisad, 
juhendaja Vaike Sarn
Kaastegev instrumentaaltrio: Vaike Sarn (klaver), 
Aare Pehka (flööt) ja August Sarrap (kontrabass).
  
N, 8. detsembril kell 14 JÕULUTERVITUS 
ja KOHTUMINE KESKLINNA VANEMA                            
ALAR NÄÄMEGA
Palume eelnevalt registreerida keskuse infolauas 
või telefonil 646 6123.
  
R, 9. detsembril kell 13.45              
JÕULUTERVITUS ja KOHTUMINE RIIGIKOGU 
LIIKME MIHHAIL KORBIGA
Palume eelnevalt registreerida keskuse infolauas 
või telefonil 646 6123.
  
E, 12. detsembril kell 13 LASTE JÕULUTERVITUS
Jõululaule ja tantse esitavad Luha lasteaia lapsed, 
juhendaja Merike Nurk

N, 15. detsembril kell 14 JÕULUTERVITUS ja 
KOHTUMINE JÜRI RATASEGA                        

Palume eelnevalt registreerida keskuse infolauas 
või telefonil 646 6123.

R, 16. detsembril kell 18 JÕULUKONTSERT 
LINDAKIVI KULTUURIKESKUSES
Esinevad Miraaž ja Vanaisad, juhendaja Vaike 
Sarn, orkester Liivabänd Aare Pehka juhatusel, 
solistid Helle Hint, Laine Aus, Maie Peinar, Mati 
Hellat jt. Kontsert on tasuta.
  
K, 21. detsembril kell 16 
HUVIRINGIDE JÕULUPIDU
Registreerimine infolauas kuni 15.12.
Osavõtumaks 2 eurot 
                 
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. 

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 
DETSEMBRIKUU ÜRITUSED

25. november 2016

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

OPNERI MAJA DETSEMBER 2016
• 5.–9. detsember kell 10 ja 12
• 10.–11. detsember  kell 11 ja 13

Ajateatri lasteetendus „RUPERTUSE HEATEGU”
Autor Loone Ots, lavastaja Anne Velt, kunstnik Inna 
Fleisher. Näitlejad: Katrin Valkna, Tarvo Krall, Merilin 
Kirbits, Hans Kaldoja, Hannes Prikk, Tiina Adamson ja 
Sebas� an Talmar. „Rupertuse heategu” on keskaegse 
Tallinna lugu, mis põhineb muistsel saksa pärimusel 
koll Rupertusest, kes legendi järgi vaatas akendest, kas 
lapsed käituvad hästi. Vanusele 5–11 eluaastat.
Pilet 10 €, kooligrupid 8 €, 10 õpilase kohta 1 õpetaja 
tasuta. Broneerimine janne@hopnerimaja.eu või 
53345441. www.ajateater.ee

• E 12. detsember kell 18 
MAAILMARÄNDURITE KLUBI. Külaliseks on Kunnar 
Karu. Oma eredamaid reisimuljeid 2016. matka-aastast 
jagab Nipernaadi Kunnar Karu, kelle matkaplaanidesse 
mahtusid 2016. aastal Assoorid, Kaskaadid USA’s 
läänerannikul, Euroopa Alpide kõrgeim � pp Mt Blanc, 
Kazbek’i mäe� pp �ruusias, sügisene Hal�  ja ruska 
värvides tundra ning Mehhiko kõrgeimad vulkaanid.
Sissepääs 2€

• L 17. detsember kell 19
Kontserdisarja HopnerJazz avakontsert
THE BRADBURY`S (Peterburi). Kvinte�  The Bradbury`s 
on professionaalsete muusikute sõpruskond, kelle 
värvikas kontserdikava koosneb nii omaloomingust 
kui ka tuntud džässimeloodiate töötlustest. Ansambli 
looja ja juht on Deniss Kirillov (pianist, helilooja ning 
arranžeerija). Kontsert toimub koostöös fes� valiga 
Petrojazz. Pilet 12/10€ saadaval Pile� levis ja tund enne 
kontserdi algust kohapeal.

• P 18. detsember kell 17
„NÜÜD JA IGAVESTI”. Mari Jürjens
Jõuluhõngulisel kontserdil on võimalus kuulda 
lauljatari ja laulukirjutaja Mari Jürjensi esituses tema 
kauneimat loomingut. Pilet 14/10€ saadaval Pile� levis.

• T 20. detsember kell 15
Tallinna Püha Nikolai kiriku koori kontsert
Pilet 7/5€ saadaval Pile� levis ja tund enne kontserdi 
algust kohapeal.

• P 25. detsember kell 17 
Kontserdisari „Väärt muusika väärt majas!”. 
MAGIC BAROQUE. Ansambel BALTIC BAROQUE 
originaalinstrumen� del. Kavas Vivaldi, Bach, Telemann, 
Biber, jt. Kuns� line juht �rigori Mal� zov, Evgeni 

Sviridov (barokkviiul), Anna Dmitrieva (barokkviiul), 
Sofi a Mal� zova (barokktšello, Imbi Tarum (klavessiin)
Pilet 12/10€ saadaval Pile� levis ja tund enne kontserdi 
algust kohapeal.

 KURSUSED
• KESKAEGSE KLEIDI VALMISTAMISE KURSUS. 

Esimene kohtumine N 01.12 kell 18
Juhendaja Jana Volke
Registreerumine: huvi@hopnerimaja.eu

• HOPNERI MAJA TEATRITRUPP 
tudengitele ning gümnaasiumiealistele noortele. Igal 
teisipäeval, algusega kell 17. Juhendaja: Meelis Sekk. 
Osalustasu 18€ kuus. Teatriringi registreerumine ja 
info: info@hopnerimaja.eu

• NOORTE VANAMUUSIKASTUUDIO
Neljapäevi�  kell 16.30–17.30
Keskaja ja renessansi muusika interpretatsiooni 
alustega tutvumine, koos musitseerimine, laul ja 
pillimäng, musikaalsuse ja loovuse arendamine.
Õpetaja Maria Staak (vanamuusikaansambel 
Rondellus). Osalustasu 20€ kuus
Info ja registreerimine: info@hopnerimaja.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 
enesetunnetus. 
Juhendaja: Kalli Suga. Osalustasu: 9€/kord, 30€/kuu. 
Lisainfo ja registreerimine: info@kallikodu.ee

• EAKATE JOOGA – hõbedased hetked
teisipäevi�  kell 12. Hõbedased hetked on joogatund 
neile, kes soovivad leida aega iseendale, toetades 
oma füüsilise keha toimimist, säilitades mõ� eerksust 
läbi erinevate joogaasendite, hingamis- ja 
lõdvestusharjutuste. Osalustasu: 7€, 4x kaart 25€ 
keh� b 2 kuud. Juhendaja:  Kalli Suga
Lisainfo ja registreerimine: info@kallikodu.ee

 KUNSTIPÖÖNING
 Anu Purre Kuns� stuudio
 Info: anu.purre@gmail.com

 NÄITUSED
• 15. november–16. jaanuar 2017

BALKAN, MITTE MINGI TAVALINE POOLSAAR
Gled-Airiin Saarso (teks� il) ja Silvia Pärmann (fotod)
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Teade Kollane tn 9 kinnistu detailplaneerin-
gu avaliku väljapaneku pikendamisest
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustavad ajavahemi-
kul 15.11–19.12.2016 Tallinna Linnavalitsuse 
19. oktoobri 2016 korraldusega vastu võetud 
Kollane tn 9 kinnistu detailplaneeringu. 
Planeeritava ala suurus on 0,06 ha. Detail-
planeeringu koostamise eesmärk on määrata 
ehitusõigus elamumaa sihtotstarbega Kollane 
tn 9 kinnistule ühe kuni 6-korruselise mitme 
korteriga elamu ehitamiseks ja krundi ka-
sutamise tingimused. Avaliku väljapaneku 
pikendamine on tingitud asjaolust, et teade 
väljapaneku toimumise kohta ei ilmunud aja-
lehes Kesklinna Sõnumid. Detailplaneeringu 
materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemi-
kul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valit-
suses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning 
Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse 
väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 

8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15–
17.00 ning reedel 8.15–16.00. Detailplanee-
ringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda 
ka Tallinna planeeringute registris aadressil 
http://tpr.tallinn.ee/tpr

Asula tn 4b kinnistu detailplaneeringu  
koostamine 
Tallinna Linnavalitsus otsustas 26. oktoobri 
2016 istungil algatada Asula tn 4b kinnistu de-
tailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva 
planeeritava maa-ala suurus on 5,92 ha. Detail-
planeering koostatakse eesmärgil määrata ehi-
tusõigus ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbe-
ga Asula tn 4b kinnistul olevale jalgpalliväljakule 
olmeruumidega tribüüni ehitamiseks, arvesta-
des olemasolevat jalgpallihalli ja alajaama, ning 
määrata krundi kasutamise tingimused. Detail-
planeeringu koostamise korraldaja on Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse 
väljak 7, 15198 Tallinn) ja detailplaneeringu keh-

testab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse 
väljak 7, 15199 Tallinn).

Mardi tn 14a kinnistu detailplaneeringu 
koostamine 
Tallinna Linnavalitsus otsustas 26. oktoobri 
2016 istungil algatada korraldusega nr 1605-
k Mardi tn 14a kinnistu detailplaneeringu 
koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava 
maa-ala suurus on 0,10 ha. Detailplaneering 
koostatakse eesmärgil muuta Mardi tn 14a 
kinnistu ärimaa sihtotstarve elamumaaks ning 
määrata ehitusõigus Mardi tn 14a kinnistule 
kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
mitme korteriga elamu ehitamiseks ja krun-
di kasutamise tingimused. Detailplaneeringu 
koostamise korraldaja on Tallinna Linnapla-
neerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 
15198 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab 
Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väl-
jak 7, 15199 Tallinn).

Kuhu minu pagas reisis?
Seisad nõutult lennujaamas pa-
gasilindi juures, lennukitäis kaas-
reisijaid on oma kohvritega ammu 
lahkunud, sinu reisikohvrit aga ei 
saabunudki… Mida teha? Tavali-
selt loodavad reisijad selles olu-
korras reisikindlustusele, ent on 
hea teada, et pagasikindlustuse 
kõrval on reisijal ka seaduslikud 
õigused, mida kindlustuse ole-
masolu ei mõjuta.

Mis iganes ebameeldivus lennu 
lõppedes reisijat pagasiga seoses 
tabab, on esmane fikseerida olukord 
lennujaama pagasiletis (märgistatud 
luggage claim, lost luggage jms) 
ehk koostada juhtunu kohta raport. 
Raporti (PIR – property irregularity 
report) koostamine annab reisi-
jale õiguse esitada lennuvedajale 
kaebus koos hüvitise nõudega ja 
võimaldab kohe alustada kadunud 
kohvri otsinguid. Seega tasub see 
dokument kindlasti alles hoida.

Suuremat kahju aitab ära hoida 
ka teadlik kohvri pakkimine, mis 
eeldab omakorda lennuvedaja reeg-
litega tutvumist. Nimelt on lennu-
firmad nii äraantava kui ka pardale 
võetava pagasiga seoses kehtesta-
nud väga konkreetsed reeglid. Näi-
teks ei pruugi paljud reisijad teada, 
et äraantavasse pagasisse ei tohi 
veotingimuste kohaselt pakkida 
raha, päikeseprille, kaameraid, pas-
se või muid dokumente, võtmeid, 
väärtesemeid jms. Selliste asjade 
kompenseerimine pagasi kadumise 
või hilinemise korral on enamasti 
võimatu ja seega tuleb need hoida 
käsipagasis. 

Probleem nr 1 – pagas hilineb
Miks hilineb pagas, kui reisija jõu-
dis ju ometi õigeaegselt sihtpunkti? 
Peamine põhjus on liiga lühike aeg 
jätkulennule jõudmiseks. Reisija 
jõuab küll terminale või väravaid 
vahetada, kuid pagas ei pruugi 
ühelt lennult teisele jõuda. Teinekord 
mängib rolli ka reisija viimasel mi-
nutil lennule registreerimine. 

Hilinev pagas tekitab olukorra, 
kus reisija ei saa kasutada kohvrisse 
jäänud rõivaid, hügieenitarbeid jms. 
Kui lennujaama töötajal või lennu-
vedaja esindajal õnnestub pagasi 
asukoht tuvastada, näiteks on see 
jäänud lähtekoha või ümberistumi-
se lennujaama ja saabub järgmise 
lennuga, tuleb lihtsalt varuda veidi 
kannatust ning puudub vajadus 
kohvrisse jäänud esemete asenda-
miseks. Kui aga pagasi asukohta 
ei ole võimalik kohe kindlaks teha, 
tasub lennujaamas küsida teavet 

selle kohta, millised on lennufirma 
reeglid antud olukorras toimimi-
seks. Näiteks kas vedaja pakub 
reisijale soodustuskupongi teatud 
rahasummaga, mille eest saab osta 
esmatarbekaupu vms.  

Kui pagasi hilinemine kestab 
niivõrd kaua, et reisijal on vaja osta 
rõivaid, jalatseid või muud vajalikku, 
võib reisija seda teha. Oluline on al-
les hoida kõik ostutšekid, et tehtud 
kulutusi tõendada. Kindlasti tuleks 
käituda mõistlikult ja soetada vaid 
neid esemeid, mis on tõesti hädava-
jalikud. Kui suuri kulutusi tasub selli-
ses olukorras teha, määrab kindlaks 
eelkõige Montreali konventsioon, 
mis on rahvusvaheline õigusakt ja 
kehtib ligikaudu sajas riigis. Nimelt 
on konventsiooniga sätestatud len-
nuvedaja vastutuse ülempiir 1131 
SDR-i, mis on rahvusvaheline va-
luutafondi arveldusühik ja vastab 
ligikaudu 1400 eurole. Valmis tuleb 
olla ka selleks, et kui reisija soovib 
hiljem antud kulutuste hüvitamist, 
võib lennufirma nõuda enda valdu-
sesse ka ostetud asju.

Pagas ei ilmugi välja
Võib juhtuda, et lennufirmal ei õn-
nestugi reisija pagasit üles leida. 
Lennunduses võib  pagasi lugeda 
kadunuks alates 21. päevast. Selli-
ses olukorras on reisijal õigus nõu-
da pagasis olnud asjade hüvitamist. 
Ka siinkohal tuleb arvestada selle-
ga, et hüvitamisele kuuluv summa 
ei saa vastavalt Montreali konvent-
sioonile olla suurem kui nimetatud 
1131 SDR-i ehk umbes 1400 eurot. 
Paljudel reisijatel võib pagasis olnud 
esemete väärtus antud summat 
ületada, kuid tavalise registreeritud 
pagasi puhul ei saa lennuvedajalt 
oodata suuremas summas kahjude 
hüvitamist. Suurema kahjusumma 
korral tasub täiendavaid hüvitamise 
võimalusi küsida reisikindlustuse 
olemasolul kindlustusfirmalt.

Lennufirmade veotingimused 
sisaldavad nõuet, et pagasi kadu-
misega tekkinud kahju tuleb reisijal 
ka tõendada ehk teisisõnu esitada 
lennuvedajale pagasis olnud asjade 
väärtuse tõendamiseks ostutšekid. 
Sageli võib olla küllaltki keeruline 
mitu aastat tagasi soetatud asjade 
kviitungeid leida, seega tasub len-
nuvedajaga läbi rääkida, millised on 
veel võimalused tekitatud kahju suu-
ruse tõendamiseks. Samuti tasub 
lennufirmaga kokkuleppe mittesaa-
vutamisel pöörduda reisikindlustuse 
olemasolu korral kindlustusandja 
poole, sest kohvri kaotamisest tingi-

tud kahju suuruse tõendamine võib 
kindlustusfirmadel olla paindlikum. 
Enamasti on vedajate tingimustes 
ka see, et esemete väärtusest ar-
vutatakse vastavalt nende vanusele 
maha teatud protsent ja väljamaks-
tav summa ei vasta esemete soeta-
mishinnale. 

Pagas on rikutud
Võib ka juhtuda, et lennuvedaja 
valduses on reisija pagas saanud 
kahjustada, näiteks on kohvri lukk 
või sang katki, osa asju välja kuk-
kunud või kohver muul viisil kah-
justunud. Soovitav on enne kohvri 
parandamist või uue soetamist kon-
sulteerida lennuvedajaga, sest osa 
lennufirmasid korraldab ise kohvri 
parandamise või pakub asendus-
kohvrit.  

Pagasiga seotud kaebuse esi-
tamisel tuleb tegutseda kiiresti. Pa-
gasi hilinemisest tingitud kahjude 
hüvitamist saab lennuvedajalt nõu-
da 21 päeva jooksul alates pagasi 
kättesaamisest. Kui vedaja tunnis-
tab pagasi kadunuks, tuleb reisijal 
kahjunõudeavaldus esitada samuti 
21 päeva jooksul. Rikutud paga-
si korral on tarbijal õigus vedajale 
esitada kaebus koos kahjunõudega 
vaid seitsme päeva jooksul. Esitatud 
kaebusest tuleb alles hoida koopia 
(saadetud e-kiri) või teha kuvatõm-
mis, et selle sisu ja saatmise aega 
vajadusel tõendada.

Kui tarbijat ei rahulda lennu-
vedajalt saadud vastus, saab abi 
küsida tarbijakaitseametist, seda 
ka piiriüleste vaidluste korral ehk 
kui pagasiga seotud vaidlus on 
tekkinud teises riigis registreeritud 
lennuvedajaga. Piiriüleste kaebuste 
menetlemiseks on tarbijakaitseame-
tis spetsiaalne osakond – Euroopa 
Liidu tarbijanõustamiskeskus, mille 
abi ja teenustega saab tutvuda ko-
dulehel www.ecc.ee. 

Fotod: Olja Kivistik

25. november 2016

Politsei soovitab: olge oma asjadega hoolas!

Siinkohal tuletabki politsei meelde: 
ära jäta oma isiklikke asju järeleval-
veta! Üsna sage on vaatepilt, et kott 
asetatakse ühissõiduki peatuses 
või muus avalikus kohas pingile ja 
ise näpitakse nutitelefoni, räägitak-
se telefoniga või jalutatakse eemal. 
Ühel hetkel telefonilt silmi tõstes või 
koti järele haarates avaneb ehmatav 
vaatepilt – kotti enam ei ole! On ka 
juhtumeid, kus hüpatakse bussi ja 
hiljem avastatakse, et kott ununes 
ootepaviljoni. 

Ühissõidukis on üsna sage vaa-
tepilt: kott asetatakse enda kõrvale 

istmele ja omanik ise vaatab uitava 
pilguga aknast välja või jääb tukku-
ma. Üles ärgates avastatakse, et kott 
on läinud. Sellise situatsiooni enne-
tamiseks pange käsi kotisangast läbi 
või võtke kott endale sülle, siis võite 
kindel olla, et lahkute sõidukist koos 
oma asjadega.

Vargad kasutavad ka sellist skee-
mi: keegi kodanikest n-ö pöördub 
teie poole (näiteks küsitakse kella-
aega või palutakse sigaretile tuld), et 
tähelepanu hajutada, samal ajal aga 
jalutab teine isik teie kotiga eemale. 

Samu võtteid kasutatakse toit-

lustus- ja meelelahutusasutuses, kus 
telefon, sülearvuti, käekott  vms on 
valveta jäetud lauale või toolileenile. 
Klienditeenindaja tähelepanelikkusele 
ei tasu loota, neil on teised ülesanded 
ja oma asjade eest vastutab igaüks 
ise. Kui aga olete siiski langenud 
süüteo ohvriks või oma asjad kaota-
nud, soovitame pöörduda lähimasse 
politseijaoskonda või otsida leitud 
asju kodulehelt www.politsei.ee.

Iga nädal laekub politseile avaldusi ja teateid, et inimesed on 
avalikus kohas ilma jäänud oma isiklikest asjadest. Tihtipeale 
vestlustest selgub, et inimesed olid ise hooletud oma vara suhtes.

Triin Poolen

piirkonnapolitseinik

Politsei tähistas aastapäeva
12. novembril oli kaubanduskeskustes üle Eesti näha politseinikke, kes tähistasid koos rahvaga Eesti politsei  
98. aastapäeva. Õnnitlus tublidele korrakaitsjatele!

Kristina Tammaru 

tarbijakaitseameti EL 
tarbijanõustamiskeskuse juhataja
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      Управа Кесклинна желает Вам спокойного предрождественского времени !
Приглашаем Вас на концерт в честь Адвента 

 8 декабря в 18.00 в церковь Святого Иоанна.

Несколько недель назад мы от-
мечали кесклиннаский День отца 
спортивным семейным днем 
в Таллиннском спортхолле. Это 
было отличное воскресенье для 
всех семей района Кесклинн, 
которые хотели участвовать в 
совместной деятельности и про-
вести время со своими близкими. 
Столь же активно мы, конечно же, 
будем праздновать весной День 
матери и другие важные в нашем 
культурном пространстве знаме-
нательные даты. 

В начале Адвента мы приглашаем 
жителей Кесклинна на адвентовский 
концерт в церкви Яани. Это знак того, 
что мы считаем важными традиции 
и семейные ценности, здоровую жиз-
ненную среду. Поскольку уже через 
пару дней наступит первое воскре-
сенье Адвента, мы много говорим в 
сегодняшнем номере газеты о Рожде-
стве и периоде Адвента. Как об исто-
рическом значении этого священного 
времени, так и о сегодняшней реаль-
ности – нашествии коммерческого 
Рождества.  

В каком-то смысле было не по 
себе, и вместо теплых чувств вызвало 
отторжение то, что уже в конце октя-
бря в некоторых магазинах бросались 
в глаза рождественские украшения и 
прочая мишура. Целью умело экспо-
нируемого рождественского товара 
является заманить посетителей мага-
зинов, соблазнить покупать и только 
покупать. Коммерческий мир кажется 
все раньше начинает рождественское 
промо – покупками проводить под-
готовку к Рождеству. Иными словами, 
в ожидании Рождества словно бы не-
избежна необходимость все больше 
ломать голову над покупками и посе-
щать магазины.   

Чем ближе мы к середине дека-
бря, тем чаще звучат вопросы: «Сколь-

ко подарков вы уже купили?», «Вы 
уже всем близким купили подарки?» 
Когда Рождество проходит, начинают 
сравнивать полученные подарки, тем 
самым словно распределяя по графам 
подарки, тех, кто их делал, и тех, кто 
получал. 

Волей-неволей остается ощуще-
ние, что период Адвента потерял свою 
глубокую идею – быть временем по-
коя и ожидания. Власть захватывает 
наступающий культ потребления и де-
нег. Если мы с каждым годом все боль-
ше будем следовать этому, коммер-
ческий мир разрушит наш душевный 
покой, что в свою очередь завершится 
банкротством ценностей. 

Одной из спасительных возмож-
ностей было бы праздновать Рожде-
ство без подарков. Отношения, вни-
мание к близким людям и истинная 
забота о них ведь важнее подарков! 
Вместо того, чтобы проводить время 
Адвента, спеша из одного торгового 
центра в другой в поисках подходящих 
подарков, мы должны были бы нахо-
диться с близкими в темную зимнюю 
пору. Вместе печь «пипаркооки», гу-
лять или просто беседовать между со-
бой, слушая-замечая друг друга.

Другая возможность избежать 
коммерческого Рождества – сделать 
один и действительно нужный пода-
рок, получатели которого почувствуют 
неподдельную радость, поскольку 
жизненно в нем нуждаются. Различ-
ные благотворительные организации 
помогут подарку попасть к тем, кто 
его ожидает и будет ему искренне и 
бесконечно рад. Именно благодаря 
такому доброму делу и даритель, и по-
лучатель подарка ощутят настоящий 
адвентовский и рождественский мир. 
Время Адвента и Рождества и является 
ведь временем благих дел!

Исторически Рождество в нашем 
народном календаре – самый важный 

праздник наряду с Ивановым днем. 
Хотя официально рождественское вре-
мя начинается 24 декабря, ощущение 
праздника, время покоя и ожидания 
распространяется на весь месяц. Вре-
мя Адвента и означает «приход», и 
традиции этого времени связаны с 
ожиданием. Пусть одним из выраже-
ний этого станет, к примеру, изготов-
ление адвентовского венка из еловых 
веток, чтобы с первого воскресенья 
Адвента до Рождества каждую неде-
лю зажигать на нем дополнительную 
свечу. Верят, что вечнозеленые ело-
вые ветви, из которых изготавливают 
венок, являются символом долго-
вечности и неизменности. Зеленый 
– это цвет радости, блеска, надежды, 
мы ждем и жаждем прихода чего-то 
красивого и важного, а также верим, 
что ожидаемое наступит. Так зелень 
адвентовского венка символизирует 
время надежды и ожидания, о под-
линной сопричастности к которому мы 
мечтаем. 

Пусть наступающее время Ад-
вента придет в духе его исторической 
идеи и пусть не повлияет на это ком-
мерческий мир. Желаю всем мирного 
Адвента! 

В магазин за рождественской радостью, 
или нашествие коммерческого Рождества

Хелен Лаусма-Саар

заместитель старейшины 
Кесклинна, заведующая 
Музеем Народного фронта

Зима в этом году рано заявила о себе. Пришлось изрядно поработать и дворникам, и снегоуборочной технике, 
детвора оседлала санки, кое-где во дворах можно было встретить и веселых снеговиков. А на Ратушной площа-
ди нас уже приветствует рождественская ель, на которой в первое воскресенье Адвента, 27 ноября, будет заж- 
жена свеча, знаменующая собой начало рождественского периода – величайшего праздника христианского 
мира.

Конечно, у современных рождественских дней совсем иное значение, чем это было в пятом столетии, когда 
в Европе впервые начали отмечать Адвент. Но по сей день мы ценим эту возможность приостановиться и за-
думаться о вечных ценностях жизни, о которых нам напоминает Адвент. 

Время покоя и самоуглубления
Недели Адвента напоминают странствие, пройти которое необходимо для того, чтобы в должном настроении, в 
покое и радости встретить Рождество. Они служат подготовкой ко времени, когда свет победит тьму и дни вновь 
начнут удлиняться. В этой своей роли Адвент предлагает возможность созерцания всем, вне зависимости от 
вероисповедания и даже отсутствия тесной связи с церковью.

Во время Адвента мы могли бы попытаться найти в себе то лучшее «я», которое несомненно таится в каж-
дом человеке. Позабыть вражду и злобу и сосредоточиться на тех ценностях, которые скрепляют семью, друзей, 
общество и в конечном итоге весь народ. Вот та цель, ради которой мы зажигаем свечи Адвента, ведь если мы 
даже на время Адвента не сумеем отказаться от мыслей о соперничестве, злонамеренной зависти и мелочного 
упрямства, то на что мы как люди тогда годимся?

В этом году мы в Эстонии встречаем Рождество с надеждами, связанными со вступлением в должность 
нового правительства. Хотелось бы верить, что в прошлом останутся дни, когда уровень жизни людей в Эстонии 
был для правительства второстепенным вопросом, что нас больше не будут пугать неизбежностью миграцион-
ного кризиса и воинственностью восточного соседа. Конечно, мы должны быть готовы ко всяким вызовам, од-
нако не следует сводить подготовку к обороне к тому, чтобы постоянно бить в барабаны, размахивать кулаками 
или колотить себя в грудь. Чем более мы уравновешенны и спокойны, тем больше достойны свободы.

Рождественская пора для того, чтобы привести в порядок свои мысли и очистить свои отношения с окружа-
ющим миром. Чтобы больше не поднялась рука с легкостью написать в интернете ядовитый комментарий и не 
повернулся язык бросить в лицо соседу непотребные слова. Культура общежития, умение считаться с мнением 
других должны стать ключевыми словами, которые через Рождество приведут нас в Новый год.

В духе понимания и вовлечения была проведена 22 ноября встреча с представителями районных обществ. 
Мы обсудили, каким должно быть наше сотрудничество, что мы можем предпринять как единая община, как 
будем решать общие проблемы и давать больше возможностей жителям Кесклинна испытывать гордость за 
свой район.  Хочется надеяться, что эта дискуссия принесет пользу всем. И вновь я восхищался людьми, чья 
забота о своем доме не ограничивается входной дверью своей квартиры, но кто способен мыслить шире и сме-
лее. Позитивная энергия, почерпнутая на встречах с районными обществами, и высказанные на них толковые 
мысли – это лучшее, что я возьму с собой в наступающий Адвент.

О нашем рождественском рынке говорит даже Нью-Йорк
Несколько дней назад я решил совершить небольшую прогулку по Кадриоргу. В заиндевевшем японском сади-
ке случайно повстречал своего старого знакомого, который, среди прочего, справился у меня о рождественском 
рынке. Услыхав, что в этом году ярчайшее зимнее событие в Таллинне начнется уже 18 ноября и продлится 
до 8 января, он обрадовался тому, что красота и праздничное настроение на Ратушной площади продолжатся 
дольше прежнего. «Для нашей семьи посещение рождественского рынка стало традицией, без которой мы уже 
и не представляем себе ни Рождество, ни зиму», – заверил меня знакомый уходя.

На сегодня рождественский рынок, который с годами стал лучшей частью зимней картины нашего города, 
набрал обороты. Гуляя по рождественскому рынку, я разговорился с супружеской парой из Нью-Йорка, которая 
была в восхищении от нашего Старого города и рынка. Прихлебывая вкусный глинтвейн, супруги признались, 
что не могли даже представить себе что-либо более захватывающее в городе, даже названия которого они пре-
жде не слыхали. 

На основании двух этих встреч я осмелюсь сделать вывод, что рождественский рынок Таллинна просла-
вился от Каламая до Нью-Йорка. Это место, которое посещают, судя по всему, все горожане и которым охотно 
наслаждаются наши гости. В душе остается восторг от сияющей рождественскими огнями прекрасной ели, ки-
осков, увенчанных снеговыми шапками, и окружающего их средневекового города. Рождественский рынок – 
словно сказка из детства, которая внезапно стала былью.

Желаю всем прекрасного времени Адвента! 
И обязательно побывайте на рождественском рынке – не пожалеете!

Начинается 
рождественская пора

Алар Няэме

старейшина района Кесклинн 

Фото Сергея Зюганова
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

В каком-нибудь городе Эстонии глав-
ная улица может годами оставаться 
труднопроходимой и пешеходы мо-
гут ломать ноги на тротуарах, но ни-
кто на это не будет обращать особого 
внимания. В Таллинне же достаточно, 
если какая-то второстепенная улица 
под потоком машин амортизируется, 
чтобы речь пошла о катастрофе обще-
государственного масштаба, о которой 
пишет Delfi и рассказывают в новостях 
телеканалы.

Ничего нового в этом явлении нет. 
Недавно знакомый показал мне газе-
ту Postimees времен первой Эстонской 
Республики, где недовольный горо-
жанин жаловался на крайне плохое 
состояние Нарвского шоссе и улицы 
Гонсиори, в отношении которых бур-
гомистры не пожелали ничего пред-
принять. Ропот поуменьшился в годы 
сталинского режима, однако это не 
значило, что горожанам больше нра-
вилось состояние улиц. Просто граж-
данин, решившийся покритиковать 
городское правительство за ухабы на 
улицах, в те годы был бы отправлен в 
Сибирь.

Нынешняя городская управа со-
стояние улиц считает важной темой 
и без шумихи в прессе. Разумеется, 
ко всем выбоинам на дорогах сразу 
не отправить асфальтоукладчиков, 
однако важнейшие транспортные ар-
терии, нуждающиеся в приведении в 
порядок, на сегодняшний день либо 
уже отремонтированы, либо пройдут 
курс обновления в следующем году. 
В результате осмелюсь утверждать, 
что в центре Таллинна лучшие во всей 
Эстонии улицы.

Баланс этого года
Крупнейшими дорожно-строитель-
ными работами этого года в Кесклин-
наской части Таллинна были ремонт 
улиц Юхкентали и Вейценберги, а 
также реконструкция перекрестка 
Вильмси-Тюрнпу-Лаагна  и установка 
там светофоров.

На 800-метровом отрезке на 
улице Юхкентали было обновлено 
дорожное покрытие и оборудованы 
зоны зеленых насаждений. Большое 
внимание было уделено повыше-
нию безопасности пешеходов: перед 
пешеходными переходами для сла-
бовидящих людей установили пре- 
дупреждающие рельефные бетонные 
плитки, сами переходы оборудовали 
специальным освещением на основе 
LED-технологии. Стоимость работ со-
ставила в сумме 730 000 евро.

После капитального ремонта 
кардинально изменился облик улицы 
Вейценберги. На отрезке улицы между 
Нарвским шоссе и улицей Фельманни 
теперь одностороннее движение, там 
оборудованы парковочные места. 
Имеющаяся там зеленая зона была 
сохранена. Кроме того, реконструи-
рована была кабельная канализация, 
установлено LED-освещение, про-
ложена трубопроводная сеть и уста-
новлена насосная станция дождевой 
канализации. Были также реконстру-
ированы велопешеходные дорожки, 
идущие по краю улицы Вейценберги. 
Перед пешеходными переходами с 
целью упростить передвижение сла-
бовидящих пешеходов установили 
рельефные бетонные плитки.

24 октября мы торжественно 
открыли улицу Виру. В ходе продол-
жавшегося год капитального ремонта 
на улице Виру, по аналогии с улицей 
Харью, проезжую часть и тротуар вы-
вели на один уровень, превратив ее 
в пешеходную зону. Подземные ком-
муникации улицы реконструировали 
и улучшили уличное освещение. Уста-
новили скамейки, привели в порядок 
систему освещения воротных башен и 
зону зеленого насаждения. 

Въезд автомобилям на улицу 
Виру теперь преграждают четыре гра-
нитных столба и один столб, который 
можно убрать с помощью гидравли-
ки, чтобы пропустить на улицу обслу-
живающий транспорт. Все идущие на 

Курс обновления улиц Кесклинна

рождественский рынок теперь могут 
любоваться обновленным обликом 
старинной улицы Виру.

Восстановительный ремонт про-
веден на соединяющей Нарвское шос-
се с улицей Гонсиори улице Реймани и 
улице Рави. Особенно важным считаю 
основательное приведение в порядок 
улицы Рави как одного из главных 
подходов к Ида-Таллиннской регио-
нальной больнице. Капитальный ре-
монт улицы Асула является крупней-
шей из ведущихся работ.

В новом году с новыми силами
В наступающем году мы начнем в 

Кеслиннаской части города несколько 
важных дорожных проектов. Несо-
мненно, на первом месте дорога Рей-
ди, по поводу которой уже несколько 
месяцев ведутся страстные дискуссии. 
Я уверен, что на сегодня уже найден 
вариант, устраивающий различные 
стороны.

В самый разгар споров  Мини-
стерство экономики, отыскивающее 
ошибки в работе Таллиннской мэрии, 
заказало экспертизу проекта Рейди 
теэ у датского предприятия COWI AS. 
Есть же у нас страсть привлекать к 
нашим  сугубо местным спорам ино-
странных умников! Но тех, кто ожидал 
услышать уничтожающую критику, 
постигло разочарование, поскольку 
в представленной им экспертной 
оценке в планировке улицы Рейди не 
нашли принципиальных ошибок. Дат-
чане только указали на то, что пред-
лагаемое проектом решение больше 
внимания уделяет автотранспорту 
и рекомендовали лучше продумать 
места, где встречаются пути автотран-
спорта и велосипедистов. Так что про-
ект дороги Рейди будет реализован.

К радости пешеходов начнется 
также капитальная перестройка пар-
ка Таммсааре. Я согласен с теми горо-
жанами, которые уже долгое время 

обращают внимание на плохое состо-
яние парка. Я и сам неоднократно вы-
ступал на тему реновирования парка, 
но по ряду причин начало работ все 
же откладывалось. Сегодня я осме-
люсь твердо обещать, что больше не 
придется долго ждать того дня, когда 
мы сможем насладиться размещен-
ной в центре города зоной зеленых 
насаждений в новом и более совер-
шеннном виде.

В своей основной части улица Гон-
сиори будет расширена до трех полос, 
причем общественному транспорту и 
велосипедистам будет отдано пред-
почтение. Две полосы будут отведены 
для общественного транспорта, одна 
полоса в соответствии с меняющейся 
динамикой транспортных потоков 
станет реверсной.  Длина подлежаще-
го реконструкции отрезка между ули-
цей Манеэжи и Лаагна теэ составляет 
почти полтора километра.

Кроме того, в следующем году в 

планах полная реконструкция улиц 
Сакала и Кроони, которая позволит 
сделать этот район легче проходи-
мым как для пешеходов, так и для ав-
томобилей. Модернизация сети улиц 
Кадриорга продолжится работами на 
улице Весивярава. Восстановитель-
ный ремонт будет проведен на улицах 
Саку, Юурдевео и Тюри, что без сомне-
ния станет хорошей новостью как для 
местных жителей, так и для предпри-
нимателей.

Как видно, в центре Таллинна 
идет бойкая работа. Общая картина 
достаточно радостная, многое уже 
сделано, но еще больше предстоит 
сделать. Ведь, как известно, Таллинн 
никогда не должен быть достроен.

Алар Няэме

старейшина района Кесклинн 

Улица Рави основательно приведена в порядок

В данном случае полиция напоминает: не остав-
ляйте свои личные вещи без надзора. Довольно 
часто можно видеть, как сумку бросают на ска-
мейку на остановке общественного транспорта 
или в другом публичном месте и начинают ты-
кать пальцем в смартфон, говорить по телефону 
или прогуливаются поодаль. В какой-то момент, 
оторвав взгляд от телефона или протягивая руку 
за сумкой, обнаруживают неприятную вещь – 
сумки уже нет. Бывают и случаи, когда заскакива-
ют в автобус и потом понимают, что сумку забыли 
в павильоне ожидания.

В общественном транспорте довольно часто 
встречается такая картина: сумку кладут рядом 
на сиденье, а ее владелец рассеянно смотрит в 
окно или начинает дремать. Просыпаясь, обнару-
живает, что сумки уже нет. Для предотвращения 
подобной ситуации просуньте руку под ручку 
сумки или возьмите сумку на колени, тогда мож-
но быть уверенным в том, что из транспортного 
средства вы выйдете со своими вещами. 

Воры используют и такую схему: некий граж-
данин обращается к вам (например, спрашивает 
время или просит закурить), чтобы отвлечь ваше 
внимание, и в тот же момент другая личность 
спокойно удаляется с вашей сумкой. 

Такие же приемы используют в заведениях 
общественного питания и развлечений, когда 
телефон, ноутбук, сумочка и т. п. остаются без 
присмотра на столе или на спинке стула. На вни-
мательность персонала, обслуживающего клиен-
тов, надеяться не стоит – у них другие задачи, и 
каждый сам отвечает за свои вещи. Но если вы 
все же стали жертвой преступления или потеряли 
свои вещи, советуем обратиться в ближайшее от-
деление полиции или поискать среди найденных 
вещей на домашней странице www.politsei.ee.

Полиция советует: заботьтесь о своих вещах! 

Каждую неделю в полицию поступают заявления 
и сообщения о том, что люди в общественном 
месте лишились своих личных вещей. Часто 
в ходе беседы выясняется, что они сами 
беззаботно относились к своему имуществу.  

Трийн Поолен

констебль

Принятый в Таллиннской кризисной комис-
сии 9 февраля 2012 года план действий по 
профилактическим мерам для предотвра-
щения опасностей, связанных с сосульками 
и скользкими тротуарами, действует до сих 
пор. План налагает ряд обязанностей на соб-
ственников недвижимости и строений. 

«Применяемые собственниками не-
движимости или строений меры про-
филактики:
- проводить регулярные осмотры крыш и 
фасадов для выявления возможных про-
блем;
• чистить и приводить в порядок стрехи 
крыш, водосточные желоба и трубы и забла-
говременно убирать снег с крыш; 
• оценивать соответствие требованиям 
теплостойкости крыш (при необходимости 
заказать термографические снимки) и по 
мере надобности - соответствие требовани-
ям теплостойкости фасадов; 
• выяснять объем и стоимость работ, необ-
ходимых для утепления крыш; 
• осуществлять работы, необходимые для 
утепления крыш;
• при необходимости укладывать электро-
обогревающий кабель в водосточные жело-
ба и трубы; 

• при необходимости обеспечить наличие 
защитного снаряжения и других необходи-
мых средств для обеспечения безопасности 
труда;
• обеспечить наличие необходимых насып-
ных материалов для осуществления защиты 
тротуаров от скольжения». 

Следует также помнить, что нельзя стал-
кивать на проезжую часть снег с недвижи-
мости, ее очищаемой территории и крыши 

здания. Если нет возможности складывать 
снег на своем участке, его следует вывозить.

Департамент муниципальной полиции 
предупреждает владельцев транспортных 
средств: не паркуйте автомобили под засне-
женными или полными сосулек стрехами. К 
началу предыдущей недели в МуПо посту-
пили четыре вызова к машинам, которые 
были значительно повреждены (на фото ул. 
Кеэвисе).

Предупредим зимние опасности!

Департамента муниципальной полиции
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Обнародованные недавно результаты ана-
лиза содержимого активно распростра-
няемых в Эстонии биодобавок Cellfood, 
проведенного в лаборатории Тартуского 
университета, возвращают нас к обсужде-
нию давно уже не новой темы полезности 
и вреда приема биодобавок. Журналисты 
Eesti Päevaleht подсчитали, что только эти 
добавки приобрело около 1200 человек, 
а ведь на рынке Эстонии представлены 
сотни, если не тысячи разновидностей 
биодобавок производства США, Израиля, 
России, Швейцарии, Германии и многих 
других стран мира. Так что без преувели-
чения можно сказать, что каждый житель 
нашей страны хотя бы раз в жизни прини-
мал биодобавки.

Вынесем за скобки нашего обсужде-
ния порядочность производителей, ука-
зывающих на этикетке препарата веще-
ства и микроэлементы, которых там нет 
и в помине. Случай c Cellfood, когда в его 
составе оказались только серная кислота 
и водопроводная вода, если данные под-
твердятся, просто возмутителен. Это тема 
не для медицинского  расследования, а 
для прокурорского. Стремление нажиться 
на естественном желании людей быть здо-
ровыми, предлагая им заведомо беспо-
лезный или даже вредный продукт, глубо-
ко порочно, в приличном обществе такие 
люди становятся «нерукопожатными», их 
репутация рушится, а деятельность пресе-
кается, в том числе и силами государства.

Известно, что вера людей в чудеса 
безгранична. Человек по своей природе 
ленив и неграмотен, ему не хочется при-
лагать усилия, чтобы узнать чуть больше о 
себе самом, о своем здоровье, не хочется 
заниматься спортом, следить за своим 
питанием и вообще напрягаться. Он ищет 
чудодейственную таблетку, которая круто 
изменила бы его жизнь к лучшему. Выпил 
одну – и вот ты уже молодой, здоровый, 
красивый и счастливый.

О пользе БАДов твердят повсюду: 
дома, на работе, в магазинах, транспорте, 
по телевизору. Если верить рекламе, БАДы 
помогают от любых болезней, начиная от 
насморка и заканчивая онкологией. Наи-
менований этих продуктов тысячи. Разо-
браться во всем многообразии этих пре-
паратов не в силах даже специалисты. Что 

находится внутри разноцветных пластмас-
совых баночек, до конца неизвестно. Но, 
как правило, мы верим людям, которые 
нам их рекомендуют. Часто распростра-
нителями БАДов являются медработники 
или люди, прикидывающиеся ими. Я уве-
рен, что покупать такого рода продукцию 
можно только в аптеках или у надежных 
поставщиков. Все остальное – распростра-
нение  через интернет, по телефону, через 
объявления в газетах и в частных врачеб-
ных кабинетах – это вопрос случая, а он 
может оказаться неудачным.

Хорошие БАДы – это некая смесь пи-
тательных веществ, в которую могут вхо-
дить и травы, и пищевые волокна, и фер-
ментные продукты. Такие добавки могут 
очищать организм, помогают повысить 
иммунитет и жизненный тонус. Но БАДы 
– не лекарства, и ждать от них чудодей-
ственного исцеления нельзя. А вот навре-
дить они могут. Неправильная доза (да и 
если  состав БАДа сомнителен) может при-
вести к резкому ухудшению здоровья или 
проявлению побочных эффектов. Вообще 
нельзя покупать какие-либо снадобья, не 
посоветовавшись с врачом. Особенно если 
информация о них размещена в газетах, 
на телевидении или в интернете.

Ну а вывод прост: наша детская вера 
в БАДы – это часть веры в «волшебную 
таблетку». Не бывает так! Хотите сохранить 
здоровье – ведите здоровый образ жизни: 
откажитесь от вредных привычек, больше 
двигайтесь и правильно питайтесь. И ни-
когда не падайте духом!

Инициатор спортивного Дня отца, 
старейшина таллиннского района 
Кесклинн Алар Няэме считает цен-
ным пример отца в здоровом по-
ведении детей: «Конечно же, более 
здоровые дети растут там, где фи-
зическая активность ценится выше, 
чем лежание на диване или игра со 

смарт-устройствами часами напро-
лет. Отец в этом отношении может 
быть лучшим примером».  

Наряду со спортивными игра-
ми можно было также проконтро-
лировать показатели своего здоро-
вья. Все занятия в спортзале были 
бесплатными и каждый участник 

получил подарок. Были также ра-
зыграны призы. Организовать день 
Кесклиннаской управе помогли 
Спасательный департамент, Тал-
линнский департамент социальных 
дел и здравоохранения, борцов-
ский клуб Korrus3, НКО Elamusõppe 
labor, спортклуб Audentes, таллинн-

ский детский сад «Kiisupere», Bar 
Homies и Street Workout. Публику 
развлекали талисман Спасательно-
го департамента Нублу и ведущий 
Эркки Сарапуу. Пивной завод Saku 
Õlletehas поддержал водой, Horeca-
Service – яблоками, оптовый прода-
вец LTT – напитками Cido. 

Волшебных таблеток 
не бывает 

Cпортивный День отца в Кесклинне 

Владимир Афанасьев

хирург-онколог

«Участие в управлении целесообраз-
но и необходимо, – обосновывает 
старейшина района Кесклинн Алар 
Няэме проведение Дня открытых 
дверей. – Несомненно, в пределах 
Кесклинна живет множество людей, 
которые чувствуют повышенный 
интерес к деталям управления горо-
дом и хотели бы сказать свое слово 
в решении какой-то проблемы. Этих 
кесклиннасцев ждут на нашем Дне 
открытых дверей, чтобы лицом к 
лицу побеседовать с руководителями 
района и города». 

Няэме добавляет, что обсудить 
все темы городской жизни в течение 
одного дня, увы, не успеть, поэтому 

внимание будет сосредоточено на 
безопасности в широком смысле: 
«Мы постараемся вместе ответить 
на вопрос, является ли безопасной 
жизнь в центре Таллинна и что пла-
нируется предпринять в этой сфере. 
Наряду с дорогами-улицами, ноч-
ным покоем и правопорядком, тема 
охватывает также защищенную 
жизнь пожилых, инвалидов и дру-
гих нуждающихся в помощи людей. 
Эти темы можно обсуждать и зада-
вать вопросы не только районным 
чиновникам, но и членам городской 
управы».

Двери Кесклиннаской управы от-
крыты для всех заинтересованных в 

пятницу, 2 декабря, начиная с 12 
часов. К  этому времени ждут тех, 
кто желает познакомиться также со 
зданием районной управы. В 12.30 
с вице-мэром Калле Кландорфом 
можно обсудить безопасность райо-
на Кесклинн. Следующая экскурсия, 
знакомящая со зданием на Нунне, 18 
и его работниками, начнется в 14.00. 
Вице-мэр Мерике Мартинсон расска-
жет о будущем в социальной сфере 
начиная с 15.00.  

Всех заинтересованных просим 
зарегистрироваться до 1 декабря, 
отправив электронное сообщение на 
адрес kesklinn@tallinnlv.ee или позво-
нив по телефону 6457 200.   

Кесклиннаская управа 
открывает двери
В пятницу, 2 декабря, в Кесклиннаской управе на ул. Нунне, 
18 состоится День открытых дверей.

Отцы и дети праздновали 13 ноября в Таллиннском спортхолле День отца, 
вместе играя и занимаясь спортом. Два часа можно было провести на 
батуте, баскетбольной площадке и борцовском мате, кроме того, можно 
было участвовать в забеге на 200 м и эстафете, прыжках в высоту и длину, 
а также попробовать свои силы иными способами. 

В среду, 30 ноября, в 8.00 в четырех районах столи-
цы состоится спортивное утро, в рамках которого 
заинтересованные смогут принять участие в бес-
платных тренировках. 

Цель спортивного утра – напомнить людям о том, 
что умеренная двигательная активность важна круг- 
лый год, и в темное и холодное время для этого так-
же существуют различные возможности. Тренировки 
длятся 45 минут и проходят в районах Кесклинн, Кри-
стийне, Пирита и Ласнамяэ. На бесплатные тренировки 
ждут всех заинтересованных – как тех, кто привык за-
ниматься спортом ежедневно, так и тех, кто хотел бы 
именно сейчас начать вести подвижный образ жизни. 
Каждый участник спортивного утра получит с собой 
после тренировки освежающий смузи. Тренировки со-
стоятся в Таллиннском спортхолле, Ласнамяэском лег-
коатлетическом холле, Пиритаском спортивном центре 
и Доме спорта Кристийне.   

В Таллиннском спортхолле (Херне, 30) в 8.00 
начнется тренировка под названием Nike Training 
Club, которую проводит Сигрид Лаан. Речь идет об 
энергичной тренировке, направленной на развитие 
силы, сердечной деятельности и гибкости. Кроме это-
го, компанейский дух и мотивирующая сила команды 
работают на то, чтобы запастись энергией на весь день. 
Тренировка подходит всем – как начинающим любите-
лям спорта, так и действующим спортсменам. 

Главный организатор спортивного утра – Тал-
линнский департамент по делам молодежи и спорта. 
Дополнительная информация на домашней странице 
Таллинна www.tallinn.ee/spordihommik.

Бесплатное спортивное 
утро для горожан

Маргит Селлик

главный специалист Таллиннского департамента 
по делам молодежи и спорта
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В шестой состав Таллиннского город-
ского молодежного собрания избран 
21 член: семь представителей учени-
ков, семь представителей студентов 
и семь представителей молодежных 
объединений. Баллотироваться могли 
молодые люди 14-26 лет, местом жи-
тельства которых по данным регистра 
народонаселения является Таллинн.  

В целевой группе молодежных 

объединений были выбраны Карл 
Маттиас Сепп, Мирелль Репсон, Таа-
вид Микомяги, Эвелин Марьямяги, 
Райн Пярнасте, Туули Пыхьякас и Кри-
стьян Лукк.  

Из студентов в молодежное со-
брание были выбраны Данила Кузне-
цов, Лийна Мыттус, Карл Сонгисепп, 
Стен Лаансоо, Валентина Москалева, 
Май Андерсон и Агнес Алайыэ. 

Из числа учеников в молодеж-
ное собрание вошли Николай Борзов, 
Маркус Аннило, Мерилин Аниярв, 
Миикаэль Раун, Эрико Труус, Сандра 
Саймра и Эрмо Хельмелайд. 

Молодежное собрание в новом 
составе начало работу в ноябре с це-
лью представления и защиты интере-
сов таллиннской молодежи. 

Таллинский коммунальный департа-
мент проводит с 27 ноября по 22 янва-
ря фотоконкурс в интернете «Круглый 
год в Таллинне 2016», чтобы найти 
новые интересные фотографии города, 
где были бы запечатлены события, де-
ятельность людей и изменения город-
ской картины в разные времена года. 

Для участия в конкурсе подходят 
фотографии, сделанные в течение 
2016 года и в январе 2017 года. С 
условиями конкурса можно ознако-
миться на домашней странице http://
fotokonkurss.tallinn.ee/. 

Конкурсные работы можно пред-

ставлять начиная с 27 ноября 2016 
года до 15 января 2017 года. Все ра-
боты, отвечающие условиям конкур-
са, будут опубликованы 16 января. 
Народное голосование состоится с 16 
января по 22 января на домашней 
странице конкурса.  

Каждый автор может загрузить 
для участия в конкурсе до 4 фото-
графий. Фотографии не должны со-
ставлять целостность между собой, их 
можно добавлять по одной. Представ-
ленные на конкурс работы оценивает 
комиссия, утвержденная приказом 
директора коммунального департа-

мента, которая выбирает победившую 
работу и 10 работ, достойных быть 
отмеченными. Любимое фото публи-
ки выявится в результате народного 
голосования на домашней странице 
конкурса. Автор победившей работы, 
выбранной комиссией, получит в на-
граду зеркальную фотокамеру Nikon 
D3400+18-55mm VR Kit Black. Автор 
лучшей работы по результатам народ-
ного голосования получит карту памя-
ти Nikon 8 GB и фотоальбом.   

Удачных фотографий! 

В открывающемся в прежних поме-
щениях Büroomaailm (ул. Лийвалайа, 
29) Центре повторного использова-
ния, помимо бывшей в употреблении 
одежды, мебели, книг и посуды, мож-

но впервые купить и изделия, переде-
ланные из старых вещей (редизайн).  
Получившие новую жизнь вещи 
предлагают, например, Puhvetkapp, 
Kalamaja Printsess и Maarja Kikilipsud.  

Ранее обслуживавший клиентов 
в районе Кесклинн Центр повторно-
го использования на ул. Татари тоже 
останется, но 25 ноября закроется на 
ремонт. 

Лекторы – фотограф Рубен Игитханян 
и дизайнер Виктория Баранова  – при-
глашают на выставку, открывающую-
ся  2 декабря в 16.00. Объектом и геро-
ем творчества участников курса стал 
Старый город в Таллинне, который при 
общем, казалось бы, неизменном об-
лике всегда остается для каждого осо-
бенным, не таким, как у других. И это 
свое, очень личное отношение отра-

жено в работах участников фотокурса.
Овладевая  творческими и техни-

ческими возможностями фотографии,  
знакомясь со средствами построения 
кадра – композицией, ракурсом, 
светом, цветом, фактурой, особен-
ностями эстетики съемки, участники 
курса создали свой образ города. И в 
этом городе все свое: дома и люди, а 
также полноправные его обитатели и 

хозяева – птицы, кошки, собаки.
В январе 2017 года начинается 

третий модуль курса креативной 
фотографии, см. подробнее: www.
fotoklass.ee или www.hopnerimaja.
eu. Количество мест ограничено. Ре-
гистрация через сайт www.fotoklass.
ee или по тел. 58877728, vika@vika.
ee (Виктория/Рубен), тел. 56156522, 
romanljagu@hot.ee (Роман).

Таллиннское молодежное собрание 
в новом составе

Фотоконкурс «Круглый год в Таллинне 2016»

На улице Лийвалайа появится Центр 
повторного использования 

50 оттенков Старого города

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДОМЕ ХОПНЕРА  |  ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ДЕКАБРЕ 2016 г.

История  и культура 
Таллинна

Здоровье Марина Полтавцева, руководитель 
коммуникационных проектов 
Центра управления государственными лесами 
в Эстонии

История Таллинна  в названиях 
башен крепостной стены 

Рождественская ель 
из государственного леса

7 декабря 2016 г.

21 декабря 2016 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

Галина Оздоба, главный специалист 
Спасательного департамента 
Анна Тоомепуу и Екатерина Пашкевич, 
участковые полицейские Департамента полиции и 
погранохраны

Безопасность в доме
и как не стать жертвой 
мошенничества

14 декабря 2016 г. 14.00-15.302

Марина Дунаева, таллиннский гид

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

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

В понедельник, 28 ноября, в 10.00 Центр повторного 
использования открывает на ул. Лийвалайа свое второе 
представительство в центре города. 

В Доме Хопнера открывается выставка работ участников 
фотокурса «50 оттенков Старого города». 

Raepress
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KULTUURITEATED

5.12. Viimsi segakoor  
Juhatab Vaike Sarn

Kaastegev Aare Pehka(flööt)

12.12. Kaarli koguduse kontsertkoor
Juhatavad Piret Aidulo ja Pärtel Toompere                                    

19.12. Maaeluministeeriumi laulukoor
Juhatavad Linda Kardna ja Aarne Saluveer

26.12. Olga Gams (orel)

Sissepääs vaba, annetus koguduse muusikatöö heaks

Muusikatunnid Püha Vaimu kirikus
Esmaspäeviti kl 18

25. november 2016

Hopner
Jazz
1

The BRADBURY’S

(Pete
rburi)

Kvintett The Bradbury’s on professionaal-
sete muusikute sõpruskond, kelle värvikas 
kontserdi kava koosneb nii omaloomingust 
kui ka tuntud džässimeloodiate töötlustest.
Ansambli juht on pianist, helilooja ning 
arranžeerija Deniss Kirillov.

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

17.12
 kell 19

Koostöös 
festivaliga 
PetroJazz

Raekoja plats 18
www.hopnerimaja.eu

Uus kontserdisari raekojas
Muusikaelamusi varajase muusika  

stuudiolt Cantores Vagantes
 Novembrist veebruarini neljal pühapäeval algusega kell 17

11. detsembril on kavas Jacob van Eyck - flöödi rõõmuaed
15. jaanuaril „Baroki koidikud” 

19. veebruaril „Nooblite tubade muusika”
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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

SIIN VÕIB OLLA  
SINU REKLAAM!

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

25. november 2016

BIRGIT – vokaal
Peter Põder – kitarr
Charles Aaron Zobel – klahvpillid

Neljapäeval, 8. detsembril 
kell 18.00 Jaani kirikus

Kesklinna 
advendiaja 
kontsert

Sissepääs 
TASUTA!
Rahulikku advendiaega soovib Tallinna Kesklinna Valitsus

 

SUUR JÕULUFESTIVAL JA –LAAT
Kohtume 16.-18. detsembril 

Tallinna Lauluväljakul, tule kogu perega!

· Jõulumaa
· Lotte kohvik
· Jõulurong
· Töötuba & laste ala
· Jõuluvana & päkapikk
·  Põnevad jõulukingid
   200lt kauplejaltKülla tulevad 

Padjaklubi, 
Daniel Levi, 
Sandra Nurmsalu
ja laulukoorid

MTÜ Tallinna jõululaat

Vaata kindlasti ka 
kodulehele

www.joululaat.ee

Tartu mnt 73   |   Tel 601 0419   |   info@tallinnasaun.ee   |   www.tallinnasaun.ee

TALLINNA SAUN 
PARIM LEIL LINNAS! ÜLDSAUN JA  

TUNNISAUN
SAUN AASTAST 1882


