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KESKLINNA ISADEPÄEV
Tallinna spordihallis 13. novembril kell 10

OODATUD ON KÕIK 
ISAD JA VANAISAD 
KOOS LASTEGA!

Tasuta õigusabi 
kõigile

Suveaeg lõpeb 
kellakeeramisegaKaitskem lapsi!

TALLINNA KESKLINNAS ELAB 
61 385 INIMEST.
Septembris suurenes linnaosa elanike 
arv 537 võrra (kogu Tallinnas 1307 
võrra). Kesklinnas on aasta algusest 
lisandunud 1499 elanikku ehk linna-
osadest enim (linnas kokku 3751).
Allikas: rahvastikuregister, 1. oktoober 2016

Lapsed vajavad tähelepanu ning pole sugugi 
ükskõik, millise tujuga nad hommikul ärka-
vad ja õhtul uinuvad. Samas on palju lihtsaid 
viise nende turvalisuse tagamiseks. Tuleb 
vaid teada, kuidas erinevates olukordades 
käituda. Kindlasti vajavad lapsed juhatust 
liikluses toimetulekuks. Kuigi see võib tun-
duda tüütu, tuleb neile pidevalt selgitada, 
kuidas end ülal pidada nii, et ei tekiks ohu-
olukordi. 

Mõistmaks, kuidas väike inimene ta-
jub tänaval toimuvat, tuleb vaadata liiklust 
tema silmade kõrguselt, sest vaid nii saab 
selgeks, mis võib lapsel väikese kasvu 
tõttu märkamata jääda. Kui kooliteel asub 
mõni ohtlik ülekäik, ent veidi maad eemal 
turvalisem, tuleks eelistada viimast isegi 
siis, kui koolitee sellest väheke pikemaks 
venib. 

Lihtsad reeglid
Eraldi peaks selgitama, kui ohtlik on tänaval 
kõndides nutitelefoniga mängida või miks ei 
tohi liikluskeerises kõrvaklappidega muu-
sikat kuulata. Vanemate kohus on rääkida, 
kui oluline on tänaval silmad ja kõrvad lahti 
hoida, sest laps võib tähelepanu hajutava 
tegevuse ohtlikkust mitte mõista. Kindlasti 
tuleb lastele südamele panna, et nad kooli-
minekuks piisavalt aega varuks. Kiirustades 
võivad liiklusreeglid ununeda ning õnnetus 
ongi käes. 

Paljud lapsed kasutavad kooli jõudmi-
seks ühissõidukit. Ka siin kehtivad kindlad 
reeglid. Bussi- ja trammipeatus pole koht 
mängimiseks, sest mängutuhinas võib ko-
gemata sõiduteele sattuda ning siis on kuri 
karjas. Eriti ohtlik on peatustes vallatlemine 
talvise libedusega.  

Trammi saabudes peab veenduma, et 
autod on peatunud ja alles siis astuma sõi-
duteele. Samuti tuleb väljudes kindel olla, et 
pärisuunas sõitvad autod on peatunud. Teed 
ei tohi kunagi ületada seisva bussi eest, vaid 
eranditult mööda ülekäigurada. Bussi sise-
nemisel ei maksa ukse juurde – veel vähem 
uste vahele – seisma jääda, vaid liikuda 
kohe edasi ja leida koht kaugemal. Istekoha 
puudumisel tuleks kogu sõidu vältel hoida 
tugevasti kinni käepidemest. 

Koolikiusamine
Lapse psüühikat enim ohustav on koolikiu-
samine. Pole kerge elada teadmisega, et 
võid igal hetkel muutuda õelate solvangute 
märklauaks või füüsilise vägivalla ohvriks. 

Koolikiusamise põhjused on mitmesu-
gused: õpilase introvertsus, kehaline või 

Eesti ülikoolide õigustudengid osutavad 
Eesti Juristide Liidu eestvedamisel Tal-
linna linnakantseleis (Vabaduse väljak 7) 
ja Mustamäe linnaosa valitsuses (Anton 
Hansen Tammsaare 135) tasuta õigusabi 
kõigile soovijatele. 

Õigusnõustamist pakuvad Tartu ja Tallin-
na ülikooli õigusteaduskonna teise ja kolman-
da kursuse tudengid. Üliõpilased annavad ta-
suta õigusabi ja nõustavad igal esmaspäeval, 
teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kella 
10–16 ning reedel kella 10–14. 

Linnakantseleis on eestikeelne õigus-
nõustamine esmaspäeval, kolmapäeval ja 
reedel. Venekeelset õigusabi saab igal tei-
sipäeval ja neljapäeval. Mustamäe linnaosa 
valitsuses saab tasuta õigusnõu nii eesti kui 
ka vene keeles igal esmaspäeval kella 13–18. 
Üliõpilased nõustavad kuni 12. detsembrini. 

Täpsemat infot üliõpilaste õigusnõusta-
mise kohta saab Eesti Juristide Liidu kodu- 
lehelt www.juristideliit.ee või tel 631 3002.

Ööl vastu pühapäeva, 30. oktoobril kell 4 
läheb Eesti üle talveajale. Kellaosutid tuleb 
siis keerata ühe tunni võrra tagasi. 

Talveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu 
liikmesriigid. Suveaeg algab jälle märtsi vii-
masest pühapäevast.

Vaata ka...
Lk 2 Pereväärtustest

Lk 2 Tallinna kohtumised  
Peterburis

Lk 3 Tähistame isadepäeva

Lk 5 Tervise heaks 

Isadepäeva eel on õige aeg arutleda, kuidas saame kaitsta oma lapsi 
liikluses, koolis ja internetis peituvate ohtude eest. 

Alar Nääme 

Kesklinna vanem

Raepress

kõnepuue, liigne kehakaal, riietus jne. Tei-
nekord võib tütarlaps langeda koolikiusami-
se ohvriks ainuüksi selle tõttu, et ei vaevu 
mõnele endast vasikavaimustuses jõmmile 
tähelepanu osutama. Olgu põhjus mis tahes, 
selge on üks: koolikiusamisse ei tohi suhtu-
da ükskõikselt. 

Olen kuulnud väiteid, et koolikiusamise-
ga pole võimalik võidelda, sest sageli ei soo-
vi kiusatav enda olukorrast rääkida, kartes 
saada külge kaevupunni nime. Teised lapsed 
aga hoiavad pigem tugevama ehk siis kiusa-
ja poole, et mitte ise järgmiseks ohvriks lan-
geda. Andke andeks, aga selline suhtumine, 
eriti kui nii räägib õpetaja, on täiesti väär. 

Me kõik saame astuda samme, et koo-
likiusamist tõkestada. Õpetajad ju tunnevad 
oma õpilasi ning alati on võimalik kiusajaga 
tõsiselt vestelda. Vanemate kohus on kohe, 
kui märgatakse lapse norutamist, selle põh-
juste jälile saada ja aidata olukorda lahendada. 
Seda saab teha delikaatselt, ent kindlameel-
selt, selgitades kiusajale ja tema vanematele, 
et säärane käitumine pole aktsepteeritav. 

Kõige suuremad võimalused on aga 
koolikiusamise peatamiseks kaasõpilastel 
ja õpilasomavalitsusel. Kui näete, et kellelegi 
liiga tehakse, tuleb sekkuda. Karta ei mak-
sa, sest kiusajad on sisemiselt arad ja eba-
kindlad. Kui ühiselt suudetakse luua kiusajate 
suhtes tõrjuv hoiak, kaob neil isu kiusata, sest 
kui pole imetlejaid, kaob ka motivatsioon. Kui 
koolikiusamine muutub väga julmaks, on õi-
gem pöörduda noorsoopolitsei poole.

Loodan väga, et Kesklinna koolides on 
see probleem kadumas.

Internetikiusamine
Arvutikasutuse kasvades laieneb interneti-
kiusamine. Iga kümnes 12–19-aastane ja 
kahekümnes 9–12-aastane on kogenud in-
ternetikiusamist. Tegemist on äärmiselt tõsi-
se probleemiga, sest see salakaval kius, mis 
otsekui uss hinges närib, on nii mõnegi lapse 
jaoks lõppenud saatuslikult.  

Internetikiusamise muster sarnaneb 
koolikiusamisele, ent internetiavarustes li-
sandub globaalne mõõde, mis teeb kiusaja 
tabamise keeruliseks. Internet on anonüüm-
ne, luues sellega karistamatuse illusiooni, 
mida kasutavad ära arad, ent väärastunud 
psüühikaga netiterminaatorid.

Kindlasti saavad vanemad jälgida laste 
internetikasutust ja rääkida seal varitsevatest 
ohtudest. Kui laps on langenud jõhkra ver-
baalse rünnaku ohvriks, peab vanem suutma 
teda hingeliselt toetada. Masenduses lapsele 
tuleb sisendada usku inimlikesse väärtus-
tesse, näidata talle, et sõbrad ja vanemad ar-
mastavad teda. Internetikiusajad tuleb kohe 
blokeerida, nendega seotud kontod sulgeda. 
Kui asi hulluks kisub, on vajalik pöörduda 
politseisse. 

Laste kaitsmine neid ümbritsevate ohtu-
de eest on meie kui vanemate kohus.
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Aini Härm 

Tallinna kultuuriameti juhataja

Ajal, mil Eesti ja Venemaa vaheline poliitiline suhtlus pole just parimas seisus, on 
eriti oluline säilitada kahe naaberriigi kultuurisidemed, sest täielik isoleeritus ei tule 
kasuks kummalegi poolele. Tallinna linnavalitsus on seda mõistes võtnud südame- 
asjaks maailma ühe kultuurimetropoli Peterburiga kultuurivahetuse arendamise. 

Pühendame 
novembri 
pereväärtustele

Alar Nääme 

Kesklinna vanem

Kuigi Eestis on novembri teisel pühapäeval tähistatud isadepäeva 
juba alates 1998. aastast, mil Naisliit andis välja esimese aasta isa 
preemia, pole tänini päris selge, mida peaksime isadepäeva puhul 
oluliseks pidama. 

Militaarringkonnad on seda päeva seostanud üheselt sõjaasjan-
duse ja tehnikahuviga. Kaitsevägi korraldab erinevates linnades aas-
taid koos Kaitseliiduga kõikide laste isadepäeva, kus mürtsub muusi-
ka ja demonstreeritakse sõjatehnikat. Kindlasti on oma riigi kaitsmine 
osa isa eluülesandest, ent mitte ainus. 

Eesti Naisliit, nagu juba mainitud, kuulutab välja aasta isa, viidates 
sellega isa kui perehoidja ja traditsioonide kaitsja rollile. Kindlasti on 
ka see vajalik ettevõtmine. Mind on aga aasta isa tiitli andmise tse-
remooniat jälgides alati painanud küsimus, kas siis tuhanded teised 
isad, kes samuti oma pere heaks töötavad ning armastust jagavad, 
on sellest kõige-kõigemast kuidagi kehvemad. Siiski tuleb möönda, et 
algatus iseenesest – isa rollile tähelepanu juhtimine – on igati õigus-
tatud ja tervitatav.

Isiklikult arvan, et isadepäev on mõeldud eelkõige endasse süü-
vimiseks ja arutlemiseks, mida saame meie, mehed, teha selleks, et 
pere oleks õnnelik ja et ikka paratamatult ette tulevad pisinääklused 
ei kasvaks suuremateks riidudeks, mis lõpuks viivad perekonna la-
gunemiseni. 

Isadus ei alga võimest lapsi sigitada, vaid tahtest lastele ja nende 
emale turvalist elu pakkuda. See on enesedistsipliini, õige eesmär-
gipüstituse ja väärtushinnangute küsimus. Isa rolli väärtustamine ei 
saa piirduda vaid kord aastas toimuva koguperepäevaga, see pole ka 
iludusvõitlusele sarnane rebimine aasta isa tiitli pärast, vaid igapäeva-
ne hool, oma ego allasurumine, loobumine halbadest harjumustest, 
tolerantsuse ja aususe kasvatamine. Hea isa ei pea nuputama, kui-
das oma peres autoriteeti säilitada või armastust pälvida, sest kui ta 
seisab oma ülesannete kõrgusel, on tema liidriroll pereliikmete jaoks 
enesestmõistetav.

Isadepäev või perepidu 
Paljudes lasteaedades ja koolides on kaalutud isadepäeva pühitsemi-
se asemel perepäeva tähistamist. Seda soovist mitte haavata nende 
laste tundeid, kellel isa puudub või on välismaal tööl ning käib kodus 
vaid lühikestel visiitidel. 

21. sajandi tõelus on, et traditsioonilised peresidemed nõrgene-
vad, asendudes visiitabielude, kärgperede, üksikvanemate ja muu 
säärasega. Ühiskond ei peaks seda kui paratamatust aktsepteerima. 
Traditsiooniline perekond, kuhu kuuluvad ema, isa ja lapsed, pole 
mingi aegunud veidrus, vaid aegade jooksul väljakujunenud parim 
peremudel, mida me peaksime hoidma, selle asemel, et kriitikavabalt 
kiita emantsipatsiooni, seksuaalset vabadust ja õigust valida endale 
sobivaim kooseluvorm. 

Ka internetiajastul algab õnn hingerahust ja vaimsest tasakaalust, 
mida poolikus perekonnas on keeruline saavutada. Mida vähem puru-
nenud perekondi ja toetuseta jäetud üksikvanemaid, seda tervem on 
meie ühiskond ja jätkusuutlikum riik. Seepärast: ärge jätke isadepäeva 
tähistamata, sest isa rolli väärtustamisest sõltub rahvuse ja kultuuri 
kestmine!

Olen ise noor isa ja tean, milline õnn on tunda väikeste käekeste 
kallistust, ja kui suurepärane on elada naise kõrval, keda südamest 
armastad. Seda kõike soovin teilegi, mehed ja isad!

Hingedepäev hoiab järjepidevust
2. novembril tähistame hingedepäeva. Ärgem unustagem sellel päeval 
kalmistul küünlaid läita ja õhtul süüdata tuld koduaknal. Vaiksetel hetkedel 
mõelgem kallitele inimestele, kes on lahkunud teispoole vaikuse piiri. 

Kummaline, ent surmale mõeldes tunneme ühtäkki selgemalt elu 
väärtust ja tajume oma tegude tähendust. Mälestustuledes saame ise 
puhtamaks ja paremaks. See on otsekui esivanemate viimane hool, 
mida nad kaduvikuteel käies saavad veel meie vastu ilmutada.

Hingedepäeva sõnum on lihtne: olge ausad ja töökad, sest need 
on väärtused, millest algab järjepidevus ja kestmine.

Järgmine Kesklinna Sõnumite number ilmub 25. novembril.

Tallinna kohtumised Peterburis

Kesklinna valitsus tunnistati rohekontoriks

1999. aastal allkirjastatud kultuu-
rivahetuse ja koostöö leping pani 
aluse traditsioonilistele kahe linna 
kultuurikohtumistele. 13.–15. ok-
toobrini toimus järjekordne „Tallinna 
kohtumised Peterburis”. Neevalinna 
viisid külakosti Tallinna muusikud, 
kunstnikud ja kultuuritegelased. Kul-
tuuripäevade kava kujunes mitme-
külgseks ja huvitavaks ning publik 
võttis selle soojalt vastu.

Muusikasõpradele oli tõeline 
elamus Tallinna Kammerorkestri 
kontsert noore dirigendi Risto Joosti 
juhatusel. Esitati Erkki-Sven Tüüri 
„Illusioon” ja Mozarti klaverikontsert 
nr 9 koos pianist Kalle Randaluga. 
Kuulates Mozartit kõrvuti täna-
päevase eesti helilooja oopusega, 
mõistsid kuulajad, et hea muusika 
lätted jäävad kõlapildi ja narratiivi 
erinevustest hoolimata alati samaks. 
Kontserdi teises pooles liitus meie 
kammerorkestriga Peterburist pärit 
vene rahvapillide ansambel Terem 
Kvartett. Oma osa kontserdi õnnes-
tumisse lisas Capella saali suurepä-
rane akustika.  

Neile, kes peavad lugu kerge-
mast muusikast, andis Arkadi Raiki-

ni nime kandvas estraaditeatris kont-
serdi väsimatu ja nooruslik Anne 
Veski, kes on paljude peterburlaste 
jaoks jätkuvalt haarava popmuusika 
ja kaasakiskuva esituse sünonüü-
miks. Selgi korral võeti Anne vastu 
aplausitormiga ning nostalgilised 
meenutused panid nii mõnegi kuu-
laja vargsi silmist heldimuspisaraid 
pühkima. 

Peterburi Filharmoonia saalis 
mängis Tõnu Naissoo trio igihal-
jaid, ent alati uuena kõlavaid kom-
positsioone. Tõnu Naissoo ja tema 
kaaslased demonstreerisid veelkord 
džässi piiramatuid võimalusi. Kont-
sert kõlas värskena ja pakkus heli-
gurmaanidele äratundmisrõõmu.

Kirsina tordil mõjus kontsertide 
sarjas vaieldamatult üks parimaid 
vana vene kirikumuusikat esitavaid 
kollektiive Orthodox Singers Valeri 
Petrovi juhatusel. Lisaks vaimuli-
kule muusikale esitab koor ka eesti 
heliloojate loomingut ning maailma 
ja vene koorimuusika paremikku. 
Kava, mida Peterburis pakuti, esin-
das väärikalt Tallinna kui olulist koo-
rimuusika keskust.

Kõrgetasemelisele muusikaka-

vale sekundeeris võrdväärse part-
nerina kujutav kunst. Peeter-Pauli 
kindluses oli eksponeeritud kujur 
Tauno Kangro loomaskulptuuride ja 
pastellide näitus. Näha sai üle 30 
pronksskulptuuri ja ligi 80 loomatee-
malist pastelli. Kangro jõuline, sa-
mas plastiline esitluslaad on mõiste-
tav laiale kunstipublikule ning erand 
polnud ka peterburlased. Kunstniku 
fantaasia imetlejaid jagus näitusele 
hommikust õhtutundideni.

Capella galeriis oli välja pandud 
Eesti Kunstnike Liidu maalisekt-
siooni liikmete näitus „Kohtumine”. 
Eesti maali paremikku esindasid 
oma töödega Tiiu Pallo-Vaik, Ana-
toli Strahhov, Saskia Järve, Mauri 
Gross, Herlet Helvisto, Einar Vene, 
Anne Parmasto, Nelli Drell, Lauri 
Sillak, Sven Saar, Andro Kööp, Mall 
Nukke, Juss Piho, Maarit Murka, 
Andres Koort, Jaan Tammik ja Uno 
Roosvalt. Näitus andis ülevaate Eesti 
kunsti mitmetahulisusest ja uute väl-
jendusvahendite otsingutest. 

Peterburi Akimovi-nimelises 
komöödiateatris mängis Tallinna 
linnateater briti näitekirjaniku John 
Boynton Priestley näidendit „Aeg ja 

perekond Conway”. Vaid kahe nä-
dala eest Peterburis Ermitaaži teatris 
maineka Balti Tähe autasu vastu 
võtnud Elmo Nüganeni lavastus 
kinnitas taas, et läbimõeldud teat-
rikujunditega esitatud sõnum jõuab 
saalisistujateni keelebarjäärist ja kul-
tuurierinevustest hoolimata.

„Tallinna kohtumised Peterburis” 
tutvustas meie loomeelu mitmekülg-
sust ja aitas Venemaa teise pealinna 
elanikel paremini mõista Eestit ja 
aega, milles elame. Kultuur on rik-
kus, mida jagades ei jää keegi vae-
semaks. Jääme ootama Peterburi 
kultuuriinimeste vastukülaskäiku. 

Kesklinna valitsus sai koos JC-
Decaux’, Raidla Ellex advokaadibü-
roo, CWT Estonia, Tallinna linnavoli-
kogu kantselei, Tallinna haridusameti 
ja Nõmme linnaosa valitsusega rohe-
lise kontori tunnistuse. Aasta parima 
rohekontori auhinna pälvis Paldiski 
mnt 48a kontorihoone, kus asuvad 
Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet, 
munitsipaalpolitsei, energiaagentuur 
ja mitu linna sihtasutust.

Euroopa rohelise kontori süs-
teemi tunnistus antakse keskkon-
nateadlike lahenduste eest töökesk-
konnas, mille eesmärk on hoida 
töötajate tervist ja vähendada konto-
rite keskkonnamõju, aidates organi-
satsioonidel nii ka raha säästa.

„Rohelise kontori põhimõtted on 
muutumas nii organisatsioonidele 
kui ka töötajatele üha olulisemaks. 
Mõtleme rohkem sellele, kuidas 

toimetada keskkonnasäästlikult ja 
nautida töökeskkonda, kus veedame 
suure osa oma päevast. Mõnusas 
kontoris töötamine tõstab ka oluli-
selt tööviljakust ja tootlikkust,” ütles 
süsteemi eestvedaja ning Stockhol-
mi keskkonnainstituudi Tallinna kes-
kuse programmijuht Harri Moora.

Alates 2015. aastast annab ro-
helise kontori auhinda ja tunnistusi 
välja Eesti Keskkonnajuhtimise As-

sotsiatsioon. Eelmisel aastal tun-
nistati parimaks statistikaamet. Eel-
nevalt on antud 28 rohelise kontori 
tunnistust, sealhulgas eraettevõtete-
le (ABB Group, Ragn-Sells AS, Star-
man), ministeeriumidele (rahandus-, 
majandus- ja kommunikatsiooni-, 
haridus- ja teadusministeerium), sa-
muti kohalikele omavalitsustele.

Mõtestatud hingedepäeva 
kõigile kesklinlastele! 

Tallinna linnajuhte Taavi Aasa (keskel) ja 
Mihhail Kõlvartit (paremal) ning kultuuriameti 
juhatajat Aini Härmi tervitas Peterburis 
sealne Eesti peakonsul Jaanus Kirikmäe. 
Foto: Dmitri Povilaitis
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Tähistame isadepäeva üheskoos

Viru tänav on uuendatud 

Et isa nagu emagi on meile kõigi-
le ülimalt tähtis, pole vahest liiast 
seegi, kui teeme isadepäevast 
siin lehes juttu rohkem kui korra. 
Küllap saab seeläbi võrrelda eri-
nevaid vaatepunkte, nii naise kui 
ka mehe omi.  

Sageli võib tunduda, et meil 
on juba liiga palju ja üsna kum-
malisi tähtpäevi. Neid jagub tõesti 
igasse nädalasse, üks ootamatu-
ma nimega kui teine: alles hiljuti 
oli pudrupäev, siis piima-, kolleta-
mis- ja kallistamispäev jne. 

Väärtustades peret ja kodu, 
tunduvad aasta sisulisemad 
tähtpäevad olevat septembrikuu 
alguses tähistatav vanavanema-
te päev, isadepäev novembris ja 
emadepäev mais. Need päevad 
kannavad sügavat perekesksuse, 
vanemate ja vanavanemate rolli 
väärtustavat mõtet,  ühiskonna 
seisukohalt aga olulist arusaama 
sidususe ja jätkusuutlikuse täht-
susest. 

Isa rolli tähtsustatakse pal-
judes riikides üle maailma ja 
peetakse au sees isadepäeva 
tähistamisega. Seda tehakse 
erineval ajal, alustades veebrua-
rist Venemaal ja lõpetades lausa 
teise jõulupühaga 26. detsembril 
Bulgaarias. Meie tähistame isade-
päeva novembrikuu teisel püha-
päeval rahvuspühana, mil kõik on 
oodatud heiskama sinimustvalget 
lippu. 

Tähtpäeva juured ulatuvad 
20. sajandi alguse Ameerikasse. 
Meile tuli aga isadepäev põhja-
naabritelt, kus seda tähistatakse 
samamoodi novembrikuu teisel 
pühapäeval. Kuigi päeva tähista-
mise tava on uudne, on see saa-

nud kiiresti omaseks.  
Eelmisel sajandil, nõukogu-

de ajal ülistati mehi riigijuhtide ja 
sõjameestena. Seda, et mehel on 
perekond, peeti siis väheoluliseks 
ja isiklikuks asjaks, mida avalik-
kuse ees ei toonitatud. Nüüdisajal 
on perepühadest saamas aga 

kõige olulisemad tähtpäevad aas-
tas. Jääb vaid loota, et neid tähis-
tatakse siiralt ja südamest tuleva 
soojusega ning aina laienev kom-
mertslikkus jääb tahaplaanile. 
Püsib lootus, et võrrelduna jõu-
ludega, mis on muutunud kom-
mertspühadeks, jääb isadepäev 
perepühaks ilma kallite ja teine-
kord ka hingetute kingitusteta. 

Päeva tuum on eelkõige in-
tiimne kodu- ja peretunne, mis 
aitab pidada meeles, tunnustada 
ja hoida isa, jagada häid tundeid 
ja sõnu – hoolimata meie põhja-
maiselt kinnisest loomusest. Sel 
päeval ei saa unustada ka vana-

isasid, kes on veel tähtsamal au-
kohal kui isad. On nad ju aastate 
jooksul olnud lastele-lastelastele 
toeks ja eeskujuks. Neile isadele 
ja vanaisadele, kes on maisest 
maailmast juba lahkunud, saada-
me aga tänusõnad mõttes.

Head saabuvat isadepäeva!

Viimasena istutati purskkaevu kõr-
vale pärnad, paigaldati linnamöö-
bel, pesti tänavad ja kõnniteede 
graniitplaadid said graffitivastase 
kaitse. Eelmise aasta septembri 
lõpus alustatud laiaulatuslik sõidu-
tee ja kõnniteede rekonstrueerimi-
ne vanalinnas eesmärgiga muuta 
Vana turu, Viru ja Kuninga tänav 
jalakäijatealaks on valmis.

Sellega jätkati Harju ja Kul-
lassepa tänavalt alguse saanud 
jalakäijate tänava kontseptsiooni. 
Tööde käigus uuendati tänava alla 
jäävad kommunikatsioonid ning 
parendati sademevee ärajuhtimist 
ja tänavavalgustust. Kindlaks on 
määratud välikohvikute alad. 

Samuti saab markeerida täna-
vakattes 19. sajandi teisel poolel 
lammutatud Viru värava väravator-
nide ja linnamüüri kontuurid. Viru 
värava tornid said uue valgustuse 
ja paigaldati tornide ajalugu kajas-
tav infotahvel. 

Rekonstrueerimise lepinguli-
ne tähtaeg on 30. november, kuid 
tänu töövõtja Tallinna Teede AS-i 
pingutustele lõpetati ehitustööd 
21. oktoobriks.

Sellel aastal on tehtud ka 
August Weizenbergi tänava ka-
pitaalremont ja Juhkentali tänava 
taastusremont. Hirvepargis rajati 
kaldtee ja rekonstrueeriti Jüri Vilm-
si/Konstantin Türnpu/ Laagna tee 
ristmiku foorid.

Novembri lõpus alustatakse 
sademevee kanalisatsiooni rajami-
se ja veetrassi uuendamisega Müü-
rivahe tänaval lõigul Viru tänav –  

Katariina käik. Tööde lepinguline 
maksumus on 117 360 eurot ja 
neid teeb Tallinna Teede AS. Sood-
sate ilmastikuoludega saab tööd 
lõpetada veel sellel aastal.

Lisaks on tänavu plaanis val-
mis saada Asula tänava kapitaal-
remont, Villem Reimani ja Ravi 
tänava taastusremont, samuti 
Vana-Tartu maantee kergliiklustee 
ehitus ja taastusremont.

Helen Lausma-Saar

Kesklinna vanema asetäitja, 
Rahvarinde muuseumi juhataja

Vana turu, Kuninga ja Viru tänava sõidu- ja kõnnitee 
ühte tasapinda viimine ja sademevee kanalisatsiooni 
rekonstrueerimistööd on jõudnud lõpule. 

X Tallinna talvefestivali IDEEKONKURSS
Kesklinna valitsus kuulutab välja konkursi 3.–11. veebruarini 2017 peetava X Tallinna talvefestivali 
raames visuaalsete ideekavandite leidmiseks, nende kunstiliseks ja tehniliseks teostamiseks.

X Tallinna talvefestivali korraldavad muusikute fond PLMF ja Kesklinna valitsus. Festivali eesmärk on muuta 
talvine vaikne üritustehooaeg aktiivsemaks ning pakkuda muusikalist ja visuaalset elamust. Festival loob  
atraktiivse ja tegevuspõhise keskkonna nii Tallinna elanikele kui ka külalistele. 

Visuaalse eesmärgi saavutamiseks ootame ideekavandeid järgmistes valdkondades: 
• valgustehnilised installatsioonid
• püsiekspositsioonid vastavalt ilmastikuoludele (sh võimalik kontserdisaal/lava)
• tehnilised ja erilahenduste väljapanekud
• tegevused või lahendused, mis kaasavad erinevas vanuses inimesi
• muud innovaatilised lahendused

Ideekavandite teostamise aeg: jaanuar – veebruar 2017  Asukoht: Raekoja plats 

Lähteülesanne: Kunstilise lahenduse ja kontseptsiooni pakub välja ideekavandi autor/elluviija. Ideekavand 
peab sisaldama valgustehnilisi innovaatilisi installatsioone ja püsiekspositsioone, mis loovad X Tallinna talve-
festivali visuaalse ja muusikalise terviku.
Projekti kirjeldus ja eelarve peab sisaldama kõiki kulusid ideest valmimiseni ja installatsioonide mahavõtmise 
ja koristuseni. Projekti eelarve peab jääma 30 000 euro piiresse (koos käibemaksuga).

Ideekavandid peavad sisaldama:
• Installatsioonide/näituste/lavastuse kontseptsiooni
• Installatsioonide/näituste/lavastuse jooniseid
• Installatsioonide/näituste/lavastuse asukoha plaane 
• Installatsioonide/näituste/lavastuse  üksikasjalikku eelarvet
• kinnitust, et ideekavandi esitamisega ei kannata kahju kolmas osapool
• kinnitust, et ideekavandi varalised autoriõigused lähevad üle Kesklinna valitsusele alates lepingu sõlmimise 

hetkest
• kinnitust, et ideekavandist, millele ei ole ideekavandi esitajal õigusi, tulenevad kahjunõuded kannab  

ideekavandi esitaja
• juhul, kui soovitakse kasutada autoriõigusega kaitstud ideekavandeid, kinnitust, et vastavad autoriõigused 

on ideekavandi pakkujal omandatud ja ideekavandi varalised autoriõigused on võõrandatavad Kesklinna 
valitsusele

Konkursil osalejad:
• mittetulundusühingud 
• asumiseltsid
• ettevõtted ja osaühingud

Esitamine: idee terviklahendusena koos kunstilise ja tehnilise lahenduse ning eelarvega.
X Tallinna talvefestivali raames teostatavad ideekavandid tuleb esitada märgusõnaga „X Tallinna Talvefestival” 
Kesklinna valitsusele aadressil Nunne 18, 10133 Tallinn, või saata e-posti aadressile toni.kasper@tallinnlv.ee 
21. novembri tööpäeva lõpuks. Lisainfo: Toni Käsper, tel 645 7220, toni.kasper@tallinnlv.ee  

Hindamine:
• Ideekavandeid hindab Kesklinna valitsuse moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad  loomeühenduste,  

asumiseltside ja linnaosa valitsuse esindajad.
• Komisjonil on õigus küsida ideekavandi kohta täiendavat informatsiooni.
• Ideekavandi parimaks tunnistamisel moodustab lõpptulemusest 50% ideekavandi hind ja 50% idee ja teostus.
• Parimaks tunnistatud ideekavandi autoriga peetakse vajadusel läbirääkimisi ja mõlemale poolele sobiva 

lõpplahenduse leidmisel sõlmitakse leping ideekavandi teostamiseks.
• Parimaks tunnistatud ideekavandiga seotud varalised autoriõigused lähevad üle Kesklinna valitsusele alates 

lepingu sõlmimise hetkest.
• Parimaks mitteosutunud ideekavandid tagastatakse idee autorile ilma põhjendusteta.
• Kesklinna valitsusel on õigus jätta parim ideekavand välja selgitamata laekunud kavandite mittesobivuse tõttu.

Meiegi Kesklinna valitsuses peame lugu oma esivanematest 
ning oleme otsustanud alustada isadepäeva kollektiivse tähis-
tamisega. Kutsume isasid ja (lasteaia)lapsi isadepäeva hom-
mikul, 13. novembril kell 10 Tallinna spordihalli (Herne 30), 
kus esmakordselt leiab aset Kesklinna isadepäev. 

Start päevale antakse kell 11 ühiste sportmängudega. 
Lapsed koos isadega saavad läbida ligikaudu pooleteise tun-
ni jooksul palju tegevuspunkte: batuudi, korvpalli ja maadluse 
ala, osaleda teatejooksus, kõrgus- ja kaugushüppes jne. Kõik 
võivad tasuta kontrollida oma tervisenäitajaid ning osaleda ka 
paiksemates käelistes tegevustes. Perepäev lõpeb kella ühe 
ajal päeval. 

Kesklinna isadepäevale saab registreerida aadressil  
kesklinn@tallinnlv.ee.
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Tallinnas on Euroopa teiste linna-
dega sarnaselt vanalinn muutumas 
üha enam vabaõhumuuseumi mee-
nutavaks teemapargiks, kus püsiela-
nikke jääb aina vähemaks. Turistid, 
nagu ka kohalikud elanikud, soovivad 
aga näha elavat linna.

Vanalinna Seltsi ettepanekul 
korraldas Tallinna ülikool uuringu, et 
selgitada, kuidas meelitada vanalinna 
püsielanikke, kes eelistavad stabiil-
set ja siia sobivat elulaadi. Samuti oli 
eesmärk pakkuda lahendusi, kuidas 
püsielanike arvu suurendada. Projekti 
kaasati ka Vanalinna Selts. 

Selgitamaks meetmeid, mis aitak-
sid parandada elukvaliteeti vanalinnas, 
keskenduti kuuele olulisemale vald-
konnale: vanalinna üldine funktsioon, 
roll ja probleemide prioritiseerimine; 
liikluskorraldus ja parkimine; müra ja 
elanikke häiriv lõbustusasutuste tege-
vus; kinnisvaraarendus eesmärgiga 
saada teada, kes soovivad vanalin-
nast lahkuda või sinna elama asuda 
ja millised on nende liikumise põhju-
sed; muud elukondlikud asjaolud, mis 
võiksid segada vanalinnas elamist; 
Tallinnaga sarnaste linnade kogemu-
sed oma eluolu korraldamisel.  

Uuring tõi näiteks transpordikor-
ralduses välja meetmed, mida oleks 
võimalik rakendada kiiresti ja ilma 
suuremate kuludeta: vanalinnast lä-
bisõidu tõkestamine, nn sõlmsüstee-
mile üleminek, mõningate transpordi-
skeemide ümberkorraldamine jt. 

Ühe teravama probleemina toodi 
esile öörahu ja avaliku korra rikkumine 
ning vanalinna kuvandi kahjustamine 
ööklubide ja baaride poolt. Selle la-
hendamise muudab aga keerukaks 
tasakaalupunkti leidmise raskus äri-
huvide ja vanalinna elanike huvide 
vahel. Uuringus jõuti järeldusele, et 
probleem on lahendatav radikaalsel 
või vähemradikaalsel moel: lühenda-
da oluliselt asutuste lahtiolekuaega-
sid või sõlmida asutuste omanikega 
koostöölepe, et meelelahutusasutus 
suudab tagada elanike öörahu. 

Uuring toob ühe soovitusena väl-
ja renoveerimistoetuste laiendamist 
vastavalt rahalistele võimalustele, 
pikaajaliste üürisuhete soodustamist 
ja külaliskorterite arvu kasvu pidurda-
mist. Samuti võiks kehtida vanalinnas 
tsoneering, mis määratleks täpsemini 
prioriteetsed funktsioonid vanalinna 
eri osades. 

Vanalinna püsielanike uuring
Vanalinna püsielanike uuring andis 
soovitusi, kuidas pidurdada elanike 
lahkumist vanalinnast ja suurendada 
püsielanikkonda. 

Vanalinna Seltsi edastatud ettepanekud Tallinna Kesklinna 
valitsusele avaliku korra tagamiseks puudutavad 
velotaksosid, tänavamuusikuid ja baaride lahtiolekuaega.

Kammermuusikud linnas
Keskraamatukogus algas kontserdisarja „Kammermuusikud linnas”  

kuues hooaeg. Sügisel on kavas kolm eripalgelist muusikaõhtut  
nimekatelt interpreetidelt:  

21. novembril kell 17.30 kontsert „Vana kannel”. Esinevad Tõnu Kalm (klarnet),  
Olja Raudonen (tšello), Andre Hinn (klaver). Kavas: Bach, Fauré, Mägi, Zemlinsky.

22. detsembril kell 17.30 kontsert „Muinasjutuaeg”. Esinevad Kadri-Ann Sumera (klaver),  
Diana Liiv (klaver). Kavas: Tšaikovski, Liszt, Korngold, Bartók jt.

Kontserdid toimuvad keskraamatukogu (Estonia pst 8) suures saalis. Sissepääs tasuta.

Ajaleht jäi saamata?
Kesklinna Sõnumid ilmuvad reeglina iga kuu viimasel reedel. Kui leht ei ole jõudnud laupäevaks kohale, 
siis palume sellest teavitada e-kirjaga aadressil kesklinnasonumid@tallinnlv.ee või telefonitsi 645 7229.

Vanalinna Seltsi esindajad leidsid traditsioonilisel koh-
tumisel Kesklinna vanemaga, et avaliku korra rikku-
mised on seotud peamiselt öise alkoholitarbimisega 
vanalinnas. Muude probleemide allikatena tõsteti esile 
velotaksosid ja tänavamuusikat. Seltsi arvates on õige 
praegune liikluskorraldus, mille järgi jalgrattataksod ei 
tohi siseneda jalakäijate alale. Paraku rikutakse nii seda 
piirangut kui liigeldakse jalakäijaid ohustades, mistõttu 
väärib olukord tõhusamat politsei sekkumist. 

Kesklinna vanema Alar Nääme sõnul on nii linnaosa 
valitsus kui ka linna transpordiamet otsinud võimalusi 
jalgrattataksode tegevuse reguleerimiseks ja taotlenud 
selle nimel koostööd riigiasutustega. 

„Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 
valmistab meie andmetel ette seadusemuudatust, mis 
kehtestab velotaksistidele teatud nõuded ja võimaldab 
nende rikkumise korral ka karistada,“ selgitas Nääme. 
„Praeguse regulatsiooniga sõltub kõik politsei tegutse-

misest ja kohaliku omavalitsuse käed jäävad siin hoopis 
lühikeseks – saime vaid liiklusmärkidega piirata vanalin-
na jalakäijate alal liiklemist.“      

Vanalinna elanikud tegid ettepanekuid ka tänava-
muusikute tegevuse reguleerimiseks, pakkudes muu-
hulgas abi sobivate musitseerimiskohtade valikul ja 
vastavate lubade väljaandmise otsustamisel. Linnaosa 
vanem märkis, et ka praegu on vanalinn tsoneeritud ja 
tänavamuusik kõikjale tegevusluba ei saa. Kohtumisel 
lepiti kokku, et tänavamuusikute tegevuslubade register 
muutub avalikuks.  

„Kindlasti peaks kohalikul omavalitsusel olema õi-
gus kehtestada oma haldusterritooriumil avalikes huvi-
des olevaid piiranguid ka ettevõtlusega seotud tegevus-
tele ja kohtadele,“ lisas Nääme.   

Kesklinna valitsuse kohtumised asumiseltsidega 
on tavapärased; Vanalinna Selts on üks aktiivsemaid 
partnereid. 

Vanalinlased: avalik kord peab paranema

28. oktoober 2016

Vanalinnas tekitab öine müra nn Bermuuda kolmnurgas elanike pahameelt. 
Foto: Anna Nikolenko

Uuringus leiti, et tuleks täpsustada 
vanalinna perspektiivse arengu suundi 
ja funktsioneerimismudelit ning viia 
need sisse ka vanalinna arenguka-
vasse. Konkreetselt soovitati kaaluda 
vanalinnast läbisõidu lõpetamist, sa-

mas aga suhtuda ettevaatlikult suurte 
investeeringutega seotud lahendeisse, 
mis rahuldaksid ka tulevikus valdavalt 
autoomanike huve. Lärmaka ajaviit-
miseta, eriti öisel ajal, saab ajalooline 
vanalinn kindlasti läbi, väidetakse 

teiste linnade kogemusele tuginedes. 
„Nii Bremeni kui ka Lübecki koge-
musest ilmneb just turistidega seotud 
kaubanduse suur potentsiaal linnade 
majanduse jaoks,” öeldakse uuringu 
järeldustes. Uuringut juhtis Tallinna 

ülikooli professor Erik Terk ja täies 
mahus saab seda lugeda Tallinna 
veebilehelt uuringute infosüsteemist 
http://uuringud.tallinnlv.ee/docu-
ment.aspx?id=11637

Heategevuslik raamatulaat
MTÜ Raamat Rahvale jagas Kultuurikatlas peetud 
tasuta raamatute laadal tuhandetele huvilistele välja 
ligi 30 000 raamatut ja kogus annetusi vähiravifon-
dile „Kingitud elu”. 

Korraldajate teada pole Tallinnas varem nii suurt 
tasuta raamatute laata olnud. Üritus õnnestus üle oo-
tuste hästi. Mitmekümneliikmeline vabatahtlike mees-
kond kogus ja sorteeris kolme päevaga üle 30 000 
kasutatud ja ka uue raamatu, mis ületas 10 000 võrra 
varem seatud eesmärgi. Raamatulaada põhipäeva kü-
lastas hinnanguliselt 5000–6000 lugemishuvilist, kes 
pea kõik kogutud raamatud koju kaasa viisid. 

Ühtlasi sai kogu päeva kuulata põnevaid esinejaid. 
Pealaval astusid üles poliitik Siim Kallas, luuletaja Doris 
Kareva, Bookworld.me esindaja Anu Vunk, kirjanik Ind-
rek Hargla, kultuuriajakirja Plug esindajad Andrei Kedrin 
ja Dan Rotar, kirjanik Jim Ashilevi. Lisaks toimusid jutu-

toad Inga Raitari ja Kerttu Rakkega ning töötoad lastele 
ja täiskasvanutele.

Raamatulaata aitasid korraldada Tallinna linn, Tallin-
na kultuuriamet, Rahva Raamat AS, Atemix OÜ, Imatra 
Elekter AS, MET-Terakeskus AS, AS Delfi, Bookworld.
me, TimeBook.life, restoran Korsten, Armastus & Hea 
Toit, sihtasutus Hille Tänavsuu vähiravifond „Kingitud 
Elu”, fotograaf Birgit Võidula, Videal Productions OÜ, 
SA Tallinna Lauluväljak, Ragn-Sells AS, rahvusooper 
Estonia, Kopterid.ee, Helios Kirjastus OÜ, Helmehald-
jas, Alles klar puhastus OÜ ja kino Sõprus.

Täname südamest kõiki osalejaid ning inimesi ja 
organisatsioone, kes tõid oma raamatud kogumispäe-
vadele ja kinkisid neile seeläbi uue elu!

Alina Tubli

MTÜ Raamat Rahvale peakorraldaja
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Gripp ohustab

Saun hoiab tervist

Seoses sügise saabumisega on jälle päevakorral kül-
metushaigused. On registreeritud esimesed gripijuh-
tumid. Sageli inimesed, kes tunnevad ennast halvasti, 
arvavad, et on haigestunud grippi, kuigi tegelikult on 
tegemist lihtsa külmetusega. Arstid panevad diag-
noosi: äge ülemiste hingamisteede viirusnakkus. 

Nii grippi kui ka külmetushaigust tekitavad viirused. 
Gripp on raske haigus, mille tüsistuste tõttu esineb igal 
aastal surmajuhtumeid. Külmetushaigus põhjustab har-
va organismile tõsist kahju, kuigi haigele tekitab see 
palju ebamugavusi. Gripp algab tavaliselt ootamatu pa-
lavikuga, kehatemperatuur tõuseb järsult ja inimese sei-
sund halveneb kiiresti, nii et on vaja pikali heita. Gripiga 
kaasneb kurguärritus või -valu, kuiv köha, palavik, higis-
tamine, liigese- ja lihasevalu. Külmetushaiguse sümpto-
mid ilmuvad aegamööda ja piirduvad ninaneeluga. Võib 
tekkida köha, aevastamine, kurguvalu, nina kinnisus. Kui 
kehatemperatuur tõusebki, siis aeglaselt. Suurem osa 
viirusnakkuse juhtudest möödub 5–7 päevaga, kuigi 
köha võib kesta kauem.

Gripp nagu kõik ägedad viirusinfektsioonid, on väga 
nakkav. Gripiviirusel on ebameeldiv eripära: seda ei anta 
edasi mitte ainult otse haigelt tervele, vaid ka väliselt ter-
velt, peitejärgus haigusega inimeselt, samuti asjadega, 
kuhu on sattunud nakkus. Kõvadel pindadel on gripivii-
rus elujõuline mõni tund, see tähendab, et inimene võib 
nakatuda ilma viirusekandjaga otseses kontaktis olema-
ta, piisab viibimisest kohas, kus enne oli haige või pei-
teajaga inimene. Peale selle, et gripp on juba iseenesest 
raskesti talutav, võib ta tekitada väga ohtlikke tüsistusi 
või lõppeda koguni surmaga. Tüsistuste hulgas on kõige 
sagedamini kopsupõletik, lastel krambid, südamepuu-
dulikkus, kõri kitsenemine, kõrvapõletik jne. Samuti ta-
sub mainida, et gripi foonil võivad ägeneda kroonilised 
haigused. Kuigi tüsistused võivad tekkida ka teiste hin-
gamisteede nakkuste tõttu, on gripi korral tüsistuste risk 
kuni kümme korda suurem võrreldes näiteks adeno- või 
rinoviirustega. Gripiviiruse põhjustatud kopsupõletiku 
ravi pole isegi haiglas väga tulemuslik.

Immuunsuse gripiviiruse vastu annab läbipõdemine 
või vaktsineerimine. Ent immuunsus toimib ainult sama 
tüüpi viiruse suhtes (mõnikord ka lähedaste tüüpide). 
Viirusi on aga väga suur hulk, nad muutuvad pidevalt, 
igal aastal tekitab epideemia ainult üks või kaks viiruse 
alatüüpi. Just sellepärast on uute nakkuspuhangute kor-
ral kunagi saadud immuunsus kasutu.

Meie inimestel, kes veedavad üheksa pikka kuud 
mitte just mõnusates ilmastikuoludes, on hästi tea-
da külmetushaiguste ja gripi profülaktika ja ravivõtted, 

seepärast sellel ei peatu. Küll aga on oluline mainida, 
et vaevusi tundes pole vaja mängida kangelast, vaid 
esimeste haigustunnuste ilmnemisel jääda koju ja võtta 
kuulda perearsti nõuandeid. Teie äraolekul ei juhtu tööl 
midagi korvamatut, küll aga teie ei ohusta ümbritsevaid 
inimesi nakkusega. 

Seni on ainus ja kõige tõhusam moodus kaitseks 
gripi vastu vaktsineerimine. Nõrgestatud või surmatud 
viirus või selle komponendid, sattudes inimese organis-
mi, kutsuvad esile antikehade tootmise. Tõelise nakku-
sega kohtudes moodustatud antikehad hävitavad kiiresti 
tabatud viirused või suurema osa nendest. Antikehade 
moodustamine lõpeb 2–4 nädalat peale vaktsineerimist, 
immuunsus püsib 10–12 kuud.

Gripivaktsiini koostis muutub igal aastal. Maailma 
Terviseorganisatsioon kogub pidevalt  andmeid (teavet 
epideemiate ajal viiruse alatüüpide kohta, mulluste ak-
tiivsete viiruste kohta jne) ja prognoosib, missugused 
tüved võivad suurima tõenäosusega tekitada epideemia 
sellel aastal – neid listakse vaktsiini koostisesse.

Vaktsineerida on otstarbekas gripihooaja alguses, 
septembrist novembrini. Kui siis vaktsineerida, on teil 
epideemia alguseks kujunenud immuunsus. Kui te sellel 
ajal ei vaktsineerinud, võib seda teha ka gripipuhangu 
ajal, see aitab vähendada gripist põhjustatud tüsistuste 
riski. 

Meil ei ole gripi vastu vaktsineerimine kohustuslik 
ning selle eest tuleb maksta ise, seda haigekassa ei 
kompenseeri. Ent kui te ei soovi kaht nädalat voodis 
veeta, lisaks saada raskeid tüsistusi, siis kindlasti vakt-
sineerige. Samuti võiksid ettenägelikud tööandjad oma 
töötajate eest hoolitseda, et vältida seisakuid ja paljusid 
haigeid.

Hoidke end ja olge terved!

• Suureneb immuunsus. Temperatuuride vaheldumine mõjub 
karastavalt.

• Keha vabaneb mürkainetest tänu pooride laienemisele.

• Higistamine kiirendab ainevahetust, see mõjutab positiivselt 
kõigi organite tööd.

• Vererõhk normaliseerub tänu kuumuses laienevatele kapil-
laaridele.

• Saun aitab ära hoida haigusi, nagu näiteks angiin, sinusiit, 
bronhiit, radikuliit.

• Tänu verevarustuse ja lümfiringe paranemisele ning liigse ve-
deliku väljumisele soodustab saun kõhnumist ja tselluliidist 
vabanemist.

• Pärast sauna on paranenud naha hapnikuvarustus. See mõ-
jub nahale noorendavalt: nahk on elastsem, jumekas, poorid 
ahenenud, tursed ja kotid silmade alt kadunud.

 Kasutage võimalust enda eest hoolitseda! Tulge sauna!

Raua saunas oli vihapidu

Raua tänavale (praeguse aad-
ressiga Raua 23) hakati sauna 
kavandama juba 1936. aastal.  
Kolm aastat tagasi tegi rajatis läbi 
põhjaliku uuenduskuuri ja muutus 
Tallinna kaasaegseimaks saunaks. 
Renoveeritud Raua sauna avamis-
päeva 13. oktoobrit 2013 hakati 
aga tähistama kui sauna sünni-
päeva. 

Kesklinna vanem Alar Nääme 
kutsus Raua sauna sünnipäevale: 
„Soovitan järgida tõelisi saunatra-
ditsioone ja nende vaimus korrali-

kult vihelda, et viha endast eemale 
peletada ja sel moel nii keha kui ka 
vaimu eest hoolt kanda.”

Seekord tegi Kesklinna valitsus 
linna ühe parima sauna sünnipäe-
va puhul ka omalt poolt kingitusi. 
Kui Raua saun pakub tavapäraselt 
vihamassaaži, siis sünnipäeval 
eelnes sellele ka loeng vihtlemise 
soodsast mõjust tervisele – mõ-
lemad sünnipäevahinnaga. Viht oli 
aga kõigile tasuta. Lisaks sai tes-
tida kõikvõimalikke tervisenäitajaid 
ja tervislikke saunajooke. Sauna 

juhataja Sergei Geller ütles, et 
saunalisi oli rohkesti ja sissepääsu 
kindlustamiseks ostsid paljud pileti 
juba eelmüügist. „Meie saun on 
igati kaasaegne,”  kinnitab Geller. 
„Kellele ei meeldi saunatada koos 
teistega, võib seda teha privaatselt 
kas tunnisaunas, tunnivannis või 
hoopis tunniduši all. Kõik võimalu-
sed on meie saunas olemas.”

15. oktoobril tähistas Raua saun vihapeoga oma 
sünnipäeva. 

Keskraamatukogu 
terviseloengud

7. novembril kell 17.30 on Ene Jõe-
saare ja Mare Kanti loeng „Mäluga 
ja mäluta”. Loengus tuleb juttu va-
nanemisest, ealistest iseärasustest 
ja mäluga seotud probleemidest. 

Ene Jõesaar ja Mare Kant on 
Põhja-Eesti regionaalhaigla psüh-
hiaatriakliiniku õendusjuhid. 

28. novembril kell 17.30 räägib 
Eda Müürsepp teemal „Südamein-
farkt – vaimne ja füüsiline tasakaal 
enne ja pärast infarkti”. Kõlab ko-
gemuslugu: nähtamatu tee süda-
meinfarktini, valikud ja võimalused 
täisväärtuslikuks eluks.

5. detsembril kell 17.30 peab 

Tallinna tervishoiu kõrgkooli õp-
pejõud Marianne Annion loen-
gu „Stressi negatiivsed mõjud”. 
Lektor selgitab, mis on stress ja 
kuidas see mõjutab meie vaimset 
ja füüsilist tervist. Kas stress on 
moesõna või paljude häirete ja hai-
guste algus? Marianne Annion on 
töötanud üle 20 aasta psühhiaatria 
valdkonnas ning viimased kolm 
aastat on ta olnud vaimse tervise 
õppejõud Tallinna tervishoiu kõrg-
koolis.

Keskraamatukogu ja õdede 
liidu koostöös algatatud sarjas 
„Tunnike tervise heaks” on peetud 

18 terviseloengut. Poolteise aasta 
jooksul on käsitletud mitmesugu-
seid tervisega seotud teemasid, 
näiteks vaktsineerimine, südame-
tervis, alkoholism, vaimne tervis. 
Sarja loengud on hea allikas tervi-
seinfo hankimiseks. Kõik loengud 
on tasuta. 

Keskraamatukogus toimuva-
test üritustest annab täpsemat in-
fot www.keskraamatukogu.ee

Tallinna keskraamatukogu ja Eesti Õdede Liidu tervise- 
loengute sarjas „Tunnike tervise heaks” saab oktoobrist 
detsembrini kuulata loenguid vaimsest tervisest, südame- 
tervisest ja mälust. Loengud toimuvad esmaspäeviti 
keskraamatukogus (Estonia pst 8). 

Saun on suurepärane võimalus 
veeta aega kasulikult. Sauna 
tervistav toime on üldteada:

28. oktoober 2016

Raua saunas saab nüüdisaegses keskkonnas nautida lisaks 
saunamõnudele ka kohvikus pakutavaid värskeid pirukaid. 

Vladimir Afanasjev

kirurg-onkoloog
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Pille kartis koledal kombel ämb-
likke. Kui ta kusagil mõnd ämb-
likku nägi, pistis kohe karjuma 
ja tegi kiiresti sääred. Ema rääkis 
talle küll, et väikeseid putukaid 
pole põhjust peljata ja mõned 
ämblikud, keda nende eriti pik-
kade koibade pärast Taeva-Jaa-
guks kutsutakse, toovad hoopis 
õnne. Aga Pille kartis ikka ning 
suviti maal vanaema juures, kus 
ämblikke rohkelt elas, kostis 
tüdruku hädakisa ja kiljumist 
hommikust õhtuni. 

Linnas oli ämblikke õnneks 
vähem ja Pille sai oma toas ra-
hulikult toimetada, ilma et mõ- 
ni kaheksajalgne võrgukuduja 
oleks tema rahu rikkunud. Ent 
ühel sügispäeval märkas ta lae 
all lahmakat võrku ja selle keskel 
seljal suurt  ristimärki kandvat 
prisket ämblikku. Pillel jäi eh-
matusest süda seisma ja kohuta-
vat hädahüüdu kuuldavale tuues 
tormas tüdruk toast välja.  

Ämblikuhärra, keda tuttavad 
tundsid kui Tasakaalukat Unot, 
oli lapse ootamatust käitumisest 
üllatunud. „Mis sellel siis nüüd 
hakkas?” mõtles ta endamisi. 
Uno ei tulnud selle pealegi, et 
keegi võiks tema karvaseid koi-

söök. „Kui nii edasi läheb, tuleb 
ehk menüüd muuta ja kärbsed 
muu toiduga asendada,” arvas 
Uno, ise imestades, kui julgelt 
ta uusi väljakutseid vastu võtab. 
Nurgast avastas ämblikuisand 
kasti mänguasjadega. Esialgu ei 
osanud ta neile mingit tähtsust 
omistada, ent veidi järele mõel-
nud, leidis ka leludele otstarbe. 
„Kui ma juba kord nii huvitav 
putukas olen, et plikatirts mulle 
vabatahtlikult oma toa loovutas, 
ei paneks ma imeks, kui ämbli-
kuiludus Berta nüüd lõpuks mu 
kosjad vastu võtab ja mulle nai-
seks tuleb,” arutles Uno ja tema 
heatahtlikule näole ilmus õnnis 
naeratus. „Ja kui naine majas, 
ei siis lapsukesedki tulemata 
jää, seda enam, et mänguasjad 
nüüd põnnidele kenasti olemas. 
Poissämblikud võivad autodega 
mängida, tüdrukute jaoks on 
nukud ja pehmed loomad. Mil-
line perekondlik idüll!” uneles 
meie ämblik oma rõõmuroh-
kest tulevikust.

Küllap oleks ta veel kaua 
toas ringi uidanud ja oma uusi 
valdusi uudistanud, kui uksele 
poleks ilmunud Pille koos ema-
ga. „Näe, seal see tige ämblik 
sibab!” osutas tüdruk sõrme-
ga otse Uno suunas. Too vaa-
tas ehmunult ringi, kus võiks 
küll asuda see ohtlik putukas, 
keda tüdruk emale näitas, aga 
ei silmanud toas kedagi. Siis 
aga taipas, et jutt käib temast ja 

tardus üllatusest soolasambaks. 
Kuidas oli võimalik teda, ilusat 
ja sõbralikku ämblikuhärrat nii 
halvasti iseloomustada! See oli 
lausa karjuv ülekohus!

Aga Unol polnud aega pikalt 
Pille ebaõiglase käitumise üle 
mõtteid mõlgutada. Ema tuli 
üle toa, haaras ämblikul tagaja-
last, sammus akna juurde, avas 
selle ja viskas Uno ilma pikema 
jututa välja.

Sügistuul haaras ämbliku 
oma embusesse ja kuni Uno 
keereldes maa poole heljus, oli 
tal aega heietada mõtteid heast 
elust soojas toas, millest ta oli 
ülekohtuselt ilma jäetud, ja ees 
terendavast tulevikust lageda 
taeva all. Aga Uno oli alati ol-
nud optimist ega lasknud end 
seegi kord heidutada. „Mis siis, 
et mulle korter üles öeldi, ka-
heksa tervet jalga ja võrguku-
dumisoskus on mul veel alles!” 
hüüdis ta leedripõõsas maan-
dudes.

Uno lasigi koibadel nobedalt 
käia ja varsti ilutses okste vahel 
kena peenekoeline püünis. Pea-
gi siples seal matsakas kärbes ja 
kui Uno oli jahisaagiga maius-
tanud, mõistis ta, et maailm on 
tema jaoks ikka sama helde. 
„Palees või põõsa all, minusu-
gune saab igal pool hakkama!” 
võttis ta juhtunu elutargalt kok-
ku.

Aga Pille kartis ämblikke  
endiselt.

Pille ja 
ämblik

28. oktoober 2016

bi inetuks pidada ja teda nende 
tõttu jälestada. Ta pidas endast 
väga lugu ning uskus, et kõik ta 
uhket välimust imetlevad. 

Uno arvas, et eks va imelik 
plika tuleb mõne aja pärast ta-
gasi, ent kui Pillet pikemat aega 
näha polnud, oli ta kindel, et laps 
on temast kui kenast lülijalgsest 
nii sisse võetud, et tahab oma 
toa kogu täiega lemmikule loo-
vutada. „Einoh, tore! Prii korter 
ei jookse kellelgi mööda külgi 

maha,” tundis ämblik heameelt 
ja ronis lae alt niitipidi põranda-
le, et elamine korralikult üle vaa-
data. „Etskae, kus siin on ikka 
igasugust nodi!” rõõmustas Uno 
ja vudis voodile järele proovi-
ma, kas madrats on ka piisavalt 
pehme. Oli küll. Uno nautis juba 
ette mõnu, mida õhtul pehmes-
se voodisse magama heites tun-
neb. Edasi sibas ta riiuli juurde 
ja leidis sealt nukupliidi, kus 
parajasti praadis pannil maitsev 
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Lapsest lähtuv Segasummala

Kesklinna lähistel Kristiine linnaosas Räägu 49a avas 
uksed uus lastehoid Segasummala, mis järgib lap-
sest lähtuvat Reggio Emilia kasvatussuunda. Reggio 
põhiidee on lapseea väärtustamine ja lapsele tugeva 
identiteedi andmine usalduse kaudu.

Kiire elutempo ja stressist põhjustatud käitumis-
häiretega laste arvukuse tõusu tõttu on järjest rohkem 
lapsevanemaid huvitatud just väiksematest lasteasutus-
test, kus kasvatusmeetodid erinevad traditsioonilisest 
pedagoogikast, mis ei toeta laste loomingulist arengut 
ja seetõttu võivad tekitada stressi. Üks võimalus lähtuda 
eelkõige lapse individuaalsusest on rakendada laste-
asutustes Reggio Emilia õpetussuunda, mis sai alguse 
samanimelises linnas Põhja-Itaalias juba 1945. aastal.

Reggio mõtteviisi põhiidee on lapse ja lapseea väär-
tustamine ning lapsele tugeva identiteedi andmine läbi 
usalduse, mis lubab tal maailma ise avastada ja kogeda. 
Reggio pedagoogika lähtub lapsest kui partnerist, kel-
le arvamusega õppes arvestatakse. Esikohal on lapse 
individuaalsuse ja arengu väärtustamine loodussõb-
ralikus, loomingulises ning lapse arvamusest hoolivas 
keskkonnas.

Reggio Emilia pedagoogikas on olululisel kohal lap-
se kuulamine. Laps peab omama mingil määral kontrolli 
selle üle, mida temale õpetatakse. Lapsi huvitavad tee-
mad dokumenteeritakse ja kasutatakse nädalaprojekti-
des. Kui lastel on mõne teema kohta huvi ja küsimusi, 
siis vastava projektiga saadakse neile vastused. Näiteks, 
kui lapsed räägivad dinosaurustest, siis lähiaja projekt 
on dinosaurused: näidatakse pilte, räägitakse lugusid ja 
maalitakse neid. Nädalaprojektidest ei puudu ka muud 
olulised teemad, näiteks nädalapäevad, värvid jne. Lap-
se küsimused pannakse kirja, tema mõtted ja arvamu-

sed jäädvustatakse. Vanemad saavad laste tegevusest 
aimu fotodelt, videodest ja etendustest. Iga laps peab 
tundma ennast olulisena, isegi siis, kui mängib tagareas 
puud. Temata on tervik puudulik! Igapäevaselt toimuvad 
ka laulu- ja rütmitunnid. 

Mille poolest on Reggio Emilia õpetussuund eriline?
• Õppetegevuse planeerija rollis on lapsed. Õpetaja on 

vaatleja, kuulaja, tegevuste analüüsija, dokumenteeri-
ja ja õpikeskkonna looja.

• Usutakse, et rangete arenguettappide kasutamine õp-
pes on piiranguid seadev, isegi kahjulik.

• Õpe on rühmas, sotsiaalne, paindlik ja lahtise lõpuga.
• Suhtlemine õpetaja ja lapse vahel on horistontaalne: 

inspireeritud õppimine õpetaja ja lapse koostöös. In-
formatsioon ja ideed liiguvad õpetaja ja lapse vahel. 
Probleemid lahendavad laps, õpetaja ja vanem koos.

• Klasside seinad on kaetud dokumentidega: joonistuste 
ja fotodega laste kogemustest ja vestlustest ning vi-
suaalsetest väljenditest. Õpikeskkonna seinad on kui 
vahendid, mis peegeldavad ja kordavad arutelu laste-
le, vanematele ja õpetajatele. Laste tegevuse taustaks 
mängivad loodusfilmid ja rahustav meeleolumuusika.

• Mänguasjad on autentsed, näiteks mänguköögis on 
päris potid-pannid vähendatud kujul.

• Reggio pedagoogikas peetakse maalimist, joonista-
mist, laulmist, tantsimist, näitlemist  lapse sajaks kee-
leks, mis annavad lapsele hoogu eneseväljenduseks 
ja arenguks ning on õppes väga olulisel kohal.

Meie naaberriigis Soomes on Reggio Emilia pedagoo-
gika laialt levinud. Tartus tegutseb sama õpetussuunda 
viljelev lasteaed Terake. Hiljuti avatud lavakunstikallaku-
ga Segasummala lastehoid Kristiines on võtnud samuti 
järgimiseks Reggio Emilia õpetussuuna, mis väärtustab 
last kui isiksust. 

Segasummala lastehoius on väike rühm (kuni küm-
me last), suur õueala, avarad ruumid (250 ruutmeetrit). 
Lisainfot Segasummala lastehoiu kohta leiab meie ko-
dulehelt www.segasummala.com või Facebookist.

Eliisa Nigu

Segasummala lastehoiu perenaine

Noorte Tugila toetab noori
Selle aasta kevadel liitus Kesklinna noorte-
keskus üle-eestilise Tugila programmiga, 
mis on mõeldud noortele, kes sooviksid 
noorsootöötaja abi ja toetust tööle või õppi-
ma asumisel. Uurisime, mis programm see 
on ja kuidas saavad noored selles osaleda. 
Vestlesime noorsootöötaja Marekiga, kes 
on programmi raames tugiisik.

Marek, kellele Tugila programm mõeldud on?
Eelkõige mitteõppivatele või mittetöötavatele 
noortele vanuses 15–26 eluaastat. Samas 
ka noortele, kes veel õpivad või on muud-
moodi hõivatud, kuid mõtlevad, mida tulevi-
kus teha. Tugila programm on avatud kõigi-
le, kel puudub vajalik informatsioon, julgus 
või võimalused, kuid kes sooviksid oma ellu 
muutusi tuua.

Mida see programm noortele annab?
Vastavalt noore enda huvidele leiame läbi 
programmis olevate koostööpartnerite 
võimalikud variandid, millega noor võiks 
tegelema hakata ja kuhu oma eesmärki-
de täitmiseks  pöörduda. Teeme koostööd 
paljude organisatsioonide ja asutustega, 
sealhulgas Rajaleidja ja töötukassaga. Iga-
ühel on oma mõtted ja soovid, seega koos 
noorega otsustame, kuhu ja kuidas edasi 
liikuda. Näiteks üks noor, kellega suhtlen, 
pole igapäevaselt eriti aktiivne, aga oskab 
hästi võõrkeeli. Kindlasti tuleks talle kasuks 
Euroopa vabatahtlikus teenistuses tööta-
mine või noortevahetuses osalemine. Eks 

koos arutame, mis oleks just talle huvitav 
ja kasulik.

Eelkõige annab see programm noore-
le võimaluse suhelda tugiisiku ehk minuga 
nendel teemadel, mis teda huvitavad. Koos 
leiame ka tema küsimustele vastused ja mu-
redele lahendused.

Kas noor peab ise noortekeskusesse  
tulema või kuidas te neid noori leiate? 
Üks võimalus on, et noor tuleb ise noorte-
keskusesse või võtab muul moel minuga 
ühendust. Teiseks leian kontakte läbi noor-
tekeskuse tegevuste ja sündmuste. Näiteks 
enamiku programmiga liitunud noori olen 
leidnud läbi noorelt noorele suhtluse. Ikka on 
keegi, kes teab kedagi, keda see programm 
võiks aidata või toetada. Samas võivad mi-
nuga ühendust võtta ka noore vanemad, 
õed-vennad, sõbrad, tuttavad, õpetajad jne. 

Miks sellist programmi vaja on?
On teatud osa noori, kes on passiivsed või ei 
soovi üksinda selliste teemadega tegeleda. 
On ka neid, kelleni õige info lihtsalt ei jõua. 
Tugila programmi raames saan aidata noori, 
kellel oleks vaja seda teist inimest, kellega 
mõtteid vahetada, saada julgustust ja infot. 
On juhtumeid, kus noor lihtsalt ei suuda vali-
da, mida edasi teha või õppida, ning jäädak-
se mõlemast kõrvale. Sellisel juhul saab ka 
juba ennetavalt toetada ja silma peal hoida, 
et otsus ikkagi õigeaegselt tehtud saaks. 
Eesmärk on, et keegi ei jääks kõrvale.

Mida programmis osalemine noore jaoks 
tähendab?
Programmis osalemine ja toe vastuvõtmine 
on noore jaoks alati vabatahtlik. Puuduvad 
kohustuslikud igapäevased või -nädalased 
kohtumised. Enamasti olen tahtnud vähe-
malt ühe korra kohtuda, et ka noorel oleks 
teada, kellega ta suhtleb. Edaspidi suhtleme 
vastavalt kokkuleppele kas telefoni, e-pos-
ti vms teel. Räägime vabas vormis. Just 
nii nagu noor ennast väljendada tahab ja 
oskab. Edasi on juba väga individuaalne. 
Pakun välja võimalusi, millest ta saaks või 
võiks osa võtta üksinda või koos minuga. 
Edasi jääme suhtlema just niikaua kuni noor 
soovib või vajalik on.

Mida sina selle programmi raames täpse-
malt teed?
Eelkõige on mu töö noortega suhtlemine ja 
nende kuulamine. Tegelen noorteni jõudmi-
sega ja nendele võimaluste pakkumisega. 
Loon võrgustikku, kaasates kõikvõimalikke 
asutusi ja organisatsioone, kellel on noorte-
le midagi pakkuda. Tänu sellele olen kursis 
ja tean, mida noortele edastada. Lisaks teen 
teavitustööd Tugila programmi ja koostöö-
võimaluste kohta. 

Kuidas sinuga kohtuda või ühendust võtta 
saab?
Kohapeal olen olemas Kesklinna noortekes-
kuses Raua 23. Muidugi saab ühendust veel 
e-posti tugila@tallinnanoored.ee kaudu. 

Facebookis leiab mind Tallinna Noorte Tugila 
lehelt ja helistada võib numbril 5556 7789.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi 
tegevuste elluviimist rahastatakse hari-
dus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti 
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF 
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis 
noorte kaasamine ja noorte tööhõiveval-
miduse parandamine” raames. Programmi 
viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühen-
dus. Lisainfo programmi kodulehelt.



LINNAELU

Kesklinna Sõnumid8

Tallinlaste 
tervis on 
paranenud 

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul 
on linnaelanike tervis suur väljakutse 
linna arendajatele, kes planeerivad 
teid ja jalgrattateid, ühistransporti 
ja elamukvartaleid. Tervist mõjutab 
nii tööhõive kui ka ühistranspordi 
kättesaadavus. „Aina paranev tervi-
sedenduslik töö kajastub tallinlaste 
tervises. Suures osas näitavad uu-
ringus toodud arvud ja faktid posi-
tiivseid tendentse, aga muidugi on 
selle kõrval üht-teist negatiivset,” 
sõnas Martinson. 

Loomulik iive on Tallinnas taas 
positiivne, tõuseb elussündide arv: 
4986 sündi 2011. aastal ja 5118 
sündi 2015. aastal. Pidevas langu-
ses on abortide arv. Tallinna mees-
te keskmine eluiga on 1,7 aastat 
kõrgem kui mujal Eestis. Tallinlaste 
keskmine vanus on kümne aastaga 
tõusnud 0,7 aasta võrra. Laste arv 
linna lasteaedades ja üldhariduskoo-
lides on pidevas tõusutrendis. Eel-
mise ajavahemikuga (2006–2010) 
võrreldes on koolisööklate tase üht-
lustunud. Koolitoit on mitmekülgne 
kõigis koolides, erinevus kooliti on 
vähenenud. Menüüsse on võetud 
palju uusi ja tervislikke toite. Tundu-
valt enam pakutakse värskeid puu- 
ja köögivilju.

Positiivseid muutusi on tähel-
datud ka noorte sigareti- ja alkoho-
litarbimises. Tõusnud on sigaretti 
esmakordselt proovinute vanus ja 
mitte kunagi suitsetanute arv, samu-
ti esimest korda alkoholi proovinud 
õpilaste vanus ja seda mitte kunagi 
proovinute arv. Igapäevasuitseta-
jate arv on 16–64aastaste Tallin-
na meeste seas pidevas languses 
(2008. aastal 36%, 2014. aastal 
24,7%), naiste seas aga tõuseb. 
16–24aastaste naiste seas on vä-
henenud kanepi tarvitamine (2010. 
aastal 11,4%, 2014. aastal 7,1%).

Igapäevaseid tervisespordihar-
rastajaid on Tallinna meeste ja naiste 
seas järjest rohkem. Kaks või enam 
korda nädalas harrastas 2010. aas-
tal sporti 38,5% meestest ja 35,8% 
naistest. 2014. aastal sportis regu-
laarselt 40,6% meestest ja 37,7% 
naistest. Pidevalt laieneb nii laste kui 
ka täiskasvanute tervist ja turvalist 
arengut toetavate mänguväljakute ja 
kergliiklusteede võrgustik.

Alates 2011. aastast on Tallin-
nas pidevalt langenud töötute määr –  
2010. aastal 16,8% ja 2014. aastal 
6,9%. Tallinlaste keskmine bruto-
palk tõuseb pidevalt ja on suurem 
kui Eesti keskmine. 2015. aastal 
oli Eesti keskmine brutopalk 1065 
eurot, Tallinnas aga 1208 eurot. 
Tööhõive määr on Tallinnas Eesti 

keskmisest kõrgem ja tõusnud kõi-
gis vanuserühmades.

Tallinn tegeleb jõuliselt alkoho-
lipoliitikaga, et vähendada alkoholi 
kättesaadavust ja alkoholist põhjus-
tatud kahju elanike hulgas. Üle poole 
linlastest on rahul linna infrastruk-
tuuri ja rajatistega: ühistranspordi, 
tervishoiuteenuste, spordi- ja kul-
tuurirajatistega. 

Näiteid negatiivsest: vaktsinee-
ritakse aina vähem lapsi. Maailma 
Terviseorganisatsiooni soovitusel 
peab vaktsineeritud olema 95%. 
Tallinnas jäi 2010–2015 nõutav tase 
saavutamata. Suurenenud on kane-
pit suitsetavate ning amfetamiini ja 
ecstasy’t proovinud või tarvitavate 
nii poiste kui ka tüdrukute arv. 16% 
noortest vastas, et on viimase näda-
la jooksul mõelnud enesetapust. Üle 
16% uurimuses osalenud noortest 
tunneb end koolis alati halvasti.

Pidevalt suureneb liiklusõnne-
tuste arv (2011. aastal – 444, 2015 –  
501). Kõigest 35,8% Tallinna 
meestest kannab pimedal ajal alati 
helkurit. Kasvanud on päästesünd-
muste arv, samas ka ekslike välja-
kutsete arv (2012 – 697, 2015 –  
1400). Kasvutrendis on raskete töö-
õnnetuste arv (2011 – 214, 2015 
– 244). Sama tuleb öelda HI-viiruse 
leviku kohta. Pidevalt suureneb 
puuetega inimeste osakaal: 2015. 
aastal oli see 6,9% Tallinna elanik-
konnast. Ka pensionäride osakaal 
kasvab – 2013. aastal 26,4%. Suh-
telise vaesuse määr on Tallinnas pi-
devalt tõusnud: 2007 – 11%, 2013 –  
18,2%.

Uuring näitas suundi, mille-
ga lähiaastatel pealinnas tegelda. 
Soodustada tuleb täiskasvanute ja 
noorukite tervist toetavaid valikuid. 
Oluline on AIDS-i leviku ja sõltuvus-
ainete kasutamise vähendamine; 
laste optimaalse arengu igakülgne 
toetamine; tervist toetava elu-, õpi- 
ja töökeskkonna kujundamine ning 
linnaelanike, eriti sotsiaalselt tundli-
ke gruppide kaasatuse saavutamine 
nende tervist puudutavate otsuste 
tegemisse, nende tervisesuutlikkuse 
parandamine ja sotsiaalse sidususe 
arendamine.

Profiili koostasid Tallinna sot-
siaal- ja tervishoiuameti spetsialis-
tid, kasutades riigi ja linna avalikke 
uuringutulemusi. Terviseprofiil on 
alus tervise arengukava koostami-
sel.

Tallinna rahvaülikooli Vene tänava maja pakub 
mitmekülgset tegevust, siit võivad endale so-
biva kursuse leida kõik kultuurihuvilised. Ke-
vadistel lahtiste uste päevadel saab ringidega 
tutvuda.

Teiste hulgas tegutseb majas taiji-rühm. 
Hiina iidse võitluskunsti ja tervisevõimlemise-
na tuntud taiji aitab inimestel harmoonilisemalt 
elust läbi kulgeda, see ühendab keha, hinge ja 
vaimu. Liikuva meditatsiooni toel saab väljuda 
olmerutiinist, anda ajule puhkust, turgutada ter-
vist ja vormi. Ses pehmes lõõgastuses ei pea 
kellelegi midagi tõestama ega võistlema.  

Õpetaja on vahetu ja muheda huumorisoo-
nega, suurepärases vormis 50-aastane mees. 
Tema juhendusel võime nautida iga liigutust, iga 
sekund meile eraldatud ajast meditatiivse hiina 
muusika saatel on väärtus. 

„Alustame!” ütleb rühma ees seisev meis-
ter traditsioonilise avasõna. Seisame vaikides 
wuji-poosis: see on oleku ja mitteoleku vaheline 
seisang, taoistliku filosoofia füüsiline väljendus. 
Siis algab soojendus, mis sisaldab lihtsamaid ja 
keerukamaid võimlemisharjutusi, venitusi, hin-
gamistehnikaid ja lõdvestust. 

„Ei kiirusta! Ka soojendus on juba meditat-
sioon,”  lausub õpetaja, kui rabistamiseks läheb. 
„Me ei tee isegi ettevalmistuses mitte ühtegi ju-
huslikku liigutust, iga asend avab energiakana-

leid ja masseerib siseorganeid.”  
Keha käivitamiseks kulub umbes pool tundi. 

Kui ihu soe ja meel mõtetest prii, võtame uuesti 
sisse oleku ja mitteoleku vahelise asendi ja sei-
same, et minna üle vormile. Vorm on taiji-harju-
tuse kompleks, mille käigus vahetatakse peatu-
matult, aeglaselt ja lõdvalt asendeid seeriatena 
algusest lõpuni. Ei mingit lihasjõudu ega liigeste 
jäikust. Kehast ja vaimust peavad kaduma kõik 
tõkked ja blokeeringud, et avada väele vaba tee. 
See on Läänes kõige laiemalt õpetatava yang-
stiili põhimõte.

Uusi nüansse lisandub vanadele oskustele, 
mistõttu sel alal ei saa kunagi täiuslikuks. Elu-
kestev areng on selle kunsti põhimõte. Igaüks 
areneb omas tempos, tormamata ja emotsioo-
nidesse takerdumata. 

„Ja läheme!” kostab õpetajalt poolsosinal, 
kui on aeg asuda toimimatusest tegutsema. 
Väljapeetud elegantsed sammud väljendavad 
kulgemise ilu. Astume aegluubis, kuid kindlalt ja 
väärikalt. Selg on aristokraatlikult sirge, kuid pin-
gevaba. Rahusse sulandunud pilk vaatab ette-
poole. Nöörina lõtvunud käed ja randmed teevad 
müstilisi ringjaid liikumisi, tõusevad ja langevad, 
keerutavad palli ja nagu koguksid midagi kõiksu-
ses. Liikumine on lakkamatu ja sujuv, tähelepanu 
püsib igal liigutusel. Nähtamatu, kuid tunnetatav 
ji ringleb soojendava spiraalina meie sees.  

„Ei kiirusta! Pigem jääd natuke hiljaks, kui 
et jõuad varem. Ja vaadake, et järgmine liigutus 
algaks  enne, kui eelmine pole veel lõppenud!” 
sõnab maheda häälega õpetaja. Nii õpime tao 
tarkust läbi pehmendatud võitlusliku tervise-
võimlemise. „Kõik taiji-seisangud ja ülemine-
kud on ammustel aegadel täpselt paika pandud 
ja just nii peabki olema. Need on aegumatud 
kompromissitud reeglid.”  

Viimasena algab süvalõdvestus: täies pikku-
ses lamades ja kõik kehaosad viimsestki pinge-
jäägist vabastades. Seejärel võib jälle rahulikult 
jalgele tõusta ja tühjendada meele universumi 
tarkusele. 

„Pea on täitsa tühi! Laske mõte kuklast 
maha voolata, julgelt!” juhendab õpetaja. Me 
üritame, kuid põhjamaalasel pead päris tühjaks 
saada pole naljaasi. Lõpuks seisame veel kord 
oleku ja mitteoleku vahelises asendis, enne kui 
võtame omaks ümbritseva maailma. Reaalsu-
sesse naasnud, teeme õpetajaga vastastikku 
kummarduse. 

Pehmelt sooritatud harjutustel on jõuline tu-
lemus: trimmitud keha, värske vaim ja terviklik 
areng. See on üks taoistliku filosoofia mõistatu-
si, millesse on lubanud meil pühenduda Tallinna 
rahvaülikooli maja vanalinnas. 

Hopneri majas on 15. novembrist 16. jaanuarini vaadata näitus „Bal-
kan, mitte mingi tavaline poolsaar”. Näitusel on väljas Gled-Airiin Saar-
so tekstiilid ja Silvia Pärmanni fotod. 
Balkani poolsaare riigid tunduvad koosnevat süngest ajaloost, masenda-
vast statistikast, äärmuslikest emotsioonidest, õelast irooniast ja kirjust 
rahvaste seltskonnast. Viimastest teame peamiselt kreeklasi, keda me aga 

samal ajal – vähemalt viimastel aastatel – kõige vähem mõista suudame. 
Kohapeal süngus hajub ja Balkani peamisteks iseloomustajateks muutu-
vad päike, päevalilled, rõõmus lärm ja vein.
Silvia Pärmann ja Gled-Airiin Saarso sõitsid seitse suve mööda Balkani 
poolsaare riike ning kogusid Balkani kokku fotodele ja tekstiilidele.

Tallinna spordi- ja noorsooamet ootab nomi-
nente tunnustusauhindade konkursile „Suured 
teod”, mille raames antakse välja aasta noor-
sootöötaja ning Tallinna laste- ja noortesõbra-
likuma ettevõtte tiitel. 

Tunnustuskonkursi eesmärk on esile tõsta 
linna noorsootööd tänavu edendanud tegusid, 
noorsootöötajaid ning laste- ja noortesõbralikke 
ettevõtteid. Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on 
tegu tänuväärse traditsiooniga, mis aitab ühis-
konnas esile tõsta just nende tegusid, kes tege-

levad noortega ja noorte heaks.  
„Loodame, et kõik huvitavad, kaasahaaravad, 

julged teod ja noorte algatused jõuavad meie 
konkursile ning saame neid vääriliselt esile tõsta”, 
rääkis abilinnapea konkursi ootustest.

Tunnustust jagatakse konkursil kahes kate-
goorias: suured teod Tallinna noortele ja Tallinna 
noorte suured teod. Eraldi antakse välja eriauhind 
„Laste- ja noortesõbralik tegu”. Lisaks oodatakse 
nominente Tallinna aasta noorsootöötaja tiitlile, et 
tunnustada märkimisväärset ja olulist tööd teinuid, 

kes on aidanud kaasa linna noorsootöö arendami-
sele. Kandidaate saab esitada ka laste- ja noorte-
sõbraliku ettevõtte konkursile. Tunnustuskonkursi 
„Suured teod” tähtaeg on 15. november 2016. 
Lisainfot leiab kodulehelt www.tallinn.ee/suured-
teod. Konkurss toimub juba kaheteistkümnendat 
korda. Auhindade saajad avalikustatakse det-
sembris peetaval pidulikul auhinnagalal.

Andre Tamm

Balkan pole vaid poolsaar

Noorsootöö tegijate konkurss

Taiji Tallinna rahvaülikoolis

Valminud on uus Tallinna terviseprofiil, 
mis näitab nii tallinlaste tervisliku 
seisundi paranemist kui ka vajaka- 
jäämisi.

28. oktoober 2016

Raepress
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Rut Refes  1.10.1920
Veera Rajevskaja   2.10.1925
Vera Shmerlina  2.10.1926
Salme Tsõganov  3.10.1923
Erich Roosmaa       5.10.1925
Lidia Saar  9.10.1923
Niina Gordejeva       9.10.1923
Ludmilla Pluck 10.10.1918
Jekaterina Salmaš 10.10.1924
Antonina Kuznetsova 10.10.1926
Valli Markus 11.10.1926
Hayde Kursk 12.10.1922
Heljo Kull 12.10.1926
Viiu Kaasik 13.10.1926
Boris Papernõi 15.10.1923

Aino Herne 16.10.1923
Aino Ant 17.10.1923
Etkar Kanits 18.10.1926
Victor Aparin 19.10.1924
Eha Prikk 21.10.1926
Ilse Koppel 22.10.1921
Helmer Mägi 23.10.1922
Marta Aunapuu 24.10.1918
Raissa Külaots 24.10.1922
Anastasia Belyaeva 24.10.1923
Virve Soosaar 26.10.1924
Arno Äkke 26.10.1925
Erna Jakobson 28.10.1922
Johannes Velks 31.10.1922

Palju õnne!

Kodulinna maja annab teada
NOVEMBRIS
NUNNATORNI KAUDU PÄÄS LINNAMÜÜRILE, 
KULDJALA ja SAUNATORNI
esmaspäeval, teisipäeval, reedel, laupäeval ja 
pühapäeval kell 11–16
 
LAUATENNIST ja KOROONAT SAAB MÄNGIDA ja 
PRUUGITUD RAAMATUTE HULGAST HUVIPAKKU-
VAID OTSIDA
esmaspäeval, teisipäeval, reedel, laupäeval ja 
pühapäeval kell 12–17
 
NÄITUSI „13 x VALTER”
„SIRJE MARIS HORMA – VARJUST  
VALGUSESSE”
„OI AEGU AMMUSEID...”
„AJARÜTMID”
„ILU ON LIHTSUS”
saab vaadata samadel aegadel.

Kuulsate kunstnike SÜNNIAASTAPÄEVADE  
TÄHISTAMINE:

Reedel, 4. novembril HENN ROODE.
Tema töid on vaatamiseks välja pannud salong Allee 
(Pikk 34).

Laupäeval, 12. novembril AMANDUS ADAMSON. 
Ka tema töid on salongis Allee, aga Kodulinna majal 
on eriline rõõm teatada, et meie sünniaastapäeva 
tähistamisega liitus ka Paldiskis asuv Amandus 
Adamsoni muuseum ja korraldab ilmselt midagi 
väga toredat.
 
SARI „VÄÄRTUS” jätkab oma pühapäevaseid 
tutvumiskäike, teejuhtideks iga teemat hästi tundvad 
spetsialistid.
Novembrikuu kavas on tutvumiskäik Kaasani 
kirikusse, Arsenali ansamblisse, Rüütelkonna 
hoonesse, Kultuurikatlasse, linnahalli. 
Osavõtuks registreerimine ja täpsemad selgitused 
Kodulinna maja telefonil 644 9867.
 
Kodulinna maja tuletab ühtlasi meelde, et 3. sep-
tembril alguse saanud ja kuni 2017. aasta septemb-
rini kestva fotokonkursi LINNAMÜÜRI HELINAD 
juhend on Kodulinna maja kodulehel (WWW.kodu-
linnamaja.ee). Sügis on käes ja talv tulekul – nende 
aastaaegade helinaid saab pildistada ainult nüüd.
 
Tavalise MARDIPÄEVA PUDI-PADI LAADA teeme 
seekord mardi- ja kadripäeva vahel, 19. ja 20. 
novembril kell 12–17.

28. oktoober 2016

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

OPNERI MAJA NOVEMBER 220016
• E 14. november kell 18 

MAAILMARÄNDURITE KLUBI
Põnevaid juhtumisi mäevallutustelt ning matkadelt 
maailma erinevais paigus. Külaliseks on Andres Karu

• 26. ja 27. november kell 12–17
Advendiaeg vanas kaupmehemajas
(sissepääs Vanaturu kael 3).
ISAND HOPNERI PIPARKOOGITUBA
Keskaegsete piparkookide meister Petrus Kurppa 
Soomest kutsub meistritarkustest lahkes�  osa saama! 
· Piparkoogikamber · Küünlakamber · Pakutrükk · 
Kogupereetendus · Keskaegsete peakatete töötuba · 
Teadmistekamber · Hopneri Maja ringkäik · Keskaegsed 
tantsud · Kaupmehed hea ja paremaga
Sisseastumistasu 4€/Lapsed kuni 12 aastat tasuta.

Kursused
• HOPNERI MAJA TEATRITRUPP 

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

• NOORTE VANAMUUSIKASTUUDIO
Neljapäevi�  kell 16.30–17.30
Vanamuusika Stuudio koolinoortele. Keskaja ja 
renessansi muusika interpretatsiooni alustega 
tutvumine, koos musitseerimine, laul ja pillimäng, 
musikaalsuse ja loovuse arendamine. Õpetaja Maria 
Staak (vanamuusikaansambel Rondellus)
Info ja registreerimine: info@hopnerimaja.eu

• LASTE JOOGA nooremale koolieale (7–10 a)
Neljapäevi�  kell 15–16
Laste jooga võimaldab lastel ennast paremini 
tundma õppida ning viia tasakaalu väline ja sisemine 
enesetunnetus. Juhendaja Kalli Suga
Hind: 9€/kord, 30€/kuu. Lisainfo: info@kallikodu.ee

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

Seenioride ülikool
NB! Seenioride ülikooli kohad on täis!
• K 02. november kell 12 

KULTUUR
Pille-Riin Purje, teatrikrii� k 
„Teatrimaas� k sügisel 2016.”

• K 09. november kell 12
PSÜHHOLOOGIA 
Epp Veski, Arst-psühhoterapeut 
„Emotsioonide mõju füüsilise tervisele.”

• K 16. november kell 12
ÜHISKONNATEADUS 
Liisi Pajuste, Prisma Kinnisvarad, kinnisvara spetsialist/
jurist 
„Kuidas osta, müüa ja üürida kinnisvara.”

• K 23. november kell 12
AJALUGU JA KULTUUR 
Tiina Kala, ajaloolane 
„Elu Tallinna dominiiklaste konvendis.”

• K 30. november kell 12
AJALUGU JA KULTUUR 
Anneli Randla, arhitektuuri- ja kuns� ajaloolane 
Ekskursioon Katariina kirikus ja kloostrihoovis. 
Riietuda soojalt!

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

Näitused
15. november–16. jaanuar 2017 Hopneri maja saalis
BALKAN, MITTE MINGI TAVALINE POOLSAAR
Gled-Airiin Saarso (teks� il) ja Silvia Pärmann (fotod)
Balkani poolsaare riigid tunduvad koosnevat süngest 
ajaloost, masendavast sta� s� kast, äärmuslikest emot-
sioonidest, õelast irooniast ja kirjust rahvaste seltskon-
nast, kellest teame peamiselt kreeklasi, keda me samal 
ajal – vähemalt viimastel aastatel – kõige vähem mõista 
suudame. Kohapeal süngus hajub ja Balkani peamisteks 
koos� sosadeks muutuvad päike, päevalilled, rõõmus 
lärm ja vein.
Silvia Pärmann ja Gled-Airiin Saarso sõitsid seitse suve 
mööda Balkani poolsaare riike ning kogusid Balkani 
kokku fotodele ja teks� ilidele.

K, 2. november kell 13.30 HINGEDEPÄEVA 
MÕTISKLUS
Külla tuleb Oleviste koguduse vanempastor  
SIIM TEEKEL
Muusikalisi vahepalasid esitavad mandoliinil 
August Sarrap, flöödil Aare Pehka, Laine Aus 
(vokaal)
 
E, 7. november kell 14 LOENG „SUITSIIDI  
MÕTTEST JA MÕTTETUSEST”
Mõtiskleb ENN TOOM        

K, 9. november kell 13.30 MAANTEEAMETI 
VESTLUSRING
Vaatame Eesti filmiarhiivi filme                                                      
Vestleme liiklusest
Võimalik osaleda viktoriinis ja võita auhindu
Kohvilaud
    
K, 23.november kell 13.30 PÄÄSTEAMETI  
VESTLUSRING
Räägitakse tule- ja koduohutusest 

N, 17.november kell 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA
Tantsuks mängib orkester Liivabänd, juhatab  
Aare Pehka

E, 21. november kell 14 SEAL SIBERIS BAIKALI 
TAGA...
Retkedest Taga-Baikalimaale ja Kamtšatkale  
jutustab slaidide vahendusel Matti Jaanus
 
E, 28. november kell 13 KADRIPÄEV      
Külla tulevad Kadrid LIIVALAIA naisansamblist

Avatud ELGI ORASE õli- ja akrüülmaalide näitus 
„Aastaajad”          
                                             

Kepikõnd igal kolmapäeval kell 11 Kepid 
kohapeal. Kogunemine sotsiaalkeskuse juures.     
                       
Kolmapäeviti kell 13–15 Kesklinna Pensionäride 
Ühenduse esinaise pr M. Sume vastuvõtt.                                          

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

17.11 kell 11–13 kolesterooli ja veresuhkru 
mõõtmine.
Palume eelnevalt registreerida valvelauas või tel 
646 6123 (tasuta).
                                                                                                                                                    
Juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. Vajalik 
eelnev registreerimine infolauas 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 
NOVEMBRIKUU ÜRITUSED

Kesklinlased ootavad Snelli tiigi ümbruse kõnniteede parandamist. Seda on kavas teha kogu Toompargis, 
koostatud on ka detailplaneering. Pärast vastuvõtmist linnavalitsuses planeering avalikustatakse, seejärel 
kehtestatakse ja alustatakse pargi ümberehitust. Enne seda on aga uuendused Tammsaare pargis ja peatänava 
esimese etapi rajamine.
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Pärnu mnt 21 kinnistule hoone püstitamise 
projekteerimistingimuste eelnõu avaliku arut- 
elu aeg 
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet korraldasid ajavahemikus 
12.08–25.08.2016 Pärnu mnt 21 kinnistule 
hoone püstitamise projekteerimistingimuste 
eelnõu avaliku väljapaneku. Projekteerimistingi-
muste eelnõu kohta esitati kirjalikult märkused 
Pärnu mnt 19 kinnisasja omaniku volitatud 
esindaja poolt. Avaliku väljapaneku tulemusi 
tutvustav avalik arutelu viiakse läbi 21. oktoobril 
2016 algusega kell 10.00 Tallinna Kesklinna 
Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Info telefonil 
645 7217. Projekteerimistingimuste taotluse 
nr 1611002/01038 koos lisamaterjalidega, 
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud 
projekteerimistingimuste eelnõu ja eelnõu ava-
liku väljapaneku ajal esitatud märkustega saab 
tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses 
Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 esmaspäeval 
8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15–
17.00 ning reedel 8.15–16.00.

Pärnu mnt 113/Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kin-
nistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku 
arutelu kokkuvõttev teade  
Tallinna Kesklinna Valitsus viis 15.09.2016 
läbi Pärnu mnt 113/Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 
kinnistute ja lähiala avaliku väljapaneku järgse 
avaliku arutelu. Ajavahemikus 7.07–4.08.2016 
toimunud avalikul väljapanekul esitati 1 vastu-
väiteid ja ettepanekuid sisaldav pöördumine. 
Tallinna Kesklinna Valitsuses toimunud Pärnu 
mnt 113/Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute ja lä-
hiala detailplaneeringu avalikust arutelust võtsid 
osa planeeringu koostaja, huvitatud isiku esin-
daja, tagastatava kinnistu (nr 2390) esindajad 
ja linnaosa esindajad. Naaberkinnistu esindajad 
nõustusid tehnovõrkude ümberkavandamisega 
selliselt, et need ei läbi nende kinnistut. Naaber-
kinnistu tagastamist taotlejate esindajad aga jäid 
seisukoha juurde, et planeeringu menetlus tuleb 
peatada hetkeni, kui jõustub kohtuotsus, mis 
puudutab antud kinnistu tagastamist. Sellisel ju-
hul saab tagastamist nõudja nõude rahuldamise 
korral täpse selguse, kuidas hakkavad kulgema 
tema kinnistu piirid ja millise ehitusõiguse või-
maldab talle Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Rudolf Tobiase tn 7/9/11 hoone püstitamise 
projekteerimistingimuste eelnõu avalik me-
netlus
Tallinna Kesklinna Valitsus teatab, et 24.10–
7.11.2016 on Tallinna Kesklinna Valitsuses või-
malik tutvuda Rudolf Tobiase tn 7/9/11 hoone 
püstitamise projekteerimistingimuste taotlusega 
1611002/02673, eskiisiga ja projekteerimistin-
gimuste eelnõuga koos lisaga. Rudolf Tobiase 
tn 7/9/11 krundi suhtes kehtib Tallinna Linnava-
litsuse 27.01.2016 korraldusega nr 113 kehtes-
tatud Rudolf Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja Jüri Vilmsi 
tn 36, 38, 40 kruntide detailplaneering, mille 
kohaselt on moodustatavale Rudolf Tobiase tn 
7/9/11 kinnistule määratud ehitusõigus kolme 
kuni 6-korruselise elu- ja ärihoone rajamiseks. 
Projekteerimistingimuste taotluse ja taotlusele 
lisatud eskiisi kohaselt soovitakse nihutada hoo-
ne maa-alust hoonestusala kuni 5% ulatuses, 
muutes maa-aluse korruse ehitamiseks lubatud 
hoonestusala kuju ning jättes kavandamata kin-
nistu õuealale ulatuva maa-aluse korruse osa; 
täpsustada haljastuse, heakorra ja  liikluskorral-
duse põhimõtteid ning suurendada maa-aluse 
hooneosa suletud brutopinda, kavandades 
hoonekompleksile terves ulatuses 2 maa-alust 
korrust (detailplaneeringus oli kavandatud teine 
maa-alune korrus esimesest maa-alusest kor-
rusest väiksem). Seoses eeltooduga väheneb 
maa-aluste korruste ehitusalune pind, kuid 
vähesel määral  suureneb maa-aluse hoone-
osa suletud brutopind (maa-alune brutopind 
suureneb alla 10 %  detailplaneeringus mää-
ratud maa-alusest brutopinnast). Kavandatud 
muudatus omab positiivset linnaruumilist mõju, 
kuna krundi haljastuse osakaal suureneb ja 
rekreatsiooniala lahendus muutub külgneva 
miljööalaga enam sobivaks. Samuti on krundil 
võimalik projekteerida otstarbekam maa-alu-
se korruse ja parkimise lahendus ning tagada 
normatiivne parkimiskohtade arv elukeskkonda 
halvendamata. Hoone arhitektuuriliste, ehitusli-
ke ja kujunduslike tingimuste, hoone maa-aluse 
hoonestusala ning haljastuse, heakorra ja liik-
luskorralduse lahenduse muutmisega soovitud 
ulatuses ei kaasne negatiivset mõju naaberkin-
nistutele ja nende kasutajatele. 

Projekteerimistingimuste taotlusega 
1611002/02673, eskiisi ja projekteerimistingi-
muste eelnõuga koos lisaga saab ülalnimetatud 

ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesk-
linna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 
32 esmaspäeval kella 8.15–18.00, teisipäevast 
neljapäevani kella 8.15–17.00 ning reedel kella 
8.15–16.00.

Kohila tn 4b kinnistu detailplaneeringu koos-
tamine
Tallinna Linnavalitsus otsustas 28. septembri 
2016 istungil algatada Kohila tn 4b kinnistu de-
tailplaneeringu koostamise. Kesklinnas asuva 
planeeritava maa-ala suurus on 1,84 ha. De-
tailplaneering koostatakse eesmärgil liita Kohila 
tn 4b kinnistu ning Kohila tn 4b kinnistu ja Lelle 
tänav T1 kinnistu vahelisel alal asuva jätkuvalt 
riigi omandis oleva maa osa, määrata moodus-
tatava krundi sihtotstarbeks ärimaa, määrata 
ehitusõigus moodustatavale krundile kuni 34 
meetri kõrguste hoonete ehitamiseks ning krun-
di kasutamise tingimused. Detailplaneeringu 
koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplanee-
rimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 
Tallinn), koostaja on K-Projekt Aktsiaselts (aad-
ress Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn) ja detailplanee-
ringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress 
Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

Endla tn 2, Endla tn 4c, Toompuiestee 3 ja Lui-
se tn 1/3 kinnistute detailplaneeringu avaliku 
arutelu kokkuvõttev teade  
Tallinna Kesklinna Valitsus viis 5.10.2016 läbi 
Endla tn 2, Endla tn 4c, Toompuiestee 3 ja 
Luise tn 1/3 kinnistute detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu. 
Ajavahemikus 9.08–24.08.2016 toimunud 
avalikul väljapanekul esitati 3 vastuväiteid ja 
ettepanekuid sisaldavat pöördumist. Tallinna 
Kesklinna Valitsuses toimunud Endla tn 2, Endla 
tn 4c, Toompuiestee 3 ja Luise tn 1/3 kinnistute 
detailplaneeringu avalikust arutelust võtsid osa 
planeeringu koostaja, huvitatud isiku esindajad, 
naaberkinnistute esindajad ja linnaosa esin-
dajad. Luise tn 4c kinnistu omaniku esindaja 
väitel ei ole nad jõudnud kokkuleppele Sisemi-
nisteeriumiga kinnistu võõrandamiseks. Lisaks 
leiavad nad, et sundvõõrandamine ei ole praegu 
piisavalt põhjendatud. Luise tn 5 korteriühistu 
esindajad soovivad, et võimalikult kiiresti lam-
mutataks alal asuv vana lasketiir, sest see takis-
tab Luise tn 5 hoone fassaaditöid.

Jalgrattarendivõrgustik Tallinnas

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul 
soovib Tallinn teel Euroopa roheli-
seks pealinnaks arendada jalgrat-
tarenditeenust ning laiendada ratta-
ringlust ka teistesse linnaosadesse 
ja olulisematesse sõlmpunktidesse: 
lennu- ja bussijaama, sadamasse 
jne. Nii tekiks terviklik ülelinnaline 
võrgustik. 

Rattarendi kasutamiseks on 
kolm võimalust, millest kaks on 
seotud mobiiliäpiga ja üks on te-
lefoniteenus, kus rentija peab kon-
takteeruma rattal oleva kõnekesku-
sega, selgitas Sarapuu. Rohelise 
kaardi omanikul on aga võimalik 

peale esmaste seadistuste tegemist 
edaspidi rentida ratast rohelise kaar-
diga. Eeldus on vähemalt kümme 
eurot krediiti kaardil. Mobiiliäppi on 
võimalik siduda ka pangakaardiga. 

Sixt jalgrattarenditeenust pakub 
Läti päritolu Project 56 OÜ. Sixt jalg-
rattarent on osa Nextbike’i rahvus-
vahelisest jalgrattarendisüsteemist. 
Sarnaseid rattaid näeb näiteks Riias. 
Sarapuu sõnul on tegemist erakapi-
talile tugineva teenusega ja Tallinna 
linnale eelarvelisi kulutusi ei kaasne. 

Jalgrattarent on 30 minutit tasu-
ta, 30–60 minutit maksab ühe euro, 
iga järgnev tund ühe ja 24 tundi 

kümme eurot. 
Kesklinnas asuvad rendipunktid 

Teatri väljak 1 ees, Mere puiesteel 
Kanuti aia juures, Narva maanteel 
Tallinna ülikooli ees, Toompargis 
(Nunne 17), Rannamäe teel Linna-
halli trammipeatuse lähedal, kesktu-
ru juures (Lastekodu 14 ees), Odra 
tänaval Autobussijaama peatuses, 
Pirita tee promenaadil (Russalka 
lähedal), Jaani kiriku kõrval (Vaba-
duse väljak 1a) ja Kaarli puiesteel 
kahe sõidusuuna vahel Kaarli kiriku 
poolses otsas.

Kesklinna on paigaldatud kümme rattarendipunkti saja 
jalgrattaga. 

Tallinna ettevõtluspäeva raames kuulutati välja Tallinna  
2016. aasta ettevõtlusauhindade võitjad.

28. oktoober 2016

Skåne tulevik arutusel
Tallinna linnaplaneerimise amet 
korraldas koos kunstiakadeemia 
ja Tallinna ülikooliga rahvusva-
helise arhitektide ja urbanistide 
seminar-töötoa, et kaardistada 
Skåne bastioni ja Telliskivi Loo-
melinnaku vahelise ala võimalikke 
linnaehituslikke lahendusi ning 
pakkuda visioone piirkonna ruumi-
liste seoste leidmiseks. 

Avaseminaril tutvustasid piir-
konna ettevõtjad, arendajad ja lin-
naametnikud loodud visioone ja 
alusandmeid. Mõttetalgutega püüti 
luua sisend kodanikke kaasava nu-
tilahenduse väljatöötamiseks. Nuti-
kas rakendus võiks olla kodanikule 
mugav abivahend linnaruumi aren-
gut puudutavates küsimustes kaasa 
rääkida ja tutvuda uute planeeringu-
tega ehk nn nähtamatu linnaga. 

Kolmepäevane töötuba lõppes 

tudengite koostatud visioonide ava-
liku tutvustamisega Kultuurikatlas, 
mida kommenteerisid valdkonna 
eksperdid kunstiakadeemiast, Tal-
linna ülikoolist ja linnaplaneerimise 
ametist. Kokku esitati viis huvitava 
vaatenurga ja nägemusega rühma-
tööd, mis lähtusid inimkesksema 
linnaruumi vajadusest, rõhutasid 
asukoha olulisust ja potentsiaali. 
Mõeldi keskse väljaku loomisele 
Balti jaama ja tulevase kunstiaka-
deemia ette, liikuvusele ja liiklusele, 
rohevööndite ühendamisele ning 
linnaruumi kujundavate elementi-
de seoste tugevdamisele. Väljaku 
kujunduses on kasutatud jagatud 
ruumi, kus kergliiklejad, jalakäijad, 
autod ja ühissõidukid on ruumika-
sutuses võrdsed. Väljakut äärista-
vad kioskid, toitlustusasutused jm. 

Lahendusi pakuti ka trammi- ja 

sõidutee paiknemisele. Mitmes pro-
jektis olid autod suunatud maa alla, 
luues maapealsel tasapinnal võima-
lusi avaliku ruumi arendamiseks. 
Julgemad tööd paigutasid sõidutee 
bastioni vallikraavi ja tekitasid Ka-
lamaja poole avara kergliiklusega 
pargi. Tööd andsid lahendusi ka 
Skåne bastioni ja vanalinna ajaloo-
liste seoste tugevdamisele, näiteks 
autoliikluse äraviimisega Rannamäe 
teelt. 

Töötubadest saadud sisendit 
analüüsib linnaplaneerimise amet 
ja koostab ettepanekuid arvestades 
omapoolse terviklahenduse, mida 
tuleva aasta alguses huvirühmade-
le, arhitektuuri ja urbanistika magist-
rantidele tutvustatakse.

Raepress

Tallinn tunnustas häid ettevõtjaid

Tublimatele ettevõtjatele anti välja 
auhinnad seitsmes põhikategoorias. 
Parima arendusprojekti tiitli pälvis 
Kesklinnas paikneva Hilton Tallinn 
Park hotelli arenduse eest Olympic 
Entertainment Group AS. 1969. 
aastal valminud ning algselt Kungla 
hotelli nime kandnud kaheksakorru-
selise ja 121 numbritoaga amorti-
seerunud hotelli asemel avati suvel 
13-korruseline silmapaistev hotel-
li- ja meelelahutuskompleks, mida 
haldab Hilton Worldwide. Eestis ai-
nulaadset nn kasiinohotelli ilmestab 
kaubamärgile omane arhitektuur. 

Parimaks turismiteoks tunnistati 

samuti Hiltoni hotelli avamine. Ligi 
100 riigis 4500 hotelli omav Hil-
ton on kvaliteedi poolest tuntud üle 
maailma. Luksusliku kasiino, hotelli 
ja konverentsikeskuse kombinat-
sioon on juba meelitanud Tallinnas-
se nii jõukamaid puhkusereisijaid 
kui ka maailmatasemel suurkonve-
rentsidel ja sündmustel osalejaid.  

Vastutustundliku ettevõtja tiit-
liga pärjati AS Tallinna Lennujaam. 
Ettevõttes on viimase aasta jooksul 
suurt tähelepanu pööratud kliendi-
teenindusele, koostööle partnerette- 
võtetega ja ökoloogilise jalajälje vä-
hendamisele. 

Esmakordselt põhiauhinnana 
väljaantava ökouuenduse auhin-
na pälvis seekord AS-i Eesti Post 
(Omniva) juhitud konsortsium e-
kviitungi projekti ellukutsumise eest. 
Paljusid sektoreid, ettevõtteid ja riike 
kaasava projekti siht on muuta iga-
päevane jaekaubandus paberiva-
baks. Koostöös kunstiakadeemia, 
Tallinna ülikooli, Tallinna tehnikaüli-
kooli ja sihtasutusega Eesti Raken-
duskõrgkoolid selgitati traditsioo-
niliselt välja ka selle aasta parimad 
rakenduslikud teadustööd ja jagati 
hulgaliselt muid auhindu. 

Kesklinnas paiknev Hiltoni hotell paistab silma 
nii ettevõtlusmaastikul kui ka linnapildis. 

Foto: Anna Nikolenko
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Поскольку отцы, как и матери, исключи-
тельно важны для всех нас, пожалуй, не 
будет чрезмерным поговорить о Дне отца 
на страницах этой газеты и не один раз. Воз-
можно, тем самым можно будет сравнить и 
различные точки зрения, как женскую, так и 
мужскую. 

Часто может показаться, что у нас уже 
слишком много и к тому же довольно стран-
ных знаменательных дней. Их хватает на 
каждую календарную неделю и один носит 
название неожиданнее другого: лишь не-
давно был День каши, а потом молока, увя-
дания, объятий и т. д. 

Почитая семью и дом, самыми содер-
жательными знаменательными днями 
года можно назвать отмечаемый в начале 
сентября День бабушек и дедушек,  День 
отца в ноябре и День матери в мае. Эти дни 
в нашем календарном году несут глубокую 
идею   семейственности, уважения к роли 
родителей и бабушек-дедушек, а с точки 
зрения общества – важного осознания зна-
чимости преемственности и устойчивости.

Роль отца высоко ценится во многих 
странах мира и чествуется в том числе и  
празднованием Дня отца. Это делают в раз-
личные дни и месяцы, начиная от февраля 
в России и заканчивая вторым днем Рожде-

ства 26 декабря в Болгарии. Мы празднуем 
День отца во второе воскресенье ноября как 
национальный праздник, когда всех при-
зывают  вывесить сине-черно-белые флаги.

Корни этого знаменательного дня 
уходят в начало XX века в Америке. К нам 
День отца пришел от северных соседей, где 
его тоже празднуют во второе воскресенье 
ноября. Хотя обычай отмечать этот день в 
нашем культурном пространстве является 
достаточно новой традицией, он очень бы-
стро прижился.   

В прошлом столетии, в советские вре-
мена, мужчин превозносили как государ-
ственных руководителей и военных. А то, 
что у мужчины есть семья – жена, дети и 
дом, – считали малозначимым и личным 
делом, которое не подчеркивали публич-
но. Теперь семейные праздники становят-
ся самыми важными знаменательными 
датами года. Остается только надеяться, 
что празднуют их искренне, с теплотой, 
идущей из глубины сердца, а все более 
расширяющаяся коммерциализация оста-
ется на заднем плане. Есть надежда на 
то, что по сравнению с рождественскими 
праздниками, которые превратились в 
коммерческие, День отца останется семей-
ным праздником без дорогих и иной раз 

формальных подарков. 
Сущностью этого дня является прежде 

всего интимное чувство семьи и дома, ко-
торое помогает помнить, ценить и беречь 
отцов, делиться друг с другом добрыми 
чувствами и словами, независимо даже от 
нашего сдержанного северного характера. 
В этот день нельзя забывать и о дедушках, 
которые занимают еще более важное по-
четное место, чем отцы. Они годами были 
поддержкой и примером детям и внукам. 
Тем отцам и дедам, которые уже покинули 
наш земной мир, мы говорим слова благо-
дарности в своих мыслях.

С наступающим Днем отца!  

Студенты-юристы эстонских университетов под ру-
ководством Союза юристов Эстонии оказывают бес-
платную правовую помощь всем желающим в Тал-
линнской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7) и 
Мустамяэской районной управе (А. Х. Таммсааре, 135).  

Юридическое консультирование предлагают студен-
ты второго и третьего курса юридических факультетов 
Тарту и Таллинна. Студенты оказывают бесплатную право-
вую помощь и консультируют нуждающихся в помощи 
каждый понедельник, вторник, среду и четверг с 10 до 16 
и по пятницам с 10 до 14.  

В городской канцелярии правовое консультирование 
на эстонском языке проходит по понедельникам, средам 
и пятницам. На русском языке правовую помощь можно 
получить каждый вторник и четверг. В Мустамяэской рай-
онной управе юридический совет можно получить по по-
недельникам с 13 до 18. Обеспечивается консультирова-
ние на эстонском и русском языке. Студенты будут давать 
консультации до 12 декабря. Более точную информацию 
о юридическом консультировании студентов можно по-
лучить на домашней странице Союза юристов Эстонии  
www.juristideliit.ee  или по телефону 631 3002. 

Отметим вместе День отца Бесплатная 
правовая помощь 
всем

Накануне Дня отца самое время 
обсудить, как мы могли бы защи-
тить своих детей от опасностей, 
угрожающих им на дороге, в шко-
ле и в интернете. 

Дети нуждаются во внимании и 
далеко не все равно, в каком настро-
ении они просыпаются по утрам и с 
каким засыпают вечерами. В то же 
время  существует множество простых 
способов обеспечить их безопасность. 
Нужно только знать, как себя вести в 
различных ситуациях. Без сомнения, 
детей надо учить тому, как правильно 
вести себя на дороге. И хотя это может 
показаться скучным, необходимо им 
постоянно разъяснять, как следует 
действовать, чтобы не возникали 
опасные ситуации.  

Для того чтобы понять, как ма-
ленький человек воспринимает про-
исходящее на улице, надо взглянуть 

на дорожное движение на уровне его 
глаз, поскольку только в этом случае 
стянет ясно, что именно из-за своего 
маленького роста дети могут не за-
метить. Если на пути в школу имеется 
какой-то более опасный пешеходный 
переход, а чуть поодаль безопаснее 
организованное место пересечения 
дороги, следует предпочесть послед-
нее, даже если дорога в школу из-за 
этого немного удлинится.

Простые правила
Особо надо объяснить, насколько 
опасно, передвигаясь по улице, играть 
в игры в мобильном телефоне, а так-
же почему нельзя в круговерти до-
рожного движения слушать музыку 
через наушники. Родители обязаны 
рассказать, насколько важно держать 
открытыми глаза и уши на улице, пото-
му что ребенок может не понять, в чем 

состоит опасность факторов, рассеива-
ющих его внимание. Обязательно надо 
убедить детей, чтобы они выходили в 
школу, имея достаточный запас вре-
мени. В спешке правила движения 
могут позабыться и тогда до беды не-
далеко.

Важно передать детям свой опыт 
пользования общественным транс-
портом, который многим детям ну-
жен, чтобы добраться до школы. И 
здесь действуют определенные прави-
ла. Автобусная и трамвайная останов-
ки – это не место для игр, потому что в 
пылу игры можно нечаянно выскочить 
на проезжую часть дороги, что чревато 
тяжелейшими последствиями. Осо-
бенно опасно играть на остановках в 
зимнюю пору, когда скользко.

При приближении трамвая важно 
убедиться, что едущие за ним авто-
мобили остановились, и только тогда 
выходить на проезжую часть доро-
ги. Также и выходя из трамвая, надо 
сначала удостовериться, что едущие 
вперед автомобили остановились. Ни-
когда нельзя пересекать дорогу перед 
стоящим автобусом, но только по пе-
шеходному переходу.

Входя в автобус, не следует оста-
ваться у входных дверей и тем более 
между дверями, но сразу надо прой-
ти вперед и найти место подальше от 
входа. Если в салоне нет свободных си-
дячих мест, то все время поездки надо 
крепко держаться за поручни.

Издевательства в школе
Одним из сильнейших факторов, угро-
жающих психике ребенка, являются 
издевательства в школе. Нелегко жить 
с сознанием того, что каждую секунду 

можешь стать мишенью для оскор-
блений или жертвой физического на-
силия.

Причины издевательств в школе 
могут быть самыми разными: ин-
тровертный характер ученика, его 
физический или речевой недостаток, 
избыточный вес, одежда и прочее. Де-
вочка иной раз может стать жертвой 
школьного издевательства только по-
тому, что не захочет уделить внимание 
какому-нибудь «бугаю» с телячьими 
нежностями. Какими бы эти причины 
ни были, ясно одно – к издевательству в 
школе безразлично относиться нельзя.

Я слышал заявления, что со 
школьными издевательствами невоз-
можно бороться, поскольку зачастую 
сама жертва издевательств не хочет 
рассказывать о сложившейся ситуа-
ции, опасаясь заработать дурную сла-
ву ябедника. А остальные дети чаще 
принимают сторону более сильного, 
то есть мучителя, чтобы самим не ока-
заться следующей жертвой. Вы меня 
извините, но подобное отношение, 
особенно если так говорит педагог, со-
вершенно неприемлемо.

Мы все можем предпринять шаги 
для того, чтобы воспрепятствовать из-
девательствам в школе. Учителя ведь 
хорошо знают своих учеников и у них 
всегда есть возможность серьезно 
побеседовать с тем, кто устраивает 
гонения на детей. А родители обязаны 
немедленно, как только заметят по-
давленное состояние ребенка, сразу 
выяснить его причины и помочь в ре-
шении ситуации. Это можно сделать 
деликатно, но твердо, разъяснив как 
самому мучителю, так и его родите-
лям, что подобное поведение недо-

пустимо. Самыми большими возмож-
ностями остановить тех, кто занимается 
издевательствами в школе, обладают 
их соученики и ученические самоуправ-
ления. Если вы видите, что в отношении 
кого-то вершится несправедливость, 
надо вмешаться. Не стоит бояться, 
поскольку мучители зачастую бывают 
робкими и неуверенными людьми. 
Если совместными усилиями удастся 
сформировать единый отпор изде-
вающимся, у них пропадет интерес 
преследовать кого-либо, ведь когда 
нет восхищенной публики, пропадает 
и мотивация. Если же издеватель-
ства приобретают жестокий характер, 
то правильнее будет уже обратиться в 
молодежную полицию.Очень надеюсь, 
что в школах Кесклинна эта проблема 
близка к исчезновению.

Издевательства в интернете
С ростом пользования компьютером 
растет и число случаев издеватель-
ства в интернете. Каждый десятый 
подросток в возрасте от 12 до 19 лет 
и каждый двадцатый ребенок в воз-
расте от 9 до 12 лет испытал на себе, 
что такое издевательство в интернете. 
Речь идет о крайне серьезной про-
блеме, поскольку это скрытая форма 
издевательства, которое словно червь 
подтачивает душу, а для некоторых 
детей подобные вещи заканчиваются 
трагически.

Схема издевательства в интернете 
похожа на то, которое может проис-
ходить в школе, с той разницей, что на 
просторах интернета оно приобретает 
глобальные размеры и это затрудня-
ет поимку преследующего. Интернет 
анонимен и потому создает иллюзию 

безнаказанности, которой пользуются 
трусливые по сути, но обладающие из-
ломанной психологией сетевые «тер-
минаторы».

Без сомнения, родители могут 
проследить за тем, как их дети пользу-
ются интернетом, и рассказать им о та-
ящихся там опасностях. Если ребенок 
стал жертвой грубой словесной атаки, 
родитель должен суметь обеспечить 
ему моральную поддержку. В ребенка, 
находящегося в состоянии подавлен-
ности, надо вселить веру в человече-
ское достоинство, ему нужно проде-
монстрировать, что друзья и родители 
его любят. Интернет-преследователей 
следует сразу заблокировать в сети, 
связанные с ними аккаунты закрыть. 
Если дело примет более серьезный 
оборот, то необходимо обратиться в 
полицию. 

Защита детей от окружающих их 
опасностей – это наша обязанность 
как родителей.

Защитим детей!

Мы в Кесклиннаской управе, также отдавая дань уважения нашим родителям и пред-
кам, решили начать День отца коллективным празднованием. Мы приглашаем отцов 
и детей (из детского сада) утром в День отца, 13 октября в 10.00, в Таллиннский 
спортхолл (ул. Херне, 30), где впервые состоится Кесклиннаский День отца.  

Старт этому дню будет дан в 11.00 общими спортивными играми. Дети вместе с 
отцами смогут пройти в течение почти полутора часов различные пункты спортивных 
занятий: зону батутов, баскетбола и борьбы, поучаствовать в эстафете, прыжках в вы-
соту и длину и т. д. Все могут бесплатно проконтролировать показатели своего здоро-
вья и заняться также более спокойным ручным трудом. Cемейный день завершится 
примерно в час дня. 

На Кесклиннаский День отца можно зарегистрироваться по адресу  
kesklinn@tallinnlv.ee.

Хелен Лаусма-Саар

заместитель старейшины 
Кесклинна, заведующая 
Музеем Народного фронта Raepress

Алар Няэме

старейшина района Кесклинн 
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Выравнивание уровней проезжей части 
и тротуаров на улицах Вана-Тург, Кунин-
га и Виру, а также реконструкция ливне-
вой канализации подошли к концу.

На последнем этапе рядом с фонтаном 
высадили липы, установили уличную ме-
бель, вымыли улицы и гранитные плитки 
тротуаров защитили от граффити. Таким об-
разом завершился начатый в конце сентября 
прошлого года широкомасштабный проект 
реконструкции проезжей части и тротуаров 
в Старом городе с целью превратить улицы 
Виру, Кунинга и Вана-Тург в зону пешеходного 
движения.

В принципе данный проект стал про-
должением концепции улицы, отведенной 
пешеходам, начатой на улицах Харью и Кул-
лассеппа. В ходе работ были реконструирова-
ны проходящие под улицей коммуникации, 
улучшено решение отвода ливневых вод и 
действующая система уличного освещения. 
В проекте конкретно определены зоны, от-

веденные под будущие уличные кафе, из них 
управа части города в дальнейшем будет ис-
ходить при заключении с владельцами кафе 
договоров о размещении уличных кафе.

Кроме того, реконструкция дает воз-
можность нанести на дорожное покрытие 
контуры надвратных башен Вируских ворот и 
городской стены, снесенных во второй поло-
вине XIX века. У башен Вируских ворот уста-
новили информационный стенд, рассказыва-
ющий об истории башен, и подвели питание 
для освещения воротных башен, выполнен-
ное в соответствии со стилем и духом Старого 
города. Договорный срок завершения рекон-
струкционных работ обозначен 30 ноября, но 
благодаря усилиям подрядчика Tallinna Teede 
AS строительные работы удалось завершить 
к 21 октября.

В этом году также выполнен капиталь-
ный ремонт улицы Вейценберги и восста-
новительный ремонт улицы Юхкентали. В 
парке Хирве установили наклонный пандус и 

реконструировали светофоры на перекрестке 
улиц Ю. Вильмси / К.Тюрнпу / Лаагна теэ.

В конце ноября начнется строительство 
ливневой канализации и реконструкция 
трассы водопровода на улице Мюйривахе на 
отрезке между улицами Виру и Катарийна 
кяйк. Договорная стоимость работ составляет 
117 360 евро и выполнит их Tallinna Teede AS. 
При благоприятных погодных условиях рабо-
ты удастся завершить еще в четвертом квар-
тале. Еще в этом году должен завершиться 
капитальный ремонт улицы Асула, восстано-
вительный ремонт улиц В. Рейманни и Рави, 
а также строительство велопешеходной до-
рожки и восстановительный ремонт на шоссе 
Вана-Тарту мнт.

Таллиннский департамент 
по делам молодежи и спор-
та ждет номинантов на 
конкурс «Великие дела», в 
рамках которого присуж-
дается титул молодежного 
работника года и самого 
дружелюбного по отноше-
нию к детям и молодежи 
предприятия в Таллинне.

Цель конкурса на соиска-
ние наград  — отметить дела, 
содействовавшие развитию 
молодежной работы в этом 
году, молодежных работников 
и дружелюбные к детям и мо-
лодежи предприятия. По сло-
вам вице-мэра Михаила Кыл-
варта, речь идет о благодарной 
традиции, которая помогает 
выделить в обществе деятель-
ность именно тех людей, кото-

рые занимаются молодежью и 
работают на благо молодежи.    

«Надеемся, что инфор-
мация обо всех интересных, 
увлекательных и смелых де-
лах и инициативах молодежи 
поступит на наш конкурс и 
мы сможем достойно их от-
метить», — рассказал вице-
мэр о связанных с конкурсом 
ожиданиях. Награды на кон-
курсе распределяются в двух 
категориях: «Великие дела 
для таллиннской молодежи» 
и «Великие дела таллиннской 
молодежи». Отдельно выда-
ется особый приз «Дружелюб-
ное по отношению к детям 
и молодежи дело». Помимо 
этого ожидаются номинанты 
на звание таллиннского мо-
лодежного работника года, 

чтобы отметить значительную 
и важную проделанную работу 
тех, кто содействует развитию 
молодежной работы в городе. 
Кандидатов можно предста-
вить также на конкурс друже-
любных к детям и молодежи 
предприятий. 

Срок завершения конкур-
са «Великие дела» 15 ноября 
2016 года. Дополнительная ин-
формация на домашней стра-
нице www.tallinn.ee/suured-
teod. Конкурс проводится уже 
в 12-й раз. Получатели наград 
будут объявлены на торже-
ственном гала-мероприятии, 
которое состоится в декабре.  

Улица Виру прошла курс обновленияКонкурс деятелей молодежной работы 

В то время, когда политическое 
общение между Эстонией и Рос-
сией не в лучшем состоянии, 
особенно важно сохранять куль-
турные и межчеловеческие связи 
между двумя соседними государ-
ствами, поскольку полная изоля-
ция не идет на пользу ни одному 
государству. Понимая это, Тал-
линнская городская управа счита-
ет глубоко личным делом разви-
тие культурного обмена с одной 
из мировых  культурных метро-
полий – Санкт-Петербургом.  

Подписанный в 1999 году договор 
о культурном обмене и сотрудниче-
стве положил начало традиционным 
культурным встречам двух городов. 
С 13 по 15 октября состоялись оче-
редные «Таллиннские встречи в 
Петербурге», где жителей города на 
Неве ознакомили с тем, что могут 
предложить музыканты, художники и 
деятели культуры эстонской столицы. 
Программа культурных дней была 
разнообразной и интересной и тепло 
принята публикой. 

На любителей музыки произвел 
глубокое впечатление концерт Тал-
линнского камерного оркестра под 
управлением дирижера Ристо Йоо-
ста, где были исполнены «Иллюзия» 
Эркки-Свена Тюйра и концерт для 
фортепьяно N 2 Моцарта с участием 
выдающегося пианиста Калле Ранда-
лу, находящегося сейчас несомненно 
в наилучшей форме. Слушая Моцарта 
в одном ряду с произведением со-
временного эстонского композитора, 
слушатели понимали, что истоки хо-
рошей музыки, несмотря на различия 
звучания и нарратива, всегда остаются 
теми же. Во второй половине концер-
та к нашему оркестру присоединился 
исполняющий классический cross-over 
ансамбль народных инструментов 
из Петербурга «Терем-Квартет». Свою 
роль в успехе концерта сыграла пре-
красная акустика зала Государствен-
ной академической капеллы.     

Для поклонников легкой музы-
ки в Театре эстрады имени Аркадия 
Райкина дала концерт неутомимая и 
моложавая Анне Вески, которая для 
многих петербуржцев продолжает 
оставаться синонимом увлекательной 
популярной музыки и захватываю-
щего исполнения. И на этот раз Анне 
встретили бурными аплодисментами, 

Таллиннские встречи в Петербурге

а ностальгические воспоминания за-
ставили кое-кого из слушателей украд-
кой смахнуть слезу умиления. 

В зале Санкт-Петербургской фи-
лармонии трио Тыну Найссоо испол-
нило бессмертные и всегда по-новому 
звучащие композиции. Тыну Найссоо 
и его спутники еще раз продемонстри-
ровали неограниченные возможности 
джаза как музыкального стиля. Кон-
церт прозвучал свежо и подарил му-
зыкальным гурманам радость узнава-
ния. Вместе с коллективом выступил 
популярнейший в Петербурге и России 
джазовый музыкант и композитор Да-
вид Голощекин.    

«Изюминкой» в серии концертов 
стал несомненно один из лучших ис-
полнителей русской церковной музы-
ки – Orthodox Singers под управлением 
Валерия Петрова. Помимо духовной 

музыки, хор исполняет также произ-
ведения эстонских композиторов и 
лучшие образцы мировой и русской 
хоровой музыки. Высокопрофессио-
нальная программа, предложенная 
в Петербурге, достойно представила 
Таллинн как важный центр хоровой 
музыки. 

Музыкальную программу высо-
кого уровня в качестве равноценного 
партнера поддержало изобразитель-
ное искусство. В Петропавловской кре-
пости проходила выставка скульптур 
животных и пастелей скульптора Тауно 
Кангро. Было представлено более 30 
бронзовых скульптур и почти 80 па-
стелей на темы животных. Мощная 
и одновременно пластичная манера 
исполнения понятна широкому кругу 
любителей искусства и петербуржцы 
не были исключением. Восхищенных 

фантазией художника посетителей 
можно было увидеть на выставке с 
утра до вечера. 

В галерее Государственной ака-
демической капеллы была устроена 
выставка членов секции живописи 
Эстонского союза художников «Встре-
ча». Лучшее из эстонской живописи 
представили своими работами Тийу 
Палло-Вайк, Анатолий Страхов, Саския 
Ярве, Маури Гросс, Херлет Хельвисто, 
Эйнар Вене, Анне Пармасто, Нелли 
Дрелл, Лаури Силлак, Свен Саар, Андро 
Кеэп, Малль Нукке, Юссь Пихо, Маарит 
Мурка, Андрес Коорт, Яан Таммик и Уно 
Роосвальт. Выставка предложила об-
зор многогранности эстонского искус-
ства и поиска новых выразительных 
средств. 

В Санкт-Петербургском ака-
демическом театре комедии им.  

Н. П. Акимова Таллиннский городской 
театр сыграл спектакль по пьесе бри-
танского драматурга Дж. Б. Пристли 
«Время и семья Конвей». Постановка 
Нюганена, всего за две недели до этого 
получившего в Эрмитажном театре в 
Петербурге престижную премию «Бал-
тийская звезда», вновь подтвердила, 
что представленный с помощью про-
думанных театральных образов посыл 
достигнет сидящих в зале, невзирая на 
языковой барьер и культурные раз-
личия.  

«Таллиннские встречи в Петер-
бурге» познакомили с многообразием 
нашей творческой жизни и помогли 
жителям второй российской столи-
цы лучше понять Эстонию и время, 
в которое мы живем. Культура – это 
богатство, делясь которым никто не 
обеднеет. Теперь будем ждать от-

ветного визита деятелей культуры из 
Петербурга. Традиция сохраняется, 
человеческие контакты остаются не-
изменными и, конечно, улучшатся 
и межгосударственные отношения. 
Нам нужно только трудиться во имя 
этого. 

Фото Дмитрия Повилайтиса

Айни Хярм

руководитель Таллиннского 
департамента культуры

Raepress
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

С наступлением осени возвращается к нам и 
тема простудных заболеваний.  Вот уже и Де-
партамент здоровья сообщает  о первом в этом 
году зафиксированном случае заболевания 
гриппом.  Растет и количество тех, кто под-
хватил инфекцию верхних дыхательных путей. 
Люди, почувствовавшие недомогание, обычно 
говорят, что заболели гриппом,  в то время как 
в действительности заболели обычной просту-
дой, и врачи чаще всего в таких случаях ставят 
диагноз – острая респираторная  вирусная ин-
фекция, ОРВИ.

ОРВИ и грипп вызываются вирусами. Од-
нако грипп – тяжелое заболевание, которое 
ежегодно приводит к смертельным случаям, 
опасное своими осложнениями, а ОРВИ лишь 
изредка наносит серьезный вред организму, 
хотя и доставляет массу неприятных ощущений 
больному. 

Грипп обычно начинается с внезапной ли-
хорадки,  температура тела  резко повышается 
и состояние человека чаще всего настолько 
ухудшается, что ему необходимо срочно при-
лечь. При гриппе возникает раздражение в 
горле или боль, сухой кашель, озноб с дрожью, 
потливость, ломота в мышцах и теле. Симпто-
мы ОРВИ проявляются обычно медленнее и 
ограничиваются местными проявлениями в 
носоглотке. Может возникнуть кашель, чиха-
нье, боль в горле, заложенность носа или на-
сморк. Если температура тела и повышается, то 
медленно. В большинстве случаев ОРВИ про-
ходит в течение 5-7 дней, хотя кашель может 
сохраняться значительно дольше.

Грипп, как и любая острая  вирусная   ин-
фекция, –  чрезвычайно заразное заболева-
ние. Очень неприятная особенность вируса 
гриппа: он передается не только от больного 

человека к здоровому при непосредственном 
контакте, но и от внешне здорового (находяще-
гося в периоде инкубации) человека, а также 
через различные предметы, на которые по-
пали вирусы от больного. На твердых поверх-
ностях вирус гриппа сохраняет жизнеспособ-
ность в течение нескольких часов, т. е. человек 
может заразиться, побывав в помещении, где 
ранее находился больной (или человек в инку-
бационном периоде, т. е. уже зараженный, но 
пока не заболевший), без непосредственного 
контакта с носителем вируса. Помимо того, 
что грипп тяжело переносится сам по себе, он 
еще способен давать весьма опасные и даже 
смертельные осложнения. Среди осложнений 
гриппа чаще всего встречаются пневмонии, 
судорожный синдром у детей, кардиты (пора-
жение сердца), стеноз гортани, отиты и т.д. Так-
же стоит упомянуть о неизбежном обострении 
или утяжелении течения на фоне гриппа уже 
имеющихся хронических заболеваний. И хотя 
осложнения гриппа неспецифичны и могут 
возникать при других ОРВИ, при гриппе риск 
осложнений все-таки намного выше – в разы 
и десятки раз, если сравнивать, например, с 
рино- или аденовирусами. Ну а лечение пнев-
монии, вызванной именно вирусом гриппа (а 
не присоединившейся бактериальной флорой), 
до сих пор малоэффективно даже в условиях 
стационара.

Иммунитет к вирусу гриппа приобретают 
только переболевшие или привитые люди. 
Однако этот иммунитет типоспецифический: 
действует в отношении только определенного 
типа вируса (иногда на несколько близких ти-
пов), а их существует огромное количество, они 
постоянно мутируют, и каждый год эпидемию 
вызывает только один или два подтипа вируса. 

Именно поэтому когда-то полученный имму-
нитет оказывается бесполезным при большин-
стве следующих вспышек инфекции.

Всем жителям нашей страны, которые 
долгие девять месяцев находятся в клима-
тических условиях,  далеких от комфортных, 
прекрасно известны способы профилактики 
и лечения простудных заболеваний и гриппа, 
поэтому я не буду на этом останавливаться. 
Но считаю очень важным сказать, что, по-
чувствовав недомогание, не стоит проявлять 
ненужный героизм, и при появлении первых 
признаков заболевания необходимо остаться 
дома, сообщить своему семейному врачу и 
выполнить все его рекомендации. Скорее всего 
ничего непоправимого в ваше отсутствие на 
работе не произойдет, но вы обезопасите окру-
жающих вас людей от заражения.

Пока единственным и самым эффектив-
ным способом защиты от гриппа является 
вакцинация. Ослабленный, убитый вирус или 
его компоненты, поступив в организм чело-
века, провоцируют выработку специфических 
защитных антител. Образовавшиеся антитела 
при встрече с уже настоящей инфекцией бы-
стро уничтожают попавшие вирусы или боль-
шую их часть. Выработка антител завершается 
через 2–4 недели после вакцинации, а пост-
прививочный иммунитет остается активным в 
течение 10–12 месяцев.

Состав вакцины от гриппа ежегодно ме-
няется. ВОЗ постоянно собирает различные 
данные (сведения о подтипах вирусов гриппа 
во время эпидемий, прошлогодние активные 
вирусы и т. д.) и прогнозирует, какие штаммы с 
наибольшей вероятностью вызовут эпидемию 
в этом году – их-то и включают в состав вакци-
ны.

Вакцинацию целесообразно проводить в 
начале сезонной циркуляции гриппа – с сен-
тября по ноябрь. Если  прививка будет сделана 
в этот период, к началу эпидемии у вас будет 
хорошо сформированный иммунитет. Но если 
вы по какой-то причине не смогли в это время 
сделать прививку, допускается вакцинация в 
разгар эпидемии, которая помогает снизить 
риск тяжелых осложнений гриппа.

В нашей стране вакцинация от гриппа не 
является обязательной, и кроме того, вам при-
дется раскошелиться, так как эта услуга не ком-
пенсируется Больничной кассой. Однако если 
вы не хотите провести две недели в постели,  да 
еще и подвергнуть себя риску тяжелых ослож-
нений, то обязательно сделайте это. Дально-
видные работодатели могли бы позаботиться 
о своих работниках, избежав тем самым про-
стоев и многочисленных больничных.

Берегите себя и будьте здоровы!

Угроза гриппа

Баня в современном мире – это  пре-
красная возможность провести время 
с пользой. Ведь всем известно, какое 
положительное влияние оказывает 
посещение бани на организм челове-
ка:

• Повышает иммунитет. Путем перепада 
температур запускается процесс закалива-
ния.
• Очищает организм от токсинов и шлаков, 
что происходит благодаря расширению 
пор.
• Усиленное потоотделение ускоряет обмен 
веществ,  что положительно сказывается на 
работе всех органов организма.
• Нормализуется кровяное давление бла-
годаря расширению капилляров под дей-
ствием высокой температуры.
• Баня хороша для профилактики таких за-
болеваний, как ангина, синусит, бронхит, 
радикулит.
• За счет улучшения кровообращения, лим-
фотока и выведения излишков жидкости 
баня способствует похудению и избавлению 
от целлюлитной «апельсиновой корки». 
• После бани значительно улучшается снаб-
жение кожи кислородом, что способствует 
омоложению кожи, повышению ее эла-
стичности, сужению пор.
• После бани существенно улучшается цвет 
кожи, уходят отеки, уменьшаются мешки 
под глазами.

Не упускайте возможность позаботиться о 
своем организме! Приходите в баню.

Баня 
сохраняет 
здоровье 

Планировать баню на ул. Рауа (нынешний 
адрес ул. Рауа, 23) начали уже в 1936 году. Три 
года назад здание претерпело основатель-
ное обновление и превратилось в самую со-
временную сауну в Таллинне. День открытия 
реновированной бани Рауа 13 октября 2013 
года стали праздновать как день ее рожде-
ния.    

Старейшина Кесклинна Алар Няэме при-
гласил на день рождения бани Рауа: «Советую 
следовать настоящим банным традициям и 
в их духе хорошенько попариться с веником, 
чтобы изгнать из себя гнев и тем самым поза-
ботиться о теле и духе». 

На этот раз Кесклиннаская управа подго-
товила и свои подарки по случаю дня рожде-
ния бани. Если обычно баня Рауа предлагает 
массаж веником, то в день рождения этому 
предшествовала и лекция об оздоравлива-
ющем воздействии хлестания веником – и 
все это по ценам дня рождения. Веники всем 
предоставлялись бесплатно. Кроме того, 
можно было протестировать всевозможные 
показатели здоровья и продегустировать 
оздоровительные банные напитки. Заведую-
щий баней Сергей Геллер сказал, что посети-
телей в бане собралось очень много, и чтобы 
гарантировать себе вход, многие купили 
билет в предварительной продаже. «Наша 
баня во всех отношениях современна, – ут-
верждает Геллер. – Если кому-то не нравится 
сидеть в бане с другими, можно делать это 
приватно либо в часовой бане, либо в часо-
вой ванне, или даже под часовым душем. Все 
эти возможности в нашей бане имеются».  

В бане Рауа прошел праздник веника

Владимир Афанасьев

хирург-онколог

15 октября баня Рауа 
отмечала свой день 
рождения праздником 
веника.

В ночь на воскресенье, 30 октября 
в 4 часа утра Эстония переходит на 
зимнее время. Стрелки часов следует 
перевести на час назад.

На зимнее время переходят все стра-
ны Европейского союза. Переход на летнее 
время произойдет в последнее воскресе-
нье марта. 

Лето 
заканчивается 
переходом на 
зимнее время

Если вы не 
получили 

газету?
Издание Kesklinna  

Sõnumid выходит регулярно в 
последнюю пятницу каждого 

месяца. Если к субботе Вы 
не получили газету - просим 

оповестить нас по  
электронной почте  

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee  
или по телефону 6457 229.
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Исследование постоянных жите-
лей Старого города предложило 
рекомендации того, как затор-
мозить уход жителей из Старого 
города и увеличить постоянное 
население. 

Старый город в Таллинне, по-
добно другим городам Европы, все 
больше становится  тематическим 
парком, напоминающим музей на 
открытом воздухе, где постоянных 
жителей остается все меньше. Однако 
приезжающие сюда туристы, как и 
сами местные жители, хотят видеть 
живой город. 

По предложению Общества 
Старого города, Таллиннский универ-
ситет провел исследование, чтобы 
выяснить условия, при которых среда 
Старого города будет привлекать по-
стоянных жителей, предпочитающих 
стабильный и уместный здесь жиз-
ненный уклад. Целью было также 
предложить решения, подходящие 
для нашего правового пространства и 
социально-экономического положе-
ния, относительно того, как увеличить 
число постоянных жителей. К проекту 
привлекли также Общество Старого 
города. 

Для того чтобы выяснить меры, 
которые помогли бы улучшить каче-
ство жизни в Старом городе, сконцен-
трировались на шести важных сфе-
рах: общая функция  и роль Старого 
города и расстановка приоритетов в 
решении проблем; организация до-
рожного движения и парковка; шум 
и беспокоящая жителей деятель-
ность развлекательных заведений; 

процессы в сфере недвижимости с 
целью выяснения того, кто желает 
переселиться из Старого города и кто 
поселиться в нем, и каковы причины 
этих передвижений; другие обстоя-
тельства, связанные с жилой средой, 
которые могут быть помехой для 
жизни в Старом городе; опыт сходных 
с Таллинном городов при организа-
ции их жизни и быта. 

В исследовании приведены, на-
пример, меры, которые можно было 
бы применить быстро и без больших 
расходов: препятствие проезду через 
Старый город, переход на т. н. узловую 
систему, переорганизация некоторых 
транспортных схем и т. д. 

В качестве одной из самых 
острых проблем было указано нару-
шение ночного покоя и общественно-
го порядка, а также нанесение ущер-
ба имиджу Старого города со стороны 
ночных клубов и баров. Решение этой 
проблемы осложняют трудности в на-
хождении точки равновесия между 
коммерческими интересами и ин-
тересами жителей Старого города. 
В исследовании пришли к выводу, 
что проблема в принципе решается 
более радикальным или менее ради-
кальным способом –  значительно со-
кратить время работы заведений или 
заключить с владельцами заведения 
такое соглашение о сотрудничестве, 
посредством которого развлекатель-
ное заведение сумеет обеспечить 
ночной покой жителей.  

Исследование приводит в ка-
честве одной из рекомендаций рас-
ширение пособий на реновацию в 

соответствии с финансовыми воз-
можностями и содействие долгосроч-
ным отношениям аренды, а также 
ограничение роста гостевых квар-
тир. Можно было бы ввести также в 
Старом городе зонирование, которое 
точнее определило бы приоритетные 
функции в различных частях Старого 
города. 

В исследовании пришли к выво-
ду, что следует уточнить направления 
перспективного развития Старого 
города и модель функционирования 
и ввести их в программу развития 
Старого города. Конкретно рекомен-
довали взвесить прекращение проез-
да через Старый город, в то же время 
осторожнее относиться к решениям, 
связанным с крупными инвестиция-
ми, которые и в будущем удовлетво-
ряли бы преимущественно интересы 
автовладельцев. Без т. н. слишком 
шумливых видов деятельности, свя-
занной с проведением досуга, осо-
бенно, если это происходит в ночное 
время, исторический Старый город 
несомненно проживет, утверждается 
со ссылкой на опыт других городов. 
«Опыт как Бремена, так и Любека, 
показывает, что именно с туристами 
связан большой потенциал торговли 
для городского хозяйства», – гово-
рится в выводах исследования. 

Руководил исследованием про-
фессор Таллиннского университета 
Эрик Терк, в полном объеме его мож-
но прочитать в инфосистеме иссле-
дований на веб-странице Таллинна: 
http://uuringud.tallinnlv.ee/document.
aspx?id=11637

Исследование постоянных жителей 
Старого города

Регистрация на месте с 11.30 
Синхронный перевод на русский язык

Та л линнск а я конференция  
жи лищного хозяйс тв а 

19 ноября 2016 нача ло в 12.00
Центр к ульт уры К а я,  Э.Ви льд э тее 118,  Та л линн

Темы:

< Безопасность в квартирном товариществе
< Безопасность балконов
< Безопасность газового оборудования
< Современная вентиляция с возвратом тепла
< Установка камер наблюдения

Город начинается с дома!

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

Психология

История и культура
Таллинна

Государственные науки

Здоровье

Марина Дунаева, таллиннский гид

Александр Айдаров, советник отдела 
культурного многообразия Министерства 
культуры ЭР 

Александр Пооль, банный мастер

Женщина в истерике: что 
делать?

История Таллинна в названиях 
башен крепостной стены

Староверы в Эстонии: вопросы 
взаимодействия религии и туризма

Баня как источник здоровья

2 ноября 2016 г.

16 ноября 2016 г.

23 ноября 2016 г.

30 ноября 2016 г.

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

14.00-15.30

14.00-15.30

14.00-15.30

1

3

4

5

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

История и культура
Таллинна

Юрий Мануйлов,  куратор Музея русской  
иконы

Музей русской иконы 
в Таллинне

9 ноября 2016 г. 14.00-15.302

Елена Матвеева, психолог

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

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

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

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

Ночной гул в т. н. «Бермудском треугольнике» в 
Старом городе вызывает недовольство у жителей.
Фото Анны Николенко

OÜ Checklist Услуги для пожилых
Принося теплоту заботы...

Наши услуги обеспечат Вам 
достойное, золотое время старости, 

а так же и чувство уверенности в 
сегодняшнем и завтрашнем дне.

Узнай подробнее:  
www.seeniorteenused.ee

e-mail: info@seeniorteenused.ee
tel 5052576; 5 046528
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KULTUURITEATED

28. oktoober 2016

Keskaegsete piparkookide meister PETRUS KURPPA Soomest 
kutsub meistritarkustest lahkesti osa saama

26. ja 27. novembrer 2016
kell 12–17

Hopneri Maja
(sissepääs Vanaturu kael 3)

ADVENDIAEG VANAS KAUPMEHEMAJAS

 www.hopnerimaja.eu

Piparkoogikamber • Küünlakamber • Pakutrükk
Lasteetendus • Keskaegsete peakatete töötuba

Teadmistekamber • Hopneri Maja ringkäik
Keskaegsed tantsud 

Kaupmehed hea ja paremaga

Sisseastumistasu 4€ / Lapsed kuni 12 aastat tasuta

Isand Hopneri piparkoogituba

3.10. Meeli Lass  (sopran), Kristiina Hoidre (orel) 
10.10. Ott Indermitte (bariton), Hille Poroson (orel)

17.10. Olga Gams (orel)
24.10. Kaljo Johannson (tenor), Pille Metson (orel)
31.10. Marju Riisikamp (orel), Kaidi Ugandi (viiul)

Sissepääs vaba, annetus koguduse muusikatöö heaks

Muusikatunnid Püha Vaimu kirikus
Esmaspäeviti kl 18

Maailma -
  rändurite 

Klubi
E 12. september kell 18 • VALDEK UDRIS
Minu Indoneesia
Pärast 2009. a. Indoneesia retke oli selge, et seljakotireisist Indonee-
siasse saab olla parem vaid … uus seljakotireis Indoneesiasse, eesmär-
giks läbida rada, mida siin-seal nimetatakse „Green-” või ka „Horisontal 
Everest“. 2013. aastal saigi see teoks koos kolme hea sõbraga, kes tu-
lest, veest ja vasktorudest läbi käinud matkahundid.

E 17. oktoober kell 18 • PEETER VÄHI
Maailma rahvaste ja hõimude 
abielusuhted
Eestis ja üldse kristlikus Läänemaailmas levinud mehe ja naise koos-
elu pole kaugeltki iseenesestmõistetav kõikjal. On rahvaid, kellel esi-
neb mitmenaise- või mitmemehepidamist, on külasid, kus „kõik on abi-
elus kõigiga”, on usutunnistusi, mis võimaldavad abielu sõlmimist vaid 
üheks ööks, on piirkondi, kus poiss ja tüdruk pannakse paari lapseeas 
jne. Maailmarändur Peeter Vähi annab ülevaate sellest, milliseid me-
he-naise suhteid esineb Aasia, Aafrika, Ameerika ja Okeaania rahvastel 
ja hõimudel.

E 14. november kell 18 • ANDRES KARU
Põnevaid juhtumisi mäevallutustelt ning 
matkadelt maailma erinevais paigus
Matkamine kas meeldib või ei meeldi. Ja kui meeldib, siis pole vahet 
kas sa istud vabal momendil kanuusse või ratta selga, kas matkad ra-
bades või hoopis läbi kõrbete. Kas ronid mägedes või sõidad koertera-
kendil üle Gröönimaa. Ning kas matkad Eestis või mujal. Igal juhul oled 
matkaja. Mina ronin mägedes. Eesmärgiks olen endale seadnud tõusu 
iga riigi kõrgeimale tipule ning tänaseks sellest eesmärgist täitnud vei-
di üle kolmandiku.

E 12. detsember kell 18 • KUNNAR KARU
Matka- ja reisiaasta 2016
Oma eredamaid reisimuljeid 2016 matka-aastast jagab Nipernaadi 
Kunnar Karu, kelle matkaplaanidesse mahtusid 2016. aastal Assoorid, 
Kaskaadid USA’s läänerannikul, Euroopa Alpide kõrgeim tipp Mt Blanc, 
Kazbek’i mäetipp Gruusias, sügisene Halti ja ruska värvides tundra ning 
Mehhiko kõrgeimad vulkaanid.

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

LASTE
VANAMUUSIKA-
STUUDIO
Muusikaring eelkooliealistele lastele (3–6a) 
Igal laupäeval alates 8. oktoober • kell 12.00–13.00

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

Ringi eesmärk on  pillimängu, laulmise 

ja mängulise tegevuse kaudu laste

loovuse, musikaalsuse, laulmisoskuse 

ja rütmitunde arendamine. 

Toetume

pärimusmuusikale ja lastelauludele, 

mängime rütmi-, laulu- ja liikumis-

mänge.

Õpetaja MARIA STAAK 

(vanamuusika ansambel Rondellus)

18 € / kuu
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Raudselt puhtaks 
juba aastast 1936!

Raua tn 23 Tallinn Harjumaa 10124
Tel.: 622 94 95  
E-post: info@rauasaun.ee
www.rauasaun.ee 

Üldsaunad 
 Tunnisaunad  

 Tunnidušid

28. oktoober 2016

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

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

Vaata pakkumisi:  www.1partner.ee

OST    MÜÜK    ÜÜR 

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

50 10 648
66 84 700

Margit
Lipstuhl

TULE
KONSULTATSIOONILE!

< TURVALISUS KORTERIÜHISTUS
< RÕDUDE TURVALISUS
< GAASISEADMETE OHUTUS
< KAASAEGNE SOOJUSTAGASTUSEGA VENTILATSIOON
< TURVAKAAMERATE PAIGALDAMINE

REGISTREERIMINE ALATES 11.30 KOHAPEAL
SÜNKROONTÕLGE VENE KEELDE

Tall inna
ELAMUMAJANDUSKONVERENTS

19. NOVEMBER 2016 ALGUS 12.00
KULTUURIKESKUS KAJA, E.VILDE TEE 118, TALLINN

Linn algab kodust!

TEEMAD:

TULGE TANTSIMA

SIIN VÕIB 
OLLA SINU 
REKLAAM!

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

OÜ Checklist Seeniorteenused
Jagades hoolivat soojust...

Tagame Teile oma koduteenustega 
väärika seenioripõlve 

ja kindlustunde oleviku ning  
tuleviku suhtes!

Uuri lisa: www.seeniorteenused.ee
e-mail: info@seeniorteenused.ee

tel 5052576; 5046528


