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Heakorratalgud linnahalli juures  
5. mail kell 14

Iga  
kätepaar  loeb! 

2017 kuulub lastele ja noortele

TALLINNA KESKLINNAS ELAB  
62 067 INIMEST.
Märtsi jooksul kasvas linnaosa  
elanike arv 120 võrra (kogu Tallinnas 
376 võrra). Aasta algusest on Kesk-
linnas lisandunud 421 elanikku ehk 
linnaosadest enim (linnas kokku 968).
Allikas: rahvastikuregister, 1. aprill  2017

Sukeldujad teevad 
Snelli tiigi talgud
6. mail kell 12 hakkavad Maremark 
sukeldumiskeskus ja Eesti sukelduja-
te klubi Kesklinna valitsuse ja kaitse-
väelaste abiga puhastama Snelli tiiki.  
Vaatepilt tõotab tulla huvipakkuv!

„Teeme ära” talgute raames toimuva 
aktsiooniga tahetakse tiigist välja tuua 
sinna aastatega kogunenud praht, mida 
arvatakse olevat vähemalt 15 m3. Mare-
mark on tiiki varem mitu korda puhasta-
nud, viimati ligi 13 aastat tagasi. 

Kesklinna valitsus on algatanud kesk- 
konnainvesteeringute keskuse toetusel 
Snelli tiigi seisundi parandamise projekti. 
Snelli tiik on Kesklinna suurim pargitiik 
veepeegli pinnaga 10 400 m². 

Kultuuriaasta kesksed sündmused on XII 
noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään” ning 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühenda-
tud elamustuur Laste Vabariik.  Ka vanalinna 
päevad kannavad sel aastal teemat „Noor 
vanalinn”. 

Toimub laste ja noorte kultuuriaasta 
ettevõtmiste ideekonkurss „50 ideed!”, 
eesmärgiga muuta erinevate ettevõtmistega 
laste ja noorte kultuurielu sisukamaks ning 
lisada elule põnevust. Osalema ja oma ideid 
ellu viima on oodatud kõik üksiküritajad, 
meeskonnad, pered, sõpruskonnad, kogu-
konnad või asutused. Ka kõik kesklinlased, 
kellel on mõtteid lapsi ja noori huvitava te-
gevuse arendamiseks, peaksid oma ideed 
konkursile esitama. Kui selle juures on tarvis 
nõu või abi vormistamisel, võib pöörduda 
julgelt linnaosa spetsialistide poole. Aitame 
meeleldi suurepäraseid algatusi teoks teha. 
Eelistatud on projektid, kus lapsed ja noored 
ise on idee autorid või kaasautorid ning osa-
levad projekti elluviimises.

Tõrjutud noored peavad saama abi
Igale kohalikule omavalitsusele on töö noor-
tega ilmselt üks tähtsamaid valdkondasid. 
Kesklinnas on suur osa sellest tegevusest 
koondunud Kesklinna noortekeskusesse, 
kust leiab mitmekesiseid isetegemise ja 
enesetäiendamise võimalusi. Toetatakse 

noorte aktiivsust ja omaalgatust, edenda-
takse kaasatust ja sotsiaalset aktiivsust. 
Kirevasse tegevusmustrisse mahuvad sisu- 
kad koolitused, informatiivsed seminarid, 
professionaalselt juhendatud töötoad, küla-
lis- ja kultuuriõhtud, kontserdid, klubilised 
üritused ning muud põnevad ettevõtmised. 
Äärmiselt tänuväärset tööd teeb noorte-
keskuse vabatahtlike klubi. Abistatud on 
Toidupanka, aidatud Tallinn Music Weeki ja 
vanalinna päevade meeskondi, igal aastal 
osaletud „Teeme ära” talgutel.

Sellest olulisemgi on aga keskuse osa 
sõpruskondade ja mõttekaaslaste rühmade 
tekkel, mis toetavad positiivseid hoiakuid. 
Noored hindavad eakaaslaste arvamusi ja 
toetust – just seepärast on eriti tähtis, kel-
lega koos aega veedetakse. Ühine selts-
kond ja kuhugi kuulumine ning kellelegi 
vajalik olemine on noorte jaoks tähtsamad 
kui täiskasvanud enamasti suudavad ettegi 
kujutada. Tänapäeva suuresti digitaliseeritud 
maailm toodab vaatamata pidevale „võrgus 
olemisele” juurde üha rohkem üksindust. 
Sellele lisanduvad veel 21. sajandi prob-
leemid, internetimanipulatsioonid ja -kiusa-
mine. Lähiriikidest teame piisavalt traagilisi 
näiteid, kus üksinduse ning internetikiusu 
või -manipulatsioonide tõttu on lapsed ja 
noored endalt elu võtnud. See üksindusest 
alguse saav traagika pole mingi kergesti 

mööduv nähtus, vaid tõsine haigus ühis- 
konnas, mida tuleb ravida ja ka ennetada. 
Lapsi ja noori tuleb märgata. 

NEET-noortest
Intensiivset tööd tuleb teha ka NEET-noorte-
ga ehk kes ei õpi ega tööta. Eestis on neid ligi- 
kaudu 30 000. See on tohutu arv aktiivsest 
elust kõrvale tõmbunud ja jäänud noori, kelle 
potentsiaalsed oskused ja tööpanus lähevad 
lihtsalt kaduma. Samas kurdavad ettevõtjad 
töökäte nappuse üle. Küsimus pole vaid  
30 000 inimese hakkamasaamises ja hea-
olus, vaid riigi majanduse ja ühiskonna 
arengus laiemalt. Selliste noorte aktiivsesse 
ühiskonnaellu tagasitoomine on tähtis üles-
anne, millega tegeleb ka Kesklinna noorte- 
keskus. Aasta eest alustati Eesti Avatud 
Noortekeskuste Ühendusega tugiprogrammi 
ning tehakse koostööd erinevate kohaliku 
tasandi võrgustikega noortele. Tegeldakse 
heitunute leidmise ja kaasamisega, mille 
lõplik eesmärk on suunata noored teadmisi 
ja oskusi omandama või meelepärast tööd 
leidma.

Nii ongi Kesklinna noortekeskuses või- 
malik otsida koos noorsootöötajaga lahen-
dust oma probleemidele, saada karjääri-
nõustamist ning vajalikku informatsiooni  
õppimistingimustest ja muust olulisest. Ole-
me püüdnud luua teenuse, kus abivajaja ei 

pea hakkama aru andma, miks ta on see-
sugusesse olukorda sattunud, vaid asume 
kohe lahenduste leidmise kallale ja selgita-
me välja parimad võimalikud variandid elule 
uue hoo andmiseks. 

Pühendame iga aasta noortele
Igal aastal peaks olema laste ja noorte aasta, 
sest Eesti-suguses väikese ning vananeva 
ühiskonnaga riigis tuleb lapsi ja noori erili-
selt väärtustada. Kui see ununeb, pole riik 
ühel hetkel enam jätkusuutlik. Lapsi ja noori 
tuleb toetada nende õpingutes ja tegevuses, 
et nad hindaksid Eestit parima paigana ning 
seoksid oma tuleviku kodumaaga. Mõistagi 
on see globaalses maailmas ekstra keeruli-
ne väljakutse, kuid riik tervikuna peab pingu- 
tama, et pärast õpinguid või seiklemist 
leiaks valdav osa noori inimesi endale vääri- 
ka rakenduse Eestis. Töö selle nimel peab 
algama juba varakult. 

Ilmaasjata ei öelda, et kõik algab kodust, 
mistõttu on väga suur vastutus just lapse- 
vanemate õlgadel. See, et nad jõuaksid kõige 
muu kõrvalt ka märgata, tunnustada ja toe-
tada. Kuulata ja ka kuuldut mõista. Märgata 
ja armastada. Seda on meile kõigile väga 
vaja. 

Vaata ka...
Lk 3–5 Kultuuriloolist

Lk 8   Nõuandeid 

Lk 10  Heakorrakuu

Tunnustus Elmo 
Nüganenile ja  
Jaan Tammsalule
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku 
anda Tallinna vapimärk Elmo Nüganenile 
ja Jaan Tammsalule.

1992. aastast Tallinna Linnateatri pea- 
näitejuht olnud Elmo Nüganen (sünd 1962) 
on Eesti üks hinnatumaid lavastajaid. Taotluse 
anda talle vapimärk suure panuse eest teatri 
arengusse esitas linnavolikogu Reformi- 
erakonna fraktsioon.

EELK Jaani koguduse õpetaja ja Tallinna 
praostkonna praosti Jaan Tammsalu (sünd 
1960) tegevus on rikastanud linna kultuuri-  
ja muusikaelu üle kümne aasta, ta on aida-
nud tallinlasi hingehoiu, diakoonia- ja noorte- 
töö kaudu. Taotluse tema tunnustamiseks 
vapimärgiga esitas abilinnapea Eha Võrk.

Vapimärgid antakse üle Tallinna päeval,  
15. mail raekojas. Alates 1997. aastast on 
Tallinna vapimärke antud kokku 26 inime-
sele.

Taavi Pukk

Kesklinna vanem

Kultuuriministeerium on kuulutanud tänavuse aasta laste ja noorte kultuuriaastaks. 
Aasta väärtustab meie järelkasvu nii looja kui ka publikuna, seob kultuuri eri valdkondi 
ning koondab hulgaliselt mitmesuguseid ettevõtmisi väikestele ja suurtele. 
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Indrek Saar: õpetame kõik lapsed ujuma
Hüppa sügavasse vette, uju 100 meetrit rinnuli, sukeldu ja too käega põhjast ese, püsi 
paigal puhates ja asendeid vahetades kolm minutit, uju seejärel 100 meetrit selili 
asendis ja välju veest. Varsti on see selge igal lapsel.

Tänavu möödub 27 aastat päevast, mil interrinne ründas Toompea lossi. Sündmuse 
meenutamiseks korraldatakse igal aastal teatejooks ümber Toompea. 

Positiivne 
peegeldus

Viimase seitsme aasta jooksul on 
Eestis veeõnnetustes kaotanud elu 
415 inimest, kellest 28 olid kuni 
18-aastased lapsed. Päästeameti 
2015. aastal tellitud veeohutuse kam-
paania märgatavuse uuringust selgus, 
et 62% 7–18-aastaste lastega perede 
esindajatest hindab oma laste ujumis-
oskust kehvaks. Neljandik lastest ei 
oska selle uuringu järgi üldse ujuda.

Selleks, et olukorda muuta, on 
Eesti ujumisliit ja päästeamet 2015. 
aastal koostanud metoodilise õppe-
materjali ja alustanud ujumistreeneri-
te, juhendajate ja õpetajate koolitamist 
uuendatud metoodika kohaselt. Uus 
metoodika võimaldab õpilasel män-
gulise tegevuse kaudu omandada 
mitmekülgsed oskused vees, veeko-
gude läheduses toime tulla, ületada 
veega seotud hirmud ja veest rõõmu 
tunda. Ujumine aitab kaasa, et noored 
väärtustaksid tervislikku eluviisi elu-
stiili osana.

Veebruari keskpaigas kiitis valitsus 

heaks kultuuriministeeriumi esitatud 
ja mitme ministeeriumi koostöös val-
minud ujumise algõppe reformi. Sel- 
le eesmärk on vähendada uppumis- 
surmasid ja õpetada kõik Eesti lapsed 
ujuma. Ujumine on elutähtis oskus ja 
valitsuskoalitsioon peab oluliseks, et 
jõutakse kõigi lasteni.

Ujumistreenerite, juhendajate ja 
õpetajate koolitamine uuendatud me-
toodika kohaselt on toimunud juba 
paar aastat. Tänaseks on koolitatud 
kokku üle 560 inimese. Tuleval aastal 
uueneb ujumise õpitulemuste kirjel-
dus põhikooli riikliku õppekava liiku-
misõpetuse ainekavas. Ujumisoskuse 
saavutamiseks on ette nähtud kuni 40 
tundi ja tunnis võib ühe treeneri käe all 
korraga õppida kuni 12 last.

Valitsuskoalitsioon on ujumis-
õppe rahastamise suurendamiseks 
aastas arvestanud täiendavalt miljon 
eurot alates 2018. aastast. Kokku üle 
1,2 miljoni euro suunatakse kohalike-
le omavalitsustele ning see võimaldab 

katta ujulate kasutamise kulud, lisaks 
toetada transporti ja tasuda ujumis-
tunni täiendavate korraldajate tööjõu-
kulud.

Haridus- ja teadusministeeriumile 
on esitatud uuendatud õpitulemuste 
kirjeldus ja ujumise algõpetuse prog-
rammi eelnõu. See sobib hästi mi-
nisteeriumi plaaniga kujundada kogu 
kehalise kasvatuse õpe ümber liiku-
misõpetuseks ning anda seeläbi õpi-
lastele vajalikud teadmised ja motivat-
sioon liikumisharrastustega tegeleda.

Eesti inimesed peavad muutuma 
füüsiliselt aktiivsemaks. Põhjamaa-
des liigub ja teeb sporti vähemalt 
kaks kolmandikku elanikkonnast, meil 
umbkaudu pool. Edasiminek on õn-
neks märgatav, kuid rahuloluks veel 
põhjust pole.

Sotsiaaldemokraatide jaoks on 
iga inimene väärtus, mida tuleb hoida 
iga hinna eest. Kui suudame kõik Eesti 
lapsed ujuma õpetada, on see tegelik 
samm õnnetussurmade vähenda-

miseks. Pikem tervena elatud eluiga 
aitab kaasa üldisele heaolule, muu 
hulgas majanduskasvule.

Ja veel. Sissejuhatuses kirjel-
datud testi soovitan läbi proovida ka 
täiskasvanuil. Kui hätta jääte, tuleks 
tõsiselt mõelda oma ujumisoskuse 
parandamisele. Eestis peaks iga ini-
mene oskama ujuda, oleme ju ikkagi 
mereriik ja enam kui tuhande sisevee-
koguga maa.

„Tallinna positiivse programmi 2018–2022” koostamiseks al-
gatatud ideekorje programmis on oma ettepanekuid linnaosa-
ga jaganud sajad kesklinlased. 

Vahetuks kontaktiks linnakodanikega tegime suhtlemise 
võimalikult lihtsaks ja algatusega „Värske juhtimine Kesklin-
nas” viisime alates märtsikuust igal reedel linnaosa töö täna-
vale inimeste sekka. Kontoritelki on linlased saanud külastada 
Balti jaama tunneli lähistel, Tammsaare pargis, Koidu pargis, 
Kosmose kino kõrval, Keskturu juures ja Politseiaia pargis. 
Selle ajalehe ilmumise päeval töötab vabaõhukontor Kadrioru 
Comarketi juures. 

Võimalust linnaosa ametnikega silmast silma kõnelda 
kasutati agaralt ning positiivse programmi koostamiseks pa-
kuti välja hulgaliselt väärt mõtteid, millest  saab oluline osa 
linnaosa arengu edasisel kujundamisel. Kogutud ideed esitati 
linnavalitsusele ja linnavolikogule ning 26. aprillil toimus Hop-
neri majas ühisarutelu järgmise perioodi positiivse programmi 
prioriteetide seadmiseks. 

Küsisime nõu
Ideekorje käigus ei piirdunud me pelgalt elanike ettepanekute 
kogumisega, vaid koostasime ka küsitluslehe, kus kesklin-
lased said anda oma hinnangu linnaosa valitsuse poolt olu-
lisemateks hinnatud valdkondadele. Üllatavalt suur hulk vas-
tanutest leidis, et välja pakutud teemad katavad nende jaoks 
Kesklinna peamised murekohad ning millegi täiendava lisami-
seks vajadust ei näinud. Mõnevõrra ootamatult õnnestus oht-
ralt informatsiooni saada ka kesklinlaste igapäevaste (olme)
probleemide osas, mida positiivse programmi ideekorjesse 
küll pole vajadust lisada, kuid ilma selleta poleks paljud neist 
ilmselt meieni jõudnud. Terve hulk seesugustest pöördumis-
test on juba ka lahenduse leidnud. Olgu see siis ühe või teise 
tänava heakorraga seonduv, parkimisküsimused või lärmakate 
naabrite probleem. Mõistagi ei piisa teatud probleemide puhul, 
näiteks haljasaladele parkimine, ainult ühekordsest tegevusest, 
vaid see peab olema perioodiline. 

Ühe põnevama episoodi lahendatud küsimuste hulgast 
saan tuua tänu 21. kooli noortele, kes hoolsate linnakodani-
kena märkasid, et nende kooli ületeenaabri, Kesklinna noorte-
keskuse viidalt on kellegi käsi kaasa viinud e-tähe. Et noored 
võtsid vaevaks mulle probleemist foto saata, saime viida taas 
korda. Mõistagi olid asjaosalised väga rõõmsad, et tänu nende 
tegevusele linnaruum veidi paremaks muutus. 
 
Kesklinna valitsus tajub linnaosa valupunkte
Küsitlustulemused tõestasid, et linnaosa elanikel on enam sü-
damel linna välisilme. Silma riivavate lagunevate hoonetega te-
gelemist, nende korrastamist või lammutamist pidas vajalikuks 
üle 90% vastanutest. Olulisuselt järgmine seostub mõnevõrra 
eelmisega: pea 90% inimestest näeb vajadust linnahall korda 
saada. Võime tõdeda, et kesklinlaste seas ei ole kahtlustki sel-
les osas, kas linnahalli rekonstrueerimine on mõistlik ettevõt-
mine. Samuti peetakse seda Kesklinna loomulikuks osaks. See 
tähendab, et vajadus Põhja-Tallinnaga linnaosade piiri muutmi-
ne selgeks vaielda pole endiselt kuhugi kadunud. 

85% kesklinlastest soovis tihedamat koostööd politsei ja 
munitsipaalpolitseiga Kesklinna turvalisemaks muutmiseks 
ning pea sama palju Toompargi ja Snelli tiigi ala korrastamist. 
Inimeste ettepanekud käsitlesid kindlate tänavate renovee-
rimist, kindlatele marsruutidele istepinkide lisamist, kuid ka 
üldiseid probleeme, näiteks kesklinna ehitusmahtusid, parki-
misküsimusi ja narkomaania levikut. 

Kesklinna valitsuse jaoks ei lõpe positiivse programmi 
ideekorjega linnaosa elanike arvamuse kuulamine, vaid jät-
kame sellega ka edaspidi. Ootame linlaste tähelepanekuid 
lahendamist vajavate probleemide osas ja ettepanekuid ühise 
elukeskkonna paremaks muutmiseks ka edaspidi. Kohtumise-
ni Kesklinna vabaõhukontoris!

Järgmine Kesklinna Sõnumite number ilmub 26. mail.

Taavi Pukk

Kesklinna vanem

Teatejooks „Toompea 18.45” 

15. mail 1990 murdis Toompeale 
interrinde miitingule kogunenud üles- 
köetud rahvahulk lossi sisehoovi. 
Tollane valitsusjuht Edgar Savisaar 
pöördus kell 18.45 raadio kaudu ava-
likkuse poole: „Interrinde löögirühmad 
on tunginud Toompea lossi sisehoovi. 
Toimub riigipööre.” Üleskutset tulla 
appi Toompead kaitsma järgisid tu-
handed inimesed, juba mõni minut 

pärast raadiopöördumist hakkas 
saabuma rahvast nii Tallinnast kui ka 
maarajoonidest. Interrinde liikmed 
lahkusid häbistatuna Toompealt.

Meenutamaks seda sündmust, 
eesti rahva koondumist võitluseks oma 
iseseisvuse taastamise eest ja val-
misolekut end kaitsta, korraldab Eesti 
Kodukaitse Ajaloo Selts koos Kesk- 
linna valitsuse, Rahvarinde muuseu-

mi, kultuuriameti, spordi- ja noorsoo- 
ameti ning munitsipaalpolitseiga tra-
ditsiooniliselt Tallinna päeval, 15. mail 
teatejooksu „Toompea 18.45”. 

Start teatejooksule ümber Toom-
pea antakse 15. mail täpselt kell 18.45 
Kiek in de Köki juures, kus on ka finiš.  
Parimate võistkondade ja nende liikmete 
autasustamine, samuti sõnavõtud 
ajaloost on Rahvarinde muuseumis.  

Jooksma oodatakse neljaliikmelisi 
võistkondi. Teatejooks koosneb neljast  
tapist, kõik pikkusega 600–1000 meetrit. 
Jooksul osalemiseks on vaja regist-
reerida 8. maiks Kesklinna valitsuse 
veebilehel või infosaalis Nunne 18. 

Indrek Saar

kultuuriminister

Aadu Jõgiaas 

Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts

KESKLINNA VÄRSKE JUHTIMINE VÄRSKES ÕHUS

Maikuu reedeti kell 13–15 on Kesklinna valitsuse telk 
5. mail linnahalli juures,
19. mail keskturu juures,

26. mail Kaubamaja trollipeatuses.
Kõik pöördumised on teretulnud!



Kesklinna Sõnumid28. aprill 2017

TÄHTSAD TEEMAD

NIMEKAID KESKLINLASI

3

Eestis on olnud läbi aegade suuri raa-
dio- ja telemehi, kelle selges eesti kee-
les tehtud huvitavad saated on saanud 
osaks meie kultuuriloost. Meenutagem 
Feliks Moori, Valdo Panti, Rein Karemäed, 
Lembit Laurit. Sellesse nimekirja kuulub 
vaieldamatult ka Ivar Trikkel, kelle saade-
tega on üles kasvanud terved põlvkonnad. 
Tema laitmatut sõnavaldamist ja puhast 
keelekasutust mäletatakse veel praegugi, 
18 aastat pärast raadiomehe ja õppejõu 
lahkumist manalateele.

Alati pisiasjadeni korrektne ja viisa-
kas, polnud Trikkel kunagi kuiv ega igav. 
Ta oli härrasmees, kelle eestimeelsust ja 
sirgeselgsust austati ka neil aastail, kui 
edukuse mõõduks sai tingimusteta allu-
mine valitsevale ideoloogiale.  

Äärmiselt väljapeetud ja tasakaalukas, 
võttis Trikkel, kui töö nõudis, ette ka lausa 
hulljulgeid avantüüre. Näiteks oli ta esime-
ne raadioreporter, kes salvestas reportaa-
ži purilennukil liueldes. Raadiotöö viis teda 
kokku ka paljude legendaarsete kultuuriini-
mestega. Just Trikkelile nõustus oma 85. 
sünnipäeval andma elu viimase intervjuu 
Friedebert Tuglas. 

Tallinna pedagoogilise instituudi pro-

fessori ja kultuurikateedri juha-
tajana leidis Trikkel võimaluse 
rikastada õppekava loengutega 
eesti kultuurist, rääkida aegadest 
ja inimestest, kellest valjul hää-
lel kõnelda polnud noil aastatel 
kombeks. Tänu talle sai Laia tä-
nava õppehoonest loominguline 
kultuurisaar, kust sirgus terve 
rida missioonitundega kultuuri-
töötajaid ja muidu tegusaid ini-
mesi. 

Vaid mõni kuu enne lahkumist esitles 
Ivar Trikkel 1998. aasta detsembris oma 
raamatut „Ringhäälinguaeg”, mis kes-
kendus 45 aastat väldanud raadiotööle. 
„Seda aega ei saa nagu kerget jõululund 
maha raputada. Midagi jääb külge. Raadio 
ümber on olnud palju ennast andvaid ini-
mesi, kes on töötanud selleks, et tegija ja 
kuulaja suhe oleks aus. Neid inimesi ta-
han raamatus meenutada.” ütles ta teose 
sünnilugu selgitades. Ivar Trikkel uskus, et 
ringhääling on olnud eesti kultuuri kandja 
ning seda, enne suurt sõda alguse saanud 
ülesannet suudeti täita ka läbi nõukogude 
aja.

Kord üliõpilaste seltskonnas ütles ta, 

et naist ja lapsi armastada on hea, aga 
peab olema ka töö, mida jumaldad. Kuula-
jad olid tookord veel liiga noored, et mõis-
ta. Arusaamine tuli märksa hiljem.

Veel on Ivar Trikkel öelnud: „Tahan, et 
jääks ootus ja elevus raadio vastu ning et 
meediahullus seda ei hävitaks.”

Lootkem siis, et vaatamata pealis-
kaudsuse rünnakule jääb alati alles mõni 
raadiohääl, kes suudab vulgaarsustest, 
keelevääratustest, labastest naljadest, 
võõrkeelsetest lohakatest laenudest, ma-
gedast kokutamisest ja lamedatest käi-
betõdedest hoiduda ning pakkuda ehedat 
saateelamust, nii nagu suutis seda Ivar 
Trikkel.

Kesklinna haldusterritoorium on suures 
osas hõlmatud korraldatud jäätmeveoga 
ja kliendid on sõlminud lepingud Tallinna 
jäätmekeskusega. Jäätmekeskuse veo-
teenuse osutaja on aga alates 25. maist 
lepingu üles öelnud, sest linn ei nõustu-
nud nende taotletud hinnatõusuga. Sellest 
kuupäevast tekib vabaturu situatsioon, kus 
kõigil klientidel on õigus sõlmida leping ja 
anda jäätmed vedamiseks üle ettevõttele, 
kes omab piirkonnas jäätmeluba. Teada-
olevalt on vähemalt üks prügiveoettevõte 
Kesklinna elanikele oma reklaamid juba 
laiali saatnud ja soovi korral on võimalik 
nende kasuks otsustada. 

Samas pole ka otsest vajadust otsida 
uut partnerit. Jäätmekeskus annab oma 
lepingutest tulenevad õigused ja kohus-
tused üle Tallinna Jäätmete Taaskasutus-
keskusele. Keskus soetab endale vajaliku 
hulga veomasinaid ja asub ise teenust 
osutama. Klientide jaoks ei muutu sellega 
sisuliselt midagi, partneriotsing võib ära 
jääda ja prügi saab ikkagi veetud. Kõiki-
dele klientidele on juba esialgne informat-
sioon selles osas edastatud.

Kesklinnas ollakse põhimõtteliselt val-
mis uudseks olukorraks, mida võib kaasa 
tuua prügiveoteenuse osutajate võimalik  
vahetamine ja ümberorganiseerumine. Min- 
giks perioodiks võib see teoreetiliselt teki- 
tada ka jäätmemahutite ületäituvust ja 
avaliku ruumi prügistamist. Sellisel juhul 
on Kesklinna valitsuse ülesanne korral-
dada jäätmete koristus. Kindlasti ei lase 
me kevadsuvisel ajal, kui linlased soovi-
vad veeta palju rohkem aega väljas ja linn 
täitub turistidest, prügiprobleemil üle pea 
kasvada.

Võin lubada, et kui lepingupartnerid 
ei saa Kesklinnas prügi koristamisega 
hakkama, asuvad kõik linnaosa valitsuse 
töötajad sellega tegelema ja ise prügikotte 
autole viskama, seniks kuni olukord leiab 
lahenduse. Kesklinna piirkonnas on õn-
neks minimaalselt süvapaigaldatud mahu-
teid – selle teenuse kehva kvaliteedi tõttu 
lõpetas linn lepingu senise partneriga. 
Teistes linnaosades tuttavaid probleeme 
meil ette näha ei ole. 

Mis puudutab rohkelt kõneainet pak-
kunud vanalinna prügimajandust, siis 

midagi dramaatilist siin ei ole – praegune 
olukord ja korraldus jätkub vähemalt aasta 
lõpuni. Kuna prügiveohanke võitjaks osu-
tunud lepingupartner ei suutnud tagada 
vajalikul hulgal sobilikke veomasinaid, 
siis linn tühistas ettevõttega sõlmitud le-
pingu. Turismihooaja künnisel pole suured 
ümberkorraldused mõistlikud ning otstar-
bekas on minna sissetöötatud rada pidi 
praegu edasi.

Lisaks tuletab Kesklinna valitsus 
meelde, et linnas on käimas heakorrakuu, 
mille raames, nagu igal kevadel, abistab 
linnaosa valitsus asumiseltse heakorratal-
gute korraldamisel töövahenditega ja ko-
gutud prügi transportimisel ladestuskohta. 
Jäätmejaamades ja vastuvõtupunktides 
jätkub tavapärane eriliigiliste ja ohtlike 
jäätmete vastuvõtmine linnaelanikelt ning 
lisaks korraldatakse asumites eraldi ohtli-
ke jäätmete kogumisringe. 

Kesklinn on ja jääb oma heakorraga 
Tallinna visiitkaardiks!

Ivar Trikkel – unustamatu raadiohääl

Mis saab Kesklinna prügiveost?

Tallinna linnahalli ja lähiala 
detailplaneeringu  avalik arutelu 11. aprillil möödus 87 aastat reaalkooli 

vilistlase, legendaarse raadiomehe, 
keeleteadlase, professor Ivar Trikkeli 
sünnist. 

Tallinna Kesklinna Valitsus, Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikusta-
sid ajavahemikus 8.03–6.04.2017 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu. 

Avalikul väljapanekul laekus kohalikule omavalitsusele 2 kirjalikke ettepanekuid ja vastu-
väiteid sisaldavat pöördumist. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 12. 
mail 2017 algusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Info telefonil  
645 7264. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute regist-
ris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr.

Raadiomees Ivar Trikkel 1968. aastal. 
Valdur-Peeter Vahi foto rahvusarhiivi fondist.

Taavi Pukk

Kesklinna vanem

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ja 
EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
vaimulik ja juhatuse liige Jaak Aus sõlmi-
sid sihtotstarbelise toetuse lepingu, mille 
kohaselt toetab Tallinna linn Kaarli kiriku 
oreli kapitaalremonti 50 000 euroga. 

„Linnal on hea meel toetada Eesti ühe 
suurima luterliku koguduse ja Eesti suurima 
oreli remonti,” sõnas Kõlvart. „Kaarli kirik 
tähendab linlastele lisaks usutemplile ka 

vaimsuse ja kultuuri templit, kus saab hin-
gekosutust nii traditsioonilistel jumalatee-
nistustel kui ka suurepärastel kontsertidel. 
Ühtlasi annab kogudus tänuväärse panuse 
pealinna haridusellu, sest koguduse juures 
tegutsevad lasteaed ja kool.” 

„1923. aastal ehitatud Tallinna Kaarli 
kiriku Walckeri orel on praeguseni suurim 
orel Eestis ja omab erilist positsiooni ka 
laiemalt. Maailmas ei ole sellest perioo-

dist teist terviklikult püsinud Walckeri orelit 
ja sel põhjusel on Kaarli kiriku orelil tähtis 
koht Euroopa väärtuslikemate ajalooliste 
orelite seas,” rääkis koguduse organist Piret 
Aidulo. „Orelimäng on Kaarli koguduse ju-
malateenistustel saatjaks olnud juba 1863. 
aastast. Lisaks on orelil oluline koht erineva-
tel kontsertidel, seda nii suurvormide kui ka 
kammermuusika ettekandmisel.” 

2016. aasta algul alustati Kaarli kirikus 

Eesti suurima ja Euroopa väärtuslikemate 
ajalooliste orelite hulka kuuluva pilli kapi-
taalremondiga, mis on jagatud seitsmesse 
etappi ja kestab kokku kolm aastat. Töid 
kogumaksumusega ca 250 000 eurot teeb 
kohaliku orelimeistri firma Toomas Mäevali 
OÜ. Möödunud aastal läbiti oreli remon-
di kaks esimest etappi maksumusega ligi  
80 000 eurot. 

Walckeri orel ehitati 1923. aastal 

Ludwigsburgis Württembergis E. F. Walcker 
& Co vabrikus ja kannab oopuse numbrit 
2011. Noores riigis oli see esimene esin-
duslik uus orel, mis pidi avaldama tugevat 
mõju kogu riigi muusikakultuurile. Seetõttu 
tuli instrument teha eriti suur, kõlavärvikas 
ja kunstiliselt parimal tasemel. See on seni-
ajani suurim orel Eestis.

Tallinn toetab Kaarli kiriku oreli remonti 

Raepress
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Igale poole jõudev ja paljust huvi-
tavast innustuv Sulev Roosmaa tuli 
Kieli päevadelt ja rääkis vaimus-
tunult, mida ta seal nägi. Tallinna 
vanalinna elamute ekspluatatsiooni 
valitsuse pealik Rein Koit planeeris 
oma asutuse 10. aastapäeva tähis-
tamist. Teadlane Ülo Vooglaid on 
valmis igal hetkel aruteludest osa 
võtma, otsides iga plaanitud ette-
võtmise mõtet ja mõju edaspidise-
le. Kodulinna-liikumist korraldav Tii-
na Mägi toppis ikka oma nina sinna, 
kus midagi põnevat planeeriti. 

Oli aasta 1982. Aastapäev sai 
teoks – raekojas ja Raekoja platsil 
lauldi, peeti mõõgavõitlust, räägiti va-
nalinna muredest ja tulevikust, aus-
tati tublimaid. Olnust räägiti kõikjal ja 
palju, tuli jätkata. Sündisid vanalinna 
päevad, reeglina juunikuu esimesel 
nädalavahetusel. 

Rein Koidu kontoris istuti päe-
vade kaupa ja aina unistati, huvita-
vamad asjad enamasti ka teostati. 
Aga vanalinn vajas abi. Oli tarvis 
tema olemust ja väärtust taas ja 
taas tutvustada, pakkuda ideid ja 
lahendusi. Oli piisavalt neid, keda 
toimuv tõeliselt huvitas, ja õnneks 
polnud eriti neid, kes tehtava kaudu 
otsisid võimalust midagi saada – ra-
has makstavat tasu või privileege. 

Kui selgus, et Euroopas juba tu-
gevasti kanda kinnitanud Uus-Han-
sa liikumine jõuab aastaks 1992 ka 
Tallinnasse, hakkasin kõikvõimalikel 
juhtudel vaatamas käima, kuidas 
neid vanade linnade pidusid pee-
takse. Nägin, et täpselt kavandatud 
tegevused toimusid siin ja seal just-
kui iseenesestmõistetavalt. Kogu 
linn pidutses, ja samal ajal räägiti 

sirgeks paljud tõsised asjad. Lin-
najuhid kohtusid, andsid lubadusi 
ja viisid need ka ellu. Mõne korra 
järel sain aru, et võlu peitus tradit-
sioonides. 

Õnneks arenesid ka Tallinna va-
nalinna päevad pidevalt, nõudlikult 
ja stiilselt edasi. Ei olnud ametkond-
likku, formaalset sebimist. Kogu toi-
muva kunstilise kujundamise eest 
– kirjapaberist esinejate kostüümi-
deni – seisid hea Aime Unt ja Sirje 
Uusbek, suurejooneliste ettevõtmis-
te väljamõtleja ja teokstegija oli Rita 
Mägar, palju aastaid hoolitses välis-
külaliste ja -suhete eest Ivi Eenmaa, 
Toivo Toomemets planeeris näitusi 
ja muid kunstiga seotud ettevõtmisi. 
Koondus palju eri alade inimesi, kes 
igapäevatöö kõrvalt võtsid vanalin-
na päevad aastateks oma missioo-
niks. Linnavõim mõtles kaasa, mak-
sis arved, korraldas formaalsused 
ja muidugi ka vastutas. 

Tekkisid meie omad tavad. 
Avapäevaks lõpetati millegi korras-
tamine või tegemine – kord oli see 
Patkuli trepp, kord purskkaev Musu-
mäe nurgal, kord Mayeri trepp. Pi-
dulikult avati galeriina Kuldjala torni 
alumised korrused. Nii igal aastal. 
Alati oli ka oodatud ja tõsiselt võe-
tav arutelu kas siis konverentsi või 
muus vormis ja tihti sai arutelul ot-
sustatu edaspidiseks kohustuseks. 

Vanalinna päevad olid kõigi-
le ja neist võeti osa, mitte ei käidud 
pealt vaatamas. Iseloomulikumaid oli 
aastaid kestnud tava käia Ahto Nurga 
eestvedamisel õhtuti laulmas loodus-
muuseumi õuel. Seal oli ühtlasi ka 
koht ja aeg rääkida omavahel kõigest 
sellest, mis parasjagu päevakorral. 

Projektipõhisusest vabaks
Aastakümnete jooksul on olnud 
tõuse ja mõõnu. Ohtlikem ehk 
kõigest oli see, kui hästi toiminud 
vabamõtteline tegevus asendus 
vormi- ehk projektipõhisega. See 
tähendab igal aastal taasalustamist 
A-st ja välistab traditsioonilise, ko-
gemustel põhineva kvaliteedi. Süüd 
ei ole neil, kes alustavad. Enamasti 
tahavad nad tegutseda hästi, aga 
üksnes alustamised ei saa kunagi 
anda väga head tulemust. Hästitoi-
minud endise hoidmine ja jätkamine 
on kordi õigem (aga ka raskem) kui 
juhusliku uue tekitamine.

Enesele omaselt toppisin tä-
navu oma nina vanalinna päevade 
tegemisse, kui lugesin Kesklinna le-
hest põhjalikku üleskutset pakkuda 
programmi jaoks ideid. Kusagilt ei 
lugenud aga välja, mis laadi, mahu 
ja mõttega neid päevi kavatsetak-
se korraldada. Istusin, paber ees 
ja pliiats pihus, ning tulemusena 
avastasin, et olin kirjutanud read 
lauludest: 
• kui kogu võim võiks olla laste 
käes
• võta aega veidi ringi vaadata
• mis värvi on armastus
• noorus ei tule iial tagasi …

Nüüdseks ongi need mõne 
päeva pealkirjad. Jätkasin samas 
vaimus – et pidu oleks kogu linnas. 
Toompea on külaliste jaoks meie va-
nalinna kõige igavam koht, kus vaa-
data vaid fassaade ja 13 ühesuguse 
kaubaga nännipoodi. Siiski on ka 
üks asjalik Parlamendipood ja Pika 
jala Bogapott, kaks kirikut ja viis 
söögikohta. Võimalusi pillimänguks, 
lauluks, tantsuks aga iga nurga 

peal! Nii soovitasingi 
täita Toompea muusi-
kaga: iga päev kindlal 
ajal mürtsugu Rüütel- 
konna hoone ees 
puhkpill, kandlemäng 
sobib aga hästi Boga-
poti õuele – kuulad pilli- 
mängu, maitsed värs-
keid saiakesi ja vaa-
tad läbi akna meistrite 
töötamist, pärast lähed 
ja ostad nende autori-
vaasi. Kogu eluks jääb 
meelde, kuidas nägin 
oma silmaga selle vaa-
si valmimist. Loodan, 
et rahvas võtab omaks 
Toompea elustamise 
mõneks päevaks.

Veel tahaks loota, 
et kunagised õhtused 
üheslaulmised loodus- 
muuseumi õues taas 
elujõu saavad. Igata-
hes ühel päeval luba-
sid Lüü-Türri mehed 
ka tulla ja eeslauljad 
olla. Ja Harjumäe ku-
nagised populaarsed 
plaaditurud  (mitte 
ainult vanalinna päevade aegsed) 
võiksid jälle elustuda, nagu ka ka-
duvikku kuulutatud vinüülid on taas 
ausse tõstetud.

Eelmisel aastal korrastati vana-
linna päevadeks Pika jala värava-
torn. Aastast 2007 ootan pingsalt, 
et kord viiakse Renteni torni juures 
lõpuni linnamüüri avamine ja kor-
rastamine. Pika segaduse tõttu on 
see praegu piiratud võltsmüüriga ja 
võssa kasvanud. Kui Jüri Ratas tegi 

linnapeana ettepaneku Tallin-
na kandideerimiseks Euroopa 
rohelise pealinna tiitlile, loot-
sin kogu südamest, et poolik 
töö lõpetatakse kasvõi selle 
tiitli saamise nimel. Ehk veel 
siiski ...?

Kui aga läheb nii, et järg-
misi vanalinna päevi jälle A-st 
ei alustata, siis võib ka kõik 
korda saada.

Triennaali peanäitus „Ajavahe. 
Time Difference” on üleval Eesti 
tarbekunsti- ja disainimuuseumis 
ning seal on väljas 49 tööd 19 
riigi kunstnikult. Esindatud on ke-
raamika, ehte-, klaasi-, tekstiili- ja 
sepakunst, traditsioonilisemate 
väikevormide kõrval ka videomee-
dium ja suuremad installatsioonid. 
Näitus jääb avatuks 23. juulini.

Triennaali satelliitprogrammi 
kuulub 26 näitust, performance’it 
ja installatsiooni üle Tallinna. Teiste 
seas on seal näiteks Marit Ilisoni, 
Julia Maria Künnapi, Jaan Pärna ja 
Sandra Kossorotova isikunäitused, 
Eesti kunstiakadeemia klaasi-, ke-
raamika-, tekstiili-, ehte- ja sepa-
kunsti eriala tudengite väljapane-
kud, Eesti Moekunstnike Ühenduse 
näitus ning Tallinna kohvikuid hõl-
mav klaasikunstnike projekt. 

Triennaali peakorraldaja, ehte-
kunstnik Merle Kasoneni sõnul vali-
ti seekordseks fookusteemaks aeg, 
kuna see on piisavalt universaalne, 
aga ka intrigeeriv teema. „Kõigil on 
kogu aeg kiire, infot meie ümber on 
palju ja see toob paratamatult kaa-
sa pealiskaudsuse, mis väsitab,” 

sõnas ta. „Teisalt on paljud protses-
sid jällegi kiiremad ja efektiivsemad 
kui kunagi varem, nii et küsimus on 
pigem selles, kuidas leida tasakaa-
lu. Kunstnikud pakuvad ühiskonna 
aktuaalsetele teemadele ootama-

tuid vaatenurki, loodetavasti aitab 
triennaali külastamine mõtestada 
ka oma ajakasutust.”

Programmi kohta leiab täpse-
mat teavet www.trtr.ee.

Näitus pakub harivat retke läbi aja, kirjanduse ja moekunsti. 
Oma kirjanduslikest eeskujudest lähtudes on moekunstnikud 
interpreteerinud lemmikautori stiili kaasaegse rõivakunsti 
keeles. Lisatud on moejoonistuse originaal ja valitud aega 
käsitlev tsitaat kirjanikult. 

Näitusel osalevad moekunstnikud Anne Metsis, Anu 
Hint, Juta Piirlaid, Katre Arula, Kärt Karjatse, Lee Reinula, Lii-
vika Põvat Straus, Maire Valdma, Mari Aakre, Merje Rääbis, 
Monika Kisand. 

Näitus on 7. Tallinna rakenduskunsti triennaali osa. Lisa- 
programmi kuulub 3. mail Anu Hindi kuraatoriloeng ja 27. 
mail Kai Saare moeloeng. Näitus jääb avatuks 31. maini. 

Raske on leida muusikaajaloost 
midagi romantilisemat ja hingesta-
tumat kui vene romansid. Imeilusat 
kevadist kava esitavad lauljad Nata-
lia Birjukova (metsosopran, Vene- 

maa teeneline kunstnik, Peterburi 
Mihhailovi teater) ja Maria Petrov 
(sopran, Tallinn). Klaveril saadab 
Arina Jevdokimova (Peterburi). 

Kavas on 19. sajandi heliloo-

jate looming:  Varlamovi, Gurilevi, 
Bulahhovi, Dubuque’, Glinka, Tšai-
kovski jt romansid, laulud, duetid.

Vana linna päevad

Rakenduskunst vallutab Tallinna Moenäitus Vilde muuseumis

Klassikalised romansid Kadrioru lossis

Aprillis sai hoo sisse 7. Tallinna rakenduskunsti triennaal –  
rahvusvaheline kunstisündmus, mis ärgitab sel korral 
mõtisklema aja ja selle tajumise subjektiivsuse üle. 

Tallinna kirjanduskeskus avas 
Eduard Vilde muuseumi galeriis 
Eesti moekunstnike ühenduse 
kirjandusliku moenäituse „Kõik 
mis tuleb, tuleb sellepärast, mis 
on olnud”. 

Reedel, 5. mail kell 18 saab Kadrioru lossis kuulata 
klassikalisi romansse.

28. aprill 2017

Tiina Mägi

linnakodanik

NOOR 
VANALINN
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Kesk- ja uusaegsed väravad Tallinna all-linnas

Üks Põhja-Euroopa paremini säili-
nud linnamüüre on Tallinna vanalin-
na põhiväärtusi. Oluline on ka kesk-
aega tagasi ulatuv tänavavõrgustik, 
mis ju samuti otseselt väravate tee-
maga seotud. Sel ajal, kui Tallinn oli 
kindlustatud koht, sai kaitstud alal 
olla vaid piiratud arv sisse- ja välja-
pääsuteid. Värav oli nõrk koht kait-
sesüsteemis, mida tuli täiendavate 
meetmetega turvata. 

Tallinna kindlustuste ajalugu on 
pikk, ulatudes 13. sajandi teisest 
poolest kuni 19. sajandi keskpaiga-
ni. Ka väravakompleksid koosnesid 
nende lõplikul kujul reeglina eriaeg-
setest osadest. Kuigi hilisemal ajal 
on läbi linnakindlustuste rajatud tä-
navaid ka sellistest kohtadest, kus 
ajalooliselt väravaid pole olnud (nt 
Suurtüki tänavalt), reedab vanalinna 
tänavavõrgustik praegugi eksimatult 
kohad, kus paiknesid „õiged” linna-
väravad (nt eriti ilmekalt Karjavärava 
plats). Väravaehitistest endist on 
kahjuks väga vähe säilinud, seda 
vähemalt maa peal nähtaval kujul, 
ent arheoloogilisi jäänuseid on leitud 
kõigist, mille puhul neid on teatud 
tähele panna ja dokumenteerida.

Tallinna all-linnal oli välimisel 
kaitseperimeetril kuus väravat ja 
kaks väravat vastu Toompead. Igal 
väraval oli oma teatud põhjus, miks 
ta oli just selles kohas vajalik: kas 
oli see suund siis rohkem seotud 
kaubanduse või linna enda igapäe-
vase toimimisega. Pole välistatud, 
et varasel arenguperioodil (kuni 14. 
sajandi alguseni) võis all-linna tollal 
veel mitte väga kapitaalselt välja 
ehitatud kaitsesüsteemis olla roh-
kem läbipääse. Üks selline võis olla 
näiteks Väike-Karja tänaval. Kivi- 

müüri ehitamisel sellest loobuti ja 
jäeti värav vaid Suur-Karja tänava 
trassile, kuni vahepealne sisuliselt 
tupiktänav taas alles 19. sajandi 
lõpul linnamüüri ja ühe selle torni 
lammutamisel avati. Pärast seda, 
kui linnamüüri ehitamisel olid vära-
vate asukohad mõneks ajaks paigas 
ja tegeldi nende täiustamisega, tõi 
väravate paiknemises taas olulise-
maid muutusi kaasa alles üleminek 
suurtükkidega arvestavatele muld-
kindlustustele. 

Kaks all-linna väravat on ühtlasi 
tänapäeval linna tuntumad sümbo-
lid: Viru väravast on püsti mõlemad 

eesväravatornid ja veelgi paremini 
on säilinud Suure Rannavärava ees-
värav – erinevalt esimesest on siin 
alles Paksu Margareeta ja väiksema 
eesväravatorni vaheline nn värava-
hoone koos teravkaarse väravaava-
ga. Viru väravale on ka 19. sajandi 
lõpul lisatud sellega harmoneeruv 
tornilaadne juurdeehitus ja kumma-
legi küljele teravkaarne jalakäijate 

läbipääs. Ühte sellist suuremat te-
ravkaarset ava, mida pealiskaudsel 
vaatlusel võiks pidada keskaegseks, 
näeb Suur-Kloostri tänaval, ent tegu 
on hoopis hilisema läbimurdega. 
Väiksemaid uusi ühendusi tehti läbi 
müüri ka Eesti Vabariigis enne Teist 
maailmasõda ja Nõukogude ajal 
(Lippe käik, Bremeni käik). 

Igal väraval oma roll
All-linna väravad võib nende kuna-
gise rolli järgi jaotada järgmiselt. 
Lõuna- ja kagupoolsete väravate 
kaudu viisid maismaateed teistesse 
Liivimaa linnadesse (sh Tartu, Nar-

va, Pärnu, Riia) ja kaugemalegi, mis 
tegi need oluliseks kaugkaubandu-
se seisukohast. Need väravad olid 
Toompea poolt mere poole liikudes 
Harju, Karja- ja Viru värav. Sellesse 
suunda ja eriti just väravatest välju-
vate teede äärde kujunes kesk- ja 
uusajal Tallinna märkimisväärseim 
eeslinnaline asustus. 

Karjavärava nimetus, mida ka 

saksa keeles tunti eestipäraselt kui 
Karripforte, viitab selle võib-olla 
mõneti lokaalsemale tähendusele. 
Harju värav oli saksa keeles „seppa-
de värav” ja Viru värav „savi värav” 
(vastavaid nimetusi kandsid ka linna 
sees nende väravate juurde viivad 
tänavad). Viru väravast piki rannikut 
edasi liikudes tuli kaks väravat, mille 
kaudu pääses hansalinna jaoks üli-
olulisse sadamasse: neist varasem 
võis olla Väike Rannavärav, mis alg-
selt kandis hoopiski nimetust „liiva 
värav”. Keskaja jooksul kujunes 
siiski olulisemaks Suur Rannavärav, 
kust sai ka tollal põhiliselt piki ranni-
kut välja veninud Kalamajja. Ilmselt 
oli rannaväravate ja mere vaheline 
ala oma kõrtside, aitade ja kõige 
muu sadama juurde kuuluvaga me-
resõiduhooajal Tallinna üks vitaalse-
maid kohti. 

Linna lääne- ja loodeküljel pikas 
lõigus, kus tänapäeval on Tornide 
väljak, oli ainus värav vastu Toom-
pea nõlva surutud Nunnavärav (tun-
tud ka „saunaväravana”), mis sai 
oma lõpliku nime läheduses paik-
nenud tsistertslaste Püha Miikaeli 
nunnakloostrilt. Nunnavärava esisel 
alal paiknesid peamiselt kodanike 
aiamaad, koplid ja heinamaad. Pika 
ja Lühikese jala väravad ehitati kivi- 
ehitistena välja viimasena, nagu 
üldse vastu Toompead olevad kait-
seehitised. Linna kaitses mängisid 
need vähetähtsat rolli, kuid andsid 
siiski all-linlastele kindlama kontrolli 
nende piiride ja inimeste linnaõiguse 
alale sisse-väljaliikumise üle.

Väravate puhul oli oluline esin-
duslikkus. Andsid need ju esimese 
mulje linnast. Euroopa uhkeimate 
linnaväravate taustal võib öelda, 

Tähelepanelikud linnakodanikud on märganud, et Tallinnas on hakatud senisest 
paremini tähistama kunagiste linnaväravate asukohti nii infostendidega kui ka 
tänavasillutisel.

AVASTUSRETK

RAHVARINDE MUUSEUMI FILMIPÄRASTLÕUNA 12. mai kell 15 „Karoliine hõbelõng” (1984)
Eesti ja Põhjamaade folkloori motiividel loodud muusikaline muinasjutufilm isekast kuningatütrest, kes 
saab armastuse ja ennastsalgavuse läbi tubliks ja töökaks, sobib kogu perele. Filmi lavastas Helle Karis, 
muusika kirjutas Olav Ehala ja tantsud seadis Mait Agu.

REISIJUTUD. VÄIKE EESTLANE SUURES MAAILMAS – IISRAEL 13. mai kell 15
Reisijuttude sarja üritusel räägib Margit Prantsus kolmest Iisraelis veedetud aastast. Kõneleja andis 
selle aasta veebruaris välja raamatu „Minu Iisrael”. Üritus on tasuta. Lisainfo: www.facebook.com/
rrmuuseum/ 

TALLINNA PÄEV/TEATEJOOKS „TOOMPEA 18.45” 15. mai kell 15
Traditsiooniline teatejooks meenutab 1990. aasta 15. maid, mil interrinde miitingule kogunenud 
rahvahulk ründas Toompea lossi ja eesti rahvas võitles iseseisvuse taastamise eest. Täpsem info:  
www.facebook.com/kodukaitse/

MUUSEUMIÖÖ 20. mai 
18–20 meistri juhendamisel ühispildi tegemine grafititehnikas.
18–21 maalikunstnik Juhan Rodriku maali töötuba. Rodriku näituse avamine.
18–23 vana videotehnika ja haruldaste, Rahvarindega seotud 1980. aastate filmilõikude 
demonstreerimine. 
Palju muud põnevat. Lisainfo: www.facebook.com/rrmuuseum/

FILMIKLUBI VÄLJASÕIT 25. mai kell 10
Sedapuhku sõidame Ida-Harjumaa filmiradadel.

NÄITUSED EESTI NAISAJALOOST 8.03.–5.09.2017
Rahvusarhiivi näitus „Naesterahwa töö ja elu. Eesti naise elupilte 1920.–1930. 
aastaist” ja Rahvarinde muuseumi näitus „Naisliikumine ülemineku Eestis”. 

MAI RAHVARINDE MUUSEUMIS

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

et Tallinnas olid need üsna lihtsad 
funktsionaalsed ehitised. Küll oli 
tavaline, et väravaava kohale oli 
paigutatud kas linnavapp või püha-
kuju. Esimese uhke näide on Suure 
Rannavärava eesvärava välisküljele 
müüritud filigraanselt väljatahutud 
reljeefidega tahvel. Kirjalikest alli-
katest on teada, et näiteks Lühike-
se jala väravatorni all-linna poolsel 
küljel asetsevas nišis paiknes Neitsi 
Maarja kuju (restaureerimisel tehti 
oletuslik koopia). 

Tallinna linnaväravate arhitek-
tuur on meile tuntud varaste piltkuju-
tiste ja ülesmõõtmisjooniste kaudu 
(peamiselt küll alles 18.–19. sa-
jandist). Enamasti koosnesid need 
neljakandilisest peaväravatornist ja 
sellele liituvast nelinurksest (sageli 
nurgatornidega) eesväravast, võis 
lisanduda teinegi eesvärav (Harju 

väravas). Muldkindlustuste rajami-
sel linnamüürist väljapoole tekkis 
vajadus rajada ka uusi väravaehitisi. 
Sõltuvalt olukorrast võisid needki 
liituda järgmise lülina otse keskaeg-
sele eesväravale või siis paikneda 
ka hoopis eraldi veidi kaugemal, 
seda juba lähtuvalt näiteks bastio-
naalkindlustuste loogikast. 

Hoolimata teatud sarnasusest 
ei olnud Tallinnas ei keskajal ega 
hiljem siiski kahte identset väravat 
ega väravatorni! Loodetavasti aitab 
linnaruumi paigutatud täpsem info 
neist igaühe kohta nii tallinlastel kui 
ka turistidel paremini tajuda seda 
osa vanalinna ja selle kaitseehitiste 
tervikust. Omaette teema on aga 
Toompea väravad...

Eero Kangor

kunstiajaloolane 
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Praeguseks hävinud Viru peavärava torn (vaatega linna poolt) paiknes Viru 
ja Müürivahe tänava ristmikul. T. Gehlhaar. Õli. Eesti ajaloomuuseum.

VAATA LISA!
Loe edasi: Rein Zobel. Tallinna keskaegsed kindlustused. Tallinn, 1980. 
Külasta: Kiek in de Köki suurtükitorni linnakindlustuste teemaga seotud 
püsiekspositsioon (sh Tallinna 1682.–1683. aasta puust maketi koopia ja 
mitme linnavärava makett). 
Markeering sillutisel ja info: Harju värav, Viru värav. 
Ainult infotahvel: Nunnavärav (Nunne tänaval), Väike Rannavärav (Olevi-
mäe tänaval), Karjavärav (Karjavärava platsi servas).
2017 paigaldatavad infotahvlid: Pika ja Lühikese jala väravad, Suur Ran-
navärav.
Kavas infotahvlid: Toompea Suure linnuse värav Kellatorn (Piiskopi täna-
val), uusaegne Toomvärav (17. sajandi lõpp, paiknes Toompea tn, Falgi tee 
ja Komandandi tee ristis).

Kunstnik Grigori Tšernetsovi maalil 
on kujutatud tagasihoidlik randumis- 
koht jõe suudmealal ja valdavalt 
hoonestamata rannajoon taamal 
udunevate Viimsi poolsaare metsa- 
dega. Olgugi väikselt kujutatud, 
on pildi peategelane siiski kogu 
ümbruskonnale nime andnud püha 
Birgitta kloostri kirikuvare, mis on 
motiivivalikut suunanud. 

Linnamuuseumi direktori Kal-
mar Ulmi sõnul on erakordne sünd-
mus, et muuseumi jõuab nii vana 
kunstiteos. Papile maalitud pilt oli 
tugevasti koltunud ja nurgast mu-
renenud. Konservaator Annely Miil 
puhastas ja parandas maalipinda, 
eemaldas vanad lakikihid ning kattis 
maali uue lakiga. Õhukesele paberi-
le kantud õlimaal tuli eemaldada ka 
vanast happelisest aluspapist, dub-
leerida manillakiust paberile ja see-
järel kleepida tagasi algsele alusele. 
Lõpuks pilt raamiti ja kaeti kaitsva 
muuseumiklaasiga.

Linnamuuseumi teadur-kogu-

hoidja Risto Paju hinnangul teeb 
maali haruldaseks eelkõige asjaolu, 
et nii vanu Tallinna ja ümbruskonda 
kujutavaid maale ja ka graafikat on 
väga vähe säilinud. Väärtuslikuks 
muudab ostu ka kontekst: teada-
olevad Tallinna vaated fotograa-
fiaeelsest ajast on enamasti juba 
ammu laiemalt tuntud ja raamatust 

raamatusse avaldatud. Vene maali- 
kunstnik Grigori Tšernetsov (1802–
1865) on tuntud peamiselt maastiku- 
maalijana, aga temalt on teada ka 
portreid ja žanrimaale. 

Linnamuuseumi jõudis haruldane maal
Tallinna linnamuuseumi kunstikogusse jõudis haruldane maal – 
vaade paekalda servalt Pirita suunas 1827. aastast.

Raepress

Grigori Tšernetsov. Vaade mererannale Pirita kloostriga. 1827 õli, paber.
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Laevarott Helmut oli pesueht 
meremees: laineid ei kartnud, 
tulevikuplaane ei teinud ja igal 
võimalikul juhul kippus kakle-
ma. Sellepärast tal sõpru pol-
nudki ja Helmutil tuli üksipäini 
päevi õhtusse veeretada. Aga 
ega ta semude puudumist eriti 
südamesse võtnudki, sest elu oli 
niigi huvitav. Helmut elas nimelt 
Tallinna ja Helsingi vahel seila-
val suurel reisilaeval. Seal oli tal 
sadade meetrite kaupa lahedaid 
urge ja jooksukoridore, mida 
mööda võis ringi silgata ning 
meeskonna ja reisijate tegemis-
tel silma peal hoida. Eriti meel-
dis Helmutile külastada laeva 
kööki ja prügiruumi, kus leidus 
alati mõni maiuspala põske pis-
ta. Nii tundus laevaroti elu nagu 
lill ja Helmut oli, vähemalt enda 
arvates, maailma kõige õnneli-
kum näriline.

Meeskond ja reisijad polnud 
rotist aga sugugi vaimustuses. 
Kui mõni madrus juhtus Hel-
mutit silmama, üritas ta tillukest 
neljajalgset esimese kättejuhtu-
va esemega tabada. Naisreisijad 
hakkasid loomakest nähes kil-
juma, mehed aga kukkusid rot-
ti taga ajama nagu arulagedad 
kõutsid. Igatahes kaasnes Hel-
muti ilmumisega alati segadus. 
Aga see meeldis talle. „Nii tore 
on end sündmuste keskpunktist 
leida,” arvas rott. 

rulise olukorra lahendas tüüri-
mees, kes muide oli üks igavene 
kavalpea.

„Meil tuleb Helmutile tuua 
kaasaks kena maarott. Küll näe-
te, kuidas see üleannetu laeva-
roti taltsaks muudab. Nii võib 
temast lõpuks igapidi ontlik 
ja tasane loomake saada, kes 
enam sigadusi kokku ei keera,” 
tutvustas tüürimees kaptenile 
oma geniaalset plaani. Mõeldud 
– tehtud, toodigi laevale helkiva 
karvaga rotipreili Melanie, kel-
le tüürimees ühest loomapoest 
hankis.

Esiti aga tundus, et tüürimees 
polnud kümnesse tabanud. Lae-
val läks lahti tõeline põrgu. Hel-
muti pahategudel polnud otsa 
ega äärt. Kõlakas, et ülbe rott 
terroriseerib luksuslikul laeval 
reisijaid ja meeskonda, jõudis 
isegi välismeediasse ja president 
tegi avalduse, et üleannetule  
närilisele tuleb anda tõhus vastu- 
löök.   

Kapten oli uuesti valmis 
kohvri pakkima ja maameheks 
hakkama, kui korraga kõik 
vaikseks jäi. Helmutit polnud 
enam näha ega kuulda. Mere-
mehed rõõmustasid, et rotimu-
re lõpuks lahenduse leidis. 

Tunnete kindlasti huvi, mis 
sundis Helmutit korraga hal-
vad kombed unustama. Aga 
vaat’ mis! Kui Helmut rotipreili 
Melaniet nägi, hakkas ta pisi-
ke süda puperdama nagu rik-

kis mootor. Vapper laevarott 
oli esimesest pilgust armunud. 
Mõne aja püüdis ta Melanie-
le mitmesuguste vägitegudega 
muljet avalda, aga kui ta laeva 
köögis laamendades supipatta 
kukkus ja peaaegu ära pidi up-
puma, otsustas Melanie sekku-
da. Ta ütles Herbertile: „Kuul-
ge, noorhärra rott, kui arvate, et 
mulle teie riivatud riukad meel-
divad, siis eksite. Ma ei kiida 
teie käitumist heaks ja kui te ei 
soovi, et ma järgmises sadamas 
laevalt lahkun, siis unustage va-
nad kombed.”

Herbert mõtles järele ja lei-
dis, et ilma Melanieta pole elul 
mingit mõtet. Ta kärpis vuntse, 
korrastas soengut, lõi karvad 
kenasti kiiskama ja läks saba 
uhkelt püsti Melaniele kosja. 

Varsti peeti laevarott Her-
berti ja maarott Melanie pul-
mad ning ei läinud palju aega, 
kui perre sündis kaksteist väi-
kest rotipoega. Enam polnud 
Herbertil mahti üleannetustele 
mõeldagi. Tubli pereisana hoo-
litses ta oma pesakonna eest. 
Sellest alates polnud reisijatel 
põhjust laevafirmale kaebusi 
esitada ja kõik hingasid ker-
gemalt. Vähemalt seni, kuni 
Herberti ja Melanie kaheteist-
kümnest pojast tursked rotid 
kasvasid. Aga see on juba uus 
ja, tuleb tunnistada, mitte nii 
õnneliku lõpuga lugu.

Laevarott ja maarott 
Lõpuks otsustas suure musta 

habemega tüürimees, et mood-
sas ja uhkes laevas pole kahjuri-
le kohta ja kutsus näriliste tõr-
juja. Laeva randudes saabuski 
kummiülikonda ja kummalist 
maski kandev tegelane, kaasas 
seljakotitäis rotimürki ja pamp 
püünistega. Tüürimehega koos 
jagati mürgitatud sööt ja  püü-
nised laeva koridoridesse laiali. 
Just siis, kui viimane püünisraud 
vajas veel päikesetekil paika pa-
nemist, möödus sealt kapten ja 
uuris, millega mehed tegelevad. 
Saanud vastuseks, et käimas 
on kibe rotitõrje, käskis ta kõik 
mürgitatud palad ja püünised 
pikema jututa kokku korjata. 

„Kas olete hulluks läinud? 
Kuni rott laevas, pole karta, et 
see upuks,” manitses kapten. Va- 
nade meremeeste hulgas on levi- 
nud ebausk, et kui rott laevalt 
kaob, läheb see põhja. Meie kap-
ten oli vana kooli merekaru ja 
eelarvamustes kinni nagu nael 
mastis.

Kupatatigi rotitõrjuja mine-
ma ja Helmut jätkas tembuta-
mist. Aga lõpmatult ei võinud 
see kesta. Üks eriti auväärne 
reisija, kes oli otsapidi ka laeva-
firma omanik, sai väga kurjaks, 
kui Helmut viis tema luksuska-
juti laualt minema kaugelt maalt 
ostetud väärtuslikud päikese-
prillid. Ta nõudis, et kas vaba-
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netakse rotist või vallandatakse 
kapten, ent vanaviisi enam ei 
saa.

Kuna meremehed on äär-
miselt kindlameelsed, polnud 
kaptenil mõtteski laevarotist va-
baneda. Ta oli valmis pigem ise 
pensionile minema, kui Helmu-
ti kimbutamisega endale halba 
õnne kaela tõmbama. Mine tea, 
kuidas väärt merekaru elu oleks 
edaspidi kujunenud, kuid kee-
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Kas toidan oma 
keha või emotsioone?

Kuidas tulla toime 
sisemise kriitikuga?

07.06

14.06

POP-UP TERVISESARI

Lisainfo ja registreerimine 
Facebook: pop-up treeningud ja loengud
www.noortegija.ee/tervis

Ürituste sarja korraldab

Katusejooga Tallinna 
Tudengipäevadel

Vähem stressi, rohkem aega

19.04

26.04
MAI

03.05 Nullkulu trenn: 
harjutused välijõusaalis

Jututuba pliidi ääres: 
toiduhäkid ja elukäkid

Unemati ABC: 
kuidas end terveks puhata?

Trenni-eesmärgid: 
rüht & lihased

Sõbraga trennis:
funktsionaalne välitreening

10.05

17.05

24.05

31.05

Koostööpartnerid

Kristiine 
Noortekeskus

TASUTA!

Algas noorte tervisekampaania „Pop-up”
Tallinna spordi- ja noorsooamet alustas koos sotsiaal- 
ja tervishoiuametiga noortele suunatud kampaaniat 
„Pop-up”, et anda teadmisi tervislikust eluviisist.  

Noortele tutvustatakse liikumise ja toitumise toimet 
vaimsele tervisele ja enesetundele, võimalusi liikumis-
harrastusteks, jagatakse toitumisnõu ning räägitakse 
stressist ja emotsioonidega toimetulekust. 

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul kannab tervise-
kampaania väga tähtsat sõnumit. „Liikumine ja õige toi-
tumine hoiavad tervena mitte ainult keha, vaid ka vaimu. 
Stressi ja emotsioonidega hakkamasaamine on väga 
oluline oskus. Kampaaniaga soovime tõsta noorte tead-
likkust ning jagada nõu ja teavet, kuidas hoida end terve 

ja ühtlasi õnnelikuna. Aktiivse liikumise ja mitmekülgse 
toitumisega saab oma vaimse tervise ja enesetunde 
heaks väga palju ära teha,” sõnas abilinnapea. 

Kampaania on välja töötatud koos linna noorte- 
volikogu ja Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua esinda-
jatega. Tegevuskava kokkupanekusse andsid lisaks oma 
panuse Tallinna kõrgkoolide tudengid. Märtsis toimunud 
kampaaniaürituste raames koguti neljas ülikoolis teavet 
noorte vajadustest ja eelistustest tervisega seotud tee-
madel, mille põhjal valmis terviseürituste kava. 

Lisainfot tervisesarja kohta leiab Tallinna noorteinfo 
lehelt www.tallinn.ee/tervisesari-pop-up. 

Maxima pakub noortele teenimisvõimalust
Sel suvel võib 500 vähemalt 16-aastast õpilast tee-
nida endale taskuraha Maxima kauplustes.

Eesti suurimale tööandjale tuleb oma soovist leida 
suvel rakendust ettevõtte logistikakeskuses, kaupluses 
või tootmisüksuses teada anda hiljemalt mais. „Taotlusi 
võtavad vastu ja küsimustele vastavad meie personali-
osakonna spetsialistid nii kodulehel toodud kontaktidel 
kui ka Facebooki vahendusel,” selgitas Maxima Eesti 
operatsioonidirektor Marko Põder. „Vormistame kõik 

nõutud dokumendid alates vanema volitusest kuni  
tervisetõendini.”

Koolivaheajal õpilastele töö pakkumine on saanud 
jaeketis juba tavaks. „Näiteks möödunud jõulude ajal 
pakkusime oma kauplustes tööd ligi 200 koolinoore-
le. Paljudele neist meeldis paindlik ja mitmekesine töö 
heas meeskonnas nii, et nad töötavad meie juures ka 
praegu,” lausus Põder. Ta lisas, et noored saavad töö-
andjalt vajaliku tööriietuse ja toitlustuse kohapeal.  
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Kiibista oma lemmikloom! 

Kuidas maandada reisiriske? 

Hind Tallinnas registreeritud looma-
omanikele on viis eurot, arveldami-
ne ainult sularahas. Kohapeal saab 
ka kiibi registreerida. Kaasa võtta 
looma pass (müüakse ka kohapeal) 
ja omaniku dokument. Koerad tuua 
kiibistama jalutusrihma otsas ja 
vajadusel suukorviga ning kassid 
põgenemiskindlas puuris või kotis. 
Ilma rihmata põues toodud loomi ei 
kiibistata! 

Kiibistamisaktsiooni korraldab 
Tallinna keskkonnaamet koos Varju- 
paikade MTÜ-ga. Lisainfot annab 
Triinu Maandi, tel 616 4004, Triinu.
Maandi@tallinnlv.ee või www.tal-
linn.ee/lemmikloom.

Loomaomanikul on kohustus 
lasta oma lemmik marutaudi vastu 
vaktsineerida, kiibistada ja registree-
rida ning looma järelevalveta välja 
mitte lubada. Omanik vastutab oma 
looma järglaste eest ja on kohusta-
tud likvideerima kõik looma tegutse-
misjäljed (väljaheited, karvatuustid, 
kaevatud augud, rikutud haljastus, 

reostatud trepikojad jne). Soovima-
tute järglaste ennetamiseks ja linna 
heakorra huvides on soovitatav lasta 
lemmikud steriliseerida-kastreerida. 

Hulkuvatest loomadest saab 
teatada Tallinna uuele loomade varju- 
paigale (Paljassaare tee 85, buss  

nr 59) ööpäev läbi tel 514 1431. 
Lisanfo: www.varjupaik.ee/tallinna- 
loomade-varjupaik. Tallinna koerte 
ja kasside pidamise eeskirjaga saab 
tutvuda www.tallinn.ee/lemmikloom 
-> Eeskiri.

Igal aastal reisivad sajad tuhanded 
inimesed, kes otsivad uusi elamusi 
ja naudinguid. Kindlasti on paljud 
kogenud reisijad ja tuttavad peamis-
te reisimise reeglitega, sealhulgas 
kindlustusega, ent ei ole liigne tule-
tada meelde olulist. Seda enam, et 
nii hämmastav kui see ka pole, on 
igal aastal juhtumeid, mida poleks, 
kui oleksime tähelepanelikud ja vas-
tutustundlikud.

Reisi ajal muudame järsult 
oma tavalist elurütmi. Muutused ei 
too mitte ainult positiivseid muljeid, 
vaid ka ootamatuid riske. Kogemus 
näitab, et kõige sagedasemad õnne-
tusjuhtumite põhjused reisi ajal on 
lennud, pikad autosõidud, harjuma-
tu toit, järsk kliimamuutus, stress, 
vähene vedelikutarbimine, ekst-
reemne sportimine ja puhkamine, 
ülekoormus, aga samuti ümbritseva 
keskkonna riskitegurite alahindami-
ne. Suuremat osa riskidest on või-
malik ette näha või ära hoida. 

Ennekõike on reisil vaja erilist 
tähelepanu pöörata hügieeninõue-
tele. Tavaline kätepesu ja antisepti-
liste salvrätikute kasutamine võivad 
säästa teid paljudest ebameeldi-
vustest. Kraanist vett juua ei mak-
sa isegi nakkuse mõttes ohututes 
riikides, vahest ainult Šveitsis. Ent 
näiteks Egiptuses tuleks pesta käsi, 
hambaid ja puuvilju ainult pudelivee-
ga. Enne tuleb veenduda, et kork on 
hermeetiline, seejärel pühkida see 
üle antiseptilise salvrätiga. Mingil 
juhul ei või juua valmis kokteile või 
kasutada jääkuubikuid. Mõnel maal 
on parem loobuda tänavatoidu söö-
misest ja selle asemel valida mai-
nekas restoran. Ent isegi see ei ga-
ranteeri, et te ei saa seedehäiret või 
soolenakkust. Sellisel juhul on vaja 
kohe minna apteeki, tavaliselt on ko-
halikel farmatseutidel suur kogemus 

sealsete patogeensete bakterite eri-
nevate tüvede ravimisel.

Sellega seoses meenutan vaja-
dust võtta tervisekindlustus. See on 
väike raha, kuid te võite olla rahulik, 
et isegi tõsise terviserikke korral 
osutab kohalik haigla teile maksi-
maalset abi. Kõigis turismipiirkon-
dades, rääkimata Euroopa riikidest, 
on hästivarustatud haiglad, mis 
suudavad anda tarvilikku abi. Kind-
lustuse vajalikkusest rääkimine on 
nii kulunud, et seda meelde tuletada 
tundub isegi kuidagi rumal. Ent siiski 
on igal aastal vastutustundetuid rei-
sijaid, kes sellest ei hooli. See võib 
aga lõppeda nutuselt.

Kui teil on mõni krooniline hai-
gus, tutvuge kindlasti kindlustuse 
tingimustega. Samuti pidage nõu 
oma perearstiga, kas valitud siht-
kohta on mõttekas reisida, sest 
näiteks võib kliima osutuda teile 
vastuvõetamatuks. Võtke kindlasti 
kaasa oma püsiravimid ning igaks 
juhuks ka valuvaigistavad ja pala-
vikuvastased medikamendid – igal 
juhul on hea, kui vajalik on käeula-
tuses. Veel üks praktiline soovitus: 
kui teile on tarvilikud nn kriitilised 
ravimid, pange need käsipagasisse, 
nii olete pagasi kadumisel kaitstud. 
Kui aga ikkagi kimbutavad teid reisil 
terviseprobleemid, siis kõigis suur-
tes turismipiirkonna hotellides on 
oma arstid (teenuse arve ja ravimite 
maksumuse kompenseerib teile pä-
rast kindlustus). Peale selle on teie 
reisibürool kontakt kohaliku haigla-
ga, mille kohta saate infot giidilt.

Rasedad ei tohiks olla kerge-
meelsed. Esiteks, kõik lennufirmad 
ei võta teid pardale, selle peate välja 
selgitama varem ning teatud rase-
dusajast on vajalik erikindlustus. 
Teiseks, reisiga seotud stress ja üle-
koormus võivad olla teile liiast. 

Mõningad enesetundehäired on 
seotud ajavööndi muutuse ja bio-
loogiliste rütmidega, temperatuuri 
ja söögirežiimi muutusega – see on 
aklimatiseerumine. Harilikult võtab 
see kaks-kolm päeva ja möödub 
ilma täiendavaid arstimeid võtmata.

Veel kord tuletan meelde otsese 
päikese käes viibimise ohtlikkust. 
Eestis on igal sügisel täheldatud 
melanoomijuhtumite kasvu, sest 
haigusele vastuvõtlikud inimesed 
on puhkuse ajal pikka aega päikese 
käes.

Eraldi teema on troopika. Näi-
teks Indias ja Aafrikas võib naka-
tuda haruldastesse troopilistesse 
haigustesse. Nende vältimiseks tu- 
leb teha täiendav vaktsineerimine. 
Saidil www.reisivaktsiin.ee saate 
tutvuda kõigi vajalike soovitustega. 
Kõigis Tallinna haiglates on reisi-
meditsiini kabinet. Vajalikku teavet 
saate: Põhja-Eesti regionaalhaigla 
Mustamäe korpus, kabinet 144, 
tel 697 1049; Lääne-Tallinna kesk-
haigla Merimetsa nakkuskeskus, tel  
659 8594; Ida-Tallinna keskhaigla, 
tel 620 7418. Lisaks soovitan tut-
vuda infoga rasedate reisimise kohta 
saidil eurolab.eu.

Reisimine – see ei ole mitte ainult rõõm, vaid ka risk.

Heakorrakuu jätkuna toimub 28. mail kell 11–15 Kesklinnas 
Torupilli Selveri parklas (Vesivärava 37) koerte ja kasside 
soodushinnaga kiibistamisaktsioon.

Toidumess ja Tallinn kutsuvad: sööma!

Kesklinna südamekuu trimmis suvevormi

5. ja 6. mail peetakse lauluväl-
jakul Eesti Toidumess – Sööma! 
Seni suurim toiduteemaline mess 
Eestis koondab kõik siinsed toidu-
valdkonna tegijad: tootjad, jae- ja 
hulgimüüjad, HoReCa sektori 
(restoranid, catering-ettevõtted), 
arvamusliidrid jt.

Riigi suurima kulinaarse atrakt-
sioonina on kord aastas toimuv 
Eesti Toidumess huviväärsus nii 
eestlastele kui ka väliskülalistele. 
See on suurepärane võimalus näi-
data ka välismaistele ettevõtetele, 
mida osatakse Eestis toota ja toi-
duga teha. Messilt leiab kasulikku 
igaüks, sest mõeldud on nii profes-
sionaalidele kui ka neile, kes lihtsalt 
head sööki ja jooki armastavad. 

Kahe päeva vältel jagavad 
teadmisi sajad eksponendid ja on 
ettekanded kahel laval, kus arutle-
takse näiteks, milline on tervist toe-
tav toitumine või toidu tulevik, mida 
tähendab Eesti toidutee ja millised 
uued võimalused on toiduainete 
säilitamiseks. Kohal on Eesti toi-
duliit, toitumisnõustajate ühendus, 
tsöliaakia selts, põllumajandus-
kaubanduskoda jpt erialaühendu-
sed. Lisaks tutvustab Eesti Kuli-
naaria Instituudi president Dimitri 
Demjanov Bocuse d’Or konkurssi. 

Sisutihe on ka messi kultuu-
riprogramm, kus astuvad üles nii 
uued artistid – Kalle Sepp, Elis 
Loik, Anelle Tamm, Mart Abro – kui 
ka tuntud tegijad Anne Veski, Marju 

Länik, Maarja, Uku Suviste, Anna 
Darling jt. Närvikõdi pakub Vello 
Vaher, kes sooritab katse purusta-
da Guinnessi ja maailmarekord.

Toidumess on vahva kogupe-
reüritus. Lastele on püstitatud suur 
Vudila mängumaa liikluslinnaku ja 
miniloomaaiaga. Kavas on Piip ja 
Tuut tsirkuseprogramm. Ka lem-
mikloomi ei pea koju jätma – neile 
on eraldatud spetsiaalne toiduala.

Sissepääs messile on kõiki-
dele külastajatele mõlemal päeval 
tasuta.

Aprilli igal laupäeval olid tasuta 
treeningud Järve metsas, kus va-
heldusrikka tunni vältel sai Sparta 
treenerite juhendamisel aeroobset 
ja lihasvastupidavust suurendades 
viia end suvevormi. 

„Treeningsarja nimi ongi „Suve-
vorm”,” selgitas Kesklinna vanem 
Taavi Pukk. „Püüame kesklinlasi 
pärast pikka ja pimedat talve taas 
õue meelitada ja neid tervisespordi- 
pisikuga nakatada.” 

Eeloleval laupäeval, 29. aprillil 
kell 12 on veel võimalus osaleda 
südamekuu viimases välitreenin-

gus spordiklubi Sparta (Pärnu mnt 
139c) juures. 

Südamekuud korraldab Kesk-
linna valitsus varasema südame-
nädala asemel teist aastat, toetajad 
on Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu-
amet, spordiklubid Sparta ja Reval-
Sport. 

Kesklinlastel oli lisaks laupäe-
vastele välitreeningutele võimalus 
käia kogu aprilli vältel tasuta rüh-
matreeningutel klubis Reval-Sport. 

„Kesklinna südamekuu juht-
lause „Liigu rohkem, oled tervem!” 
ei peaks kehtima sugugi vaid sel 

kuul,” rõhutas Taavi Pukk. „Keva-
de saabudes kasvab huvi rohkem 
õues liikuda ja seda toetab Kesk-
linna valitsus mitmesuguste üksik- 
ürituste ja sarjade korraldamisega. 
Paneme õla alla 10. mail toimuvale 
Kesklinna jooksule Järve tervise-
rajal ja Tallinna päeval peetavale 
traditsioonilisele Toompea jooksu-
le. Kui linlased üritustest aktiivselt 
osa võtavad ja need seeläbi heaks 
kiidavad, jätkame sarnaseid prog-
ramme ka suvisel ajal.”

Kesklinna südamekuul aprillis tulid kümned uued 
harrastajad terviseradadele ja spordisaali, huvilisi jagus 
ka terviseloengutele. 

Vladimir Afanasjev

kirurg-onkoloog

28. aprill 2017

Kätlin Klemmer

Eesti Messide kommunikatsioonijuht

Pikk jalg 9 asuv hoone, mis tuntud Bogapoti kunstipoe ja kohviku järgi, sai eelmisel nädalal ümber tellingud –  
algas fassaadi remont. OÜ Vanalinna Ehitus teeb korda maja välisilme, muinsuskaitseline järelevalve on 
linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna peal. Kesklinna valitsuse tellitud töö peab olema lõpetatud 
14. maiks ehk vahetult enne Tallinna päeva. 
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Kodulinna maja annab teada

NUNNATORNI KAUDU LINNAMÜÜRILE, SAUNA-  
JA KULDJALA TORNI on võimalik ronida
iga päev (v.a neljapäev) kell 11–18.

Samadel aegadel saab majas mängida lauatennist 
ja koroonat ning vaadata näitusi.

„13 x VALTER”

„SIRJE MARIS HORMA – VARJUST VALGUSESSE”

„JALUTUSKÄIK PIKI LINNAMÜÜRI” alates 22. maist

„GÜMNAASIUMI ÕPPEVAHENDID – KAARDID JA 
TABELID 19. ja 20. sajandil” kuni 19. maini

29. aprillil avame Kuldjala torni esimesel korrusel 
ühe toreda maalinäituse. Jäägu lähem tutvumine 
igaühele endale sobival ajal. Näitus jääb avatuks 
kuni 13.maini.

Sarjas „Väärtus” on pühapäeviti plaanis:
30. aprillil „KOOLIPOISTE TALLINNA ESIMESED 
500 AASTAT”. Selgitusi jagab Kahrut Eller

7. mail „VAATAME MAJU KADRIORU PARGI 
SERVAL” jätkuks 16. aprilli tutvumiskäigule.                              
Teejuht Oliver Orro

14. mail „VANA JA UUT PIRITA KLOOSTRIT”  
tutvustab Lagle Parek

21. mail „PALVERÄNNU TEE ALGAB SIIT, PIRITA 
KLOOSTRIST”. Ühe osa teekonnast saate läbida 
koos Peeter Pihlakuga

28. mail „KULDLÕIKELINE KADRIORG” – mida see 
tähendab, selgitab Ain Järve

Kõik „Väärtuse” sarja ettevõtmised algavad kell 14 
ja nendest osavõtuks tuleb end registreerida Kodu-
linna majas (Gümnaasiumi 3, telefon 644 9867)

Tiina Mägi

E, 8. mai kl 14 EAKATELE LOODUD SOTSIAALSE 
VÕRGU SENTAB TUTVUSTAMINE        
Sentabi kaudu saab osaleda näiteks füsioterapeudi
infotunnis, samuti on võimlemisprogrammid, 
mälutreening jne.
                                             
E, 15. mai kl 12 EMADEPÄEVA TERVITUS LUHA 
LASTEAIA LASTELT
Juhendaja Merike Nurk                                                             

T, 16. mai kl 17.30 EMADEPÄEVAKONTSERT 
KAARLI KIRIKUS 
Esinevad segakoorid Viimsi ja Videvik, 
laulukollektiivid Miraaž ja Vanaisad (juhendaja 
Vaike Sarn), Liivabänd, Aare Pehka flöödil, August 
Sarrap kontrabassil. Solistid Mati Hellat, Helle Hint, 
Maie Peinar ja Laine Aus. Kontsert tasuta
        
E, 22. mai kl 14 KONTSERT
Esineb naisansambel NOSTALGIA vanurite eneseabi- 
ja nõustamisühingust. Juhendaja Tiina Palm
        
N, 25. mai kl 13.30 KOHTUMINE ABILINNAPEA  
MERIKE MARTINSONIGA, kes vestleb 
sotsiaalhoolekande ja tervishoiu teemadel.
         
N, 25. mai kl 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA
Tantsuks mängib Liivabänd, juhatab Aare Pehka.
         
R, 26. mai kl 18 LAULUKOLLEKTIIVIDE 
ÜHISJUUBELIKONTSERT
(Hopneri majas, Raekoja plats 18) 
Meesansambel VANAISAD 15 ja segakoor VIIMSI 35 
Kollektiive juhatab Vaike Sarn. Kaastegevad 
naisansambel Miraaž ja solist Kristiina Õunapuu
            
24. mai kl 8 –21 EKSKURSIOON EDELA-
RAPLAMAALE
Raplamaa mõisad ja kirikud, Sillaotsa talumuuseum
Hind koos lõunasöögiga 30 eurot                                                       
Reisijuht Jaan Maasing
Palume registreerida ja tasuda infolauas. 

 5.–6. juuni RINGREIS ÜMBER VÕRTSJÄRVE
Ööbimine Jõgevestes Greete motellis
Hind koos hommiku- ja kahe lõunasöögiga  
85 eurot. Reisijuht Jaan Maasing.
Palume registreerida ja tasuda infolauas. 
 
29. august ALUTAGUSE ÜMBRUS
Kiviõli seikluspark, Aidu karjääri tee, sõudekanal, 
Iisaku, mõisad. Hind koos lõunasöögiga 30 eurot
Reisijuht Jaan Maasing. Palume registreerida ja 
tasuda infolauas. 
                                   
AVATUD HEIDI TOOMINGA LOODUSFOTODE 
NÄITUS    

Kolmapäeviti kell 13–15 Kesklinna Pensionäride 
Ühenduse esinaise pr M. Sume vastuvõtt. 
Igal neljapäeval kell 11–14 meditsiiniline 
nõustamine ja vererõhu mõõtmine. 
Juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina.  
Vajalik eelnev registreerimine infolauas või  
tel 646 6123 (tasuta).
18.05 kell 10–12 kolesterooli ja veresuhkru 
mõõtmine. Palume eelnevalt registreerida 
valvelauas või tel 646 6123 (tasuta).
      
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 
MAIKUU ÜRITUSED

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

OPNERI MAJA MAI 2017
• L, 6. mai kell 11 
 Mudilaste muusikaringi kevadkontsert 
 (Tallinna Huvikeskus Kullo)

• E, 8. mai kell 18
 Maailmarändurite Klubi – AMAZONAS 
 Külaliseks on Kaupo Kikkas – fotograaf ja 

maailmarändur. 
 Reisid Amazonase vihmametsadesse ja seal 

elavate  loodusrahvaste juurde.  
 Sissepääs 2 eurot

• N, 11. mai kell 19
 Tallinna Muusikakeskkooli keelpilliorkestri 

kontsert
 Sissepääs tasuta!

• L, 13. mai kell 18
 Liisi Koiksoni emadepäevakontsert
 Kavas nii vanemad kui uuemad laulud.
 Pilet 18�14 eurot saadaval Pile� levis ja tund 

enne kontserdi algust kohapeal.

• 21., 23., 24. mail kell 20 
 Molière „Väga haige“
 VHK Teatrikooli 19. lennu lõpulavastus
 Pile� te broneerimine: 
 theatrum@theatrum.ee

• L, 27. mai kell 16  
 Ellerheina D-mudilaskoori kevadkontsert 

(Tallinna Huvikeskus Kullo)

• P, 28. mai kell 18 
 Hopneri maja Noorte Vanamuusikastuudio 

kontsert

KURSUSED
• R, 26 mai kell 18.00–20.30
 VANADE TANTSUDE KLUBI
 Erineva taustaga vanade tantsude huvilised 

on Tallinnas kohtunud juba 2008. aastast.
 Hopneri majas kogunetakse tantsuklubi 

sarnaselt, kaasas tantsimiseks sobivad ma-
dalad jalanõud. Madli Telleri juhendamisel 
õpitakse või meenutatakse 15.–18. sajandi 
seltskonna- ja õukonnatantse. 

 Sissepääs 5 eurot (sula rahas). NB! Sissepääs 
Vanaturu kaela poolsest uksest!

• P, 21. mai kell 12 
 Joogarõõmus perehommik „Hingehelinad“
 Osalema on oodatud 3–12aastased lapsed 

koos vanema või vanavanemaga.
 Lisainfo Laste Joogaruum Hingelind Face-

bookis. Üritusele registreerumiseks kirjuta 
info@kallikodu.ee 

SEENIORIDE ÜLIKOOL
• K, 3. mai kell 12
 TERVIS – „Meelerahu ja elurõõmu toomine 

igapäevaellu”
 Kaia-Kaire Hunt, tervisekonsultant ja tera-

peut

• K, 10. mai kell 12
 PSÜHHOLOOGIA – „Time with Love”
 Andranik Kechek, helilooja ja pianist

NÄITUSED
• 27. märts – 14. august 2017
 Kaie Kal (maalid) 
 „Muinasjutuvestja tuleb külla”
 Kaie Kal`i maalid on inspireeritud muinasjut-

tudest, maast ja ilmast, kevadest ja tärkami-
sest. 

96
JAAN UNT
 
95
LIDIA GLEBOVA
ELLE KONKSI
LEHTI KEERDO
 
94
HIONIJA SORGINA
HELGA LASS
 
93
ILSE ANNUS
HILLAR JÄRS
SELMA-MARIE MÄGI
MAIMU AASMAA
VIKTOR PREIMAN

92
VALVE METSAR
AIMO OSSIAN STELANDER
NAUM FAINŠTEIN
HELGE PIHELGA
ELVIRA MODEBADZE
VLADIMIR BAZANOV
ELVI ALVER
MAINA SOKOLOVA
ANNA SOBOLEVA
 
91
TATJANA ZEMLJANSKAJA
ANDLA KAARE

MARIA BORISOVA
JEVDOKIA-VIRVE BRINKMAN
KLAVDIYA RASTRUEVA
 
90
LEIDA TAMMIKU
ARNOLD VOOSEMAA
VIVIAN LEIK
HELGA PUUSEPP
TAMARA LEPESHKINA
GALINA ALJOŠINA
VEERA KUZNETSOVA
ÕILME VAIK
LIUDMILA TIKHOMIROVA
ANTONINA SANNIKOVA
KARIN LAANDRE
LISETTE-ASTRID OJA
KLARA KASPAROVA

85
SAIMA VAARMANN
VALVE AUGUSTE ERNITS
MALLE KARUSAAR
IDA OKSAAR
UDO IVASK
ARTUR HELDE
AINO AAVIK
SILVIA METSALLIK
VIRVE ALLIKA
AINO AARING
AINO RAUD
GALINA TITOVA
ALLA MALTSEVA

BENNO LAARMANN
MIKHAIL ZAYTSEV
GENRICH ANDRUSOV
LINDA RANNAVESKI

80
TIIT METUSALA
ROMAN HELK
NELJA GRITSEVSKAJA
LILIA SOKOLINSKAJA
MALLE RAHU
ITA IZRAILOVIC`A
SAIMA ALLVEE
SAIMA SALL
RITA SERGEIEVA
VALVI KALDMA
HELLE-LUULE PON
MALL SAGAR
EEVA REBANE
ARVO HEINING
ALLA MOLTSAR
HEINO KINKAR
ELENA VOLODKOVICH
EELAR KÜLA
EHA ALLIK
EHA GNADEBERG
LIA ZVEROK
HEINO HÄRSING
ANATOLI BUKIN

Palju õnne!

*Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist Kesklinna Sõnumites, siis palume sellest vähemalt 
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Teade Amandus Adamsoni tn 32 kinnistu, 
Amandus  Adamsoni tn 34 kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu avalikust väljapanekust 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajava-
hemikul 6.06–20.06.2017 Tallinna Linnavalit-
suse 11. aprilli 2017 korraldusega vastuvõetud 
Amandus Adamsoni tn 32 kinnistu, Amandus 
Adamsoni tn 34 kinnistu ja lähiala detail- 
planeeringu. Planeeritava ala suurus on 0,36 ha. 
Detailplaneering on koostatud eesmärgil liita 
Amandus Adamsoni tn 34 kinnistule Tehnika 

tänav T2 kinnistu osa, määrata moodustatava 
krundi sihtotstarbeks kuni 20% äri- ja vähe-
malt 80% elamumaa, määrata ehitusõigus 
Amandus Adamsoni tn 32 kinnistule sellel 
oleva 4 maapealse (4. korrus katusekorrus) 
ja soklikorrusega mitme korteriga elamu järgi, 
määrata ehitusõigus Amandus Adamsoni tn 
34 kinnistule kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse 
korrusega äriruumidega mitme korteriga 
elamu või kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse 
korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks 
ning määrata kruntide kasutamise tingimused. 

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

Tallinnas on heakorrakuu 

Et lüüa linn läikima ja korrastada 
koduümbrus, korraldatakse Tal-
linnas kevadist heakorrakuud juba 
26. korda. „Tegemist on pikaajalise 
omavalitsuse keskkonnakampaa-
niaga, kus löövad kaasa asutused, 
ettevõtted, asumiseltsid, korteri-
ühistud ja koolinoored,” ütles abi-
linnapea Arvo Sarapuu. Ta lisas, 
et nagu igal aastal, on seegi kord 
osalema oodatud kõik, kes tahavad 
puhtama kodulinna heaks midagi ka 
oma kätega ära teha. 

18. aprillil avati Vabaduse väl-
jaku tunnelis rändnäitus „Art from 
Trash” („Kunst prügist”). Prügi-
kunsti installatsioonid loodi Tallinna 

kunstnike ja linnaelanike koostöös 
2016. aasta kevadel Stroomi ranna-
talgute käigus. Samas on tänavune 
talgupäev 29. aprillil ühisprojekt 
Helsingi, Turu ja Peterburi linnaga 
ning pühendatud Soome Vabariigi 
100. aastapäevale.

25. aprillist kuni 6. maini toi-
mub kuues Tallinna koolis jäätme-
teemaline projekt „Näeme, teame 
ja teeme!”. Aprilli lõpus peetakse 
koolides jäätmeteemaline tund, kus 
räägitakse ohtlike jäätmete käitlemi-
sest. 

30. aprillil on kevadtalgud 
Aegna saarel. Laev Kalasadamast 
väljub kl 10, tagasi Aegnalt kl 16. 

Töövahendid ja talgusupp on kor-
raldajatelt.  

5. mail korraldab Kesklinna 
valitsus heakorratalgud linnahalli 
juures. Kogunemine on kl 14 Rumbi 
ja Logi tänava nurgal.  

13. mail puhastatakse prügist 
populaarne tervisespordi ja vaba 
aja veetmise ala Viljandi mnt 13a 
Kesklinna ja Nõmme linnaosavalit-
suste ühisettevõtmisel. Kogunemi-
ne on kl 10 Viljandi mnt ja Valdeku 
tänava ristmiku parkimisalal.

Tallinna heakorrakuu lõpeb  
3. mail emadepäeva laadaga Musta- 
mäe turul, kus tunnustatakse pari-
maid talgulisi.

Ohtlike jäätmete kogumine Kesklinnas

NB! Endiselt on ohtlikke jäätmeid 
võimalik ära anda kõigis Tallinna 
jäätmejaamades. Samuti on kogu-
mispunktid Keskturu (Lastekodu 
11b), Pirita Selveri (Rummu tee 2), 
Haabersti Rimi (Haabersti 1) ja Las-
namäe keskuse (Pae 76) parklates, 

kus ohtlike jäätmete vastuvõtt on 
elanikele tasuta. Kaubanduskeskus-
te juures asuvad punktid on avatud 
laupäeviti ja pühapäeviti kell 10–15 
ning 1. maist kuni 30. septembrini 
ka kolmapäeviti kell 14–19.

Nii kogumispunktides kui ka 

jäätmejaamades saab ära anda kodu- 
majapidamises tekkinud ohtlikke 
jäätmeid: patareid ja akud; päeva-
valguslambid (sh säästulambid); 
vana õli, õlifiltrid, õlised kaltsud; 
jaepakendis värvi-, laki-, liimi- ja 
lahustijäägid; kemikaalid ja puhas-
tusvahendid; kraadiklaasid ja muud 
elavhõbedat sisaldavad jäätmed; 
taimekaitsevahendid ja pestitsiidid; 
fotograafiajäätmed; meditsiinijäät-
med; ohtlike jäätmete pakendid. 

Kõik kogumiskohad on mõel-
dud eelkõige kodumajapidamises 
tekkinud ohtlike jäätmete üleandmi-
seks. Asutused ja ettevõtjad peavad 
sõlmima ohtlike jäätmete käitlejaga 
eraldi lepingu.  

Kevadisel heakorrakuul korraldatakse kõikides linnaosades 
ohtlike jäätmete kogumisreide. Kesklinnas on see 
pühapäeval, 7. mail:

Tallinna kevadise heakorrakuu avatalgud peeti tänavu  
juba 7. aprillil, kui Lasnamäele tuli koristustöödele üle 
200 inimese. 

Et käivitada Tallinnas hooajaline meretaksoteenus, korraldas 
transpordiamet avaliku konkursi vedaja leidmiseks. 

Tallinn tahab suveks meretaksot  

Bussipeatuste uued nimed  

Tallinna sadamate vahelise taksoteenuse osutajat otsi-
ti algavaks navigatsioonihooajaks, mil Eesti on ühtlasi 
Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis. Konkursi tin-
gimuste kohaselt tuleb teenust osutada vähemalt 29. 
maist kuni 1. septembrini Lennusadama, Vanasadama 
ja Pirita vahel. 

Tähtajaks 17. aprillil pakkumusi ei laekunud, seejä-
rel alustati ühe ettevõtjaga läbirääkimisi. Teenuse osu-
tamiseks on vajalik kvalifitseeritud töötajate ja kehtiva 
meresõiduohutust tõendava tunnistusega veesõiduki 
olemasolu. Laev ei tohi olla vanem kui 20 aastat ja seal 
peab olema vähemalt nelja istekohaga reisijatesalong. 

Linnavalitsus määrab nimed uutele 
ühissõidukipeatustele ja muudab 
mõne olemasoleva bussipeatuse 
nime. Lennujaama teel paiknev 
peatus saab nimeks Lennujaam 
ning Keevise tänaval hakkab see 
kandma nime Ülemiste linnak. 
Peatus Kopli tänaval Erika ja Volta 
tn vahelisel alal saab nimeks Krulli 
ning Kopli ja Marati tn ristmiku piir-

konnas Marati. A. H. Tammsaare 
tee ja Mustamäe tee ristmiku 
piirkonnas paikneva ühissõiduki- 
peatuse nimeks saab A. H. Tamm-
saare.

Osmussaare tänaval paikneva  
peatuse senine nimi Tondiraba 
asendatakse nimega Osmussaare, 
Peterburi teel asendatakse Ülemiste 
nimega Suur-Paala ja A. H. Tamm-

saare tee 113 juures asendatakse 
peatuse nimi A. H. Tammsaare tee 
nimega Karjavälja. Mõnele ühis-
sõidukipeatusele määrati uus nimi 
kohanimekasutuse ühtlustamiseks 
ja linnavalitsuse nimekomisjoni  
seisukohast lähtudes. 

28. aprill 2017

10–10.20 Tallinn-Väike jaama ees
10.30–10.50 Tehnika tn/Pärnu mnt viadukti all parklas
11–11.20 Uue-Maailma 4 ees
11.30–11.50 Vaikne/Magasini ristmikul
12–12.20 Juhkentali 12 ees (Kalevi spordihalli parkla)
12.30–12.50 Lastekodu/Odra (Lastekodu 31a vastas)
13–13.20 Torupilli Selveri vastas (Vesivärava 37)
13.40–14 Väike-Rannavärava/Uus (Miinimuuseumi ees parklas)
14.10–14.30 Wismari/Toompuiestee parklas

ODRA TÄNAV ON REMONDIS 
Teekatte taastusremondiks on Odra tänav 15. juunini liikluseks suletud. 
Ümbersõit toimub Liivalaia tn ja Tartu mnt kaudu. Läbipääs on tagatud kohalikele elanikele, päästeametile ja ühissõi-
dukitele. Liini nr 54 bussid peatuvad Tartu maanteel peatuses „Bussijaam”.
Taastusremondiga uuendatakse teekate ja -märgistus. Tööde lepinguline maksumus on 179 900 eurot.

Nii nagu läinud aastal, koristatakse ka tänavu Kesklinna talgupäeval linnahalli ümbrust.  

Raepress
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В программе, инициированной для сбора идей по составлению «Позитивной програм-
мы Таллинна 2018-2022», своими предложениями с районом поделились сотни жителей  
Кесклинна. 

Для непосредственного контакта с гражданами мы сделали общение как можно про-
ще и в рамках инициативы «Новое управление в Кесклинне» начиная с марта, по пятни-
цам, выводили на улицу, поближе к людям, работу районной управы. Офисные палатки 
горожане могли посетить возле туннеля Балтийского вокзала, в парке Таммсааре, в парке 
Койду, рядом с кинотеатром «Космос», возле Центрального рынка и в Полицейском саду. В 
день выхода газеты контора под открытым небом будет работать возле магазина Comarket  
в Кадриорге.  

Возможностью лицом к лицу говорить с районными чиновниками люди пользова-
лись активно и для составления позитивной программы предложили великое множество 
ценных мыслей, которые станут существенной частью дальнейшего формирования раз-
вития района. Собранные идеи были представлены Таллиннской горуправе и городскому 
собранию, и 26 апреля в Доме Хопнера состоялось общее обсуждение для установки при-
оритетов позитивной программы на следующий период. 

Спросили совета
В ходе сбора идей мы не ограничились только сбором предложений жителей, а составили 
также опросный лист, где жители района Кесклинн могли дать свою оценку тем сферам, 
которые районная управа расценивает как наиболее важные. На удивление, большое 
число ответивших посчитали, что предложенные районом темы покрывают главные про-
блематичные для них места в жизни Кесклинна, и не видели необходимости что-то до-
бавить. В какой-то мере неожиданно удалось получить обильную информацию и в плане 
повседневных (бытовых) проблем жителя Кесклинна, которую, конечно, нет необходи-
мости добавлять в число идей для позитивной программы, но без этого многие из них, 
вероятно, до нас не дошли бы. Целый ряд такого рода обращений, дошедших до управы 
Кесклинна, уже нашли свое решение. Будь то проблема благоустройства той или иной ули-
цы, вопросы парковки или шумных соседей. Понятно, что в случае некоторых проблем, 
например парковки в зеленых зонах, недостаточно однократных действий, должна быть 
периодическая деятельность.   

Один из самых интересных эпизодов, связанных с решенными вопросами, можно 
привести благодаря вниманию учащихся 21-й школы, которые, как заботливые граждане 
города, заметили, что с указателя их соседа через дорогу – Кесклиннаского молодежного 
центра чья-то рука «прихватила» букву «е». Поскольку ребята потрудились прислать мне 
соответствующее фото, мы привели указатель в порядок. Понятно, что все участники были 
очень рады тому, что благодаря их деятельности городская картина стала немного лучше. 
На самом деле, порядок в данном случае навела молодежь, а район лишь немного помог.  

Управа Кесклинна понимает болевые точки района
Результаты опроса подтвердили, что жителей района больше всего заботит внешний вид 
города. Заниматься бросающимися в глаза разрушившимися зданиями – приведением 
их в порядок или сносом – считает нужным более 90% ответивших. Следующее по важ-
ности в какой-то мере связано с предыдущим: почти 90% людей видит необходимость 
в том, чтобы привести в порядок Горхолл. Можно констатировать, что среди жителей  
Кесклинна нет сомнений относительно того, является ли реставрация Горхолла разумным 
предприятием, а также то, что они считают его  естественной частью района Кесклинн. 
Это значит, что необходимость обсудить до конца изменение границ с районом Пыхья-
Таллинн по-прежнему актуальна.

85% жителей района Кесклинн желали более тесного сотрудничества государствен-
ной и муниципальной полиции для увеличения безопасности в Кесклинне и столько же 
– приведения в порядок  территории Тоомпарка и пруда Шнелли. Предложения людей за-
трагивали реновацию определенных улиц, добавление скамеек на определенных марш-
рутах, а также общие проблемы, например объемы строительства в Кесклинне, вопросы 
парковки и распространения наркомании. 

Для управы Кесклинна с окончанием сбора идей для позитивной программы не за-
канчивается выслушивание мнения жителей района, мы продолжим это и впредь. Мы 
ждем предложений от горожан относительно проблем, требующих решения, и предложе-
ний по общему улучшению жилой среды и в дальнейшем. До встречи в конторе Кесклин-
на под открытым небом!  

Позитивное отражение

 Рабочие инструменты предоставит управа Кесклинна • Сбор на углу улиц Румби и Логи • По окончании работы - толочный суп 

Толока по благоустройству возле  
Горхоллa cостоится 5 мая в 14.00.

Важна каждая  пара рук!

Следующий номер газеты Kesklinna Sõnumid выйдет 26 мая. 

Таави Пукк 

старейшина Кесклинна

Для того чтобы заставить город сиять и приве-
сти в порядок окрестности домов, в Таллинне 
уже в 26-й раз проводят весенние месячники 
благоустройства. «Речь идет о долговремен-
ной кампании самоуправлений в отношении 
окружающей среды, в которой совместно 
трудятся учреждения, предприятия, район-
ные общества, квартирные товарищества 
и школьная молодежь», – сказал вице-мэр 
Арво Сарапуу. Он добавил, что как и каждый 
год,  участвовать в месячнике благоустройства 
ожидают всех, кто хотел бы приложить свои 
руки к тому, чтобы поддерживать родной го-
род в чистоте.  

18 апреля в туннеле площади Вабадузе от-
крыли передвижную выставку „Art from Trash“ 
(«Искусство из мусора»). Инсталляции «му-

сорного искусства» создали в сотрудничестве 
таллиннские художники и жители города вес-
ной 2016 года в ходе толок на пляже Штромки. 
Там же в этом году, 29 апреля, толока пройдет 
как общий проект с городами Хельсинки, Турку 
и Петербургом и будет посвящена 100-летию 
Финляндской Республики. С 25 апреля по 6 мая 
в шести таллиннских школах осуществляется 
проект на тему обращения с отходами «Знаем, 
видим, делаем!». В конце апреля в школах 
состоится урок по теме отходов, где будет го-
вориться об обращении с опасными отходами.  

29 апреля весенние толоки на остро-
ве Аэгна.  Пассажирское судно из порта Кала-
садам отправляется в 10.00, обратно с острова 
Аэгна в 16.00. Организаторы предоставляют 
рабочие инструменты и угощают супом.  

5 мая управа Кесклинна организует 
толоки по благоустройству возле Горхол-
ла. Сбор в 14.00 на углу улиц Румби и Логи.

13 мая будет очищена от мусора по-
пулярная территория для проведения 
свободного времени и занятий оздоро-
вительным спортом по Вильяндискому 
шоссе, 13а, при совместной инициативе 
Кесклиннаской и Ныммеской управы. Сбор в 
10.00 в зоне парковки на перекрестке Вильян-
диского шоссе и улицы Валдеку. 

Таллиннский месячник благоустройства 
завершится 15 мая ярмаркой в честь Дня ма-
тери на Мустамяэском рынке, где будут отме-
чены лучшие толочане.

В Таллинне месячник благоустройства 
В этом году первые толоки  весеннего месячника благоустройства в 
Таллинне были проведены уже 7 апреля, когда в Ласнамяэ на работы 
по уборке вышли более 200 человек.

Административная территория Кесклинна 
большей частью охвачена организованным 
вывозом отходов и клиенты заключили до-
говоры с Таллиннским Центром отходов. 
Предoставитель услуги вывоза Центра отходов 
начиная с 25 мая отказывается от договора, 
поскольку город не согласился с запрашивае-
мым им повышением цен. Начиная с этого дня 
создается ситуация свободного рынка, когда 
все клиенты имеют право заключить договор 
и передать отходы для вывоза предприятию, 
имеющему лицензию на работу с отходами 
в регионе. Известно, что как минимум одно 
предприятие по вывозу мусора уже разослало 
жителям Кесклинна свою рекламу и при жела-
нии можно сделать выбор в его пользу. 

В то же время нет и прямой необходи-
мости искать нового партнера. Таллиннский 
Центр отходов передает исходящие из дого-
воров свои права и обязанности Таллиннскому 
центру повторного использования отходов. 
Центр приобретает себе необходимое количе-
ство грузовых машин и сам начинает оказы-
вать услугу. Для клиентов тем самым, по сути, 
ничего не изменится, поиск партнера можно 
отменить и мусор в любом случае будет выве-
зен. Всем клиентам уже предоставлена перво-
начальная информация об этом. 

В районе Кесклинн, в принципе надо, быть 

готовыми к новым ситуациям, которые может 
повлечь за собой возможная смена предоста-
вителей услуг  по вывозу мусора и переоргани-
зация. Теоретически в какой-то период это мо-
жет вызвать и переполненность контейнеров 
для отходов, и замусоривание общественного 
пространства. В этом случае задачей управы 
Кесклинна является организовать уборку от-
ходов. Конечно, мы не допустим, чтобы в ве-
сеннее время, когда горожане хотят проводить 
больше времени на улице и город полон тури-
стов, чрезмерно выросла проблема мусора. 

Со своей стороны могу пообещать, что 
если партнеры по договору не справятся с 
уборкой мусора в районе Кесклинн, то этим зай- 
мутся все работники районной управы и сами 
будут забрасывать мусорные мешки на маши-
ну, пока ситуация не разрешится. К счастью, 
в районе Кесклинн заглубленных в землю 
мусорных контейнеров минимальное количе-
ство. Из-за низкого качества их обслуживания 
город прервал договор с предыдущим партне-
ром. В других районах города подобных про-
блем мы не предвидим.

Что касается вызвавшего многочислен-
ные разговоры мусорного хозяйства в Старом 
городе, то ничего драматичного тут нет – ны-
нешнее положение и устройство продлятся 
как минимум до конца года. Поскольку вы-

игравший тендер на вывоз мусора партнер 
по договору не сумел обеспечить в требуемом 
количестве подходящие грузовые машины, 
город аннулировал заключенный с предпри-
ятием договор. На пороге туристического 
сезона крупные преобразования неразумны 
и целесообразнее двигаться дальше по нара-
ботанному пути. 

В дополнение Кесклиннаская управа на-
поминает, что в городе идет месячник благо-
устройства, в рамках которого, как и каждую 
весну, управа района поможет районным 
обществам при организации толок по благоу-
стройству с рабочими инструментами и транс-
портировкой мусора в место складирования. 
На станциях по приему отходов и в пунктах 
сбора продолжится обычный прием отходов 
различных видов и опасных отходов от го-
родских жителей, вдобавок отдельно в жилых 
районах состоятся рейды по сбору опасных от-
ходов.   

Район Кесклинн в плане благоустройства 
является и останется визитной карточкой Тал-
линна!

Что будет с вывозом мусора в районе Кесклинн? 

Таави Пукк 

старейшина Кесклинна

Несмотря на 
холодные ночи, на 
прошлой неделе на 
улице Нунне был 
запущен каскад. 
Поток воды возле 
«Косули» Яана Коорта 
настолько быстрый, 
что минусовая 
температура не 
нанесет вреда водной 
системе. Надеемся, 
что уже вскоре можно 
будет любоваться 
всеми 42 фонтанами 
Таллинна. 
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На картине Григория Чернецова изо-
бражен скромный причал в зоне 
устья реки и в основном незастроенн-
ная береговая линия c виднеющими-
ся вдали лесами полуострова Вийм-
си. Хотя и в малом изображении, но 
главным объектом являются все же 
развалины церкви монастыря св. 
Бригитты, давшего название всему 
окружению и направляющего выбор 
мотива. 

По словам директора Городского 
музея Кальмара Ульма, поступление 

в музей такого старинного художе-
ственного произведения является 
исключительным событием. Соз-
данная на картоне картина очень 
сильно поблекла и обкрошилась в 
углу. Хранитель музея Аннели Мийл 
очистила и выправила поверхность 
живописи, удалила старые слои лака 
и покрыла картину новым лаком. На-
несенную на тонкую бумагу масляную 
живопись нужно было отделить от 
старой кислотной картонной основы, 
дублировать на манильскую бумагу 

и затем приклеить обратно на перво-
начальную основу. В завершение 
картину поместили в раму и покрыли 
защитным музейным стеклом.  

По оценке научного сотрудника и 
хранителя фондов Городского музея 
Ристо Паю, редкой картину делает 
прежде всего то обстоятельство, что 
живописи и графики с изображением 
Таллинна и окрестностей cтоль дав-
них времен сохранилось очень мало. 
Ценным это приобретение делает и 
контекст: имеющиеся виды Таллинна  

дофотографической эпохи в основ-
ном уже давно широко известны и 
публикуются, переходя из одной кни-
ги в другую.  

Русский живописец Григорий 
Чернецов  (1802-1865) главным обра-
зом известен как пейзажист, но суще-
ствуют также созданные им портреты 
и произведения жанровой живописи. 

Управа таллиннского района Кесклинн, управа Пыхья-
Таллинна и Таллиннский департамент городского пла-
нирования обнародовали в период  8.03-6.04.2017 
детальную планировку Таллиннского горхолла и 
окрестностей.

При публичной экспозиции в местное самоуправле-
ние поступило 2 письменных обращения, содержащих 

предложения и аргументы против. Публичное обсужде-
ние, знакомящее с результатами  публичной экспозиции, 
пройдет 12 мая 2017 года в зале Кесклиннаской управы 
(ул. Нунне, 18), начало в 14.00. Информация по телефону 
645 7264. С чертежами детальной планировки и поясни-
тельной запиской можно ознакомиться в Таллиннском 
регистре планировок по адресу:  http://tpr.tallinn.ee/tpr.

Главная выставка триеннале 
«Ajavahe. Time Difference»  («Разница 
во времени»)  размещается в Эстон-
ском музее прикладного искусства и 
дизайна, где экспонируется 49 работ 
художников из 19 стран. Представ-
лены керамика, украшения, стекло, 
текстиль, кузнечное искусство, наря-
ду с более традиционными малыми 
формами также видео-медиа и бо-
лее крупные инсталляции. Выставка 
будет открыта до 23 июля.

В сателлитную программу три-
еннале входит 26 выставок, пер-
фомансы и инсталляции по всему 
Таллинну. Среди других, например, 
персональные выставки Марит 

Илисон, Юлии Марии Кюннап, Яана 
Пярна и Сандры Косоротовой, экспо-
наты, представленные студентами 
специальностей художественного 
стекла, керамики, текстиля, украше-
ний и кузнечного искусства Эстон-
ской художественной академии, 
выставка Эстонского объединения 
дизайнеров моды и охватывающий 
таллиннские кафе проект художни-
ков по стеклу. 

По словам главного организа-
тора триеннале, художника-дизай-
нера украшений Мерле Касонен, на 
этот раз в фокусе находится тема 
времени, поскольку она является 
достаточно универсальной и ин-

тригующей. «Все всегда спешат, 
информации нас окружает много, и 
это неизбежно влечет за собой по-
верхностность, которая утомляет, 
– говорит она. – С другой стороны, 
многие процессы опять-таки про-
ходят быстрее и эффективнее, чем 
когда-либо раньше, поэтому вопрос 
скорее в том, как найти равновесие. 
Художники предлагают неожидан-
ный взгляд на актуальные социаль-
ные темы, возможно, посещение 
триеннале поможет осмыслить и то, 
как мы сами обращаемся со време-
нем». 

Более подробная информация о 
программе на странице www.trtr.ee.

Молодежи рассказывают о влиянии 
движения и питания на здоровье и 
самочувствие, о возможностях для 
поддержания двигательной актив-
ности, дают советы относительно 
питания и говорят о стрессе и умении 
владеть эмоциями. 

По словам вице-мэра Михаила 
Кылварта, оздоровительная кам-
пания несет очень важный посыл. 
«Движение и правильное питание 
поддерживают здоровым не только 
тело, но и дух. Умение справляться 
со стрессом и эмоциями является 
очень важным, этой кампанией мы 
хотим повысить осведомленность 
молодежи о том, как быть здоровее 
и заодно счастливее. Активным дви-

жением и разнообразным питанием 
можно многое сделать на благо сво-
его душевного здоровья и самочув-
ствия», – сказал вице-мэр. 

Кампания разработана совмест-
но с представителями городского 
молодежного собрания и Круглого 
стола таллиннских студенческих 
организаций. В составление про-
граммы деятельности внесли свой 
вклад студенты таллиннских вузов. 
В рамках состоявшихся в марте 
мероприятий кампании в четырех 
университетах была собрана инфор-
мация о потребностях и предпочте-
ниях молодежи в связи с тематикой 
здоровья, на основе которой была 
подготовлена программа оздорови-

тельных мероприятий. 
Мероприятия будут проходить с 

конца апреля до середины июня раз 
в неделю и участие в них для всех 
бесплатно. Как свидетельствует само 
название серии, мероприятия со-
стоятся в различных местах по всему 
городу: уличные тренировки pop-up, 
мастерские по приготовлению еды, 
дискуссионные вечера, подвижные 
игры и другие мероприятия на темы 
здоровья. Они адресованы прежде 
всего гимназистам и студентам.

Дополнительная информация 
об оздоровительной серии на тал-
линнском молодежном портале 
www.tallinn.ee/tervisesari-pop-up. 

О своем желании найти себе при-
менение в логистическом центре, 
магазине или производственном 
подразделении предприятия сле-
дует сообщить крупнейшему рабо-
тодателю в Эстонии не позже мая. 
«Заявления принимают и на вопро-
сы отвечают специалисты нашего от-
дела управления персоналом как по 
приведенным на нашей домашней 
странице контактным данным, так 

и посредством Фейсбука, – пояснил 
операционный директор Maxima 
Eesti Марко Пыдер. – Мы оформ-
ляем все необходимые документы, 
начиная от доверенности родителя 
и заканчивая справкой о состоянии 
здоровья».  

Предлагать ученикам работу 
на школьных каникулах уже стало 
традицией в розничной торговой 
сети. «Например, в минувшие рож-

дественские каникулы мы предоста-
вили в своих магазинах работу почти 
200 школьникам. Многим из них так 
понравилась гибкая и разнообраз-
ная работа в хорошем коллективе, 
что они работают у нас и сейчас», 
– сказал Пыдер. Он добавил, что 
молодежь получает от работодателя 
необходимую рабочую одежду и пи-
тание на месте. 

В Городской музей поступила редкая картина 

Публичное обсуждение детальной планировки 
Таллиннского горхолла и окрестностей 

Прикладное искусство завоевывает Таллинн

Началась молодежная оздоровительная 
кампания „Pop-up“ 

Maxima предлагает молодежи возможность заработать

В художественное собрание Таллиннского Городского музея поступила редкая 
картина – вид с края глинта в сторону Пирита в 1827 году.   

В апреле началась 7-я Таллиннская триеннале прикладного 
искусства – международное художественное мероприятие, 
которое на этот раз призывает поразмышлять о времени и 
субъективности его восприятия.   

Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта 
совместно с департаментом социальных дел и здравоохра-
нения начал адресованную молодежи кампанию „Pop-up“, 
чтобы предложить знания о здоровом образе жизни.   

Этим летом 500 учащихся не моложе 16 лет смогут 
заработать карманные деньги в магазинах Maxima.

Григорий Чернецов. Вид на морское побережье с монастырем 
св. Бригитты. 1827 г., масло, бумага. 

Ученики, работавшие в Maxima на зимних каникулах. Фото:  Maxima Eesti

Raepress
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Каждый год сотни тысяч людей пере-
секают границы нашей страны в 
предвкушении новых впечатлений и 
удовольствий. Наверняка большин-
ство из вас имеет большой туристи-
ческий опыт и знакомо с основными 
правилами для путешественников, 
в т.ч. страхованием, но никогда не 
вредно напомнить о важном. Тем бо-
лее что, как это ни удивительно, каж-
дый год случаются происшествия, 
которые могли бы не произойти, будь 
мы внимательнее и ответственнее.

Во время путешествий мы рез-
ко меняем привычный ритм жизни. 
Такие перемены приносят не только 
позитивные впечатления или реали-
зацию планов, но и одновременно 
подвергают путешественников не-
ожиданным рискам. Опыт показы-
вает, что наиболее частыми причи-
нами несчастных случаев во время 
путешествий становятся перелеты, 
длительные автомобильные поезд-
ки, непривычная еда, резкая смена 
климата, стресс, недостаточное по-
требление жидкости, экстремальные 
приключения во время спортивных 
занятий и отдыха, переутомление, а 

также недооценка факторов риска 
окружающей среды. Большинство 
этих рисков можно предвидеть или 
предупредить. 

Прежде всего в поездке  необхо-
димо уделить повышенное внимание 
санитарно-гигиеническим требова-
ниям. Банальное мытье рук и исполь-
зование антисептических салфеток  
могут избавить вас от многих непри-
ятностей. Пить воду из-под крана не 
стоит даже в благополучных в сани-
тарно-эпидемиологическом плане 
странах, ну разве что в Швейцарии. А 
уж в Египте, например, и мыть руки, 
и чистить зубы, и мыть фрукты сле-
дует только водой из бутылок. При 
этом надо проверить герметичность 
горлышка, протереть его салфет-
кой с антисептическим раствором. 
Ни в коем случае не пить готовые 
коктейли и не использовать кубики 
льда. В некоторых странах лучше не 
рисковать пробовать еду на улице, а 
предпочесть этому ресторан с репута-
цией. Но даже повышенная пищевая 
осторожность не гарантирует, что вы 
не получите проблем с пищеварени-
ем или не подцепите кишечную ин-

фекцию. В таком случае необходимо 
сразу обратиться в местную аптеку, 
как правило, у местных фармацевтов 
большой опыт лечения местных раз-
новидностей штаммов болезнетвор-
ных бактерий.

В связи с этим сразу напомню о 
необходимости обязательно офор-
мить медицинскую страховку. Это 
небольшие деньги, но вы сможете 
быть спокойны за то, что даже при се-
рьезном нарушении здоровья мест-
ный госпиталь с большой радостью 
окажет вам максимальную помощь. 
Во всех туристических районах, не 
говоря уже о европейских странах, 
есть хорошо оснащенные госпитали, 
способные оказать необходимую по-
мощь вплоть до шунтирования сосу-
дов сердца. Говорить  о необходимо-
сти страхования – такая банальность, 
что напоминающий об этом выглядит 
даже как-то глупо. Но тем не менее 
каждый год находятся безответствен-
ные путешественники, пренебрегаю-
щие подобной «банальностью», и 
мне известны случаи, когда это за-
канчивалось для них плачевно.

Если у вас есть хронические за-

болевания, то обязательно изучите 
условия страхования и проконсульти-
руйтесь со своим семейным врачом 
о целесообразности поездки в вы-
бранную вами страну. В некоторых 
странах климат может оказаться для 
вас совершенно неприемлемым. Не 
забудьте взять с собой все постоянно 
принимаемые лекарства, на всякий 
случай также обезболивающие и  
жаропонижающие, все-таки лучше 
иметь самое необходимое под ру-
кой. Еще один практический совет: 
если вам необходимы  т.н. критичные 
препараты,  то лучше положите их в 
ручную кладь, тогда в случае пропа-
жи багажа вы будете защищены. Если 
все же  в поездке у вас возникнут про-
блемы со здоровьем, то не забывай-
те, что во всех больших туристиче-
ских гостиницах есть свои врачи (счет 
за услуги врача и стоимость лекарств 
вам потом компенсирует страхова-
ние), кроме того, принимающая вас 
туристическая компания всегда име-
ет контракт с местным госпиталем. 
Эту информацию вы должны полу-
чить у своего гида.

Не следует проявлять легко-
мыслие беременным женщинам. 
Во-первых, не все авиакомпании 

возьмут вас на борт, это вы должны 
выяснить заранее. После опреде-
ленного срока беременности нужна 
специальная страховка. Во-вторых, 
стрессы и перегрузки, связанные с 
путешествием, могут оказаться для 
вас чрезмерными.

Некоторые нарушения самочув-
ствия неизбежны и связаны с изме-
нением часового пояса и биологиче-
ских ритмов, изменением  теплового             
баланса, режима питания – это мы 
обычно называем  акклиматизаци-
ей.  В норме она занимает 2-3 дня и 
должна пройти без дополнительного 
приема лекарств.

В очередной раз напомню об 
опасности нахождения под прямыми 
солнечными лучами. Каждую осень в 
Эстонии фиксируется увеличение слу-
чаев диагностирования меланомы, 
тяжелой формы злокачественной 
опухоли кожи. Это является следстви-
ем продолжительного нахождения 
на солнце людей, предрасположен-
ным к этому заболеванию, во время 
отпуска.

Особая тема – посещение тро-
пиков, Индии, Африки, т.е. мест, где 
можно заразиться редкими для нас 
тропическими заболеваниями. Для 

поездки в большинство из этих стран 
требуется дополнительная вакцина-
ция. На сайте www.reisivaktsiin.ee вы 
можете ознакомиться со всеми не-
обходимыми рекомендациями. Во 
всех таллиннских больницах есть т.н. 
центры путешествий (reisimedinfo), 
где можно получить необходимую 
информацию: Северо-Эстонская ре-
гиональная больница, Центр путеше-
ствий, каб. 144, тел. 697 1049; Ляэне-
Таллиннская центральная больница 
Мериметса, Центр инфекционных 
болезней, тел. 659 8594; Ида-Тал-
линнская центральная больница, тел. 
620 7418. Кроме того, рекомендую 
ознакомиться с информацией о пу-
тешествиях для беременных женщин 
на сайте eurolab.eu.

Как снизить риски туризма?

15 мая 1990 года собравшаяся на митинг Ин-
терфронта на Тоомпеа разогретая толпа людей 
ворвалась во внутренний двор замка. В 18.45 воз-
главлявший тогда правительство Эдгар Сависаар 
выступил по радио с  обращением к обществен-
ности: «Ударные группы Интерфронта ворвались 
во двор замка Тоомпеа. Происходит государствен-
ный переворот». На призыв прийти на помощь за-
щитить Тоомпеа откликнулись тысячи людей, уже 
через несколько минут после радиообращения 
стал прибывать народ как из Таллинна, так и из 
сельских районов. Члены Интерфронта с позором 
покинули Тоомпеа.  

В память об этом событии, об объединении 
эстонского народа на борьбу за восстановление 
своей независимости и готовности себя защитить, 
Эстонское историческое общество «Кодукайтсе» в 

сотрудничестве с Кесклиннаской управой, Музе-
ем Народного фронта, департаментом по делам 
молодежи и спорта и муниципальной полицией 
по традиции организует в День Таллинна, 15 мая, 
эстафетный забег „Toompea 18.45“.  

Старт эстафеты вокруг Тоомпеа будет дан 15 
мая ровно в 18.45 возле башни Кик-ин-де-Кёк, где 
находится также и финиш. Награждение лучших 
команд и их участников, а также выступления с 
рассказами об истории пройдут в Музее Народного 
фронта.     

В забеге могут участвовать команды из четы-
рех человек. Эстафета состоит из четырех этапов, 
каждый из них протяженностью 600-1000 м. На 
участие в забеге следует зарегистрироваться 
до 8 мая на веб-странице Кесклиннаской управы 
или в инфозале по ул. Нунне, 18.  

магазина Haabersti Rimi (Хааберсти, 
1) и торгового центра Lasnamäe keskus 
(Паэ, 76), где опасные отходы прини-
мают у жителей бесплатно. Пункты, 
находящиеся возле торговых центров, 
открыты по субботам и воскресеньям с 
10 до 15, а с 1 мая по 30 сентября также 
по средам с 14 до 19.

Как в пунктах сбора, так и на 
станциях по приему отходов можно 
сдавать образовавшиеся в домашнем 
хозяйстве опасные отходы: батарейки 
и аккумуляторы; лампы дневного све-
та (в т.ч. энергосберегающие лампоч-
ки); старые масла, масляные фильтры, 

промасленную ветошь; остатки красок, 
лаков, клея и растворителей в рознич-
ной упаковке; химикаты и чистящие 
средства; градусники и другие отходы, 
содержащие ртуть; средства защиты 
растений и пестициды; фотоотходы; 
медицинские отходы; упаковку от 
опасных отходов.  

Все места сбора предназначены 
прежде всего для сдачи отходов, воз-
никших в домашнем хозяйстве; уч-
реждения и предприниматели долж-
ны заключать отдельный договор с 
обработчиком опасных отходов.  

В продолжение месячника бла-
гоустройства 28 мая с 11 до 15 
в районе Кесклинн на парковке 
магазина  Torupilli Selver (Ве-
сивярава, 37) состоится акция 
чипирования собак и кошек по 
льготной цене.

Цена для зарегистрированных 
в Таллинне владельцев домашних 
животных составляет 5 евро, расчеты 
только в наличных деньгах. Здесь же 
можно будет также зарегистрировать 
чип. С собой нужно взять паспорт жи-
вотного (продается также на  месте) 
и документ владельца. Собак нужно 
приводить на чипирование на повод-
ке и при необходимости в намордни-
ке, а кошек приносить в предотвра-
щающей побег клетке или в сумке. 
Животных, принесенных за пазухой 
и не имеющих поводка, не чипируют!

Акцию чипирования проводит 
Таллиннский департамент окружаю-
щей среды совместно с  Varjupaikade 
MTÜ. Дополнительную информацию 
предоставит Трийну Маанди, тел.  616 
4004, Triinu.Maandi@tallinnlv.ee или 

www.tallinn.ee/lemmikloom. 
Владелец животного обязан 

вакцинировать своего домашнего 
любимца против бешенства, чипиро-
вать и зарегистрировать, а также не 
выпускать его без надзора. Владелец 
отвечает за потомство своего живот-
ного, а также обязан ликвидировать 
все следы жизнедеятельности жи-
вотного (экскременты, клочья шер-
сти, вырытые ямы, поврежденное 
озеленение, загрязненные подъезды 
и т. д.). Для предотвращения появ-
ления нежелательного потомства и 
в интересах благоустройства города 
желательно стерилизовать-кастри-
ровать животных.  

О бродячих животных следу-
ет сообщать в новый таллиннский 
приют для животных (Пальяссааре 
теэ, 85, автобус N 59) круглосуточ-
но по тел. 514 1431. Информация: 
www.varjupaik.ee/tallinna-loomade-
varjupaik. С правилами содержания 
собак и кошек в Таллинне можно оз-
накомиться на сайте www.tallinn.ee/
lemmikloom -> Eeskiri. 

Эстафетный забег  „Toompea 18.45“

Cбор опасных отходов в районе Кесклинн 

Чипируйте своего 
домашнего любимца! 

В этом году исполнится 27 лет с того дня, когда 
Интерфронт атаковал замок Тоомпеа. В память об 
этом событии каждый год проводится эстафетный 
забег вокруг Тоомпеа. 

В ходе весеннего месячника благоустройства во всех районах города 
проводятся рейды по сбору опасных отходов. В районе Кесклинн рейд 
состоится в воскресенье, 7 мая: 

Путешествие – это не только радость, но и  риск

Владимир Афанасьев

хирург-онколог 

На карте схема эстафетного забега. S/F 
– старт и финиш, V – пункты передачи 
эстафеты.

10.00-10.20 перед станцией Таллинн-Вяйке
10.30-10.50 на парковке под виадуком ул. Техника/Пярнуское шоссе 
11.00-11.20 перед Ууэ-Мааильма, 4
11.30-11.50 на перекрестке Вайкне/Магазини
12.00-12.20 перед Юхкентали, 12 (парковка спортхолла «Калев»)
12.30-12.50 на Ластекоду/Одра (напротив Ластекоду, 31а)
13.00-13.20 напротив магазина Torupilli Selver (Весивярава, 37)
13.40-14.00 на Вяйке Раннавярава/Уус (на парковке перед Музеем мин)
14.10-14.30 на парковке Висмари/Тоомпуйестеэ

NB! По-прежнему все опасные отхо-
ды можно сдавать на всех станциях 
по приему отходов в Таллинне. Пунк- 

ты сбора есть также на парковках 
Центрального рынка (Ластекоду, 11b), 
магазина Pirita Selver (Румму теэ, 2), 
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Психология Музыкальная терапия-4.  
Time with Love (лекция-концерт)

3 мая 2017 г. 14.00-15.30 Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

1

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

Игорь Лысов, художественный 
руководитель Русского театра Эстонии

Русский театр Эстонии:  
вчера и сегодня

10 мая 2017 г. 14.00-15.302

Андраник Кечек, композитор

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

История и культура
Таллинна

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

В пятницу, 5 мая, в 18 часов в Кадриоргском дворце  
состоится вечер классического романса. 

5 и 6 мая на Певческом поле пройдет Эстонская пищевая 
ярмарка «Просим к столу!»

Едва ли в истории музыки можно 
найти что-то более романтичное и 
утонченное, чем русский романс. 
Прекрасная музыка прозвучит в 
исполнении Натальи Бирюковой 
(меццо-сопрано, народная артист-

ка России, Михайловский театр, 
Санкт-Петербург) и Марии Петров 
(сопрано, Таллинн). Партия форте-
пиано – Арина Евдокимова (Санкт-
Петербург). 

В программе романсы, песни, 

дуэты замечательных композиторов 
XIX века: А. Варламова, А. Гуриле-
ва, П. Булахова, А. Верстовского, М. 
Глинки, П. Чайковского и других. 

Крупнейший в стране кулинар-
ный аттракцион, раз в год прово-
дящаяся ярмарка – это прекрасная 
возможность показать, что в Эсто-
нии умеют производить и делать с 
едой. На ярмарке каждый найдет 
для себя что-нибудь полезное, по-
скольку она адресована и профес-
сионалам, и просто тем, кто любит 
хорошую еду и напитки.  

На протяжении двух дней будут 
делиться знаниями сотни экспонен-
тов и выступающих на двух сценах, 
где пойдет речь, например, о том, 

какое питание поддерживает здо-
ровье или каким видится будущее 
еды, что означает Эстонский кули-
нарный путь и какие есть новые воз-
можности для сохранения пищевых 
продуктов. Кроме того, президент 
Эстонского института кулинарии Ди-
митрий Демьянов представит кон-
курс Bocuse d’Or. Насыщенна по со-
держанию и культурная программа 
ярмарки, в рамках которой высту-
пят и новые, и известные артисты.  
Адреналина добавит Велло Вахер, 
который попытается побить рекорд 

Гиннесса и мировой рекорд.
Пищевая ярмарка –  это отлич-

ное мероприятие для всей семьи. 
Для детей будет создана большая 
игровая зона с транспортным город-
ком и мини-зоопарком. С цирковой 
программой выступят клоуны Пийп 
и Туут. Домашних любимцев тоже 
можно взять с собой –  для них бу-
дет выделена специальная пищевая 
зона. 

Вход на ярмарку для всех посе-
тителей в оба дня бесплатный.

Вечер классического романса  
в Кадриоргском дворце

Пищевая ярмарка приглашает к столу

Инфо: 55591133
Golden Lotus Club

Концертная площадка около
музея KUMU у большого фонтана

29 апреля 11.00
парк Кадриорг, Таллин

Праздник здоровья
для всей семьи в китайском стиле

УЛИЦА ОДРА НА РЕМОНТЕ 
В связи с восстановительным ремонтом дорожного покрытия улица Одра закрыта для движения транспорта до  
15 июня.

Объезд производится через ул. Лийвалайа и Тартуское шоссе. Проезд обеспечен местным жителям, Спасательному департаменту 
и общественному транспорту. Автобусы линии N 54 останавливаются на остановке „Bussijaam“ (автовокзал) на Тартуском шоссе.    

В результате восстановительного ремонта будут обновлены дорожное покрытие и разметка. Договорная стоимость работ 
составляет 179 900 евро.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ  
БЫТЬ ВАША  

РЕКЛАМА!
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

Организатор
управа района Кесклинн

Дорогие родители!
13 мая в Таллиннском спортивном холле по адресу  Херне, 30

СОСТОИТСЯ ДЕНЬ МАТЕРИ В РАЙОНЕ КЕСКЛИНН.
Сбор в 10.30.

Старт в 11.00.

Семейные команды проходят 8  
увлекательных пунктов:

• плетение косичек
• зумба (танцевальная тренировка)
• способы оказания первой помощи
• батуты
• полоса препятствий 
 и многое другое.

Участие бесплатное!

Вас ждут сюрпризы!

Необходимо взять с собой  
сменную обувь.
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Kinos Sõprus 8. ja 22. mail kell 12 SOODUSSEANSID SEENIORIDELE

Hopneri maja
Raekoja plats 18

tel 645 5321
info@hopnerimaja.eu

E 8. mai kell 18
Hopneri majas

Maailma-
rändurite  

Klubi

Amazonas
Külaliseks on Kaupo Kikkas – 

fotograaf ja maailmarändur

„Kes Amazonasel käinud, selle 
jaoks pole miski enam endine“.

Reisid Amazonase 
vihmametsadesse 

ja seal elavate 
loodusrahvaste juurde.

Sissepääs 2 eur 

Seansi eel pakume külastajatele kohvi, teed 
ja küpsiseid. Pärast filmi loosime välja ki-
nopileteid. Seenioridele sõbrahind ainult  
3 €, templikaardiga iga 6. seanss tasuta!
Mais näitame kaht südant põksuma pa-
nevat filmi: Roman Baskini kureeritud hel-
gete filmide sarja Positiiv kuuluvat parima 
võõrkeelse filmi Oscari saanud ,,Cinema 
Paradiso’’ (Itaalia 1988) ja eelmisel sügi-
sel tulevase klassiku staatuses 20. PÖFF’il 
linastunud ,,Mina, Daniel Blake’’ (UK, 
Prantsusmaa, Belgia 2016). Seansile eel-
neb sissejuhatus.

8.05 kl 12 ,,Cinema Paradiso“
Noor Salvatore Di Vita (Salvatore Cascio) 
avastab parima põgenemistee sõjast rä-
situd kodukülast Sitsiilias - kino Cinema 
Paradiso, kus tekib sügav ja vankumatu 
armastus filmikunsti vastu. Kui Salvatore 
saab vanemaks, armub ta imekaunisse 
kohalikku neidu (Agnese Nano) ning võtab 
üle töö Cinema Paradiso projektsionistina. 
Kuid vanemast põlvkonnast Alfredo üritab 
teda veenda jätma koduküla, et järgida oma 
kirge filmitegemise vastu.
 

22.05 kl 12 „Mina, Daniel Blake“
Daniel Blake (Dave Johns) on Ken Loachi 
filmide tüüpiline kangelane: korralik, uhke 
ja julge oma arvamust välja ütlema. Kogu 
elu rasket puusepatööd teha rüganud mees 
avastab end elus esimest korda olukorrast, 
kus ta peab riigi hüvesid kasutama. Arst 
teatab südamerabandusest toibuvale Dani-
elile, et too peab aja maha võtma ja kosu-
ma. See tähendab aga, et niipea tööd teha 
ei saa. Filmi juhatab sisse Gea Kangilaski, 
kodanikuaktivist, ametiühingute keskliidu 
analüütik.
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Vajad kinnisvara hindamist? 
Kutseline hindaja 

Janika Praks, 5303 0429

Vajad rohkem ruumi? 
Kinnisvara vahendus 

Triinu Tapper, 5330 1860

Head lapsevanemad!
13. mail Tallinna Spordihallis (Herne 30) 

KESKLINNA EMADEPÄEV
Kogunemine alates kell 10.30
Start kell 11

Pered läbivad üheskoos
8 lustlikku tegevuspunkti
• patsipunumine
• zumba (tantsutreening)
• esmaabivõtted
• batuut
• takistusrada
 ... ja palju muud põnevat. 

KÕIK TASUTA

ÜLLATUSED!

Võta kaasa vahetusjalanõud
Korraldaja 

Tallinna Kesklinna Valitsus

lisainfo: kassisaba.org
facebook.com/kassisabakevadpaev

Laupäeval 6. mail
 11.30 – 17.00 Falgi pargis

16.00 PEAESINEJA REGATT

TOETAJAD:

Kodanikuühiskonna 
sihtkapital

Tallinna Kesklinna
Valitsus

British Embassy
Tallinn

KASSISABA
KEVADPAEV 2017

Mängud lastele, töötoad, toiduautod, 
kodukohvikud ja elavad esinejad.

Kogupere tervisepäev
hiina stiilis

29. aprillil kell 11.00
Kadrioru pargis
Kontserdiväljak KUMU muuseumi
juures suure purskaevu lähedal

Info: 53453342
Golden Lotus Club


