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1. oktoober

Ravikindlustuseta 
elanikke aitab 
Kopli polikliinik

Reaalkooli õpilased 
võitsid medaleid

Liikumine 
on elu

TALLINNA KESKLINNAS ELAB 
60 848 INIMEST.
Augustis suurenes linnaosa elanike 
arv 183 võrra (kogu Tallinnas 604 
võrra). Kesklinnas on aasta algusest 
lisandunud 962 elanikku ehk linna-
osadest enim (linnas kokku 2444).
Allikas: rahvastikuregister, 1. september 2016

Pikki päevi kontorilaua taga töötades, lõuna- 
tunnil rasvast kiirtoitu ahmides ja mugaval 
autoistmel lösutades kogunevad liigsed  
kilod, maad võtab vaimne loidus ja korraga 
märkame, et tervis hakkab käest minema. 
Selle vastu aitab mõõdukas liikumine, kas-
või tunnike päevas jalutades, rulluiskudel või 
jalgrattaga sõites. Ka ühissõidukit kasutada 
on etem kui autoga uksest ukseni kulge-
da – enesetunne paraneb ning ummikutes  
nüristunud närvikava korrastub. Rääkimata 
sellest, et iga tänavalt eemale jääv auto  
tähendab puhtamat linnaõhku. 

Kõike seda tuletas meelde keskkonna-
sõbraliku liikumise kuu.

Mida tehti?
Kuu avati Kesklinnas Uue Maailma tänava-
festivalil. On sümboolne, et selle au sai en-
dale just Uue Maailma rahvas, kes on juba 
aastaid edendanud kohalikule identiteedile 
ja kogukonnatundele toetuvat aktiivset ning 
säästlikku eluviisi. Samuti on tähendusrikas, 
et tänavafestivali ajaks tekkis Kesklinna uus 
jalakäijateala. Igaüks, kes sellel suurepärasel 
festivalil osales, tundis, kui mõnus on jaluta-
da Uue Maailma veetlevail tänavail, ilma et 
peaks linnaruumi autodega jagama. 

Ehk tuleks siit tuleviku tarvis talletada 
teadmine, et linnasüdame kõrval väärivad ja-
lakäijatealade loomist ka meie suurepärased 
puitasumid. Nende ajaloolist miljööväärtus-
likku rikkust oleme seni turismiobjektina 
kindlasti liiga tagasihoidlikult tutvustanud. 

Teine jalakäijateala sündis 18. septemb-
ril peetud Lasnamäe autovabal päeval, kui 
Pae tänava kant oli liiklusele suletud. Ka see 
tänavapidu andis positiivse kogemuse ning 
lisas tõsiseltvõetavust eesmärgile luua nii 
Kesklinnas kui ka muudes Tallinna asumites 
jalakäijaid ja kergliiklust soosiv keskkond. 

Jalakäijatele soodsama linnaruumi 
arendamise raskuspunkt langeb mõistagi 
Kesklinnale, sest siin asuvad vanalinna ja 
Kadrioru pargi näol suurimad jalakäijatealad. 
Peagi avatav renoveeritud Viru tänav lisab 
vanalinna ruumilist kvaliteeti. 

Üha enam hakkab ilmet võtma uue pea-
tänava visioon. Keskkonnasõbraliku liiku-
mise kuu oli sobiv aeg, et minna edasi ka 
selle teemaga ning tutvustada senitehtut ja 
plaanitut linlastele. Rahvusvahelisel auto- 
vabal päeval, 22. septembril toimus Hobu-
jaama platsi sündmuste ruumis rahvakoos-
olek, kus sai uue peatänava kontseptsiooni-
ga põhjalikult tutvuda. Abiks olid  abilinnapea 
Arvo Sarapuu, linnaarhitekt Endrik Mänd, 
arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg,  
liikuvusekspert Marek Rannala ja arhitektuuri- 
võistluse võitjad. 

Rahvakoosolekul arutleti, milline võiks 
olla kaasaegne kesklinnaruum. Millised on 
trendid, suundumused, millist peatänavat 
vajab rahvas? Millised Eesti linnasüdamed 
meile meeldivad? Millised välismaa linnad 
meid võiksid inspireerida? Kas võtta eeskuju 
teistest linnadest ja nende vigadest ka õppi-
da? Nagu näha, oli küsimusi palju.

Rõõmustas, et uue peatänava puhul on 
hakatud mõistma projekti eesmärki, väljen-
dada suure osa linlaste ootusi. Õnneks on 
jäädavalt möödas aeg, kui tänavate projek-
teerimisel peeti ainsaks õigustatud lahen-
duseks lihtsustada autodega liiklemist, selle 
asemel tegeletakse linnaruumi tasakaalusta-
tud arenguga.

Muidugi ei piirdunud keskkonnasõbraliku 
 

liikumise kuu üritused vaid nende kolmega, 
millele eraldi tähelepanu juhtisin. Toimus 
kümneid ettevõtmisi, linlasi kutsuti ekskur-
sioonidele ja matkadele, rulluisutama ning 
rattaga sõitma. Populaarsust on võitmas 
Kesklinna valitsuse korraldatavad kepikõnni- 

Tallinna elanike registrisse kuuluvatele ravi- 
kindlustamata isikutele osutatakse alates 
1. septembrist ambulatoorset abi Lääne-
Tallinna keskhaigla Kopli polikliinikus aad-
ressil Sõle 63. 

Abi saab esmaspäeval, kolmapäeval ja 
neljapäeval kella 10–18 ning teisipäeval ja 
reedel kella 8–16. Patsiente võtavad vastu 
arst-kirurg ja õde. 

Statsionaarne järelravi ravikindlustamata 
patsientidele on Kallavere haiglas aadressil 
Haigla 2, Maardu linn. Kontaktisik on haigla 
ravijuht Rita Vissak, tel 606 0870, e-post rita.
vissak@kh.ee. 

Päästeameti ettekirjutuse tõttu on lõpeta-
tud ravikindlustamata isikutele ambulatoorse 
ja statsionaarse abi osutamine Ida-Tallinna 
keskhaigla Magasini üksuses.

Vaata ka...
Lk 2 Hurraa õpetajatele!

Lk 3 Esseekonkurss  
gümnasistidele

Lk 4 Toetused abivajajatele

Lk 8 Sotsiaalkeskuse hooaeg 

treeningud Toompargis. Võimalus liikuda, 
oma tervist ja füüsilist vormi parandada 
oli kuu vältel kõigil linlastel ja seda kasutati  
aktiivselt.

Mida liikuvuskuu õpetas?
Vaadates tagasi septembri jooksul toimu-
nud liikuvusüritustele, teeb erilist rõõmu, et 
osalejaid jätkus kõigist vanuserühmadest, 

alates lasteaiamudilastest ning lõpetades 
väärikas vanuses memmede-taatidega. 

Viimasel ajal räägitakse, et pooled lap-
sed on muutunud ülekaaluliseks. Kui sep-
tember aitas tõsta laste ja noorte huvi liiku-
mise vastu, on meil edaspidi vähem põhjust 

nende rasvumise pärast muretseda. 
Ajal, mil elanikkond vananeb ning ku-

lutused arstiabile ja ravimitele paratamatult 
kasvavad, on tähtis teha kõik võimalik ka 
eakate elukvaliteedi parandamiseks. Kui 
suunata neid hoolitsema rohkem oma füüsi-
lise vormi eest, ei ole tarvis nii palju kuluta-
da arstijärjekordades ootamisele aega, mida 
on meeldivam veeta jalutades või kepikõndi 
tehes. Uuringutest on selgunud, et 30.–40. 
eluaastateni langeb füüsiline aktiivsus dras-
tiliselt. Liikuvuskuu üks eesmärk oli tuua ka 
see põlvkond mugavustsoonist välja ning 
panna oma tervise eest enam hoolitsema. 

Loodan, et liikuvuskuu idee autovabast, 
atraktiivsest, rõõmu ja tervislikke liikumis-
võimalusi pakkuvast linnaruumist ei kao 
kuu lõppedes tähelepanu keskpunktist. 
Edaspidigi on kasulik järgida põhimõtteid, 
mis hoiavad meid kõrge vanuseni terve ja 
aktiivsena. Spordimehena olen kindel, et 
Eesti edulugu algab rahva tervisest.

Septembris oli kogu Tallinn haaratud mõttest, 
et linnaruumis on võimalik liikuda ka teisiti 
kui autoga; et keskkonnasõbralik, säästlik 
ja aktiivne eluviis pole üksikute veidrus, vaid 
ainus võimalus oma elukvaliteeti tõsta. 

Tartu rattamaratonil tegi Alar Nääme kaasa neljandat korda, kuid jalgrattal on kindel 
koht ka tema igapäevaelus.  

Alar Nääme 

Kesklinna vanem

Raepress

Reaalkooli gümnasistid võitsid Moskvas 
toimunud rahvusvahelisel õpilaste aine- 
olümpiaadil „The 1st Olympiad of Metro- 
polises” medaleid. 

Kõik olümpiaadil osalenud reaalkooli 
õpilased tulid seal ka medalile. Taavet Kalda 
võitis kuldmedali füüsikas, hõbeda said 
Kaarel Hänni matemaatikas ja Carel Kuusk 
keemias, pronksmedali aga Tähvend Uus-
talu ja Rao Zvarovski informaatikas. Lisaks 
kuulusid Tallinna delegatsiooni Mustamäe 
reaalgümnaasiumi esindajad. Kokkuvõttes 
jagas Tallinna õpilaste esindus kolmandat 
kohta Astana, Leipzigi, Riia, Almatõ, Pekingi 
ja Biškeki õpilastega. Olümpiaadil osalesid 
õpilasdelegatsioonid 22 linnast.

Loodan, et liikuvuskuu idee autovabast, 
atraktiivsest, rõõmu ja tervislikke 
liikumisvõimalusi pakkuvast 
linnaruumist ei kao kuu lõppedes 
tähelepanu keskpunktist. 
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Hurraa 
õpetajatele!
5. oktoobril tähistame õpetajate päeva. Eks igas koolis ole aegade 
jooksul kujunenud traditsioonid, kuidas seda olulist päeva ära 
märkida, ent lilled ja lugupidamisavaldused oma töösse kiindunud 
pedagoogidele on ilmselt ühine.

Õpetajate päev puudutab ühtviisi neid, kel koolitee alles pooleli, 
ja neidki, kelle lõpukellast on möödunud aastakümneid, sest eks ole 
me paljus oma õpetajate nägu. Koolist kaasa antud teadmistepagas 
ja oskus elus hakkama saada määravad nii edukuse ametis kui ka 
suutlikkuse hoida oma kodu ja peret.  

Õpetajatele mõeldes olen alati imestanud, kuivõrd kõrgeid nõud-
misi neile ühiskond esitab. Õpetajalt oodatakse ausust, kuigi elu meie 
ümber näib soosivat pooltõdesid ja katteta lubadusi jagavaid populis-
te. Õpetaja peab suutma võrdse mõistmise ja poolehoiuga kohelda 
kõiki oma õpilasi, vaatamata sellele, et avalikkuses levib ärategemise 
ja vihase kriitika mentaliteet. Õpetajal tuleb muuta õppeaine huvita-
vaks, sest kuidas muidu suudaks ta võistelda teleseriaalide roosa 
udu, näoraamatu sõnavahu ja kolletuva meediaga! Õpetaja peab si-
sendama lastesse armastust isamaa vastu, laskmata end eksitada ka 
kõrgele ametipostile seatud tegelaste näotutest sõnadest selle kohta, 
kuivõrd nad oma riigi ja rahva piiratust häbenevad. 

Me eeldame õpetajalt laitmatut käitumist, terastugevaid närve ja 
oskust säilitada rahu ka kõige keerulisemates olukordades. Õpetaja 
peab tegema kõik, et meie lapsed saaksid hakkama, ükskõik kuhu elu 
neid ka ei pillutaks. Õpetaja peab, on kohustatud, ei tohi jätta tähele-
panuta... Hea, et on vähemalt üks päev, kus õpetajad veidigi hinge 
tõmmata saavad, et siis jälle terve aasta superinimestena rassida! 

Eesti on väike riik, ent nii nagu ilm võib maakonniti kardinaalselt 
erineda, on meil piirkonniti äärmiselt suured lõhed ka elatustasemes 
ja võimalustes. Tallinna kesklinna tänases päevas peegeldub parim, 
mida oleme iseseisvusaastatel suutnud saavutada. Tänu sellele pole 
meie koolides probleeme ei õpilaste arvu ega õpetajaskonna komplek- 
teerimisega. Kesklinna koolidesse on suur tung ning lisaks linnaosa 
lastele tullakse siia õppima nii mujalt Tallinnast kui ka teistestki Eesti 
paikadest. 

Näib, et nõudlus tagab ka kvaliteedi. Pole imestada, et üleriigi- 
lises arvestuses olid 2015. aasta 20 edukaima õppeasutuse hulgas 
pooled Kesklinna koolid. Meie koolide edulugu kestab juba aastaid, 
andes tunnistust koolijuhtide pädevusest ning oskusest luua inspiree-
riv õhkkond. Kesklinna koolide kõrge tase on meie pedagoogide ühine 
saavutus, mis ühelt poolt kohustab marki hoidma, teisalt aga õhutab 
otsima uusi töömeetodeid ja innovaatilist ainekäsitlust. Nagu kogu 
meie elu, on ka kool kiires muutumises ning õpetajatel enestel tuleb 
pidevalt omandada uusi teadmisi, et ajale mitte jalgu jääda.

Tänapäeva õpilaste näol on tegemist sihiteadlike, haridust väär-
tustavate noorte inimestega. Õppimine ja tervislikud eluviisid on po-
pid, sest lasteni on jõudnud arusaam, et vaid teadmiste ja hea füüsi-
sega on võimalik teha tublisti tööd, mis omakorda on ainus tee oma 
unistuste täideviimiseks. 

Läbi aegade püsinud vastuolu reaal- ja humanitaarainete vahel 
pole enam nii otsustav, nagu veel kümnekonna aasta eest. Füüsikas 
tugev õpilane hindab ka teadmisi võõrkeeltes, oivik keemias hoiab en-
nast kursis kirjandusega. Kesklinna õpilased arenevad harmooniliste 
isiksustena, kelle suurtest tegudest tulevikus kindlasti kuuleme. Olen 
lootusrikas, et Kesklinna õpetajad annavad täna tunde mõnele tuleva-
sele Nobeli laureaadile, astronaudile või maailmanimega kunstnikule. 
Andekad ja tublid noored, kes igal aastal meie koole lõpetavad, ei pea 
läbi elama pettumust püstitatud eesmärgi saavutamisel. See, et nende  
tiivad kannavad, on meie õpetajate teene.

Soovin kõigile Kesklinna õpetajatele, et suudaksite ka edaspidi 
oma eriala armastada, jääda samasugusteks headeks õpetajateks ja 
toredateks inimesteks! Kuigi õpetajate päev on nagu sünnipäevgi vaid 
kord aastas, olete te meie ja meie laste jaoks olulised iga päev ja iga 
tund. 
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Järgmine Kesklinna Sõnumite number ilmub 28. oktoobril.

Tallinna aasta õpetajad
Tallinna aasta õpetaja 2016
Grüüne Ott lasteaed Sipsik
Anneli Laursoo lasteaed Pallipõnn
Elen Kõima Haraka lasteaed
Viktoria Beduhhina lasteaed Ojake
Liivi Listra lasteaed Pääsusilm
Tiiu Tammemäe Rõõmupesa lasteaed
Merike Müürsepp lasteaed Kikas
Kadri Pajo Gustav Adolfi  
 gümnaasium
Mari Tammur Ristiku põhikool
Monika Gorkin Rocca al Mare kool
Aade Veskimägi  Jakob Westholmi  
 gümnaasium
Anita Kalmus Merivälja kool
Katri Liivak Nõmme põhikool
Anu Kušvid Tallinna saksa  
 gümnaasium
Christina Lään Lasnamäe gümnaasium
Helina Reino Gustav Adolfi gümnaasium
Jonas Lemmik Õismäe gümnaasium
Natalia Presnetsova Pae gümnaasium
Eva Kalbus Tallinna 32. keskkool
Tiina Piisang Kopli ametikool

Aasta lasteaiaõpetaja auhind
Ülle Noor lasteaed Nõmmekannike
Marina Filinova Päevalille lasteaed
Merike Nurk Luha lasteaed

Aasta klassiõpetaja auhind
Maret Mesipuu Hilariuse kool 
Renna Marjundi Tallinna 21. kool
Marina Koprova Lasnamäe põhikool

Aasta klassijuhataja auhind
Rea Lillemets Pelgulinna gümnaasium
Heli Raidma Tallinna 21. kool
Helmi Kelle Kristiine gümnaasium

Aasta põhikooli aineõpetaja auhind
Galina Beljajeva Kadaka põhikool
Edith Asveit Südalinna kool
Helje Pukk Lilleküla gümnaasium

Aasta gümnaasiumiõpetaja auhind
Katrin Soika Gustav Adolfi gümnaasium
Ursula Paavel Pirita majandusgümnaasium
Toomas Reimann Tallinna reaalkool

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja auhind
Heli Molok Kopli ametikool
Aive Antson Tallinna teeninduskool
Meeta Heinaste Tallinna ehituskool

Aasta õppeasutuse juhi auhind
Katrin Luhaäär Ristiku põhikool
Kristina Märks Meelespea lasteaed
Kersti Nigesen vanalinna hariduskolleegium

Aasta noore õpetaja auhind
Esper Kaar Järveotsa gümnaasium
Olesja Kazeko Kopli noortemaja
Maarja Kell Tallinna reaalkool
Oksana Kokina Läänemere gümnaasium
Kristel Kotta Tallinna ühisgümnaasium
Maria Malzjomov Gustav Adolfi gümnaasium
Raili Mitt lasteaed Pallipõnn
Daana Ots lasteaed Männimudila
Maire Smirov Kadaka lasteaed

Lugupidamisega

Alar Nääme 

Kesklinna vanem

Tallinna parimaid õpetajaid tunnustatakse 7. oktoobril Lennusadamas aasta 
õpetaja galal. Tänavu pälvivad tunnustuse:   

Aasta klassiõpetaja Renna 
Marjundi oma väikeste õpilastega.

Aasta klassijuhataja Heli Raidma lõpetajatega Tallinna 21. koolist. 
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Siin trükiti esimene eestikeelne täielik piibel, mis ilmus 1739. aastal.

Tulevik on meie kätes! Tähistame reformatsiooni 
500. aastapäeva

Siinkohal pean tõdema, et järgnev 
üleskutse ei ole suunatud mitte 
ainult koolinoortele ja õpetajatele, 
vaid ka vanematele ja vanava-
nematele. Võimalik on võtta nii 
nooremad kui ka vanemad su-
gulased kampa ja panna kokku 
esseekirjutamise meeskond. Eel-
misel aastal pälvis Jaan Poskale 
pühendatud esseekonkursil teise 
koha Gustav Adolfi gümnaasiu-
mi õpilane, kelle juhendaja oli 
tema vanaema. Esimese koha sai 
meeskond Nõmme gümnaasiu-
mist – õpilane ja ajalooõpetaja. 
Põhiline on kirjutaja pealehakka-
mine ja juhendaja valmidus õpi-
last suunata.

Rahvarinde muuseum kutsub 
esseekonkursil „Taasiseseisvu-
nud Eesti Vabariik: tulevik on meie 
kätes” pealinna gümnasiste kirja 
panema oma mõtteid veerand-
sada aastat tagasi iseseisvuse 
taastanud riigi tulevikust ja ise-
enda rollist selles. Essee teema 
on piisavalt avar, võimaldamaks 
siduda igaühe huvide ja arusaa-
made kohaselt omavahel eilset, 
tänast ja homset päeva. 

Üle kuu aja tagasi tähistasime 
taasiseseisva Eesti Vabariigi  
25. aastapäeva pidulike kõnede, 
üle Eesti toimunud kontsertide ja 
suuremate või väiksemate vastu-
võttudega, mille eesmärk oli tun-
nustada neid, kes alustasid kord 
tundmatut teed, et Eesti saaks 
jälle Vabariigiks. 25 aastat hiljem 
õpivad gümnaasiumides noored, 

kes on sündinud juba aasta- 
tuhande vahetuse paiku. Kui palju 
teavad nemad veerand sajandit 
tagasi toimunust? Või küsigem, 
millisena näevad noored meie 
riigi ja iseenda tulevikku. Seda on 
oluline uurida, sest kes siis veel, 
kui mitte tänased gümnaasiumi-
õpilased kujundavad meie tule-
vast ajalugu.

Konkursitöö tuleb kirjutada 
eesti keeles ja selle tähemärkide 
arv peab jääma vahemikku 8000–
10 000 (koos tühikutega). Essee, 
salvestatuna formaadis .doc ja 
autori nimega (essee_eesnimi.
perekonnanimi.doc) saata e-kir-
jaga pealkirja all „TEV25 essee” 
2. detsembriks 2016 e-postile  
rrmuuseum@rrmuuseum.ee. 
Kirjale tuleb kindlasti lisada ka 
autori ees- ja perekonnanimi,  
e-posti aadress ja telefoninumber, 
juhendaja ja kooli nimi ning klass. 
Kui esseekonkursi korralduse 
kohta tekib küsimusi, on need sa-
muti oodatud muuseumi meilile.

Konkursi võitjad kuulutame 
välja detsembri keskpaigas pidu-
likul autasustamisel Rahvarinde 
muuseumis. Parimate esseede 
autoreid ja juhendajaid ootavad 
rahalised auhinnad: esimese 
koha eest 400 eurot õpilasele ja 
200 eurot juhendajale, teise ja 
kolmanda koha eest vastavalt  
200 ja 100 eurot. Lisaks anname 
välja eriauhindu. Essee kirjutami-
ne ei ole lihtne, seetõttu on iga 
pealehakkamine tunnustust väärt. 

Kõik konkursil osalejad saavad 
muuseumi poolt väikese meene 
ja tänukirja. 

Esimese kolme auhinnalise 
essee väljavalimine ei tarvitse olla 
kerge. Eelnevad uurimuslike kirja- 
tööde võistlused on tõestanud 
gümnasistide head esseekirjuta-
mise oskust, neil on palju isiku-
päraseid mõtteid ja huvitav stiil. 
Et võidutööde väljavalimine saaks 
võimalikult objektiivne, koosneb 
konkursikomisjon kuuest erineva 
tausta ja kogemusega humani-
taarist: Küllo Arjakas, Loone Ots, 
Kerttu Rakke, Helen Lausma-
Saar, Rein Veidemann, Anne Velt. 
Komisjon hakkab saabunud kirja-
tükke lugema ja nende üle arutle-
ma detsembri esimesel nädalal.

Jääme ootama sisukaid, loo-
mingulisi, samas ühiskonnakriiti-
lisi ja arvamustihedaid kirjatükke. 

2017. aastal möödub 500 aastat re-
formatsiooni algusest, mida seosta-
takse eelkõige Martin Lutheri nime-
ga. Uuendusliku liikumise alguseks, 
mille tulemusena eraldusid katoliku 
kirikust luterlus, aga ka kalvinism ja 
anglikaani kirik, loetakse 31. oktoob-
rit 1517.

Reformatsioon on oluliselt vormi-
nud kogu õhtumaade kultuuri ja see-
pärast on aastapäeval ülemaailmne tä-
hendus. Seda tähistataksegi laialdaselt 
nii Euroopas kui ka mujal maailmas. 
Algatatud on Euroopa reformatsioo-
nilinnade projekt, mis rõhutab ajaloos 
toimunu üleeuroopalist mõõdet. Pro-
jekti läbiv idee on Euroopa linnade ja 
kirikute koostöö aastapäeva tähista-
misel. Üheks reformatsioonilinnaks on 
valitud ka Tallinn.

Tallinna reformatsioon oli osa 
kogu põhjapoolset Euroopat haaranud 
suurest liikumisest. Tallinnas otsus-
tati uut konfessiooni vanale eelistada 
1525. aasta alguses, ehkki ametlikult 
võeti luterlus vastu alles 1530. aastatel 
pärast seda, kui ka Lübeck oli katoliik-
lusest loobunud. 12. jaanuarist 1525 
lõpetati rae otsusega Tallinnas tegut-
senud dominiiklaste ehk Jutlustajate 
Vendade Ordu tegevus ning ordu ja 
Püha Katariina kloostri vara kuulutati 

linna omandiks. Reformatsiooni tähen-
dus ei piirdunud üksnes kirikuga, vaid 
avaldus märksa laiemalt, mõjutades nii 
kultuuri, kombestikku kui ka igapäeva-
seid töid-toimetusi. Üks reformatsiooni 
oluline postulaat oli piibli tunnistamine 
usu ainsa alustekstina. Nii tekkis vaja-
dus tõlkida pühakiri eesti keelde. Piibli 
tõlkimine oli pikk ja vaevaline protsess. 
Jüri koguduse pastori Anton Thor Helle 
tõlgitud esimene eestikeelne täielik 
piibel ilmus alles 1739. aastal ja see 
trükiti praeguse vanalinna täiskasva-
nute gümnaasiumi kohal paiknenud 
hoones. 

Eestikeelne piibel tähendas siiski 
midagi sootuks enamat, kui võima-
lust jumalasõna emakeeles kuulutada. 
Tänu piiblitõlkele sai eesti keel koha 
kultuurkeelte hulgas ning pääses pal-
judele väikerahvaste keeltele osaks 
langenud hääbumisest. Seega tuleb 
tunnistada reformatsiooni olulisust 
eesti rahvuse püsimisel. 

Ajavahemikus 9. oktoobrist 2016 
kuni 31. oktoobrini 2017 on Eesti 
Evangeelsel Luterlikul Kirikul koostöös 
Tallinnaga planeeritud  üle kolmeküm-
ne reformatsiooni aastapäeva meenu-
tavat sündmust. Tallinna linnavalitsuse 
teenindusbüroo (Vabaduse väljak 7) 
akendel on välja pandud näitus  „Re-

formatsioon 500”, mis tutvustab usu-
puhastusliikumise tekkelugu, levikut 
Euroopas ja luterliku kiriku rolli Eesti 
kultuuri- ja haridusloos ning inimeste 
elus. Näitus jääb avatuks 7. oktoobrini. 

Reformatsiooni aastapäeva tähis-
tab ka koolidele mõeldud programm 
„Luther läheb kooli”. Tallinna muuseu-
mites valmivad aastapäevaks teema-
kohased näitused ning olulist usu- ja 
kultuurisündmust tähistavad enam kui 
aasta jooksul paljud pealinna kogudu-
sed.

Teema-aastat „Reformatsioon 
500” alustav pidulik oikumeeniline tee-
nistus peetakse Eesti reformatsiooni 
hällis, Oleviste kirikus 9. oktoobril kell 
17. Kaasa teevad solistid, 150- liikme-
line koor ja orkester.

Helen Lausma-Saar

Kesklinna vanema asetäitja, 
Rahvarinde muuseumi juhataja

Aini Härm 

Tallinna kultuuriameti juhataja

September ja oktoober on erilised kuud õpetajatele ja 
õpilastele – haridusvaldkonnale laiemalt. Septembrikuus 
algas uus õppeaasta, kohe oktoobri algul tähistame 
õpetajate päeva. Seega on just nüüd, mil vaim veel suvest 
värske ja puhanud, õige aeg välja kuulutada essee- 
konkurss ja uus õppeaasta toimekalt sisse juhatada. 

RAHVARINDE MUUSEUMI FILMIKLUBI ALUSTAB TAAS 14. oktoobril kell 15. Hooaja esimene film  
on „Ükskord on Eesti riik”, mis nägi ilmavalgust käesoleva aasta augustis taasiseseisvunud Eesti 
Vabariigi 25. juubeli puhul. Filmi autorid on Rein Veidemann ja Toomas Lepp. 
Filmiklubi koguneb korra kuus, vaatame koos filmi ja arutleme erinevatel teemadel. 
Info: rrmuuseum@rrmuuseum.ee 

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

NÄITUS „Meie lipu lugu” toob külastajateni riigilipu ajaloo ja tähenduse läbi aegade. Näitusel on 
eksponeeritud põnevate lugudega sinimustvalged lipud iseseisvuse taastamise ajast. Näitus on 
avatud detsembri alguseni.

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

EKSKURSIOONID „Eesti Vabariigi taasiseseisvumine” ja „Meie lipu lugu” ettetellimisel 
rrmuuseum@rrmuuseum.ee või telefonil 644 8193. Ekskursioonidel osalemine on tasuta!

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

ESSEEKONKURSS „Taasiseseisvunud Eesti Vabariik 25: tulevik on meie  
kätes” Tallinna gümnaasiumiõpilastele. Täpsem info artiklis lk 3.

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

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

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

OKTOOBRIS RAHVARINDE 
MUUSEUMIS

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

Ravi tänav on remondiks suletud

Tallinna kommunaalameti tellimusel tehtavad Ravi ja Hospidali tänava taastusremondi esimese etapi ehitus-
tööd Hospidali tänaval said valmis plaanipäraselt 15. septembriks. 

16. septembril alustati teise etapi ehitustöödega Ravi tänaval Veerenni ja Hospidali tänava vahelises lõigus. Tööde 
käigus vahetatakse välja sõidutee konstruktsioon ja äärekivid ning AS Tallinna Küte rekonstrueerib kaugküttetorus-
tiku. Seoses remonditöödega on Ravi tänav 15. oktoobrini liiklusele suletud. Ümbersõit ning kojupääs kohalikele 
elanikele on Juhkentali, Staadioni, Herne ja Veerenni tänava kaudu (vt joonist). Ida-Tallinna keskhaiglale ligipääs on 
Hospidali tänava kaudu. Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.
Tööde lõpetamise lepinguline tähtaeg on 7. november 2016.
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Toetuse saamise tingimused: 
• vähemalt üks lapsevanem on rah-
vastikuregistri andmetel elanud Tal-
linnas vähemalt aasta vahetult enne 
lapse kooliminekut, 
• laps on rahvastikuregistri andme-
tel Tallinna elanik ja elab rahvastikure-
gistri andmetel toetuse taotlejaga ühel 
aadressil, 
• laps on arvatud Tallinna kooli õpi-
laste nimekirja. 

Esmakordselt kooli mineva lapse 
toetuse taotluse võib esitada kolme 

kuu jooksul alates õppeaasta algu-
sest. 

Toetust makstakse kooli õpilaste 
nimekirja alusel. Toetuse suurus on 
320 eurot ja seda makstakse kahes 
osas: 50% toetusest lapse koolimine-
kul ja 50% pärast esimese klassi lõpe-
tamist tingimusel, et toetuse taotleja ja 
laps on rahvastikuregistri andmetel 
katkematult olnud Tallinna linna elani-
kud ja laps õpib Tallinna koolis. 

Lisaks esmakordselt kooli mine-
va lapse toetusele on Tallinnas võima-
lik toimetulekutoetust saavatel peredel 

taotleda lapsele koolialguse toetust. 
Seda  makstakse  kuni 19-aastastele 
(kaasa arvatud) õpilastele tingimusel, 
et pere on saanud toimetulekutoetust 
jooksval aastal enne lapse koolimi-
nekut. Toetust on võimalik taotleda 
kolme kuu jooksul peale õppeaasta 
algust. Nimetatud toetust ei maksta 
esmakordselt kooli mineva lapse toe-
tust saanud lapsele.

Toetuste taotlemiseks tuleb 
esitada kirjalik vormikohane taotlus 
koos lisadokumentidega sotsiaal-
hoolekande osakonnale. Avalduse 

võib esitada ka posti teel, digitaalselt 
allkirjastatuna e-posti või kodaniku-
portaali www.eesti.ee (Tallinna toe-
tused) kaudu. 

Kesklinna valitsuse sotsiaalhoole-
kande osakond asub aadressil Pärnu 
mnt 9. Sotsiaaltoetuste talituse vastu- 
võtuaeg on esmaspäeviti kell 9–12 
ja 13–18, teisipäeviti 9–12 ja 13–17, 
neljapäeviti 9–12 ja 13–17. Eel- 
registreerimine vastuvõtule telefonil  
645 7867. Täiendavat informatsiooni 
võib küsida telefonidel 645 7840 ja 
645 7867.

Koolialguse lastetoetused Tallinnas
Tallinnas makstakse sotsiaaltoetusi 
vastavalt 2012. aasta 29. novembri 
määrusele nr 27 „Sotsiaaltoetuste 
maksmise tingimused ja kord”. 
Selle alusel saavad Tallinnas ka 
sel aastal esimesse klassi astunud 
õpilased toetust, mida nimetatakse 
esmakordselt kooli mineva lapse 
toetuseks. 

Toetus erivajadusega inimese 
eluruumi kohandamiseks
Tallinna linna ja sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud 
halduslepingust lähtuvalt alustas Tallinna sotsiaal- ja 
tervishoiuamet alates 12. septembrist 2016 taotluste 
(koos lisadokumentidega) vastuvõtmist erivajadustega 
inimeste eluaseme füüsilise kohandamise juhtprojektis 
osalemiseks.  Projekt viiakse ellu koostöös Astangu 
Kutserehabilitatsiooni Keskusega Euroopa Liidu Euroo-
pa Regionaalarengu Fondi ja riigieelarveliste vahendi-
te toel meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, 
keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadus-
tele vastavaks” meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega ini-
meste eluaseme füüsiline kohandamine” raames.

Eluruumi kohandust saab taotleda puudest tule-
neva tegevuspiiranguga isik (puude kehtivusaeg peab 
taotlemise hetkest olema vähemalt kuus kuud), kes 
vajab kõrvalabi igapäevatoimingutes ning kes elab Tal-
linna haldusterritooriumil asuvas kohaldada soovitavas 
eluruumis. 

Tegevuse raames lubatud tööd hõlmavad:
1) eluruumi, sh eluruumi sisse- ja väljapääsu;
2) hoone välisukse ja eluruumi ukse vahelist käiguteed;
3) hoone sisse- ja väljapääsu.

Juhtprojektis toetatakse eluruumi kohandamist vähe-
malt 45 inimesele ning maksimaalne toetuse summa 
ühe taotleja kohta on kuni 4500 eurot. Täpsem info 
projekti ja taotluse esitamise kohta (koos taotluse 
vormidega) on kättesaadav Tallinna linna kodulehelt  
www.tallinn.ee.

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada 
taotluste vastuvõtmise tähtaja jooksul, ajavahemi-

kus 12.09.2016 kuni 11.10.2016. Taotlus jäetakse 
läbi vaatamata, kui see esitatakse väljaspool tähtaega. 
Taotlused registreeritakse saabumise aja järgi ning  
järjekorra loomise aluseks on taotluste saabumise aeg. 

Taotlused koos lisadokumentidega palume saata 
(digitaalselt allkirjastatuna) e-posti aadressile sot-
siaal@tallinnlv.ee  või postiga aadressile Tallinna 
sotsiaal- ja tervishoiuamet, Paldiski mnt 48a, Tallinn, 
10614. 

Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik täita 
12.09.2016 kuni 11.10.2016 ka Tallinna sotsiaal- ja 
tervishoiuametis Paldiski mnt 48a projektijuhi vastu- 
võtu aegadel:

Esmaspäev kell 14–18
Teisipäev kell 8.15–12; 13–17
Neljapäev kell 8.15–12; 13–17

Küsimuste korral palume pöörduda projektijuht 
Valeri Kapaneni poole telefonil 5306 4141 või e-posti 
aadressil valeri.kapanen@tallinnlv.ee.

Üldinfot saab jooksvalt ka Tallinna sotsiaal- ja ter-
vishoiuameti üldtelefonilt 645 7440 või e-posti aadres-
silt sotsiaal@tallinnlv.ee

Lapse arengu ja kasvu loomulik 
keskkond on perekond. Kui laps on 
vanemlikust hoolest bioloogilises 
peres ilma jäänud, tuleb talle leida 
sobiv asendushoolduse võimalus, 
st kas leida lapsele eestkostja- või 
hooldusperekond, laps lapsendada 
või suunata laps asenduskodutee-
nusele. Eelistatud on mõistagi pere-
põhine asendushooldus.

Selleks, et lapsendajad ja ka-
supered lapse perre tulekuga edu-
kalt toime tuleks, on vaja tagada 
üleriigiline perede tugisüsteem. 
Seoses sotsiaalkindlustusameti 
(SKA) korraldatud riigihanke võit-
misega 2016. aasta mais pakub 
lapsendamiskeskus MTÜ Oma Pere 
lapsendajatele ning hooldus- ja 
eestkosteperedele tasuta erinevaid 
toetavaid teenuseid, sh mentor-
lus, psühholoogiline nõustamine ja  
rühmanõustamine. 

Lisaks pakub MTÜ Oma Pere 
riigihanke raames kasuperede-
le võimalust küsida anonüümselt 
nõu telefoni ja interneti teel kõigis 
küsimustes, mis puudutavad lap-
sendamist, peres hooldamist või 
eestkostet. Küsimusi saab esitada 
e-aadressil: tugi@omapere.ee või 
netiaadressil: http://omapere.ee/

kuidas/internetinoustamine/ oleva 
vormi kaudu. Nõustamistelefonile 
5689 0150 saab helistada töö-
päeviti kell 19–22 ning teisipäeviti 
kell 14–22. Nõu annavad parimad 
spetsialistid.

„Astume täna olulise sammu 
selles suunas, et ühel päeval saaks 
süsteem nii tugevaks, et kõik mitte-
bioloogilisi lapsi kasvatavad pered 
saaksid reaalselt abi,” ütleb MTÜ 
Oma Pere tegevjuht Aire Nurm. „Pe-
red tunnevad sageli, et peavad ise 
kõigega hakkama saama ja pöör-
duvad seetõttu abi saamiseks liiga 
hilja. Oluline on teadvustada, et uus 
perekond ei vastuta selle eest, mis 
on lastega eelnevalt juhtunud, ning 
meie roll on julgustada peresid tuge 
otsima.” 

Peamised perede pöördumise 
põhjused viimastel aastatel: lapse 
ja pere kohanemisraskused, lapse 
käitumisprobleemid ja õpiraskused, 
peresuhete muutumine lapse perre 
tulles, lapse päritoluga seonduv, 
viljatuse teema naise jaoks, varase 
lapseea trauma mõju lapse aren-
gule ning lapse toetamine juurte 
otsimisel ja iseseisvasse ellu astu-
misel. Kaheksa tegevusaasta jook-
sul on MTÜ Oma Pere loonud ligi 

20-liikmelise spetsialistide mees-
konna, kel on pikaajaline kogemus 
vanemliku hooleta laste, lapsenda-
ja- ja kasuperedega töötamisel.

Abivajajad saavad võtta ühen-
dust MTÜ-ga Oma Pere: info@
omapere.ee, tel 5645 9945: ju-
hendame peret,  kuidas täita isiku- 
ankeet, ning korraldame suunamis-
kirja saamise maavalitsusest või 
kohalikust omavalitsusest. Muidugi 
võib võtta ühendust kohaliku oma-
valitsuse (hoolduspered) või maa-
valitsuse (lapsendajad) lastekaitse-
töötajaga, kes pere MTÜ Oma Pere 
juurde suunab. 

Kõik teenused on nii eesti kui 
ka vene keeles. Planeeritud kooli-
tuste kava leiate: http://omapere.ee/
kuidas/koolituskava/ (see täieneb 
pidevalt). Rühmanõustamiste pu-
hul oleme valmis looma rühmi ka 
kindla piirkonna perede vajadustest 
lähtuvalt.

Lisainfo: Aire Nurm, MTÜ Oma 
Pere tegevjuht, tel 5645 9945;  
aire@omapere.ee;  www.omapere.ee 
Vene keeles: Inna Klaos, MTÜ Oma 
Pere juhatuse liige, tel 5624 1755; 
inn@omapere.ee

Toetus lapsendajatele ja kasuperedele 
on kättesaadav üle Eesti

Tallinna kesklinnas pole ilmselt kunagi olnud piima kontsentratsioon 
ühe ruutmeetri kohta nii suur nagu 12. septembril Toompeal, kuhu Eesti 
põllumajanduse kriisiseisundile osutamiseks tõid piimatootjad  
10 000 liitrit värsket omamaist piima. Aktsioon „(M)ärkamine!” riigikogu 
hoone ette rajatud sümboolse memoriaaliga siiski parlamendiliikmeis suurt 
elevust ei tekitanud, küll aga jõudsid need 10 000 piimapudelit mitme 
heategevusühenduse vahendusel lasterikaste perede ja teiste abivajajateni. 



KULTUUR

Kesklinna Sõnumid 5

Lennukivaatlejad 
fotomuuseumi galeriisIlu on lihtsus

Rännak läbi õigeusu muusika 

Linnamuuseum kutsub uuendatud näitusesaali

Pühapäeval, 16. oktoobril kell 15 
esineb Hopneri majas tuntud koo-
riansambel Orthodox Singers Va-
leri Petrovi juhatusel uue kavaga 
„Rännak läbi õigeusu muusika”. 
Kontserdil esitatakse väga erine-
vat ja kontrastset õigeusumuusi-
kat. 

Ansambli Orthodox Singers in-
tellektuaalne kontserdisari „Helisev 
ajalugu. Vaimulik pärand” täienes 
uue kavaga, mis näitab õigeusu-
muusikat kogu mitmekülgsuses. 
Nagu ütleb pealkiri „Rännak läbi 
õigeusu muusika”, kujutab kava 
endast põnevat rännakut eri ajas-
tute, maade, stiilide ja heliloojate 
õigeusumuusikasse. Kava on 
koostatud nii, et tutvustada pea-
aegu kõiki olulisi õigeusumuusika 
stiile ja suundi.  Alguses kõlavad 
iidne vanavene polüfoonia ja zna-
mennõi viis. Seejärel saab kuulata 
nn vene baroki ajastu vaimulikku 
muusikat. Kava tutvustab ka oma-

päraseid Ida-Euroopast ja Aasiast 
pärit  kirikuteoseid, samuti roman-
tilist õigeusumuusikat. Lõpuks kõ-
lavad 20.–21. sajandi Euroopa he-
liloojate õigeusuteosed ning Eesti 
heliloojate vaimulik looming. Ena-
mikku kavas esindatud vaimulikest 
teostest saab kontsertettekandes 
kuulata väga harva.

Kriitikud kiidavad
Professionaalsetest muusikutest 
koosneva ansambli Orthodox Sin-
gers asutas Valeri Petrov 1989. 
aastal. Tegemist on Eesti üheks 
parimaks professionaalseks koo-
riansambliks peetava muusikute-
rühmaga, kelle repertuaaris on nii 
varajasi kui ka nüüdisaegsemaid 
õigeusu kirikulaule. Lisaks välis-
maistele on ansambli repertuaaris 
esindatud ka Eesti tuntud heliloojad 
Arvo Pärt, Cyrillus Kreek, Veljo Tor-
mis. Ansambli repertuaar täieneb 
pidevalt uute teostega. 

Orthodox Singersi muusikud 
valdavad meisterlikult erinevatele 
ajastutele omaseid väljendusva-
hendeid: ansambli esinemisma-
neeri iseloomustavad täielik süve-
nemine pühakirja igasse sõnasse, 
laitmatu hääletehnika, täpselt läbi 
mõeldud dünaamiline kava ning 
erakordne stiilitunnetus. Kriitikud 
on korduvalt esile tõstnud an-
sambli lausa üleloomulikku oskust 
säilitada esitamise käigus teose 
vormiühtsus, saavutades samal 
ajal võrratult dünaamilise piano, 
mida kirjeldab kõige paremini väl-
jend „heli sulab ära”.

Ansambel on korduvalt esine-
nud Venemaal, Ameerika Ühend-
riikides, Rootsis, Taanis, Soomes, 
Norras, Saksamaal, Suurbritannias, 
Prantsusmaal, Belgias, Iirimaal,  
Liibanonis, Ungaris ja Poolas. 

Pileteid hinnaga 15 ja 10 eurot 
saab osta Piletilevist ja enne kont-
serdi algust kohapeal.

Tallinna linnamuuseumi keskaegses kaupmehema-
jas Vene 17 kolmandal korrusel avati uuendatud 
näitusesaal, mis esitleb muuseumi ainulaadset, 
Tallinna linnavaadete kogu ja senist külastajate 
lemmikeksponaati, värskenduse läbinud Tallinna 
vanalinna maketti.

Uus osa püsiekspositsioonist käsitleb muutuvat 
linnaruumi ajavahemikus 1825–1914, mil seni valda-
valt keskaegse ilmega Tallinnast kujunes tänapäevane 
moodne linn. Väljapaneku keskmes on väikese uuen-
duskuuri läbinud Tallinna makett, mis tutvustab linna 
sellisena, nagu see nägi välja 1825. aastal. Tervikpilti 
täiendab samast aastast pärinev linna ja lähiümbruse 
kaart. 

Püsinäituse uue olulise osa moodustavad Tallinna 
19. sajandi linnavaated, mis jäädvustavad tänaseks 

suuresti muutunud linnapilti. Linnamuuseumi valduses 
olevasse suurimasse Tallinna 19. sajandi linnavaadete 
kogusse kuuluvat 17 ajaloolist tööd on varem võimalik 
olnud näha vaid näitustel. Nüüd loovad need tööd koos 
maketi ja kaardiga tervikliku pildi Tallinnast enne raud-
teede ehitamist ja sellega kaasnenud linnastumislainet 
ning näeb, milline oli linn 20. sajandi alguseks.

Linnamuuseumi linnavaadete kogusse kuulub tun-
tud töid kuulsatelt meistritelt, näiteks Karl Ferdinand 
von Kügelgenilt, samuti fotograafiaeelsel ajastul moes 
olnud reisimuljete jäädvustusi kui ilmekaid kultuuri- 
loolisi dokumente.

Näituse autor Annika Haas: 
Fotoprojekt „Lennukivaatlejad” jälgib viimase nõu-

kogude inimese väljasuremist. 
1960-ndatel hakati militaartehase Dvigatel tööta-

jaile Tallinna äärealal Suur-Sõjamäel jagama tasuta ja 
piiramatu kasutusajaga maatükikesi, las inimesed müt-
tavad, kasvatagu oma kapsast ja porgandit. Nii hak-
kas lennuvälja ümbruses Soodevahe mülkapinnasest 
hoolimata vohama datša-kultuur, millele tagasivaatav 
pilk laskub kui nostalgilisse uduloori, kus pilpaküla  
kohal hõljuvad sulnid karmoška-helid ja sibulapeenarde  
vahel välguvad laste paljad päkad. Ent nostalgitsemine 
pole „Lennukivaatlejate” idee ega eesmärk.

Alustasin „Lennukivaatlejate” seeria pildistamist 
juba 2010. aastal. Portree- ja dokumentaalfotodest 
koosnev sari on ühe hääbuva ajastu kultuuri kand-
jate ning uue ühiskondliku korra konflikti kajastus, 
näidates, kuidas üks inimgrupp püüab uute kehtivate 
reeglite kiuste elada justkui kadunud ajas. Ideeliselt on 
eesmärk juhtida tähelepanu poliitilistest muutustest 
tulenevatele vastuoludele ühe kommuuni sees ehk 
mis juhtub, kui aeg saab millegi jaoks otsa. Visuaalse 
rõõmsameelsuse ja värvikülluse taha jääb suvilapida-
jate kibestumus, aga ka vaikne leppimine paratamatu-
sega. Siinne asurkond on jäänud vanaks ja põduraks, 
noored on potipõllunduse suhtes ükskõiksed ning uue 
ajastuga datša-rajooni kolinud kodutute seltskonda 
aiapidajate ilumeel ei huvita, vaid on toonud kaasa 

idülli lõpu. Tänane viimane aiamaakultuuri hoidja as-
keldab küll oma aias edasi, kuid lööb juba üha enam 
käega.

Buldooser tegutseb Suur-Sõjamäel hoogsalt juba 
2012. aastast, ja õigustab valdavalt prügimäestunud 
Soodevahes oma kohalolekut. Ent siin tegutsenud 
inimeste lood ja saatused on siiski uurimist väärt. Et 
need ei jääks täielikult betooni alla, olengi pidanud vaja- 
likuks lennukivaatlejate kui omaette kultuurinähtuse 
dokumenteerimist.

Sirje Maris Horma (Rebane) sün- 
dis Tallinnas 1937. aastal, õppis 
Tartu kunstikoolis ja Tallinna Riik- 
likus Kunstiinstituudis, nagu neid 
koole tollal nimetati. Hiljem töötas 
ta reklaamide kujundajana raamatu- 
kaupluses, restaureeris toomkiriku 
vapp-epitaafe, juhendas huviringe. 
Näitusele jõudis ta vist üksainus 
kord, sest ei suutnud töid tähtajaks 
lõpetada. Temas oli mingi piinav 
rahulolematus.

Kui Sirje abiellus skulptori ja 
tipprestauraatori Paul Hormaga, sai 
tema koduks Pikk tänav 33. Nende 
kodu oli täis raamatuid, skulptuure, 
akvarelle, portreid.

Edasi tuleb kurvem, aga hea 
lõpuga jutt. Pärast Paul Horma 
surma igatses Sirje teha kodust 
ateljee-muuseumi, kus üliõpilased 

saaksid käia end restaureerimise alal 
täiendamas. Aga mõtte elluviimiseks 
polnud tal enam tervist, rahast 
rääkimata. Peaaegu oleks juhtunud 
midagi päris koledat ning kunst ja 
raamatud, mis kütteta korteris olid 
kannatada saanud, oleksid leidnud 
koha prügikonteineris.

Asja jälile sai Tiina Mägi, kes 
vastupidiselt Ülemiste vanakesele 
ei taha Tallinna uputada, vaid kõike 
vana ja väärtuslikku alles ja korras 
hoida. Osa Paul Horma töödest 
läks Võrumaa muuseumile, sest 
ta pärines sealtkandist. Sirje tööd 
jõudsid Kodulinna Majja, kuhu 
neid aitasid peale Tiina Mägi kokku 
korjata ka Sirje klassiõed.

Sirje tööd ei jäänud Kodulinna 
Maja kappidesse ja mappidesse 
peitu. 2003. aastal anti kümme 

tema õlimaali kunstiakadeemias 
restaureerimist õppivate üliõpilaste 
kätte. Nii sündis huvitav näitus 
„Varjust valgusesse”, mis demonst- 
reeris restaureerijate meisterlikkust.

Hiljuti avati Kodulinna Majas 
taas Sirje Horma tööde müüginäitus. 
Seal on tema ülikooliaegseid töid, 
mis tehtud praktikal Kohtla-Järvel 
ja Saaremaal. Huvitav on vaadata, 
mida ja kuidas siis pildile püüti. 
Lisaks palju armsaid lillepilte, mis 
sobiksid koju.

Müüginäitus „Ilu on lihtsus” on 
avatud oktoobri lõpuni. 

Fotomuuseumis on kuni 16. oktoobrini avatud Annika Haasi 
näitus „Lennukivaatlejad”.

Ilu on lihtsus, ei midagi liigset. Need olid Sirje Maris Horma 
põhitõed kunsti tegemisel.

30. september 2016

Sirje Maris Horma töid Kodulinna Maja müüginäituselt.

Valve Raudnask  

Raepress
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Vanalinnas, ühe keskaegse maja 
tolmunud pööningul elas hir-
mus tont, keda laiemalt tunti 
nime all von Kohutav. Päeval 
magas sigidik vanas riidekirstus 
ja norskas nii, et sarikad värise-
sid. Õhtul, kui lapsed hakkasid 
end unele sättima, ärkas tont 
üles. Ta ringutas ja haigutas, 
hõljus siis läbi lae – nagu vaimu-
del kombeks – korrus allpool 
asuvasse korterisse ja pesi van-
nitoas hambaid. Seejärel oli von 
Kohutav valmis alustama igaöis-
te nurjatustega. Nimelt käis ta 
juba kakssada aastat igal ööl lap-
si hirmutamas. Ainult jõuluõhtu 
ja jaanipäeva jättis von Kohutav 
vahele – siis ta puhkas.  

Tondile meeldis koledal 
kombel voodile ligi hiilida ja 
seal uinuvat mudilast varbast 
näpistada. Kui magaja näpistuse 
peale virgus, ajas von Kohutav 
end puhevile ja karjus koleda 
häälega „böö”. Muidugi ehmatas 
see lapsi ja nad värisesid oma 
voodis hommikuni nagu haa-
valehed. Naerukihistav von Ko-
hutav lehvis aga uusi ohvreid 
otsides korterist korterisse ja 
kummitas nii kuis jõudis. Säära-
ne vigurivänt oli see tont. 

Ühel ööl sattus von Kohutav 
vanasse, otse linnamüüri külge 
ehitatud majja. Ta heljus läbi 
seinte toast tuppa ja leidis lõpuks 
katusealusest kambrist voodike-
se, kus magas väike punapõsk-
ne linalakk poiss otsekui pisike 

inglike. Poisi roosad varbakesed 
olid teki alt välja lipsanud, nii et 
näpista vaid! Seda von Kohutav 
tegigi, ise juba ette rõõmustades 
lapse kimbatuse üle. 

Poiss avas silmad ja vaatas 
üllatunult kodukäijat, kes tema 
voodi ees põranda kohal hõl-
juskles, kuid ei paistnud sugugi 
kohkunud olevat. Von Kohu-
tav ajas põsed punni ja karjus 
täiest kõrist „böö”, aga poiss, 
kelle nimi oli muuseas Peeter, ei 
kavatsenudki nutma hakata. Ta 
ajas end voodis istukile ja küsis: 
„Kes sina sihuke oled?” 

„Ma olen tont, sa tobe jõng-
lane, ja mind peab kartma!” 
hüüdis von Kohutav hauata-
guse häälega ning manas näole 
hirmuäratava grimassi. Peetrile 
tegi öise külalise veiderdamine 
aga nalja, ta virgus lõplikult ja 
kargas põrandale. „Pole sa nii 
kole midagi!” kilkas põngerjas. 
„Hakkame parem mängima!” 
Ja enne kui kummitus arugi sai, 
istus Peeter tal juba kaksirat-
si kukil. „Lase käia, hobu, lase 
traavi!” kilkas Peeter rõõmsalt ja 
tagus ergutuseks kollile kanda-
dega ribide vahele. Von Kohutav 
püüdis tüütut painajat maha ra-
putada, aga see ei läinud korda, 
sest poiss hoidis tondi suurtest 
kõrvadest kõvasti kinni. Küll 
väänles ja tiirles vaene kummi-
tus, aga abi sellest polnud – rat-
sanik püsis kindlalt paigal. Ta 
andis tondile võmmu kuklasse 

ja kamandas: „Nõõ, suksu, 
nüüd kappame maale vanaema 
juurde! Ja kähku, ma armastan 
kiiret sõitu!”

Von Kohutaval ei jäänudki 
muud üle, kui ratsanik turjal 
Peetri vanaema juurde traavi-
da. Lühike see sõit polnud, sest 
memm elas kauges külas. Kum-
mitusel oli kohale jõudes hing 
paelaga kaelas. Kuna vanaema 
magas ega ärganud ka kõige 
kõvema kloppimise peale, rat-
sutati ilma memme nägemata 
tagasi. Von Kohutav oli lausa 
valges vahus, kui Tallinna tor-
nid viimaks paistma hakkasid. 
Ta tahtis Peetri ilusasti koju 
viia, aga poiss polnud sellega 
nõus. Nii tuhises õnnetu paha-
lane temaga veel Suurele Muna-
mäele, Võrtsjärve äärde ja On-
tika paekallast imetlema. Peetri 
huvil Eestimaa ilusate paikade 
vastu ei näinud lõppu tulevat. 
Õnneks jõudis kätte hommik 

ja poiss pidi lasteaeda minema. 
Siis sai surmväsinud tont lõ-
puks piinajast vabaks. 

Sellest hirmsast ööst alates 
ei käinud von Kohutav enam 
kunagi lapsi kollitamas. Kui 
tal vahel selleks tuju tuli, ma-
nitses vennike ennast, öeldes: 
„Ole nüüd mõistlik, vanapoiss, 
ja ära pea ees hukatusse torma! 
Kui ma veelkord peaksin mõne 
Peetri-suguse sänikaelaga kok-
ku sattuma, ei kannata minu 
vanad kondid seda valu enam 
välja.”

Tallinnas on nüüd lastel rahu- 
lik elu, sest enam ei käi keegi öö-
siti varbast näpistamas ja „böö” 
karjumas. Kõik tänu rübli- 
kust Peetrile.

Hirmus tont ja vapper Peeter

30. september 2016
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Avastame muuseume mängides

Rännuhimulistele

Sügisese koolivaheaja paiku, täpsemalt  
15. oktoobrist 6. novembrini on kõik pered 
oodatud festivalile „Avatud mänguväljad”. 
Ettevõtmisega tahame pakkuda lastega  
peredele ja noortele huvitavat ja harivat vaba 
aja veetmise võimalust.

Festival ühendab muuseume üle Ees-
ti: selle raames pakuvad lastele ja noortele 
spetsiaalset programmi rohkem kui 30 muu-
seumi, mis moodustavad kindlale vanuse-
grupile suunatud mänguvälja. Muuseumide 
ja raamatukogude avastamiseks on loodud 
temaatilised mängujuhised. Festivali vältel 
toimuvad muuseumides eriüritused. 

Festivalist võtavad osa Eesti Loodus-
muuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Ranna- 
rahva muuseum, Eesti Meremuuseum, 
Energia avastuskeskus, Peeter I majamuu-
seum, Kiek in de Kök ja Bastionikäigud, An-
ton Hansen Tammsaare muuseum, Eduard 
Vilde muuseum, Kalamaja lastemuuseum 
Miiamilla, Kadrioru lastemuuseum Miiamilla, 
Kalamaja raamatukogu, Tartu tähetorn, Tartu 
ülikooli kunstimuuseum, Tartu ülikooli loo-
dusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu mängu- 

Tallinna Kesklinna noortekeskus avas 
sügishooaja gümnaasiuminoortele 
mõeldud ettevõtlusüritusega  
„Õpilasfirmade start-up: esimene samm!”. 
Kogemusi jagasid eelmise aasta  
õpilasfirmad Spoony ja Jätsu. 

Üritus lõppes vestluspaneeliga, milles lisaks Spoony ja Jätsu 
esindajatele jagasid kogemusi ja ärinippe ka edukad ärimehed 
Rasmus Rask (La Muu ökojäätis) ja Tarmo Tamm (Sell It, 
tegevjuht). Õhtu oli inspireeriv ja andis häid näpunäiteid, kuidas 
õpilasfirmaga alustada. Kesklinna noortekeskus tänab kõiki noori, 
koostööpartnereid ja külalisi!

Sihtrühm: 14–19-aastased (grupi suurus 20)

Töökeel: eesti keel

Foorumteater  on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma 
lahendusi erinevatele probleemidele. Laagri osalejad saavad 
harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelu olukordadega, mis 
tulenevad suhetest ja suhtlemisest. Laager lõppeb etendusega! Info 
ja registreerimine kodulehel!

Interaktiivsed noortekohtumised, 
kus kogunevad noored, kes otsivad 
arenguvõimalusi. Kohtumistele on 
kutsutud muusikuid, näitlejaid, 
poliitikuid ja teisi aktiivseid inimesi, 
kellel on töö- või elukogemus, mida 
noortega jagada.

Ürituse eesmärk on luua vaba õhkkond, kus noored saaksid nii 
omavahel kui ka külalistega suhelda võrdsetel tingimustel ning 
samuti saaksid oma initsiatiivi näidata ja ideid realiseerida. Üritus 
toimub eraldi nii eesti kui ka vene keeles!

• Vabatahtlike klubi (kontakt ivar@tallinnanoored.ee)

• Disainiklubi (kontakt piret.magi.design@gmail.com)

• Vene keele vestlusring

• Itaalia keele vestlusring, tasuta

• Breaktantsu trennid, kuutasuga 20 eurot  
(esmaspäeviti 18.00–19.30)

• Capoeira trennid (teisipäeviti 17.00–18.30, tasuta)

Osalema on kutsutud 10–16-aastased noored. Üritusele palume 
registreerida viieliikmeline meeskond või meeskonna puudumisel 
saad registreeruda ka üksi (võistkonna komplekteerime kohapeal). 
Meeskonnad võistlevad omavahel ja neile antakse ülesandeid, kus 
tuleb  näidata kiirust, meeskonnatööoskust ja loovat mõtlemist. 
Osalejatel ei pea olema teadmisi robootikast!

Noorte Tugila programm 
Programmi eesmärk on 
15–26-aastaste noorte, 
kes ei õpi ega ei tööta, 
leidmine, toetamine ja avatud 
noorsootöösse kaasamine.

Kas mõtled, mida edasi teha, 
kuhu õppima või tööle minna? 
Võta julgelt ühendust marek@
tallinnanoored.ee

Facebook: 
Tallinna Noorte Tugila

Lühifilmi projekt 
„Ole see, kes sa oled”

Film räägib noorte 
omavahelistest läbisaamistest 
ja julgustab olema Sina ise!

Esilinastus  
11. novembril!

Igakuine üritus, kus saad õppida tundma 
eri riikide kultuure lõbusal ja interaktiivsel 
viisil. Esimesena toimub itaalia kultuuri õhtu  
6. oktoobril kell 18!

17. detsembril on eesti kultuuri õhtu ja 
jõulupidu!

Täiendav info noortekeskuse kodulehel 
www.tallinnanoored.ee

Kõik noortekeskuse sõbrad on kutsutud sünnipäevale! Pidutseme 
terve nädala! Kavas: karaokeõhtu artistiga, rahvusvaheliste 
võimaluste infomess, sünnipäeva legovõistlus, kultuuriõhtu ja 
tänukontsert!

asjamuuseum, Eesti Põllumajandus- 
muuseum, Järvemuuseum, SA Haap- 
salu ja Läänemaa Muuseumid,  
Ranna-rootsi muuseum jt. 

Festivali korraldab MTÜ Elamus- 
õppe labor ja toetavad kultuurimi-
nisteerium, Tallinna kodurahuprog-
ramm, Eesti Kultuurkapital, Tallinna 
Kesklinna valitsus, SA Tartu Kultuur-

kapital ja Haapsalu linnavalitsus. Fes-
tivali meediapartner on Lastejaam. 

Lisainfo: www.avatudfestival.ee

Hopneri majas alustas oma teist hooaega Maailmarän-
durite klubi. Kord kuus peetavatel teemaõhtutel esinevad 
eri matkastiilide harrastajad, rääkides oma seiklustest ja 
näidates põnevaid pildiprogramme retkedest. 

17. oktoobri klubiõhtul algusega kell 18 arutleb suurte 
kogemustega rännumees Peeter Vähi maailma rahvaste ja 
hõimude abielusuhete teemal. Eestis ja kogu kristlikus lää-

nemaailmas levinud mehe ja naise kooselu pole kaugeltki 
kõikjal iseenesestmõistetav. On rahvaid, kelle kultuuri kuu-
lub mitmenaise- või -mehepidamine; külasid, kus „kõik on 
abielus kõigiga”; usutunnistusi, mis võimaldavad abielu  
sõlmimist vaid üheks ööks; piirkondi, kus poiss ja tüdruk 
pannakse paari lapseeas jne. Maailmarändur Peeter Vähi 
annab ülevaate eri kultuuridest.

Jelena Tšekulajeva  

„Avatud mänguväljade” 
projektijuht 

30. september 2016

Laste- ja noortefestival „Avatud mänguväljad” A      V     A     T     U     D
MÄNGUVÄLJAD

NOORTE
VANAMUUSIKA-
STUUDIO
Vanamuusika Stuudio koolinoortele  
Igal neljapäeval alates 6. oktoober • kell 16.30–17.30

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

Keskaja ja renessansi muusika 

interpretatsiooni alustega tutvumine, 

koos musitseerimine, laul ja pillimäng, 

musikaalsuse ja loovuse arendamine.

Õpetaja MARIA STAAK 

(vanamuusika ansambel Rondellus)

20 € / kuu

Kesklinna noortekeskuse sügis

24.10-27.10
Foorumteatri laager

„Kiusamisele vastu!”

7.11-11.11
Kesklinna noortekeskuse

sünnipäevanädal
Kultuuriõhtud

Igakuised sündmused Huviringid ja klubid

Meie projektid
Tallinn

ehitusvõistlus



SOTSIAALIA

Kesklinna Sõnumid8

Sotsiaalkeskuses algab 
uus hooaeg
Kesklinna sotsiaalkeskuses seisab 
ees töine ja huvitav hooaeg, mille 
avame rahvusvahelise eakate päe-
va tähistamisega 3. oktoobril. 

Hopneri majas on pidulik kont-
sert, kus esinevad meie kollektiivid: 
ansamblid Miraaž, Vanaisad ja Liiva- 
laid, orkester Liivabänd, segakoor 
Videvik; tantsusamme seavad rahva- 
tantsurühm Hõbekihar, line-tantsijad 
Kantripiigad ja seeniortantsu esin-
davad Tantsudiivad. Kava juhivad 
Maret Kiissa ja Maie Peinar. Pärast 
kontserti pakutakse külalistele suu-
pisteid ja pidu jätkub Neeme Ots- 
taveli muusika saatel.

6. oktoobril on keskuses avatud 
uste päev, mil kõikidel huvilistel on 
hea võimalus tutvuda majaga, huvi-
ringide ja kursustega, saada teavet 
pakutavate teenuste ja ürituste koh-
ta. Alustame kell 11 ja kõik on lah-
kesti oodatud. 

Traditsiooniks on saanud kes-
kuse tervisepäevad, mis on taas 
kavas alates oktoobrist. Kutsume 
spetsialiste rääkima tervisest, li-
saks saab teha praktilisi harjutusi 
ja mõõta tervisenäitajaid. Esimene 
üritus on juba 10. oktoobril, kui päev 
algab hea ilma korral kepikõnni-

ga kell 10. Alates kella 10.30 saab 
meditsiinilist nõu ja mõõta vere- 
rõhku, kell 11–13 mõõta veresuhkrut  
ja kolesterooli. Selleks tuleb eel- 
registreerida keskuse infolauas või 
tel 646 6123. Kell 11.30 on loeng 
teemal „Peapiirkonna punktmas-
saaž” – nõu annab Elgi Oras. Kell 
11–14 pakume tervislikku lõunat 
eelregistreerimisega 6. oktoobrini 
keskuse infolauas või tel 646 6123.                                                                                                                                            
       Kogu Kesklinna sotsiaalkeskuse 
programmi leiab iga kuu Kesklinna 
Sõnumites.

Keskusel on oma köök, kus 
meie tublid kokad valmistavad es-
maspäevast reedeni maitsvat lõuna-
sööki. Kahel korral nädalas pakume 
suppi ja magustoitu, kolmel korral 
praadi ja magustoitu. Lõuna hind on 
keskmiselt 1,30 eurot. Samuti saab 
juua kohvi, tassitäis maksab 30 
senti. Vajalik eelregistreerimine tel  
646 6123. 

Soovin kõigile ilusat sügist ja 
kohtumiseni Kesklinna sotsiaal- 
keskuses!

Mis on kogemusnõustamine?
Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetami-
se viis, kus inimesed, kellel on ühine probleem 
või kogemus, jagavad oma teadmisi ja otsivad 
lahendusi. Kogemusnõustamise eesmärk on en-
netada puuetega laste vanemate sotsiaalsete ja 
vaimse tervise probleemide teket ning aidata pa-
randada perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning 
soodustada laste kasvuks ja arenguks vajaliku 
keskkonna kujunemist.

Kes on kogemusnõustaja?
Kogemusnõustaja on puudega lapse või noore 
vanem, kes on valmis ära kuulama, vastama 
küsimustele, olema toeks ja julgustama teist eri-
vajadusega lapse või noore vanemat. 

Kogemusnõustajad on läbinud nõustamis-
koolituse, töötavad vabatahtlikult ja seotud vai-
kimiskohustusega.

Kellele on kogemusnõustamise teenus 
mõeldud?
Teenust pakume Tallinnas elavatele eesti- ja ve-
nekeelsetele puudega laste ja noorte vanemate-
le, kes vajavad nõustamisteenust seoses puude-
ga lapse sünni või muude elukaarest tulenevate 
muudatustega toimetulekuks.

Kuidas kogemusnõustamist saada?
Tallinnas pakub teenust Tallinna Puuetega Ini-
meste Koda. 

Nõustamine võib olla ühekordne, kuid vaja-
dusel võib kohtuda ka mitu korda. 

Nõustamine on nii eesti kui ka vene keeles.
Teenus on puudega lapse või noore vane-

male tasuta.
Nõustatakse personaalsel kohtumisel, tele-

foni teel või läbi elektrooniliste kanalite (e-post, 
Skype, Facebook jne).

Teenuse koordinaator leiab vabatahtlike ko-
gemusnõustajate hulgast isiku, kelle kogemus 
vastab nõustatava probleemi võimalikult pare-
maks lahendamiseks. 

Nõustaja ja nõustatav lepivad omavahel kok-
ku koha, aja ja nõustamise vormi.

Soovi korral võta ühendust teenuse koordi- 
naatoriga e-posti aadressil: kogemus@ 
tallinnakoda.ee telefonil 5884 9965

Olgu probleem väike või suur, kogemusnõus-
taja teadmistest ja julgustusest võib olla abi.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

Emakakaelavähi ja rinnavähi sõeluuringutel 
osalemine on lihtsaim võimalus ennetada 
vähki ja pikendada tervena elatud elu.
Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud 
eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomi-
teta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks 
avastamiseks. Eestis kutsutakse emakakaelavä-
hi sõeluuringule naisi vanuses 30–55 ja rinna- 
vähi sõeluuringule naisi vanuses 50–62.

Peaaegu kõik kaugele arenenud emakakaela-
vähi juhtumid oleks ennetatavad.
Emakakaelavähi suurimaks tekkepõhjuseks pee-
takse inimese papilloomiviiruse (HPV) mõnin-
gaid vorme, mis levivad peamiselt seksuaalsel 
teel. HPV viiruse tekitatud rakumuudatusi diag-
noositakse PAP-testiga. Haigestuda võivad ka 
noored naised ning pärilikkus ei mängi siin rolli. 

Kuna emakakaelavähi varajased sümpto-
mid jäävad naisele endale tihti märkamatuks ja 
ta tunneb ennast täiesti tervena, on väga olu-
line PAP-testi regulaarselt anda. Emakakaela 
rakumuutused on sõeluuringute käigus lihtsalt 
avastatavad, mis omakorda võimaldab ravi tu-
lemusena täielikku tervenemist.

HPV tekitatud rakumuutused ja vähieelsed 
seisundid võivad vähiks areneda 10–25 aas-
taga. Regulaarsel kontrollimisel ja õigel ajal 
avastatuna on need kergesti diagnoositavad 
ning ravitavad. Seega oleks võimalik ennetada 
peaaegu kõiki kaugele arenenud emakakaela- 
vähi juhtumeid. PAP-testi tegemine on valutu ning  
tavapärase günekoloogilise läbivaatuse osa.

2016. aastal kutsutakse emakakaelvähi sõel- 
uuringule naisi sünniaastatega 1961, 1966, 

1971, 1976, 1981, 1986.

Varases staadiumis rinnavähk endast märku 
ei anna.
Enamasti pöördutakse arsti juurde rinnavähi 
kahtlusega siis, kui rinnas avastatakse n-ö tükk. 
Teised ohumärgid võivad olla muutunud rinnakuju 
(nt naha sissetõmme rinnal), rinnanibu sissetõm-
me, eritis rinnanibust, rinna nahavärvi muutus või 
kaenlaaluste lümfisõlmede suurenemine. Tihti on 
haigus aga selleks ajaks juba algkoldest kauge-
male levinud. Rinnavähki on võimalik avastada 
aga juba varem. Üks selline võimalus on sõel- 
uuringute käigus kasutatav rinnanäärme radio- 
loogiline uuring ehk mammograafia. Väikese  
kiirgusdoosiga mammograafia on tervisele ohutu.

Varakult avastatud rinnavähk on paremini  
ravitav, võimaldab vajadusel kasutada rinda 
säästvaid operatsioonimeetodeid ja on tervene-
mise eelduseks. 

2016. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluurin-
gule naisi sünniaastatega 1956, 1958, 1960, 
1962, 1964, 1966.

Osalemiseks ära jää kutset ootama.
Naised, kelle sünniaasta on kutsutavate sünni-
aastate nimekirjas ja kellele pole viimase kahe 
aasta jooksul tehtud rindade uuringut või viimase 
kolme aasta jooksul PAP-testi, saavad sõeluurin-
gus osalemiseks nimelise kutse.

Et kutse saadetakse rahvastikuregistris ole-
vale aadressile, tuleb kontrollida, kas see on õige – 
muidu ei jõua kutse adressaadini. Seda saab 
hõlpsalt kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee. 
Koos paberkutsega saadetakse e-tervise pat-

siendiportaali www.digilugu.ee ka elektroonne 
kutse, mis on nähtav saatekirjade alt.

Sõeluuringul osalemiseks ei pea aga kutset 
ootama jääma. Kui teie sünniaasta on tänavuste 
kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada 
kõige sobivamasse tervishoiuasutusse ning end 
vastuvõtule kirja panna. Registreerumisel kont-
rollitakse eelkõige teie sünniaastat ja ravikindlus-
tuse kehtivust. Uuringule minnes võtke kindlasti 
kaasa isikut tõendav dokument. 

Naised, hoolige oma tervisest ja kontrollige 
end regulaarselt!

Emakakaelavähi sõeluuringule 
registreerimine Tallinnas:
Ida-Tallinna keskhaigla, tel 1900
Lääne- Tallinna keskhaigla, tel 1314
Põhja-Eesti regionaalhaigla, tel 617 1049
Fertilitas (Viimsi), tel 605 9600, 605 9601
Medicum (Lasnamäe), tel 605 0601
Dr Parve naistearstid (Arvenos OÜ), 
tel 640 5506

Rinnavähi sõeluuringule
registreerimine Tallinnas: 
Põhja-Eesti regionaalhaigla, Sütiste tee 19,  
tel 617 2405, 5300 6334
Mammograaf rinnakliinik, Sütiste tee 17, 
tel 627 4470 
Ida-Tallinna keskhaigla, 
Magdaleena polikliinik diagnostikakeskus, 
Pärnu mnt 104, tel 606 7684, 5362 8909

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE OKTOOBRIKUU ÜRITUSED
E, 3. oktoober kell 15 EKATE PÄEVA TÄHISTAMINE JA SOTSIAAL- 
KESKUSE HOOAJA AVAPIDU HOPNERI MAJAS (Raekoja plats 18)   
Soovijatel palume registreerida infolauas.
 
N, 6. oktoober kell 11–12 LAHTISTE USTE PÄEV
Keskus ootab tutvuma pakutavate teenuste ja vaba aja veetmise 
võimalustega. Registreerimine infolauas. 

E, 10. oktoober kell 11–14 TERVISEPÄEV
Kavas: Kell 10 – tervisepäeva avamine, kepikõnd (kepid kohapeal)
10.30–14 – meditsiiniline nõustamine ja vererõhu mõõtmine
11–13 – veresuhkru ja kolesterooli mõõtmine
(eelregistreerimine infolauas või tel 646 6123)                           
11.30 – loeng „Peapiirkonna punktmassaaž”  
Vestleb ja nõu annab Elgi Oras
11–14 – tervislik lõuna (eelregistreerimine 6. oktoobrini infolauas  
või tel 646 6123)
                                                                                                                                                    
K, 12. oktoober kell 13.30 EKSKURSIOON VANALINNAS
Ekskursiooni juhib giid Vaike Aarpuu

Kogunemine Nevski katedraali juures
Vihma korral eksursioon 14.10. samal ajal
Soovijatel palume registreerida infolauas või tel 646 6123 

E, 17. oktoober  kell 14 REISIMULJED – RATASTEL KIRDE-POOLAS
Kirde-Poola ajaloost, loodusest ja linnadest pajatab ja näitab slaide     
Jaan Kiviall

E, 24. oktoober kell 14 REIKI KLIINIKU TUTVUSTUS 
Reiki põhimõtetest ja kasutamisvõimalustest räägivad kliiniku töötajad

N, 27. oktoober kell 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA
Tantsuks mängib LIIVABÄND Aare Pehka juhatusel
AVATUD ELGI ORASE MAALINÄITUS                                    
                
Kolmapäeviti kell 13–15 Kesklinna Pensionäride Ühenduse  
esinaise pr M. Sume vastuvõtt. 
                       
Kepikõnd igal kolmapäeval kell 11. Kepid kohapeal.  
Kogunemine sotsiaalkeskuse juures.                                             

Juriidiline nõustamine. Jurist Kristel Tina. Vajalik eelnev  
registreerimine infolauas või tel 646 6123  
10.10 kell 11–13 kolesterooli ja veresuhkru mõõtmine.
Palume eelnevalt registreerida valvelauas või tel 646 6123 (tasuta).
       
Igal neljapäeval kell 11–14 meditsiiniline nõustamine ja vererõhu  
mõõtmine.
Iga kuu esimesel neljapäeval kell 14 Eesti Rindemeeste Klubi koos- 
viibimised. 
Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kell 14.30 Soomepoiste Leskede 
Klubi koosviibimised. 
Lisaks tegutsevad ringid, kursused ja ansamblid. Tööd jätkab ja uusi 
hoolealuseid ootab eakate päevahoid.
          
AVATUD: E–R kell 9–17
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs maja sisehoovist) 
INFO: tel 646 6123 
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: tel 645 9029 
E-POST: info@kesotskeskus.ee 
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee

30. september 2016

Suvised memme-taadi päevad on hea näide elurõõmust. Linnaosavanem 
Alar Nääme veab eakate sabatantsu. Foto: Julia Tšaplõgina

Julia Tšaplõgina

Kesklinna sotsiaalkeskuse  
juhataja

Made Bambus 

haigekassa esmatasandi paketi 
arenduse talituse spetsialist

Sõeluuringud on lihtsaim võimalus ennetada vähki

Kogemusnõustamine puuetega laste ja noorte vanematele

Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/haiguste-ennetamine/vahi-soeluuringud-naistele-0 
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Davõd Esse  1.09.1922
Magda Mäe  1.09.1926
Valentina Popova  2.09.1922
Helmi Tamm    4.09.1924
Aino Haarla       4.09.1924
Lidia Tikhonova  5.09.1921
Anna Volkonskaja       5.09.1923
Larissa Dontševskaja   5.09.1925
Alda Reinvald  6.09.1926
Heinrich Brandt  8.09.1923
Valve Utin 11.09.1923
Olav-Aleksander Vahelaid 14.09.1923
Tatiana Shaykova 14.09.1923
Liidia Fomina 14.09.1926
Vello Rääk 16.09.1925
Anna Barkova 17.09.1925
Helga-Alide Reiberg 18.09.1922
Vera Levina 18.09.1925
Riva Serman 18.09.1926
Kulno Raide 19.09.1922

Niels-Conradt Haug 19.09.1922
Asta Randviir 20.09.1924
Elsa Startšenko 20.09.1925
Asta Nigola 21.09.1925
Ljubov Tšuprankova 21.09.1926 
Viktor Ovchinnikov 21.09.1926
Hugo Vask 23.09.1923
Alexey Abramov 23.09.1923
Leida Raudsepp 24.09.1921
Elizaveta Rybchinskaya 24.09.1925
Jekaterina Nikitenko 26.09.1923
Galja Soovik 26.09.1925
Alide-Hermine Selirand 28.09.1918
Linda Needrit 28.09.1921
Helmi Anderson 29.09.1918
Salme Kuuse 29.09.1919
Aili Zõrjanova 29.09.1925
Kalju Uibo 30.09.1922
Sofia Likhacheva 30.09.1925

Palju õnne!

Seenioride ülikoolEesti mee päevad 
Lillepaviljonis Seenioride ülikool alustas 14. septembril Hopneri 

majas neljandat õppeaastat. Nii varasemad  aastad 
kui ka tänavune avaloeng näitas, et eakate huvi ene-
setäiendamise vastu on väga suur. 2015/2016. õppe-
aastal oli eestikeelne kuulajaskond 160 ja venekeel-
ne 200 inimese ringis.

Seenioride ülikooli õppetöö toimub loengute, vest-
luste ja õppekäikude vormis igal kolmapäeval eraldi 
eesti- ja venekeelses rühmas. Loengud hõlmavad psüh-
holoogiat, ajalugu, terviseedendust ja riigiteadust ning 
neid peavad oma ala tuntud ja tunnustatud lektorid, sh 
nimekad arstid, psühholoogid, juristid, ajaloolased, riigi- 
tegelased ja kunstiteadlased. Elukestva õppe põhi- 
mõtetest lähtudes käsitletakse nii praktilisi kui ka silma- 
ringi laiendavaid teemasid, mis aitavad reageerida ühis-
konna muutustele ja lähtuvad eakate vajadustest. Loen-
gud on kuulajatele tasuta.

Eestikeelne loengukava oktoobris:

Ajalugu ja kultuur 5.10 kell 12
„Kuritöö ja karistus keskaegses Tallinnas” – 
Ain Mäesalu, arheoloog, Tartu ülikooli õppejõud 

Psühholoogia 12.10 kell 12 
„Emotsionaalse tervise eest hoolitsemine loovate 
tegevuste abil” – Mall Tamm, kunstiterapeut

Tervis 19.10 kell 12
„Saun kui tervise allikas” – Aleksander Pool, 
saunameister 

Kultuur 26.10 kell 12
„Sõnaravi” – Doris Kareva, kirjanik

Ürituse eesmärk on propageerida 
puhast eestimaist mett, meie mee ja 
mesindussaaduste kõrget toiteväär-
tust, häid tervendavaid ja hügieeni- 
lisi omadusi. Samuti saab tarbija 
tutvuda kodumaise mee tootjatega 
ja luua mõlemale poolele kasulikke 
kontakte.

Asjatundjad peavad meepäeva- 
del tasuta loenguid Veski mesindus-
talu toodetest ja Eesti mee väärtu-
sest. Mesinikud pakuvad degus-
teerida erinevat mett ja saab teavet 
mesindussaaduste liigi, päritolu, 
omaduste ja kasutamise kohta. 

Kohal on mesindussaadustega 
ravi konsultant dr Ilmar Särg, Tartu 

ülikooli kliinikumi arst-õppejõud.
Müügil on tootjahinnaga mitme-

kesises valikus Eesti mett. Lisaks 
saab osta mesindussaadusi, nagu 
taruvaik, õietolm jm, tervistavaid ja 
kosutavaid meesegusid, ravimtai-
mi ning teisi loodustooteid, samuti 
mesindussaadustest ja loodustoo-
detest valmistatud preparaate ning 
kosmeetikat. 

Müügil on ka laias valikus ehteid 
jm käsitööd, kosmeetikat, keraami-
kat, parfümeeriat, loodusakvarelle.

Loterii – iga loos võidab.
Lastele: mesinik Hinge Laur 

näitab mesilasi vaatlustarus ja rää-
gib nende elust. Lastel on võimalus 

joonistada, värvida ja voolida.
Kohvikus pakutakse meesööke 

ja -jooke, taustaks muusika.
Piletid on odavad: täiskasvanu-

tele 1.60, pensionäridele ja õpilas- 
tele 1 euro, perepilet 3.20. Loengud 
ja konsultatsioonid on tasuta.

Informatsioon loengute kohta: 
www.eestimesi.ee, tel 601 4778, 
5566 2649

Meepäevad toimuvad 8. ja 9. 
oktoobril kell 10–17.

Kodulinna Maja annab  teada
Lähiaja tutvumiskäigud sarjas „Väärtus”:

Pühapäeval, 2. oktoobril kell 14
LAPSEPÕLVE RADADELE KOPLISSE kutsub Helda 
Venderström. Eelregistreerimine Kodulinna Majas 
alates 18. septembrist

Pühapäeval, 9. oktoobril kell 14
JALUTUSKÄIK OLIVER ORROGA
Eelregistreerimine Kodulinna Majas alates 26. 
septembrist

Pühapäeval, 16. oktoobril kell 14
KAS LIIGA PALJU RÄÄGITUD LOOD TALLINNA 
VANALINNAST VASTAVAD TÕELE?
Selgitab Kahrut Eller. Eelregistreerimine Kodulinna 
Majas alates 26. septembrist
 
23. ja 30. oktoobri „Väärtuse” sarja kohta küsige 
uudiseid Kodulinna Maja telefonil 644 9867.
------------------------------------------------------------
SÜNNIAASTAPÄEVI tähistame 10. oktoobril Alfred 
Kongol ja 22. oktoobril Kristjan Raual
Mõlema töid on kõige õigem vaatama minna KUMU- 
sse, aga Saiakangi kohvikus nendele pühendatud 
kookidega olete ikka palutud ennast kostitama.
------------------------------------------------------------
22. ja 23. oktoobril kell 12–17 SÜGISENE 
PUDI-PADI LAAT. Igasugust naljakat pudi ja padi, 
käsitööd, majakaupa, pruugitud riideid ja raamatuid, 
heliplaate, kodust moosi, taimeteesid, huvitavaid 
ümbrikke ja isetehtud kinkekaarte jne. Hinnad 
algavad 5 sendist.

Majas on mitu näitust:
 
13x VALTER
Edgar Valteri 13 toredat pilti

SIRJE MARIS HORMA „VARJUST VALGUSESSE” 
Lugu sellest, kuidas kunstiakadeemia tudengid tema 
pilte restaureerisid.

AJA MÄRGID
Suveniire mitmelt maalt (Toomas Õunapuu erakogu)
 
ILU ON LIHTSUS
Sirje Maris Horma piltide müüginäitus
------------------------------------------------------------
Oktoobrikuust jätkub
KALTSUVAIBA KUDUMISE ÕPETAMINE
Külli Viil ootab huvilisi igal esmaspäeval kell 16–18.
------------------------------------------------------------
Kes tahab mängida lauatennist, küsigu sobivat 
aega telefonil 644 9867.
------------------------------------------------------------
Vanalinna päevade ajal korraldasime kiirküsitluse 
teemal „Aga kus me täna mängime?”. Huvi oli välja 
uurida, mis meie lastele ja noortele vanalinnas 
meeldib, mille suhtes nad on ükskõiksed ja mis 
kõige olulisem – MIS ON VANALINNAS MEELE- 
PÄRANE JA HUVITAV?
Lähiajal tahame selle teemaga tõsisemalt tegeleda. 
Kellel huvi kaasa mõelda ja öelda, andke endast 
märku telefonil 507 9565.

30. september 2016

Sirka Arro  

EMÜ juhatuse liige
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OPNERI MAJA      OKTOOBER 220016
•  E, 17. oktoober kell 18 

MAAILMARÄNDURITE KLUBI
Maailma rahvaste ja hõimude abielusuhted
Külaliseks on Peeter Vähi

•  L, 29. oktoober kell 19 Hopneri maja 
KONTSERDISARI 
„VÄÄRT MUUSIKA VÄÄRT MAJAS!”
„Rõõmu ja kurbuse linnud”
Elena Brazhnyk (sopran, RO Estonia külalissolist) 
Olesya Litnevski (sopran)
Ksenia Obežisvet (klaver)
Kavas due� d ja aariad 18.–19. saj ooperitest 
(Ponchielli, Boito, Leoncavallo, Verdi, Bellini, jt) 
Pilet 12/8 eurot saadaval Pile� levis ja tund enne 
kontserdi algust kohapeal.

Kursused
• LASTE VANAMUUSIKASTUUDIO

Igal laupäeval alates 8. oktoobrist 
kell 12–13
Muusikaring eelkooliealistele lastele (3–6 a)
Ringi eesmärk on pillimängu, laulmise ja mängulise 
tegevuse kaudu laste loovuse, musikaalsuse, 
laulmisoskuse ja rütmitunde arendamine. 
Toetume pärimusmuusikale ja lastelauludele, 
mängime rütmi-, laulu- ja liikumismänge. Õpetaja 
Maria Staak (vanamuusikaansambel Rondellus) 
Osalustasu 18 eurot kuus. Info ja registreerimine 
info@hopnerimaja.eu, tel 645 5321

• NOORTE VANAMUUSIKASTUUDIO
Igal neljapäeval alates 6. oktoobrist
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). Osalustasu 20 eurot kuus.
Info ja registreerimine tel 645 5321

• Hopneri Maja TEATRITRUPP
tudengitele ja gümnaasiumiealistele noortele 
Igal teisipäeval, algusega kell 17

Juhendaja Meelis Sekk. Osalustasu 18 eurot kuus 
Info ja registreerimine info@hopnerimaja.eu 
tel 645 5321

• LASTE JOOGA
Neljapäevi�  Hopneri majas
13.30–14.30 Noorem kooliiga (7–10 a) 
15.00–16.00 Keskmine kooliiga (11+ a) 
Hind: 9€/1x, 30€/kuu
Lisainfo: info@kallikodu.ee, laste joogaruum 
„Hingelind” FB-s või tel 645 5321

Seenioride ülikool (ees�  keeles)
•  K, 5. oktoober kell 12 

„Kuritöö ja karistus keskaegses Tallinnas”
Ain Mäesalu, arheoloog 

•  K, 12. oktoober kell 12 
„Emotsionaalse tervise eest hoolitsemine loovate 
tegevuste abil”
Mall Tamm, kuns� terapeut

•  K, 19. oktoober kell 12 
„Saun kui tervise allikas”
Aleksander Pool, saunameister 

Lisaks:
· Anu Purre Kuns� stuudio
· Tammsaare Teater
· Tantsuklubi
· Eakate jooga, juhendaja Kalli Suga
· Hopneri Kammerkoor, dirigent Karin Roop
· Keskaegse kleidi valmistamise kursus, juhendaja 

Jana Volke
· Seenioride Ülikool (vene keeles)
· Lastevanemate kool (vene keeles)
· Fotokoolitus (vene keeles)
Info ja registreerimine info@hopnerimaja.eu või
tel 645 5321

Näitused
• 7. september–11. november
Johannes Niemeyer (1889–1980) 
„Rannad ja linnad – Bal� maades maalitud pildid”

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 
8. ja 9. oktoobril Tallinna Lillepaviljonis 
Pirita tee 26 kogupereüritusena Eesti 
mee päevad.

KAVA mõlemal päeval:
Kell 10.30 Peremesila tutvustus, toodangu degusteerimine. Sirje ja Arvi Mölder, mesinikud (eesti keeles)

Kell 12 Miks on Eesti mesindussaadused väärtuslikud? Arvi Raie, Harju veterinaarkeskuse juhataja 
asetäitja (vene keeles)

Kell 13 Miks on Eesti mesindussaadused väärtuslikud? Arvi Raie, Harju veterinaarkeskuse juhataja 
asetäitja (eesti keeles)

Kell 14 Peremesila tutvustus, toodangu degusteerimine. Sirje ja Arvi Mölder, mesinikud (vene keeles)
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Pärnu mnt 113/Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute 
ning lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu aeg 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneeri-
mise Amet avalikustasid ajavahemikus 7.07–4.08.2016 
Pärnu mnt 113/Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute 
ning lähiala detailplaneeringu. Nimetatud ajavahemi-
kus käis detailplaneeringuga tutvumas Kesklinna Valit-
suses 1 kodanik. Avalikul väljapanekul laekus kohalikule 
omavalitsusele 1 kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid 
sisaldav pöördumine. Avaliku väljapaneku tulemusi tut-
vustav avalik arutelu viiakse läbi 15. septembril 2016 
algusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis 
(Nunne tn 18). Info telefonil 645 7264. Detailplanee-
ringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Pärnu mnt 31, Pärnu mnt 33, Pärnu mnt 35, Pärnu 
mnt 37, Pärnu mnt 41, Pärnu mnt 41a, Peeter Süda 
tn 2/2a ja Peeter Süda tn 4 kinnistute ja lähiala detail-
planeeringu teistkordse avaliku arutelu kokkuvõttev 
teade  

Tallinna Kesklinna Valitsus viis 25.08.2016 läbi 
Pärnu mnt 31, Pärnu mnt 33, Pärnu mnt 35, Pärnu 
mnt 37, Pärnu mnt 41, Pärnu mnt 41a, Peeter Süda 
tn 2/2a ja Peeter Süda tn 4 kinnistute ja lähiala de-
tailplaneeringu teistkordse avaliku väljapaneku järgse 
avaliku arutelu. Ajavahemikus 1.07–15.07.2016 toi-
munud teistkordsel avalikul väljapanekul esitati 1 vas-
tuväiteid ja ettepanekuid sisaldav pöördumine. Tallinna 

Kesklinna Valitsuses toimunud Pärnu mnt 31, Pärnu 
mnt 33, Pärnu mnt 35, Pärnu mnt 37, Pärnu mnt 41, 
Pärnu mnt 41a, Peeter Süda tn 2/2a ja Peeter Süda 
tn 4 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu teistkordsest 
avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavast arutelust 
võtsid osa planeeringu koostaja, planeeringust huvita-
tud isikute esindajad ja linnaosa esindajad. Vastuväite 
esitajad ja naaberkinnistute omanikud arutelust osa ei 
võtnud, seega sisulist arutelu planeeringulahenduse 
üle ei toimunud. Edasise menetlusega tegeleb Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet.

Endla tn 2, Endla tn 4c, Toompuiestee 3 ja Luise tn 
1/3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avaliku 
arutelu aeg 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplanee-
rimise Amet avalikustasid ajavahemikus 7.07–9.08–
24.08.2016 Endla tn 2, Endla tn 4c, Toompuiestee 3 ja 
Luise tn 1/3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu. 
Nimetatud ajavahemikus käis detailplaneeringuga tutvu-
mas Kesklinna Valitsuses 1 kodanik. Avalikul väljapa-
nekul laekus kohalikule omavalitsusele 3 kirjalikke ette-
panekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist. Avaliku 
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu viiakse läbi 
5. oktoobril 2016 algusega kell 14.00 Tallinna Kesk-
linna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Info telefonil 645 
7264. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab 
tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil http://
tpr.tallinn.ee/tpr

Teade Leete tn 13a kinnistu detailplaneeringu avali-
kust väljapanekust  

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnapla-
neerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 3.10–
17.10.2016 Tallinna Linnavalitsuse 24. augusti 2016 
korraldusega nr 1247-k vastuvõetud Leete tn 13a 
kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala suuru-
seks on 0,28 ha. Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on  jagada Leete tn 13a kinnistu kaheks elamu- 
maa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, 
määrata kruntide kasutamise tingimused ning ehitus-
õigus ühele elamumaa sihtotstarbega krundile kuni 
2-korruselise üksikelamu ja 1-korruselise abihoone 
ehitamiseks ning teisele moodustatavale elamumaa 
sihtotstarbega krundile jääva üksikelamu ja abi-
hoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks või 
olemasoleva elamu asendamiseks uue kuni 2-korru- 
selise üksikelamuga ja olemasolevate abihoonete 
asendamiseks kuni kahe 1-korruselise abihoonega. 
Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud 
ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna 
Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning 
Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 
7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15–18.00, 
teisipäevast neljapäevani 8.15–17.00 ning reedel 
8.15–16.00. Detailplaneeringu jooniste ja seletus- 
kirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute regist-
ris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Perevägivald ei ole pere siseasi Projekti „Hoovid korda” määrus muutus

Lähisuhtevägivald on probleem ning 
selliste vägivallaaktide ärahoidmine 
on politsei üks prioriteete. Vajadust 
koduvägivalda ennetada ja välja 
juurida on toodud esile ka riigikogu 
2010–2018. aasta kriminaalpoliitika 
arengusuundades. Töödokumendis 
on selgelt rõhutatud, et politsei ja 
prokuratuur peavad ühiselt kodu- 
vägivalla vastu võitlema. Peresise-
sed konfliktid ja vägivald ei ole iga 
pere enda asi. Vägivald kodus ei 
eristu oma olemuselt kuidagi vägi-
vallast tänaval ning see on samuti 
kuritegu. 

Kuidas politseinikud lähisuh-
tevägivalla korral toimivad? Kui oli 
peretüli, millele reageerisid politsei-
nikud, kes suhtlesid osapooltega 
ja pidasid kinni võimaliku ründaja, 
teeb piirkonnapolitseinik alati jä-
relkontrolli. Paraku on sagedased 
juhtumid, kus korrakaitsja külastab 
ühte perekonda mitu korda.

Koduse vägivalla all kannata-
vad enamasti naised, aga löögi all 

on ka mehed, lapsed ja vanemad. 
Vägivalla taga on tihti alkoholi liig-
tarvitamine. Politseinike järelkontroll 
ei ole pelgalt vaatlus, millised on 
pärast konflikti pereliikmete läbi- 
saamine ja suhted, vaid me julgus-
tame osapooli leidma abi ja nõusta-
mist väljastpoolt. Korduvatel kont-
rollidel püüame veenda inimesi abi 
otsima ja seda ka vastu võtma.  

Korrakaitsjad pakuvad inimeste-
le tuge ja suunavad neid pöörduma 
ohvriabitöötaja poole, kes räägib abi 
saamise võimalustest. Vägivalla all 
ei pea keegi kannatama. Kurb tõde 
aga on, et tihti ei julge ohver vägi-
vallatsejale vastu astuda ega sellest 
kellelegi, ka mitte politseile, teada 
anda. Isegi kui teatatakse, kardetak-
se avaldust esitada. Ohvril on hirm 
majandusliku kindlustunde ja kodu 
kaotamise ning vägivallatseja veel 
suurema viha ja kättemaksu ees. 

Siiski peab ohver käituma ot-
sustavalt enne, kui juhtub midagi tõ-
sist. Ei pea olema nii, et ainult väga 

raske füüsilise või vaimse trauma 
järel otsustakse enda elu muuta. 
Kõik muutused saavad alguse meist 
endist. Abi vastu võtta on suur os-
kus ja omaette julgus. Ohvrile saa-
vad ja peavad abiks ja toeks olema 
sõbrad, naabrid ja töökaaslased, 
kes märkavad vigastusi või ka liht-
salt muutusi. 

Sõber, naaber, töökaaslane, kes 
sa näed koduvägivalla ohvrit, sekku! 
Sa saad oma tähelepanekud edas-
tada häirekeskusele numbril 112. 
Ärgem jätkem üksteist abita ja tähe-
lepanuta! 

Koduvägivalla all kannataja, 
julge muuta oma elu! Ära nõustu 
olema ohver! Ohvriabi infotelefoni 
number on 612 1360. 

Kui eelnevalt oli linnaosa valitsuselt 
taotluste arvu ja toetuse kogusumma 
edastamine kommunaalametile re- 
guleerimata, siis nüüd korraldab 
seda §8 lg 5 alljärgnevalt: „Linnaosa 
valitsus edastab vastu võetud taot-
luste arvu ja taotletud toetuse kogu-
summa Tallinna Kommunaalametile 
elektrooniliselt kohe pärast taotluste 
esitamise tähtaja möödumist. Kom-
munaalamet arvestab selle teabe 
põhjal välja linnaosa valitsusele 
eraldatava toetuse kogusumma § 
14¹ kohaselt.”

Muudetud määruse §14 ja 
141 käsitlevad põhjalikumalt 
taotluste hindamist, kommunaal- 
ameti  linnaosadele raha arves-
tamist/eraldamist ja reguleerivad 
ümber mittevastavaks tunnistatud 
korteriühistutele sellekohase otsuse 
edastamise. Kui eelnevalt kehtinud 
määruse järgi sai korteriühistu teate 

kommunaalametilt, kas taotlus on 
rahuldatud või mitte, siis nüüd tuleb 
rahuldamata jäänud taotluse otsus 
linnaosast. Korteriühistu, kelle taot-
lus on rahuldatud, saab abilinnapea 
allkirjaga teatise taotluse rahulda-
mise kohta koos kommunaalameti 
juhataja allkirjastatud kinnituskirjaga 
kahes eksemplaris ja kuludeklarat-
siooniga.

Korteriühistute jaoks on oluline 
muudatus toetuste väljamaksmise 
etapis. See on § 21 lg 1 p 4: toetuste 
väljamaksmise etapis esitatavate 
dokumentide nimekirjas on välja 
toodud ettevõtja majandustegevuse 
registri registreeringu esitamine, kui 
see on nõutav tulenevalt tegevus-
alast. Muus osas on taotlemise kord 
ja tingimused samad, kui siiani keh-
tinud määruses.

Korteriühistu esindajatele, kes 
plaanivad kasutada võimalust kor-

rastada oma hoove projekti „Hoovid 
korda” raames, paneme südamele, 
et alustada tuleks kindlasti Tallinna 
kodulehel oleva infoga tutvumisest  
(http://www.tallinn.ee/est/hoovid-
korda/) ja eelpool nimetatud määru-
se läbilugemisest. 

Eelkõige tuleb lähtuda ehitus-
seadustikust, millest saab vastused 
tihti meile esitatavatele küsimustele: 
millal on vaja ehitusprojekti, millal 
ehitusluba, millal piisab ehitusteati-
sest ja millal ei ole midagi vaja.

Kõikide küsimuste vastused 
tulenevad ehitusseadustikust. Kui 
sellest on raske abi leida, võib nõu 
küsida lisaks linnaosavalitsusele ka 
linnaplaneerimise ametist ja kommu- 
naalametist, kus igapäevatöö alu-
seks on ehitusseadustik. 

Hoovid korda! 

Iga päev saab politsei teateid kümnetest perevägivalla 
juhtumitest. Tänavu naistepäeval anti üle Eesti teada  
23 peretülist või perevägivallaga seotud juhtumist. 

24. augustil 2016 muutis Tallinna linnavalitsus oma varasemat 
määrust 19. detsembrist 2012, millega oli kehtestatud korteri- 
ühistute toetamise kord projekti „Hoovid korda” raames. Muuda-
tused, mis määrusesse sisse viidi, puudutavad eelkõige Tallinna 
kommunaalameti ja linnaosavalitsuste vahelist töökorraldust.

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlus 
Pirita spordikeskuse velodroomil ja 
terviseradadel peeti juba kaheteist-
kümnes Jüri Ratase jalgrattavõistlus, 
mis tõi sadu perekondi õue sportima.

Rattahuviliste kogupereüritusel 
startis kokku 770 osalejat viies erine-
vas kategoorias. Lisaks rattasõidule 
jagasid õpetussõnu ja infomaterjale 
päästeameti, politsei- ja piirivalveameti 
ning Operation Lifesaver Estonia esin-
dajad. Kohal olid ka Sportlandi rattatelk 
ja CFC spordiklubi Jaan Kirsipuu ratta-
kool. 

Päikesepaisteline pühapäeva- 
hommik tõi Piritale sadu peresid, lapsi 
ja täiskasvanuid. Olen väga õnnelik, 
et jalgrattasõit on jätkuvalt armastatud 
spordiala ning püstitasime taas uue 
osalusrekordi. Tunnustan kõiki ratta- 
huvilisi, kes tulid üksi, pere või sõpra- 
dega värskes õhus sporti tegema. Sa-
muti tänan kümneid toetajaid ja vaba-
tahtlikke, kelle toel on võimalik tasuta 
rattavõistlust korraldada. Selveri Tibu-

sõidus nautis 450-meetrist rattasõitu 
227 mudilast ning Jaffa lastesõidus 
võistles 3,5 km rajal 209 last, kes kõik 
said auhinnaks medali, diplomi ja kinke- 
koti. Ratastoolisõidus (1,4 km) oli 
seitse osalejat ning meeste- ja naiste-
arvestuses startis 12,5 km metsarajal 
kokku 327 jalgratturit. Kõik täiskasva-
nud pälvisid sportliku soorituse eest 
samuti medali ja kinkekoti. 

Naiste seas võttis kindla esikoha 
Janelle Uibokand, teise koha saavutas 
Kelly Kalm ning kolmandaks tuli Mairis 
Õispuu. Meeste arvestuses võitis tihe-
das konkurentsis Erki Pütsep, kellele 
järgnesid Helmet Tamkõrv ja Henno 
Puu. Naiste ja meeste kolm parimat 
pälvisid karika ning teisi auhindu. Üht-
lasi loositi kõigi osalejate vahel välja 
palju kingitusi: Tallinki perereisid Rootsi 
ja Soome, kaks jalgratast, muusika-
keskused Sony Centerilt,  sportlikke 
ja lõbusaid auhindu Sportlandilt ning 
Vipexilt jpm.

Võistlusel osalejate nimekiri ning 
naiste ja meeste sõiduajad on üleval  
kodulehel www.ratas.ee ja pilte saab 
näha Facebooki lehel https://www.face- 
book.com/events/881251961989236/   

Jüri Ratase XII jalgrattavõistlust  
aitasid korraldada Tridens, Jaffa, Selver, 
AS TTP, KH Energia-Konsult AS, Aktsia-
selts Fifaa, Skechers Eesti, AS Vipex, 
Sony Center, G4S, Sportland, Balbiino, 
rahvusooper Estonia, Operation Life-
saver Estonia, Tallinna botaanikaaed, 
Sparta spordiklubi, Ramirent AS, OÜ 
Utilitas, OÜ Kristobal, Tallinna kiirabi, 
politsei- ja piirivalveameti Põhja pre-
fektuur, Põhja-Eesti päästekeskus, Pi-
rita velodroom, Pirita linnaosa valitsus, 
Kristiine linnaosa valitsus, Lasnamäe 
linnaosa valitsus, Kesklinna linnaosa 
valitsus, Tallinna spordi- ja noorsoo-
amet, maanteeamet.

Uus naabrivalve piirkond
Kesklinna valitsuses allkirjastati hiljuti leping 
politsei, linnaosa valitsuse, Eesti Naabrivalve 
ja uue sektori vahel naabrivalve piirkonna loo-
miseks Luite asumis, mis paikneb Järvevana 
tee ja raudtee vahelisel alal. Naabrivalvega 
liitus 27 majapidamist. 

Uue sektori nimel alla kirjutanud Luite Seltsi 
juhatuse liikme Lilith Aspe sõnul ei olnud elanikud 
rahul senise olukorraga: aedades liikus võõraid ja 
oli sissemurdmisi. Loodetavasti muutub ümbrus-
kond nüüdsest turvalisemaks. Naabrivalve sildid 
annavad teada, et elanikud hoolivad üksteisest. 

Naabrivalve on odavaim turvalisuse tõstmise 
viis. Sellega liitumise võimalustest annab ülevaate 
Eesti Naabrivalve koduleht. Aastas liitub naabri- 
valvega keskmiselt 30 piirkonda.

Mõelge juba täna, kuidas teil on võimalik 
üheskoos naabritega koduümbrus turvalisemaks 
muuta. Tere ja sõbralik naeratus oma naabrile 
olgu esimene samm, et muuta elukoht tõeliseks 
koduks.

Piirkonnapolitseinike uued vastuvõtuajad
Vanalinna piirkonnapolitseinik Triin Poolen ja Uue-Maailma piirkonnapolitseinik Janno Mõisa-
äär võtavad alates 1. oktoobrist elanikke vastu igal teisipäeval kell 15–17 Kesklinna politsei- 
jaoskonnas aadressil Kolde pst 65. Kadrioru ja Keldrimäe piirkonnapolitseinike vastuvõtuaeg 
on kolmapäeviti kell 15–17. Täpsem teave kodulehel www.politsei.ee

30. september 2016

Jüri Ratas  

võistluse korraldaja

Lenne Kask   

piirkonnapolitseinik,  
Kesklinna politseijaoskonna 
vanemkomissar 

Jüri Siim 

Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht
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Таллиннский Кесклиннаский социальный центр и Дом Хопнера предлагают людям почтенного возраста содержательное проведение досуга

Международный день 
пожилых людей1 ОКТЯБРЯ -1 ОКТЯБРЯ -

5 октября мы празднуем День учителя. На протяжении времен в каждой школе 
сложились свои традиции того, как отмечать этот важный день, но цветы и вы-
ражение уважения педагогам, преданным своей работе, наверняка являются 
общими для всех.

День учителя касается в равной мере и тех, кто еще на середине своего школьного 
пути, и тех, для кого с момента последнего школьного звонка прошли десятки лет, по-
скольку во многом мы являемся лицом своих учителей. Полученный в школе багаж зна-
ний и умение преодолевать жизненные трудности позволяют нам как добиваться успехов 
в работе, так и хранить свой дом и свою семью.

Думая об учителях, я всегда удивлялся тому, насколько высокие требования предъяв-
ляет к ним общество. От учителя ждут честности, хотя окружающая нас жизнь потворству-
ет полуправде и популистам, раздающим заведомо невыполнимые обещания. Учитель 
должен с одинаковым пониманием и поддержкой обращаться со всеми своими учени-
ками, несмотря на то, что общественность культивирует ментальность превосходства и 
ожесточенной критики.

Учитель должен сделать свой предмет интересным, поскольку как иначе он смог бы 
противостоять розовому туману телесериалов, словесной пене фейсбука и все больше 
желтеющим СМИ! Учитель должен прививать детям любовь к родине, не позволяя также 
вводить себя в заблуждение безликими словами деятелей, избранных на высокие госу-
дарственные посты, о том, что они стыдятся ограниченности своего государства и народа.

Мы ждем от учителя безупречного поведения, стальных нервов и умения сохранять 
мир даже в самых сложных ситуациях. Учитель должен сделать все для того, чтобы наши 
дети справились с любым делом, куда бы ни забросила их жизнь. Учитель должен, учи-
тель обязан, он не может оставить без внимания... Хорошо, что есть по крайней мере один 
такой день, когда учителя хоть немного могут перевести дух, чтобы потом целый год тру-
диться как супермены!

Эстония – маленькая страна, но так же, как погода может кардинально различаться 
в зависимости от уезда, так и различия по регионам в отношении уровня жизни и воз-
можностей у нас очень большие. Сегодняшний день центра Таллинна отражает лучшее, 
чего мы смогли достигнуть за годы независимости. Благодаря этому в наших школах нет 
проблем ни с численностью учащихся, ни с комплектацией учительского состава. В школы 
Кесклинна большой наплыв учеников, кроме того, в дополнение к детям из нашей части 
города приезжают учиться как из других районов Таллинна, так и из других мест Эстонии.

Очевидно, что спрос обеспечивает также и качество. Неудивительно, что в общегосу-
дарственном зачете из 20 наиболее успешных учебных заведений в 2015 году половину 
составили школы Кесклинна. История успеха наших школ продолжается уже годы, сви-
детельствуя о компетентности руководителей школ и умении создать вдохновляющую 
атмосферу. Высокий уровень школ Кесклинна является общим достижением наших пе-
дагогов, что, с одной стороны, обязывает высоко держать марку, а с другой – стимулирует 
поиск новых методов работы и инновационной подачи предметов. Как и вся наша жизнь, 
школа охвачена быстрыми переменами, учителям приходится постоянно приобретать 
новые знания, чтобы идти в ногу со временем.

Современное поколение учащихся состоит из целеустремленных, ценящих образо-
вание молодых людей. У них в моде учеба и здоровый образ жизни, поскольку до детей 
дошло понимание того, что только обладая знаниями и хорошей физической подготовкой, 
можно трудиться на отлично, а это, в свою очередь, единственный путь к достижению сво-
ей мечты.

Существовавшее на протяжении времен противоречие между точными и гуманитар-
ными предметами на сегодняшний день уже не столь актуально, как это было еще десяток 
лет назад. Сильный в физике ученик ценит и владение иностранными языками, знаток 
химии держит себя в курсе новинок литературы. Учащиеся школ Кесклинна развиваются 
как гармоничные личности, о великих достижениях которых мы обязательно еще услы-
шим в будущем.

Я полон надежд на то, что учителя Кесклинна дают сегодня уроки будущим лауреатам 
Нобелевской премии, астронавтам или художникам с мировым именем. Одаренные и 
замечательные молодые люди, ежегодно оканчивающие наши школы, не должны пере-
живать разочарования на пути к поставленным целям. В том, что крылья несут их вперед, 
заслуга наших учителей.

Желаю всем учителям Кесклинна, чтобы они и впредь любили свою профессию, оста-
вались бы такими же хорошими учителями и чудесными людьми! И хотя День учителя, 
как и день рождения, только раз в году, вы важны для нас и для наших детей каждый 
день и каждый час.

Ура учителям!

Хелен Лаусма-Саар

заместитель старейшины 
Кесклинна, заведующая 
Музеем Народного фронта

Сентябрь и октябрь – это особые месяцы 
для учителей и учеников, а также для 
сферы образования в широком плане. 
В сентябре начался новый учебный год, 
сразу в начале октября мы празднуем 
День учителя. Поэтому именно сейчас, 
когда дух еще свеж и бодр после лета, 
самое время объявить конкурс эссе и тем 
самым деятельно начать новый учеб-
ный год.   

Здесь необходимо констатировать, что 
следующий призыв обращен не только к 
школьникам и учителям, но и к родителям 
и бабушкам с дедушками. Можно взять в 
компанию также родственников помоложе и 
постарше и составить команду для написания 
эссе. В прошлом году второе место на конкурсе 
эссе, посвященном Яану Поска, занял ученик 
гимназии Густава Адольфа, руководила кото-
рым его собственная бабушка. Первое место 
заняла команда Ныммеской гимназии – уче-
ник и учитель истории. Основным моментом 
является предприимчивость пишущего и го-
товность руководителя направлять ученика.  

Музей Народного фронта призывает сто-
личных гимназистов в рамках конкурса эссе 
«Восстановившая независимость Эстонская 
Республика: будущее в наших руках» изложить 
свои мысли о будущем государства, восстано-
вившего независимость четверть века назад, 
и своей роли в этом. Тема эссе достаточно об-
ширна, чтобы дать возможность в соответ-
ствии с интересами и пониманием каждого 
связать между собой вчерашний, сегодняш-
ний и завтрашний день. 

Более месяца назад мы отмечали 25-ю 
годовщину Эстонской Республики празднич-
ными речами, состоявшимися по всей Эсто-
нии концертами и большими или меньшими 
торжественными приемами с целью выразить 
признание тем, кто однажды ступил на неиз-
вестный путь ради того, чтобы Эстония вновь 
стала Республикой. 25 лет спустя в гимназиях 
учится молодежь, родившаяся уже в период 
смены тысячелетий. Много ли знают молодые 
люди о происходившем четверть века назад? 
Или же спросим так: каким они видят будущее 
нашего государства и свое собственное? Это 
важно спросить, потому что кто еще, если не 
сегодняшние ученики гимназий, формирует 
историю нашего будущего. 

Конкурсную работу следует написать на 
эстонском языке, количество печатных знаков 
должно составить 8000–10 000 (с пробелами). 
Эссе, сохраненное в формате .doc и с именем 
автора (essee_имя.фамилия.doc) следует от-
править электронным письмом под заголов-
ком  „TEV25 essee“ к 2 декабря 2016 года на 
электронный адрес rrmuuseum@rrmuuseum.
ee. В письме следует обязательно добавить 
имя и фамилию автора, адрес электронной по-
чты и номер телефона, имя руководителя и на-
звание школы, а также класс. Если возникнут 
вопросы о проведении конкурса, отправьте их 
также на электронный адрес музея.   

Победители конкурса будут объявлены в 
середине декабря на торжественном награж-
дении в Музее Народного фронта. Авторов и 
руководителей лучших эссе ждут денежные 
призы: за 1-е место 400 евро ученику и 200 

евро руководителю, за 2-е и 3-е места соот-
ветственно 200 и 100 евро. Кроме того, будет 
вручен специальный приз. Написать эссе не так 
просто, поэтому каждое начинание заслужи-
вает признания. Все участники конкурса полу-
чат от музея маленькие сувениры и грамоты. 

Выбор первых трех призовых эссе может 
оказаться нелегким. Предыдущие конкурсы 
сочинений-исследований подтвердили хоро-
шее умение гимназистов писать эссе, у них 
много своеобразных мыслей и интересный 
стиль. Для того чтобы выбор победивших ра-
бот мог быть как можно более объективным, 
конкурсная комиссия состоит из 6 гумани-
тариев с разным багажом знаний и опытом: 
Кюлло Арьякас, Лооне Отс, Кертту Ракке, Хелен 
Лаусма-Саар, Рейн Вейдеманн, Анне Вельт. Ко-
миссия будет читать и обсуждать поступившие 
сочинения в первую неделю декабря.  

Ждем  содержательные, творческие, а 
также социально-критические и насыщенные  
мнениями сочинения.

Будущее в наших руках!

В Таллинне социальные пособия выпла-
чиваются согласно постановлению N 27 
от 29 ноября 2012 года «Условия и поря-
док выплаты социальных пособий». На 
его основании и в этом году в Таллинне 
поступившие в первый класс ученики 
получают пособие, которое называется 
пособием на ребенка, впервые идущего 
в школу. 

Условиями получения пособия являются:
- по крайней мере один из родителей, по 

данным регистра населения, прожил в Таллин-
не как минимум год непосредственно перед 
поступлением ребенка в школу; 

- ребенок, по данным регистра населения, 
является жителем Таллинна и проживает, по 
данным регистра населения, по одному адресу 
с ходатайствующим о пособии;

- ребенок внесен в список учеников тал-
линнской школы.

Ходатайство о пособии на ребенка, впер-

вые идущего в школу, можно представить в 
течение трех месяцев с начала учебного 
года.  

Пособие выплачивается на основании спи-
ска учеников школы. Размер пособия состав-
ляет 320 евро и оно выплачивается двумя ча-
стями: 50% пособия при отправлении ребенка 
в школу и  50% после окончания первого клас-
са при условии, что ходатайствующий о посо-
бии и ребенок, по данным регистра населения, 
непрерывно являлись жителями Таллинна и 
ребенок учится в таллинской школе.  

В дополнение к пособию на впервые 
идущего в школу ребенка получающие про-
житочное пособие семьи в Таллинне могут хо-
датайствовать о пособии к началу учебного 
года на ребенка. Оно выплачивается на уча-
щегося до 19 лет (включительно) при условии, 
что семья получала прожиточное пособие в 
течение года до отправления ребенка в школу. 
О пособии можно ходатайствовать в течение 

трех месяцев после начала учебного года.  Ука-
занное пособие не выплачивается на ребенка, 
получившего пособие на впервые идущего в 
школу ребенка. 

При ходатайстве о пособии следует пред-
ставить письменное заявление по форме с 
прилагающимися документами  в отдел соци-
ального обеспечения. Заявление можно также 
представить по почте, снабженным электрон-
но-цифровой подписью по электронной почте 
или через портал гражданина www.eesti.ee 
(Tallinna toetused/Пособия Таллинна). 

Отдел соцобеспечения управы таллинн-
ского района Кесклинн находится по адресу 
Пярну мнт, 9. Часы приема в службе социаль-
ных пособий по понедельникам с 9 до 12 и с 13 
до 18, по вторникам с 9 до 12 и с 13 до 17, по 
четвергам с 9 до 12 и с 13 до 17. Предваритель-
ная регистрация по тел. 6457 867.

Дополнительную информацию можно уз-
нать по телефонам 645 7840; 6457 867.

Пособия на впервые идущего в школу ребенка в Таллинне

Алар Няэме

старейшина района Кесклинн 

С уважением,

Лучших учителей Таллинна будут 
чествовать 7 октября в Летной гавани 
на гала-мероприятии «Учитель года». В 
числе других в этом году получат награды 
учителя Таллиннской 21-й школы Ренна 
Марьюнди и Хели Райдма (на фото).

Среди заслуживших признание также 
Виктория Бедухина из детского сада 
«Ojake»  и Марина Филинова из детского 
сада «Päevalill», Наталия Преснецова из 
Паэской гимназии, Марина Копрова 
из Ласнамяэской основной школы, 
Галина Беляева из основной школы 
Кадака, Олеся Казеко из Коплиского 
дома молодежи, Оксана Кокина из 
Ляэнемереской гимназии, Мария 
Малземов из гимназии Густава Адольфа 
и др. 
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

В соответствии с административным дого-
вором, заключенным между городом Тал-
линном и Министерством социальных дел, 
Таллиннский департамент социальных дел и 
здравоохранения с 12 сентября 2016 года 
начал прием ходатайств (с дополнительны-
ми документами) об участии в пилотном 
проекте по физическому приспособлению 
жилья для людей с особыми потребностями. 
Пилотный проект будет проводиться при 
сотрудничестве с Астангуским центром про-
фессиональной ориентации, из средств Фон-
да регионального развития Европейского 
Союза и государственного бюджета в рамках 
действий 2.5.2 «Физическое приспособление 
жилища людей-инвалидов» меры 2.5 «Раз-
витие, инфраструктуры социальной опеки, 
приспособление среды к потребностям лю-
дей-инвалидов».

О приспособлении жилья может хода-
тайствовать лицо с ограничением деятель-
ности, связанным с инвалидностью (срок 
действия инвалидности к моменту подачи 
ходатайства должен составлять не менее ше-
сти месяцев), нуждающееся в посторонней 
помощи при осуществлении повседневной 
деятельности и проживающее в жилом по-
мещении, которое намеревается адаптиро-
вать, расположенном на административной 
территории города Таллинна. 

Работы, разрешенные в рамках дея-
тельности по адаптации жилья, охва-
тывают: 
1) жилое помещение (в т.ч. вход и выход);
2) пути прохода к входной двери в здание и 
жилое помещение;
3) вход и выход здания.

Проект предусмотрен для приспособления 
жилья не менее чем 45 человек. Максималь-
ная сумма поддержки на одного ходатая 
составляет до 4500 евро. Более подробную 
информацию по предоставлению ходатай-
ства (а также формы ходатайства) можно 
получить на сайте города Таллинна: www.
tallinn.ee.

Ходатайства с дополнительными 
документами необходимо предста-
вить  с  12.09.2016 до 11.10.2016 года. 
Ходатайство не будет рассматриваться, если 
будет представлено не в указанный срок. 
Ходатайства будут регистрироваться по дате 
поступления, и основанием установления 
очередности является дата поступления хо-
датайства. 

Ходатайства с прилагаемыми доку-
ментами просим высылать (подписанные 
электронно-цифровой подписью) по адре-
су электронной почты sotsiaal@tallinnlv.ee 
или почтовому адресу: Tallinna Sotsiaal- ja 

Tervishoiuamet, Paldiski mnt 48a, Tallinn, 10614.
Ходатайства с прилагаемыми докумен-

тами можно заполнить также в период с 
12.09.2016 до 11.10.2016 г.  в Таллиннском 
департаменте социальных дел и здравоох-
ранения  по адресу: Палдиское шоссе, 48a в 
часы приема руководителя проекта:

Понедельник 14.00 – 18.00
Вторник 8.15 – 12.00; 13.00 – 17.00
Четверг 8.15 – 12.00; 13.00 – 17.00

При возникновении вопросов просим 
обращаться с 1 сентября 2016 г. к руководи-
телю проекта Валерию Капанену по телефону 
5306 4141 либо по адресу электронной почты 
valeri.kapanen@tallinnlv.ee.

Общую информацию предоставляет 
также Таллиннский департамент социальных 
дел и здравоохранения по общему телефо-
ну 645 7440 или адресу электронной почты  
sotsiaal@tallinnlv.ee

Пособие людям с особыми потребностями 
для приспособления жилья

Каждый из нас может иногда нуж-
даться в помощи и поддержке 
Рождение ребенка-инвалида или же 
серьезная болезнь – это тяжелый и 
в основном неожиданный опыт для 
каждой семьи. У родителей и детей-
инвалидов возникают различные 
трудности с получением услуг, посо-
бий и в первую очередь информации, 
которая связана с организацией каж-
додневной жизни ребенка-инвалида. 
В этой ситуации семьи нуждаются в 
различной помощи и поддержке.

Возможность встретиться с роди-
телями, имеющими подобный опыт, 
которые пережили первый эмоци-
ональный период, внесет ясность в 
возникшую ситуацию.

Что такое обмен опытом?
Обмен опытом – это метод консуль-
тирования и поддержки, в котором 
люди, объединенные общей про-

блемой, делятся своими знаниями и 
ищут ее решение. Обмен опытом – это 
поддержка, которую они не получат в 
другом месте и в которой каждый мо-
жет быть экспертом.

Опыт сближает людей и создает 
быстрое взаимопонимание. Одинако-
вый опыт и желание решить какую-то 
конкретную проблему или выйти из 
кризиса ставит их в равное положе-
ние. Консультация дает понять, что 
каждый ежедневно ищет верный спо-
соб решения проблемы, и вовремя 
оказаная поддержка помогает обна-
ружить это верное решение. 

Обмен опытом базируется на вза-
имном понимании и уважении. Цель 
услуги по обмену опытом – предот-
вратить возникновение социальных 
и психических проблем у родителей 
детей-инвалидов. А также улучшить 
качество жизни этих семей и содей-
ствовать в формировании нужной 

окружающей среды для роста и раз-
вития детей.

Кто такой консультант по обмену 
опытом?
Консультант по обмену опытом – ро-
дитель ребенка-инвалида, который 
готов выслушать, ответить на вопро-
сы и поддерживать другого родителя 
ребенка или молодого человека с осо-
быми потребностями.

Консультант по обмену опытом 
исходит из своего опыта, желая по-
держать людей с такой же судьбой. 
Поддержка, умение выслушать и об-
меняться опытом позволяют консуль-
танту помочь как другим, так и себе.

Задача консультанта не в том, 
чтобы решить проблемы другого 
человека, а скорее помочь человеку 
самому найти верное решение. Кон-
сультант не говорит другому человеку, 
что он «должен» делать, а также не 

дает совет. Он помогает найти свои ре-
шения через умение слушать другого, 
обмен опытом, поиск возможностей и 
ресурсов.

Консультанты прошли обучение, 
работают добровольно и дали клятву 
не разглашать какую-либо информа-
цию о семьях, которые будут обра-
щаться за помощью.

Кому предназначена услуга обме-
на опытом?
Предлагаем услуги жителям Таллин-
на и окружающих волостей, эстоно- и 
русскоговорящим родителям, ко-
торые нуждаются в консультации в 
связи с рождением ребенка инвалида 
или в помощи, связанной с другими 
трудностями, возникающими в жиз-
ни.

Консультант по обмену опытом 
может помочь, если:

• в семье родился ребенок-инвалид 
или ребенок серьезно заболел, а так-
же если ребенок получил травму
• ребенок идет в детский сад
• ребенок идет в школу
• ребенок приближается к подростко-
вому возрасту
• вы нуждаетесь в психологической 
поддержке
• вы нуждаетесь в помощи, чтобы ор-
ганизовать повседневную жизнь

Как получить консультацию по 
обмену опытом?
В Таллинне и окружающих волостях 
предлагает услуги Таллиннская палата 
для людей с ограниченными возмож-
ностями.

Консультация может быть одно-
разовой, но при необходимости мож-
но организовать встречи несколько 
раз.

Консультацию можно получить 

как на эстонском, так и на русском 
языке.

Услуга бесплатна для родителей 
ребенка-инвалида.

Консультация может проходить 
при персональной встрече, по теле-
фону или через электронные каналы 
(электронная почта, Skype, Facebook 
и т. д.).

Консультация проводится при 
предварительном обсуждении места 
и времени встречи, а также заранее 
обговаривается форма проведения 
консультации.

Для дополнительной информа-
ции свяжитесь с нами: по электронной 
почте kogemus@tallinnakoda.ee; по 
телефону 58849965.

Обмен опытом для родителей с ребенком-инвалидом

Строительные работы первого этапа восстановительного ремонта улиц Рави и Хоспи-
дали, осуществляемые по заказу Таллиннского коммунального департамента, завер-
шились по плану к 15 сентября.

16 сентября начались строительные работы второго этапа на улице Рави на отрезке между ули-
цами Веэренни и Хоспидали. В ходе работ предстоит обновить конструкцию проезжей части и 
бордюрные камни, а предприятие AS Tallinna Küte реконструирует трубопровод сети центрального 
отопления.

В связи с ремонтными работами улица Рави до 15 октября будет закрыта для движения. Объезд, а 
также доступ для местных жителей направлены по улицам Юхкентали, Стаадиони, Херне, Веэрен-
ни и Юхкентали (см. схему). Проезд к Ида-Таллиннской центральной больнице обеспечен по улице 
Хоспидали. Просим следить за временными дорожными знаками.

По договору работы должны быть закончены 7 ноября 2016 года.

Улица Рави закрыта на ремонт
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1

3
3
1

Таллиннскому Кесклиннаскому социаль-
ному центру предстоит деловитый и ин-
тересный сезон, который мы открываем 
празднованием Международного дня 
пожилых людей 3 октября в Доме Хоп-
нера.  

6 октября в центре состоится День от-
крытых дверей, когда все заинтересован-
ные получат хорошую возможность позна-
комиться с деятельностью дома, кружками 
по интересам и курсами, получить инфор-
мацию о предлагаемых услугах и меропри-
ятиях. Мы начинаем в 11 часов и с радостью 
ждем всех. 

Традицией стали дни здоровья в цен-
тре, которые начиная с октября будут прово-
диться вновь. Мы пригласим специалистов, 
чтобы рассказывать о здоровье, помимо 
этого, можно делать практические упраж-
нения и измерять показатели здоровья. 
Первое такое мероприятие состоится уже 
10 октября, когда в случае хорошей погоды 

день начнется с ходьбы с палками в 10.00. 
Начиная с 10.30 можно будет получить ме-
дицинский совет и провести измерения здо-
ровья. Для этого следует предварительно 
зарегистрироваться в инфостоле центра или 
по телефону 6466 123. С 11 до 14 мы предло-
жим полезный для здоровья обед при пред-
варительной регистрации до 6 октября в 
инфостоле центра или по телефону 6466 123.                                                                                               

В центре есть своя кухня, где наши от-
личные повара готовят из качественного 
сырья вкусный обед. Дважды в неделю мы 
предлагаем суп и сладкий десерт, в третий 
раз жаркое и сладкий десерт. Цена обеден-
ного комплекта составляет в среднем  1,30 
евро. Есть также возможность пить кофе 
по цене 0,30 евро за чашку. Требуется пред-
варительная регистрация по телефону 6466 
123.  

Желаю всем красивой осени и до встре-
чи в Таллиннском Кесклиннаском социаль-
ном центре! 

В социальном центре начинается новый сезон

Юлия Чаплыгина

заведующая Таллиннским 
Кесклиннаским социальным 
центром
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Участие в скрининговых обследованиях по обнаружению 
рака шейки матки и груди является одной из возможностей 
продлить здоровые годы жизни.
Скрининговые обследования проводятся для обнаружения рака 
шейки матки и грудной железы на ранней стадии, и прежде всего они 
предназначены для женщин, чувствующих себя здоровыми, то есть 
без жалоб и симптомов. В Эстонии на такие обследования приглаша-
ются женщины в возрасте 30-50 лет для обнаружения рака шейки 
матки и в возрасте 50-62 лет для обнаружения рака грудной железы. 

В каких случаях повышен риск возникновения рака шейки 
матки?
Важно знать, что раком шейки матки могут заболеть и молодые 
женщины, а также то, что наследственность здесь роли не играет. 
Основной причиной возникновения данной формы рака считается 
вирус папилломы человека (HPV), который распространяется глав-
ным образом половым путем и который диагностируется PAP-тестом. 
Изменения клеток и предраковые состояния, созданные вирусом HPV, 
могут развиваться в течение долгих 10-25 лет. Это значит, что при ре-
гулярном контроле и своевременном обнаружении это заболевание 
легко диагностируется и успешно лечится. Почти все случаи запущен-
ного рака шейки матки можно было бы обнаружить при профилак-
тических обследованиях. Регулярное проведение PAP-теста важно 
именно из-за того, что ранние симптомы остаются незамеченными и 
для самих женщин, и они чувствуют себя полностью здоровыми. PAP-
тест безболезненный и является частью обычного гинекологического 
осмотра. 

В 2016 году на скрининговые обследования рака шейки мат-
ки приглашаются женщины 1961, 1966, 1971, 1976, 1981 и 
1986 года рождения.

На ранних стадиях рак груди не сопровождается какими-либо 
проявлениями.
Чаще всего к врачу обращаются уже тогда, когда в груди обнаружи-
вают уплотнение. Другие опасными знаками могут быть изменения 
формы и размера грудной железы (например втягивание груди), 
втягивание сосков, выделения из сосков, изменение цвета кожи или 
увеличение лимфатических узлов в подмышечной впадине. К сожа-
лению, часто к этому времени болезнь уже находится на далеко за-
шедшей стадии. На самом деле рак груди можно обнаружить гораздо 
раньше той стадии, на которой заболевание начинает проявляться и 
распространяться по организму. Одной из таких возможностей явля-
ется проведение радиологического обследования (маммографии) в 
ходе скрининговых обследований. Маммография с малой долей об-
лучения безопасна для здоровья.

Рак груди, обнаруженный на ранней стадии, легче излечим, по-
зволяет по возможности использовать методы лечения, сохраняю-
щие грудь, и является предпосылкой для успешного излечения.

В 2016 году на скрининговые обследования рака груди при-
глашаются женщины 1956, 1958, 1960, 1962, 1964 и 1966 года 
рождения.

Для участия в обследовании необязательно ждать пригла-
шения 
Именное личное приглашение получают те женщины, у которых год 
рождения включен в утвержденный список, и которые за последние 
два года не проходили обследования грудной железы или за по-
следние три года не проходили PAP-тест. Приглашения рассылаются 
по почтовым адресам, находящимся в регистре населения, поэтому 

важно проверить, правильный ли адрес внесен в ваши данные реги-
стра населения (www.eesti.ee -> Услуги -> Гражданину -> Здоровье 
и здравоохранение -> Мои данные в регистре Больничной кассы).  К 
сожалению, поскольку часть адресных данных неточна, не все при-
глашения могут дойти до адресата. Однако вместе с письменным 
приглашением автоматически создается и электронное приглашение, 
которое сохраняется для вас на портале E-Tervis (www.digilugu.ee). 

В то же время для участия в обследовании совсем не обязательно 
ждать получения приглашения. Если ваш год рождения находится в 
утвержденном списке обследования на текущий год, то можно про-
сто позвонить в наиболее подходящее вам медицинское учреждение. 
При регистрации контролируют прежде всего год вашего рождения и 
наличие медицинской страховки. Нужно помнить, что если вы выбе-
рете запись на платный прием, то проводимые в ходе него обследова-
ния (в том числе PAP-тест) нужно будет оплатить самим, и Больнич-
ная касса их впоследствии не компенсирует. Отправляясь на прием, 
обязательно возьмите с собой документ, удостоверяющий личность. 
Дорогие  женщины, проявите заботу о своем здоровье и регулярно 
проверяйтесь!

Регистрация на скрининговые обследования рака шейки матки:
Ида-Таллиннская центральная больница тел.1900
Ляэне-Таллиннская центральная больница тел. 1314
Северо-Эстонская региональная больница тел. 6171 049
«Фертилитас» (Виймси, Таллинн) тел. 6059 600, 6059 601
«Медикум» (Ласнамяэ, Таллинн) тел. 6050 601
Женские врачи др. Парве (Arvenos OÜ), Таллинн тел. 6405506
Клиника Тартуского университета тел. 7319 100
Больница Йыгева тел. 7766 220
Больница Вильянди тел. 4352 076
Больница Пылва тел. 7999 199, 7999 198, 
в Ряпина - 7999 243
Больница Валга тел. 7665 100
Южно-Эстонская больница тел. 7868 466 (поликлиника, с 9 до 14); 
7868 542 (больница, с 9 до 15), 7868 569
Больница Пярну тел. 4473 300, 4473 511
Уездная больница Рапла тел. 4890 738, в Мярьямаа 4821 495
Больница Курессааре тел. 4520 129
Больница Хийумаа тел. 4632 085
Больница Ляэнемаа тел. 4725 800
Нарвская больница тел. 3561 144
Ида-Вируская центральная больницател. 3395 109 (поликлиника 
Кохтла-Ярве), 3370 321 и 3378 796 (поликлиника при больнице Пуру)
Больница Ярвамаа тел. 3848 132
Больница Раквере тел. 3229 780

Регистрация на скрининговые обследования рака грудной 
железы в Таллинне и Харьюмаа
Северо-Эстонская региональная больница, Сютисте теэ, 19 тел. 6172 
405, 5300 6334
Маммограф в Клинике груди, Сютисте тее, 17тел. 6274 470 
Ида-Таллиннская центральная больница, Диагностический центр  
поликлиники Магдалена, Пярну мнт, 104 тел. 606 7684, 5362 8909

Дополнительная информация: https://www.haigekassa.ee/ru/
obsledovaniya-po-vyyavleniyu-raka-dlya-zhenshchin 

Участие в скрининговых обследованиях – 
залог вашего здоровья!

В воскресение, 16 октября, 
в 15.00 ансамбль Orthodox 
Singers под управлением 
Валерия Петрова предста-
вит новую программу «Пу-
тешествие в мир право-
славной музыки», которая 
познакомит слушателей 
со всем многообразием 
православной музыки.

Концертная серия ансам-
бля «История в звуках. Духов-
ное наследие» пополнилась 
новой программой под на-
званием «Путешествие в мир 
православной музыки». Новая 
программа представит право-
славную музыку практически  
всех основных стилей и на-
правлений. В начале програм-
мы будут исполнены образцы 
самых истоков православной 
музыки – знаменный распев, 
древнерусское многоголо-
сье. Можно будет услышать 
духовную музыку периода т. 
н. «русского барокко». Также 
в программе оригинальные 
православные произведения 
Восточной Европы и Азии, 
романтическая православ-
ная музыка. В заключение 
прозвучат произведения ев-
ропейских композиторов XX-
XXI веков, а также духовное 
творчество эстонских ком-
позиторов. Большинство из 
представленных в программе 
произведений очень редко 

можно услышать в концерт-
ном исполнении. 

Основанный в январе 
1989 года Валерием Петровым 
ансамбль Orthodox Singers 
завоевал репутацию высоко-
профессионального хорового 
коллектива Эстонии. В составе 
ансамбля профессиональные 
музыканты, владеющие испол-
нительским стилем самых раз-
ных эпох. Репертуар ансамбля 
охватывает практически все 
эпохи и стили православной 
хоровой музыки. В концертных 
программах коллектива опре-
деленное место занимает так-
же музыка эстонских компо-
зиторов – Кириллуса Креэка, 
Кулдара Синка, Вельё Тормиса, 
Арво Пярта. И все же главным 
творческим направлением 
ансамбля является ранняя, 
редко звучащая в концертном 
исполнении православная ду-
ховная музыка.

В своем исполнении пев-
цы руководствуются знани-
ем литургической практики 
православной церкви, до-
стижениями музыкознания 
и опытом хорового исполни-
тельства. Глубокое внимание к 
каждому слову в песнопениях, 
безупречное звуковедение, 
продуманный динамический 
план и безукоризненное чув-
ство стиля отличают исполни-
тельскую манеру ансамбля. 

Критики неоднократно от-
мечали также умение петь, 
сохраняя форму как единое 
целое, и только этому ансам-
блю свойственное уникальное 
piano, напоминающее «таяние 
звука».

Ансамбль Orthodox Singers 
концертировал в России, Аме-
рике, Швеции, Дании, Фин-
ляндии, Норвегии, Германии, 
Англии, Франции, Бельгии, 
Ирландии, Ливане, Венгрии, 
Болгарии и Польше. Выступал 
в Большом зале Московской 
консерватории им. Чайков-
ского, храме Христа Спасителя 
в Москве, в Смольном соборе 
Санкт-Петербурга, в Домском 
соборе города Уппсала и в 
монастыре Святой Бригитты 
(Швеция) и многих других 
крупных концертных залах и 
соборах.

Билеты стоимостью 
10/15 евро можно приоб-
рести в кассах и на стра-
нице Piletilevi, а также на 
месте перед началом кон-
церта.

Путешествие в мир православной 
музыки в доме хопнера

В период осенних каникул, с 15 октя-
бря по 6 ноября 2016 года, состоится 
детский и молодежный фестиваль 
«Открытые игровые пространства», 
объединяющий музеи по всей Эстонии.  
Задача фестиваля – привлечь семьи с 
детьми и подростков в музеи, предло-
жив досуг иного плана: интеллектуаль-
ные игры на различных выставках.

Фестиваль развернется на более чем 30 
музейных площадках со специальной про-
граммой для детей и молодежи. Разные му-
зеи объединяются в игровые пространства, 
рассчитанные на определенный возраст. 
Для самостоятельного знакомства с музе-
ями и библиотеками составлены тематиче-
ские игровые листы с заданиями. Также во 
время фестиваля в музеях будут проходить 
различные мероприятия. Ряд музеев пред-

лагает программу на русском языке.  
В фестивале принимают участие: 

Эстонский музей природы, Эстонский исто-
рический музей, Музей народа побережья, 
Эстонский морской музей, Познаватель-
ный центр «Энергия», Дом-музей Петра I, 
Кик-ин-де-Кёк и Бастионы, Музей Антона 
Хансена Таммсааре, Музей Эдуарда Вильде, 
Детский музей «Мийямилла» в Кадриорге, 
Детский музей «Мийямилла» в Каламая, би-
блиотека Каламая, Тартуская обсерватория, 
Музей искусств Тартуского университета, 
Музей природы Тартуского университета, 
Тартуский музей игрушек, Озерный музей, 
Эстонский сельскохозяйственный музей, 
музеи Хаапсалу и Ляэнемаа, музей Ранна-
роотси и др.

Организатор фестиваля – НКО 
Elamusõppe labor. Фестиваль состоится при 

поддержке Министерства культуры, про-
граммы Таллинна «Гражданский мир», фон-
да Eesti Kultuurkapital, управы части города 
Кесклинн, фонда Tartu Kultuurkapital и город-
ской управы Хаапсалу.

Дополнительная информация: www.
avatudfestival.ee

ОТКРОЙ МУЗЕИ ИГРАЯ! Детский и молодежный фестиваль «Открытые игровые пространства» 

Маде Бамбус

специалист отдела по развитию первичной 
медицинской помощи Больничной кассы

Елена Чекулаева

руководитель проекта

A      V     A     T     U     D
MÄNGUVÄLJAD
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CООБЩЕНИЯ

ПРАЗДНИК ВЕНИКА В БАНЕ РАУА

15 ОКТЯБРЯ С 13 ДО 19 МЫ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ  
РОЖДЕНИЯ БАНИ НА УЛ. РАУА.

В программе:
- лекция о венике
- массаж веником

- хлестанье веником традиционными и современными приемами 
Кроме того, измерение показателей здоровья, оздоровительные напитки и т. п.

Вас ждут на 2 часа – в 13.00, 15.00, 17.00 или 19.00. Веники от управы Кесклинна.

ЦЕНА В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ – вся программа вместо обычных 25 всего за 5 евро! 
Купите билет, чтобы подстраховаться, уже в предварительной продаже в кассе бани Рауа. 

30 сентября 2016

Университет для старшего поколения начал чет-
вертый учебный год 14 сентября в Доме Хопнера. 
Как прежние годы, так и нынешняя первая лекция 
показали, что интерес к самообразованию у пожи-
лых людей очень велик. В 2015/2016 учебном году 
число эстоноязычных слушателей достигло 160 че-
ловек и русскоязычных – около 200 человек. 

Учебная работа в университете для старшего возрас-
та проходит в форме лекций, бесед и экскурсий каждую 
среду отдельно в группах на эстонском и русском языке. 

Лекции охватывают психологию, историю, вопросы разви-
тия здоровья, науку о государстве и их читают известные 
и признанные в своей сфере лекторы, в т.ч. именитые вра-
чи, психологи, юристы, историки, государственные деяте-
ли и искусствоведы. Исходя из принципа непрерывного 
обучения, затрагиваются как практические, так и расши-
ряющие кругозор темы, которые помогают реагировать 
на изменения в обществе и ориентируются на потребно-
сти пожилых людей. 

Лекции  для слушателей бесплатны.

Университет для старшего поколения

Кейли Кылвес

руководитель службы лекарств 
и медицинского оборудования 
Больничной кассы

СПОРТИВНЫЕ  ЗАНЯТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ И ВЗРОСЛЫМ:  
Оздоровительная гимнастика  ТАЙ-ЦЗИ 
      и дыхательная гимнастика ЦИ-ГУН (25.-)
ВЗРОСЛЫМ И МОЛОДЕЖИ:  боевые искусства
ушу ТАЙ-ЦЗИ ЦЮАНЬ, меч, веер (35.-) 

- 100%ВТОР
ОЙ МЕС

ЯЦ

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДОМЕ ХОПНЕРА  |  ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ОКТЯБРЕ 2016 Г.

Государственные науки

Государственные науки

Здоровье

Артем Теплюк, советник отдела культурного 
многообразия Министерства культуры ЭР

Регина Кунингас-Отт, стоматолог, 
зубоврачебная клиника HanzaDent

Защита и права потребителя

Интеграционные модели  
в странах ЕС

Причины и профилактика заболеваний 
полости рта. Виды протезирования, их 
плюсы и минусы

5 октября 2016 г.

19 октября 2016 г.

26 октября 2016 г.

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

14.00-15.30

14.00-15.30

1

3

4

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

История и культура
Таллинна

Мария Сморжевских-Смирнова, 
ведущий куратор Дома-музея Петра I

Православные храмы Петровской 
эпохи на эстонской земле

12 октября 2016 г. 14.00-15.302

Михаил Корб, член Рийгикогу

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

Объединение «Эстонский мед» организует 8 и 9 ок-
тября с 10 до 17 часов в Таллинне, в Цветочном па-
вильоне на Пирита теэ, 26 семейное мероприятие 
«Дни эстонского меда».

Цель мероприятия: Oзнакомить потребителей с вы-
сокой питательностью, хорошими целебными и гигие-
ническими свойствами чистого эстонского меда и другой 
продукции пчеловодства. Научить потребителя отличать 
качественный местный мед от некачественного. Ознако-
мить потребителей с эстонскими пчеловодами и способ-
ствовать взаимным контактам.

Содержание мероприятия:
Бесплатные лекции о продукции пчеловодства пасеки 

хутора Вески и о пользе эстонского меда.
Консультант-доктор Ильмар Сярг – врач-

преподаватель клиники Тартуского университета.
На месте можно дегустировать различные сорта меда 

и получить от пчеловодов информацию об их свойствах. 
Пчеловоды продают по цене производителя в большом 
ассортименте только эстонский мед, а также продукцию 
пчеловодства – прополис, цветочную пыльцу и другие оз-
доравливающие и укрепляющие медовые смеси.

В продаже также косметика и препараты из пчелиных 
и других природных продуктов, лекарственных трав, ко-
торые можно купить и в чистом виде, а также в большом 
выборе рукоделие и керамика.

Проводится лотерея, в которой выигрывают все.
Детям: пчеловод  Хинге Лаур познакомит с пчелами в 

наблюдательном улье; дети смогут рисовать и лепить.

В кафе медовые блюда и напитки, будет играть музы-
ка. Билеты дешевые: взрослым 1,60 евро, пенсионерам и 
школьникам 1 евро, семейный билет 3,20 евро. Лекции, 
мероприятия и консультации врача бесплатны. Допол-
нительная информация и программа: www.eestimesi.ee, 
5566 2649; 6014 778

Дни эстонского меда в Цветочном павильоне 

Сирка Арро

В программе 8 и 9 октября:
10.30  Работа на семейной пасеке. Дегустация продукции. Пчеловоды  Арви и Сирье Мелдер (на эстонском языке)
12.00  Почему эстонский мед полезен?  Арви Райе, зам. заведующего Харьюским ветеринарным центром  
(на русском языке)
13.00 Почему эстонский мед полезен? Арви Райе, зам. заведующего Харьюским ветеринарным центром   
(на эстонском языке)
14.00 Работа на семейной пасеке. Дегустация продукции. Пчеловоды Арви и Сирье Мелдер (на русском языке)

Лицам, входящим в регистр жи-
телей Таллинна и не имеющим 
медицинского страхования, на-
чиная с 1 сентября оказывают 
амбулаторную помощь в Копли-
ской поликлинике Ляэне-Тал-
линнской центральной больни-
цы по адресу Сыле, 63.   

Помощь оказывают в понедель-
ник, среду и четверг с 10 до 18, а 

также во вторник и пятницу с 8 до 16. 
Пациентов принимают врач-хирург и 
медицинская сестра. 

Cтационарное послеоперацион-
ное лечение проводится для паци-
ентов, не имеющих медицинского 
страхования, в больнице Каллавере 
по адресу Хайгла, 2, город Маарду. 
Контактное лицо – заведующая ле-
чебным отделением Рита Виссак, тел. 

606 0870, эл. почта rita.vissak@kh.ee. 
По предписанию Спасательного 

департамента прекращено оказание 
амбулаторной и стационарной по-
мощи не имеющим медицинского 
страхования людям в отделении Ида-
Таллиннской центральной больницы 
на ул. Магазини. 

Не имеющим медицинского страхования 
жителям поможет Коплиская поликлиника

Raepress

SIIN VÕIB 
OLLA SINU 
REKLAAM!

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

Новое время приема констеблей
Констебль Ваналинна Трийн Поолен и констебль Ууэ-Мааильма Янно Мыйсаяэр начиная с 1 октября 
принимают жителей каждый вторник с 15 до 17 в Кесклиннаском полицейском участке  по адресу бульв. 
Кольде, 65. Часы приема констеблей Кадриорга и Кельдримяэ  по средам с 15 до 17. Подробная информация 
на домашней странице  www.politsei.ee
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30. september 2016

Tallinna Kesklinna Valitsus kutsub tasuta

KEPIKÕNNI TREENINGUTELE 
TOOMPARKI

4. ja 11. oktoobril kell 17
Kogunemiskoht: 

Snelli tiigi purskkaevu juures
Võta oma käimiskepid kaasa
Treener on Aliis Sarapik
Lisainfo tel 645 7210

Projekti rahastab 
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

ELENA BRAZHNYK (sopran, RO Estonia külalissolist)
OLESYA LITNEVSKI (sopran)
KSENIA OBEŽISVET (klaver)

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

VÄÄRT MUUSIKA VÄÄRT MAJAS!

RÕÕMU JA KURBUSE
LINNUD

L 29. oktoober · kell 19
Hopneri maja

Kavas duetid ja aariad 18.–19. saj. ooperitest
(Ponchielli, Boito, Leoncavallo, Verdi, Bellini, jt)

Pilet 12/8 eur saadaval Piletilevis ja tund enne kontserdi algust kohapeal.

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 esineb 
mitmenaise- või mitmemehepidamist, on külasid, kus „kõik on abielus 
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 rabades 
või hoopis läbi kõrbete. Kas ronid mägedes või sõidad koerterakendil 
üle Gröönimaa. Ning kas matkad Eestis või mujal. Igal juhul oled mat-
kaja. Mina ronin mägedes. Eesmärgiks olen endale seadnud tõusu iga 
riigi kõrgeimale tipule ning tänaseks sellest eesmärgist täitnud veidi 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

1. oktoobril rahvusvaheline muusikapäev 
Särevi Teatritoas kogu perele
Kl 11 muusika värvides – joonistame eesti muusikat

Kl 12 Kaisa Nõges (böömi harf) ja Andrus Rospu (trummid)  
musitseerivad ja räägivad oma pillidest 

Kl 13.30 muusikamäng

Lisaks muusika kuulamisele saab selga proovida kostüüme

Oodatud on suured ja väikesed, osalemine muuseumipiletiga. 
Alla 8-aastastele kehtib perepäeva pilet.

*Muusikamuuseumi filiaalina tegutsev Särevi Teatrituba oli alates 1930ndate lõpust teatriinimeste 
Anna ja Andres Särevi kodu aadressil Tina 23-13. Korteris avati teatrimuuseum 7. mail 1982.
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Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee T

A
S
U

T
A

 T
R

A
N

S
P

O
R

T

J
A

 S
O

O
D

S
A

D
 H

IN
N

A
D

!

T
A

S
U

T
A

 T
R

A
N

S
P

O
R

T

J
A

 S
O

O
D

S
A

D
 H

IN
N

A
D

!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 68 183
66 84 700

Liisa Kurm

TULE
KONSULTATSIOONILE!

TALLINNA RAEKOJA 
PLATSILE KAUNIS 

JÕULUPUU!
Tallinna Kesklinna Valitsus kutsub kõiki maa- ja metsa-
omanikke pakkuma pealinna esindusväljakule oma maal 
kasvavat kuuske või nulgu kauneimaks jõulupuuks.

Pakkumisi ootame kuni 17. oktoober 2016 koos  foto, 
asukoha kirjelduse, kuuse kõrguse, hinnasoovi ja omaniku 
kontaktandmetega e-mailile: Kylly.Annus@tallinnlv.ee. 
Valik tehakse arvestades kuuse välimust, hinda ja kaugust 
Tallinnast.

Pakutav puu peab olema vähemalt 15–20 m kõrgune, 
kahar ja ühtlaselt tihe, kasvama lagedal hästi juurdepääse-
tavas kohas ning mitte kaugemal kui 150 km Tallinnast. 
Puu lähedal ei tohi olla elektriliine, mis võivad takistada 
kraana tööd puu langetamisel ja pealelaadimisel. Puud 
võivad pakkuda maaomanikud või peab pakkujal olema 
maaomaniku kirjalik luba. Samuti võivad jõulupuud 
pakkuda �rmad koos vajalike sissesõidulubade vormista-
mise, Raekoja platsi paigaldamise, hilisema demonteerimi-
se ja jääkide äraveo teenuse hinnapakkumisega.

Jõulupuu püstitatakse Raekoja platsile  
10. novembril 2016. 

PAKKUMISED SAATA e-postile 
Kylly.Annus@tallinnlv.ee  

LISAINFO
tel 645 7251, 514 6612

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

Käsitöö- ja õmblusring Lea Pärna
Loovtööring  Alli Luus
Klaasimaal ja nahkehistöö Vilve Hermaküla
Võimlemine  Eve Ello
Ravivõimlemine  Mall Vasar
Toolitants  Evi Karner
Seltskonnatants  Truute Muruste
Line tants  Ülle Jälle
Segarahvatantsurühm Linda Ehatamm
Lauluklubi  Vaike Sarn
Ansambel Vanaisad Vaike Sarn
Ansambel Liivalaid  Vaike Sarn
Ansambel Miraaž  Vaike Sarn
Orkester Liivabänd  Aare Pehka
Inglise keele vestlusring Liia Võõras
Inglise keel algajatele ja
edasijõudnutele  Vaike Aarpuu
Arvutikursused algajatele
ja edasijõudnutele  Arvi Käärd
Kepikõnd   Aima Aru
Bowling   Matti Jaanus

Ootame uusi liikmeid kõigisse huviringidesse!
Soovijatel helistada 6466 123 või tulla kohale.

KESKLINNA  
SOTSIAALKESKUSES  
TEGUTSEVAD RINGID JA 
KURSUSED 2016-2017

VIHAPIDU RAUA 
SAUNAS

15. oktoobril kl 13-19 tähistame Raua tn 
sauna sünnipäeva 

Kavas:
• vihaloeng
• vihamassaaž
• vihavõtt traditsiooniliste ja uudsete võtetega
Lisaks tervisemõõtmised, aroomiteraapia, tervislikud joogid jpm.

Olete palutud 2 tunniks - kas kl 13, 15, 17 või 19. 
Vihad Kesklinna valitsuse poolt.

SÜNNIPÄEVAHIND – kogu programm tavapärase 25 asemel 
vaid 5 euroga! Osta pilet kindluse mõttes juba eelmüügist Raua 
sauna kassast


