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Kesklinna tähtsamad investeeringud 2017

TALLINNA KESKLINNAS 
ELAB 61 646 INIMEST.
Detsembris kahanes linnaosa  
elanike arv 72 võrra (kogu 
Tallinnas 462 võrra). Kesk- 
linnas lisandus aastaga 1760 
elanikku ehk linnaosadest 
enim (linnas kokku 4106).
Allikas: rahvastikuregister, 1. jaanuar 

2017

Loetleme alanud aasta 14 olulise-
mat investeeringut meie linnaosas. 
Tammsaare pargi rekonstrueeri-
mine

Linna kesksem roheala saab 
tänavu nii uue kujundusliku kui 
ka kontseptuaalse lahenduse. 
Rekonstrueerimise alus on linna-
planeerimise ameti 2012. aastal 
korraldatud ideekonkursi võidutöö 
„Belle Epoque”. Selle autorid on Ott 
Kadarik, Mihkel Tüür, Katerina Veer-
de ja Kadri Tamme. Pargi korras-
tamiseks on eelarves 2,2 miljonit 
eurot, millega luuakse kaasaegse 
kujundusega turvaline puhkeala.
Reidi tee ehitus

Ligi 18,9 miljoni euroga on 
see alanud aastal Kesklinna suu-
rim taristuprojekt. Russalka ristmik 
valmib juba selle aasta oktoobris, 
suur osa töödest jääb aga järg-
misse aastasse. Reidi tee viima-
ses lahenduses on autojuhtide ja 
kergliiklejate huvid leidnud lõpuks 
parima võimaliku tasakaalupunkti, 
nägus rannapromenaad lisab teele 
väärtust.  
Vanasadam ja kesklinn kui tervik

Liikuvuskeskkonna arendamise 

projekt Vanasadama ja kesklinna 
vahel peab looma südalinnas inim-
keskse linnaruumi ning ühendama 
siinsed killustatud tõmbekeskused 
tervikuks. Projekti selgrooks saab 
uus peatänav, mis hõlmab Pärnu 
maantee südalinnapoolse lõigu ja 
Narva maantee alguse. Jalakäija-
teala muutub avaramaks. Teises 
etapis hõlmatakse ka peatänavaga 
külgnevad kvartalid. Sel aastal on 
vajalikeks töödeks eraldatud linna-
eelarvest veidi üle miljoni euro. 
Lasteaed Koidula 23

Kitsikus lasteaiakohtadega on 
Tallinnas kadumas. Tubli lisa annab 
Koidula 23 hoone rekonstrueerimi-
ne lasteaiaks. Aastaid on see endi-
ne kool seisnud tühjana, aga täitub 
peagi 121 lapsega kuues rühmas. 
Majal on ideaalne asukoht Kadrioru 
pargis, kus lastel on mõnus jaluta-
da ja mängida. Projekti eelarve on  
2,5 miljonit eurot. 
Lauluväljak

Et hoida korras meie rahvus-
likku pühamut, lauluväljakut koos 
võimsa laulukaarega, on vaja pide-
vat hoolt. 2017. aastal eraldab linn 
selle tarbeks 770 000 eurot.

Kalevi spordihall
Tallinn panustab tublisti spor-

dirajatiste arendamisse. Kalevi 
spordihalli, Kesklinna ühe olulisema 
rajatise renoveerimine lõpeb täna-
vu. 2016 alanud tööde käigus saab 
enam kui pool sajandit tagasi ehi-
tatud hoonest linna modernsemaid 
spordihalle. Tööde lõpetamiseks ja 
inventari soetamiseks on eelarves 
3,6 miljonit eurot.
Ülemiste järve äärne liikumisrada 

Lennujaama tee ja Vana-Tartu 
maantee vahelises lõigus ehitame 
577 000 euro eest Ülemiste järve 
lähistele raja, mis annab kesklinlas-
tele uusi liikumis- ja sportimisvõi-
malusi. 
Spordilinnakute rajamine

Üle 170 000 euro on kavanda-
tud sportimisvõimaluste loomiseks 
Kesklinna parkidesse ja haljastutele. 
Vahva spordilinnaku saab Koidu 
park, mitmesse kohta paneme üles 
uut spordiinventari ja avardame 
ekstreemspordi harrastajate tegut-
semisvõimalusi. 
Hobuveski rekonstrueerimine

Vanalinnas paiknevast Hobu-
veskist on saanud linnateatri soo-

situd etenduspaik ja muude kul-
tuuriürituste toimumiskoht. Õdusa 
ajaloolise hoone lõplikuks korda-
tegemiseks saab teater 700 000 
eurot.
Mustpeade maja 

250 000 eurot panustab linn Tal-
linna Filharmoonia kodu – Mustpea-
de maja – restaureerimistöödesse.
Prantsuse lütseumi võimla 

Linn toetab 100 000 euroga 
kooli võimla ehitust.
Piiskopi aed

100 000 eurot on planeeritud 
Toompeal asuva Piiskopi aia ja vaa-
teplatvormi korrastamiseks.
Hopneri maja 

Ligi 50 000 euro eest kavatse-
me remontida kesklinlaste seas tun-
nustatud kultuurikeskuse, Hopneri 
maja katuse ja hoovipoolse külje.
Lilleturg 

Viru tänava populaarse lilleturu 
ja selle ümbruse renoveerimiseks 
investeerib linn 500 000 eurot. Kui 
lilleturg ja Musumägi saavad värs-
kema väljanägemise, võib suvel lei-
da seal koha ka osa Tallinna lillefes-
tivalist, mis seni on ehtinud üksnes 
Tornide väljakut.

Vaata ka...
Lk 2 Kutse koostööle

Lk 2 Talvefestival 

Lk 3 Nimekas  
kesklinlane

Lk 8 Kasulikke  
nõuandeid

Alanud aasta linnaeelarve trump on investeeringud, mis näitavad tahet muuta 
inimeste elu Tallinnas veel paremaks ja arendada majandust, iseloomustas 
tegevlinnapea Taavi Aas Tallinna tänavust eelarvet. Elanike heaolu puudutavad 
investeeringud kuuluvad lähikuudel ka Kesklinna arengusse. 

Head Kesklinna elanikud!
25. jaanuari otsusega usaldas Tal-
linna linnavalitsus mulle Kesklinna 
vanema auväärse ametikoha. 

Tegemist on vastutusrikka töö-
ga, mis nõuab täit pühendumust. 
Kuna kesklinna peetakse pealinna 
ja seeläbi kogu Eesti visiitkaardiks, 
on ilmselge, et see peab olema hästi 
hoitud. Kesklinn pole aga mõistagi 
ainult kaunis visiitkaart, vaid ka kodu 
üle 60 000 inimesele. 

Kiire elutempoga Tallinna süda 
on koht, kus õitseb ettevõtlus ning 
kokku saavad Toompea ja all-linn, 
riigivõim ja kohalik võim. Ühelgi 
teisel linnaosal pole välja panna 
vanalinna punaseid katuseid komp-
lektis taamal kõrguvate modernsete 
klaastornidega, Vabaduse väljakut 
ja Ülemiste järve, draama- ja oope-
riteatrit. Aegna saarest rääkimata. 
See on eriilmeline ja eriline linnaosa. 

Just eriilmelisus toob kaasa ka 
vastandlikke küsimusi, millega lin-
naosal tuleb tegeleda. Milline peab 
olema suhe vanalinna kui tuntud 
pidutsemiskoha ja UNESCO maa-
ilmapärandi nimekirja kantu vahel; 
milline peab olema suhe sujuva 
autoliikluse ja jalakäijate muga-
vuse vahel; milline peab olema 
suhe ettevõtluse edendamise ning 
viimase vaba linnaruumi täisehi-
tamise vahel. Vastused nendele 
küsimustele tulenevad iga inimese 
ellusuhtumisest ja maailmavaa-
test ning eks erinevatel aega- 

del on kesklinna arengut ka erine-
valt suunatud. 

Oma töös Kesklinna vanema-
na pööran esmajoones tähelepanu 
heakorra ja turvalisusega seotud 
küsimustele. Mitte vähem tähtis ei 
ole linnaruumi inimkeskseks ku-
jundamine, jalakäijate mugavuse 
suurendamine ja kohalikele elanikele 
tervislikuma elukeskkonna võimal-
damine. Siin peavad end ühtviisi 
hästi tundma kohalikud elanikud, 
linnaosas tööl käivad inimesed ja 
linna külalised. 

Pole harv, kui ühtviisi hästi tund-
mise asemel põrkuvad erinevad 
eelistused, mistõttu tuleb leida või-
malikult lai kompromiss. Sedavõrd 
suure linnaosa juhtimine pole pel-
galt bürokraatlike normide täitmine, 
vaid ka probleemide nägemine ja 
ettenägemine, kesklinlaste huvidega 
arvestamine ning erinevate eelistus-
te kompromissiks vormimine. Kesk-
linn peab olema hea koht, kus elada. 
Kesklinn peab olema hea koht, kus 
tööl käia. Kesklinn peab olema hea 
koht, mida külastada. Nii lihtne, kuid 
samas nii keeruline see ongi. 

Loodan, et minu ühine tee kesk-
linlastega on meeldiv ning oma mu-
redele saate lahenduse esmajoones 
just tänu Kesklinna valitsusele. Mulle 
on väga suur au olla Kesklinna vanem.

Kesklinna vanem Taavi Pukk (27) 
on sündinud Pärnus, lõpetanud 
Pärnu Sütevaka humanitaar-
gümnaasiumi ja Tallinna tehni-
kaülikooli sotsiaalteaduskonna 
haldusjuhtimise erialal, praegu 
jätkuvad õpingud samal erialal 
magistriastmes. Töötanud riigiko-
gu Keskerakonna fraktsiooni nõu-
nikuna, Tallinna linnapea referen-
dina, linnavolikogu avalike suhete 
nõunikuna, 2010. aastast juhtinud 

Keskerakonna avalikke suhteid. Taavi Puki hobid on kirjandus, aia- ja ehi-
tustööd, harrastussport. Tema sulest on 2008. aastal ilmunud kodulooline 
raamat „Kodupaigas on suvi. Surju mõisast sovhoosini”, lisaks artikleid 
kohalikes ja üleriigilistes väljaannetes. Pukk on abielus, tütre isa. 

Taavi Pukk

Kesklinna vanem
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Tallinna talvefestival toob valgust ja muusikat

Tänan kõiki, kes mind toetasid!

3.–11. veebruarini toimub otse Tallinna südames muusikat ja valgusmängu pakkuv 
talvefestival. 

Kohtuvaidluste 
asemele koostöö!

Kesklinna valitsus 

Tallinna talvefestivali avapidustusteks 
oodatakse linnaelanikke ja külalisi  
3. veebruaril kell 18 Raekoja platsile, et 
saada osa muusikast ja valgusinstal-
latsioonide värvimängust. Kuppellaval 
annavad kontserte lastemuusikakoolide 
õpilased, raekoja fassaadil saab näha 
nii videomappingut kui ka kell 19 rae-
koja saalis algava noorte ooperisolistide 
kontserdi otseülekannet. 

Lisaks festivali avasündmustele võib 
3.–5. veebruarini maitsta Raekoja platsi 
välikohvikutes pakutavaid jooke ja suu-
pisteid.   MTÜ Valgusklubi esindaja Elo Liiv 
ütleb, et sellel aastal proovitakse esma- 
kordselt viia traditsiooniline talvine  
muusikafestival kokku valguseksposit-
siooniga. 

„Talvefestivali raames ühendame 
muusika ja valgusinstallatsioonid, kogu 
Raekoja plats saab tavapärasest erineva 
ilme. Rõhume visuaalselt nähtamatutele 
sidemetele, mis meid kõiki siin linnas ja 
maailmas siiski ühendavad. Meie igaühe 
valgusest sõltub kogu maailma valgus. 
Ootame kõiki vaatama ja kuulama!” kut-
sub valgusinstallatsioonide autor Elo Liiv. 

Festivali tunnuslause on „Tõsta pilk 
ja ava süda”, mis viitab heateoalgatu-
sele. Sellega tahetakse toetada Tallinna 
ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liitu. 
Oma panus on võimalik anda igaühel, 
kes ostab pileti festivali raames vana-
linna kaunimates saalides toimuvatele 

kontsertidele või tuleb 5. veebruaril kell 
15 Rootsi-Mihkli kirikusse heategevus-
likule galakontserdile koos Eesti Muu-
sika- ja Teatriakadeemia keelpilliorkestri 
ja solistidega. Muusikute fondi kunstiline 
juht Pille Lill usub: „Aidates lasterikkaid 
peresid, avame oma südame kõigele 

heale, mis meid ümbritseb ja loome 
seeläbi kõigile lastele võimalusi parema-
le elule.”  Festivalikontserdid kestavad 
11. veebruarini. Esinejad on väljapaist-
vad Eesti muusikud kõrvuti külalisesine-
jatega. Festivali lõppkontserdil 11. veeb-
ruaril kell 19 Mustpeade majas esineb 

üks maailmas enim tunnustust leidnud 
pianist Lovro Pogorelich Horvaatiast.

Festivali korraldavad esmakord-
selt koostöös Kesklinna valitsus, MTÜ 
Valgusklubi ja muusikute fond PLMF.  
Vaata lisainfot www.tallinn.ee/kesklinn  
ja www.plmf.ee.

Kui 2014. aasta augustis Kesklinna va-
nema ametisse asusin, sai mulle üsna 
kiirelt selgeks, et edu võib saavutada 
vaid koostöös tubli meeskonna ja tegusa 
kogukonnaga. Õnneks sain igal sammul 
arvestada oma valdkonda läbinisti tund-
vate töökaaslaste teadmiste ja rohkete 
kogemustega. Me tegime meeskonnana 
head tööd ning selle eest olen kõigile 
Kesklinna valitsuse inimestele südamest 
tänulik! 

Viljakad kontaktid elanike ja ette-
võtjatega tekkisid samuti kiiresti. Kesk-
linnas tegutsevad Tallinna tugevaimad 
asumiseltsid, kellega kohtumised andsid 

alati paraja laengu entusiasmi. Vanalin-
na, Kadrioru, Uue Maailma, Kassisaba 
ja teiste seltside rahvas aitas paremini 
mõista, mida kesklinlased soovivad, mil-
lisena näevad meie linnasüdame arengut 
ja oma osa selles. Siirast rõõmu valmis-
tasid ka kümned ettevõtjad, kes tunneta-
sid end osana kogukonnast ja soovisid 
linnaosa heaks oma panuse anda. 

Kesklinna inimesed on avatud, 
rõõmsameelsed, valmis oma arvamust 
avaldama, vajadusel käed külge lööma, 
kodupaiga eest seisma. Linnaosa va-
nemana tajusin pidevalt õlatunnet, mida 
tegusad linlased pakkusid. Kesklinn jääb 

mu südamesse, selle elanikele kuulub 
mu siiras tänu ja lugupidamine. 

Minu aeg Kesklinna vanemana sai 
ümber ja paljud head plaanid jäid lõpuni 
ellu viimata. Loodan, et uus linnaosa va-
nem suudab need teostada. Mu mõtted 
jäävad siinsete inimestega, kes on minu 
hinnangul linnaosa suurim rikkus. Soo-
vin, et uus Kesklinna vanem võetaks siin 
vastu sama sõbralikult ning et rahvas ja 
linnaosa töötajad toetaksid teda niisama 
jõuliselt nagu mind. 

Veel kord aitäh, hea Kesklinna rah-
vas, et mind omaks võtsite ja saime 
üheskoos linnaosa arengu eest seista! 

Vanalinna elanike mure arvukate lõbustusasutuste põh-
justatud öiste korrarikkumiste ja lärmi pärast on aastaid 
kirgi kütnud. Probleemi lahendamiseks on peetud läbi-
rääkimisi, kutsutud baaripidajaid koostööle ja pakutud 
ka erinevaid lahendusi. 

Kahjuks aga ei jõutud osapooli rahuldavate kok-
kulepeteni ja linnavalitsus oli sunnitud 2015. aasta ok-
toobris otsustavalt sekkuma. Üheksat vanalinna baari 
kohustati lõpetama alkoholimüük südaööst kella viieni 
hommikul, puhkepäevale eelneval ööl aga kella ühe ja 
viie vahel. Piirati ka toitlustamise ja meelelahutusprog-
rammi pakkumise aega. Eesmärk oli õige: tagada Suur-
Karja, Vana-Posti ja Müürivahe tänava piirkonnas avalik 
kord.

Linnavalitsuse sammus polnud midagi äärmuslikku 
ja piirangutes arvestati ka baaripidajate huvidega. Ometi 
kaebasid meelelahutusasutuste omanikud linna korral-
duse kohtusse, näidates sellega soovimatust kompro-
missiks.

Tänaseks on kohtuvaidlus päädinud ringkonnakoh-
tu otsusega, milles leitakse, et OÜ Valli, Lab OÜ, Acacia 
Trade OÜ, Taco Express OÜ, Nimeta Management OÜ, 
St. Patrick’s OÜ ja Kanteron BVI OÜ kaebus ei kuulu ra-
huldamisele. Teisisõnu: Tallinna linnavalitsuse korraldus 
on kõigi nende ettevõtete osas õiguspärane. 

Kohus küll möönis, et korraldusega piiratakse kae-
bajate ettevõtlusvabadust ja omandiõigust ning on või-
malik ka tulu vähenemine, kuid inimeste huvi oma kodu 
puutumatuse ja tervise kaitse ning avalik huvi turvalise 
keskkonna vastu on kaalukamad kaebajate huvist või-
malikult suurt kasumit teenida. 

Kohus pidas tõenäoliseks, et alkoholimüügi, toit-
lustamise ja meelelahutusprogrammi pakkumise ajalise 
piiramise tulemusel väheneb inimeste hulk, kes kogu-
nevad öisel ajal Suur-Karja, Müürivahe ja Vana-Posti 
tänavale. Seeläbi väheneb ka müra, mida tekitab nii 
baarides mängitav muusika kui ka tänavalt kostev lärm. 
Tõenäoline on ka korrarikkumiste ja süütegude hulga 
vähenemine selles piirkonnas. 

Ettevõtja kui kogukonna liige 
Kohtuotsus loob pretsedendi, sest selgelt on seatud 
esiplaanile kogukonna ootused ja kinnitatud, et ärihu-
vide nimel ei saa kahjustada inimeste põhiõigusi. Võiks 
uskuda, et olukord nn Bermuda piirkonnas paraneb. 

Baariomanikud on siiski lubanud ringkonnakohtu 
otsuse riigikohtus vaidlustada. Ent loodetavasti mõis-
tavad nad lõpuks oma huvides domineerimise püüete 
viljatust. Vastandumine pole parim tee eriarvamuste 
lahendamiseks. 

Suur-Karja, Müürivahe ja Vana-Posti, aga samuti 
teiste kesklinna piirkondade meelelahutusäride omani-
kud on teretulnud käituma osana kohalikust kogukon-
nast ja selle huvides. On palju näiteid, kus nutikad ja ak-
tiivsed ettevõtjad on kohalikele ettevõtmistele elu sisse 
puhunud või osanud neile uue perspektiivi anda. Miks ei 
võiks nii juhtuda ka meie vanalinnas?  

Kindlasti ei ole ohjeldamatu alkoholimüük vanalinna 
toitlustusasutustes ainus viis tulu teenida. Võiks hoopis 
mõelda, millist kodulähedast meelelahutust kohalikele 
elanikele saaks pakkuda ja neid sel moel rohkem kaa-
sata. Ehk on viimane aeg mõelda uutele ärimudelitele, 
kui kogu Euroopas karmistuv alkoholipoliitika muudab 
padujoomisele orienteeritud baaride mängumaa Eestis-
ki ahtamaks. 

Vanalinn pakub lugematuid võimalusi kultuurseks 
meelelahutuseks. Kuigi see nõuab põhjalikumat läbi-
mõtlemist ja tõhusamat panustamist kui senine ärimu-
del, oleks asi katsetamist väärt. Arvestades rohkem 
kaasinimeste ootustega ja positsioneerides end osana 
kohalikust kogukonnast, poleks enam tarvis kohtula-
hinguid pidada. Ja kui paraneb baaride maine, muutub 
atraktiivsemaks ka meie vanalinn. Selline tulemus ra-
huldaks ju kõiki!

Järgmine Kesklinna Sõnumite number ilmub  
22. veebruaril 2017.

Kunstnike Taavi Suisalu, Alyona Movko ja Elo Liivi ühistöö jõuab Raekoja platsile.

Lugupidamisega
Alar Nääme

Kesklinna vanem 2014–2017 

Reede, 3. veebruar

17.45 Muusikakooli õpilaste kontsert 
18.10 Talvefestivali avamine
18.20 Videomappingu esmaesitlus
18.30 Muusikakooli õpilaste kontsert
19 Festivali avakontsert raekojas, otseülekanne platsile
Muusikute fondi PLMF ooperisolistid Arete Teemets ja 
Andrei Bogatš, klaveril Piia  Paemurru
20–00 Videomapping, valgusinstallatsioonid ja 
vaikne muusika

Laupäev, 4. veebruar

12–18 Muusikakoolide õpilaste kontsert igal 
täistunnil kuppellaval, töötoad teises kuplis
18 Videomapping, valgusinstallatsioonid ja muusika
19 Festivalikontsert Hopneri majas, otseülekanne platsile
Muusikute fondi PLMF interpreedid Virgo Veldi (saksofon) ja 
Ralf Taal (klaver)
20–00 Videomapping, valgusinstallatsioonid ja vaikne muusika

Pühapäev, 5. veebruar

12–14 Muusikakoolide õpilaste kontsert igal täistunnil kuppellaval 
15 Heategevuslik galakontsert „Tõsta pilk ja ava süda” Rootsi-Mihkli kirikus 
Muusikute fondi PLMF muusikud Kristina Kriit (viiul), Atlan Karp (bariton), 
Neeme Ots (trompet), Tiia Tenno (orel), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 

keelpilliorkester, juhendajad prof Mari Tampere-Bezrodny ja prof Peeter 
Paemurru

17 Muusikakoolide õpilaste kontsert 
18–00 Videomapping, valgusinstallatsioonid ja vaikne muusika

6. – 10. veebruar

18 Kontserdid
19–00 Videomapping, valgusinstallatsioonid ja vaikne muusika

Laupäev, 11. veebruar

12–17 Muusikakoolide õpilaste kontsert igal täistunnil kuppellaval, töötoad 
teises kuplis
18–00 Videomapping, valgusinstallatsioonid ja vaikne muusika

Tallinna talvefestivali kava

          Üks oodatud esinejaid festivalil on Arete Te
em

et
s.
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Õpilasesseistid: muutkem olevikku, et saaks sündida parem tulevik

Silmapaistvast koori- ja instrumen-
taalloomingust hoolimata pole Ester 
Mägist koostatud mahukaid biograa-
fiaid. Ent see polegi oluline – tema 
teosed räägivad ise enda eest. Need 
ei ole pateetiliselt tundlevad, ei otsi 
vormi vormi pärast ega püüa kas-
vada elust suuremaks. Just seetõttu 
tema muusika kuulajaid haarabki. 

Eesti muusika esileediks ni-
metatud Ester Mägi loomingut võib 
kirjeldada kui tasakaalukat, delikaat-
set, kammerlikku, kristalset. Koo-
rijuhid on öelnud, et Mägi muusika 

on puhas. Helilooja ise jääb pigem 
napisõnaliseks. Siiras looja ei peagi 
seletama, mida on öelda tahtnud, 
või õigustama, miks valis just sellise 
helikeele.

Ester Mägi pole kaasa läinud pin-
napealse moega ega proovinud end 
muusikavooludega sobitada. Kõrval-
seisjate nõuanded või hetke vägevate 
kiitus ei ole talle tähtsad. Ainus, keda 
ta ehk sisimas üha uuesti tsiteerib, 
on õpetaja Mart Saar, kellelt päris 
osaduse maa ja rahvaga. Ent kuigi 
Mägi loomingut on rahvalikkuselt 

kõrvutatud Saare, Tormise ja Kree-
giga, on ta jäänud iseendaks, erand-
likuks nähtuseks Eesti ja miks mitte 
ka Läänemeremaade heliloomingus. 

Äärmiselt täpselt on Ester Mägi 
loomingut kirjeldanud muusikatead-
lane Merike Vaikmaa. Kunagi kirjutas 
ta Sirbis, et Mägi teosed sarnanevad 
rohkem loodusvormidega, puude või 
taimedega, milles struktuurse loogika 
üksikasjad on raskemini tabatavad, 
tervik aga niisama enesestmõistetav. 
See ürgne naiselik looduslähedus 
võimaldabki nappide vahenditega, 
liigse kära ja trummipõrinata luua 
suurt muusikat, mille kohta on ka 
muusikakauged inimesed öelnud, 
et armastavad seda. Mägi helindid 
kõnetavad meid vanade tuttavatena, 
kellega on alati hea kohtuda ning kes 
iial usaldust ei peta.

Ester Mägi varasemates juube-
liartiklites tsiteeritakse Veljo Tormist, 
kes on tõdenud: „Tunnen Ester Mägi 

vastu teatavat elutervet loomingulist 
kadedust, sest tema teeb palju sellist, 
mida minagi teeksin, kui oskaksin. Ta 
on ju oma loomingus minust mitme-
külgsem, loob instrumentaal-, kam-
mer- ja orkestrimuusikat.” Ei suutnud 
siingi loobuda kiusatusest toda tun-
nustust korrata.

Ester Mägi kui helilooja nimi 
hakkas kõlama 1960-ndatel, tuntus 
saabus 1970.–1980. aastatel, loo-
minguline küpsus 1990-ndatel, mil 
valmisid hinnatud koorilaulud ning 
tekkis huvi kitarri ja mitmesuguste 
uute ansamblikoosluste vastu. Mägi 
looming on saanud osaks Eesti muu-
sikaklassikast, säilitades värskuse, 
siira väljenduslaadi ja rahvalikkuse 
selle parimas tähenduses. Tema 
enam kui kakssada teost muudavad 
meie maailma rikkamaks.

Kesklinna Sõnumid soovib au-
väärsele helide loojale jätkuvat jõudu 
ja indu!

Lugenud Tallinna 60 gümnaasiumi-
õpilase esseed, oli rõõm tõdeda meie 
noorte valdavalt head kirjutamis- ja 
analüüsioskust. Lisaks ollakse kursis 
igapäevasündmustega ja nähakse ka 
oma rolli Eesti elu kujundamises. 

Noored ei kirjutanud utoopilistest 
asjadest ega hoomamatust tulevikust 
– lendavatest autodest või mälukaar-
tidega ajudest –, vaid väljendasid 
pigem muret ühiskonnaelu kitsas-
kohtade, sotsiaalsete probleemide ja 
nende lahendamise üle. Teemadest 
esinesid esseedes enim e-riik, NATO, 
loodushoid, kliima, väljaränne Eestist, 
maaelu hääbumine, palgavaesus ja 
-lõhe, haridus. 

Meeldiv oli seegi, et koolinoored 
rõhutasid esseedes eeskätt õppimi-
se olulisust, kindlustamaks endale 
ja oma riigile parem tulevik. Kordus 
Juhan Liivi klassikaline tsitaat „kes 
minevikku ei mäleta, elab tulevikuta”. 
Nii mõnigi autor kasutas erinevaid 
statistikaandmeid ja uuringuid. See 
kinnitas, et õpilased oskavad orien-
teeruda ka andmekogudes ja tugi-
neda faktidele, mitte esitada väiteid 
üksnes oma subjektiivsest arvamu-
sest lähtudes. Eks näita see ka nende 
lugemust, mis ulatub väljapoole ko-
hustusliku kirjanduse nimekirja.

Kui püüda leida midagi kriitika-
väärset, siis tuleb tunnistada, et mõni 
essee muutus liigselt kirjeldavaks. 
Vahel püüti iseseisvuse taastamise 
aegseid sündmusi vaid kronoloo-
giliselt loetleda, vaatamata sellele, 
et teema andis võimaluse läheneda 
loominguliselt, oma seisukohti esita-
da ja põhjendada. Kohati jäi silma ka 
kirjavigade rohkus.

Ajaloolase vaatevinklist tõde-
sin rõõmuga, et paljud õpilased olid 
arutanud oma vanematega nõuko-
gudeaegset elu Eestis ja iseseisvuse 
taastamise valikuid. Esseele lisas 
väärtust, kui ühiskondlike protsessi-
de kõrval käsitleti ka perekonna lugu.

Konkurss andis noortele suure-
pärase võimaluse arendada oskusi, 
mis gümnaasiumi lõpetades on väga 
olulised – oma mõtete selge väljen-

damis- ja ladus kirjutamisoskus. Sel-
les kontekstis võime tõdeda, et kõik 
konkursil osalejad olid ühtlasi võitjad. 

Hindajatel oli huvitav saada aimu 
tänaste noorte hoiakutest, kuid otsust 
teha polnud kaugeltki kerge. Komis-
joni ülesanne oli vastavalt konkursi 
hindamistingimustele kuulutada välja 
kolm esikohta ja eriauhinnad. 

Põhjaliku lugemise ja arutelude 
tulemusel jõudis komisjon koos-
seisus Loone Ots, Anne Velt, Kerttu 
Rakke, Küllo Arjakas ja Helen Laus-
ma-Saar otsuseni. Esseekonkursi 
eripreemia pälvisid Erik Richard 
Salumäe vanalinna hariduskollee-
giumist, Jüri Belov humanitaargüm-
naasiumist, Tambet Järve inglise 
kolledžist ja Doris Abe Gustav Adolfi 
gümnaasiumist.

Kolme esikohatööd eristasid teis-
test hea stiil, loogiline käsitlusviis ja 
eelkõige isikupära.

Kolmanda koha sai GAG-i güm-
nasist Saskia Olesk (juhendaja Anu 
Kell). Tema kirjutise eripära oli kujun-
dlik telg – ajarong, mis sõidab mine-
vikust tänapäeva ja edasi tulevikku. 
„Selleks, et rong saaks edasi sõita, 
on tal vaja piisavalt kvaliteetset kü-
tust. Eesti riigi jaoks oleme kütuseks 
meie, rahvas. Haritud ja laia silma-
ringiga inimesed on need, mida üks 
riik vajab, et tulevik oleks helge ja 
jätkusuutlik.” Essee lubab igal lugejal 
leida paralleele oma elu ja mõtetega, 
jõuda oma tõeni. 

Teise koha pälvis 21. kooli õpila-
ne Paul Johannes Kalda (juhendaja 
Leelo Valgma), kes vaatles suhtumist 
ajaloos toimunusse. Essee oli kriiti-
line ajaloo liigse tähtsustamise ja nii 
otsekui minevikus elamise suhtes. 
Lühidalt kokku võttes: ajaloos, ees-
kätt kodumaa ajaloos toimunut peab 
küll tundma ja sellest õppima, aga 
elada tuleb tänases päevas homse 
jaoks. „Ma ei väida loomulikult seda, 
et ajalugu tuleks täiesti kõrvale heita 
ja kõike tuleks pidevalt tühjalt lehelt 
alustada. Ajalugu tuleks lihtsalt vaa-
data, käsitleda ja rakendada veidi 
teistmoodi. Mineviku ilustamise ase-

mel tasuks vaadata tagasi selleks, et 
õppida mineviku vigadest ja saada 
vähegi aimu, kuidas ja miks miski 
töötab või ei tööta.”

Esimese koha pälvis ühis-
gümnaasiumi õpilane Carl Edvard 
Roland Tiik (juhendaja Aili Tarvo). 
Tema esseed oli kerge lugeda, selle 
ülesehitust ja isikupärast stiili võiks 
hinnata ilukirjanduslikuks. Autori 
enda sõnul võiks kirjatöö kokku võtta 
lausega „Meie tänased otsused ku-
jundavad tuleviku”. Seetõttu peabki 
tema arvates panema põhirõhu just 
olevikule. „Eesti Vabariigi president 
Lennart Meri ütles kord, et olukord 
on sitt, aga see on meie tuleviku väe-
tis. Arvan, et võiksime neist sõnadest 
õppust võtta. Me ei saa muuta seda, 
mis on olnud. Me ei saa muuta seda, 
mis pole veel jõudnud olla. Ainus 
hetk, mida me muuta saame, on see, 
milles me hetkel oleme. Muutkem 
olevikku, et saaks sündida parem tu-
levik!” kirjutas võiduessee autor. 

Tore oli seegi, et konkursi võitja 
näeb tulevikku vaadates end õppimas 
Eesti ülikoolis – Tallinnas või Tartus, 
arsti- või õigusteaduskonnas. Hoia-
megi noortele nende edasistes õpin-
gutes pöialt ja loodame, et tänased 
head mõtted saavad juba homme 
tegelikkuseks! 

Helen Lausma-Saar

Kesklinna vanema asetäitja, 
Rahvarinde muuseumi juhataja

Ester Mägi 95
10. jaanuaril tähistas helilooja Ester Mägi  
95. sünnipäeva. Tagasihoidliku inime- 
sena on ta oma isiku püüdnud jätta 
tahaplaanile ja keskenduda loomingule. 

16. detsembril autasustasime Rahvarinde muuseumis gümnasistide esseekonkursi „Taasiseseisvunud Eesti Vabariik 25. 
Tulevik on meie kätes” parimaid. Millest noored esseistid kirjutasid?

NÄITUSE „MEIE LIPU LUGU” LÕPUÜRITUS
22. veebruaril kell 15
26. veebruaril võtame maha näituse „Meie lipu lugu”. Sel puhul toimub 22. veebruaril lipu päev, kus 
räägime Eesti lipu ajaloost ja meenutame lipuga seotud põnevaid lugusid. Olete oodatud! 

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

NÄITUS „VALIMISREKLAAM EESTI LÄHIAJALOOS”  
7.12.–26.02.2017

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

NÄITUS „MEIE LIPU LUGU”   20.08–26.02.2017

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

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

VEEBRUAR RAHVARINDE MUUSEUMIS

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

Eripreemia võitja Tambet Järve, konkursi üldvõitja Carl Edvard Roland Tiik, komisjoni liige Küllo Arjakas, kolmanda 
koha laureaat Saskia Olesk, eriauhinna võitjad Doris Abe ja Erik Richard Salumäe ning muuseumi juhataja Helen 
Lausma-Saar.

Foto: teatri- ja muusikamuuseum
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Vanalinna toidufestival pakub 
maitsmiseks erinevate ajastute 
ja kultuuride hõrgutisi. Alustades 
keskajast, läbides seiklused mus-
ketärideaegsel Prantsusmaal ning 
lõpetades modernse Eesti ja Eu-
roopa köögiga.

Alates 14. veebruarist olete  
oodatud restoranidesse Olde Han-
sa, DOM, Dominic, Leib Resto ja 
Aed, Kaerajaan ning Le Château 
nautima kolmekäigulist festivali-
menüüd. Nende restoranide pea-
kokkadel on ülesanne valmistada 
etteantud toorainetest menüü oma 

käe ja restorani eripära järgi.
Restoranikülastajail on era-

kordne võimalus esitada festivali 
raames tippkokkadele väljakutse. 
Selleks tuleb festivali kodulehel 
www.toidufest.ee teha 3. veeb-
ruariks valik seal väljapakutud 
toorainete seast. Valituks osutu-
nud toorainetest valmistavad ko-
kad üheteistkümne päeva jooksul 
kolmekäigulist festivalimenüüd. 
Nende hulgas on eel- ja pearoa val-
mistamiseks kaks soolast toorainet 
ning lisaks magustoiduks vajalik. 
Kõigi tooraine valimises osalenud 

hääletajate vahel loosime 6. veeb-
ruaril välja festivaliõhtusöögi kahele 
enda valitud restoranis. 

Lisaks on kõik osalevad resto-
ranid plaaninud vähemalt kuueliik-
melistele sõpruskondadele üllatu-
se. Üksteist päeva täis suurepärast 
toidukultuuri vanalinnas ei jäta 
kindlasti kedagi külmaks! 

Laua saab broneerida juba 
täna: www.toidufest.ee.

Kuus peakokka, kuus restora-
ni ja Tallinna vanalinn kutsuvad 
nautima kvaliteeti toidufestivalil 
14.– 24. veebruarini. 

Tallinna perekonnaseisuametis 
registreeriti eelmise aasta jook-
sul 5259 sündi ja 4541 surma. 
Seega on loomulik iive pealin-
nas jätkuvalt positiivne – sünde 
registreeriti surmadest ligi 16% 
võrra rohkem. 

Detsembris registreeris Tallinna 
perekonnaseisuamet võrdselt 391 

sündi ja surma, novembris regist-
reeriti 411 sündi ja 401 surma. 

2015. aastal registreeriti 5249 
sündi ja 4628 surma ehk sünde 
621 (13,4%) võrra surmadest roh-
kem. Eelnenud aastaga võrreldes 
oli 2015. aastal sünde rohkem ja 
surmasid vähem: 2014. aastal 
registreeriti 5054 sündi ja 4718 

surma; 2013. aastal 4937 sündi 
ja 4554 surma; 2012. aastal 4968 
sündi ja 4455 surma; 2011. aastal 
5218 sündi ja 4377 surma. 

Rahvastikuregistri andmeil elas 
seisuga 1. jaanuar 2017 pealinnas 
443 623 inimest, möödunud aasta 
jooksul kasvas Tallinna elanike arv 
4106 inimese võrra.

Punase kuke aasta alguse puhul korraldavad Neitsitorni muuseumkohvik ja  
Kiek in de Kök 21.–28. jaanuarini ajaloonädalala, mille raames saab kuulata 
loenguid Tallinna piiramisest 440 aastat tagasi ning minevikus linna räsinud 

suurtest tulekahjudest. Toimuvad ekskursioonid, muuseumkohvikus  
pakutakse vürtsikaid toite ja tuliseid jooke. 

Laupäeval, 28. jaanuaril
kell 13 Neitsitorni lektooriumis loeng „Tallinn põleb – läbi sajandite linna tabanud tulekahjudest”; 

kell 14 Kiek in de Kökis ja Neitsitornis venekeelne ekskursioon „Tornid Tallinna kaitsel.  
440 aastat Tallinna piiramisest Liivi sõjas”. 

Eelnevalt palutakse registreerida telefonil 644 6686 või e-kirjaga kok@linnamuuseum.ee. 
Osalemine muuseumipiletiga.

TALK-i olulisim eesmärk on väärtustada ja hoida kir-
janike pärandit ning leida sellele laiemat ühiskondlikku 
kõlapinda. Kirjanduskeskus panustab ka Tallinna kirjan-
duselu elavdamisse ja kirjandussõbraliku linnaruumi 
arendamisse. Täpsemat teavet saab peatselt kodulehelt 

www.kirjanduskeskus.ee, mis on valmimisel. 
Kirjanike muuseumid on 1. veebruarist avatud 

teisipäevast laupäevani kella 11–17, kolmapäeviti aga 
kella 11–20, mil pakutakse eriprogramme. 

Vanalinna toidufestival on tagasi!

Tallinnas püsib iive positiivne  

Punasest kukest Neitsitornis  
ja Kiek in de Kökis 

Tallinnas loodi kirjanduskeskus

Käes on suurepärane aeg, mil linn turistidest tühi ning kuue 
restorani peakokad tervitavad teid taskukohaste hindadega 
gurmeehõrgutistega. See on ideaalne võimalus nautida 
tipptasemel restoranide toidukultuuri armsas vanalinnas. 
Ootame teid taas, head linlased!

Alates selle aasta jaanuarist moodustavad Anton Hansen 
Tammsaare ja Eduard Vilde muuseum Tallinna kultuuriameti 
hallatava iseseisva asutuse nimega Tallinna Kirjanduskeskus 
(TALK). 

Peakokad (vasakult): Emmanuel Wille (Olde Hansa), Kristo Malm (Leib Resto ja Aed), Pavel Gurjanov (DOM), 
Allar Oeselg (Dominic) Ivo Amur (Le Château) ja Relika Uustalu (Kaerajaan). 

Eduard Vilde muuseum Roheline aas 3. Foto: Gariela Liivamägi 

27. jaanuar 2017
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Russalka monumendi ehitusloo taasavastamine

Juba kevadel hankis Tallinna linna- 
planeerimise ameti muinsuskaitse 
osakond Peterburist Vene sõja-
laevastiku arhiivist monumendi 
graniitosa ja vundamendi originaal-
joonised. 1901. ja 1902. aastast 
pärinevate jooniste põhjal oletas 
projekti kaasatud ehitusteadlane 
professor Karl Õiger, et monumendi 
südamik on keskelt, graniitplokkide 
vahelt tühi. Seejärel hakati hüpo-
teesi erinevate uuringutega kontrol-
lima. See oli vajalik, sest kui oleks 
leitud, et monument on keskelt tühi, 
tulnuks monumendi vuukide taasta-
misel rakendada varem plaanitust 
hoopis keerukamat tehnoloogiat. 

Tähtis oli uurida ka mere poole 
sirutuva skulptuuri kinnitust graniit- 
osa külge ja selle seisukorda. Sel-
le väga olulise konstruktiivse osa 
kohta Peterburist saadud joonistel 

info puudus. Monumendi stabiil-
suse kindlustamine oli oluline, sest 
kavandatakse Russalka ristmikku 
sadamaalaga ühendavat Reidi teed. 

Eelmise aasta mais tehti kõige-
pealt röntgen- ja georadariuuringud. 
Selgitati välja, et kummastki skulp-
tuuri jalast lähtub vähemalt üks ver-
tikaalsuunaline kinnitusvarras, mis 
on umbes meetri sügavusel gra-
niitsambas kinnitatud horisontaalse 
plaadi külge. Veidi hiljem tehtud 
endoskoopia- ja betooniuuringud 
näitasid, et monumendi südamik on 
täidetud väga tugeva seguga. 

Skulptuuri korrosioonitase oli 
selle vanust arvestades ootus- 
pärane, kuid üllatusi pakkus  mater-
jal. Selgus, et inglikuju on valmis-
tatud messingist, mitte pronksist, 
nagu varem arvati. Messingil on 
suhteliselt madal sulamistempera-

tuur ning tänu sulametalli voolavu-
sele on sellest lihtsam valmistada 
keeruka kujuga esemeid, sh skulp-
tuure. Russalka skulptuuri sulam 
sisaldab olulisel määral ka alumii-
niumi ja tina, mis muudavad selle 
merevee mõjule vastupidavamaks. 

Skulptuuri lähemal vaatlusel 
tuvastati, et see koosneb vähemalt 
tosinast osast. Endoskoopia näi-
tas, et osad on omavahel poltidega 
ühendatud. Erinevate osade kok-
kuliitmise muutis lihtsamaks veel 
üks messingi hea omadus – see 
on paremini sepistatav kui tsink 
või pronks. Nendele, kes skulptuu-
ri lähemalt vaadelda ei saa, saavad 
messingi eelised pronksi ees pare-
mini selgeks ka monumendi jalamil. 
Teises maailmasõjas sai mälestus-
sammas mürsukillu tabamuse ning 
1945. aastal valmistas Paul Horma 

2016. aasta suvel korrastas Kesklinna valitsus Russalka monumendi. Tööde käigus 
sai lisaks konstruktsioonide seisukorrale täpsustada mälestussamba ehituslugu. 

Skåne bastioni juurest leiti Vabadussõja mälestustahvel

Mälestustahvli algne asukoht oli 
Raudteelaste Kodu saali seinal 
(praegu AS-i Vivarec maja Kopli 
3). Seni oli tahvli saatus tead-
mata ning võis oletada, et see 
on hävinud. 

Mälestustahvli paigalda-
mist kavandasid raudteelased 
juba 1933. aasta lõpus. Tahvli 
Vabadussõjas langenud raud-
teelaste mälestuseks avas  
17. novembril 1934. aastal 
Raudteelaste Kodus pidulikul 
aktusel Kaitseväe ülemjuhataja 
kindral Johan Laidoner. Üritu-
sest võttis osa ka teedeminister 

kolonel (hiljem kindralmajor) 
Otto Sternbeck. Ühtlasi tähis-
tati Kaitseliidu Tallinna maleva 
kümnendat aastapäeva, seetõt-
tu avas piduliku ürituse Tallinna 
maleva raudtee üksikpataljoni 
pealik Arthur Pihlak ja andis 
tahvli üle Raudteelaste Kodule. 
Tahvli ülaosas oli Vabadusristi 
kujutis ning allpool langenute 
nimed ja ametikohad.

Tahvli leidsid lammutus-
ettevõtte Crushtec OÜ tööme-
hed ühe silikaattellistest kuuri 
põranda alt kirjaga allapoole 
asetatuna. Arvatavasti oli tah-

vel Raudteelaste Kodu seinalt 
eemaldatud teadlikult, et välti-
da selle hävitamist nõukogude 
võimude poolt. Kuna kuur päri-
nes ehitusviisi järgi otsustades 
1960. aastatest, siis tõenäoli-
selt polnud tegu tahvli esimese 
peidupaigaga. 

Suurtüki 12 nelja kasu-
tuseta hoone lammutamise 
võttis AS Eesti Raudtee ette 
kooskõlastatuna Tallinna linna-
planeerimise ameti muinsus-
kaitse osakonnaga. Tegu oli 
osalt enne Teist maailmasõda 
ja osaliselt hiljem ehitatud pui-

dust või silikaattellistest endiste 
töökodade, ladude, kuuride ja 
saunaga, mis varjasid üht Tal-
linna kolmest suurimast Rootsi 
aja lõpus ehitatud bastionist. 
Arhitektuuriajalooliselt olid lam-
mutatud hooned väärtusetud. 
Säilib kaks tähelepanuväärset 
ehitist: tornilaadne pumbamaja 
ja efektse kaarja katusega pae-
kivist töökoda. 

Kavas on Skåne bastioni ja 
selle esise terviklik korrastami-
ne. Lammutatud hooned asu-
sid bastioni eskarpmüüri ees 
endise vallikraavi täitepinnasel. 

Nüüd on loodud võimalus bas-
tioni nõlva ja tugimüüri korras-
tamiseks ajaloolisele lähedasel 
kujul. 

Linnaplaneerimise ameti 
muinsuskaitse osakond loodab 
koos AS-iga Eesti Raudtee, kel-
le käes leitud tahvel on praegu 
hoiul, leida sellele väärika asu-
koha, hoidmaks Eesti vabaduse 
eest aastail 1918–1920 lange-
nud raudteelaste mälestust. 

Skåne bastioni ääres tuli lammutustööde käigus AS-i Eesti Raudtee kuuri põranda alt välja 
kaheks tükiks murdunud graniidist mälestustahvel, mis on pühendatud Vabadussõjas 
ametikohustuste täitmisel langenud kaheksale raudteelasele.

Raepress

Kesklinna Sõnumid vahendab sel aastal lugusid ja pilte 
huvitavatest paikadest, inimestest, maamärkidest või aja-
loosündmustest, mis seotud Tallinna kesklinnaga. 

27. jaanuar 2017

AVASTUSRETK

23. juulil 1902 austas Russalkat oma kohalviibimisega keiser Nikolai II koos suurvürstist kindraladmirali Aleksei 
Aleksandrovitšiga. C.O. Bulla, Eesti Filmiarhiiv, fond 261.

Mälestustahvli avamine 1934. aastal.

uue bareljeefi. See aga valmistati 
mitte messingist, vaid pronksist. 
Bareljeefi pärja alumist osa ei asen-
datud, seepärast võib selgesti näha, 
et see on uuest bareljeefist hoopis 
siledama pinnaga. 

Uuringud võimaldasid täpsus-
tada monumendi ehituslugu. Nüüd 
teame, et 1901. aasta juulis alusta-
tud graniitosa ehitamine võttis aega 
terve aasta. Kui see oli valmis, puuri-
ti kõige ülemisse graniitplokki augud 
skulptuuri kinnitusvarrastele, mis 
kinnitati ploki alt metallplaadiga. Pje-
destaali viimane plokk tõsteti koos 
skulptuuri jalgadega paika 14. juulil 
1902. Seejärel lasti segul kivistuda. 

Nädal aega hiljem, 20. juulil alustati 
ülejäänud osade kinnitamist ingli- 
kuju alumise osa külge. Kolme päeva 
pärast, 23. juulil, kui mälestussam-
mast austasid oma kohalviibimisega 
keiser Nikolai II ja suurvürst kindral- 
admiral Aleksei Aleksandrovitš, oli 
monument valmis, kuigi tellingud 
veel eemaldamata. Mälestussam-
mas avati pidulikult 7. septembril 
1902. 

Lõpuks olgu lisatud, et kui enne 
on arvatud, et monumenti ümbrit-
sevad laternad asendati vaasidega 
1960. aastatel, siis nüüd on teada, 
et see toimus palju varem. Vene 
mereministeeriumi egiidi all rajatud 

Russalka läks Eesti Vabariigis koh-
tu- ja siseministeeriumi valdusse 
ning võeti 1925. aastal ühe esimese 
mälestusmärgina riikliku kaitse alla. 
Ministeeriumil aga oli monumendi 
hooldamisest pakilisemaid ülesan-
deid, mistõttu pärast pikki vaidlusi 
Tallinna linnaga jäeti see kohustus 
viimasele. 1930. aastate lõpul olid 
monumenti ümbritsevad laternad 
sedavõrd halvas seisus, et need 
asendati 1939. aastal vaasidega. 
Laternad rekonstrueeriti Andres 
Sildre jooniste järgi 2005. aastal.

Eero Kangor

kunstiajaloolane 
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Tammsaare pargis elas tilluke 
tihane Tiuks. Tiuks oli südi lin-
nuke, kes endaga suurepäraselt 
hakkama sai. Juba mõni nädal 
peale munast koorumist alustas 
ta iseseisvat elu. Söögiks otsis 
tihane rasvaseid tõuke ja nap-
sas lennult priskeid putukaid. 
Suvine linn pakkus muidki või-
malusi ja tuleb tunnistada, et  
Tiuks näppas endale raasukesi 
ka välikohvikute laudadelt. Ini-
mesi ta tõelise linnalinnuna ei 
kartnud, ent kasside suhtes säili-
tas ettevaatuse, sest need röövlid 
on alati valmis sulelisi jahtima. 
Tänu tähelepanelikkusele suutis 
krapsakas linnuke iga kord õi-
gel ajal lendu tõusta, kui mõni 
kõuts silmapiirile ilmus. 

Nii möödus suvi. Tiuks kas-
vas jõudsalt ja sügiseks oli ta 
sulestik piisavalt tihe, et külma 
eest kaitsta, tiivad küllaldaselt 
tugevad, et vinges tuules vas-
tu pidada. Muidugi tuli sügisel 
endale ka kindlam varjualune 
leida. Seni oli Tiuks leppinud 
ajutiste peatuspaikadega puu-
võrades, mis vihma eest kaitset 
pakkusid. Sedamööda, kuidas 
lehed kolletusid ja maha lan-
gesid, jäid puud hõredamaks 
ja polnud enam turvaline pi-
medaid sügisöid raagus oksal 
konutades mööda saata. Kuid 
Tiuksul vedas. Peale lühikest ot-
simist silmas ta ühe vanalinna 
maja räästas seina ja voodrilaua 

nud leivatükki, ent kohe saabus 
tiibade vihinal suur sünge ronk 
ja näpsas pala otse tihase noka 
eest. Vabaduse väljakul puistas 
üks tädikene tuvidele saiapuru 
ja Tiuks lootis, et tal õnnestub 
sealt veidi enda tarbeks näpista-
da. Kuid lootuseks see jäigi, sest 
väljaku vallutasid suured ja ti-
gedad kajakad, kes tuvid eema-
le kihutasid ja seejärel kogu saia 
pintslisse pistsid. Nende kisa 
peletas ka tädi minema.

Tiuks jäigi sellel päeval toi-
duta. Tühja kõhuga pöördus ta 
tagasi talvekorterisse järgmist 
hommikut ootama. Kuid väi-
kesele linnukesele on näljasena 
uinumine väga ohtlik, sest nõr-
gana ei suuda ta külmale kaua 
vastu panna. Õnneks polnud 
sellel ööl pakast ja Tiuks jäi ellu. 
Siiski oli ta niivõrd nõrk, et jak-
sas koidikul hädavaevu pesast 
välja lennata. Linnuke mõistis, 

et kui ta lähemal ajal süüa ei 
saa, on lood halvad.

Korraga märkas Tiuks ko-
dumaja teise korruse aknal 
söögipallikest. Kiirelt pikeeris 
ta aknalauale ja lasi nokal käia. 
Küll maitses hea! Kõht täis, 
tundis tihane, kuidas soojus ja 
ühes sellega elujõud kehasse ta-
gasi pöörduvad. Meel muutus 
nii rõõmsaks, et tekkis tahtmi-
ne laulda. Õnnelik tihane avas 
noka ja lasi kõlada lootusrikkal 
trilleril.  

Tänaval tõttavate inimeste 
näole ilmus naeratus. „Tihane 
laulab, tähendab tunneb õhus 
saabuvat kevadet!” seletasid nad 
üksteisele ning maailm muutus 
korraga kõigi jaoks helgemaks 
ja avaramaks. Näete siis, mida 
suudab aknale riputatud söögi-
pallike!

Tihane Tiuks 
vahel väikest pragu. Sealt pää-
ses mõnusasse orva, mis otsekui 
väike tuba hubast äraolemist 
pakkus. Sinna asuski tihane tal-
vekorterisse.   

Ilmad läksid kord-korralt 
külmemaks, tuul muutus vin-
gemaks ja sadudel polnud enam 
üldse vahet. „Tüüpiline sügis!” 
ütles sama maja pööningul elut-
sev tuvi Küüvi, kellega Tiuksul 
kujunesid sõbralikud suhted. 
„Varsti tuleb talv ja siis alles 
näed näguripäevi!” hirmutas 
elutark naaber. „Vähe sellest, et 
külm nokka näpistab, peamine 
häda seisneb toidunappuses,” 
seletas tuvi ja Tiuksul tuli kana-
nahk ihule, kuigi ta oli teadupä-
rast hoopis tihane. Nii trööstitu 
tundus talv ja peagi saabuv nälg. 
Aga Tiuks oli siiski kindel, et 
suudab sellegi raske aja üle elada 
ja elurõõmus linnuke ei võtnud 
tuvi hädaldamist liiga tõsiselt.

Peagi hakkasid Küüvi ennus-
tused täide minema. Esimese 
äreva märgina koristati vana-
linna tänavatelt vahvad välikoh-
vikud, kust võis ikka mõne ma-
hapudenenud saiaraasu leida. 
Seejärel kadusid tõugud ja pu-
tukadki ei lennanud enam ringi. 
Ja kui siis ühel ööl sadas maha 
paks lumevaip, oligi nälg käes.  

Tiuks lendas terve päeva rin-
gi, aga nokka ei õnnestunud mi-
dagi saada. Rataskaevu tänaval 
märkas ta rentslis mahakukku-

27. jaanuar 2017
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Loomaaia jääkarud kolivad sel aastal 
uude kodusse

Rajatud on vee- ja kanalisatsioonitorustikud, valmis saa-
mas betoneerimistööd välibasseinides ja veetöötluse 
tehnohoone maa-aluses osas, samuti vaateplatvormide 
pandustel. Keeruka veetöötluse tehnoloogia projekteeris 
polaariumi jaoks Schöttli Keskkonnatehnika AS ja kogu 
uue ekspositsiooni ehitab valmis Astlanda Ehitus OÜ. 

Heategevusprojekt „Jääkaru uus kodu” algas 2012. 
aastal koostöös Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga, kes 
asus loomaaia polaariumi ehitamiseks annetusi koguma, 
et maailmas ohustatud suurkiskjad ei peaks halbade elu-
tingimuste pärast mujale kolima. Projekti eestvedaja on 
algusest peale olnud sõprade seltsi juhatuse liige Veronika 
Padar. Annetustena on kogutud 350 000 eurot. Polaariumi 
valmimine muutus aga unistusest reaalsuseks alles pärast 
seda, kui Tallinna linnavalitsus eraldas kahe aasta jooksul 
jääkarude uue kodu jaoks kokku 2,5 miljonit eurot. 

Loomaaias elab praegu neli jääkaru: isane Nord ja 
emane Friida ning nende kaks poega – 2014. aastal sün-
dinud Nora ja 2016. aasta novembris ilmavalgust näinud 
veel nimetu põngerjas. 

Jääkarude uue kodu ehitus Tallinna loomaias kulgeb kavandatud 
tempos. Kompleksi avamine on planeeritud käesoleva aasta 
septembrikuusse.  

Maris Laja

Miiamilla tutvustab Piparkoogimaaniat  

Koolides algab õpilaste vastuvõtt 

Kalamaja lastemuuseumis Miiamilla 
saab näha väikest valikut aastava-
hetusel Pärnu maantee disaini- ja 
arhitektuurigaleriis eksponeeritud 
piparkoogikunstist. Näitus Pipar-
koogimaania toimus juba 11. korda 
kunstnike, disainerite jt loovinimeste 
jõulukingitusena linnarahvale. 

Seekordsel väljapanekul on esin-
datud kõiksugu metsaasukad: karu, 
ilves, orav, kotkas, liblikad ja lepatrii-
nud. Samuti on tegelasi metsa müs-
tilisemalt poolelt, nagu ussikuningas, 
põhjakonn, kanajalgadel maja, met-
sainglid, ürg-mutid jt. Kalamaja laste-
muuseumis jääb väljapanek avatuks 

29. jaanuarini kolmapäevast pühapäe-
vani kella 10.30–18. 

Lisainfot muuseumi ja sealsete 
sündmuste kohta leiab www.linna-
muuseum.ee/lastemuuseum

Esimeste klasside õpilastele eluko-
hajärgse kooli määramise taotlusi 
saab Tallinna haridusametile esitada  
1.–15. märtsini, ülelinnalise vastu-
võtuga koolides aga algab õpilaste 
vastuvõtt lähipäevil. 

Kõikidele Tallinna lastele on kind-
lustatud õppekoht elukohajärgses 
koolis, kuid soovi korral saab kandi-
deerida ka mitteelukohajärgsetesse 
ehk ülelinnalise vastuvõtuga koolides-
se, kus esimesed klassid komplek-
teeritakse kooli vastuvõtukorra alusel 
veebruarikuu jooksul. Need  on inglise 

kolledž, juudi kool, prantsuse lütseum, 
reaalkool, Tõnismäe reaalkool ja vana-
linna hariduskolleegium (VHK). 

Prantsuse lütseumis, VHK-s ja Tõ-
nismäe reaalkoolis on avalduste vas-
tuvõtt juba alanud. 

Üks ülelinnalise vastuvõtuga klass 
komplekteeritakse Gustav Adolfi güm-
naasiumis, 21. koolis, Tallinna saksa 
gümnaasiumis, Linnamäe vene lüt-
seumis, Kadrioru saksa gümnaasiu-
mis ja Pae gümnaasiumis. Erivaja-
dustega laste koolides saab õppima 
asuda Innove Rajaleidja Tallinna ja 

Harjumaa nõustamiskomisjoni otsuse 
alusel. 

Täpsemat infot vastuvõtu korra ja 
tähtaegade kohta saab kõigi nimetatud 
koolide ja Tallinna haridusameti kodu-
lehelt.

Rahvastikuregistri andmetel on 
Tallinnas käesoleval aastal ligikaudu 
5100 kooliikka jõudnud last, kellest 
linnakoolide esimesse klassi astub 
hinnanguliselt kuni 4500.

27. jaanuar 2017

FOTOMUUSEUMIS aadressil Raekoja 4/6 Tallinn, üks kord
kuus laupäeviti kell 12.00-13.30 jaanuarist maini 2017. Igal 

kogunemisel tutvustatakse lühidalt ühte konkreetset aspekti
fotograafiast, aga pearõhk on osalejate isiklikul katsetamisel 

ja praktilisel isetegemisel.  

MEISTRIKLASSI 
TUNDIDE AJAD JA TEEMAD 

    28. jaanuar   FOTOGRAAFIA  EELLUGU JA           CAMERA 

             OBSCURA             EHITAMINE.

    18. veebruar PINHOLE KAAMERAGA           FOTOPABERILE 

             PILDISTAMINE, PILDI ILMUTAMINE JA 

KINNITAMINE.

    18. märts     PILDISTAMISE ERINEVAD 

          NIPID - SÜGAVUSTERAVUS, 

OPTILINE    ILLUSIOON.

    22. aprill       STUUDIOS JA KESKKONNAS 

                          VÄIKEESEMETE              PILDISTAMINE.

GIF-PILT JA TIME-LAPSE/ANIMATSIOON.

2.

3.

4.

5.

Meistriklassi tunde juhendavad Fotomuuseumi juhtivkuraator Anneli Jalava ja koguhoidja Tanel Verk.

Ühte tundi mahub kuni 15 osalejat, ühe korra hind on 5 €  ja sisaldab kõiki materjalikulusid. Igasse tundi

peab eraldi registreerima, välja arvatud need, kes on maksnud kõigi viie korra soodushinna 20 € ja 

omavad automaatselt kohta kõigis meistriklassi tundides. Kursuse lõppedes toimub Fotomuuseumis 

kursuse jooksul valminud tööde näitus.

Täpsem info ja registreerimine aadressil: linnamuuseum. ee/fotomuuseum või +372 6448767 

KUTSUME 
FOTOGRAAFIA 
huvilisi 

 10  + osalema 
tüdrukuid ja poisse

 vanusega 

FOTOMUUSEUMI 
meistriklassi tundide sarjas! 

 10  +

-

    20. mai       

Raepress

Raepress
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Tasuta nõustamine

Abivajaja ei julge oma murest rääkida

Diagnostika on arsti tööriist

Majandusnõustamise eesmärk on aidata kaasa isikute 
ja perede paremale majanduslikule ja sotsiaalsele toi-
metulekule, õpetades inimesi oma rahalisi ressursse 
oskuslikult kasutama ja võlgadesse sattumist enneta-
ma. Majandusnõustamise sisu on isiku tulude-kulude 
analüüs, pere eelarve koostamine ning oskusliku ma-
jandamise ja võlgade vältimise õpetamine. 

Ootame majandusnõustamisele Tallinna elanikke, kes 
soovivad saada õpetust, kuidas väikese sissetulekuga 
paremini hakkama saada. Majandusnõustaja vastuvõtt 
tööpäeviti aadressidel 
• Tuulemaa 6 
• Mahtra 44 

Võlanõustamise eesmärk on parandada rahalistesse 
raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. 
Võlanõustamise sisu on nõustamine ja teabe edasta-
mine võlgnike õigustest, kohustustest ja abisaamise 
võimalustest seoses tekkinud võlgadega ning abista-

mine dokumentide koostamisel ja taotluste esitamisel. 
Võlanõustamine on nõustav teenus, ainelist abi ei 

anta. 

Võlanõustaja vastuvõtt tööpäeviti aadressidel 
• Tuulemaa 6 
• Akadeemia 34 
• Mahtra 44 
• Männiku tee 92 (ligipääs ka liikumispuudega ini-

mestel) 

Kokkuleppel tulevad nõustajad teie asutusse rühmi 
nõustama, sh rääkima oskuslikust majandamisest ja 
võlgade ennetamisest ning kuidas võlgade tekkimisel 
toimida. 

Nii majandusnõustamine kui ka võlanõustamine on 
tasuta. 

Info ja registreerimine tööpäeviti kell 9–16 telefonil 
666 0886, e-posti aadressil volanoustaja@swcenter.ee. 
Täiendav info: http://www.swcenter.ee/teenused

Haigus, ootamatu trauma või li-
sanduvad aastad seavad paljud 
abivajajad silmitsi uue olukorra 
ja küsimustega. Paraku tuntakse 
oma murede pärast põhjendama-
tut valehäbi. 

Rohkem kui pool aastat on Mus-
tamäe teel nõustanud ka kesklinna 
abivajajaid Invaru abivahendikes-
kus. Sealne konsultant Kulla Väliste 
tõdeb, et sageli on professionaali 
poole pöördumine abivajaja jaoks 
tõeline eneseületus – seda enam, 
kui tegemist on isikliku probleemiga.

„Liikumisraskus, abivajaja 
hooldamine või iseenda eest hoolit-
semine on ikka veel teemad, mida 
on ka nõustajaga raske jagada,” 
nendib Väliste. „Oleme tegutse-
nud Mustamäel vaid pool aastat, 
kuid näeme juba praegu, kui suur 
eneseületus on abivajaja või tema 
põetaja jaoks kasvõi tasuta konsul-
tatsioonile tulemine, et oma murest 
rääkida. Samas mängib aga õige 
nõuanne suurt rolli, et inimene 
saaks jätkuvalt elada kvaliteetset 
elu.” 

Suurest kulust päästab üürimine
Väliste toob näite, et sageli ei julge 
abi vajav inimene unistadagi korra-
likumast liikumisabivahendist, sest 
kardab sellega kaasnevaid kulutusi.

„Näeme Mustamäel tihti, kui-
das uut ja tegelikke vajadusi täitvat 

abivahendit justkui vargsi piilutak-
se, tundes hirmu selle kõrge hinna 
üle ja tõdedes, et selline vahend 
pole ilmselt igaühele kättesaadav. 
Tegelikult on aga paljudele üllatav, 
et liikumise abivahendeid pole-
gi tarvis alati välja osta, vaid neid 
saab ka üürida,” räägib Väliste. 

Nii ratastooli, karkude, rulaatori 
kui ka käimisraami üürimine on pal-
judele kohane just seetõttu, et an-
nab võimaluse mittesobiv vahend 
soovi korral ümber vahetada ega 
lase abivahendil tervisliku seisundi 
muutudes nurka seisma jääda.

Eestis suurima üürivalikuga 
abivahendeid pakkuval Invarul on 
Väliste sõnul kesklinna abivajajate 
jaoks välja üüritud 204 erinevat 
abivahendit, mida saab esinduses 
kohapeal järele proovida. 

„Peamised üürijad on eakad, 
aga on ka tööealisi ja lapsi, kelle 
jaoks on abivahendi üürimine mu-
gav lahendus,” selgitab Väliste ja 
lisab, et ratastoole ja käimisraame 
on Invarul kokku mitu tuhat. Kasva-
va nõudluse tõttu tuleb abivahendi-
te hulka Mustamäe esinduses igal 
kuul suurendada. „Kuna iga abiva-
hend läbib enne korduvkasutusse 
minekut meie töökojas puhastus-
desinfitseerimise ja tehnilise hool-
duse, on vahendid ka pärast mitut 
kasutajat väga heas korras.”

Hea nõu ka isikliku mure korral
Kui liikumisabivahendite puhul te-
kib abivajajas hirm uue vahendi 
kalli hinna ees, siis põetus- ja hool-
dusabivahendite osas jääb piin-
likkustunde tõttu sageli nii mõnigi 
oluline küsimus küsimata. „Näiteks 
abivajajale mõeldud mähkme-
te puhul minnakse ja ostetakse 
sageli suur pakk üsnagi kalleid 
mähkmeid, mis ei pruugi sobida ja 
võivad igapäevaelu hoopis ebamu-
gavamaks teha. Samas on võimalik 
konsultandiga nõustamise käigus 
erinevaid mähkmeid uurida, vaja-
dused ja sobivad lahendused välja 
selgitada ja siis kasvõi paarikaupa 
erinevaid mähkmeid testimiseks 
osta,” selgitab Väliste. 

Paljud abivajajad saavad eri-
nevaid abivahendeid soetades ka 
neile määratud riiklikku soodus-
tust kasutada, mille osas abiva-
hendikeskuse konsultant vajadu-
sel lisainfot jagab.

Abivajajal pole vaja oma mu-
rega üksi olla või selle pärast 
piinlikkust tunda. „Oleme 25 aasta 
jooksul kõikjal üle Eesti abivajajaid 
nõustades igasuguseid muresid 
näinud ja kuulnud. Abivajaja, kes 
on oma murele vastuse ja lahendu-
se saanud, on abiks ka oma pere-
le ja lähedastele, sest tunneb end 
rahulolevama ja õnnelikumana,” 
usub Väliste. 

Kreeka keelest tõlgituna tähendab 
diagnostika „võimeline ära tundma”, 
see on diagnoosi panek ehk haiguse 
olemuse ja patsiendi seisundi seos. 
Paikapidav ja õigeaegne diagnoos 
on alus asjakohasele ravile ja pat-
siendi tervenemisele. Diagnostika 
tugineb eelmiste sajandite arstide 
kogemusele. Diagnostikateadus on 
aastate jooksul paralleelselt arene-
nud keemia ja bioloogiaga, optika 
ja mikrobioloogiaga. Olemas on 
võimalused ükskasjalikuks läbivaa-
tuseks ja saab kirjeldada paljusid 
haigusi.

Kui 40 aastat tagasi tulin tööle 
onkoloogiakeskusesse, võttis mind 
vastu sellel ajal kõige moodsam 
diagnostikakompleks, millega sai 
diagnoosida onkoloogilisi haigusi. 
Kui kaugel see oli tänapäevasest 
tehnoloogiast ja võimalustest! 
Praegu ei kujuta keegi ette, kuidas 
saab läbi ilma ultraheliuuringuteta 
või kompuuterdiagnostikata – siis 
polnud isegi selliseid mõisteid. En-
doskoopia oli lapsekingades, igas 
Tallinna haiglas oli üks-kaks gast-
roskoopi, mida hoiti nagu silmatera. 
Peamiselt kasutati röntgenit. Muutu-
si diagnostikas võib võrrelda inim-
konna kosmosevallutamisega – nii 
palju on muutunud.

Tavaliseks on saanud nii ühe-
kordne kui ka ööpäevaringne süda-
memonitooring. Moodsad aparaa-

did mitte ainult ei võimalda vaadata 
seedetrakti, kinnitamaks võimalikku 
haavandidiagnoosi, gastriiti või soo-
lestiku patoloogiat, võtta siseelundi-
test vajalikku materjali analüüsideks, 
vaid nende abil saab teha ka operat-
sioone ja raviprotseduure.

Sünnieelse diagnostikaga on 
võimalik jälgida loote arengut, MRI 
aitab välja selgitada haiguse varases 
staadiumis avalduvaid patoloogiaid. 
Ultraheliuuring annab pildi siseelun-
dite seisundist, kompuuterdiag-
nostika aga vigastustest või pato-
loogiatest. Üllatavalt kiiresti areneb 
isotoopdiagnostika.

Väga perspektiivne suund on 
erinevate haiguste biomarkerite 
otsing. Näiteks kui inimene põeb 
vähki, siis tema organismis sün-
teesitakse valke, mis normaaltin-
gimustel ei moodustu. Kui meil on 
selline „valgukaart”, siis on võimalik 
vähki diagnoosida varases staadiu-
mis ja tervenemise võimalus väga 
suur. Juba praegu suudetakse kind-
laks määrata märkimisväärne osa 
biomarkereid, nii onkoloogilistele kui 
ka teistele haigustele osutavaid. Uus 
suund on personaalne meditsiin 
ehk avastada patsiendil ainult talle 
iseloomulikud haigused ja kasutada 
ainult talle sobilikke ravimeetodeid.

Mõnes riigis on loodud tüviraku-
pank, et oleks võimalus ette näha 
võimalikke haigusi, sünteesida in-

dividuaalseid ravimeid ja kasvatada 
elundeid.

Moodne haigla kujutab endast 
väga keerulist kõrgtehnoloogilist 
organismi, kus töötavad kõrge 
kvalifikatsiooniga spetsialistid, kel-
lelt nõutakse mitte ainult sügavaid 
meditsiinialaseid teadmisi, vaid ka 
oskust kasutada kõiki uusi tehno-
loogilisi saavutusi. 

Lõpetuseks tahan öelda, et ei 
paneks imeks, kui 10–15 aasta 
pärast praktiseeriv arst, võrreldes 
diagnostika võimalusi, samuti häm-
mastuks, kuidas töötati sellistes 
„võimatutes tingimustes”. Ja minu 
meelest on see suurepärane, sest 
mida kiiremini meditsiin areneb, 
seda paremini ja kauem inimesed 
elavad.

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus osutab majandusnõustamise 
ja võlanõustamise teenust. 

Koos ühiskonnaga areneb ja täiustub uskumatult kiire 
tempoga ka kaasaegne meditsiin. Kui ütlen, et ajal, mis on 
möödunud, kui lõpetasin Tartu ülikooli, on tehnoloogiline 
progress meditsiinis olnud tähelepanuväärne, on seda vähe. 
Ajaleheartiklist ei piisa, et kirjeldada kõiki suuri muutusi, 
seepärast peatun ainult diagnostikal.

Üliõpilased jagavad tasuta õigusabi
Eesti Juristide Liidu kureeritud üliõpilaste õigus-
bürood alustasid tasuta õigusabi andmist Tallinna 
linnakantselei (Vabaduse väljak 7) teenindussaalis. 
Kvaliteetset õigusabi saab nii eesti kui ka vene keeles.

Nõustamine on elava järjekorra alusel esmaspäe-
val kella 10–16 eesti keeles, teisipäeval kella 14–16 

vene keeles, kolmapäeval kella 10–16 eesti keeles ning 
neljapäeval kella 10–16 ja reedel kella 10–14 eesti ja 
vene keeles. 

Raepress

27. jaanuar 2017

Salapärased täpid tähendavad punktkirja 

Braille kiri ehk punktkiri koosneb 
reljeefsetest punktikombinatsioo-
nidest, mida loetakse sõrmedega. 
Kombinatsioonide alus on nn kuus-
punkt – ülevalt alla kolm ja vasakult 
paremale kaks punkti. Igat tähte 
ja kirjavahemärki tähistab kindel 
punktikombinatsioon. Kirja välja-
töötamist alustas pime prantslane 
Louis Braille 1825. aastal. 

Pimedate eestlasteni jõudis 
punktkiri ülemöödunud sajandi vii-
masel veerandil. Aastakümneid oli 
see neile peamine võimalus kirjan-
dusega kursis olla. Nüüdisajal on 
lisandunud aga uued võimalused: 
helikandjatele loetud raamatud 
ning e-raamatute teksti kuulamine 
ekraanilugemis- ja kõnesünteesi-
tarkvara abil. See on toonud kaasa 
punktkirjakasutajate arvu vähene-
mise. Kõige usinamad punktkirja 
lugejad on pimedad lapsed.

Suurim punktkirjas raamatu-
te valmistaja ja laenutaja on Eesti 
Hoiuraamatukogu osakonnana 
töötav Eesti Pimedate Raamatu-
kogu. Punktkirjas raamatud on 
tavalistest tunduvalt mahukamad. 
Punktkiri ei ole jäänud siiski ainult 
raamatutesse ega jõudnud vaid 
ravimikarpidele ja liftinuppude-
le. Pimedatele arvutikasutajatele 
on teksti lugemisel ja kirjutamisel 
abiks punktkirjakuvar. 

Kui pimedad hakkasid kasuta-
ma nutitelefone, tekkisid problee-
mid puuteekraanil kirjutamisega. 
Tavaklaviatuuril kirjutamine oli aega- 
nõudev. Appi tuli rakendus, mis 
asendab tavalise klaviatuuri punkt-

kirjaklaviatuuriga. Ekraani kohale 
tuleb asetada kuus sõrme ja kopu-
tada ekraanile soovitud tähe punkti-
kombinatsioon. Telefoni sisestatud 
tähed on aga tavalised.

Salapärased reljeefsed täpid ravimikarpidel või liftinuppude 
juures on punktkiri, mille looja Louis Braille sünnist 
möödus 4. jaanuaril 208 aastat. Seda päeva tähistatakse 
ülemaailmse punktkirjapäevana.

Priit Kasepalu

Eesti Pimedate Raamatukogu 
teabejuht 

Punktkirjas on korrused tähistatud ka Tallinna linnavalitsuse hoones 
asuvas liftis.

Vladimir Afanasjev

kirurg-onkoloog
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Ingeborg Schultz  1.01.1922
Mikhail Shabalin  1.01.1925
Valve Sillaste  2.01.1926
Adelina Tsyganova  2.01.1927
Rayisa Gylvanova  4.01.1920
Marta Ainla        4.01.1925
Nadezda Frolova  8.01.1925
Lydia Mikk  9.01.1922
Vera Sutankina  9.01.1924
Elma Neiaru  9.01.1927
Ester Mägi 10.01.1922
Maria Tšervova 10.01.1926
Nina Varkki 11.01.1925
Elma Unt 14.01.1922
Zoja Lass 15.01.1921
Praskovia Tarasova 15.01.1927

Libe-Dine Kuremaa 15.01.1927
Rahil Sotnikova 16.01.1922
Jenny Kallisaar 18.01.1921
Arkadiy Nevostruev 19.01.1926
Linda Eesmaa 21.01.1921
Irene Grossberg 21.01.1926
Aurora-Julie Õng 23.01.1922
Evi Hint 23.01.1924
Linda Lettens 23.01.1927
Vladimir Funk 24.01.1918
Hilja Sosi 25.01.1922
Herta Närep 27.01.1923
Emilia Stroikova 30.01.1923
Velda Metsis 30.01.1925
Valentina Trofimova 30.01.1927
Antonina Petrova 31.01.1927

Palju õnne!

Kodulinna maja annab teada
SARJAS „VÄÄRTUS”:

29. jaanuaril kell 12 Kodulinna majas  
(Gümnaasiumi 3) ETV-s aastaid tagasi tehtud  
filmilood „RAEKOJA UUED SALADUSED” ja  
„LOHELUGU”

29. jaanuaril kell 14 vaatame ringi RAEKOJAS  
Elvira Liiver Holmströmi juhtimisel.

2. veebruaril kell 18 vaatame Kodulinna majas 
Videomeedia OÜ filmi „JAAN POSKA”.

4. veebruaril kell 14 vaatame Kodulinna majas  
Vana Baskini Teatri etenduse „JAAN POSKA  
SAAGA” salvestust. 

5. veebruaril kell 14  KÜLASKÄIK POSKA MAJJA
Maja tutvustab Pille Lang, Jaan Poskast ja tema 
ajast räägib Peeter Järvelaid.

12. veebruaril kell 14 ROOTSI-MIHKLI KIRIKUS on 
teejuht Sulev Mäeväli. 

19. veebruaril kell 14 LASTE VAIMSE TERVISE 
KESKUSES räägib Merike Martinson tallinlaste 
tervisest.

26. veebruaril kell 14 TALLINNA TOOMKIRIKUS 
Juhan Kilumetsa kommentaarid põnevatele  
avastustele

NB! Kõik sarjas „Väärtus” toimuvad tutvumiskäigud 
vajavad eelregistreerimist Kodulinna majas, 
tel 644 9867.

VASTLAPÄEVAEELNE PUDI-PADI LAAT 17. ja 18. 
veebruaril kella 12–17
Müügil käsitööd, majakaupa, põnevaid ümbrikke ja 
postkaarte, igasugust toredat pudi ja padi. Kodust 
moosi, taimeteed, näkse. Hulganisti erinevaid toole 
ja põnevaid laudu-pinke.

NÄITUSI on neli:
13 x VALTER – Edgar Valteri 13 toredat pilti

TÄHELEPANU, AJALOOPILDID! – harulduseks muu-
tunud kunagised koolitundide õppematerjalid

SIRJE MARIS HORMA – VARJUST VALGUSESSE. 
Lugu sellest, kuidas kunstiakadeemia tudengid tema 
maale restaureerisid.

SOOLAGLASUURITUD – Natalia Kuhi keraamika 
(kuni 17. veebruarini)

Näitustele pääseb esmaspäeval, teisipäeval, reedel 
kella 12–17, laupäeval ja pühapäeval kella 11–16.
Samal ajal on võimalus pääseda ka Nunnatorni kau-
du linnamüürile ja kolme torni ning majas mängida 
koroonat või lauatennist.

Kodulinna maja tuletab meelde, et kodulehel  
www.kodulinnamaja.ee on kahe konkursi mater-
jalid: fotokonkursi „Linnamüüri helinad” põhikiri ja 
tulevikku kavandatud ideevõistlus – kes ja kuidas 
kujutab ette Kodulinna maja tegevust aastast 2019. 
Tekkinud küsimustele on võimalik saada vastuseid 
Kodulinna majast teisipäeviti kella 16–18.

Tiina Mägi

8. veebruaril alates kella 11 KESKLINNA 
VAEGKUULJATE NÕUSTAMISPÄEV
Korraldaja KADRIMARDI OÜ

Nõustamispäeval anname nõu ja abi vaeg- 
kuuljatele vajalike kuulmis- ja teavitusabivahendite 
valikul ning nende edaspidisel kasutamisel. 
Tutvume, proovime ja soovi korral tellime. 
Kutsume hoolikamalt hoidma oma hindamatut 
varandust – kuulmist. Juttu tuleb kehtivast korrast 
abivahendite soetamiseks soodustingimustel. 
Nõustame tööandjaid, kes võtavad käimasoleva 
tööhõivereformi käigus oma ettevõttesse tööle 
vaegkuulja või kurdi ja näitame olemasolevaid 
lahendusi. Näitame kuulmispuudega tööotsijatele 
vajalikke tehnilisi võimalusi tööks kuulmis- ja 
teavitusabivahenditega. 
Täpsem info: Vaike Sarn (sotsiaalkeskuse juhataja 
asetäitja)  552 4745
Kaarel Saluste  (Kadrimardi OÜ)  511 5340                                  

9. veebruaril kell 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA
Tantsuks mängib LIIVABÄND
13. veebruaril kell 14 SÕBRAPÄEVAKONTSERT
Esineb meesansambel VIKERO, juhendaja Paul 
Ruudi
16. veebruaril kell 14 TERVISE NELJAPÄEVAK
KOHTUMINE psühhiaater JÜRI ENNETIGA
20. veebruaril kell 14 EESTI VABARIIGI   
99. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
Registreerimine Kesklinna sotsiaalkeskuse 
infolauas või telefonil 646 6123
27. veebruaril kell 14 REISIMULJED KEVADEL 
KÕRBES
Karakumi kõrbest jutustab ja näitab slaide JAAN 
KIVIALL
                        
AVATUD HEIDI TOOMINGA FOTONÄITUS

Kolmapäeviti kell 13–15 Kesklinna Pensionäride 
Ühenduse esinaise pr M. Sume vastuvõtt. 

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

Juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. Tasuta. 
Vajalik eelnev registreerimine infolauas või telefonil 
646  6123.

16. veebruaril kell 11–13 kolesterooli ja 
veresuhkru mõõtmine. Tasuta. Palume eelnevalt 
registreerida valvelauas või telefonil 646 6123.
          
Igal esmaspäeval kell 14–17 MTÜ Murtud 
Rukkilille Ühing juriidiline, sotsiaalne ja
meditsiiniline nõustamine represseeritutele.

Iga kuu esimesel esmaspäeval kell 14 Eesti 
Rindemeeste Klubi koosviibimised. 

Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kell 14.30 
Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised.

Tegutsevad ringid, kursused ja ansamblid. 

Tööd jätkab ja uusi hoolealuseid ootab eakate 
päevahoid.

AVATUD: E–R 9–17
Päevahoid avatud: E–R 7–19
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs sisehoovist) 
INFO: 646 6123 
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: 645 9029 
e-post: info@kesotskeskus.ee 
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee
                                                                     

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE 
VEEBRUARIKUU ÜRITUSED

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

OPNERI MAJA VEEBRUAR 2017
• L, 4. veebruar kell 19
 X Tallinna TALVEFESTIVAL
 Virgo Veldi (saksofon), Ralf Taal (kla-

ver). Koostöös Tallinna Kesklinna 
Valitsusega. Pilet 12/8 eurot

 Lisainfo: www.plmf.ee
• K, 8. veebruar kell 18
 III Rahvusvaheline Laste- ja Noorte 

Fes� val-Konkurss  SÕPRUS 2017
 �es� vali avakontsert
 Pilet 14/7 eurot
 Lisainfo: www.uncanto.ee
• P, 12. veebruar kell 17 
 SIIRI SISASK. Vabariigi sünnipäeva 

kuul on Hopneri Majal au võõrusta-
da harva lavadel esinevat ent oma 
lauludega iga eestlase südant puu-
dutavat Siiri Sisaskit. Kontsert ongi 
pühendatud isamaalistele laulude-
le. Esitamisele tulevad laulud nagu 
„Teel koju”, „Mis maa see on” jt.

 Pilet 15/12 eurot saadaval Pile� -
levis ja tund enne kontserdi algust 
kohapeal.

• E, 13. veebruar kell 18 
 MAAILMARÄNDURITE KLUBI
 Külalisteks on Tõnu Pihelgas
 Maailmarändur ja Ees�  Matkaliidu 

asepresident Tõnu Pihelgas jagab 
kogemusi kahe tuntud Euroopa 
matkaraja kohta – Korsika saarel 
„GR20” Korsika saarel ning „Haute 
Route” Prantsuse ja Šveitsi Alpides.

 Sissepääs 2 eurot
• R, 17. veebruar kell 19 
 „PÄRIPÄEVA”
 Krista Citra Joonas (bansuri ja tan-

pura), Jaak Johanson (laul, kitarrid, 
parmupill, mängutoos). Citra män-
gib oma kumavaid bansuri-fl ööte ja 
kuulda saab mitmeid tões�  sündi-
nud lugusid, nagu „Sundari”, „Ärk-
lituba”, „Allikamaja”, „Päripäeva”. 
Jaak laulab omi laule, mõnda mis 
vähe kuuldud, mõnd lemmiklaulu, 
mõnd kuulmata rahvalaulu, mõnd 
laulu, mis kohapeal soovituks osu-

tub. Kui õhtu lubab, kõlab ka õh-
tu-raaga. Pilet 14/10 eurot saadaval 
Pile� levis ja 1 tund enne kontserdi 
algust kohapeal.

KURSUSED
• KESKAEGSE KLEIDI 

VALMISTAMISE KURSUS. 
 T, 7. veebruar kell 18 
 Juhendaja Jana Volke. Sissejuhata-

vale kokkusaamisele järgnev koh-
tumine, et juba valitud tegumoe ja 
eskiiside põhjal lõigete ning mater-
jalidega töiselt edasi minna. 

 Töötoad toimuvad kord kuus teisi-
päevi� . Lisainfo ja registreerimine: 

 huvi@hopnerimaja.eu. 
 Osalustasu 10 eurot kord

• NOORTE 
VANAMUUSIKASTUUDIO

 Nelja�äevi�  kell 16.30–17.30
 Õpetaja Maria Staak. 
 Osalustasu 20 eurot kuus
 Info ja registreerimine:
 info@hopnerimaja.eu

• LASTE VANAMUUSIKASTUUDIO 
 Lau�äevi�  kell 12–13
 Muusikaring eelkooliealistele laste-

le (3–6a). Õpetaja Maria Staak 
 Osalustasu 18 eurot kuus
 Info ja registreerimine: 
 info@hopnerimaja.eu

• HOPNERI MAJA TEATRITRUPP 
tudengitele ning gümnaasiumi-
ealistele noortele

 Teisi�äevi� , algusega kell 17
 Juhendaja Meelis Sekk 
 Osalustasu 18 eurot kuus
 Info ja registreerimine: 
 info@hopnerimaja.eu

• LASTE JOOGA
 Nelja�äevi�  kell 15–16
 Noorem kooliiga (7–10 a)
 Juhendaja Kalli Suga
 Osalustasu: 9 eurot 1 tund, 30 eu-

rot kuu. Lisainfo ja registreerimine: 
info@kallikodu.ee

• EAKATE JOOGA
 Teisi�äevi�  kell 12
 Juhendaja Kalli Suga
 Lisainfo ja registreerimine: 
 info@kallikodu.ee või 5560 1768

SEENIORIDE ÜLIKOOL
NB! Seenioride ülikooli kohad on täis!

• K, 1. veebruar kell 12
 PSÜHHOLOOGIA
 „Vanavanemate roll laste pereelus”
 Rita Rätsepp, psühholoog

• K, 8. veebruar kell 12
 PSÜHHOLOOGIA
 „Ülitundlik inimene”
 Kadri Riisik, kogemuskoolitaja

• K, 15. veebruar kell 12
 TERVIS
 „Teadlik toitumine ja elus� il vane-

mas eas”. Sandra Tamm, teadliku 
toitumise ja elus� ili nõustaja

• K, 22. veebruar kell 12
 AJALUGU JA KULTUUR
 „Georg Ots – tema hobid, inimlikkus 

ja pere”. Marika Palu, Ees�  Teatri- ja 
Muusikamuuseum

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

NÄITUSED
24. jaanuar – 24. märts
Ashot Jegikjan (maalid)
„Mummuistlik tool”
Maailm me ümber on täis täppe ja 
ringe ja rõngaid ja mummusid... kuhu 
vaid vaatad!
Näitus „Mummuistlik tool” kutsub 
vaatajat mängima mummuistlike 
mõtetega ja otsima salapärast mum-
muistlikku tooli – pildilt, ruumist, või 
hoopis enda sisemaailmast.

27. jaanuar 2017

Lauluväljakul algab raadiotorni ennistamine
Raadiotorni rekonstrueerimise 
ehitushankes osales õigeaegselt 
esitatud pakkumusega kokku seit-
se firmat. Objekti käisid vaatamas 
ja hindamas mitme tuntud ehitus-
firma esindajad.

„Lauluväljaku raadiotorn on ehi-
tatud 1960. aastal ja kuulub laulu-
väljaku ühtsesse kultuur-ajaloolisse 
kompleksi. Läbi aegade on tornist 
kommenteeritud kõiki laulupidusid 
ning korraldatud raadio- ja teleüle-
kandeid. Nii see ka jätkub. Raadio-
torn on aga tugevalt amortiseerunud 
ega vasta enam kaasaegsetele ehi-
tus- ja ohutusnõuetele,”  kommen-
teeris lauluväljaku juhataja Riho 
Rõõmus. 

Pakkumiste esitamise tähtaeg 

oli 22. detsember 2016. Edukaks 
tunnistati Tarrest LT pakkumus. Ava-
tud hankemenetlust korraldas AS 

Telora-E, kes teeb ka rekonstruee-
rimise ajal omanikupoolset ehitus-
järelevalvet.

Suvel toimuvaks noorte laulupeoks peavad tööd olema lõpetatud.
Foto: Galina Parmask
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Tartu mnt 84 ja Tartu mnt 84d kinnistu de-
tailplaneeringu koostamine 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 14. det-
sembri 2016 istungil algatada Tartu mnt 84 
kinnistu ja Tartu mnt 84d kinnistu detailpla-
neeringu koostamise. Kesklinnas asuva pla-
neeritava maa-ala suurus on 0,52 ha. Detail-
planeeringu koostamise eesmärk on määrata 
ehitusõigus Tartu mnt 84 ja Tartu mnt 84d kin-
nistule kuni 14 maapealse ja kuni 2 maa-aluse 
korrusega äriruumidega elamute rajamiseks, 
kõrgusega olemasolevast maapinnast kuni 45 
m, ja kruntide kasutamise tingimused.

Endla tn 13, Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 kin-
nistu detailplaneeringu koostamine 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 21. det-
sembri 2016 istungil algatada Endla tn 13, 
Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 kinnistu detail-
planeeringu koostamise. Kesklinnas asuva 
planeeritava maa-ala suurus on 0,46 ha. De-
tailplaneering koostatakse eesmärgil liita Lõk-
ke tn 3a ja Lõkke tn 5 kinnistud ning määrata 
moodustatava krundi sihtotstarbeks äri- ja 
elamumaa, määrata Endla tn 13 kinnistu siht-
otstarbeks äri- ja sotsiaalmaa (ühiskondlike 
ehitiste maa), määrata ehitusõigus moodus-
tatavale krundile ja Endla tn 13 kinnistule kuni 
7 maapealse ja kuni 2 maa-aluse korrusega 
hoonete ehitamiseks ning kruntide kasutami-
se tingimused.

Teade Pärnu mnt 43b kinnistu detailplanee-
ringu avalikust väljapanekust  

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajava-
hemikul 30.01–13.02.2017 Tallinna Linnava-
litsuse 21. detsembri 2016 korraldusega nr 
1962-k vastuvõetud Pärnu mnt 43b kinnistu 
detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus 
on 0,10 ha. Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil muuta Pärnu mnt 43b kinnistu 
sotsiaalmaa sihtotstarve elamumaaks ning 
määrata ehitusõigus Pärnu mnt 43b kinnistule 
kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
mitme korteriga elamu ehitamiseks ja krundi 
kasutamise tingimused. Ühtlasi muudetakse 
otsusega Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 
2014 korraldusega nr 31-k algatatud „Pärnu 
mnt 43b kinnistu ja Riigimaa 59 kinnistu de-
tailplaneeringu” nimetust ja loetakse uueks 
nimetuseks „Pärnu mnt 43b kinnistu detailpla-
neering” samuti muudetakse planeeritud maa-
ala piiri ja vähendatakse planeeritud maa-ala 
0,13 hektarilt 0,10 hektarini. Detailplaneeringu 
materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul 
tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses 
Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna 
Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, 
I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15–18.00, 
teisipäevast neljapäevani 8.15–17.00 ja reedel 
8.15–16.00. Detailplaneeringu jooniste ja sele-
tuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeerin-
gute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Teade Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnis-
tute detailplaneeringu ja keskkonnamõjude 
strateegilise hindamise avalikust välja- 

panekust  
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 

Linnaplaneerimise Amet avalikustavad aja-
vahemikul 15.02–2.03.2017 Tallinna Linna-
valitsuse 14. detsembri 2016 korraldusega 
nr 1867-k vastuvõetud Tartu mnt 13 ja Tartu 
mnt 15 kinnistute detailplaneeringu ning 
keskkonnamõjude strateegilise hindamise. 
Planeeritava ala suurus on 0,78 ha. Detailpla-
neering on koostatud eesmärgil muuta kinnis-
tute piire ja maakasutuse sihtotstarbeid ning 
määrata ehitusõigus Tartu mnt 13 kinnistule 
kuni 13 maapealse ja 2 maa-aluse korruse-
ga äriruumidega korterelamu ehitamiseks ja 
Tartu mnt 15 kinnistule kuni 18 maapealse 
ja 2 maa-aluse korrusega eluruumidega äri-
hoone ehitamiseks ning kruntide kasutamise 
tingimused. Keskkonnamõjude strateegilise 
hindamise avaliku väljapaneku tulemusi tut-
vustav arutelu toimub 9. märtsil 2017 kell 
14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis 
Nunne tn 18.  Detailplaneeringu materjalidega 
saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda töö-
päeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne 
tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Lin-
navalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I 
korruse infosaalis esmaspäeval 8.15–18.00, 
teisipäevast neljapäevani 8.15–17.00 ja ree-
del 8.15–16.00. Detailplaneeringu jooniste ja 
seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna pla-
neeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.
ee/tpr. Keskkonnamõjude strateegilise hinda-
misega saab tutvuda: http://www.tallinn.ee/
est/Tartu-mnt-13-ksh

27. jaanuar 2017

Abilinnapea Merike Martinson kuulutas nädal tagasi ühe pika ja eduka töö lõppenuks. Foto: Raivo Lott

Tarbija ei saa nõuda aegunud kinkekaardi vastuvõtmist
Kinkekaart on levinud kingitus, 
mida saaja ei tarvitse kasutada 
kohe, vaid ootab selleks parimat 
võimalust. Nii võib aga ühel hetkel 
selguda, et kaardi kasutamise täht-
aeg on möödas. Mida siis teha?

Oluline on teada, et kinkekaart 
antakse välja vastavalt kinkekaardi 
andja tingimustele. Seejuures sea-
duses ei ole sätestatud, millise 
tähtaja võib kaupleja kinkekaardi 
kasutamiseks määrata ning kaardi 
kehtivusaeg hakkab jooksma het-
kel, kui tarbija selle ostab. Näiteks 
võib kaupleja kehtestada, et kinke-
kaart kehtib ainult selles kaupluses, 
kus see on väljastatud ning kehti-

vusaeg on üks aasta väljastamise 
kuupäevast ja rikutud kinkekaart ei 
kehti. 

Kui tarbija ostab kinkekaardi, 
on ta sellega väljendanud kaardi-
müüja pakkumusega nõustumist. 
Kui kinkekaardile on märgitud keh-
tivustähtaeg, on nad leppinud kok-
ku selles, et kaardi ostjal on õigus 
nõuda kinkekaardi alusel kauplejalt 
kohustuse täitmist kuni vastava 
tähtpäevani. 

Mõnikord ei olegi kinkekaardile 
märgitud kehtivusaega, aga see ei 
tähenda, et kaart kehtiks igavesti. 
Kui kinkekaardil ei ole kirjas selle 
kehtivusaja lõppu, laieneb kin-

kekaartidele üldine tsiviilõiguslik 
nõude aegumise tähtaeg ehk kolm 
aastat ostust. Nimetatud kolmeaas-
tane aegumistähtaeg ei kehti juhul, 
kui kinkekaardile on märgitud, et te-
gemist on aegumatu kinkekaardiga.

Juhul, kui tarbija pöördub kaup-
leja poole tähtaja ületanud kinke-
kaardiga, on kauplejal õigus otsus-
tada, kas ta võtab selle vastu või 
keeldub. Keeldumise korral ei ole 
tarbijal õigus seda nõuda. 

Heli Põder

tarbijakaitseameti tarbijate 
teenindustalituse jurist

Ühistransporti ilmub QR-pilet

Piletimüügisüsteemi arendamisega 
lisanduvad QR-pilet, uus nutisead-
merakendus ja uued linnapileti (Tal-
linn Card) liigid. Pargi&Reisi-süs-
teemis saavad lisaks pargitud auto 
juhile tasuta sõidu õiguse kaassõit-
jad ning suureneb ühiskaarte tagasi 
ostvate müügipunktide hulk.

Sõiduõigust tõendavaks doku-
mendiks saab kas paberpilet, elekt-
rooniline pilet või QR-pilet. Lisandu-
va QR-pileti olemasolu tõendatakse 
valideeritud piletikoodiga. QR-pileti 
kood valideeritakse ühissõiduki 

esiukse juures. Selleks asetatakse 
nutiseadme ekraanil kuvatav või pa-
berile prinditud QR-pilet koodilugeja 
ekraani juurde.

QR-pileti saab kõige mugava-
malt osta kasutades veebipoest 
(App Store, Google Play) alla laa-
ditud tasuta nutiseadmerakendust. 
Samuti saab QR-pileti osta veebi-
lehelt www.pilet.ee. Ostetud pilet 
kuvatakse veebilehel koodina ja 
saadetakse ka ostja e-posti aad-
ressile, kust selle saab soovi korral 
paberile printida või nutiseadmesse 

salvestada. Nagu sõidukijuhilt oste-
tud pilet, on ka QR-pilet sõidukorra-
põhine, kuid seda ostes saab valida 
sõidukordade arvu ühest kümneni. 
Igal valideerimisel võetakse QR-
piletilt üks sõidukord vähemaks ja 
validaatori ekraanil kuvatakse järe-
lejäänud sõidukordade arv.

Muudatused jõustuvad 1. veeb-
ruaril 2017.

Raepress

Tallinnas muutub ühissõidukis sõidu eest tasumise kord, 
olulisim on QR-pileti kasutuselevõtt.

Muutkem oma kodu turvaliseks

Hiljuti raputasid Eestit traagilised 
vingumürgistusest põhjustatud sur-
majuhtumid.

Seetõttu pole liiast panna kõigile 
gaasiseadmete omanikele südame-
le, et õnnetuse vältimiseks lastaks 
oma gaasiseadmeid kontrollida. Kel 
on kodus gaasiveesoojendi, -pliit 
või -katel, peaksid kindlasti veendu-
ma, et seadmed oleksid ka korras 
ja kontrollitud. Nii saab muuta kodu 
turvalisemaks. 

Vingugaasiandur teavitab, kui 
vingugaasi kontsentratsioon õhus 
on ohtlikult suur. Andur on vajalik 
ruumis, kus on näiteks ahi, kamin, 
gaasiboiler või -pliit – ka vale regu-
leerimise korral võib tuppa tungida 
mürgine ving. 

Üks vingugaasiandur on mõel-
dud kasutamiseks ühes ruumis, 
kuna seade näitab vaid anduri juu-
res levivat vingugaasi taset. Kui vin-
gu võib tekkida teisteski ruumides, 
tuleks ka sinna andur paigaldada.  

Milles seisneb vingugaasi ohtlikkus? 
Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) 
on värvitu, lõhnatu ja maitsetu 
gaas, mis võib levida õhus, ilma 
et meil sellest aimugi oleks. Mida 
kauem inimene vingugaasi sisal-
davas keskkonnas viibib, seda ma-
dalamaks langeb nn töövõimelise 
hemoglobiini sisaldus tema veres. 
Vingugaas tekib orgaanilise aine 

mittetäielikul põlemisel, kui õhuhap-
niku ligipääs on kehv. Eriti halvasti 
taluvad vingu väikelapsed, vanurid, 
südame- ja hingamisprobleemide-
ga inimesed ja koduloomad. 

Organismi satub vingugaasi 
sissehingatava õhuga. Oluline on 
vingumürgistust ära tunda. Mürgis-
tuse kergele astmele on iseloomulik 
peavalu, peapööritus, kohin kõr-
vades, õhupuudustunne, iiveldus, 
väsimus, üldine nõrkus ja apaatsus. 
Mürgistuse süvenemisel tekib elu-
tähtsates organites halvatus, tugev 
peavalu, oksendamine, unisus, kiire 
pulss, krambid. Seejuures teadvus 
säilib, s.t inimene saab aru tekkinud 

ohu suurusest ja tahab ohtlikust 
keskkonnast väljuda, kuid ei suu-
da. Järgneb teadvusekadu, seiskub 
hingamine ja süda lakkab löömast. 
Kiire abi korral mürgistusnähud 
mööduvad ja inimene taastub. 

 
Esmaabi: vingumürgistuse tunnus-
te ilmnemisel tuleb inimene viivita-
matult viia värske õhu kätte, vabas-
tada pigistavatest rõivastest, katta 
soojalt ning kutsuda kiirabi.

NB! Vingugaasiandur ei asenda 
suitsuandurit ega vastupidi. Kvali-
teetsed andurid on müügil e-poes 
www.suitsuandur.ee.

Eelmine Kesklinna vanem Alar Nääme andis vahetult enne jõule Kesklinna 
päästekomando pealikule Kristo Leotootsile üle 50 vingugaasiandurit, et 
need paigaldataks vähekindlustatud perede kodudesse.  Foto: Jannu Kuusik

Balti Tuleohutus OÜ paigaldab koostöös Kesklinna valitsuse 
ja päästeametiga vähekindlustatud lastega peredele, 
kes elavad gaasiveesoojendiga majas, niiskuskindlad 
vingugaasiandurid. Ülevaatuse käigus kontrollitakse ka 
gaasiseadmete seisukorda. 

Kesklinnas paranesid sotsiaaltöötingimused

Tallinn toetab väärthoonete restaureerimist 

Kesklinna valitsuse tellimusel ning 
linna sotsiaal- ja tervishoiuameti 
rahastamisel paigaldati Kesklinna 
sotsiaalhoolekande osakonna 
ruumidesse Pärnu maanteel kaua- 
oodatud ventilatsioon.

Tallinna abilinnapea Merike 
Martinsoni sõnul oli tegu pikaaeg-
se probleemi lahendamisega. „Et 
Kesklinna sotsiaaltöötajate töömaht 
on oluliselt tõusnud, oli ka tarvis 
töötingimusi parandada, et ruu-
mides tunneksid end paremini nii 
töötajad kui ka kliendid,” ütles Mar-
tinson. Nüüd on loodud nüüdisaeg-
sed töötingimused, kus on võimalik 

normaalselt töötada ja häbitundeta 
kliente vastu võtta, lisas abilinna-
pea. „Ehkki remonditööd ei kuulu 
enam ameti eelarvest tehtavate 
investeeringute alla, tuldi meie pi-
kaajalisele taotlusele ometi vastu ja 
eraldati sundventilatsiooni ehitami-
seks vajalik summa 75 360 eurot,” 
selgitas Kesklinna sotsiaalhoole-
kande osakonna juhataja Marje 
Paljak, kes eriliselt tänas Tallinna 
sotsiaal- ja tervishoiuametit vastu-
tuleku eest.   Vajaduse sundventilat-
siooni järele tekitasid pakettaknad, 
mis paigaldati juba 2002. aastal 
osakonna ruumes tehtud remondi 

käigus. Seetõttu võeti Pärnu maan-
tee 9 maja 2008. aastal investeerin-
gute nimistusse, töödeni jõuti siiski 
alles läinud hilissuvel. Riigihanke 
tulemusel tegi ehitustöö mõne kuu-
ga ära OÜ Viljandi Õhumeister.

„Meie osakonna töötajate jaoks 
oli see suurepärane näide heast 
tahtest ja laitmatust töökultuurist,” 
hindab Marje Paljak. „Oleme üht-
viisi tänulikud nii linna sotsiaal- ja 
tervishoiuametile kui ka ehitajale. 
Sedavõrd korrektselt oma töösse 
ja lepingupartnerisse suhtuvaid ini-
mesi kui selles Viljandi firmas nägin 
oma elus esmakordselt.”  

Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond 
võtab kuni 1. märtsini vastu restaureerimistoetuse 
taotlusi. 

Toetatakse kultuurimälestiste, vanalinna muinsus-
kaitsealal ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel paik-
nevate hoonete ning üldplaneeringuga määratud väär-
tuslike hoonete restaureerimist, konserveerimist, algsel 
kujul taastamist või optimaalsete säilitustingimuste 
tagamist.

Restaureerimistoetusteks on eraldatud 90 000 eurot, 
suurim toetussumma on 10 000 eurot (kuni 75% res-
taureerimistöö maksumusest). Toetatakse töid, mida 
alustatakse pärast taotluse rahuldamise otsuse tege-

mist ja lõpetatakse hiljemalt 30. novembriks 2017. 
Taotlusele tuleb lisada kooskõlastatud dokumen-

tatsiooni alusel võetud kolm hinnapakkumist, milles 
on kirjeldatud toetuse arvelt kavandatavad tööd, kasu-
tatavad materjalid vastavalt heale restaureerimistavale 
ja fotod originaalobjektist. Vallasmälestise puhul tuleb 
lisada tegevusloaga restauraatori hinnang restauree-
ritava objekti tehnilisele seisukorrale. Toetust ei anta 
miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone inter-
jööridetailide restaureerimiseks.

Taotlusi võetakse vastu 1. märtsini. Täpsem info ja 
taotluse vorm http://www.tallinn.ee/ehitus/.
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Беспокойство, которое жители Старого города высказывали по поводу ночных правона-
рушений и шума от многочисленных увеселительных заведений, годами вызывало массу 
эмоций. Для решения проблемы вели переговоры, призывали содержателей баров к со-
трудничеству, предлагали разные варианты выхода из ситуации.

К сожалению, к удовлетворяющей стороны договоренности прийти не удалось и го-
родская управа была вынуждена в октябре 2015 года решительно вмешаться. Девять 
баров в Старом городе обязали прекратить продажу алкоголя с полуночи до пяти часов 
утра, а в ночь на выходной в промежутке от часу ночи до пяти утра. Было также введено 
ограничение на время предложения услуг общепита и развлекательных программ. Цель 
была поставлена правильная: обеспечить общественный порядок в окрестностях улиц 
Суур-Карья, Вана-Пости и Мюйривахе.

В этом шаге мэрии не было ничего радикального и во введенных ограничениях были 
учтены также интересы содержателей баров. Тем не менее, собственники развлекатель-
ных заведений подали на город в суд, проявив тем самым нежелание идти на компро-
мисс.

На сегодняшний день судебная тяжба завершилась решением окружного суда, в 
котором говорится, что поданная предприятиями  OÜ Valli, Lab OÜ, Acacia Trade OÜ, Taco 
Express OÜ, Nimeta Management OÜ, St.Patrick’s OÜ и Kanteron BVI OÜ жалоба не подлежит 
удовлетворению. Иными словами, распоряжение Таллиннской городской управы в отно-
шении всех этих предприятий является законным.

Суд при этом отметил, что распоряжение городских властей действительно ограни-
чивает свободу предпринимательства и право собственности истцов, оно также может 
сократить их доходы, однако заинтересованность людей в том, чтобы сохранить непри-
косновенность своего дома и защитить свое здоровье, а также общественный интерес в 
отношении безопасной среды весомее заинтересованности истцов получить возможно 
более высокую прибыль.

Суд счел вероятным, что в результате введения в отношении баров ограничения во 
времени продажи алкоголя, предоставления услуг общепита и развлекательных про-
грамм может сократиться количество посетителей, по ночам собирающихся на улицах 
Суур-Карья, Мюйривахе и Вана-Пости. Как следствие, уменьшится шум, вызванный как 
играющей в барах музыкой, так и уличным гамом. Скорее всего сократится и количество 
нарушений общественного порядка и правонарушений в этом районе.

Предприниматель как член общины
Решение суда создает прецедент, поскольку на первый план четко поставлены ожидания 
общины и подтверждено, что в угоду коммерческим интересам нельзя нарушать основ-
ные права людей. Теперь можно быть уверенным в том, что ситуация в т. н. «Бермудском 
треугольнике» улучшится.

И все же собственники баров пообещали обжаловать решение окружного суда в Госу-
дарственном суде. Хочется надеяться, что в конце концов они осознают бесплодность по-
пыток доминировать в отстаивании своих интересов. Противостояние – не лучший способ 
решать разногласия.

От собственников развлекательных заведений на улицах Суур-Карья, Мюйривахе и 
Вана-Пости, а также других районов центра города ждут, что они станут вести себя как 
члены местной общины и действовать в ее интересах. Есть множество примеров того, как 
умные и активные предприниматели вдохнули жизнь в местный бизнес либо сумели при-
дать ему новые перспективы. Почему бы этому не происходить и у нас в Старом городе?!

  Без сомнения, безудержная торговля алкоголем в заведениях общепита в Старом 
городе является не единственным способом получить доход. На самом деле можно по-
думать о том, какие близкие к дому развлечения можно было бы предложить местным 
жителям и таким образом привлечь их. Другими словами, сейчас самое время пораз-
мышлять о новых бизнес-моделях в условиях, когда ужесточающаяся по всей Европе 
алкогольная политика урезает поле действия ориентированных на повальное пьянство 
баров и в Эстонии.

Старый город предлагает бесчисленные возможности для культурного отдыха и раз-
влечений. И хотя это требует основательной продуманности и более значительного вкла-
да, чем ныне действующая бизнес-модель, овчинка стоит выделки. Если больше считать-
ся с ожиданиями окружающих тебя людей, если позиционировать себя как часть местной 
общины, не придется больше вести судебные тяжбы. А если исправится реноме баров, то 
наш Старый город станет еще привлекательнее. Такой результат ведь удовлетворит всех!

Вместо судебных споров – 
сотрудничество!

Управа Кесклинна

 www.plmf.ee  |  www.tallinn.ee/kesklinnОТКРЫТИЕ 3.02 в 18.00 на Ратушной площади | 

В З Г Л Я Н И  И  О Т К Р О Й  С Е Р Д Ц Е
ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТАЛЛИННА

3.–11.
февраля

2017  

На праздничное открытие Таллиннского зим-
него фестиваля на Ратушной площади жите-
лей и гостей города приглашают 3 февраля 
в 18.00, чтобы послушать музыку и полюбо-
ваться игрой красок световых инсталляций. 
На купольной сцене выступят с концертом уча-
щиеся детских музыкальных школ, на фасаде 
ратуши можно увидеть как видеомеппинг, так 
и прямую трансляцию начинающегося в 19.00 
в зале ратуши концерта молодых оперных со-
листов. 

Помимо открывающих фестиваль меро-
приятий, с 3 по 5 февраля в уличных кафе на 
Ратушной площади можно попробовать пред-
лагаемые там напитки и закуски.  

Представитель НКО Valgusklubi  Эло Лийв 
говорит, что в этом году впервые попробуют 
соединить традиционный музыкальный зим-
ний фестиваль и фестиваль света. 

«В рамках зимнего фестиваля мы объ-
единяем музыку и световые инсталляции, вся 
Ратушная площадь приобретет необычный 
вид. Мы подчеркнем визуально невидимые 
связи, которые соединяют нас в этом городе 
и мире. От света в каждом из нас зависит свет 
всего мира. Ждем всех смотреть и слушать!» – 
приглашает автор световых инсталляций Эло 
Лийв.

Девиз фестиваля «Взгляни и открой серд-
це» указывает на инициативу благотворитель-
ности: фестиваль направлен на поддержку 
Союза многодетных семей Таллинна и Харью-
маа. Свой вклад может внести любой человек, 

который купит билет на концерты в рамках 
фестиваля, проходящие в самых красивых 
залах Старого города, или придет 5 февраля в 
15.00 на благотворительный гала-концерт в 
церкви Роотси-Михкли, где выступят струнный 
оркестр Эстонской академии музыки и театра 
и солисты.  

Художественный руководитель Фонда 
музыкантов  Пилле Лилль уверена: «Помогая 
многодетным семьям, мы открываем свое 
сердце всему хорошему, что нас окружает, и 
создаем тем самым для всех детей возмож-
ности лучшей жизни». 

Концерты фестиваля продлятся до 11 фев-
раля. Исполнители – выдающиеся эстонские 
музыканты и гастролеры. На заключительном 
концерте фестиваля 11 февраля в 19.00 в Доме 
Братства черноголовых выступит один из са-
мых признанных в мире пианистов Ловро По-
горелич из Хорватии. 

Фестиваль впервые проводят в сотруд-
ничестве Таллиннская Кесклиннаская управа, 
НКО Valgusklubi и Фонд музыкантов Пилле 
Лилль. 

См. дополнительную информацию  
www.tallinn.ee/kesklinn  и www.plmf.ee. 

Таллиннский зимний фестиваль 
несет свет и музыку
С 3 по 11 февраля в самом сердце Таллинна пройдет зимний фестиваль, 
предлагающий игру света и музыку.

Своим решением от 25 января Тал-
линнская городская управа доверила 
мне почетную должность старейшины 
района Кесклинн. Речь идет об очень 
ответственной работе, которая требует 
полной отдачи. Поскольку Кесклинн счи-
тается визитной карточкой столицы и 
тем самым всей Эстонии, очевидно, что 
он должен быть хорошо ухожен. Разуме-
ется, Кесклинн – это не только красивая 
визитная карточка, но и дом для более 
чем 60 000 человек.   

Сердце Таллинна с его быстрым темпом 
– это место, где процветает предпринима-
тельство и встречаются Тоомпеа и нижний 
город, государственная и муниципальная 
власть. Ни одна другая часть города не может 
предложить красные крыши Старого города 
в комплекте с возвышающимися в отдале-
нии современными стеклянными башнями, 
площадь Свободы и озеро Юлемисте, драма-
тический и оперный театр, не говоря уже об 
острове Аэгна. Это многоликая и особая часть 
города. 

Именно эта многоликость влечет за собой 
и противоречивые вопросы, которыми при-
ходится заниматься району. Какими должны 
быть отношения между Старым городом как 
известным местом проведения праздников 
и объектом, внесенным в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, как должны сочетаться 
плавное автомобильное движение и удобство 
пешеходов, как должны соотноситься раз-
витие предпринимательства и застройка по-
следнего свободного городского пространства. 
Ответы на эти вопросы связаны с жизненным 
подходом и мировоззрением каждого чело-
века, ведь в разные времена развитие центра 
города ориентировано по-разному. 

В своей работе в качестве старейшины 
Кесклинна я прежде всего буду обращать 
внимание на вопросы, связанные с благо-
устройством и безопасностью. Не менее важ-
но  сформировать городское пространство, 
сосредоточенное на человеке, увеличить ком-
форт для пешеходов и предоставить местным 
жителям более целостную жилую среду. Здесь 
должны одинаково хорошо себя чувствовать 

местные жители, люди, работающие в этом 
районе, и гости города. 

Нередко, когда вместо одинаково хороше-
го ощущения сталкиваются различные пред-
почтения, в силу чего приходится искать как 
можно более широкий компромисс. Руковод-
ство столь большой частью города не является 
лишь выполнением бюрократических норм, 
это также видение и предвидение проблем, 
учет интересов жителей Кесклинна и достиже-
ние компромисса между различными пред-
почтениями. Кесклинн должен быть хорошим 
местом, чтобы здесь жить. Кесклинн должен 
быть хорошим местом, чтобы здесь работать. 
Кесклинн должен быть хорошим местом, что-
бы его посещать. Так просто, но в то же время 
так сложно! 

Надеюсь, что наш общий путь с кесклин-
насцами будет приятным и в первую очередь 
вы найдете решение своих проблем именно 
благодаря Кесклиннаской управе. Мне выпала 
большая честь быть старейшиной района для 
жителей Кесклинна. 

Дорогие жители Кесклинна!

Старейшина района Кесклинн Таави Пукк (27) родился в Пярну, окончил Пярнускую гуманитарную гимна-
зию Сютевака и факультет социальных наук Таллиннского технического университета по специально-
сти административное управление, в настоящее время продолжает учебу по этой же специальности 
в магистратуре. Работал советником фракции Центристской партии в Рийгикогу, референтом мэра 
Таллинна, советником по связям с общественностью городского собрания, с 2010 года руководил связями 
с общественностью в Центристской партии. 

Хобби Таави Пукка – литература, садовые и строительные работы, любительский спорт. В 2008 
году он написал краеведческую книгу «На родине лето. От мызы Сурью до совхоза», а также является ав-
тором статей в местных и общегосударственных изданиях. Пукк женат, в семье растет дочь. 
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Перечислим 14 важнейших инвести-
ций начавшегося года в нашей части 
города.

Реконструкция парка Таммсааре
Зеленая зона в самом центре города 
в этом году получит новое  оформи-
тельское и концептуальное решение. 
Основой реконструкции является вы-
игравшая конкурс идей, проведен-
ный Департаментом городского пла-
нирования в 2012 году, работа „Belle 
Epoque“. Ее авторами являются Отть 
Кадарик, Михкель Тюйр, Катерина Ве-
эрде и Кадри Тамме. На приведение 
парковой зоны в порядок в бюджете 
отводится 2,2 млн евро, с помощью 
которых будет создана безопасная 
зона отдыха с современным оформ-
лением.

Строительство улицы Рейди
Это крупнейший инфраструктурный 
проект  Кесклинна, начавшийся в 
этом году, стоимость которого со-
ставляет почти 18,9 млн евро. Пере-
кресток у памятника «Русалке»  будет 
реконструирован уже в октябре этого 
года, большая часть остальных работ 
запланирована на следующий год. В 
последнем варианте проекта улицы 

Рейди найден наконец наилучший  
возможный баланс между интере-
сами водителей автотранспорта и 
пользователями пешеходных и вело-
дорожек, а импозантный береговой 
променад еще больше украсит новую 
дорогу.

Порт Ванасадам и центр города 
как одно целое
Проект строительства мобильного 
пространства между портом Вана-
садам и центром города должен 
сформировать в самом сердце Тал-
линна городское пространство, учи-
тывающее потребности людей, и объ-
единить в одно целое раздробленные 
на сегодняшний день центры притя-
жения. Средостением проекта станет 
новая главная улица, которая вклю-
чит в себя отрезок Пярнуского шоссе 
со стороны центра города и начало 
Нарвского шоссе. Перед пешеходами 
распахнутся новые просторы. В ходе 
второго этапа работы расширятся и 
на примыкающие к главной улице 
кварталы. В этом году на проведение 
необходимых работ из городского 
бюджета выделено немногим более 
миллиона евро.

Детский сад по адресу Койдула, 23
Проблема нехватки мест в детских 
садах в Таллинне постепенно умень-
шается. Свою изрядную лепту в реше-
ние проблемы внесет реконструкция 
здания по адресу Койдула, 23, где от-
кроется детский сад. На протяжении 
нескольких лет это бывшее школьное 
здание пустовало, но теперь в самом 
скором времени примет шесть детса-
довских групп, в которых будет насчи-
тываться в общей сложности 121 ре-
бенок. Здание идеально расположено 
в парке Кадриорга, где детям будет 
приятно гулять и играть. Бюджет про-
екта составляет 2,5 млн евро.

Певческое поле
Для того чтобы поддерживать в по-
рядке нашу национальную святыню 
Певческое поле и его мощную эстра-
ду, необходимо постоянно вести 
работы по их обслуживанию. В 2017 
году город выделяет на эти нужды 
770 000 евро.

Спортхолл «Калев»
Таллинн щедро вкладывает средства 
в развитие спортивных сооружений. 
Реконструкция спортхолла «Калев», 
одного из важнейших спортивных 

сооружений в районе Кесклинн, 
завершится в этом году. В ходе на-
чавшихся в 2016 году работ здание, 
построенное более полустолетия на-
зад, превратится в один из самых со-
временных дворцов спорта в городе. 
На завершение ремонтных работ и 
приобретение инвентаря в бюджете 
города отведено 3,6 млн евро.

Строительство велопешеходной 
дорожки по берегу озера Юле-
мисте
На отрезке между улицей Леннуяама 
и шоссе Вана-Тарту мы построим в 
окрестностях озера Юлемисте дорож-
ку стоимостью 577 000 евро, которая 
откроет перед жителями Кесклинна 
новые возможности для передвиже-
ния и занятий спортом.

Строительство спортивных го-
родков
Более 170 000 евро запланировано 
выделить на создание возможностей 
занятий спортом в парках и зеленых 
зонах Кесклинна. Отличный спортив-
ный городок будет построен в парке 
Койду, во многих районах мы устано-
вим новый спортивный инвентарь, 
расширим возможности тренировок 

для любителей экстремальных видов 
спорта.

 
Реконструкция здания Хобувески
Расположенное в Старом городе зда-
ние Хобувески стало любимой пло-
щадкой для проведения спектаклей 
Городского театра, а также прочих 
культурных мероприятий. На окон-
чательное приведение в порядок 
уютного исторического здания театр 
получит от города 700 000 евро.

Дом Братства Черноголовых
250 000 евро город вложит в рестав-
рационные работы в здании Дома 
Братства Черноголовых, которое яв-
ляется родным домом для Таллинн-
ской филармонии.

Физкультурный зал Французско-
го лицея
Город поддержит строительство 
физкультурного зала инвестицией в  
100 000 евро.

Епископский сад
100 000 евро запланированы на при-
ведение в порядок расположенных 
на Тоомпеа Епископского сада и смо-
тровой платформы.

Дом Хопнера
Мы намечаем выделить почти  
50 000 евро на ремонт крыши и дво-
ровой части фасада Дома Хопнера, 
заслужившего признание жителей 
Кесклинна центра культуры.

Цветочный рынок
В реновацию популярного цветочно-
го рынка и его окрестностей на улице 
Виру город инвестирует 500 000 евро. 
После того как обновятся цветочный 
рынок и горка Мусумяги, летом там 
могут проходить некоторые из ме-
роприятий Таллиннского  цветочного 
фестиваля, который до сего времени 
украшал только площадь Торниде.

Важнейшие инвестиции в районе Кесклинн в 2017 году

Заявления о регистрации учеников 
первых классов в школе по месту 
жительства следует представлять в 
Таллиннский департамент образова- 
ния с 1 по 15 марта, прием учеников 
в школах с общегородской комплекта-
цией начнется в ближайшие дни.  

Козырем городского бюджета начавшегося года являются инвестиции, что 
указывает на желание сделать жизнь людей в Таллинне еще лучше и развивать 
экономику, охарактеризовал исполняющий обязанности мэра Таави Аас бюджет 
этого года. Направленные на благосостояние жителей инвестиции в ближайшие 
месяцы станут также частью процесса развития Кесклинна.

Когда в августе 2014 года я всту-
пил в должность старейшины 
Кесклинна, то очень быстро по-
нял, что успеха можно добиться 
только в сотрудничестве с отлич-
ной командой и активной общи-
ной. К счастью, на каждом шагу 
я мог рассчитывать на знания и 
богатый опыт своих коллег, до-
сконально разбиравшихся в сво-
ей области. Единой командой мы 
выполнили хорошую работу и за 
нее я от всего сердца благодарен 
всем сотрудникам Кесклинна-
ской управы!

Плодотворные контакты с жите-
лями и предпринимателями также 
возникли  быстро. В Кесклиннаской 
части города действуют сильнейшие 
во всем Таллинне районные обще-
ства, встречи с которыми всегда при-
давали мощный заряд энтузиазма. 
Члены обществ Ваналинна, Кадриор-
га, Ууэ-Мааильма, Кассисаба и других 
районов помогали лучше понять, 
чего хотят жители Кесклинна, каким 
им представляется развитие центра 
нашего города и какую роль в этом 
они отводят себе. Искреннюю радость 
доставляли десятки предпринимате-
лей, которые осознавали себя частью 
общины и хотели внести свой вклад 
на благо Кесклинна.

Жители Кесклинна – открытые, 
радостные, готовые высказать свое 
мнение, при необходимости прило-
жить свои руки, постоять за интересы 
родных мест. Будучи старейшиной 
части города, я постоянно ощущал 
поддержку, которую оказывали ак-

тивные горожане. Кесклинн останется 
в моем сердце, к его жителям я испы-
тываю искреннюю благодарность и 
уважение.

Время моего пребывания на по-
сту старейшины части города истек-
ло, многие хорошие планы остались 
нереализованными. Я надеюсь, что 
их сумеет воплотить в жизнь новый 
старейшина. Мысли мои останутся 
с местными жителями, которые, по 
моему мнению, являются самым 
большим богатством Кесклинна. Я 
желаю, чтобы нового старейшину 
части города здесь приняли бы так же 
дружелюбно, чтобы и жители района, 
и сотрудники районной управы под-
держивали бы его так же активно, как 
и меня.

Еще раз спасибо вам, славные 
жители Кесклинна, что приняли меня 
как своего и что вместе с вами мы 
смогли поработать над развитием 
района!

В Таллинне меняется порядок 
оплаты проезда в общественном 
транспорте; наиболее важным яв-
ляется принятие к использованию 
билета с QR-кодом. 

В связи с развитием системы про-
дажи билетов добавятся билет с QR-
кодом, новое приложение к смартфону 
и новые виды городского билета (Tallinn 
Card). В системе P&R в дополнение к во-
дителю припаркованного автомобиля 
право на бесплатный проезд получат 
его спутники, а также увеличится число 
пунктов продажи, скупающих обратно 
карточку Ühiskaart.  Подтверждающим 
право проезда документом станет 
или бумажный билет, или электрон-
ный билет, или билет с QR-кодом. 
Наличие добавляемого билета, т.е. 
QR-билета, подтверждается валиди-
рованным билетным кодом. QR-код 
билета валидируется с помощью вали-
датора, находящегося возле передней 
двери транспортного средства. Для 
этого отображаемый на экране смарт-
устройства или распечатанный на 

бумаге QR-билет помещают к экрану 
считывателя кода. 

Удобнее всего приобрести билет 
с QR-кодом, используя скачанное в 
интернет-магазине (App Store, Google 
Play) бесплатное приложение для 
смарт-устройств. QR-билет можно так-
же купить на веб-странице  www.pilet.
ee. Купленный билет отображается на 
веб-странице в виде кода и отправля-
ется также на электронный почтовый 
адрес покупателя, откуда при желании 
его можно распечатать на бумаге или 
сохранить в смарт-устройстве. Как и 
в случае приобретенного у водителя 
билета, основу билета с QR-кодом со-
ставляет единичная поездка, но при его 
покупке можно выбрать количество по-
ездок от 1 до 10. При каждой валида-
ции разовая снимается 1 поездка и на 
валидаторе отображается количество 
оставшихся поездок. 

Изменения вступают в силу с  
1 февраля 2017 года.

Для всех детей в Таллинне гаран-
тировано учебное место в одной 
из школ по месту жительства, 
однако при желании можно по-
дать заявку на место в школе не 
по месту жительства, или в школе 
с общегородской комплектацией, 
где первые классы комплектуют-
ся на основании порядка приема 
в данную школу в течение фев-
раля. Такими школами являются 
Таллиннский английский колледж, 
Таллиннская еврейская школа, 
Таллиннский французский лицей, 
Таллиннская реальная школа, Тал-
линнская Тынисмяэская реальная 
школа и Образовательная колле-
гия Старого города (VHK).  

Во Французском лицее, Тал-
линнской Тынисмяэской реальной 
школе и Образовательной кол-
легии Старого города (VHK) при-
ем заявлений уже начался. Один 
класс с общегородской комплек-
тацией формируется в гимназии 
Густава Адольфа, в Таллиннской 
21-й школе, в Таллиннской не-
мецкой гимназии, в Таллиннском 
Линнамяэском русском лицее, в 

Кадриоргской немецкой гимназии 
и Таллиннской Паэской гимназии. 
В школах для детей с особыми по-
требностями можно начать учить-
ся на основании решения кон-
сультационной комиссии Innove 
Rajaleidja по Таллинну и Харьюмаа.   

С 1 по 15 марта родители мо-
гут представить в Таллиннский 
департамент образования заяв-
ление о регистрации в школе по 
месту жительства идущего в пер-
вый класс ребенка. Более точную 
информацию о порядке приема и 
сроках можно узнать на домаш-
них страницах всех указанных 
школ и Таллиннского департамен-
та образования. 

По данным регистра народо-
населения, в этом году в Таллин-
не почти 5100 детей, достигших 
школьного возраста, из которых 
в первые классы городских школ, 
по оценкам, пойдут до 4500 детей.  

Курируемые Эстонским союзом 
юристов студенческие юридиче-
ские бюро начали бесплатное ока-
зание правовой помощи в зале 
обслуживания Таллинской город-
ской канцелярии (пл. Вабадузе, 7). 
В целях предложения качествен-
ной правовой помощи время и 
дни консультаций разделены по 
эстонской и русской языковым 

группам. 
Консультирование проходит в 

порядке живой очереди в понедель-
ник с 10 до 16 на эстонском языке, во 
вторник с 14 до 16 на русском языке, в 
среду с 10 до 16 на эстонском языке и в 
четверг с 10 до 16 и в пятницу с 10 до 14 
на эстонском и русском языках.    

Благодарю всех, кто 
меня поддерживал!

В общественном транспорте 
появится билет с QR-кодом 

В школах начинается 
прием учеников

Студенты бесплатно оказывают 
правовую помощь 

С уважением,
Алар Няэме

старейшина Кесклинна 
с 2014 по 2017 годы

Raepress

Raepress

Raepress
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Современная медицина вместе 
со всем нашим обществом раз-
вивается и совершенствуется 
невероятно быстрыми темпа-
ми. Сказать, что за время, про-
шедшее после окончания мною 
Тартуского университета, техно-
логический прогресс в медицине 
был очень значительным, – это 
не сказать ничего. Объема газет-
ной статьи явно недостаточно, 
чтобы описать все грандиозные 
изменения, поэтому остановим-
ся только на диагностике.

Диагностика в переводе с грече-
ского означает «способный распоз-
навать». Это процесс установления 
диагноза, т.е. заключения о сущности 
болезни и состоянии пациента. Пра-
вильный и вовремя поставленный 
диагноз в большинстве случае явля-
ется залогом адекватного лечения и 
выздоровления больного. Диагности-
ка  зародилась сотни лет назад, и в ее 
основе лежит опыт врачей прошлых 
веков. С годами диагностическая на-

ука развивалась параллельно с хи-
мией и биологией, оптикой и микро-
биологией. Появилась возможность 
подробного изучения и описания 
множества заболеваний человека. 

Когда 40 лет назад после оконча-
ния университета я пришел на работу 
в Эстонский онкологический центр, то 
меня встретил самый современный 
по тем временам диагностический 
комплекс, который позволял диа-
гностировать онкологические забо-
левания.  Но как же это было далеко 
от современных медицинских техно-
логий и возможностей. Сейчас уже 
никто не представляет, как можно ра-
ботать без ультразвуковых исследо-
ваний и компьютерной диагностики, 
а тогда даже таких понятий не было. 
Эндоскопические методы исследова-
ния только начали развиваться – в 
каждой больнице Таллинна было 1-2 
гастроскопа, их берегли как зеницу 
ока, в основном ограничивались 
рентгеном. Современные изменения 
в медицинской диагностике можно 

сравнить с прорывом человечества в 
космос, так сильно изменились наши 
представления и возможности оказа-
ния медицинской помощи.

Уже привычным для нас стал  
разовый и суточный  мониторинг ра-
боты сердца. Современные аппараты 
позволяют  не только заглянуть в пи-
щеварительный тракт для подтверж-
дения возможного диагноза язвы, 
гастрита желудка или патологий ки-
шечника, брать необходимый мате-
риал для анализов из внутренних ор-
ганов, но и проводить  с их помощью 
все больший объем  хирургических 
вмешательств и лечебных процедур. 

Методы пренатальной диагно-
стики позволяют контролировать 
развитие плода, а МРТ – выявлять 
патологии на самых ранних этапах 
развития заболевания. Ультразвуко-
вое исследование органов и систем 
помогает оценить внутреннее состо-
яние органов, а цифровая компью-
терная диагностика рисует четкую 
картинку при травмах или хирургиче-

ских патологиях. Методы изотопной 
диагностики развиваются необычай-
но быстро и вместе с компьютерной 
диагностикой дают реальную и адек-
ватную картину состояния любого 
органа  нашего тела.

На сегодняшний день одним из 
самых перспективных направлений 
в  медицинской диагностике является 
поиск биомаркеров различных за-
болеваний. Если человек, например, 
заболевает раком, то в его организме 
начинают синтезироваться белки, 
которые в нормальных условиях не 
образуются. И если мы будем иметь 
т. н. «белковую карту», то рак можно 
диагностировать на ранних стадиях, 
и вероятность излечения будет очень 
высокой. Уже сегодня наши лабора-
тории могут выявлять значительное 
количество биомаркеров, причем не 
только онкологических, но и указыва-
ющих на большое количество других 
заболеваний.

Новое направление современ-
ной медицины – это осуществление 

принципа «персонифицированной 
медицины», т.е. выявление у пациен-
та характерного только для него типа 
заболевания и назначение подходя-
щего именно ему метода лечения. 
Некоторые страны уже подходят к 
организации банка стволовых клеток 
своих граждан, что даст возможность 
предвидеть возможные заболева-
ния, синтезировать индивидуальные 
лекарства и выращивать  необходи-
мые каждому конкретному человеку 
органы.

На сегодняшний день  любая со-
временная больница представляет 
собой очень сложный высокотехноло-
гичный организм, где работают высо-
коквалифицированные специалисты, 
от которых требуются не только сугу-
бо медицинские знания, но и умение 
использовать в своей работе все но-
вые технологические достижения в 
медицине. Профессия врача требует 
колоссального  количества  знаний и 
умений,  постоянного дополнитель-
ного обучения и самообразования, и 

очень жаль, что наше государство так  
невнимательно к проблемам врачей 
и неосмотрительно разбрасывается 
этим ценным ресурсом.

В заключение хочу сказать, что 
не удивлюсь, если через 10-15 лет 
практикующий врач, сравнивая воз-
можности диагностики, тоже будет 
изумляться: как же раньше работали 
в таких «невозможных условиях»! И 
на мой взгляд, это замечательно – 
чем быстрее развивается медицина, 
тем лучше и дольше живут люди.

Диагностика – рабочий инструмент врача

Фестиваль еды в Старом городе Таллинна 
предлагает попробовать деликатесы различ-
ных эпох и культур, начиная от Средних ве-
ков, переходя к приключенческим временам 
мушкетеров во Франции и завершая совре-
менной кухней Эстонии и Европы. 

Посетителям ресторанов предоставляется 
исключительная возможность бросить вызов 
шести ведущим поварам: на домашней стра-
нице фестиваля www.toidufest.ee  к 3 февраля 
нужно сделать свой выбор из предложенных 

сырьевых продуктов. Из выбранного сырья 
6 поваров в течение 11 дней будут готовить 
блюда фестивального меню из трех перемен. 
Среди всех участвовавших в отборе сырья 6 
февраля будет разыгран фестивальный ужин 
на двоих в ресторане по выбору победителя. 
Помимо этого, для компаний, состоящих не 
менее чем из 6 посетителей, в ресторанах пла-
нируется сюрприз.  

Столик можно забронировать уже сегод-
ня: www.toidufest.ee.

Подарочная карта – это достаточно рас-
пространенный подарок, который его 
получатель не обязательно использует 
при первом предоставившемся случае, 
а ждет для этого лучшей возможности. 
Однако в какой-то момент может выяс-
ниться, что срок использования карты 
прошел. Что тогда делать? 

Важно знать, что подарочная карта вы-
дается в соответствии с условиями пред-
лагающего подарочную карту предприятия. 
При этом законом не установлено, какой 
срок торговец может назначить для исполь-
зования карты, и отсчет времени действия 
карты начинается в тот момент, когда ее ку-
пит потребитель. Например, торговец может 
установить, что подарочная карта действует 
только в том магазине, где она выдана, и 
время действия – один год со дня выдачи, а 
также что поврежденная подарочная карта 
недействительна. 

Если потребитель покупает подарочную 
карту, то тем самым он выражает согласие с 
предложением продавца карты. Если на по-
дарочной карте отмечен срок действия, то они 
по сути договорились о том, что у покупателя 

карты есть право на основании подарочной 
карты требовать от торговца выполнения обя-
зательства до соответствующего срока. 

Иногда на подарочной карте не отмечен 
срок действия, но это не означает, что карта 
действует вечно. Если на подарочной карте 
не написан срок окончания ее действия, то на 
подарочные карты распространяется общий 
в гражданском праве срок устаревания тре-
бований, или три года со времени покупки. 
Указанный трехлетний срок устаревания не 
действует в том случае, если на подарочной 
карте отмечено, что речь идет о бессрочной 
подарочной карте. 

В случае если потребитель обратится к 
торговцу с просроченной подарочной картой, 
торговец имеет право решать: согласится он 
или откажется принимать карту. В случае от-
каза потребитель не имеет права требовать 
обратного.  

В Старом городе начинается 
фестиваль еды 

Потребитель не может требовать 
принять просроченную подарочную 
карту

14-24 февраля рестораны Olde Hansa, 
DOM, Dominic, Leib Resto ja Aed, Kaerajaan 
и Le Château ждут посетителей, желающих  
насладиться фестивальными меню из трех 
перемен блюд. 

Строительство нового дома для белых медведей в Таллиннском зоопарке идет в запланированном темпе; открытие комплекса 
планируется на сентябрь нынешнего года. Благотворительный проект «Новый дом для белых медведей» начался в 2012 году в 
сотрудничестве с Обществом друзей Таллиннского зоопарка. Собрано 350  000 евро пожертвований, Таллиннская городская 
управа выделила в течение двух лет в целом 2,5 млн евро. В зоопарке сейчас живут четыре белых медведя: медведь Норд, 
медведица Фрида и два их медвежонка – родившаяся  в 2014 году Нора и пока еще безымянный малыш, появившийся на свет 
в сентябре 2016 года.   

Владимир Афанасьев

хирург-онколог 

Хели Пыдер

юрист службы обслуживания 
потребителей Департамента 
защиты прав потребителей 
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УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДОМЕ ХОПНЕРА  |  ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ФЕВРАЛЕ 2017 г.

Психология

Здоровье Ирина Линник, преподаватель массажа

Музыкальная терапия. Какого 
цвета свет? (лекция-концерт)

Целительная сила массажа

1 февраля 2017 г.

15 февраля 2017 г.

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

14.00-15.30

1

3

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

Марина Дунаева, таллиннский гид

Татьяна Калин, юрист и член правления  
Emirlin Consult Õigusbüroo OÜ

Таллиннские флюгера

Права и обязанности члена 
квартирного товарищества

8 февраля 2017 г.

22 февраля 2017 г.

14.00-15.30

14.00-15.30

2

4

Андраник Кечек, композитор

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

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

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

История и культура
Таллинна

Государственные 
науки

Таллиннский Центр Социальной Работы оказывает услугу консультирования по финансово-
хозяйственным вопросам, а также услугу консультирования по долгам.

Цель финансово-хозяйственного консультирования – помочь людям, обратившимся за 
услугой научиться  лучше справляться экономически и социально, умело использовать свои 
денежные ресурсы и предотвращать возникновение долгов.

Суть финансово-хозяйственного консультирования:
- анализ доходов-расходов человека,
- составление бюджета семьи,
-обучение умелому хозрасчету и предотвращение возникновения задолженностей.

На услугу по финансово-хозяйственному консультированию ждем всех жителей Таллинна, 
которые желают получить руководство о том, как лучше справляться с маленьким доходом.

Данная услуга является бесплатной.

Консультант по финансово-хозяйственным вопросам принимает в рабочие дни по следующим 
адресам:

- Туулемаа 6
- Махтра 44

Целью услуги долгового консультирования является помочь поправить бюждет семьи, или 
отдельного чeловека, попавшего в сложное материальное положение.

Сутью услуги долгового консультирования является извещение должника о его правах, 
обязанностях, и возможности получения помощи  всвязи с появившимся долгом/долгами; 
помощь при заполнении документов, подачи ходатайств.

Услуга долгового консультирования носит консультативный характер и не является услугой, 
предоставляющей материальную помощь.

Консультанты по долговым вопросам принимают в рабочие дни по следующим адресам:
- Туулемаа 6
- Акадеемия 34
- Махтра 44
- Мяннику тее 92 (доступ людям на инвалидных колясках ).

По договорённости консультанты могут прийти в Ваше заведение консультировать группы, в том 
числе как умело вести домашнее хозяйство, предотвратить появление долгов, и о том, как 
действовать (что делать),  при возникновении долгов.

Услуга финансово-хозяйственного консультирования и долгового консультирования является для 
жителей Таллинна бесплатной.

Информация и регистрация:
По рабочим дням с 9:00- 16:00, тел. 6660886
Адрес электронной почты: volanoustaja@swcenter.ee

Дополнительная информация: http://www.swcenter.ee/teenused

ОТКРЫТИЕ СОСТОИТСЯ 3 ФЕВРАЛЯ  В 18.00 НА РАТУШНОЙ ПЛОЩАДИ
СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ, ВИДЕОМЭППИНГ, КОНЦЕРТЫ 
УЧАЩИХСЯ, КАФЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, КУПОЛЬНЫЕ СЦЕНЫ И 
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ в течение всего фестиваля

В З Г Л Я Н И  И 

О Т К Р О Й  С Е Р Д Ц Е

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТАЛЛИННА

Мероприятие представляет Таллиннская управа Кесклинн, 
Фонд музыкантов PLMF и

MTÜ Valgusklubi 

3.-11.
февраля
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3.02 | Таллиннская Ратуша | 19.00
А. Тееметс (сопрано), A. Богач (тенор), 
П. Паэмурру (фортепиано) 
трансляция на внешней стене Ратуши 

4.02 | Дом Хопнера | 19.00
В. Вельди (саксофон) и Р. Таал (фортепиано)
трансляция на внешней стене Ратуши 

5.02 | Шведская церковь св. Михаила | 15.00
ГАЛА “ВЗГЛЯНИ И ОТКРОЙ СВОЁ СЕРДЦЕ”
Начало доброго дела для многодетных семей
К. Криит (скрипка), A. Карп (баритон), 
Н. Отс (труба), T. Тенно (oрган), 
Скрипичный оркестр ЭАМТ

7.02 | Шведская церковь св. Михаила | 15.00 
С. Куулманн-Мартин (скрипка), 
А.  Лэнд (виолончель), 
И. Захаренкова (фортепиано) 

8.02 | Таллиннская Ратуша | 19.00
M. Кари (кларнет), A. Лэнд (виолончель), 
M. Мартин (фортепиано)

9.02 | Таллиннская Ратуша | 19.00
К. Фиаловá (виола, Чехия),
И. Захаренкова (фортепиано)

11.02 | Дом Братства Черноголовых | 19.00
Л. Погорелич (фортепиано, Хорватия)

Календарь 
Кесклинна 2017
Все еще можно получить календарь на 2017  

год с событиями в районе Кесклинн! 

Бесплатный календарь доступен: 

в управе Кесклинна, ул. Нунне, 18 

в Кесклиннаском социальном отделе и регистре 
народонаселения, Пярну мнт, 9 

в Кесклиннаском социальном центре,  
ул. Лийвалайа, 32

в Доме Хопнера, Ратушная пл., 18 

в бане Рауа, ул. Рауа, 23

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

ДЕНЬ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ  
В КЕСКЛИННАСКОМ СОЦИАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

8 февраля начиная с 11.00 
В день консультирования мы предлагаем помощь каждому 

слабослышащему при выборе только ему необходимых 
вспомогательных средств слуха и информирования, а также в их 

дальнейшем использовании.  Знакомим, опробуем и при желании 
заказываем. Призываем тщательнее беречь свое бесценное 

сокровище – слух.  Речь пойдет также о действующем порядке 
приобретения вспомогательных средств на льготных условиях. 

Консультируем каждого работодателя, который в процессе проходящей 
реформы трудовой занятости берет на работу на свое предприятие 

слабослышащего или глухого человека, и демонстрируем имеющиеся 
решения. Показываем соискателям работы с недостатками 

слуха необходимые технические возможности для работы со 
вспомогательными средствами слуха и информирования.

Организатор дня консультирования OÜ KADRIMARDI 

Подробная информация: Вайке Сарн (заместитель директора)  5524 745 
Каарел Салусте  (Kadrimardi OÜ)  5115 340                               
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KULTUURITEATED

27. jaanuar 2017

6.02. Kammerkoor Crede, Juhatab Kristina Kodas
13.02. Eesti Kunstnike Liidu koor, Juhatab Eve Karp

20.02. Kristiina Hoidre (orel)
27.02. Olga Gams (orel)

Esmaspäeviti kl 18

Sissepääs vaba, annetus koguduse muusikatöö heaks

Muusikatunnid Püha Vaimu kirikus
Veebruar 2017

PERSONAALNE  
ARVUTI ALGÕPE  

(kontori-, ID-tarkvara, Internet, e-post jne) 

Sulle sobival ajal ja kohas. 20€/45min 

Mobiilne Arvutiõpe OÜ, tel 5354 2060

PÄRIPÄEVA

Krista Citra Joonas 
(bansuri ja tanpura)

Jaak Johanson 
(laul, kitarrid, parmupill, mängutoos) 

Citra mängib oma kumavaid bansuri-flööte ja kuulda saab mitmeid tõesti sündinud lugusid, nagu “Sundari”, 
“Ärklituba”, “Allikamaja”, “Päripäeva”, ... Jaak laulab omi laule, mõnda mis vähe kuuldud, mõnd lemmiklaulu, 
mõnd kuulmata rahvalaulu, mõnd laulu, mis kohapeal soovituks osutub. Kui õhtu lubab, kõlab ka õhtu-raaga.

17.02 kl 19 Hopneri maja
Pilet 14/10 saadaval Piletilevis ja tund enne algust kohapeal • Raekoja plats 18 • Tel 6455321 • www.hopnerimaja.eu

Hopneri maja
Raekoja plats 18
tel 645 5321
info@hopnerimaja.eu

E 13. veebruar kell 18
Hopneri majas

Maailma -
rändurite  

Klubi

Külaliseks on 
TÕNU PIHELGAS

Maailmarändur ja Eesti Matkaliidu 
asepresident Tõnu Pihelgas jagab 

kogemusi kahe tuntud Euroopa 
matkaraja kohta – „GR20” KORSIKA 

SAAREL ning „HAUTE ROUTE” 
PRANTSUSE JA ŠVEITSI ALPIDES.

Sissepääs 2 € Kesklinna 
kalender 2017 

Veel on võimalik saada 2017. aasta kalendrit 
Kesklinna sündmustega! 

Tasuta kalender on saadaval: 
Kesklinna valitsuses Nunne tn 18

Kesklinna sotsiaalosakonnas ja rahvastikuregistris Pärnu mnt 9

Kesklinna sotsiaalkeskuses Liivalaia tn 32

Hopneri majas Raekoja plats 18

Raua saunas Raua tn 23

SIIN VÕIB OLLA  
SINU REKLAAM!

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
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Hiina UUe aasta
pidUstUsed 
29. jaanuaril Tallinnas

16.00 Vabaduse väljakul
pekingi artistide etendUs

19.00 Estonia kontserdisaalis
sUUr Hiina UUe aasta kontsert 

ZhEjiangi TradiTsioonilinE orkEsTEr 
shaanxi ringhäälingu hiina orkEsTEr

24.–28. jaanuarini hiina filmide nädal kinos artis 

2

0

1

7

tallinn.ee/hiinauusaasta eestikontsert.ee

AVAPIDUSTUSED 3. veebruaril  kell 18 Raekoja platsil
VALGUSINSTALLATSIOONID, VIDEOMAPPING, ÕPILASKONTSERDID, 
VÄLIKOHVIKUD, KUPPELLAVAD, TÖÖTOAD avatud kogu festivali jooksul

T Õ S TA  P I L K
 

J A  A V A  S Ü D A

TALLINNA
TALVEFESTIVAL

Esitlevad Tallinna Kesklinna Valitsus, 
Muusikute fond PLMF ja

MTÜ Valgusklubi

3.-11.
veebruar

2017
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3.02 | Tallinna Raekoda | 19.00
A. Teemets (sopran), A. Bogatš (tenor), 
P. Paemurru (klaver) 
kontserdi ülekanne Raekoja välisseinale

4.02 | Hopneri Maja | 19.00
V. Veldi (saksofon) ja R. Taal (klaver)
kontserdi ülekanne Raekoja välisseinale

5.02 | Rootsi-Mihkli kirik | 15.00
“TÕSTA PILK JA AVA SÜDA” GALA 
Heateo algatus lasterikastele peredele
K. Kriit (viiul), A. Karp (bariton), N. Ots (trompet), 
T. Tenno (orel), EMTA keelpillirorkester

7.02 | Rootsi-Mihkli kirik | 15.00 
S. Kuulmann-Martin (viiul), 
A.  Lend (tšello), 
I. Zahharenkova (klaver) 

8.02 | Tallinna Raekoda | 19.00
M. Kari (klarnet), A. Lend (tšello), 
M. Martin (klaver)

9.02 | Tallinna Raekoda | 19.00
K. Fialová (vioola, Tšehhi),
 I. Zahharenkova (klaver)

11.02 | Mustpeade Maja | 19.00
L. Pogorelich (klaver, Horvaatia)

TALLINNA KESKLINNA VALITSUS
TÄNAB ETTEVÕTTEID, KES OSALESID
JÕULUVALGUSTUSPROJEKTIS

Ettevõtjate jõuluallee

SUUR-KARJA 4, TALLINN +3726411575

SUUR-KARJA 13, TALLINN  +372 6411515

SUUR-KARJA 4, TALLINN +3726411575

SUUR-KARJA 13, TALLINN  +372 6411515


