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TALLINNA KESKLINNAS  
ELAB 62 185 INIMEST.
Aprilli jooksul kasvas linnaosa 
elanike arv 118 võrra (kogu 
Tallinnas 294 võrra). Aasta al-
gusest on Kesklinnas lisandunud 
539 elanikku ehk linnaosadest 
enim (linnas kokku 1262).
Allikas: rahvastikuregister, 1. mai  2017

Vaata ka...
Lk 4 Mitmenäoline kultuur

Lk 5–7 Vanalinna päevade 
kava 

Lk 8 Nõuandeid

Vanalinna päevad 
tulevad taas!
31. maist 4. juunini toimuva vanalinna 
kultuurinädala programmis on enam 
kui 400 sündmust – kontserti, näitust, 
etendust, ringkäiku jpm (vt lk 5–7). 
Seekord annavad tooni noored tegijad, 
vanalinna koolid, noorteprojektid, õpi-
lasfirmade laadad – on ju teema „Noor 
vanalinn” –, ent tähtsal kohal on tava-
päraselt ka tuntud tegijad ja muidugi 
vanalinn ise.

Piletid on juba müügis, kuid suur 
osa programmist on tasuta. Program-
mivihiku saab Tallinna turismiinfo-
punktist, linnavalitsuse või Kesklinna 
valitsuse infosaalist, aga programm on 
nähtav ka www.vanalinnapaevad.ee.

Kunstiline juht Anne Velt: „Vanalinna 
päevad muudavad linna nooreks. Roh-
kesti on noortekontserte, noori artiste, 
noorte linnaruumiprojekt „Disainime 
vanalinna nooreks”, Hopneri majas on 
avatud noortefoorum, mis mõtestab tä-
nast vanalinna ja siinset elu läbi noorte 
silmade. Samas hoiame alles ka vana-
linna päevade traditsioonilise poole, sel-
le põhilise, mis paneb vanalinna elama 
juba 36 aastat järjest ja lubab tõdeda, 
et vanalinn on meie rikkus. See, millise-
na mäletab vanalinna ja vanalinna päevi 
praegune noor, mõjutab tema suhtumist 
tõenäoliselt ka 20 aasta pärast.”

31. mai – 4. juuni 2017
Rohkem kui  400  erinevat sündmust!
Lisateave http://vanalinnapaevad.ee/

Noorusest pakatav vanalinn
31. maist 4. juunini toimuvate 36. Tallinna vanalinna päevade juhtmõte on „Noor vanalinn”.

Tabavamat juhtlauset oleks vanalinna päe-
vadele raske välja mõelda, sest neljandat 
aastakümmet käiv suvealguse pidu kesk-
aegsete linnamüüride vahel on jäänud alati 
nooruslikuks ning tulevikku vaatavaks – 
seda vaatamata aegadele ja korraldusmees-
konna vahetumisele. Vanalinna päevad on 
pidu iga osasaaja südames, olgu ta siis 
korraldustoimkonna liige, kes sel pidunä-
dalal sisuliselt ööpäev läbi töötab; tallinlane, 
kes tuleb vanalinna uusi elamusi saama ja 
tuttavatega kohtuma; külaline ükskõik milli-
sest Eestimaa nurgast, kes pealinna huviga 
uudistab või siis põgusalt Tallinna väisav 
kruiisiturist, kes loetud tundidega seljatäie 
positiivseid elamusi kaasa haarab. Vanalin-
na päevad on sündmus, mis inspireerib.

Veidi ajaloost
Rääkides nii pika traditsiooniga üritusest, ei 
saa kuidagi läbi möödunut meenutamata. 
Kui 1982. aastal tähistati Tallinna vanalinna 
elamute ekspluatatsiooni valitsuse 10. aas-
tapäeva ja korraldati sel puhul Raekoja platsil 
kontsert, ratsahobuste paraad ning etendus 
kohtumõistmisest kurikuulsa mõisniku Jo-
hann von Uexkülli üle, ei adunud veel keegi, 
milline võimas liikumine on käima lükatud. 

Järgmisel aastal pidutseti vanalinna 
päevade nime all juba terve nädal ja nii 
tõusvas joones. Iga järgneva aasta pidu-
nädal pidi olema eelmisest millegi poolest 
üle. Järjest suuremaks kasvas ürituste arv, 
esinduslikumaks osalejate nimistu. Otsi-
ti uusi lähenemisnurki, nuputati leidlikke 
ideid, kuidas rahvast köita ja üllatada. Nii 
sai sellest festivalist vaba mõtte ja vaba 
sõna saar keset kaheksakümnendate sei-
sakukibedust. Lootuse ja usu läte iseolemi-
se võimalikkusesse. See oli võimas küm-
nend end ajalukku jäädvustanud tegijatele, 
suurepärane kogemus kõigile pealinlastele. 

Iseseisvuse taastamisega näis vanalin-
na päevade tähtsus hetkeks kahvatuvat, aga 
kõhkluste aeg möödus ning leiti uus hinga-
mine, mis on hoidnud traditsiooni tänaseni 
elava ja uuenevana. Vanalinna päevad olid, 
on ja jäävad Tallinna vapiürituseks. Praegu-
seks oleme jõudnud selleni, et pidunädala 
igal aastal vahetuva juhtlause kaudu osun-
dame vana linna kestmise ja elujõulisuse 
allikate erinevatele vormidele. Juhtlausete 
ideestiku kaudu oleme avanud vanalinna 
hoovide saladusi, süüvinud meistrite kutse-
tarkustesse ja vaadanud tornidest alla iga-
päevaaskeldustele, mis keskaegsete müüri-

de kõrguselt tunduvad palju mõistetavamad 
ja sihipärasemad kui tänavatasapinnalt.

Vanalinna päevad muutuvad aasta-
aastalt huvitavamaks juba kasvõi selle 
õhina tõttu, millega järgmisele linnapeole 
juhtlauset otsitakse. Siinkohal teen sügava 
kummarduse Tiina Mägi ees, kes oli vana-
linna päevade sünni juures ning on teraselt 
jälginud toimunu arengut tänapäeva (tähe-
lepanekuid sai lugeda aprillikuu Kesklinna 
Sõnumitest). Sellel aastal on valdav osa 
teemapäevade nimedest just nimelt tema 
sõnastatud. 

Noore vanalinna lood
Nagu juba mainitud, juhib 2017. aastal va-
nalinna päevade toimetusi deviis „Noor va-
nalinn”, teemapäevi endid iseloomustavad 
aga nostalgiamaigulised read populaarse-
test lauludest. „Kui kõik maailma võim võiks 
olla laste käes…”, „Võta aega veidi ringi 
vaadata”, „Mis värvi on armastus?” ning 
„Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee” on need 
rahva südames helisevad viisid, mis kanna-
vad sel aastal ka meie festivali olemust.

Kuid selge on, et ükski linn pole midagi 
väärt ilma oma elaniketa, nende inimesteta, 
kes muudavad selle elavaks organismiks, 

lakkamatult voolavaks veeks. Igal hommi-
kul mööduvad Kesklinna valitsuse hoonest 
Nunne tänaval Gustav Adolfi gümnaasiumi 
või vanalinna hariduskolleegiumisse tõttavad 
lapsed ja noored. Mööduvad Patkuli treppi-
dest Toompeale tõttavad ametnikud ning va-
nalinna kohvikute ja restoranide töötajad. Igal 
sellisel hommikul võib selgelt tajuda, kuidas 
vanalinn naudib seda elu, mis tema keskel 
toimub. Samas ilmselt veidi nostalgiliselt ja 
ehk isegi nukralt igatseb taga aega, mil oli 
püsiv kodu palju rohkematele peredele. 

Loodetavasti kannavad käesoleva aas-
ta vanalinna päevad endas sedavõrd palju 
nooruslikku energiat, et tulevikus leiab üha 
rohkem noori peresid vanalinna kohana, 
kuhu elama asuda. Meie iidse vanalinna 
müürid ja sillutise kivid on endasse aasta-
sadade jooksul talletanud paljude inimpõl-
vede lood ning saatused. Ta ootab üha uusi 
inimesi, sest elu vanalinnas ei saa hetkeks-
ki katkeda, uued saatuselood vajavad kirju-
tamist. Oma lugu on rääkida ka vanalinna 
päevadel. Tulge, kuulame koos!

Taavi Pukk

Kesklinna vanem

http://www.vanalinnapaevad.ee


Hüvasti kool,  
tere suvi!
Tean hästi endagi kooliajast, et maikuu lõpp ning juuni al-
gus täidab koolid mingi erilise elevusega, kus kauaigatse-
tud ja -oodatud suvepuhkus on juba käega katsuda. Seni 
kevadväsimusest turris õpilased muutuvad justkui võlu-
väel tublimaks, et suvi saaks kiiremini tulla. Et saaks juba 
unustada hommikuse varajase ärkamise, pikad koolipäe-
vad ja vahel nii ranged õpetajad. Suvel saab end täielikult 
pühendada lapseks ja nooreks olemise võludele. Meie tubli 
õpilaspere on selle õiguse kuhjaga välja teeninud.

Kesklinna koolid on parimad
Prantsuse lütseum, reaalkool, Gustav Adolfi gümnaasium, 
inglise kolledž, 21. kool, vanalinna hariduskolleegium – iga-
ühele, kes hariduseluga kursis, ütlevad nende koolide nimed 
nii mõndagi. Ja seda loetelu võiks jätkata, sest Kesklinnas 
pole nõrku koole. Kuid ehk ei maksakski näpuga järge aja-
da, kus asub kool riigieksamite või mõne muu näitaja põhjal 
koostatud pingereas. Oluline on, kuidas kool õpilasi vormib, 
millise teadmistepagasi annab eluks. Sellel väärtusskaalal 
saavad kõik meie linnaosa koolid kümme punkti.

Mul oli hiljuti võimalus tutvuda lähemalt vanalinna ha-
riduskolleegiumiga. Sain tõelise positiivse elamuse, ehk 
isegi positiivse šoki. See, kuidas inimkeskses ja õpilaste 
individuaalsusega pisiasjadeni arvestavas koolis osatakse 
igas lapses leida üles parim ning õpilaste andeid arendada, 
jahmatas. Toime tullakse ka nende noortega, kes vajavad 
erilist pedagoogilist lähenemist. 

Õpetajad peavad olema väga targad ja kannatlikud, 
et loobuda ahvatlusest käskude ja keeldudega kasvata-
da, sisendades üksnes isikliku eeskuju ja sügava mõist-
misega noortesse positiivsust, vastutustunnet ja tahet 
õppida. Peab olema tugev isiksus, et toime tulla paljude 
väga raskete, tihti ehmatavate elusaatustega, mis lapsi 
ja noori saadavad. Ning kõige selle juures peab olema 
psühholoog, pedagoog, ema, isa, vanaema, vanaisa ja 
parim sõber ühes isikus. Tuleb saavutada usaldus ja tuua 
õpilases välja parim, avada tema tugevused. Aidata teele, 
kus iseendaga hakkama saadakse. Selline kool saadab iga 
päev korda imesid!  

Kunagi kuulsin üht elupõlist õpetajat arutlemas, et 
kooli ülesanne pole mitte õpilastele kuivade faktide pä-
hetuupimine, vaid oskuse andmine, kuidas need faktid 
üles leida ja üksteisega seostades kasulikuks teadmiseks 
vormida. Kesklinna koolides on selle koolimehe unistused 
ammu tõeks saanud. 

Anname hoogu
Haridussüsteem, nagu ka kogu ühiskond, on pidevas 
muutumises ning peab paratamatult ajaga kaasas käima, 
et konkurentsis püsida. Täpsemalt öeldes: et konkurent-
sivõimelist haridust pakkuda. Nii ongi paljude koolide 
õppeprogrammi lisandunud ettevõtlusõpe, karjääriplanee-
rimine, kriitilise ja analüütilise mõtlemise arendamine jne. 
Rääkimata igasugu erialastest spetsialiseerumistest. Loo-
mulikult on see kõik kiiduväärt lähenemine. 

Kogu selle võimaluste virvarri juures on aga esmatäh-
tis utsitada õpilased ise mõtlema ja analüüsima, mõistma 
eeskätt enda olemust ning seejärel Eesti ja kogu maailma 
ühiskonnakorraldust. Seejärel tuleb anda hoogu nende am-
bitsioonidele ja unistustele, julgustada eesmärgiks võtma 
maksimumist rohkem ning mõistagi pettumuste ja tagasi-
löökide järel mitte alla andma. Ise mõtlemise oskuse selgeks 
saamine on see, mida noored tänases ühiskonnas vajavad. 

Kesklinna koolid jäävad ka tulevikus väga hea hariduse 
andmise mõõdupuuks kogu Eestis. See ei ole tulnud aga 
niisama, vaid on tõsise ja pühendunud töö tulemus. Ajaga 
osatakse kaasas käia ja see annab ka tulemuse. 

Ükskõik kui pühendunud töö ei saa aga vastu sellele 
maikuu lõpu ning juuni alguse erilisele elevusele, mis täi-
dab kõik koolid. Suvi on käega katsuda ja teda oodatakse 
juba väga. Edu lõpusirgel ning head suvepuhkust õpilaste-
le ja õpetajatele!

Taavi Pukk

Kesklinna vanem
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Kalevi spordihall  
on taas avatud
5. mail taasavas pidulikult uksed 
legendaarne Kalevi spordihall.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti 
sõnul on see nüüd pealinna kõige 
modernsem ja multifunktsionaal-
sem spordisaal. Renoveeritud 
hallis hakkavad treenima eeskätt 
pallurid ja iluvõimlejad.

„Kindlasti jätkuvad hallis 
sellised traditsioonilised spordi-
võistlused nagu „Tallinna Mõõk” 
ja Kristjan Palusalu mälestus-
võistlused maadluses. Samuti 
oleme arvestanud vajalikuga kva-
liteetseteks teleülekanneteks, et 
kaasaelamist jätkuks Kalevi hallist 
kaugemalegi,” märkis Kõlvart.

1962. aastal ehitatud Kalevi 
spordihalli renoveerimine algas 
eelmise aasta kevadel. Hoone 
konstruktsioonid olid väga hal-

vas seisukorras ning palju rau-
dbetoonist paneele ja talasid tuli 
välja vahetada. Riikliku kaitse 
all oleval arhitektuurimälestisel 
taastati fassaad koos pannooga, 
säilitati siseinterjöör ja fragmen-
did endistest tribüünidest. Saali 
põrand langetati 90 cm võrra, et 
võita pinda neljale täismõõdus 
korvpalliväljakule. Hallis on teles-
kooptribüünid 1780 istekohaga, 
koos seisukohtadega mahutab 
hall ca 2000 pealtvaatajat. Linna 
tehtud investeeringu kogumaht 
on 8,6 miljonit eurot.

Spordihalli on projekteerinud 
arhitektid Peeter Tarvas ja Uno 
Tölpus. Hoone peasissekäigu 
kohal oleva modernistliku pan-
noo kujundasid Valli Lember-Bo-
gatkina ja Margareta Fuks. 

Tornide väljak muutus taas lilleaiaks
19. mail avati Tornide väljaku pargis üheksas rahvusvaheline Tallinna lillefestival.

Bogapott sai  
värske välisilme
Vanalinnast Toompeale 
viiva Pika jala ääres asuv 
maja nr 9, mis tuntud Bo-
gapoti ateljee-kohvikuna, 
läbis uuenduskuuri. 

„Remont sai tehtud 
väga kiiresti ja kvaliteet-
selt,” on Kesklinna vanem 
Taavi Pukk rahul. „Siinsa-
mas kõrval paikneva vä-
rava Toompea ja all-linna 
vahel võisime nüüd ilma 
piinlikkustundeta avada 
ning ülalinnast vastu võtta 
Tallinna päeva tervitama 
kutsutud peaministri.”

Linnaosa vanem tä-
nas Vanalinna Ehitus OÜ-d 
korrektse töö eest, mis 
tehti paari nädalaga. Väli-
se värskenduse sai hoone 
fassaad, korrastati uksed-
aknad ja karniisid. Muin-
suskaitse all oleva hoone 
remondi üle tegi järeleval-
vet Tallinna linnaplaneeri-
mise ameti muinsuskaitse 
osakond. 

Kesklinna valitsus pa-
nustab tänavu vanalinna 
hoonete korrastamisse 
üle 200 000 euro. „Aastate vältel on 
saanud heaks tavaks, et Kesklinna va-
litsuse tellimusel ja rahastamisel saab 
igal aastal Tallinna päevaks või ka vana-
linna päevadeks korda tehtud üks ava-
likkuse jaoks oluline rajatis kesklinnas. 
Me ei piirdu siiski üksnes tähtpäevaks 
valmivate töödega, vaid remondime sü-

giseks veel mitu objekti,” lubas linnaosa 
vanem. 

Puki sõnul ootavad Kesklinna valit-
suse tänavuses remondiplaanis järge 
Tallinna rahvaülikooli hoone Vene 6, sa-
muti Kuninga 4, Lühike jalg 9 ja Raekoja 
plats 18 hoonete katused ning muud 
rajatised. 

Westholmi gümnaasium  
võib peagi laieneda
Linnaplaneerimise amet algatas 
Jakob Westholmi gümnaasiumi 
kinnistu ja lähiala detailplanee-
ringu, millega luuakse võimalus 
täiendava õppehoone ehitami-
seks. Abilinnapea Mihhail Kõl-
varti sõnul näeb linn juba ammu 
vajadust lahendada nii kooli asu-
koha kui ka ruumiprobleemid. 

„Praegu asub kool kahel 
aadressil: algklasside hoone 
Luise 38 ja gümnaasiumihoone 
Kevade 8. Ent soovime koonda-
da kogu õppetegevuse Kevade 8 

kinnistule, mida on toetanud ka 
kooli lapsevanemad ja õpetajad, 
saates tänavu aprillis linnale vas-
tavasisulise pöördumise,” rääkis 
Kõlvart. 

Detailplaneeringus lahenda-
takse kinnistule kas eraldiseisva 
hoone või juurdeehitise rajami-
ne. Hoonestamiseks vaba pinda 
on ligikaudu 3000 m². Seniste 
kogemuste põhjal peaks detail-
planeering valmima ühe aastaga, 
seejärel saab alustada hoonete ja 
õueala projekteerimisega.

Kesklinna vanem Taavi Pukk tänab Vanalinna Ehitus 
OÜ-d kiire ja korraliku töö eest.

Tornide väljakule rajatud 31 lilleaeda sündis130 kunstniku loominguna. Parima tiitlile konkureerivad võistkonnad Soomest, Lätist, Ungarist, Saksamaalt, Gruusiast, 
Hiinast ja mõistagi Eestist. Tänavu on festivali teemad „Pereaed” ja „Ühevärviline aed”. Nagu eelnevatel aastatel, on iga aia juures tahvel, millelt saab teada idee, 
taimmaterjali, tegijate ja tekkeloo kohta. 
Läbi terve suve on kõigil huvilistel võimalik jälgida aedade elukäiku. Lillefestival lõpeb 25. augustil, kui tänatakse osalejaid ning parimad teemaaiad saavad ka 
tunnustuse. Lillefestivali külastamine on kõigile tasuta, sündmuste kohta leiab teavet www.kadriorupark.ee.
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Enam kui veerand tuhat küp-
ses eas õppurit sai mai keskel 
lõputunnistuse seenioride üli-
koolist.

Õppeaasta pidulikul lõpuak-
tusel Kadrioru kunstimuuseumis 
avaldas Kesklinna vanem Taavi 
Pukk tunnustust õpihuvilistele 
eakatele: „Minu sügav kummar-
dus kõigi nende seenioride ees, 
kes tahavad koos käia ning en-
tusiastlikult küsivad üha uusi ja 
uusi teemasid, milles targemaks 
saada. Õppimine on elukestev 
protsess ja teadmised midagi 
sellist, mida keegi ei saa inime-
selt ära võtta. Kes teaks seda 
tõde veel paremini kui elukoge-
nud inimesed,” sõnas Pukk. 

Hopneri majas igal kolmapäe-
val peetud loengutest sai õppe-
aasta jooksul osa kokku 190 ees-
tikeelset ja 215 vene õppekeelega 
eakat kuulajat. Alates septembrist 
toimunud loengud, vestlused ja 
õppekäigud olid osalejatele tasuta. 
Seenioride ülikooli nelja tegevus-
aasta populaarsemateks on osu-
tunud kultuuri- ja terviseloengud, 
ütles Hopneri maja juhataja Anne 
Velt, kuid ka ajaloost ja psühholoo-
giast kuulati meelsasti kõnelemas 
valdkonna parimaid asjatundjaid.

Uus õppeaasta Kesklinna 
seenioride ülikoolis algab sep-
tembris ja linnaosa vanem Taavi 
Pukk kutsus siis seeniore taas 
õpinguid jätkama. 

Kesklinna talgupäevad 
Meie linn sai heakorrakuul tublis-
ti puhtamaks. Kesklinna valitsuse 
ja Tallinna Sadama korraldatud 
talgupäevale linnahalli kõrval 
laiuvat tühermaad koristama tuli 
60 inimese ringis. Kokku korjati 
4,2 tonni prügi, peamiselt paken-
deid ja olmejäätmeid. 

Ülemiste järve äärse metsaala 
koristamine oli Kesklinna ja Nõm-
me linnaosavalitsuste ühisalga-
tus – tänu Aet Toosele. Talgulisi oli 
seal umbes poole vähem, aga nad 
tegid puhtaks ligi 50 ha metsaalust 
ja lagendikku. Kokku tuli jäätmeid 
14 tonni, millest osa pärines enam 
kui kümne aasta tagant.

Eriti põnevaks kujunes aga 
talgupäev Snelli tiigil, kust toodi 
päevavalgele hulk kadunud vara. 
Sukeldumiskeskuse Maremark ja 
Eesti sukeldujate klubi liikmed tõid 
tiigi põhjast välja näiteks kaupluse 
ostukäru, suure reisikohvri ja jalg-
rattaid. Kõige raskem oli aga kaldale 
upitada betoonist prügiurne, mida 
leiti veest lausa mitukümmend. 
Viimati puhastasid Maremarki su-
keldujad Snelli tiiki 13 aastat tagasi. 

Kaldal sukeldumistalguid jälgi-
nud Kesklinna vanem Taavi Pukk: 
„Veest leitud prügiurnid püüame 
pärast puhastamist ja parandamist 
taas kasutusse võtta.”

Jõustus kohtuotsus vanalinna baaride kohta
Kesklinna vanem Taavi Pukk 
avaldas heameelt, et kohtuvaid-
lus vanalinna baaridele seatud 
piirangute üle on jõudnud lõpule 
ja seega saabunud õigusselgus.

Riigikohus otsustas mitte võt-
ta menetlusse vanalinna baaride 
kassatsioonkaebusi kohtuasjades, 
milles vaieldi öise alkoholimüügi 
ja lahtiolekuaja piirangu ning Suur-
Karja tänava sissesõidukeelu õi-
guspärasuse üle. Seega jõustusid 
Tallinna linna kehtestatud meetmed 
avaliku korra kaitsmiseks ja liikleja-
te ohutuse tagamiseks vanalinnas. 

„Tervitan lõpliku õigusselgu-
se saavutamist selles vaidluses,” 
ütles riigikohtu seisukoha kom-
mentaariks Kesklinna vanem Taavi 
Pukk. „Kõige hullem, mis saab olla, 
on hall ala, kus reegleid painutatak-
se endale sobivalt.” 

Riigikohus nõustus ringkonna-
kohtu varasema otsusega, et linn 
on leidnud kohase tasakaalu ühelt 
poolt meelelahutusasutuste ning 

teisalt piirkonnas elavate inimeste 
ja tegutsevate ettevõtjate huvide 
vahel, samuti on arvesse võetud 
avalikke huve nagu heakord, linna 
maine ja UNESCO kultuuripärand. 
Tasakaalupunkti otsimist ja leid-
mist tähtsustab ka Pukk.

„Meie ühistes huvides on ta-
sakaal kohalike elanike õiguste ja 
ettevõtlusvabaduse vahel. Vanalin-

nas peab kindlasti olema nii ette-
võtlust kui ka ööelu – see on kõigi-
le avatud linnas enesestmõistetav. 
Aga samas ei saa vanalinna muuta 
joomaurkaks, mis meelitab ligi ku-
ritegevust ja rikub Tallinna mainet,” 
leiab linnaosa vanem.

Alkoholimüügi piirang puudutab 
vanalinnas nn Bermuda kolmnurgas 
asuvaid baare, kus müük on keela-

tud keskööst kuni kella viieni hom-
mikul ja puhkepäevale eelneval ööl 
kella ühest viieni. Piirang puudutas 
kokku kümmet baari ja meelelahu-
tusasutust. Lisaks paigaldas linn 
Suur-Karja ja Pärnu maantee sisse- 
sõidule liiklusmärgi, mis keelab 
öise sissesõidu südaööst kuni kel-
la kuueni. Piirkonna elanikele keeld 
ei laiene. Kohtumenetluste ajaks oli 
piirangute kehtivus peatatud, need 
jõustusid nüüd riigikohtu otsusega 
asja mitte menetleda. 

Ettekirjutused puudutasid 
järgmisi müügikohti: Nimeta baar, 
Shooters, St. Patrick’s, Labor, Rou-
te 13, Valli baar, Taco, The Dubli-
ner, Bayern Böhmen Keller.

„Kuna pretsedent on loodud, 
peavad nüüd ka teised sarnased 
ettevõtted arvestama tõsiasjaga, et 
ükski vabadus ei saa olla piiritu, isegi 
mitte ettevõtlusvabadus. Ühtlasi as-
tusime pika sammu lähemale avaliku 
korra ja elanike öörahu kindlustami-
sele vanalinnas,” ütles Taavi Pukk. 

JUUNI RAHVARINDE 
MUUSEUMIS
MAASTIKUMÄNG VANALINNAS
2. juuni kell 17
Keskraamatukoguga koos korraldame vahva maastikumängu 
lastele. Kogunemine Toompargis vanalinna päevade lasteala lava 
juures kl 16.40. Lisainfo ja eelregistreerimine: rrmuuseum@
rrmuuseum.ee või telefonil 644 8193.

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

RAHVARINDE MUUSEUMI FILMIPÄRASTLÕUNA „KORMORANID 
EHK NAHKPÜKSE EI PESTA”
9. juuni kell 15
Kunagise rokkansambli solist Keiser ei lepi läheneva vanadusega 
ja otsustab endised bändikaaslased uuesti kokku kutsuda ning 
suurele lavale pääseda. Tempokas, humoorikas ja lohutust pakkuv 
komöödia inimestest, kes olusid ja aegu trotsides ning ennast 
ületades püüdlevad ihaldatud sihile.

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

JALGSIMATK „RAHVARINDE RADADEL”
15. juuni kell 15
Umbes kahetunnine matk Tallinna kesklinnas. Retke punktid: 
Vabaduse väljak, kaablikraav, Toompea; igas punktis oma lugu. 
Kogunemine muuseumi ees. Teatage tulekust rrmuuseum@
rrmuuseum.ee või 644 8193 hiljemalt 1. juuniks.

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

NÄITUS „EESTI NAISE 50 VÄRVIKAT PALET” 
Rahvusarhiivi näitus „Naesterahwa 
töö ja elu. Eesti naise elupilte 
1920.–1930. aastaist” heidab pilgu 
naiseksolemisele sõjaeelses Eesti 
Vabariigis. Rahvarinde muuseumi 
näitus „Eesti naine taasiseseisvumise 
keerises” vaatleb naiste rolli 
taasiseseisvumise ajal. Ainulaadne 
ülevaade Eesti naise elust ajaloo 
keerdkäikudes.

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

Hopneri maja juhataja Anne Velt kutsub seeniorkuulajatest tulvil saali 
ette Kesklinna vanema Taavi Puki.

Osa nn Bermuda kolmnurgast, kus öörahu kaua soovida jätnud.

Snelli tiiki olid huligaanid uputanud kümneid prügiurne.  

Ülemiste järve äärest korjati kokku 14 tonni jäätmeid. 

Seeniorid lõpetasid 
ülikooli

mailto:rrmuuseum@rrmuuseum.ee
mailto:rrmuuseum@rrmuuseum.ee
mailto:rrmuuseum@rrmuuseum.ee
mailto:rrmuuseum@rrmuuseum.ee
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Naine vaagnaga naasis endises ilus
Suviseks lillefestivaliks ehib Tornide väljaku parki taas „Naine vaagnaga”. 
Kesklinna valitsus ja linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond 
korraldasid Balti jaama lähedal pargis paikneva purskkaevu korrastamise. 
Tornide väljak piirneb Suurtüki, 
Nunne ja Suur-Kloostri tänava ja 
Rannamäe teega. Pargist avaneb 
suurepärane vaade Tallinna linna-
müürile koos osaliselt tänaseni 
säilinud keskaegsete vahi- ja kaitse-
tornidega. Park rajati siia aga alles 
1930. aastatel. Keskajal pidasid lin-
lased selles kohas ürdi- ja köögivil-
jaaedu ja siin asus ka Mihkli kloostri 
karjamaa. Rootsi ajal laiendati siia 
bastionikindlustuste süsteemi ja 
suurendati vallikraave. 19. sajandi 
keskpaigas arvati Tallinn välja kind-
luslinnade nimekirjast ning 1864 
tasandati linnamüürist läände jääval 
alal vallikraav ja muldkindlustused 
ning endise bastioniglassii välisäär-
de rajati Põhja puiestee. 1896. 
aastal hakati pärast Nunnavärava 
lammutamist linnamüüri ääres kor-
raldama põllumajandusnäitusi ja 
laatasid, mille järgi sai koht nn näi-
tuseväljakuks. Näituseväljaku osa 
oli ka Nunne tänava ääres asunud 
40-meetrise läbimõõduga kahek-
sakandiline puidust peapaviljon, kus 
sai rulluisutada ja vaadata filme ki-
nos Rekord. Kahjuks hävis paviljon 
1933 tulekahjus. 

Näituseväljakut hakati avalikuks 
haljasalaks kujundama juba 1931. 
aastal. Tolleaegne Tallinna peaar-
hitekt Herbert Johanson (1884–

1964) projekteeris pargi edelapool-
sesse nurka ringikujulise skvääri ja 
selle keskele purskkaevu. Kujur Ju-
han Raudsepa (1896–1984) mäles-
tuste kohaselt tegi Johanson 1934 
talle ettepaneku purskkaevule figuuri 
loomiseks. Graniidist kaevuraki-
sed olid juba olemas ja need toodi 
siia Patarei vanglast. Kuna Patarei 
vanglas asunud kaev oli väiksema 
diameetriga, tuli Raudsepal mõned 
vahetükid suurema kaevu valmista-
miseks juurde tahuda.  

Tallinna ajalugu uurinud Heino 
Gustavson on purskkaevu rakiste 
lugu eraldi uurinud ja see ulatub 19. 
sajandi keskpaika. 1828 andis tsaar 
Nikolai I käsu uuendada Tallinna 
kaitsesüsteemi, mille osana rajati 
mere äärde 1829–1840 võimas tsi-
tadell. Linna veevärki sel alal mõis-
tagi siis veel polnud ning kaitseka-
sarmu joogiveega varustamiseks 
tuli rajada kaev. 1842. aastal toodi 
kaevu puurimiseks rammimispom-
miga seadeldis kohale Riiast. Ras-
kelt läbitavad pinnasekihid aeglusta-
sid tööd ja lõhkusid seadmeid. Vesi 
saadi kätte 1844 jaanuaris. Mais 
aga muutus vesi äkki häguseks ja 
juunis enam vett ei tulnud. 

Riias asunud inseneriväe staa-
bist tuli korraldus jätkata kaevu 
puurimist sügavamale, kuid järg-

mise aasta suveks oli töödeks 
saadud raha otsas. Aasta lõpul 
saadi siiski raha ja töid jätkati. 
Vesi saadi kätte veebruaris 1847, 
enne kui jõuti planeeritud sügavu-
seni – 360 jalani (110 m). Samal 
aastal paigutati ümber puuraugu ja 
pumbaseadme graniitrakised, mille 
olid välja tahunud kohalikud kivirai-
durid. Vajadus kaevu järele kadus 
veevärgi pikendamisega Patareisse 
20. sajandi algul. 

Olemasolevate kaevurakiste 
keskele paigutas Raudsepp posta-
mendile vaagnat pea kohal hoidva 
põlvitava naisakti, mille kipsist ori-
ginaali oli kunstnik eksponeerinud 
Tallinna Kunstihoone avanäitusel 
1934. aastal. Figuur valati pronksi 
1935 ja asetati oma kohale Torni-
de väljakul. Kunstiajaloolased on 
skulptuuri puhul hinnanud Raudse-
pa oskust viia loodu orgaanilisse 
seosesse ümbrusega. Figuuri poosi 
intiimsus harmoneerub asukoha 
suletusega. Kogu sellest tulenevat 
võlu suurendavad veelgi naise pea 
kohal olevast vaagnast aeglaselt alla 
nirisevad veejoad, mis naise keha 
justkui looriga varjavad. Purskkaev 
võeti vabariikliku tähtsusega kunsti-
mälestisena kaitse alla 1964. 

1847–1936 valminud pursk-
kaev pole kahjuks tänini terviklikult 

säilinud. Kaevurakiste välisküljel 
asunud pronksist kalapeadega 
veesülitid varastati 1995 ning need 
taastas 1996 restaureerimisfirma 
KAR-Grupp. 2000. aastal õnnestus 
metallivarastel skulptuurilt eemal-
dada ja ära viia meetrise läbimõõ-
duga pronksist vaagen. Vaagna 
restaureerisid ja korrastasid 2001 
osaühing Raidkivi Ateljee skulpto-
rid Paul Uibopuu ja Paul Mänd. 

16 aastat hiljem korrastati 
purskkaev ja selle skulptuur taas. 
Figuuri põse sisse oli kuri käsi 
löönud augu, mis kinni keevitati. 
Skulptuur puhastati ja kaeti uue 
kaitsekihiga. Basseini põhi puhas-
tati ja muudeti uuesti vettpidavaks. 
Ka väljast sai purskkaev värskema 
ilme – puhastati kaevurakist ja ti-
hendati selle vuuke, korrastati kae-
vu ümbritsevad graniidist plaadid 
ning kaevu ümbritsev skväär. Mais 
sai purskkaev väärikalt tähistada nii 
oma 170. kui ka 82. sünnipäeva. 

Eero Kangor

kunstiajaloolane

Eelmises lehes ilmunud „Avastus-
retke” autor oli eksikombel vale 
– õige olnuks Ragnar Nurk, arheo-
loog. Tänu ja vabandus autorile! 

NIMEKAID KESKLINLASI

Elujaatav helilooja 
Eino Tamberg 
27. mail tähistaks oma sünnipäeva 
helilooja Eino Tamberg, kes oma 
parimad teosed kirjutas Lauteri 
tänava heliloojate maja viiendal 
korrusel asunud kodus.
Eino Tambergi meenutades jät-
kub endistel kolleegidel, sõpradel 
ja õpilastel vaid häid sõnu. Teda 
kirjeldatakse päikeselise ja ärksa 
natuurina, kelles viimaste elu-
päevadeni ei kustunud siiras huvi 
maailma vastu, kelle jaoks elu 
oli pidu, mida ei tohtinud rikkuda 
mossitamise ja muretsemisega. 
See helge usk õnne võimalikku-
sesse kõlab vastu ka Tambergi 
muusikas, mille iseloomusta-
miseks teine eesti heliloomingu 
suurkuju, Veljo Tormis on öelnud: 
„Tambergi muusika – see on üle-
vate ja dramaatiliste tunnete teat-
raalne ja poeetiline maailm. Mõ-
ned kujundid selles korduvad läbi 
aegade: erutunud trompetihüüd, 
helge tonaalne kadentsikeerutus, 
säravad, salapärased ja ohtlikud 
orkestrivärvid.”

1930. aastal sündinud 
Tamberg lõpetas 1953 Tallinna 
konservatooriumis Eugen Kapi 
kompositsiooniklassi. 1959. 
aastani töötas ta Eesti Raadio 
helirežissöörina ning 1968. aas-
tast konservatooriumi komposit-
siooniõppejõuna ja alates 1983. 
aastast professorina. 

Teises, loomingulises elus, 
otsis ta armastust, selgust ja 
ilu, osates leida kooskõlad, mis 
tõstsid ta üheks tuntumaks ja 
arvestatavamaks helimeistriks 
nii kodumaal kui ka kaugemalgi. 
Selle teise elu üle arutles Tam-
berg 2010. aastal oma sünni-
päeval Postimehe ajakirjanikule 
antud intervjuus: „On kaks elu: 
isiklik ja normaalne argipäev ja 
teine – loominguline elu, kuid 
need ei pruugi alati paralleelselt 
kulgeda. Kuid vahel ei tee ma su-
gugi vahet –  see loomingu asi 
on mulle endalegi arusaamatu –  
kus üks lõpeb ja teine algab.” 

Nähtavasti polnudki seda piiri 
võimalik aduda, sest nii ühes kõi-
gi aegade parimas eesti ooperis 
„Cyrano de Bergerac” kui ka „Poi-

sis ja liblikas”, „Ballettsümfoo-
nias” ning otsingulises „Joanna 
Tentatas” on kunsti- ja elutõde ti-
hedalt põimitud, nagu see tõelises 
loomingus peabki olema.

Muusikateadlane Evi Arujärv 
jagab Eino Tambergi loomingu 
kuude perioodi, iseloomustades 
neid järgnevalt: Rõõmsalt (1955–
1965), Kirglikult (1967–1978), 
Armastusega (1981–1983), Ot-
sides (1984–1990), Mälestuste 
mälestus (1991–1999), Peatu-
matult (alates 2000–2010). 

Kõiki neid perioode seob aga 
leitmotiivina Tambergi soov luua 
mitte elitaarsele seltskonnale, 
vaid laiale kuulajate ringile. Ise 
sõnastas ta selle põhimõtte nii: 
„Kui ma kirjutan, siis peab pub-
lik seda kuulama ja ma ei taha, 
et neil igav hakkaks. Seetõttu 
vahetan teoses päris tihti mee-
leolusid, vahel isegi ehmatan 
publikut – kogu aeg peab muu-
sika olema mingisuguses liiku-
mises ja kontrastis. Kuigi ma ise 
armastan pikki ja aeglasi asju, 
võivad seda endale lubada vaid 
geeniused, minutaolised keskmi-
kud peavad ikka rohkem pingu-
tama.” Tagasihoidlikkus jäi Eino 
Tambergile alati omaseks.

Lisaks muusikale olid Tam-
bergi paleused veel kirjandus ja 
teater. „Saan elada muusikata, 
kuid mitte ilma raamatuteta,” on 
ta pihtinud. Meil jääb üle vaid 
rõõmustada, et meister jäägitult 
lugemisele ei pühendunud, vaid 
pärandas meile arvukalt helitöid, 
mida nautida.

Tärkaval kevadel on eriti ko-
hane kuulata Tambergi elujaata-
vat muusikat. Teda ennast võib 
aga näha filmis „Keskpäevane 
praam”, kus ta mängib eluvõõ-
rast, ent äärmiselt sümpaatset 
dotsenti, tehes nii otsekui möö-
daminnes ühe kodumaise filmi-
loomingu parimatest osatäitmis-
test.

Mitmenäoline Venemaa
Linnamuuseumi ja ROSFOTO koos-
töös sündis näitus „Mitmenäoline 
Venemaa”, mis on Tallinna vene 
muuseumis (Pikk 29a) avatud mai 
keskpaigast 30. augustini. 
Peterburi näitustekeskuse ROSFOTO 
külalisnäituse fookuses on 19. sajan-
di teise poole ja 20. sajandi alguse 
fotod, millel on jäädvustatud Vene 
impeeriumi koosseisu kuulunud rah-
vaste näod, olme, kombed ja rõivad. 

Ainulaadne fotomaterjal an-
nab ettekujutuse paljurahvuselise 

suurriigi elanikest, kes tunnistasid 
erinevaid usundeid ning üritasid 
säilitada oma rahvusidentiteeti ja 
elukombeid. 

Fotograafide seas on ajastu 
silmapaistvad meistrid, nende seas 
ka välismaalased, kes 19. sajandi 
teisel poolel elasid ja töötasid Peter-
buris. Teiste hulgas Alfred Lorens, 
kelle ateljees lasid end jäädvustada 
ka paljud eestimaalased, nagu maa-
likunstnik Johann Köler ja riigitege-
lane Johann von Grünewaldt. Eino Tamberg. Kalju Suure foto Eesti teatri- ja muusikamuuseumist.

Kujur Juhan Raudsepp purskkaevu juures 1936. aastal. Fotod Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu fondist.
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Tõnu Kaljuste: kunst paneb vanalinna elama
Vanalinna päevade avakontserdi ja -päeva juht, dirigent Tõnu Kaljuste: „Avapäeva tuleks tervikuna 
vaadelda kui lavastust. See on noorte elu üks põhihetki, kui nad oma haridustee lõpetavad ja 
õhtul lõõgastuvad. Vanalinna päevade algus saigi lavastatud kui hetk noore inimese elust.”

„Leidsin selle peo [õhtune avakontsert 
Raekoja platsil] jaoks sümfooniaorkestrile 
suurepärase teose, mis väljendab tänapäe-
vase tantsumuusika kõla sümfooniaorkestri 
seades. Ma ütleksin, et sümfooniaorkester 
lausa ületab ennast – tema keskelt tulevad 
peo lõpuks välja pillimehed, kes mängi-
vad ju tavaliselt klassikalist muusikat, ja 
esinevad nüüd hoopis kui rokkansambel. 
See ei ole niisugune kontsert, kuhu sa tu-
led kuulama, see on kontsert, kuhu tuled 
liikuma. Tantsumuusikat kuuldes on veidi 
rumal paigal olla, vähemalt ühesentimeet-
rise amplituudiga võiks keha küll muusikas 
kaasa liikuda.

Iga kunst, mis kõlab vanalinnas, paneb 
vanalinna elama. Päris alguses olid vanalin-
na päevad pigem vabameelne, mitte amet-
likult korraldatud ettevõtmine, kõik hoovid 
ja kvartalid elasid, vanalinn kõlas, igal pool 
lauldi. Need päevad tõid esile Tallinna ha-
ruldase arhitektuuri koos kõigi õuede ja 
meistritega, see festival oli eri kunstižanrite 
kokkupuutepunkt, mida kõik ootasid.”

***
Noored linnaruumis
„Noor vanalinn” on selle aasta popim tee-
ma, mis kutsub noori 1.–4. juunini vanalin-
na, et võtta võim ja olla ise vanalinna hing.  
Meie vana linn muutub 1. juunil nooreks ja 
säravaks. Saame teada, millisena näeb või 
tahaks näha vanalinna praegune noor. Kõik 
on oodatud osalema avatud foorumil „Di-
sainime vanalinna nooreks!”.

2. juunil jätkame fotojahi stiilis orientee-
rumismänguga vanalinnas, kus igal noorel 
on võimalus mängu panna oma sprinteri-
võimed, ajalooteadmised ja meeskonnatöö. 
3. juunil avame vanalinna väravad õpilasfir-
madele üle Eesti. Neil on võimalus proovida, 
mida tähendab olla kaupleja Tallinna kõige 
turistirohkemas piirkonnas. 

Kanuti aias mullu sissetöötatud alal 
pakub noorteprogramm mitmesuguseid 
tegevusi ja esinemisi värskes õhus. Need 
avab 1. juunil Põhja-Tallinna noortekeskus 
rütmimängude võistlusega. Oma töötoa ja 
tegevustega on kohal paraolümpia komi-
tee. Noortel on võimalus nt pimelauatenni-
ses ja ratastoolirallil asetada end puudega 

inimese kohale ja proovida, kuidas on või-
malik hakkama saada.

Lisaks tänavaspordisõu, mis pakub 
rula, tõukeratta ja BMX-iga korralikku de-
monstratsioonsõitu; Tallinna noortevoliko-
gu teeb simulatsiooni linnajuhtimisest ja 
püüab kaasata noori mõistma, kuidas meie 
linn toimib; päeva lõpetab Regina & Band. 

3. juunil toimuvad tänavaspordivõist-
lused mitmel jõu- ja osavusalal. Iga päev 
saab noortealal sõpradega mõnusalt aega 
veeta – nii toiduala söögikohti külastades 
kui ka muusikat kuulates. 

Lasteala ootab!
Toompargis on 1.– 4. juunini avatud vana-
linna päevade lasteala. Külastajate meelt 
lahutavad lühietendused lastele; üles astu-
vad tantsustuudiod, nukuteater, tantsuteater, 
teadusteater, Ellerheina koor jpt. Osasaamist 
pakuvad ka sportmängud ja Brasiilia võitlus-
kunsti capoeira’t esitlev spordiklubi Berimba.

Töötubades on võimalus õppida tege-
ma hambapastat ja pesema hambaid, teha 
trenni ja nalja, tantsida ja mõõta kehaosi. 
Harjutatakse ka suvist esmaabi ja meis-
terdatakse lampe, pannakse keha proovile 
lastejoogas ja ülisuure hüppenööriga hüpa-
tes. Samuti saab mängida maastikumängu 
ja tutvuda võitluskunstiga. 

Meele teevad rõõmsaks skyjump, 
näomaalingud, ponid ja minifirmade laat.  
1. juunil on kohal ka võimas elamustuur 
Laste Vabariik koos labürint-mänguala, töö-
tubade ja lastelavastusega „Kõige parem 
kingitus”. Programm: www.minaka.ee.  Igav 
ei hakka kellelgi!  

Mis värvi on armastus?
Armastuse värvi, lõhna, maitse ja hää-
le saab vanalinn 3. juunil, kui seame end 
romantikalainele. Raekoja platsil annab sü-
dametele kiirema rütmi sambakuninganna 
Denise Fontoura oma ansambliga Duo Obi. 
Oodata on sambakooli värvikat etteastet. 
Kuumemaid meeleolusid lubab tajuda tan-
goetendus „Café Del Alma” Hopneri majas.

Võitlusest au ja armastuse pärast 
võivad pajatada paljud vanalinna müürid, 
tornid ja tänavakivid. Päeva jõulisem ette-
aste on suurim rüütliturniir Baltikumis, Old 

Tallinn Cup 2017, kus saab näha ajaloolist 
mõõgavõitlust 11 riigi osalusel.  

Päeva tippdžässkontserdi Katariina ki-
rikus annab Eesti ühe enim nõutud solis-
tiga Kadri Voorand Quartet. Õhtusel kont-
serdil Raekoja platsil kisub tantsuks, sest 
üles astub energiast pakatav Svjata Vatra. 
Pidulised viib järgmisse päeva romantiline 
tänavatantsupidu Sold Out Kultuuriklubi 
Kelm juures Vene tänaval.

Eriilmelised mäluasutused
Näitustest ja ekskursioonidest kutsub osa 
saama kuraditosin muuseumi.

Lasteetenduste vaatamiseks tasub üles 
leida Eesti teatri- ja muusikamuuseum, kuhu 
tulevad oma lavastustega Tartu ülikooli Vil-
jandi kultuuriakadeemia teatrikunstituden-
gid. Muuseumi enda vast avatud püsinäitust 
„Lood ja laulud” saab uudistada näitleja 
Argo Aadli ja muusik Jaan Tätte jr juhtimisel. 

Keskaegset elamust võib leida Eesti 
ajaloomuuseumi Suurgildi hoonest näitu-
selt „Keskaja rõõmud. Suurgildi pidustu-
sed 15.–16. sajandil”. Tervishoiumuuseu-
mi uus teadusteater „Frankenstein” kutsub 
kaasa mõtlema võimaluse üle luua tehis-
elu. Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumis 
saab külastada püsinäitust „Kogutud teo-
sed” ja Tallinna rakenduskunsti triennaali 
väljapanekut „Ajavahe. Time Difference”. 
Eesti meremuuseum kutsub nostalgiaeks-
kursioonidele Paksus Margareetas. Linna-
muuseumi Neitsitorn pakub intrigeerivat 
ekskursiooni „Punkarid ja ärikad: ärksad 
Eesti noored 1980-ndatel”. 

„180 kraadi paremale”
Suur vabaõhu tsirkuseetendus Raekoja 
platsil 4. juunil kell 19. Kontrollitud pöör-
deid Raekoja platsi laval teevad tsirkusear-
tistid Tiit Kikas, Maris Liloson ja tsirkuse-
stuudio Folie. Lavastus: Terje Bernadt. 

Kõnnime ümber vanalinna ja üle Toompea
Kuus kõndimist spetsialistide juhatusel.  
Arheoloog Ragnar Nurk viib retkele üle 
Rootsi ja Ingeri bastioni ning ümber Skåne 
bastioni. Toompargist Hirveparki on võima-
lus kõndida koos dendroloog Olev Abneri 
ja maastikuarhitekt Tiina Tuulikuga. Aednik 
Ain Järve räägib lugusid Tornide väljakul 
kõndides, arhitekt Tiina Linna tutvustab Ka-
nuti aeda. Toompea mitu aeda leiame üles 
kunstiajaloolase Risto Pajo abiga.

Toompea rütmid
Laulma, tantsima ja pilli mängima kutsub 
pea iga Toompea nurgake. Rüütelkonna 
hoone esine on lausa loodud väärikatele 
puhkpillidele. Rutu tänava kitsas pursk-
kaevuga õueke meenutab aegu, kui käidi 
akende all serenaade laulmas, Neitsitorni 
ees amfiteatri astmetel on tore istet võtta 
ja head laulu kuulata. Toom-Rüütli 10 õu 
(seal on õhtuti kontserdid) sai kohanimeks 
„Neljas võimalus” – lisaks kolmele kõigile 
teada kohale vaatamiseks alla vanalinnale. 

Neljal päeval kell 12–21 on igal täistun-
nil mõnes Toompea paigas tants, laul või 
pillimäng.

Mis oleks vanalinn kirikuteta?
Vanalinna päevad annavad erilise võimalu-
se tutvuda vanalinnas paiknevate kirikute 
ajalooga ning avastada traditsioone, mis 
on kestnud läbi sajandite tänini. Kõikides 
pühakodades toimuvad ekskursioonid, 
ning võimalus on külastada ruume, mis 
tavaliselt on suletud.

http://www.minaka.ee
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31. MAI
Avapäev. EKSAMID JA PIDU!

EKSAMID:
11  VIVALDI JA PÄRT, Jaani kirik (Vabaduse väljak 1),  

Eesti muusika- ja teatriakadeemia koor ja sümfonietta
13  SOOME 100 ja MADETOJA, Estonia kontserdisaal  

(Estonia pst 4), Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
16  VESISED KAANONID JA ARIRAN, Hopneri maja  

(Raekoja plats 18), rahvusooper Estonia noormeestekoor ja  
Eesti muusika- ja teatriakadeemia koor

18.30  ARKAADIA TEEL, Gustav Adolfi gümnaasiumi Mederi saal  
(Suur-Kloostri 16), kammerkoor Encore, orelil Kadri Toomoja

Raekoja plats

PIDU:
20 XXXVI Tallinna vanalinna päevade ja Nargenfestivali avakontsert 

HANS EK – DANCE MUSIC SYMPHONY 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Tõnu Kaljuste 
Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri liikmete rokkbänd Peep Show

Rahvakultuuri ala, Tornide väljak

15–19  Erinevate rahvuste laulu-, tantsu-, teatri- ja folklooriprogramm

Tutvumiskäigud

16  Ekskursioon Eesti tervishoiu muuseumi püsiekspositsioonis 
(eesti ja vene keeles). (Lai 30)

Siin ja seal

10–19 Käsitöömeistrite turg. Niguliste, Harju ja Kuninga tänav
10–19 Rahvuskultuuride turg. Tammsaare park
11–21 Laitse RallyPark uunikumide näitus. Vabaduse väljak
18 Tuletõrjeühingu puhkpilliorkester. Musumägi
18 Tallinna huvikeskuse Kullo laulu- ja rütmikaringi Mummud 

kontsert. Kullo lastegalerii (Kuninga 6)
19 „Käärkambri kammermuusika”. Toomkirik (Toom-Kooli 6)
20 Kontsert „Süda” sarjast „Me tuleme renessansist”, VHK. 

Vanalinna muusikamaja (Uus 16c)

1. JUUNI
Kui kõik maailma võim võiks olla laste käes
Raekoja plats

11.40–13 Traditsiooniline vanalinna päevade korstnapühkijate ja laste 
rongkäik. Kogunemine kell 11, algus kell 11.40 korstnapühkija 
kuju juurest Savoy Boutique Hoteli (Suur-Karja 17) ees – 
Vabaduse väljak – Raekoja plats. 

13–21.30 Vanalinna hariduskolleegiumi kontsert
21.30 Laura Prits ja Tom Cats

Noorte Linnaruumiprojekt

12–17  „Insta-jaht” Laial tänaval. „Loodus laadi, mere moodi – teeme 
käsitööd teist moodi” Toompargis, lastealal. „Tallinna linna 
töö jäljendamine” Jaani kiriku kõrval rohealal. „Mängu rütm” 
Kanuti aias. Mängime ja võistleme erinevates rütmimängudes! 
Korraldavad noored Põhja-Tallinna noortekeskusest. „Iidsed 
seinad räägivad” Bremeni tornis. „Esteetika vanalinnas” Gustav 
Adolfi gümnaasiumi hoovis. „Inspireeri end oma unistuste koju” 
kohvik-restoranis Vegan Inspiratsioon Lai 44. „Kultuurilend” Börsi 
käigus. „Teadusteater” Rataskaevu ümbruses. 

18–20.30  Avatud noortefoorum „Disainime vanalinna nooreks!” Hopneri 
maja (Raekoja plats 18)

Noorteala, Kanuti aed

12–20.30  Programm noortelt ja noortele – kontserdid, teatri- ja 
tantsuetendused, spordivõistlused jne

Lasteala, Toompark

12–19 Päeva jooksul võimalik lasta teha näomaalinguid ning avatud on 
skyjump-ala

12–17 Laste Vabariik. Elamustuur, mis sõidab mööda Eestit ringi 
laste ja noorte kultuuriaasta ning projekti „Eesti Vabariik 100” 
raames: 

12–17 „Pandipakendite taaskasutamise teekond” töötuba. Korraldab 
Eesti Pandipakend

12–12.45 ja 14–14.45 „Õnnitluskaart siidielemendiga” töötuba. Korraldab 
Nõmme vaba aja keskus.

13–13.30, 14–14.30 ja 15–15.30 „ETI osavusmängud” töötuba. Korraldab 
Tallinna Teletorn

13 ja 15  etendus „Kõige parem kingitus” 
14–15  kummitustuur lastele vanalinnas
12 Tantsuklubi Koit
14.30 Kopli noortemaja laulustuudio ja tantsurühmad
16 Võimlemisklubi Piruett
17 Huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke 
18 FreeFlow Studio tantsu- ja muusikastuudio
18 DanceLife Tantsustuudio

Töötoad

12	 „Õhupallid,	mullid	ja	žongleerimine”	töötuba
14–16 Hüpitshüplemise klubi Trikit töötuba

Rahvakultuuri ala, Tornide väljak

15–19  Erinevate rahvuste laulu-, tantsu-, teatri- ja folklooriprogramm

Toompea rütmid

14 Hoovielu. Leanne Barbo väikekandle õpilased. Kohvik-ateljee 
Bogapott (Pikk jalg 9)

15 Õuemuusika. Lev Urbel (vokaal, kitarr) (Rutu 3 õu)
16 Neitsitorni rütmid. Nõmme noortemaja flamenkostuudio Fiesta. 

Taani Kuninga aias Neitsitorni esine amfiteater (Lühike jalg 9a)
17 Rüütellikud puhkpillid treppidel. Big Band Mikid, solistid Els 

Himma ja Villem Loonde. Rüütelkonna hoone esine plats (Kiriku 
plats 1)

18 Linnuse pargi rahva muusika. Jakob Westholmi muusikakooli 
õpilased. Seitsme Linnuse park

19 Helid lossiveerel. Eesti kunstiakadeemia kammerkoor ja Tallinna 
tehnikaülikooli kammerkoor. Kuberneri aed (Lossi plats 1a)

20  Neljas võimalus. Ungari Instituut esitleb: vanamuusikaansambel 
Musica Historica Ungarist. (Toom-Rüütli 10 hoov)

21 Loojangu tantsud. Tantsuansambel Drago. Piiskopi aed (Toom-
Kooli 21)

Töötoad:

12–13 Puuhobuse valmistamise meistriklass. Ukraina kultuurikeskuse 
puusepakoda (Laboratooriumi 22)

16–20 Helina Tilga portselani ja keraamika maalimise töötuba. (Pikk 
41/1)

16.30 Maiustuste valmistamise töötuba (vene keeles). Neitsitorn 
(Lossi plats 11/Lühike jalg 9a)

Tutvumiskäigud

13–14 Ukraina kultuurikeskust tutvustav ekskursioon. (Laboratooriumi 
22)

16 Ekskursioon „Pühavaimu seegist tütarlaste kooliks” (vene 
keeles), Jüri Kuuskemaa. Algus Püha Vaimu kiriku eest 
(Pühavaimu 2)

16 Ekskursioon Eesti tervishoiu muuseumi püsiekspositsioonis 
(eesti ja vene keeles). (Lai 30)

17 Ekskursioon Luscher & Matieseni Eesti joogikultuuri muuseumis 
koos kahe veini degusteerimisega. (Toom-Rüütli 10)

18 „Kõnnime Toompea aedades” koos kunstiajaloolase Risto Pajuga. 
Kokkusaamine Toompea lossi ees. Korraldab Kodulinna maja

20 Ekskursioon „Pühavaimu seegist tütarlaste kooliks”, Jüri 
Kuuskemaa. Algus Püha Vaimu kiriku eest (Pühavaimu 2)

Siin ja seal

10–19 Käsitöömeistrite turg. Niguliste, Harju ja Kuninga tänav
10–19 Rahvuskultuuride turg. Tammsaare park
11–21 Laitse RallyPark uunikumide näitus. Vabaduse väljak
11–18 Lasteetendused Eesti teatri- ja muusikamuuseumi hoovis TÜ 

Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti 12. lennu tudengitelt 
(Müürivahe 12)

13–17 „Päev nendega ja nendele, kes on pisut erinevate 
vajadustega.” Kodulinna maja (Gümnaasiumi 3)

13–18.30 Kogu maailm mahub meie käte vahele! TransferWise’i algatusel 
kerkib maailma suurim gloobus. Vabaduse väljak

15 „Aja kudumistelg” Siuru raamaturuumis. (Pikk 43)
17 „Ahelad”, tsirkuseartist Grete Grossi soololavastus. Katariina 

kirik (Vene 14a)
17 Carlos Ukareda & Andres Estna. Babulja restorani välilava 

(Pärnu mnt 2)
17 Tatjana Timofejeva, Maris Lendi ja huvikeskus Kullo õpilaste 

kontsert. Kullo lastegalerii (Kuninga 6)
18 Kaitseliidu Tallinna maleva orkester. Musumägi
19 Võimlemispeo etendus „Kui sõnast saab liblika lend”, Eesti 

Spordiselts Kalev. Vabaduse väljak
19 Viiuldajate ansambel Tuuleviiulid, juhendaja Kristi Alas, Kuldjala 

torni neljandal korrusel. Kodulinna maja (Gümnaasiumi 3)
19 Ansambel Õhujõud! Babulja restorani välilava (Pärnu mnt 2)
19 Etendus „Parkway Drive”, Teater Kelm. Kultuuriklubi Kelm 

(Vene 33)
19 Kontsert „Inglise 16. sajandi muusika suurkujud William 

Byrd ja Peter Philips” sarjas „Käärkambri kammermuusika”. 
Toomkirik (Toom-Kooli 6)

20 Kontsert „Tagasipeegeldus” sarjast „Me tuleme renessansist”, 
VHK. Vanalinna muusikamaja (Uus 16c)

20 Etendus „Krabatimäng”, T-Teater. Köismäe torn (Laboratooriumi 
27)

20–22 Üheslaulmine koos Salme kultuurikeskuse lauluklubiga 
Laulurõõm, eestvedaja Vaike Sarn. Eesti loodusmuuseumi hoov 
(Lai 29a)

2. JUUNI
Võta aega veidi ringi vaadata  
Raekoja plats

12.30–15 Rat Race 2017 
16–16.30 Huvikeskus Kullo mudilaskoor Ellerhein
17–17.30 Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra
18–19.30 Noorte segakoor Vox Populi ja fitnessitantsuklubi Tantsugeen
20 Sofia Rubina band

Noorteala, Kanuti aed

16–20  Programm noortelt ja noortele – kontserdid, teatri- ja 
tantsuetendused, spordivõistlused jne

Lasteala, Toompark

15–19  Töötoad, kontserdid, teatri- ja tantsuetendused, atraktsioonid jne

Rahvakultuuri ala, Tornide väljak

15–22  Erinevate rahvuste laulu-, tantsu-, teatri- ja folklooriprogramm

Toompea rütmid

12  Terrassi lood. Huvikeskus Kullo trummiringi õpilased. Taani 
Kuninga aia terrass (Lühike jalg 9a)

13 Neitsitorni helid. Huvikeskus Kullo mudilaskoor Raduga. Taani 
Kuninga aias Neitsitorni esine amfiteater (Lühike jalg 9a)

14 Hoovielu. Huvikeskus Kullo ukuleleorkester. Kohvik-ateljee 
Bogapott (Pikk jalg 9)

15 Õuemuusika. Huvikeskus Kullo flöödiõppe solistid. (Rutu 3 õu)
16 Neitsitorni rütmid. Huvikeskus Kullo KT Stuudio show-tantsu 

programm. Taani Kuninga aias Neitsitorni esine amfiteater 
(Lühike jalg 9a)

17 Rüütellikud puhkpillid treppidel. Huvikeskus Kullo 
puhkpilliorkester. Rüütelkonna hoone esine plats (Kiriku plats 1)

18 Linnuse pargi rahva muusika. Huvikeskus Kullo ansambel 
Piibar, instrumentaalansambel Sõleke. Seitsme Linnuse park

19 Helid lossiveerel. Kadrina segakoor. Kuberneri aed (Lossi plats 1a)
20 Neljas võimalus ehk Ultima Thule Tribute. (Toom-Rüütli 10 hoov)
21 Loojangu tantsud. Huvikeskus Kullo tantsuansambel Sõleke. 

Piiskopi aed (Toom-Kooli 21)

Töötoad

12–13 Puuhobuse valmistamise meistriklass. Ukraina kultuurikeskuse 
puusepakoda (Laboratooriumi 22)

13 „Värvivurr” meisterdamine. Kullo lastegalerii (Kuninga 6)
14 „Pintslita maal”. Kullo lastegalerii (Kuninga 6)
16–20 Helina Tilga portselani ja keraamika maalimise töötuba. (Pikk 

41/1)
19–22.30 Koolitus „Kuidas hästi unistada?” loome- ja konsultatsiooni-

agentuur Common Magic. Kultuuriklubi Kelm (Vene 33)

Tutvumiskäigud

11 ja 12  Ekskursioon Toompea lossis ja riigikogu hoones. Kell 13 toimub 
ekskursioon vene keeles ja kell 14 inglise keeles. (Lossi plats 1a)

11 Ekskursioon Eesti teatri- ja muusikamuuseumi uues 
püsiekspositsioonis muusik Jaan Tätte jr-ga. (Müürivahe 12)

12 ; 14 ; 16 ; 18 Ringkäik Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi 
püsinäitusel „Kogutud teosed”. (Lai 17)

13–14 Ukraina kultuurikeskust tutvustav ekskursioon. (Laboratooriumi 22)
15–16 Ringkäik Eesti Panga hoonetes. (Estonia pst 11)
16 Ekskursioon „Toomkool, vaestekool, garnisonikool ja teised” (vene 

keeles), Jüri Kuuskemaa. Algus Toomkiriku eest (Toom-Kooli 6)
16 Ekskursioon Eesti teatri- ja muusikamuuseumi uues 

püsiekspositsioonis näitleja Argo Aadliga. (Müürivahe 12)
16 Ekskursioon Eesti tervishoiu muuseumi püsiekspositsioonis 

(eesti ja vene keeles). (Lai 30)
17 Ekskursioon „Punkarid ja ärikad: ärksad Eesti noored 

1980-ndatel”. Kiek in de Kök (Komandandi tee 2)
17 Ekskursioon „Suurgildi hoone keldrist pööninguni”. Eesti 

ajaloomuuseumi Suurgildi hoone (Pikk 17)
17 Ekskursioon Luscher & Matieseni Eesti joogikultuuri muuseumis 

koos kahe veini degusteerimisega. (Toom-Rüütli 10)
17 Ekskursioon „Joonistustund Raidkivimuuseumis”. Kiek in de 

Kök (Komandandi tee 2)
18 „Kõnnime üle Rootsi ja Ingeri bastioni” koos arheoloog Ragnar 

Nurgaga. Kokkusaamine Mayeri trepi alumise otsa juures. 
Korraldab Kodulinna maja

20 Ekskursioon „Toomkool, vaestekool, garnisonikool ja teised”, 
Jüri Kuuskemaa. Algus Toomkiriku eest (Toom-Kooli 6)

Siin ja seal

10–19 Käsitöömeistrite turg. Niguliste, Harju ja Kuninga tänav
10–19 Rahvuskultuuride turg. Tammsaare park
11–21 Laitse RallyPark uunikumide näitus. Vabaduse väljak
11–15 Tallinna linnateatri Heade Asjade Laat. Linnateater (Lai 23)
11–18 Lasteetendused Eesti teatri- ja muusikamuuseumi hoovis TÜ 

Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti 12. lennu tudengitelt 
(Müürivahe 12)

12 ja 18 Piip ja Tuut vabaõhuetenduses „Preili Landskrone ja härra 
Pilstickeri armastuslugu”. Piip ja Tuut Teatri- ja Mängumaja 
siseõu (Toom-Kooli 13)

14–20 Hobusepea ehtekunsti ja muusika POP-UP! Hobusepea galerii 
hoov (Hobusepea 2)

15 Ungari Instituut esitleb: vanamuusikaansambel Musica 
Historica Ungarist. Katariina kirik (Vene 14a)

15 „Aja kudumistelg” Siuru raamaturuumis. (Pikk 43)
17 Viiuldajate duo Kaisa Padur ja Grete Heinsaar. Babulja restorani 

välilava (Pärnu mnt 2)
17 Teadusteater „Frankenstein”. Eesti tervishoiu muuseum (Lai 30)
17 Avatud loeng „Loodus euromüntidel”. Eesti Panga muuseum 

(Estonia pst 11)
17 Huvikeskus Kullo flöödiringi kontsert. Kullo lastegalerii 

(Kuninga 6)
18 Põhja-Eesti pimedate ühingu puhkpilliorkester. Rüütelkonna 

hoone esine plats (Kiriku plats 1)
18 Johan Kristjan Aimla, Mattias Tirmaste, Natali Ponetajev. 

Babulja restorani välilava (Pärnu mnt 2)
19 Maarja Nuut. Katariina kirik (Vene 14a)
19 „C-Jam Kuldjalas vol 8”. Kodulinna maja (Gümnaasiumi 3)
19 Ansambel Ruut! Babulja restorani välilava (Pärnu mnt 2)
19 Kontsert „Tuli su teele”, VHK ansambel Tuli Taevast. Peeter-

Pauli kirik (Vene 16)
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19 Ansambel Gambare. Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi õu, 
vihmase ilma korral muuseumi siseruumides (Lai 17)

19–23 Teemaõhtu(te sari) „ElaMUS”. Eesti meremuuseum (Pikk 70)
20 Kontsert „Tantsuklubi” sarjast „Me tuleme renessansist”, VHK. 

Vanalinna muusikamaja (Uus 16c)
20 Etendus „Krabatimäng”, T-Teater. Köismäe torn 

(Laboratooriumi 27)
20–22 Üheslaulmine koos arhailise meestelaulu ansambliga Lüü-Türr. 

Eesti loodusmuuseumi hoov (Lai 29a)
20–6 „Still Out”. Kultuuriklubi Kelm (Vene 33)
21 Kontsert „Unustatud rahvaste radadel”, kammerkoor Collegium 

Musicale.

Mustpeade maja (Pikk 26)

21 Kontsert „Renessansi ja baroki tantsud ja laulud” sarjas 
„Käärkambri kammermuusika”. Toomkirik (Toom-Kooli 6)

3. JUUNI
Mis värvi on armastus
Raekoja plats

12 Lasnamäe muusikakooli sümfooniaorkester 
13 Nõmme muusikakooli sümfooniaorkester
15 Horoskoobi-aegsete ENSV tipplaulude kontsert „Täna mängid 

saksofoni, homme reedad kodumaa”, Gustav Adolfi gümnaasium. 
17 Duo Obi ja Denise Fontoura  Sambakarneval sambakooliga 

Kuldõunapuu.
19 „Tants muusikas”, TTÜ puhkpilliorkester ja tantsustuudiod 

Euphoria, Zahira, Modus, Free Flow
21 Svjata Vatra

Noorteala, Kanuti aed

12–21  Programm noortelt ja noortele – kontserdid, teatri- ja 
tantsuetendused, spordivõistlused jne

Lasteala

12–19 Töötoad, kontserdid, teatri- ja tantsuetendused, atraktsioonid jne

Rahvakultuuri ala

11–21  Erinevate rahvuste laulu-, tantsu-, teatri- ja folklooriprogramm

Toompea rütmid

12 Terrassi lood. Tantsutrupp MODUS laste ja noorte 
tantsuprogrammiga „Noorte vanad tantsud”. Taani Kuninga aia 
terrass (Lühike jalg 9a)

13 Neitsitorni helid. Eesti maksu- ja tolliameti koor Peale Viit. 
Taani Kuninga aias Neitsitorni esine amfiteater (Lühike jalg 9a)

14 Hoovielu ehk kandlepooltund. Ann Kase ja Laura Linnaks. 
Kohvik-ateljee Bogapott (Pikk jalg 9)

15 Õuemuusika. Carolin Škerin (Rutu 3 õu)
16 Neitsitorni rütmid ehk Claudia Ševtšenko flamenkoetendus. 

Taani Kuninga aias Neitsitorni esine amfiteater (Lühike jalg 9a)
17 Rüütellikud puhkpillid treppidel. TÜ puhkpilliorkester Popsid. 

Rüütelkonna hoone esine plats (Kiriku plats 1)
18 Linnuse pargi rahva muusika. Õismäe gümnaasiumi 

neidudeansambel 3xuu ja meesansambel Häälemure. Seitsme 
Linnuse park

19 Helid lossiveerel. Salme kultuurikeskuse naiskoor Ilo. Kuberneri 
aed (Lossi plats 1a)

20 Neljas võimalus. Jaanika Ventsel duo. (Toom-Rüütli 10 hoov)
21 Loojangu tantsud. Tantsuansambel Tuisuline. Piiskopi aed 

(Toom-Kooli 21)

Töötoad

12–13 Puuhobuse valmistamise meistriklass. Ukraina kultuurikeskuse 
puusepakoda (Laboratooriumi 22)

12–16 Muinasaja ehtesepiste meistrikoda meister Toomas 
Mägi juhendamisel Kuldjala torni jalamil. Kodulinna maja 
(Gümnaasiumi 3)

12–18 Helina Tilga portselani ja keraamika maalimise töötuba. (Pikk 
41/1)

12–18 Eesti kunstiakadeemia rakukeraamika põletuse töötuba. 
Tornide väljak, Loewenschede torni juures (Kooli 7)

12–19 Paksu Margareeta Värkstuba ehk postkaartide meisterdamise 
õpituba. Eesti meremuuseum (Pikk 70)

Tutvumiskäigud

12 Ekskursioon „Nunnakloostrist gümnaasiumiks”, (vene keeles) 
Jüri Kuuskemaa. Algus Gustav Adolfi gümnaasiumi eest (Suur-
Kloostri 16)

12 ; 14 ; 16 ; 18 Ekskursioon „Punkarid ja ärikad: ärksad Eesti noored 
1980-ndatel”. Kiek in de Kök (Komandandi tee 2)

12–13 Ekskursioon Tallinna rakenduskunsti triennaalil „Ajavahe. Time 
Difference”. Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseum (Lai 17)

13–14 Ukraina kultuurikeskust tutvustav ekskursioon. (Laboratooriumi 22)
14  „Kõnnime läbi Toompargi Hirveparki” koos dendroloog Olev 

Abneri ja maastikuarhitekt Tiina Tuulikuga. Kokkusaamine Patkuli 
trepi alumise otsa juures. Korraldab Kodulinna maja

16 Ekskursioon „Nunnakloostrist gümnaasiumiks”, Jüri 
Kuuskemaa. Algus Gustav Adolfi gümnaasiumi eest (Suur-
Kloostri 16)

16 Ekskursioon Eesti tervishoiu muuseumi püsiekspositsioonis 
(eesti ja vene keeles). (Lai 30)

17 Ekskursioon Luscher & Matieseni Eesti joogikultuuri muuseumis 
koos kahe veini degusteerimisega. (Toom-Rüütli 10)

17 Ekskursioon „Joonistustund Raidkivimuuseumis”. Kiek in de 
Kök (Komandandi tee 2)

17 Ringkäik näitusel „Keskaja rõõmud”. Eesti ajaloomuuseumi 
Suurgildi hoone (Pikk 17)

18 „Kõnnime edasi-tagasi Tornide väljakul” koos aednik Ain 
Järvega. Kokkusaamine Tornide väljakul purskkaevu juures. 
Korraldab Kodulinna maja

20 Ekskursioon „Öine jalutuskäik vanalinnas”, teejuht ajaloolane 
Jaak Juske. Kogunemine Jaani kiriku ees (Vabaduse väljak 1)

Siin ja seal

10–19 Käsitöömeistrite turg. Niguliste, Harju ja Kuninga tänav
10–19 Rahvuskultuuride turg. Tammsaare park
10–20 Old Tallinn Cup 2017. Niguliste kiriku kõrval asuv haljasala
11–21 Laitse RallyPark uunikumide näitus. Vabaduse väljak
11–17 Tallinn Bicycle Week. Vabaduse väljak
12–17 Õpilasfirmade laat. Harjumägi
12–17 Minifirmade laat. Lasteala (Toompark)
12–20 Tallinna linnamuuseumi tegevustelk. Komandandi aed
12–20 Hobusepea ehtekunsti ja muusika POP-UP! Hobusepea Galerii 

hoov (Hobusepea 2)
12 Piip ja Tuut vabaõhuetenduses „Preili Landskrone ja härra 

Pilstickeri armastuslugu”. Piip ja Tuut Teatri- ja Mängumaja 
siseõu (Toom-Kooli 13)

13 Teadusteater „Frankenstein”. Eesti tervishoiu muuseum (Lai 30)
14 Huvikeskus Kullo viiuldajad. Kullo lastegalerii (Kuninga 6)
14–17 ETV ja Maalehe ühise telesaate „Lauluga maale” salvestus. 

Komandandi aed
15 „Aja kudumistelg” Siuru raamaturuumis. (Pikk 43)
16 Kontsert „Noor kevade”. Tallinna ülikooli  vokaalansambel ja 

naiskoor. Teaduste akadeemia saal (Kohtu 6)
16 Puhkpilliorkester Vivo Brass ad Libitum (Norra). Musumägi
16–18 Keskaegsed mängud lastele. Eesti ajaloomuuseumi Suurgildi hoone 

sisehoov, vihmase ilma korral muuseumi siseruumides. (Pikk 17)
17 Tangoetendus „Café Del Alma”. Hopneri maja (Raekoja plats 18)
17 Kaitseliidu Tallinna maleva orkester. Musumägi
17 „Käärkambri kammermuusika”. Toomkirik (Toom-Kooli 6)
18 Luule- ja muusikakava „Päike on armastus”. Doris Kareva ja 

Robert Jürjendal. Kohvik Wabadus (Vabaduse väljak 10)
18 Liisbet Rooma ja Anna-Maria Aaso. Babulja restorani välilava 

(Pärnu mnt 2)
18 Keskaegne võitlus armastuse pärast. Eesti ajaloomuuseumi 

Suurgildi hoone Börsi käik (Pikk 17)
18 Juttu orelist ja muusikat oreliga. Jaani kirik (Vabaduse väljak 1)
18 Ansambel NB kontsert. Püha Vaimu kirik (Pühavaimu 2)
18.30 „Kuidas kõlas keskaegne lembeluule”. Eesti ajaloomuuseumi 

Suurgildi hoone (Pikk 17)
19 „Armastuse kunst”, Martina Rüping (sopran) ja Martin Stephan 

(orel) Saksamaalt. Niguliste kirik (Niguliste 3)
19 Carlos Ukareda & Andres Estna. Babulja restorani välilava 

(Pärnu mnt 2)
20 Kadri Voorand Quartet. Katariina kirik (Vene 14a)
20 „Eik” Erik Sikk. Babulja restorani välilava (Pärnu mnt 2)
20 Etendus „Krabatimäng”, T-Teater. Köismäe torn (Laboratooriumi 

27)
20–22 Üheslaulmine koos Salme kultuurikeskuse lauluklubiga 

Laulurõõm, eestvedaja Vaike Sarn. Eesti loodusmuuseumi hoov 
(Lai 29a)

20 Segakoor Huik. Oleviste kirik (Lai 50)
20 Musica Hymnis. Issanda Muutmise kirik (Suur-Kloostri 14)
20 „Sold Out”. Kultuuriklubi Kelm (Vene 33)

4. JUUNI
Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee
Raekoja plats

9 Nelipüha hommikupalvus 
12 Tallinna ülikooli sümfooniaorkester
13 Tallinna muusikakooli sümfooniaorkester 
13.30 Kuusalu kunstide kooli sümfoniettorkester, Viimsi muusikakooli 

orkester, Tallinna muusikakooli sümfooniaorkester
15–16 Eesti Jazzliit esitleb: „Aitäh, Valter Ojakäär!” Ivi Rausi, 

Helin-Mari Arder, Liina Saar ning bänd koosseisus Aleksandra 
Kremenetski, Jaan Jaanson, Danel Aljo, Ara Yaralyan. 

17–18.15 The Swinging Sisters & The Band „Swing and Sing”
19–20 36. Tallinna vanalinna päevade suur vabaõhu tsirkuse 

lõppetendus „180 kraadi paremale”.

Noorteala

12–16.45 Programm noortelt ja noortele – kontserdid, teatri- ja 
tantsuetendused, spordivõistlused jne

Lasteala

11–19  Töötoad, kontserdid, teatri- ja tantsuetendused, atraktsioonid jne

Rahvakultuuri ala

11–19  Erinevate rahvuste laulu-, tantsu-, teatri- ja folklooriprogramm

Toompea rütmid

12 Terrassi lood. Tantsutrupp Alhambra. Taani Kuninga aia terrass 
(Lühike jalg 9a)

13 Neitsitorni helid. Segakoor August07 (Rapla) ja Bygdelagskoret 
Blåne (Oslo, Norra). Taani Kuninga aias Neitsitorni esine 
amfiteater (Lühike jalg 9a)

14 Hoovielu ehk kandlepooltund. Ann Kase ja Laura Linnaks. 
Kohvik-ateljee Bogapott (Pikk jalg 9)

15 Õuemuusika ehk Maarja Aarma soolokontsert. (Rutu 3 õu)
16 Neljas võimalus. The ILVES Sisters. (Toom-Rüütli 10 hoov)
16 Neitsitorni rütmid. Mustlastantsutrupp Shatritsa. Taani Kuninga 

aias Neitsitorni esine amfiteater (Lühike jalg 9a)
17 Rüütellikud puhkpillid treppidel. Tuletõrjeühingu 

puhkpilliorkester. Rüütelkonna hoone esine plats (Kiriku plats 1)
18 Linnuse pargi rahva muusika. Kannelseelikud. Seitsme Linnuse 

park

Töötoad

12–13 Puuhobuse valmistamise meistriklass. Ukraina kultuurikeskuse 
puusepakoda (Laboratooriumi 22)

12–14 Adamson-Ericu muuseumi Koopamaali töötuba. Eesti 
loodusmuuseum (Lai 29a)

12–18 Eesti kunstiakadeemia rakukeraamika põletuse töötuba. 
Tornide väljak, Loewenschede torni juures (Kooli 7)

15–17 „Suur maalritöö keskaja näitusel”. Eesti ajaloomuuseumi 
Suurgildi hoone (Pikk 17)

Tutvumiskäigud

12 Ekskursioon „Teekond õpipoisist meistriks ja selliks” (vene 
keeles ), Jüri Kuuskemaa. Algus Olevi gildi saalist (Pikk 24)

12 ja 14 Nostalgiaekskursioon Paksus Margareetas. Eesti 
meremuuseum (Pikk 70)

12 ja 14 Ekskursioon „Ürgmeri” (vene keeles). Eesti loodusmuuseum (Lai 
29a)

13–14 Ukraina kultuurikeskust tutvustav ekskursioon. (Laboratooriumi 
22)

13 Ekskursioon Luscher & Matieseni Eesti joogikultuuri muuseumis 
koos kahe veini degusteerimisega. (Toom-Rüütli 10)

13 ja 15 Nostalgiaekskursioon Paksus Margareetas (vene keeles). Eesti 
meremuuseum (Pikk 70)

13 ja 15 Ekskursioon „Ürgmeri”. Eesti loodusmuuseum (Lai 29a)
13 Ringkäik näitusel „Keskaja rõõmud”. Eesti ajaloomuuseumi 

Suurgildi hoone (Pikk 17)
14 „Kõnnime ümber Skåne bastioni” koos arheoloog Ragnar 

Nurgaga. Kokkusaamine meremuuseumi ukse ees (Pikk 70). 
Korraldab Kodulinna maja

16 Ekskursioon „Teekond õpipoisist meistriks ja selliks”, Jüri 
Kuuskemaa. Algus Olevi gildi saalist (Pikk 24)

16 Ekskursioon Eesti tervishoiu muuseumi püsiekspositsioonis 
(eesti ja vene keeles). Eesti tervishoiu muuseum (Lai 30)

18 „Kõnnime piki Kanuti aeda” koos arhitekt Tiina Linnaga. 
Kokkusaamine Kanuti aias Dostojevski mälestussamba ees. 
Korraldab Kodulinna maja

Siin ja seal

7 Riigilipu pidulik heiskamine Pika Hermanni torni. Kuberneri aed
10–19 Käsitöömeistrite turg. Niguliste, Harju ja Kuninga tänav
10–19 Rahvuskultuuride turg. Tammsaare park
11–21 Laitse RallyPark uunikumide näitus. Vabaduse väljak
11–16 Eesti lipu päev riigikogus, Pika Hermanni torn avatud 

külastajatele (Lossi plats 1)
12 ja 13  Segakoor Sõprus. Kuberneri aed
12–18 Plaaditurg. Harjumägi
12 Etendus „Pobiseja”. Piip ja Tuut Teatri- ja Mängumaja (Toom-

Kooli 13)
12 Etendus „Sekeldused Püha Jüri asjus”. Esitab Maret Oomeri 

teatristuudio. Katariina kirik (Vene 14a)
12–16 Loodusteemalised õuemängud ja kohvik. Eesti loodusmuuseum 

(Lai 29a)
13 ja 16 Greentrials Bike Tour. Vabaduse väljak
13 Teadusteater „Frankenstein”. Eesti tervishoiu muuseum (Lai 30)
13.30–14 Kivimite demonstratsioon. Eesti loodusmuuseumi õu (Lai 29a)
14 Etendus „Elu on parim meelelahutus (pärast surma jõuab 

mossitada küll)”, autor ja lavastaja Andrus Vaarik. Hopneri 
maja dieles (sissepääs Vanaturu kael 3)

14–15.45 Suur heategevuslik zumbapidu. Vabaduse väljak
14 Perekontsert „Rõõm on see”. Eesti Raadio laste laulustuudio 

ettevalmistuskoor, mudilaskoor ja tütarlastekoor. Eesti teaduste 
akadeemia saal (Kohtu 6)

14 Kontsert „Noortelt noortele”, VHK keelpilliorkester. Vanalinna 
muusikamaja (Uus 16c)

14 Ansambel Heinavanker. Rootsi-Mihkli kirik (Rüütli 7/9)
14–15 Mängime keskaegseid lauamänge. Eesti ajaloomuuseumi 

Suurgildi hoone (Pikk 17)
14.30–15 Kivimite demonstratsioon (vene keeles). Eesti loodusmuuseumi 

õu (Lai 29a)
15 Tantsu- ja tsirkuseetendus „MOISTE”. Kanuti Gildi Saal (Pikk 20)
15 „Aja kudumistelg” Siuru raamaturuumis. (Pikk 43)
16 „Tribute to Céline Dion”, Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala. 

Tallinna linnateater, väike saal (Lai 23)
16 Vox Humana koor Taanist. Mustpeade maja valge saal (Pikk 26)
17 Põhja-Eesti pimedate ühingu puhkpilliorkester. Musumägi
17 VHK teatrikooli 19. lennu lõpulavastus „Väga haige”. Hopneri 

maja (Raekoja plats 18)
20 Kontsert „Muuilmamuusika” sarjast „Me tuleme renessansist”, 

VHK. Vanalinna muusikamaja (Uus 16c)
22 Kontsert „Indigolapsed jälle siin!” tornisaalis. Kodulinna maja 

(Gümnaasiumi 3)
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Kiusamisest vabaks!
Tallinna koolidele toimus aprillis 
infopäev tutvustamaks kiusamist 
ennetavat metoodikat „Kiusami-
sest vabaks!”. 

Taanist pärit teaduspõhist me-
toodikat kiusamise ennetamiseks 
kasutavad koolid neljandat aastat, 
Eesti lasteaiad alustasid sama 
metoodikaga aga juba 2010. Õpe-
tajatele käepäraste lapsi köitvate 
vahendite ja tegevustega luuakse 
ning hoitakse klassides positiivset 
käitumiskultuuri, õpitakse sallivust, 
hoolivust, austust ja julgust. 

Tallinnas on metoodikaga lii-
tunud 22 kooli, sh Kadrioru saksa 
gümnaasium ja 21. kool Kesklin-
nast. Pirita majandusgümnaasiumi 

eestvedamisel ja lastekaitse liidu 
toetusel toimunud metoodika info-
päevale olid kutsutud kõikide Tallin-
na koolide esindajad. Lisaks osales 
arvukalt teisi huvitatuid, eelkõige 
haridus-, noorsootöö- ja sotsiaal-
valdkonna spetsialiste ja Tallinna 
ülikooli üliõpilasi. Kesklinnast võtsid 
osa Tõnismäe reaalkooli klassiõpe-
tajad Olesja Ofitsertsova ja Natalja 
Kolesnikova, inglise kolledži klassi-
õpetajad Maris Oosalu, Uuve-Maarja 
Urbla ja Kaidi Nurmik, algklasside 
õppeprogrammi juht Marja Popova 
ja õpetajad Piret Smirnov ja Kati Tali, 
Kadrioru saksa gümnaasiumi sot-
siaalpedagoog Kristi Erika Peets ning 
21. kooli psühholoog Kris Härsing.

Infopäeval räägiti programmi 
„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” 
rakendumisest Tallinna koolides, tut-
vustati viimaste uurimuste tulemusi, 
vahendati koolide parimaid praktikaid 
ning seati sihte tulevikuks. Kiusa-
miskäitumise olemusest ja teemaga 
teadliku tegelemise vajadusest rääkis 
Jürgen Rakaselg haridus- ja teadus-
ministeeriumist. Ta andis ka ülevaa-
te ministri kinnitatud kiusamisvaba 
haridustee kontseptsioonist. Tallinna 
ülikooli emeriitprofessor Leida Talts 
ja lektor Kerstin Kööp tutvustasid 
metoodikaga seotud uuringuid ning 
koostöövõimalusi kiusamisvaba 
mõtteviisi juurdumiseks. Metoodi-
kat kasutavatest koolidest jagasid 

oma kogemusi ja selgitasid mõju 
lisaks päeva korraldanud koolile ka 
Kalamaja põhikooli õpetajad. Päeva 
lõpetuseks innustas lastekaitse lii-
du juhataja Tõnu Poopuu kasutama 
„Kiusamisest vabaks!” metoodika 
sümboltoena Sõber Karu. 

Järgmised baaskoolitused 
programmiga liituda soovivatele 
koolidele toimuvad juba juunis. 
Uuest õppeaastast laieneb metoo-
dikat kasutavate koolide ring eel-
duslikult kümne võrra. 

Triinu Orumaa

Pirita majandusgümnaasiumi 
arendusjuht

Ettevaatust – puugid!
Soojade ilmade saabudes püüa-
me rohkem viibida värskes õhus, 
olla looduses, samuti käia met-
sas seenel ja marjul. Kõigi nende 
meeldivate ajaviidetega kaasneb 
ka riske, eriti kohtumine puuki-
dega võib olla mitte ainult eba-
meeldiv, vaid põhjustada tõsiseid 
kahjustusi meie tervisele. 

Puukide asukohad ei ole sel-
gelt määratletud, nad varitsevad 
seal, kus te arvatagi ei oska: põõ-
saste okstel, rohus, teeservades, 
padrikutes. Puugid on aktiivsed 
aprillist septembrini – esimeste 
külmadeni, kõige ohtlikum aeg on 
aprillist juulini. Nad elutsevad met-
sades ja parkides, kus ei ole otsest 
päikest ning temperatuur ei tõuse 
üle 20 kraadi, nii et olge ettevaatli-
kud käies metsa jaheduses.

Puuki pole kerge märgata, ta 
on kõigest tikupea suurune. Ham-
mustades eritab ta erilist ainet, mis 
mõjub anesteetikumina, nii et te ei 
tunne seda ega saa kiiresti reagee-
rida. Kui puuk on riiete alla puge-

nud, ei hammusta ta kohe, vaid 
liigub veidi aega kehal, otsides 
sobivat kohta. Kui olla küllalt tähe-
lepanelik, võib puuki nahal tunda ja 
ta õigel ajal eemaldada.

Levitavad haigusi
Puugid on inimesele ja loomadele 
ohtlikud seetõttu, et võivad na-
katada paljude haigustega, nagu 
viiruslik palavik, puugihalvatus, 
borrelioos, tulareemia, puukentsefa- 
liit jne. Puugid võivad levitada kuni 
60 haigust. Kõige ohtlikum nendest 
on puukentsefaliit ehk puukajupõ-
letik, mis võib lõppeda surmaga. 
Silma järgi nakkust kandvat puuki 
tervest eristada pole võimalik. Tu-
leb lasta laboris kindlaks teha, kas 
pole nakatunud. Kui on, siis on vaja 
ruttu minna arstile.

Hüsteerikasse puugi hammus-
tuse korral sattuda pole mõtet, 
paanikas võite te teha rumalusi. 
Ärge püüdke eemaldada puuki 
kohe pärast avastamist, eriti kui 
ta on jõudnud juba naha sisse pu-

geda. Puuk on vaja välja tõmmata 
keerates vaikselt vastupäeva. Tä-
napäeval on müügil spetsiaalsed 
vahendid puugi eemaldamiseks. 
Kui käite tihti looduses, siis kind-
lasti ostke. Samuti võite hammus-
tuskohta määrida päevalilleõliga 
ja jätta 15 minutiks seisma, see 
lihtsustab eemaldamist. Pea ei tohi 
sisse jääda, võib tekkida põletik 
või mädanik. Seepärast püüdke 
putukat mitte katki teha, et sülg ja 
maosisu ei satuks haava ja nende-
ga koos ka entsefaliidi viirus, ju-
hul, kui olete kohtunud nakatunud 
puugiga. Et entsefaliidi peiteaeg 
võib olla kuni kolm kuud, tasub pä-
rast hammustada saamist olla tä-
helepanelik. Selle aja jooksul võib 
ilmneda peavalu, nõrkus, unisus, 
apaatia, isukaotus, kehatempera-
tuuri tõus 37–37,5 kraadini. Edasi 
areneb haigus kiiresti, tekib pala-
vik, tugev lihasvalu, lihaskrambid, 
närvisüsteemihäired jne.

Kõik see on väga ebameel-
div. Seepärast valmistuge metsa-

minekuks hoolikalt. Pange selga 
tihedakoelisest kangast pikkade 
varrukatega rõivad, pikad püksid, 
hea, kui sääred on alt kummiga, 
pikad sokid, pika säärega saapad, 
pea ja kael olgu kaetud. Pärast ja-
lutuskäiku vaadake ennast ja oma 
kaaslased üle, et ei oleks puuke. 
Ärge olge ükskõikne, siis on met-
saskäik või viibimine looduses teile 
ainult meeldiv ja kasulik ajaviide. 
Hoidke ennast!

Vladimir Afanasjev

kirurg-onkoloog

TAGASI TÖÖLE!
SA Innove rahastatud projekt „Tagasi tööle!” toimub  

1.06.2017–31.05.2019. Projekti sihtrühm hõlmab Harjumaa, Ida-Viru-
maa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Viljandimaa eesti ja vene keelt 

kõnelevaid pikaajalisi töötuid. Projekti kaasatakse 200 inimest. 

Projekti eesmärk on taastada 
sihtrühma sotsiaalne suutlikkus – 
tõsta eneseusku ja motivatsioo-
ni ning aidata enam kui 12 kuud 
tööturult eemal olnud inimesed 
tagasi tööle. Selleks üks pare-
maid lahendusi nii rahvusva-
heliste kui ka Eesti esimeste 
kogemuste põhjal on tööklubide 
vorm. Projekti raames käivita-
takse 10 regionaalset tööklubi 
toimetulekukoolituste, omava-
helise suhtluse ja vastastikuse 
toetusega. 

Individuaalne tegevuskava 
iga töölesoovija jaoks valmis-
tab teda ette tööotsinguteks, 
annab vajalikke teadmisi ja os-
kusi, aitab ületada passiivsust ja 
madalat enesehinnangut. Kon-
kurentsivõime suurendamiseks 
pakutakse vastavalt vajadusele 

koolitusi: arvutiõpet, eesti keele 
ja erialakoolitusi uuendamaks 
tööalast kompetentsi ning psüh-
holoogilist ja karjäärinõustamist, 
mis aitab selgemalt teadvustada 
ja tõhusamalt rakendada indivi-
duaalseid eeldusi, võimalusi ja 
kogemusi. Sihtrühma liikmed 
läbivad tööpraktika kuni kolme 
erineva tööandja juures, et veen-
duda, kuivõrd antud eriala ja 
tulevane töökoht neile sobivad. 
Rakendatakse ka tugiisikuid/
mentoreid, kes aitavad otsida 
ja leida tööd ning pakkuda tuge 
tööeluga kohanemisel.

Projekti korraldavad neli 
partnerorganisatsiooni: MTÜ 
Eesti Avatud Ühiskonna Insti-
tuut, MTÜ EV Koolitus, Tercare 
OÜ ja MTÜ Talent Management 
and Development Centre.

HEAD INIMESED, KES TE OLETE TÖÖTUD!

Kui olete…
 9 täisealine 
 9 valdate vene keelt
 9 olnud tööta juba vähemalt 12 kuud
 9 ei ole töötukassas arvel
 9 ilma erialase ettevalmistuseta või soovite omandada uut eriala
 9 elate Tallinnas või Harjumaal

Pakume teile …

1. Võimalust osaleda tööklubis, kus saab …
• treenida oma suhtlemisoskust
• selgitada välja oma anded ja eeldused
• õppida kasulikke nippe, kuidas otsida ja leida tööd
• vajalikke teadmisi ja oskusi, kuidas töökohale kandideerida
• karjäärinõustamist, et selgitada, milline elukutse sobib just teile

2. Võimalust käia tööpraktikal erinevate tööandjate juures, et …
• omandada praktilist töökogemust 
• veenduda, kas see eriala ja töökollektiiv teile sobib ja meeldib

3. Võimalust omandada elukutse, mis on … 
• praktiline ja kasulik
• nõutud ja hinnatud
• tööturul konkurentsivõimeline

4. Võimalust leida töökoht Tallinnas või Harjumaal,  
mujal Eestis või mõnes teises Euroopa Liidu riigis 

Kõik teenused on Teile tasuta!
Lisaks makstakse erialakoolituse ja tööpraktika ajal ka stipendiumi.

OLETE OODATUD TÖÖKLUBISSE,
mis alustab 13. juunil 2017 Tallinnas Kivimurru 7.
Info ja registreerimine hiljemalt 31. maiks
EV Koolitus MTÜ
koolitus@ev.ee 
621 0360, 554 5529  

Euroopa Sotsiaalfondi projekt: „Tagasi tööle”
2014–2020.3.02.17–0077

Kas alaealistele on  
lubatud veipimine? 
Populaarseks on muutunud vei-
pimine ehk e-sigareti tarvitamine 
alaealiste seas, politsei menetleb 
selliseid juhtumeid iga päev. 

Alaealistega vesteldes selgub, 
et e-sigaret on saadud vanemate 
käest või ostetud ise kauplustest, 
kus müüakse e-sigarette ja kõike 
nendega seonduvat. Paljudel juh-
tudel on e-sigaretid nikotiinivabad 
ning seetõttu alaealine veendunud, 
et tarbimine on lubatud. Vedelikud 
e-sigaretis võivad tõepoolest olla nii 
nikotiiniga kui ka nikotiinivabad, kuid 
tubakaseaduse järgi on alla 18-aas-
tasel isikul keelatud ka suitsuvaba 
tubakatoote ja tubakatootega sarna-
selt kasutatava toote suitsetamine ja 
omamine. Siia hulka kuulub ka vape 
ehk e-sigaret, mida ei tohi müüa ega 
üle anda alla 18-aastasele isikule, 
samuti ei tohi müüa ega üle anda e- 
sigaretiga seotud tarvikuid. 

Enamik noori, kes jääb vahele 
e-sigareti tarvitamisega, õpib güm-
naasiumis või kutsekoolis. See on 
üle-eestiline trend ja kindlaid piirkon-

di, kus e-sigarette kõige enam tarvi-
tatakse, on välja tuua raske. Peami-
selt tarvitatakse koolis vahetundidel 
või peale tunde kaubanduskeskuste 
juures. 2016. aasta jooksul on po-
litsei andmebaasis fikseeritud mitu 
juhtumit, kus alaealised tarvitasid e-
sigaretti isegi kooli ruumides.

Lapsevanematele soovitame 
enam huvi tunda selle vastu, kel-
lega ja mida nende järeltulija vabal 
ajal teeb. E-sigareti tarvitamist on 
võimalik tuvastada sellele omase 
spetsiifilise puuviljalõhna järgi. 

Müüjatele paneme aga süda-
mele, et neil jätkuks tahet ja julgust 
küsida igalt noorelt isikut tõendavat 
dokumenti. Tuleks teha kõik, et 
alaealiste valdusesse e-sigaret ei 
satuks.

Alevtina Heissel

noorsoopolitseinik 

Triin Poolen

piirkonnapolitseinik

Talent Management and Development Centre

mailto:koolitus@ev.ee


KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE 
JUUNIKUU ÜRITUSED
L, 10. juuni kl 11.30–16 MEMME-TAADI PÄEVAD 

21. korda Rocca al Mare vabaõhumuuseumis. Kesklinna sotsiaalkeskus lustib Köstriaseme talus.
11.30 rongkäik
12 avatseremoonia Sassi-Jaani talus
12.30–15.30 kontserdid ja müüginäitused
Eribussid Estonia juurest väljuvad laupäeval kell 10 ja 11.

5.–6. juuni RINGREIS ÜMBER VÕRTSJÄRVE
Ööbimine Jõgevestes Greete motellis
Hind koos hommiku- ja kahe lõunasöögiga 85 eurot
Reisijuht Jaan Maasing
Palume registreerida ja tasuda infolauas. 

 
T, 29. august ALUTAGUSE ÜMBRUS

Kiviõli seikluspark, Aidu karjääri tee, sõudekanal, Iisaku, mõisad
Hind koos lõunasöögiga 30 eurot
Reisijuht Jaan Maasing
Palume registreerida ja tasuda infolauas. 

AVATUD HEIDI TOOMINGA LOODUSFOTODE NÄITUS

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

3.07–6.08 KESKUS SULETUD!  
Oleme suvisel kollektiivpuhkusel.

TOITLUSTAMINE kuni 28. juunini.
ALUSTAME TOITLUSTAMIST 14. augustist.
PÄEVAHOIUTEENUS alates 14. augustist.

PÄIKSELIST SUVE!

TEATED

Kesklinna Sõnumid 9

100
MAGDA-IRENE LAANEPÕLD
TAISIYA POGORELOVA
97
LIDIA LAINE TANKMANN
96
LEIDA JALGMA
RUTH MÕTUS
KLAVDIA BULAVKINA
95
LINDA TÕNS
ALFRED ELENURM
94
ERIKA POST
HELJU VESMES
STELLA PUSTÕNSKAJA
93
ANTON LEMANZYK
ÜLO KURVI
JÜRI TERAS
KUNO TODESON
OLGA IVANOVA
92
HELJU VALLIMÄE
VILMA SAHVA
ILSE LISTRÖM
BORIS NARYSHKIN
GALINA ANTSANS
VEERA AFANASJEVA
LILIAN TÄHEPÕLD
ZOYA SAFRONOVA

ELSA-ALVINE TOLLI
ERIKA KÄND
91
MAIMO KOLL
ASTA-ARMILDE EIER
JELENA KIRITŠENKO
ASTRA KÕIV
90
HARRY LIIDEMANN
HILMA VELIKOK
VAIKE MAIDVEE
RAISSA MILERMAN
VERGINE UUSMÄE
AINO SARAPIK
TAISSA JAAKMAN
HILJA VIILIP
EVI TATS
SILVIA VAINU
LIUDMILA DANILOVA
ENDEL TULVING
85
VALDE NIRK
GALINA ŠUBA
MAIA LAANEMETS
ILMAR SUMBERG
AARAND PIHU
TAMARA KRAVTŠENKO
ALVINA BALANDINA
ASHOT KHANZATYAN
EVI BÖMBERG
MARET NYSTRÖM

SAIMA-LUULE ANDERSON
VALENTINA LYKOVA
KOIDULA ORUL
VÄINO MAAR
INGRID ARBEITER
VALENTIN ZUBKOV
80
ALLA TURCHANINOVA
SOFIA NIKULINA
ELGI KOPPEL
HELLE LILLESTE
REIN MUROMÄGI
MILITA TASAMÄE
VIOLETTA SOKOLENKO
ENE-MAI KASK
HILLE PÄRT
VLADIMIR DUBROVSKI
HILLE KALJUMÄE
TOIVO KUUSPERE
GALINA MELNIKOVA
HELVI NIIBERG
INGA-KAARIN LAMBERG
MALL RANNA
MILVI LÕUK
MARIA RAUD
AIVO SAAR
EVGENY MELIKHOV
VALERI MIRONOV
VICTOR EROKHIN

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

Palju õnne!

26. mai 2017

Pühapäeval, 28. mail lõpetame „Väärtuse” sarja hooaja:
• kell 12 kohtume abilinnapea Merike Martinsoniga LASTE VAIMSE TERVISE KESKUSES 
• kell 15 selgitab Ain Järve, miks ta oma seekordsele kohtumisele palus panna pealkirjaks  

KULDLÕIKELINE KADRIORG
Mõlemad tutvumiskäigud vajavad Kodulinna majas (Gümnaasiumi 3, telefon 644 9867)  
eelnevat registreerimist.

Suvevaheaeg kestab septembrini, uued „Väärtuse” sarja  
käigud anname teada augustikuu teises pooles.

Suveks jätkub ka tegevust: iga päev kella 11–19 on võimalik ronida  
NUNNATORNI KAUDU LINNAMÜÜRILE JA TORNIDESSE.

Samadel aegadel saab Kodulinna majas vaadata neid näitusi:
• „13 x Valter”
• „Sirje Maris Horma – varjust valgusesse”
• „Jalutuskäik piki linnamüüri”
• „Vanalinna päevadega seotud asju” 
• „Värviliselt”.
Lauatennist ja koroonat saab ka mängida.

1.–4. juunini KÕNNIME ÜMBER VANALINNA JA ÜLE TOOMPEA.  
Iga päev kell 18 on üks kõndimine, laupäeval-pühapäeval kell 14 samuti.  
Kus on kokkusaamine ja kes teejuht, saab teada vanalinna päevade kavast.

On ka mitu kontserti: 
• 1. juunil Kuldjala tornis TUULEVIIULID 
• 2. juunil C-JAM 
• 4. juunil jälle INDIGOLAPSED

Igal kevadel oodatud MUINASAJA EHTESEPISE MEISTRIKODA, mida peab Toomas Mägi, on 3. juunil.

1. juunil kuulub Kodulinna maja kogu päev neile lastele ja noortele, kes on pisut erisugused.  
Oma näitemänge esitavad siis Laagna lasteaed-põhikool, Tondi põhikool, Tugikeskus Juks.  
Päeva lõpetab suur kontsert „LAULURÕÕM”. Kõiki häid inimesi oodatakse!

Tiina Mägi

Lastekaitsepäeval on laste ja 
noorte lillepidu Laagna teel
1. juunil tähistatakse lastekaitse- 
päeva Laagna tee haljasribal las-
te ja noorte lillepeoga.

Laagna tee eraldusribale ra-
jatakse 38 lillepeenart kogupik-
kusega 6,2 km, kuhu istutatakse 
tuhandeid mitmeaastaseid lilli: kol-
laseid, roosasid ja punaseid roose, 
kurerehasid, kukeharju jm, samuti 
neli pihlakat. Sügisel täiendatakse 
peenraid sibullilledega.

„Lillepidudega muudetakse 
elurikkamaks 16 km seni muruga 
haljastatud ja osaliselt haljastama-
ta liiklussaari peamistel linna tuik-
soontel: Sõpruse puiesteel, Laagna 

teel, Paldiski maanteel ja Pirita teel,” 
ütles abilinnapea Arvo Sarapuu.

Esimene lillepidu toimus eelmi-
sel aastal samuti lastekaitsepäeval 
Sõpruse puiesteel. Seal rajati sõi-
dusuundi eraldavatele haljasalade-
le kokku 15 peenart kogupikkuse-
ga 3,5 km. 

Tänavu prognoositakse osale-
jate arvuks ligi 800 inimest, sh 600 
õpilast ja kuni 50 õpetajat 13 õppe- 
asutusest, sh kahest Kesklinna 
koolist. Neile lisanduvad vabataht-
likud linna töötajad. 

Lillepidu avatakse pidulikult kell 
10.45 Mustakivi silla ees kesklinna-

poolsel alal. Istutamine kestab kuni 
kella 12.30-ni, kell 13 algab Tondi-
loo pargis lillepeo lõputseremoo-
nia. Liiklusohutuse tagamiseks on 
Laagna tee 1. juunil kell 10–14 sõi-
dukitele suletud, läbi pääsevad vaid 
ühissõidukid, lubatud suurimaks kii-
ruseks kehtestatakse 30 km/h.

Tallinna laste ja noorte lillepeo 
korraldavad keskkonnaamet ja ha-
ridusamet. 

Lisainfo: http://www.tallinn.ee/
est/Tallinna-laste-ja-noorte-lillepidu

Raepress

Tänati ja 
tunnustati 
sotsiaaltöötajaid
Eesti Punase Risti Tallinna Selts 
tunnustas tublisid sotsiaalhoole-
kandetöötajaid ja toetajaid. 

Moonika Roosnupp ja Marge 
Rungi Kesklinna sotsiaalhoole-
kande osakonnast said tänukir-
ja aktiivse kaasabi eest seltsi 
tegevusele. Osakonna juhataja 
Marje Paljak pälvis aga Tallinna 
linnavalitsuse tänukirja pikaaegse 
koostöö eest Eesti Punase Risti 
Tallinna Seltsiga hoolekande vald-
konnas. Õnnitlesid abilinnapea 
Merike Martinson ja EPR Tallinna 
Seltsi sekretär Lilia Laul (pildil). 
Tänu ja õnnesoovid meie tublidele 
sotsiaaltöötajatele!

Kodulinna maja annab teada

mailto:info@kesotskeskus.ee
mailto:kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-laste-ja-noorte-lillepidu
http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-laste-ja-noorte-lillepidu


Tartu mnt 13 ja 15 kinnistute detailplanee-
ringu avaliku arutelu kokkuvõttev teade

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 
12.04.2017 läbi Tartu mnt 13 ja 15 kinnis-
tute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
järgse avaliku arutelu. Ajavahemikus 15.02–
2.03.2017 toimunud avalikul väljapanekul 
esitati 4 vastuväiteid ja ettepanekuid sisal-
davat pöördumist. Tallinna Kesklinna Valitsu-
ses toimunud Tartu mnt 13 ja 15 kinnistute 
detailplaneeringu avalikust arutelust võtsid 
osa planeeringu koostaja, huvitatud isiku 
esindaja, Eduard Viiralti 3 ja 7, Gonsiori 10, 
12 ja 12a ja Tartu mnt 7 omanikud, Tallinna 
Keskkonnaameti ja linnaosa esindajad. Tartu 
mnt 17 kinnistu omanik leiab, et planeeringus 
on meelevaldselt muudetud Tallinna vanalin-
na vaatesektori piire, naaber ei ole piisavalt 
kaasatud menetlusse ning naaberkinnistu 
perspektiivset lahendust ei ole kajastatud 
planeeringu põhijoonisel. Ülejäänud naabrid ei 
ole nõus suure ehitustihedusega, suure hulga 
lisanduvate autodega ning insolatsiooni mõju-
ga, mida planeering neile põhjustab, varjates 
ära suure osa valgusest, naabrid kahtlusta-
vad, et insolatsiooni analüüsi tulemused ei 
pruugi olla korrektsed. Samuti oldi seisuko-
hal, et ehitustegevus võib tulevikus kahjustada 
naaberhooneid. Edasise menetlusega tegeleb 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Teade Amandus Adamsoni tn 32 kinnistu, 
Amandus Adamsoni tn 34 kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajava-
hemikul 6.06–20.06.2017 Tallinna Linnava-
litsuse 11. aprilli 2017 korraldusega vastu-
võetud Amandus Adamsoni tn 32 kinnistu, 
Amandus Adamsoni tn 34 kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus 

on 0,36 ha. Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil liita Amandus Adamsoni tn 34 kin-
nistule Tehnika tänav T2 kinnistu osa, määrata 
moodustatava krundi sihtotstarbeks kuni 20% 
äri- ja vähemalt 80% elamumaa, määrata ehi-
tusõigus Amandus Adamsoni tn 32 kinnistule 
sellel oleva 4 maapealse (4. korrus katusekor-
rus) ja soklikorrusega mitme korteriga elamu 
järgi, määrata ehitusõigus Amandus Adamso-
ni tn 34 kinnistule kuni 4 maapealse ja 1 maa-
aluse korrusega äriruumidega mitme korteri-
ga elamu või kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse 
korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks 
ning määrata kruntide kasutamise tingimu-
sed. Detailplaneeringu materjalidega saab 
ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäe-
viti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 
hoovimajas toas 32 ja Tallinna Linnavalitsuse, 
asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse info-
saalis esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast 
neljapäevani 8.15–17.00 ning reedel 8.15–
16.00. Detailplaneeringu jooniste ja seletus-
kirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute 
registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr.

Teade Narva mnt 98 kinnistu detailplanee-
ringu avalikust väljapanekust

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad aja-
vahemikul 10.07–31.07.2017 Tallinna Lin-
navalitsuse 3. mai 2017 korraldusega 686-k 
vastuvõetud Narva mnt 98 kinnistu detail-
planeeringu. Planeeritava ala suurus on 0,83 
ha. Detailplaneering on koostatud eesmärgil 
määrata ühiskondlike ehitiste maa sihtots-
tarbega Narva mnt 98 kinnistule ehitusõigus 
kuni 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
saatkonnahoone ja ühe abihoone ehitamiseks 
ning kinnistul oleva 3-korruselise saatkonna-
hoone ja ühe abihoone rekonstrueerimiseks, 
määrata Narva mnt 98 kinnistule ehitusõigus 

sellel oleva alajaamahoone järgi ning määrata 
krundi kasutamise tingimused. Detailplanee-
ringu materjalidega saab ülalnimetatud ajava-
hemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna 
Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 
ja Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabadu-
se 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

Teade Veerenni tn 50 kinnistu detailplanee-
ringu avalikust väljapanekust

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallin-
na Linnaplaneerimise Amet avalikustavad 
ajavahemikul 10.07–31.07.2017 Tallinna 
Linnavalitsuse 24. aprilli 2017 korraldusega 
653-k vastuvõetud Veerenni tn 50 kinnistu 
detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus 
on 0,33 ha. Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil muuta Veerenni tn 50 kinnistu 
elamumaa sihtotstarve ärimaaks, määrata 
ehitusõigus Veerenni tn 50 kinnistule ühe 
kuni 4 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega 
ärihoone ehitamiseks, määrata ehitusõigus 
Veerenni tn 50 kinnistul oleva 2-korruselise 
üksikelamu rekonstrueerimiseks ärihooneks 
hoone suurust muutmata ning määrata krun-
di kasutamise tingimused. Detailplaneeringu 
materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemi-
kul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Va-
litsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ja 
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

LINNAELU
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Äriruumide enampakkumine
Kesklinna valitsus kuulutas välja 
kümne äriruumi üürileandmise 
avaliku kirjaliku enampakkumise 
tähtajaga 6. juuni. 

Enampakkumise teel antakse 
viieks aastaks üürile järgmised 
äriruumid: 
• Johann Köleri tn 8/Vesivärava tn 

7 II korruse äriruum pinnaga  
20,5 m²; kasutusotstarve on bü-
roo; üüri alghind 105 eurot kuus; 

• Johann Köleri tn 8/Vesivärava 
tn 7 II korruse äriruum pinnaga 
13,9 m²; kasutusotstarve on bü-
roo; üüri alghind 70 eurot kuus;

• Johann Köleri tn 8/Vesivärava 
tn 7 keldrikorruse äriruumid 
üldpinnaga 124,8 m²; kasu-
tusotstarve on toitlustus, üüri 
alghind 385 eurot kuus;

• Toom-Kooli tn 13 keldrikorruse 
äriruum pinnaga 61,1 m² ja  
I korruse äriruum pinnaga 
186,4 m², kasutusotstarve 
on kultuurialane tegevus; üüri 
alghind 650 eurot kuus;

• Olevimägi 10 I korruse äriruum 
üldpinnaga 121,9 m²; kasu-
tusotstarve on kultuurialane 
tegevus; üüri alghind 250 eurot 
kuus;

• Pikk tn 44 I korruse äriruum 
üldpinnaga 27,7 m²; kasutus-
otstarve on büroo, kunsti- või 
käsitöökoda, ateljee vms; üüri 
alghind 200 eurot kuus;

• Estonia pst 5a osa V korruse 
äriruumist üldpinnaga 124,1 m²; 
kasutusotstarve on büroo; üüri 
alghind 444,28 eurot kuus;

• Uue-Maailma tn 13 garaaž pin-
naga 18,2 m² ja üüri alghinnaga 
37,31 eurot; garaaž pinnaga 
17,6 m² ja üüri alghinnaga 
36,08 eurot ning garaaž pinna-
ga 18,0 m² ja üüri alghinnaga 
36,90 eurot kuus; kõigi nimeta-
tud pindade kasutusotstarve on 
garaaž või ladu.

Enampakkumisel osalemise täp-
sete tingimustega saab tutvuda 
http://www.tallinn.ee/est/ametli-
kud_teated?id=12773.

Korteriühistud saavad haljastustoetust 
Projektis „Roheline õu” osale-
miseks esitas taotluse 139 kor-
teriühistut. Linnaosadest enim 
taotlusi laekus Lasnamäelt (31) 
ja Kesklinnast (26). 

Taotluste arvult järgnesid Põhja-
Tallinn ja Kristiine (mõlemast 21). 
Taotletav kogusumma ületas pisut 
60 000 eurot. Maksimaalne toetus 
on 600 eurot korteriühistu kohta ja 
toetuse määr kuni 60% kavanda-
tud tegevuste kogumaksumusest. 

Populaarsemad tegevused, millele 
toetust küsiti, on puude raie ja hool-
duslõikus ning muru korrastamine. 

„Projektiga „Roheline õu” ai-
tame korteriühistutel hoovide hea-
korrastamise kulusid katta,” ütles 
abilinnapea Eha Võrk. „Nelja aasta 
jooksul on saanud toetust kokku 
364 korteriühistut kogusummas 
ligi 160 000 eurot.” 

2017. aasta linnaeelarvest 
on projektile eraldatud 40 000 

eurot. Toetus on ette nähtud puu-
de, põõsaste, püsikute, roni- ja 
lilletaimede soetamiseks ja istu-
tamiseks; lillevaaside, -amplite 
ja muude mahutite ostmiseks ja 
paigaldamiseks, istutusmaterja-
li soetamiseks ja istutamiseks; 
muru rajamiseks ja sambla tõr-
jeks; puude raieks  ja hoolduslõi-
kuseks ning loetletud tegevuste 
elluviimiseks vajalike teenuste 
ostmiseks.

Toetus makstakse välja pärast 
taotluses näidatud tegevuste ellu-
viimist ja kohapealset kontrolli. See-
järel esitab korteriühistu linnavara-
ametile hiljemalt 10. septembriks 
toetuse väljamaksmiseks vormi-
kohase kuluaruande koos lisadega.

Lisainfo: http://www.tallinn.ee/ 
est/rohelisemtallinn/

Raepress

Rahumäe jäätmejaama 
lahtiolekuajad pikenesid
Maikuust pikenesid Rahumäe 
jäätmejaama (Rahumäe tee 5a) 
lahtiolekuajad kolme tunni võrra. 

Jäätmejaam on avatud esmas-
päeviti, laupäeviti ja pühapäeviti 
kell 10–18 ning teisipäeviti, kolma-
päeviti ja neljapäeviti kell 12–20. 
Esialgu on muudatus planeeritud 
kuni sügishooajani. Järk-järgult on 
kavas pikendada ka teiste jäätme-
jaamade lahtiolekuaegasid vähe-
malt kevadest sügiseni, mil nõud-
lus teenuse järele on kõige suurem. 

Rahumäe jäätmejaamas võe-
takse linnaelanikelt piiramatus 
koguses tasuta vastu vanapaberit 
ja kartongi, pakendeid, toiduõli ja 

-rasva, vanametalli, komplektseid 
elektri- ja elektroonikaseadmeid, 
kasutuskõlblikku mööblit. 

Piiratud koguses saab tasuta üle 
anda kodumajapidamises tekkinud 
aia- ja haljastusjäätmeid, kasutus-
kõlblikke riideid, töötlemata puitu, 
plastijäätmeid, rehve, betooni, eel- 
sorteeritud telliseid, plaate ja ke-
raamikatooteid, lehtklaasi, isolat-
sioonimaterjale, kipsipõhiseid ehi-
tusmaterjale ja ohtlikke jäätmeid. 

Kõik jäätmed tuleb liigiti sor-
teerida. 

Raepress

Õpetaja saab taotleda moodsat üürikorterit
15. mail algas taotluste vastuvõtt 
korteri üürimiseks sügisel valmivas 
Õpetajate Kodus. Taotluse vorm on 
kättesaadav internetiaadressil http://
www.tallinn.ee/opetajatekodu/. Sa-
mast leiab ka muud teavet hoone ja 
sealsete korterite taotlemise kohta. 

Uuslinna 3a kinnistule rajata-
vasse 75 korteriga elamusse on 
planeeritud 40 ühetoalist ning 35 

kahetoalist korterit. Eluruumide 
üüri suurus on 5,21 eurot eluruu-
mi üldpinna ühe ruutmeetri kohta 
ühes kalendrikuus.

„Õpetajate Kodu rajamisega 
toetab Tallinna linn õpetajaid elu-
asemeprobleemide lahendami-
sel,” ütles abilinnapea Eha Võrk. 
„Elamu saab parimad energiatõ-
hususe ja taastuvenergia lahen-

dused, mis tagavad võimalikult 
madalad ülalpidamiskulud. Maja 
soklikorrusele ehitatakse lisaks 
panipaikadele ka ruumid lapse-
vankrite ja jalgrataste hoidmiseks 
ning mänguruum lastele. Uuslinna 
tänav on logistiliselt väga heas 
asukohas ning sobib seega ka 
teistes linnaosades töötavatele 
haridustöötajatele.”

Korteri taotlemise lisatingi-
mus on, et taotleja enda või tema-
ga koos ühist eluruumi kasutada 
soovivate isikute omandis ei ole 
Harju maakonnas asuvat eluruumi 
ega hooneühistu liikmesust, mis 
annab õiguse kasutada eluruumi. 

Raepress

Üürile on anda ka Tallinna Energiaagentuuri endised ruumid Estonia pst 5a.

Linnahall annab arutlusainet
Linnahalli ja selle lähiala detail-
planeeringu avalik arutelu toimus 
12. mail Kesklinna valitsuses. 

Linnavalitsus võttis 11,5 
hektari suurust maa-ala 
hõlmava detailplaneeringu 
vastu 15. veebruaril. Selle 
avalik väljapanek 8. märtsist 
6. aprillini tõi kohalikule oma-
valitsusele kaks pöördumist, 
mis sisaldasid ettepanekuid ja 
vastuväiteid.  Ühe pöördumise 
esitaja Tallinna Sadam loobus 
oma väidetest juba enne arutelu, 
teine – arhitektide liit – sai 
arutelul vastuse enamikule 
küsimustest. Üles jäi vaid üks: 
detailplaneeringu kehtestamise 

ajaks on vaja lõplikku selgust 
linnahalli funktsioonis.

Arhitektide arvates ei saa 
kogu linnahalli lähiümbrust pla-
neerida enne täpset kasutus-
kava, sest võib tekkida vajadus 
täiendava teeninduspinna järele. 
Praegune planeering siiski ar-
vestab sellise võimalusega ja 
jätab maareservi. Kava kohaselt 
peab hoonesse tulema kultuuri- 
ja konverentsikeskus, naaber-
kinnistutele aga kuni kuuekorru-
selised äri- ja eluhooned. Alale 
jääb ka piisavalt avalikku ruumi. 

Kui arhitektide liit jääb oma 
vastuväite juurde, läheb planeering 
maavanema järelevalvemenetlusse. 

http://tpr.tallinn.ee/tpr
http://tpr.tallinn.ee/tpr
http://tpr.tallinn.ee/tpr
http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated?id=12773
http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated?id=12773
http://www.tallinn.ee/est/rohelisemtallinn/
http://www.tallinn.ee/est/rohelisemtallinn/
http://www.tallinn.ee/opetajatekodu/
http://www.tallinn.ee/opetajatekodu/


11Kesklinna Sõnumid26 мая 2017

Прощай, школа! 
Здравствуй, лето!
Со своих школьных времен хорошо помню, что конец мая – начало июня напол-
няют школы каким-то особым оживлением, когда летние каникулы, о которых так 
долго скучаешь и которых ждешь, уже совсем близко.  Ранее понурые от весенней 
усталости ученики, словно по мановению волшебной палочки, становятся лучше, 
только чтобы лето скорее пришло. Чтобы уже забыть ранние утренние подъемы, 
долгие школьные дни и иногда таких строгих учителей. А летом можно полностью 
отдаться очарованию детской и юношеской поры. Наши славные школьники с 
лихвой заслужили это.

Школы Кесклинна – лучшие
Французский лицей, Реальная школа, гимназия Густава Адольфа, Английский кол-
ледж, 21-я средняя школа, Образовательная коллегия Старого города – каждому, 
кто в курсе дел в сфере образования, названия этих школ говорят о многом. И этот 
список можно продолжить, поскольку в районе Кесклинн слабых школ нет. Однако 
не стоит выяснять, какую строчку занимает та или иная из них в рейтингах, состав-
ленных на основании результатов госэкзаменов или каких-то других показателей. 
Важно другое – как школа формирует учеников, каким необходимым для жизни 
багажом знаний снабжает. Если следовать этой шкале ценностей, то все школы 
нашего района заслуживают десяти баллов.

Недавно у меня была возможность поближе познакомиться с Образователь-
ной коллегией Старого города, которая произвела на меня по-настоящему по-
зитивное впечатление, даже позитивный шок. То, как в школе, сосредоточенной 
на человеке и до мелочей считающейся с индивидуальностью учеников, умеют в 
каждом ребенке найти лучшие черты и развивать таланты учащихся, просто оше-
ломляет. Справляются и с воспитанием тех детей, которые нуждаются в особом 
педагогическом подходе.

Учителя должны быть очень мудрыми и терпеливыми, чтобы отказаться от 
искушения воспитывать методом приказов и запретов, но одним только личным 
примером и глубоким пониманием вселять в молодых позитивный взгляд на 
жизнь, чувство ответственности и желание учиться. Нужно быть сильной лично-
стью, чтобы справляться со многими очень тяжелыми, иногда даже пугающими 
жизненными судьбами, которые порой выпадают на долю детей и подростков. 
И при этом в одном человеке должны соединяться психолог, педагог, мать, отец, 
бабушка, дедушка и лучший друг. Необходимо завоевывать доверие и выявлять 
лучшее в ребенке, раскрывать его сильные стороны. Помогать ему выйти на путь 
самостоятельной жизни. Такая школа творит ежедневные чудеса!

От одного профессионального учителя я как-то услышал, что задача школы 
не в том, чтобы вдолбить ученикам сухие факты, а в том, чтобы научить находить 
эти факты и, увязывая их друг с другом, превращать в полезные знания. В школах 
Кесклинна мечты этого педагога уже давно сбылись.

Придадим импульс
Система образования, как и все общество, постоянно меняется и неизбежно 
должна шагать в ногу со временем, чтобы выстоять в конкуренции. А точнее, 
чтобы предлагать конкурентоспособное образование. По этой причине в учебные 
программы многих школ включено обучение предпринимательству, планирова-
ние карьеры, развитие критического и аналитического мышления и так далее. Не 
говоря уже о различных профессиональных специализациях. Естественно, все это 
подходы, достойные похвалы.

Однако при всем разнообразии возможностей, задачей первостепенной важ-
ности остается научить школьников самостоятельно мыслить и анализировать, 
разбираться в первую очередь в самих себе, а потом и в общественном устрой-
стве Эстонии и всего мира. Затем надо придать импульс их амбициям и мечтам, 
научить их ставить цели выше максимума и, конечно же, не поддаваться разоча-
рованиям и неудачам. Разъяснение навыков самостоятельного мышления – это 
то, в чем молодежь в современном обществе нуждается больше всего.

Школы Кесклинна и в будущем останутся мерилом очень хорошего образова-
ния для всей Эстонии. Однако это право пришло не само собой, оно достигнуто в 
результате серьезного и преданного труда. Здесь умеют идти в ногу со временем 
и это дает результат.

Но какой бы целеустремленной ни была работа, и она не устоит против того 
особого оживления, которое в конце 
мая и начале июня наполняет все 
школы. Лето уже совсем близко и 
его ждут с нетерпением. Удачи на 
финишной прямой и хороших летних 
каникул школьникам и учителям!

Таави Пукк

старейшина Кесклинна

Следующий номер газеты Kesklinna Sõnumid выйдет 21 июня.

Спортхолл «Калев» открылся заново
5 мая вновь торжественно открыл двери 
легендарный спортивный холл «Калев».

По словам вице-мэра Михаила Кылвар-
та, теперь это самый современный и самый 
многофункциональный спортивный зал сто-
лицы. В обновленном спортхолле будут тре-
нироваться в первую очередь игроки в мяч и 
художественные гимнастки.

«Несомненно, в спортхолле продолжатся 
также такие традиционные спортивные состя-
зания, как «Таллиннский меч» и борцовский 
турнир памяти Кристьяна Палусалу. Мы учли 
также необходимость организации качествен-

ной телевизионной трансляции, чтобы за со-
бытиями в спортхолле «Калев» можно было 
следить и издалека», – отметил Кылварт.

Реконструкция построенного в 1962 году 
спортивного холла «Калев» началась весной 
прошлого года. Конструкции здания пришли в 
очень плохое состояние, многие железобетон-
ные панели и опоры пришлось заменить. На 
здании, находящемся в государственном спи-
ске памятников архитектуры, восстановили в 
прежнем виде фасад с панно, в самом здании 
сохранили интерьер и фрагменты бывших 
трибун. Уровень пола в зале снизили на 90 см, 

чтобы выиграть дополнительное простран-
ство для четырех полноразмерных баскет-
больных площадок. В спортхолле оборудо-
ваны раздвижные телескопические трибуны 
на 1780 мест, а вместе со стоячими местами 
он способен вместить почти 2000 зрителей. 
Общий объем произведенных городом инве-
стиций составляет 8,6 млн евро.

Спортивный холл спроектировали архи-
текторы Пеэтер Тарвас и Уно Тёлпус. Панно в 
модернистском стиле над главным входом в 
здание оформили Валли Лембер-Богаткина и 
Маргарета Фукс.

Башенная площадь опять 
превратилась в цветочный сад 
19 мая в парке Башенной площади от-
крылся IX Международный Таллиннский 
цветочный фестиваль. 

Разбитый на Башенной площади 31 цве-
точный сад родился в результате творчества 
130 художников. За звание лучшей конку-
рируют команды из Финляндии, Латвии, 
Венгрии, Германии, Грузии, Китая и, конечно, 

Эстонии. Темы фестиваля в этом году – «Се-
мейный сад» и «Одноцветный сад». Как и в 
предыдущие годы, возле каждого сада име-
ются таблички с информацией об идее сада, 
растительном материале, исполнителях и 
истории возникновения. 

На протяжении целого лета все заинтере-
сованные могут наблюдать за жизнью садов. 

Цветочный фестиваль завершится 25 авгу-
ста, когда всем участникам будет выражена 
благодарность и будут отмечены лучшие 
тематические сады. Посещение Цветочного 
фестиваля для всех бесплатно, информа-
цию о мероприятиях можно найти на сайте:  
www.kadriorupark.ee

Вновь наступают  
Дни Старого города!
В программе культурной недели Старого города, 
проводящейся с 31 мая по 4 июня, более 400 
мероприятий – концерты, выставки, представ-
ления, экскурсии и т.  д. На этот раз тон задают 
молодые участники, школы Старого города, мо-
лодежные проекты, ярмарки ученических фирм, 
поскольку темой является «Молодой Старый го-
род», однако важное место занимают и извест-
ные деятели, и, разумеется, сам Старый город.  

Художественный руководитель Анне 
Вельт: «Дни Старого города делают город 

молодым. Обилие молодежных концертов, 
молодых артистов, молодежный проект го-
родского пространства «Омолодим дизайн 
Старого города», открыт молодежный форум в 
Доме Хопнера, где современный Старый город 
и его жизнь будут осмыслены через призму 
взглядов молодежи. В то же время мы под-
держиваем и традиционную сторону Дней 
Старого города, то основное, что  уже 36 лет 
подряд заставляет жить Старый город и по-
зволяет утверждать, что Старый город – это 

наше богатство. То, как видит Старый город и 
Дни Старого года сегодняшний молодой чело-
век, повлияет, скорее всего, на его отношение 
и через 20 лет». 

Билеты уже в продаже, но большая часть 
программы является бесплатной. Брошюру 
с программой можно приобрести в Таллинн-
ском туристическом инфопункте, в инфоза-
ле городской управы или районной управы 
Кесклинна, а также посмотреть по адресу: 
www.vanalinnapaevad.ee. 

С 31 мая по 4 июня 2017
Предварительная продажа билетов в Piletilevi на представление 
танго „Cafe Del Alma“,  „Искусство любви“ Мартина Рюпинг 
(сопрано, Германия) и Мартин Стефан  (орган, Германия)
www.vanalinnapaevad.ee

36-е 
ТАЛЛИННСКИЕ 
ДНИ СТАРОГО 
ГОРОДА

http://www.kadriorupark.ee/
http://www.vanalinnapaevad.ee/
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Пышущий молодостью Старый город
Девизом проходящих с 31 мая по 4 июня XXXVI Таллиннских Дней Старого 
города станет в этом году «Молодой Старый город».

Более удачный девиз для Дней Ста-
рого города трудно придумать, по-
скольку праздник, проводящийся 
уже четвертое десятилетие в нача-
ле лета в средневековых городских 
стенах, всегда остается юным и 
обращенным в будущее, несмотря 
на смену времен и обновление ор-
ганизационного комитета. Дни Ста-
рого города – это праздник в душе 
каждого их участника, идет ли 
речь о члене оргкомитета, который 
в течение этой праздничной неде-
ли работает, по сути, день и ночь; 
идет ли речь о таллиннце, который 
собирается на праздник за новы-
ми впечатлениями и для встреч 
со знакомыми; идет ли речь о го-
сте, прибывшем из любого уголка 
Эстонии и с интересом изучающем 
Таллинн, или о бегло знакомящем-
ся с Таллинном круизном туристе, 
который за считанные часы полной 
чашей черпает позитивные эмо-
ции. Дни Старого города – это со-
бытие, которое вдохновляет.

Немного истории
Говоря о мероприятии со столь 
долгой традицией, нельзя не упо-
мянуть о минувшем. Когда в 1982 
году в Таллинне праздновали 10-ю 
годовщину жилищно-эксплуатаци-
онного управления Старого города 
и по этому случаю устроили кон-
церт на Ратушной площади, парад 
скаковых лошадей и театрализо-
ванное представление о судебном 
процессе над печально известным 
бароном Иоганном фон Икскюлем, 
никто и подумать тогда не мог, ка-

кое мощное движение стартовало 
на самом деле.

На следующий год праздник 
состоялся уже под названием Дней 
Старого города, он продолжался 
целую неделю, и так шло по на-
растающей. Праздничная неделя  
каждый последующий год чем-
нибудь должна была отличаться 
от предыдущего. Все больше ста-
новилось мероприятий, все пред-
ставительнее был список участни-
ков. Шел поиск новых подходов к 
празднику, генерировали изобре-
тательные идеи того, как привлечь 
народ, чем удивить. В результате 
фестиваль превратился в островок 
свободы мысли и свободы слова 
среди горечи застоя 80-х годов. Он 
стал источником надежды и веры в 
возможность самостоятельного су-
ществования. Это было яркое деся-
тилетие для деятелей, имена кото-
рых вошли в историю, и прекрасный 
опыт для всех жителей столицы.

После восстановления неза-
висимости важность Дней Старого 
города, казалось, на миг померкла, 
однако пора сомнений прошла и 
удалось обрести новое дыхание, 
которое позволило сохранить тра-
дицию до наших дней живой и не-
увядающей. Дни Старого города 
были, остаются и будут «гербовым» 
событием Таллинна. На сегодняш-
ний день мы пришли к тому, что с 
помощью обновляющегося каждый 
год девиза праздничной недели мы 
указываем на различные формы  
источников сохранения и жизне-
стойкости Старого города. Через 

идейное содержание девизов мы 
открыли для себя секреты двориков 
Старого города, углубились в про-
фессиональные секреты мастеров 
и взглянули с башен на будничную 
суету города, которая с высоты 
средневековых стен кажется более 
постижимой и целенаправленной, 
чем на уровне городской улицы.

Дни Старого города с каждым 
годом становятся все интереснее 
уже только в силу того азарта, с 
которым идет поиск девиза для 
очередного городского праздника. 
И здесь я хочу глубоко поклонить-
ся Тийне Мяги, cтоявшей у истоков 
Дней Старого города и пристально 
следившей за их развитием по 
сей день (заметки об этом можно 
прочитать в апрельском выпуске 
Kesklinna Sõnumid). В этом году 
большую часть названий темати-
ческих дней озвучила именно она.

Истории молодого Старого города
Как уже было сказано, мероприя-
тия программы Дней Старого горо-
да в 2017 году определяет девиз 
«Молодой Старый город», а темати-
ческие дни характеризуют носталь-
гические строки из популярных 
песен. «Если бы вся власть в мире 
была в руках детей...», «Найди вре-
мя, чтобы посмотреть вокруг...», 
«Какого цвета любовь», «Там, где 
путь кончается, там он и начинает-
ся...» – в сердцах людей звучат те 
мотивы, которые отражают в этом 
году и сущность  нашего фестиваля.

Однако понятно, что ни один 
город ничего не стоит без своих 

жителей, без  людей, превраща-
ющих город в живой организм, в 
непрерывный поток живой воды. 
Каждое утро спешат мимо зда-
ния управы Кесклинна на улице 
Нунне дети и подростки, направ-
ляющиеся на занятия в гимназию 
Густава Адольфа или в Образова-
тельную коллегию Старого города. 
По лестнице Паткуля торопятся на 
Тоомпеа чиновники, работники 
кафе и ресторанов Старого горо-
да. Каждым таким утром можно 
явно ощутить, как Старый город 
наслаждается жизнью, которая в 
нем происходит.

В то же время Старый город 
чуть ностальгически и даже c горе-
чью грустит о тех временах, когда 
он был постоянным домом для го-
раздо большего множества семей. 

Хочется надеяться, что ны-
нешние Дни Старого города несут 
столько молодежной энергии, что 
в будущем больше молодых семей 
захотят поселиться в Старом горо-
де. Стены нашего древнего Старого 
города, его булыжные мостовые за 
сотни  лет были свидетелями исто-
рии и судьбы многих человеческих 
поколений. И он ждет все новых и 
новых людей, поскольку жизнь в 
Старом городе ни на миг не может 
прерваться, пора писать истории 
новых судеб. Свою историю рас-
скажут и Дни Старого города. При-
ходите, послушаем вместе!

Таави Пукк

старейшина Кесклинна

Детский праздник 
цветов в День защиты 
детей на Лаагна теэ
1 июня День защиты детей бу-
дет отмечаться Детским празд-
ником цветов в зеленой полосе 
на Лаагна теэ.  

На разделительной полосе Ла-
агна теэ будет разбито 38 цветоч-
ных грядок общей протяженностью 
6,2 км, где будут посажены тысячи 
многолетников – желтые, розовые и 
красные розы; герань, очиток и т. п., а 
также 4 рябины. Осенью грядки будут 
дополнены луковичными цветами.  

«Праздники цветов разнообразят 
16 км до сего времени покрытых га-
зоном или частично не озелененных 
дорожных островков на главных ар-
териях города: бульваре Сыпрузе, Ла-
агна теэ, Палдиском шоссе и Пирита 
теэ», – сказал вице-мэр Арво Сарапуу.  

Первый праздник цветов состо-
ялся в прошлом году тоже в День 
защиты детей на бульваре Сыпрузе. 
Там в зеленых зонах, разделяющих 
направления движения, было сде-
лано в целом 15 грядок общей про-
тяженностью  3,5 км. 

В этом году прогнозируемое 
число участников составляет почти 

800 человек, в т.ч. 600 учащихся и до 
50 учителей из 13 учебных заведе-
ний, включая две школы Кесклинна. 
К ним добавятся добровольцы – го-
родские работники.  

Торжественное открытие празд-
ника цветов состоится в 10.45 перед 
мостом Мустакиви со стороны цен-
тра города. Посадочные работы 
продлятся до 12.30, заключительная 
церемония цветочного праздника 
начнется в 13.00 в парке Тондилоо. 
Для обеспечения безопасности дви-
жения 1 июня с 10 до 14 часов Лааг-
на теэ закрыта для автомобильного 
транспорта, проезд разрешен только 
общественному транспорту, мак-
симально разрешенной скоростью 
устанавливается 30 км/ч. 

Детский праздник цветов орга-
низуют Департамент окружающей 
среды и Департамент образова-
ния. Дополнительная информация: 
http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-
laste-ja-noorte-lillepidu

Raepress

Многоликая Россия
Выставка «Много-
ликая Россия» по-
явилась в результа-
те сотрудничества 
Городского музея и 
центра РОСФОТО и 
открыта с середины 
мая до 30 августа в 
Таллиннском русском  
музее (ул. Пикк, 29а). 

В фокусе гостевой выставки Пе-
тербургского выставочного центра 
РОСФОТО находятся фотографии вто-
рой половины XIX – начала XX века, 
запечатлевшие лица, быт, обычаи и 
костюмы народов, входивших в со-
став Российской империи. 

Уникальный фотоматериал дает 
представление о жителях многона-
циональной державы с различны-
ми религиозными верованиями,  

которые старались сохранить свою 
национальную идентичность и жиз-
ненный уклад. Среди фотографов вы-
дающиеся мастера эпохи, в том числе 
иностранцы, жившие и работавшие 
в Петербурге во второй половине XIX 
века. Среди них Альфред Лоренс, в 
ателье которого фотографировались 
и многие эстонцы, такие как худож-
ник Йоханн Кёлер и государственный 
деятель Йоханн фон Грюневальдт.  

Пожилые люди окончили 
университет
Более четверти тысячи учащихся 
зрелого возраста в середине мая 
получили свидетельства об оконча-
нии университета для старшего по-
коления. 

На торжественном акте в честь 
окончания учебного года в Кадри-
оргском художественном музее ста-
рейшина Кесклинна Таави Пукк вы-
разил признание заинтересованным 
в учебе людям почтенного возраста: 
«Глубокий поклон всем пожилым, 
которые хотят собираться вместе и с 
энтузиазмом предлагают все новые  
и новые темы, по которым они хоте-
ли бы получить больше знаний. Уче-
ба – это процесс, продолжающийся 
всю жизнь, и знания являются тем, 
чего никто не может отнять у чело-
века. Кому, как не людям с жизнен-
ным опытом, эта истина известна 
лучше всего!» – сказал Пукк. 

В проходивших каждую среду 
в Доме Хопнера лекциях в течение 
года приняли участие в целом 190 
эстоноязычных и 215 русскоязычных 
пожилых слушателей. Проводившие-
ся с начала сентября лекции, беседы 
и учебные экскурсии были для участ-
ников бесплатными. За четыре года 
работы университета для старшего 
поколения самыми популярными 
оказались лекции в области культуры 
и здоровья, сказала заведующая До-
мом Хопнера Анне Вельт, но охотно 
слушали также лекции по истории и 
психологии, с которыми выступали 
лучшие специалисты в своей сфере. 

Новый учебный год в Кесклин-
наском университете для старшего 
поколения начнется в сентябре и 
старейшина района Таави Пукк при-
гласил пожилых людей вновь про-
должить учебу. 

http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-laste-ja-noorte-lillepidu
http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-laste-ja-noorte-lillepidu
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Осторожно: клещи! 
С приходом теплых дней мы стараемся чаще бывать на 
природе, находиться на свежем воздухе, ходить в лес 
за ягодами и грибами и т.д. При всех прелестях такого 
времяпрепровождения, оно несет в себе некоторые риски, 
в частности, встреча с клещами может быть не только 
неприятной, но и нанести серьезный урон нашему здоровью.
Не существует четко обозначенных 
мест локализации клещей, они пря-
чутся там, где вы не ожидаете их 
увидеть. На верхушках кустов, в тра-
ве, по краям протоптанных дорожек, 
в зарослях. Активизируются клещи в 
период с апреля по сентябрь – до 
первых заморозков, наиболее опас-
ный период – с апреля по июль. Оби-
тают они в лесных и парковых зонах, 
где нет прямых лучей солнца и тем-
пература не превышает 20 градусов, 
так что будьте осторожны, входя в 
места лесной прохлады.

Клеща непросто заметить, 
размером он всего со спичечную 
головку. При укусе он выделяет спе-
циальное вещество, которое имеет  
анестезирующий  эффект, так что вы 
не почувствуете момент укуса и не 
сможете оперативно отреагировать. 
Когда клещ проникает под одежду, 
он не кусает сразу, а еще некоторое 
время передвигается по телу в по-
исках удобного места, поэтому если 
быть достаточно внимательным и 
прислушиваться к себе, то ползаю-
щего по коже клеща можно почув-
ствовать и вовремя удалить.

Опасность клещей заключается 
в заражении человека или живот-
ного различными заболеваниями, 
такими как вирусные лихорадки, 
«клещевой паралич», клещевой 
сыпной тиф,  боррелиоз, туляремия, 
клещевой энцефалит и др. Соглас-
но различным источникам, общее 
число болезней, которыми могут 
заразить клещи, составляет около 
60. Самое опасное из всех заболе-
ваний – клещевой энцефалит, вос-

паление головного мозга, которое 
может привести и к смерти. На глаз 
отличить клеща-носителя инфек-
ционных заболеваний от здорового 
невозможно. Для этого его надо 
отнести в ближайшую  санэпидем-
станцию с просьбой определить, не 
заразен ли он. Если да, то тогда сроч-
но к врачу.

Впадать в истерику при укусе 
клеща не стоит, в состоянии паники 
вы можете наделать глупостей. Не 
стоит пытаться извлечь это паукоо-
бразное животное сразу после обна-
ружения, особенно если оно успело 
немного всосаться в кожу. Его нуж-
но аккуратно расшатать, поскольку 
клещ при укусе закрепляется вну-
три ранки. Осторожно и медленно 
потяните рукой насекомое против 
часовой стрелки. Сейчас в продаже 
есть специальные приспособления 
для извлечения клещей, если вы 
часто находитесь на природе, то 
обязательно приобретите. Также 
можно попробовать смазать ме-
сто укуса подсолнечным маслом и 
оставить минут на 15, это должно 
упростить процедуру. Головка не 
должна остаться в ране, это сулит 
неприятности вроде воспаления 
или гниения. Поэтому постарайтесь 
не раздавить насекомое, чтобы его 
слюна и содержимое желудка не по-
пали в рану, а вместе с ними и зло-
получный вирус в случае встречи с 
энцефалитным  клещом.

Поскольку инкубационный пе-
риод энцефалита может длиться до 
3 месяцев, после укуса клеща стоит 
внимательно отнестись к своему 

организму. В течение этого времени 
может возникнуть головная боль, 
слабость, сонливость, апатия, потеря 
аппетита, повышение температуры 
до 37-37,5 градусов. Далее болезнь 
начинает резко развиваться: по-
является лихорадка, сильные боли 
в мышцах, судороги, расстройство 
нервной системы и т.д.

Все это крайне неприятная 
история. Поэтому перед походом в 
лес тщательно подготовьтесь. Ис-
пользуйте одежду из плотной ткани 
с длинными рукавами и штанина-
ми, желательно, чтобы низ был на 
резинке. Носки должны быть длин-
ными, сапоги лучше высокие, шея 
и голова закрыты. После прогулки 
внимательно осмотрите себя и своих 
спутников на предмет укуса клещей. 
Не будьте беспечными, и тогда поход 
в лес или пребывание на природе 
станут для вас только приятным и 
полезным времяпрепровождением. 
Берегите себя!

Владимир Афанасьев

хирург-онколог

Дни толок в районе Кесклинн 
В ходе месячника благоустрой-
ства наш город был замеча-
тельно убран. На день толоки, 
организованный управой Ке-
склинна и Таллиннским портом, 
убирать простирающийся возле 
Горхолла пустырь пришло около 
60 человек. В целом сгребли 4,2 
тонны мусора, в основном упа-
ковки и бытовые отходы. 

Уборка лесной зоны возле озера 
Юлемисте была совместной иници-
ативой районных управ Кесклинна 
и Нымме. Толочан там собралось 
примерно вполовину меньше, но 
они вычистили почти 50 га леса и по-
ляну. Отходов получилось в целом 14 
тонн, часть которых была более чем 
10-летней давности. Однако особенно  
интересным оказался день толоки на 
пруду Шнелли, откуда достали целую 
кучу пропавшего имущества. Члены 
дайвинг-центра Maremark и Эстон-
ского клуба дайверов подняли со дна 
пруда, к примеру, магазинную корзи-
ну для покупок, большой дорожный 
чемодан и велосипеды. Тяжелее всего 
было вытаскивать на берег бетонные 
мусорные урны, прямо-таки десятки 
которых нашли в воде! В последний 

раз аквалангисты Maremark очищали 
пруд Шнелли 13 лет назад. 

Наблюдавший с берега за подвод- 
ной толокой старейшина Кесклинна 

Таави Пукк сказал: «Найденные в 
воде мусорные урны мы постараемся 
вычистить, отремонтировать и затем 
использовать вновь». 

ОБРАТНО НА РАБОТУ!
Финансируемый SA INNOVE проект «Обратно на работу!» проводится с 1.06.17 по 31.05.19. 

Целевая группа проекта включает в себя эстоноязычных и русскоязычных долго не работа-
ющих людей (более 12 месяцев) из Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и 

Вильяндимаа. В проект привлекается 200 человек. 

Основная цель проекта - восстановить социальную состоя-
тельность целевой группы, поднять самооценку и мотива-
цию, а также помочь людям, которые не работали более 12 
месяцев, вернуться на рынок труда. Как международный, 
так и  эстонский опыт показывают, что одна из лучших форм 
решения проблемы возвращения безработных на рынок тру-
да - это  форма рабочих клубов. В рабочих клубах проходит 
поддерживающее обучение с практическими заданиями и 
видеотренингами, что укрепляет постоянное общение между 
людьми и взаимную поддержку. В рамках проекта будут ра-
ботать 10 региональных клубов.

В отношении группы применяется индивидуальный 
подход, который исходит из специфики положения каж-
дого человека, его потребностей и возможностей. Воз-
вращение каждого желающего работать на рабочий ры-
нок будет происходить по индивидуальной программе, 
которая подготовит его к поиску работы, даст необходи-
мые знания и умения, поможет преодолеть пассивность 
и низкую самооценку. 

Для увеличения конкурентоспособности целевой 
группы участникам проекта предлагается обучение в за-
висимости от их потребности: компьютерное обучение, 
эстонский язык и профессиональное обучение, в ходе 
которого люди смогут повысить свою профессиональ-
ную компетентность, а также пройти психологические и 
карьерные консультации, которые помогут ясно осознать 
и эффективно использовать свои индивидуальные пред-
почтения, возможности и опыт. Участники могут пройти 
практику у трёх работодателей, чтобы убедиться, на-
сколько данная специальность и будущее рабочее место 
им подходят. C целью обеспечить возвращение целевой 
группы на рынок труда используется система  менторов, в 
чьи обязанности входит помочь человеку искать и найти 
работу, предложить поддержку в адаптационный период.

Проект проводят в сотрудничестве четыре организации: 
устроитель - MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut и партнё-
ры MTÜ EV Koolitus, Tercare OÜ и MTÜ Talent Management and 
Development Centre. 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ, КТО НЕ РАБОТАЕТ!
Если Вы …

 9 взрослый
 9 говорите по-русски
 9 не работаете более 12 месяцев
 9 не состоите на учете в Кассе по безработице
 9 не имеете специальности или желаете приобрести новую профессию
 9 проживаете в Таллинне или Харьюмаа

Предлагаем Вам …

1. Возможность участвовать в рабочих клубах, где Вы …
• потренируете свое умение общаться 
• раскроете свои таланты
• приобретете навыки, необходимые для устройства на работу 
• узнаете полезные тонкости поиска и нахождения работы 
• выясните, какая специальность подходит именно Вам

2. Отправиться на рабочую практику к разным работодателям, чтобы:
• приобрести практический опыт работы
• убедиться, что выбранная профессия Вам подходит и нравится

3. Приобрести специальность, которая: 
• практическая и полезная
• востребованная и хорошо оплачиваемая
• конкурентоспособная на рынке труда

4. Возможность найти рабочее место в Таллинне или Харьюмаа,  
а также по всей Эстонии и в других странах Европейского Союза 

Все услуги для Вас бесплатны!
Во время обучения по специальности и рабочей практики 
выплачивается стипендия.

ЖДЕМ ВАС В РАБОЧИХ КЛУБАХ!
Рабочий клуб в Таллинне открывается 13 июня 2017 г. по адресу Кивимурру, 7.
Информация и регистрация не позднее 31 мая. 
EV Koolitus MTÜ
koolitus@ev.ee 
6210 360, 554 5529  

Проект Европейского социального фонда: «Обратно на работу!» 
2014-2020.3.02.17-0077

Talent Management and Development Centre

В пруду Шнелли хулиганы утопили десятки мусорных урн.

mailto:koolitus@ev.ee
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Чт, Пт и Сб часовые бани открыты до 2 часов ночи. 

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

Общая баня
Часовая баня
Часовой душ

Учитель может ходатайствовать  
о современной арендной квартире
15 мая начался прием хода-
тайств об аренде квартиры 
в сдаваемом осенью в экс-
плуатацию Доме учителей. 
Форма ходатайства доступна 
по адресу в интернете  http://
www.tallinn.ee/opetajatekodu/.  
Там же находится и прочая 
информация о доме и подаче 
ходатайств о находящихся там 
квартирах. 

В строящемся на участке не-
движимости по ул. Ууслинна, 3а 

жилом здании с 75 квартирами за-
планировано 40 однокомнатных и 
35 двухкомнатных квартир. Размер 
арендной платы составляет 5,21 
евро за 1 кв. м общей площади жи-
лого помещения в 1 календарный 
месяц.  

 «Строительством Дома учите-
лей город Таллинн  поддерживает 
учителей в решении жилищных 
проблем, – сказала вице-мэр Эха 
Вырк. – Жилье будет иметь лучшие 
решения по  энергоэффективности и 

возобновляемой энергии, которые 
обеспечивают возможно низкие 
затраты на его содержание. На цо-
кольном этаже дома в дополнение 
к кладовым будут созданы поме-
щения для хранения детских коля-
сок и велосипедов, а также игровая 
комната для детей. Улица Ууслинна 
очень хорошо расположена с точ-
ки зрения логистики и тем самым 
подходит и для работников сферы 
образования, работающих также в 
других районах».  

Дополнительным условием хо-
датайства о квартире является то, что 
у самого ходатая или лиц, желающих 
совместно с ним использовать жилое 
помещение, не имеется в собствен-
ности жилья, находящегося в Харью-
ском уезде, а также членства в това-
риществе собственников строения, 
дающего право на использование 
жилого помещения.

Raepress

Продлено время работы станции приема отходов Рахумяэ
Начиная с мая время работы станции 
приема отходов Рахумяэ  (Рахумяэ 
теэ, 5а) удлинилось на 3 часа. 

Станция приема отходов от-
крыта по понедельникам, суббо-
там и воскресеньям с 10 до 18, по 
вторникам, средам и четвергам с 
12 до 20. Поначалу это изменение 
запланировано до осеннего сезона. 
Постепенно планируется продлить 

и время работы других станций 
приема отходов, по крайней мере, 
с весны до осени, когда спрос на эти 
услуги больше всего.

На станции приема отходов Ра-
хумяэ у жителей города принимают 
бесплатно и в неограниченном объ-
еме макулатуру и картон, упаковки, 
растительное масло и жир, метал-
лолом, комплектные электрические 

и электронные устройства, годную 
к использованию мебель. В огра-
ниченном количестве бесплатно 
можно сдать возникшие в домаш-
нем хозяйстве отходы садоводства 
и озеленения, годную к использо-
ванию одежду, необработанную 
древесину, пластмассовые отходы, 
шины, бетон, предварительно рас-
сортированные кирпичи, керами-

ческие изделия и плитки, листовое 
стекло, изоляционные материалы, 
строительные материалы на основе 
гипса и опасные отходы. Все отходы 
следует рассортировать по видам 
отходов.  

Raepress

Квартирные товарищества 
получат пособие на озеленение
Для участия в проекте «Зеле-
ный двор» представили хода-
тайства 139 квартирных това-
риществ. По районам больше 
всего ходатайств поступило из 
Ласнамяэ (31) и Кесклинна (26).  

Следующими по числу хода-
тайств были Пыхья-Таллинн и Кри-
стийне (из обоих районов по 21). 
Запрашиваемая сумма в целом 
немного превысила 60 000 евро. 
Максимальное пособие составляет 
600 евро на квартирное товарище-
ство, ставка пособия составляет до 
60% от общей стоимости планиру-
емой деятельности. Самыми по-
пулярными видами деятельности, 
на которые просили пособие, были 
рубка и связанная с уходом обрез-
ка деревьев, а также приведение в 
порядок газона. 

 «Проектом «Зеленый двор» 
мы помогаем квартирным това-
риществам покрыть расходы на 
благоустройство дворов, – сказа-
ла вице-мэр Эха Вырк. – В тече-
ние 4 лет пособие получили в об-
щей сложности 364 квартирных 
товарищества на общую сумму 
почти 160 000 евро».

В 2017 году на проект из го-
родского бюджета было выделено 
40 000 евро. Пособие предусмо-
трено на приобретение и посадку 
деревьев, кустов, многолетников, 
ползучих и цветочных растений; 
покупку и установку цветочных 
вазонов, кашпо и других емкостей, 
приобретение и высаживание по-
садочного материала; разбивку 
газонов и борьбу со мхом, рубку и 
ухаживающую обрезку деревьев, а 
также покупку услуг, необходимых 
для проведения в жизнь перечис-
ленной деятельности.  

Пособие выплачивается по-
сле осуществления указанной в 
ходатайстве деятельности и ее 
контроля на месте. Далее квартир-
ное товарищество не позднее 10 
сентября представляет в Депар-
тамент городского имущества для 
выплаты пособия отчет о расходах 
по форме вместе с приложениями. 

Дополнительная информа-
ция: http://www.tallinn.ee/est/
rohelisemtallinn/

Raepress

Аукцион на аренду коммерческих помещений
Управа Кесклинна объявила публич-
ный письменный аукцион по сдаче в 
аренду десяти коммерческих поме-
щений, срок 6 июня. 

Путем проведения аукциона сдаются в 
аренду на 5 лет следующие коммерче-
ские помещения:
• на ул. Й. Кёлери, 8 // ул. Весивярава, 7а 

коммерческое помещение площадью 
20,5 м² на II этаже; целевое использо-
вание – бюро; начальная стоимость 
аренды 105 евро в месяц;  

• на ул. Й. Кёлери, 8 // ул. Весивярава, 7а 
коммерческое помещение площадью 
13,9 м² на II этаже; целевое использо-
вание – бюро; начальная стоимость 
аренды 70 евро в месяц;  

• на ул. Й. Кёлери, 8 // ул. Весивярава, 
7а коммерческие помещения общей 
площадью 124,8 м² в подвальном 
этаже; целевое использование – 
общественное питание; начальная 
стоимость аренды 385 евро в месяц;  

• на ул. Тоом-Кооли, 13 коммерческое 
помещение площадью 61,1 м² в 
подвальном этаже и коммерческое 
помещение площадью 186,4 м² на 
I этаже;  целевое использование 
– деятельность в сфере культуры; 
начальная стоимость аренды 650 
евро в месяц;  

• на ул. Олевимяги, 10 коммерческое 
помещение общей площадью 121,9 
м² на I этаже; целевое использование 
– деятельность в сфере культуры; 
начальная стоимость аренды 250 
евро в месяц;  

• на ул. Пикк, 44 коммерческое по-
мещение общей площадью 27,7 м² 

на I этаже; целевое использование 
– бюро, мастерская искусства или 
рукоделия, ателье и т. п.; начальная 
стоимость аренды 200 евро в месяц; 

• на бульв. Эстония, 5а часть коммер-
ческого помещения общей площадью 
124,1 м² на V этаже; целевое 
использование – бюро; начальная 
стоимость аренды 444,28 евро в 
месяц;   

• на ул. Ууэ-Мааильма, 13 гараж 
площадью 18,2 м² с начальной 
стоимостью аренды 37,31 евро; 
гараж площадью 17,6 м² с начальной 
стоимостью аренды 36,08 евро и 
гараж площадью 18,0 м² с начальной 
стоимостью аренды 36,90 евро; целе-
вое использование всех указанных 
площадей – гараж или склад. 

С точными условиями участия в аукци-
оне можно ознакомиться:
http://www.tallinn.ee/est/ 
ametlikud_teated?id=12773.

В аренду сдаются и бывшие помещения Таллиннского энергетического 
агентства на бульв. Эстония, 5а.  

ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ  
И ДЕТСКИЕ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
В КЕСКЛИНН 

Вс.  11.06. ПОЛИЦЕСКИЙ ПАРК
17.00  Детское представление  

«Хитрый Антс и чёрт»
18.00  Концерт  Артема Савицкого

Вс. 18.06.  ПАРК КОЙДУ
17.00  Детское представление  
«Научное шоу трёх поросят»

18.00  Концерт Неле-Лииз Вайксоо и  
Олава Эхала

Все мероприятия бесплатные! 
 

ОРГАНИЗАТОР  
РАЙОННАЯ  
УПРАВА КЕСКЛИНН

http://www.tallinn.ee/opetajatekodu/
http://www.tallinn.ee/opetajatekodu/
http://www.tallinn.ee/est/rohelisemtallinn/
http://www.tallinn.ee/est/rohelisemtallinn/
http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated?id=12773
http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated?id=12773
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С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте vanalinnapaevad.ee

С 31 мая по 4 июня 2017

36-ые 
ТАЛЛИННСКИЕ 
ДНИ СТАРОГО 
ГОРОДА        

ОТКРЫТИЕ  31 мая 
на Ратушной площади
HANS EK – Dance MUSIC SYMPHONY
Эстонский государственный симфонический оркестр, 
дирижёр Тыну Кальюстэ
Рок-группа ЭГСО ERSO Peep Show

Предварительная продажа билетов в 
Пилетилеви на представление танго 
„Cafe Del Alma“,  „Искусство любви“ 
Мартина Рюпинг (сопрано, Германия) 
и Мартин Стефан  (орган, Германия)

Pilet / Ticket 5€ 
Piletilevis ja kohapeal

Rondellus esitab keskaja 
ja renessanssi muusikat.

Rondellus performs and promotes 
medieval and renaissance music.

Rondellus
Vanamuusikaansambel · Old music ensemble 

Rondellus
Katariina kirikus · in the Katariina church
                                                                                               (Vene tn 14a)

10.06.  18.00

08.07.  18.00

22.07.  18.00

05.08.  18.00

www.hopnerimaja.eu

Vanamuusika pooltundVanamuusika pooltund

Ansambel Triskele kava on muusikaline teekond läbi keskaja Euroopa, 
mis jõuab välja kodusesse Eestisse.
Ensemble Triskele’s programme is a musical journey through 
medieval Europe that ends up in our very own Estonia.

Ansambel / ensemble 

Triskele
·Hinge puhastus ja puhtus·
· The purity and the cleansing of the soul·

R, 7. juuli kell 19 • Katariina kirik (Vene 14a)
Fri, 7 July, 7 p.m. • St. Catherine’s Church (Vene 14a)

 Pilet 10/8 eurot saadaval Piletilevis ja tund enne kontserdi algust kohapeal.
Tickets available at Piletilevi and at the venue an hour before the event.

Kinos Sõprus
5. ja 19. juunil kell 12

SEENIORIDE SÕBRASEANSID 

Ootame kõiki eakaid sõpru kogu suve vältel!
Seansi eel pakume kohvi, teed ja küpsiseid. Pärast filmi loosime välja kinopileteid.

Seenioridele sõbrahind ainult 3 eurot, templikaardiga iga 6. seanss tasuta!

c c c

Juunis näitame kahte filmi: üks on pärit ookeani tagant ja teine meie põhjanaabritelt. Esime-
ne film on taas valitud Roman Baskini kureeritud helgete filmide sarjast Positiiv – see on lõbus 
seikluskomöödia „Meeletu, meeletu maailm” („It’s a Mad Mad Mad Mad World”, USA 1963).  

Teine on Soome ühe menukaima režissööri Aki Kaurismäki uusim film, draamakomöödia  
„Teispool lootust“ („Toivon tuolla puolen”, 2017).

„Meeletu, meeletu maailm’’ 5. juunil kl 12
Pärast pikka vanglakaristust suundub Smiler Grogan täiskiirusel California parki, kuhu ta 

peitis 15 aastat tagasi 350 000 dollarit, kuid sõidab kaljult alla. Talle jookseb appi mitu inimest, 
kellele surmasuus Grogan avaldab peidetud raha asukoha. Kahjuks ei suuda abistajad jõuda 

kokkuleppele raha jagamises ja algab suurejooneline aardejaht. 
Filmi juhatab sisse sarja Positiiv kuraator, näitleja ja lavastaja Roman Baskin.  

Filmil on ainult eestikeelsed subtiitrid. 

„Teispool lootust” 19. juunil kl 12
Söelaeva trümmis saabub Helsingisse noor süürlane Khaled (Sherwan Haji), kes otsib oma 

kadunud õde. Samas otsustab oma senisele abielule ja karjäärile lõpu teha keskealine soomlane 
Wikström. Kui immigratsioonikeskusest põgenenud Khaled satub restorani, mida Wikström 

üritab üles töötada, leiavad nad teineteiselt tuge, ehkki mõnestki seadusest tuleb mööda hiilida. 
Nukker komöödia sadamalinnade triloogiast, milles Kaurismäki vaatleb elu väikese inimese 

tasandilt, langetamata poliitilisi otsuseid ja mõistmata kohut religioonide üle. Khaledi kehastav  
Damaskuses sündinud näitleja ja muusik Sherwan Haji asus 2010 Soome elama. Teised peategela-

sed on Kaurismäe ammused lemmikud: Sakari Kuosmanen, Kati Outinen, Ilkka Koivula.  
Filmi juhatab sisse Eesti Inimõiguste Keskuse varjupaiga jurist Anni Säär.  

Filmil on nii eesti- kui venekeelsed subtiitrid.
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Vajad kinnisvara hindamist? 
Kutseline hindaja 

Janika Praks, 5303 0429

Vajad rohkem ruumi? 
Kinnisvara vahendus 

Triinu Tapper, 5330 1860
kell 19:30

Teisipäeval 06. juunil

Programm leitav vanalinnapaevad.ee

31. mai – 4. juuni 2017

36.TALLINNA 
VANA LINNA 
PÄEVAD
AVAKONTSERT 
31.05.2017 kl 20
Raekoja plats
HANS EK – DANCE MUSIC SYMPHONY 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Tõnu Kaljuste
Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri liikmete rokkbänd Peep Show 

Eelmüügi piletid Piletilevis: 
Kadri Voorand – Maarja Nuut – 
Greete Gross – Nele-Liis Vaiksoo/
Olav Ehala jpm

SUUR 
VABAÕHU 
TSIRKUSE - 
ETENDUS
180° PAREMALE  
Raekoja platsil 
4. juunil kl 19
Produktsioon: Tsirkusestuudio Folie

Tallinna Kesklinna Valitsus kutsub

KESKLINNA 
EKSKURSIOONISARI

K 7.06 kell 18 Kultuurikatel 

K 14.06 kell 18 Komtuurikoppel ja Toompea eeslinn 
(giid Jüri Kuuskemaa)

Kohtade arv piiratud! Lisateave ja registreerimine telefonil 
645 7213 või e-aadressil rainer.nurme@tallinnlv.ee  

OSALEMINE KÕIGILE TASUTA! 

KESKLINNA SUVEKONTSERDID 
ja LASTEETENDUSED

P 11.06 POLITSEIPARK
kell 17 lasteetendus „Kaval-Ants ja Vanapagan”

kell 18 Artjom Savitski kontsert

P 18.06 KOIDU PARK
kell 17 lasteetendus „Kolme põrsakese teadusshow”

kell 18 Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala kontsert

KÕIK TASUTA!

KORRALDAJA 
TALLINNA KESKLINNA VALITSUS
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