
Meie park on meie kätes
Koolivaheaega nautivad noored ka-
sutasid sooje suveõhtuid võimalikult 
kaua õues olemiseks ja kuni veel ilmad 
lubavad, veedetakse ka koolitundide 
järel õhtupoolikuid parkides ja mujal 
linnaruumis. Mis võiks selle vastu olla, 
kui kõik toimub kaaskodanikest lugu 
pidades. Paraku tõi just see ilus suvi 
halbu uudiseid noortekampadest, kes 
kogunevad Kesklinna parkides ja seal 
paha teevad.

Enamasti on tegu tuvastamata 
korra- või pisirikkumistega, sest sta-
tistika ei näita noorte kuritegevuse 
tõusu Kesklinnas (vt lk 3 politsei piir-
konnavanema artiklit). Samas ei saa 
väita, et kõik on hästi. Kui linlased 
tajuvad oma turvalisust häirituna, siis 

on vaja leida selle põhjused ja ravi. 
Suvisest kogemusest lähtudes –  

noortekampade fookusesse tõus oli 
küll ajend, aga mitte ainus – on 
Kesklinna valitsus püstitanud enda-
le ülesande muuta meie pargid tur-
valisemaks. Sügise jooksul vaatavad 
linnakeskkonna ja teised spetsialis-
tid koos politseitöötajatega üle kõik  
pargialad, et hinnata
•  kas valgustus on kõikjal piisav,
•  kus on haljastus tekitanud pime-

kohti,
•  mismoodi arendada pargi taristut, 

et oleks rohkem tegevust eri vanu- 
ses ja eri huvidega inimestele,

•  kas pargivahi palkamine on vajalik 
jne. 

Linnaosavalitsus arutab politsei- 
ja sotsiaaltöötajatega ka ennetustöö 
tõhustamise võimalusi. Politseil on 
valminud ettepanekud linnale, mida 
neil päevil arutama hakatakse. Linna- 
valitsuse korraldusega seadsime 
problemaatiliseks muutunud Kanuti 
aia tõttu augusti lõpust sisse mehita-
tud valve, mis hõlmab kõiki südalinna 
parke. 

Turvatöötajad liiguvad ringi pea-
miselt saabunud operatiivinfo alusel, 
aga pärastlõunasel ajal võib neid ko-
hata Toompargis, Tornide väljakul, 
Skåne bastionil, Falgi pargis, Harju-
mäel, Tammsaare pargis, Musumäel, 
Politseiaias, Lembitu ja Poolamäe 
pargis. 

Muidugi võiks turvatunde nimel 
olla linnas näha rohkem vormirõivais 
politseinikke (turvatöötajaid). Kuid 
abi oleks ka suuremast sotsiaalsest 
kontrollist, mille tagaks lihtsalt ini-
meste kohalolek. Kui näiteks pargid 
pakuksid mitmekesisemaid ajaveet-
misvõimalusi, siis tuleks sinna roh-
kem rahvast, kelle kohalolek juba 
iseenesest on hea turvameede. 

Sel põhjusel on Kesklinna valit-
sus püüdnud suviste kontsertide ja 
etendustega meelitada linlasi parki-
desse – et nad harjuksid seal käima 
ja tooksid sinna rohkem elu. Nii et 
mõnes mõttes on turvalisus ka meie 
endi kätes.  

Ilus suvi meelitas rohkelt rahvast parkidesse, aga paraku mitte kõik ei oska seal teisi 
häirimata aega veeta. 

Meie parkides võiks olla senisest märksa rohkem elu – erinevaid tegevusvõimalusi eri vanuses ja huvidega inimestele. 
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Linnaosa 25
31. augustil 1993 lõpetasid Tallinnas 
tegevuse senised rajoonivalitsused ja 
järgmisest päevast jõustusid linna-
volikogu 27. mai 1993 otsuse põhjal 
moodustatud linnaosade volitused. 
Seega on 1. september ka Kesklinna 
sünnipäev.

Et tähistada linnaosa 25. aasta-
päeva koos võimalikult paljude kesk-
linlastega, teeme seda eraldi mitmes 
asumis ja kokku ligi kuu aja vältel, 
alustades 18. septembrist. Pakume 
sünnipäevatorti ning arutame ühes-
koos linnaosa ja asumi tähtsaid prob-
leeme. 

Täpsed ajad ja kohad teatame iga-
le asumile eraldi.  

Paavst 
Tallinnas   
25. septembril saabub Eestisse visii-
dile paavst Franciscus. 

Tallinnas on paavstil kohtumised 
Kadriorus, Pirita kloostris, Kaarli kiri- 
kus, Peeter-Pauli katedraalis ja kell 
16.30 püha missa Vabaduse väljakul. 
Missale pääsuks saab kuni 15. sep-
tembrini registreerida lehel paavst- 
eestis.ee. 

25. septembri hommikupooli-
kust kuni õhtuni rakenduvad paavsti 
marsruudil ajutised liiklus- ja parki-
mispiirangud, samuti suletakse liik-
lus pärastlõunaks Vabaduse väljaku 
ümbruses. Palume jälgida nii täpsus-
tavaid eelteateid kui ka liiklusmärke. 
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Vajame tänava-
noorsootööd
Et lahendada tänavatel seiklusi otsivate noorte 
probleemi, ei ole vaja ulmelist superkangelast, 
vaid rohkem tänavanoorsootöötajaid.

Tänava- või mobiilsed noorsootöötajad peak-
sid suhtlema noortega seal, kus need tavaliselt 
viibivad, leidma riskirühmade noori ning näitama 
võimalusi, mida pakub ümbritsev maailm. Tänava- 
noorsootöötaja peab oskama suhelda nendega, kes 
tavaliselt ei käi noortekeskustes, huvi- ja spordi- 
ringides. Tema olulisim omadus on võime luua 
usaldussuhteid noorte inimestega, kes olemusli-
kult ei usalda võimuesindajaid – ametnikke, polit-
seinikke, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaid.

Samal ajal peab ta oskama ära tunda, millist 
tuge konkreetne noor inimene vajab. Kas problee-
mid on perekonnas, kes vajab sotsiaalabi? Või pei-
tub häda kiusamises, mille all noor inimene koolis 
kannatab? Või hoopis igavus ja soov vanem välja 
näha panevad tegema asju, millest meedia saab nä-
dalaid kirjutada?

Selline amet ei ole meie riigi jaoks midagi uut. 
Mobiilseid noorsootöötajaid on mitmes kohalikus 
omavalitsuses ja mittetulundusühingus, Tallinna 
spordi- ja noorsooametis töötab neid lausa neli. 
Probleem on aga selles, et ülal loetletud võimete 
ja omadustega inimesi on vaja oluliselt rohkem – 
kui tahta, et nad jõuaksid tegelda sadade noortega, 
kes iga päev satuvad erinevate probleemide tõttu 
hätta linna eri kohtades, mitte ainult Kanuti aias. 
Kui me ei taha igal suvel avastada eri parkides uusi 
noortejõuke, peame peale politseitöö tõhustamise 
panustama ka tänavanoorsootöösse. Selle suurim 
probleem on praegu inimeste puudus.

Selge on, et tänavanoorsootöötaja ei lahenda  
majanduslikke, sotsiaalseid ja psühholoogilisi prob-
leeme, mis on riskinoorte puhul määravad. Tema 
töö on aga need probleemid kätte leida nii vara-
kult kui võimalik ja teha nii, et riigi ja linna teenu-
sed ning abi jõuaksid õigete inimesteni õigel ajal –  
enne kohtupinki ja meediaveergudele sattumist. 

Tänavanoorsootöötaja on osa võrgustikust, 
mille pealülid on politsei, lastekaitse- ja sotsiaal-
töötajad, õpetajad ja psühholoogid, aga ka lapse-
vanemad. Vahe on selles, et ainult noorsootöötaja 
on õpetatud noortega suhtlema ja on ainuke, kellel 
on olemas reaalne eeldus tundmatu noore inime-
sega ühist keelt leida. Kui oleme ühiskonna peamisi 
tugiteenuseid õigesti kujundanud, peaks mobiilse 
noorsootöötaja valemisse lisamine andma tegelik-
ke tulemusi.

Kuritegevuse vastu võitlemine on eeskätt po-
litsei vastutusala. Politseil peavad olema selleks 
tagatud kõik võimalused, justiitssüsteemil peaks 
olema võimalus panna vastutama see, kes teistele 
kahju tekitab. Ent kui tahame, 
et kahju ei tekitataks, peak-
sime enne politseijõude 
saatma meie parkidesse 
tänavanoorsootöötajaid 
aitama neid noori, keda 
pole hilja aidata.

Teedeehitus Kesklinnas
Milline seis valitses septembri esimesel nädalal Kesklinna tänavate rekonst-
rueerimise, remondi ja ehituse vallas?

• Sadama piirkonnas oli alanud Reidi tee ehitus. Enne Gonsiori tänava re-
konstrueerimistööde lõpetamist ei saa alustada Narva maanteel Russalka 
piirkonnas laiaulatuslikku ehitust. Russalka parkla tuli sulgeda alates 6. sep-
tembrist. 

• Gonsiori ja Pronksi tänava ristmik oli liiklusele avatud. 

• Gonsiori ja Ants Laikmaa tänava ristmik oli läbitav Lasna- 
mäe suunas, sealtkaudu sai sõita Raua tänavale ja edasi Narva maanteele. 

• Gonsiori ja Raua tänava ristmikul oli mõlemas suunas avatud üks sõidurada. 
Kivisilla tänava kaudu pääses Tartu maanteele.

• Gonsiori ja Kreutzwaldi tänava ristmik suleti liiklusele eelmisel nädalal (vt 
skeemi). Ehitustööd ristmikul kestavad 25. oktoobrini. 

• Gonsiori tänava remont lõpeb novembri teises pooles.

• Põhja ja Mere puiestee ristmik (linnahalli lähedal) oli liiklusele avatud täies 
ulatuses. 

• Jätkusid rekonstrueerimistööd Juurdeveo tänaval Pärnu maantee ja Türi 
tänava vahelises lõigus ja Türi tänaval Juurdeveo ja Saku tänava vahelises 
lõigus. Töö lepinguline tähtaeg on 15. oktoober 2018.

Kergliiklustee 
Viljandi maanteele 
3. septembril algasid ehitustööd Viljandi maantee 
kergliiklustee rajamiseks.

2,6 kilomeetri pikkune ja 4 meetri laiune asfaltkat-
tega kergliiklustee rajatakse Valdeku tänavast Pärnu 
maanteeni. Selle mõlemal pool on 0,75 meetri laiused 
graniitsõelmetest jooksurajad. Projekteeritud on ka 
neli puhkekohta. Pärnu maantee ühendamiseks kerg-
liiklusteega rajatakse üle raudtee viadukt. Harjumaa 
kergliiklusteede võrgustiku projekti raames ühenda-
takse Viljandi maantee kergliiklustee Kiili valda rajatud 
samalaadse teega. Kergliiklustee valmib hiljemalt juu-
lis 2019. Tellija on Tallinna kommunaalamet ja ehitaja 
TREV-2 Grupp AS.

Vladimir Svet
Kesklinna vanem

Sügislaat  
tuleb taas 

15. septembril  
on Poolamäe pargis  

alates kella 11-st tegevust. 
Tavapärase kauplemise kõrval korraldame koos 
Eesti Grilliliiduga šašlõki grillimise meistri-
võistlused. Avavoorus valmistavad võistkonnad 
šašlõkki seakaelakarbonaadist, järgmises on 
aga tooraine üllatus. Järgneb fantaasiavoor, kus 
igaüks grillib, mida soovib. Pealelõunal tulevad 
selle suvega populaarseks saanud Poolamäe par-
gi kontserdilavale Marko Matvere ja Väikeste 
Lõõtspillide Ühing ning panevad punkti sellesu-
visele kontserdisarjale. Samuti kostitavad laada-
lisi muusikaga Igor Jermakov ja ansambel Zlatõje 
Gorõ ning viiuliansambel Võlukeeled.  Sügislaadal 
leiavad eakohast tegevust lapsed, end saab proo-
vile panna street work-out treeningus, külastami-
seks on avatud geenidoonoritelk. Kogu päev on 
külastajale tasuta. Tulge Poolamäele sügist ter-

vitama!

Vastab Kesklinna linnaosakogu liige Karl Martin Sinijärv
3 KÜSIMUST 

1. Mida olete seadnud linnaosakogu liikmena 
enda prioriteediks? 
Linnaosakogu tegemised annavad väheke 

laiema pildi linnaosas ja linnas toimuvast, minu jaoks 
ongi ta esmalt tausta tekitamise ja silmaringi laien-
damise jaoks hea. Ega seesugune kogu ju eriti midagi 
otsusta, aga tarvidusel või mõne võimaliku ohu kerki-
des saab vahest kiiremini tähelepanu juhtida ja häält 
tõsta. Nii et kuulub sedalaadi ühiselu instrumentide 
hulka, mille puhul ongi hea, kui tal palju teha pole, 
aga kui asjad peaksid kriitiliseks kippuma, siis hea, et 
selline tugi olemas on. Seni aga saab rahulikult silmad 
lahti hoida ja tarviliku teabe kõrva taha panna.

2. Mis on Kesklinnas hästi, mida muudaksite? 
Kesklinn on sisulises mõttes väga suur 
ja sisaldab endas ütlemata isenäolisi ala-

sid. Mõnel pool on päris hästi, mõnel pool mitte nii 
väga. Olen siin pikalt elanud ja töötanud, sestap tun-
dub asjade seis kuidagi loomulik ja miski otse ei häi-
ri. Püsielanikke võiks rohkem olla, tihtigi tundub, et 
paljudes korterites elavad pigem investeeringud kui 
inimesed. Õhtu laskudes jääb linnasüda suht kõle-
daks. Kui elanikke rohkem, tekib rohkem ka kohali-
kule inimesele suunatud kauplusi ja kõrtse jm teenin-
dust, mis igapäeva mõnusaks teevad. Jah, ehitatakse 
palju ja igasugust, aga kangesti tahaks, et ehitised 

ka elava sisuga täituksid. Praegu teeb rõõmu mit-
me suure kortermaja ehitamine oluliste tühikohtade 
täitmiseks – tühikohti ja sõjaauke on meil veel palju, 
silmatorkavam neist Harju tänava lage pool – ja kan-
gesti loodan, et majadesse kolivad inimesed, mitte ei 
jää need kuskil kaugel pesitsevatele rahamahutajatele 
kuuluvateks kummituskastideks.

3. Milline isiklik seos on teil Kesklinnaga?
Sündimisest saati olen kesklinnas elanud 
ja töötanud väikeste vahedega kokku pea 

40 aastat. Nii et mälestusi on. Loodan, et ka tuleviku-
visiooni.

Kesklinlased tahavad 
superministeeriumi 
juurde mänguväljakut
Uue Maailma tänavafestivali 
ajal Kesklinna valitsuse osalus-
kohvikut külastanud Kesklinna 
elanikud soovivad Suur- ja Väi-
ke-Ameerika tänava vahel asu-
va endise lastestaadioni alale 
mänguväljakut erinevas vanu-
ses lastele.

„Meil on hea meel, et linna-
osavalitsuse osaluskohvik osu-
tus tänavafestivali külastajate 
seas nii populaarseks, et sellest 
käis läbi umbes 700 inimest,” 
ütles Kesklinna vanem Vladi-

mir Svet. „Üks teemadest, mille 
kohta elanike arvamust küsi-
sime, oli endise lastestaadioni 
ala tulevik. Pakkusime omalt 
poolt valikut kolmest variandist: 
tühja platsi asemel võiks olla 
naabruskonna park, kogu pere 
mänguväljak või ministaadion.” 
Kõige rohkem hääli kogus idee 
rajada kogu pere mänguväljak 
– 309 häält. Teiseks jäi naabrus-
konna park (236) ja kolmandaks 
ministaadion (95).

„Uue tähenduse leidmine nn 

lastestaadioni alale on sätes-
tatud linna eelarvestrateegias. 
On selge, et ala on vaja kujun-
dada ajaveetmiskohaks erinevas 
vanuses inimestele, eelkõige 
ümbruskonna lastega peredele 
– just seda andsid meile mõista 

ka kesklinlased, kes hääletusest 
osa võtsid. Loodan, et saame lä-
hiaastatel luua sinna kogukon-
nakeskuse, mis elanike ootuste-
le vastab ja on kasuks ka üle tee 
asuvale Tõnismäe reaalkoolile,” 
lisas Svet. 
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Lillefestival laiendab ampluaad 
Kümnenda rahvusvahelise 
Tallinna lillefestivali lõpp 
Tornide väljaku pargis tähis-
tas ühtlasi ühe ajastu lõppu 
ja uue algust – lillefestival 
toimub järgmisel aastal juba 
linnaruumifestivalina.

Uue festivali keskmes on 
uudsed linnaruumilised la-
hendused, mis kaasavad ini-
mesi ja soodustavad nende 
koostoimimist.

„Tänan Kadrioru Pargi 
meeskonda eesotsas Ain Jär-
vega ja Tallinna kommunaal-
ametit, kelle käe all lillefestival 
kümme aastat kasvas ja õitses. 
Koos vilunud partneritega 
proovime anda Tornide välja-
kule ja festivalile uue tähen-
duse,” ütles Kesklinna vanem 
Vladimir Svet.

Tema sõnul kasvas lil-
lefestival selgelt oma nišist 
välja ja õhutas aina rohkem 
katsetama, proovima midagi 
uut. „Jõudsime koos tegijate-
ga järeldusele, et on aeg anda 
lillefestivalile ja selle toimu-
miskohale Tornide väljakul 
uus hingamine, tehes julge 
sammu aktiivsemate linna-
ruumiliste sekkumiste poole,” 
selgitas Svet. 

Tulevasel festivalil on ka-
vas koos Tallinna, Eesti ja ka 
teiste riikide kõrgkoolide-
ga katsetada erinevaid viise 
linnaruumi atraktiivsemaks 
muutmisel. Hea ajendi annab 

kunstiakadeemia kolimine va-
nalinna vahetusse lähedusse, 
sest just sealsete õppejõu-
dude ja tudengite panusega 
saaks muuta huvitavamaks ka 
Tornide väljaku. Uudse lin-
naruumifestivali detailsemat 
kontseptsiooni tutvustatakse 
Sveti sõnul talvel.

Keskajast saadik on Torni-
de väljaku alal olnud linlaste 
ürdi- ja köögiviljaaiad. 1896. 
aastast hakati seal korraldama 
põllumajandusnäitusi ja laata-
sid. Laadaplats linna südames 
ei olnud aga esteetiliselt väga 
kaunis ning 1930-ndatel ku-
jundati avalik haljasala, kus ei 
puudunud ka lilled.

Enne lillefestivali algust 
korrastati pargiteede võrku, 
nüüdisajastati lava ja ehita-
ti ringväljak. Festivaliala es-
kiislahenduse koostas aia- ja 
maastikukujunduse firma OÜ 
Kivisilla maastikuarhitekt Ülle 
Grišakov. Vastavalt eskiisla-
hendusele valmisid festivali-
alal osalejate aiad igal aastal 
kahel etteantud teemal. 

Lillefestivalide idee oli tut-
vustada uudseimaid aiakujun-
dustrende ja pakkuda võima-
lust näha teemaaedasid nende 
sünnist surmani. „Oleme saa-
nud jälgida, kuidas kolme kuu 
jooksul on mustast maalapist 
saanud lopsakas aed ja milli-
seid muutusi üürikese Eesti-
maa suve jooksul taimed läbi 

teevad,” meenutas festivali 
projektijuht Mai Lepp. 

„Aed – olgu väike terrass 
või hiigelsuur lossipark – on 
lava, millel etendatakse loo-
duse igavest sünni, õitsemise 
ja surma mängu. See võib olla 
dramaatiline ja kirglik ühe 
suve romaan või siis sajandeid 
arenev vaikne jutustus. Lavas-
taja looduse teatris on aednik,” 
sõnas Kadrioru Pargi juhataja 
Ain Järve ja lisas, et kõikidel 
festivaliaastatel on tööd jää-
nud silma tahte, rõõmsa toi-
metamise ja loominguliste 
otsingutega.

Lillefestivali kümne aasta 
jooksul on sündmusest osa 
võtnud 116 linna, asutust, koo-
li, firmat, ettevõtjat, eraisikut 
ja välisriiki, kes kõik kokku on 
välja ehitanud 279 teemaae-
da. Osalejad 21 välisriigist on 
rajanud 66 teemaaeda. Ko-
dumaalt on olnud 94 osalejat 
ning nende kätest on valmi-
nud 213 aeda. Toimunud on 
kuus lillelaata, 58 kontserti ja 
koostööd tehtud väga paljude 
firmade, ettevõtete ja teiste 
sündmustega.

Lillefestivali korraldajatel 
on hea meel suure osalus- ja 
külastushuvi üle. Tänu ilu-
aedade loojatele suure pü-
hendumise eest oma ideede 
elluviimisel! 2019. aastal saab 
lillefestival uue näo osana lin-
naruumifestivalist.  

Foto: Sven Tupits

Lasteaiad saavad häirenupu
Kesklinna valitsus tahab suu-
rendada kõigi linnaosa laste-
aedade turvalisust häirenupu 
paigaldamisega.

Augusti algul ronis ettear-
vamatu käitumisega, ilmselt 
narkojoobes mees Mardi las-
teaia õue ja kohale tuli kut-
suda politsei. Pärast juhtumit 
tegi Kesklinna valitsus otsuse 
pakkuda kõigile meie linnaosa 
lasteaedadele häirenupu pai-
galdamist. See lubaks kutsuda 
kiirelt abi, ilma et anda pike-
maid selgitusi häirekeskuse 
operaatorile.

Kesklinna vanem Vladimir 
Svet peab sellist turvaabinõu 
elementaarseks: „See on vä-
him, mida me saame laste ja 
nende õpetajate turvalisuse 
tagamiseks lasteaedades ette 
võtta. Et aidata tulevikus ope-
ratiivselt lahendada selliseid 
olukordi, nagu oli Mardi las-
teaias, ja suurendada Kesk-
linna lasteaedades üldiselt 
turvatunnet, pakumegi tasuta 
alarmnupu paigaldamise või-
malust. Mõte tekkis just vest-
lusest Mardi lasteaia direkto-
riga.”

Praegu käivad linnaosa-
valitsusel läbirääkimised eri- 
nevate ettevõtetega, kes kõ-
nealust teenust pakuvad. Loo-
detavasti on juba lähiajal kõik 
kesklinna lasteaiad häirenu-
puga varustatud ning lapseva-
nemad ja õpetajad saavad las-
te turvalisuse pärast muretud 
olla. Ühtlasi on Kesklinna va-
litsusel kavas arutada lasteae-
dade personali, lapsevanema-
te ja korrakaitsjatega, milliseid 
samme veel lasteaedade tur-
valisuse tagamiseks astuda. 

Vägivallatsev noor võib vajada abi
Sageli on vägivallatsev noor 
inimene ise abivajaja või va-
rem abita jäänu.

Suvel palju tähelepanu 
saanud nn Kanuti aia selts-
kond on vaid üks kampadest, 
kes Tallinna parkides kogu-
neb ja kahjuks ka süütegusid 
toime paneb. Selliseid noori 
on paraku mujalgi. Kuidas on 
aga jõutud nii kaugele, et vaba 
aega ei osata õiguskuulekalt 
veeta ja vaid vägivallaga oma 
väärtust näidatakse? Peeglisse 
peaksid vaatama nii vanemad 
kui ka ametkonnad, kes pole 
õigel ajal reageerinud ja noort 
õigele teele aidanud.

Alaealiste kuritegevus ei 
ole tõusnud, küll aga saanud 
suurt tähelepanu kesklinna 
koondunud seltskondade te-
gemiste pärast, mis sotsiaal-
meedia vahendusel laiema 
publikuni jõuavad. Pigem on 
alaealiste toimepandud süü-
tegude arv olnud pidevas 
languses juba aastaid. Ent 
loomulikult teeb muret, et 
on hulk noori, kes tarvitavad 
meelemürke, näevad vägival-
da ning võtavad omaks sama 
käitumismustri ja veedavad 
oma päevad linnatänava-
tel, sest kodus ei taheta olla. 
Reeglina, kuid mitte alati, on 
probleemsete teismeliste pe-
rekondlik taust keeruline. Ko-
dus ei pöörata neile piisavalt 
tähelepanu, koolis võivad neil 
olla õppimisraskused, sõpra-
de seast otsitakse kuuluvus-

tunnet ja tänavatelt võimalusi 
igavust peletada. Need on va-
jadused, mida nende jaoks ei 
täida kodu ega kool. 

Oma töös näeme, et röö-
vide ja vägivallatsemistega 
politsei huviorbiiti jõudnud 
noorte paturegister on pikk 
ning tõsisele kuriteole on eel-
nenud aastaid pisirikkumisi, 
millele pole järgnenud mõjuv 
sekkumine või abi. Kodust ära 
jooksnud, koolist poppi teinud 
või poest limpsi varastanud 
lapse käitumisele peavad täis-
kasvanud ja ametkonnad rea-
geerima kohe ning selgitama 
välja, miks laps nii käitub. Kui 
vanemad ei oska või taha sel 
hetkel last aidata, peab appi 
tulema kohalik omavalitsus 
või riik, lapse mõjutamiseks 
tuleb politseinikel ja sotsiaal-
töötajail leida individuaalsed 
lahendused, olgu see sotsiaal-
programm või pereteraapia. 
Süüteomenetlus ja trahv ei 
pane last mõistma tema teo 
keelatust ja tagajärgi ega aita 
hoida ära uusi rikkumisi.  

Politseinikud külastavad 
iga päev patrullis käies noor-
te kogunemiskohti. Samuti 
korraldavad noorsoopolit-
seinikud pea iga nädal siht-
suunitlusega tegevusi. Lisaks 
tuleb tegeleda keskkonna-
teadlikkuse kujundamisega, 
et maandada riske noorte 
kogunemiskohtades. Oleme 
linnaosavanemale edastanud 
ettepanekud, kuidas muuta 

parkide ja haljasalade kesk-
konda nii, et puuduksid pime-
dad nurgad või muud riskikäi-
tumist soodustavad tegurid. 
Samuti oleme teinud ettepa-
nekuid paigaldada linnakaa-
meraid kohtadesse, kus kogu-
netakse ja kus neid veel pole.

Taastava õiguse raames 
püüame süüteomenetlustes 
rakendada mittekaristuslikke 
mõjutusvahendeid. Näiteks 
peab alkoholi tarvitanud noor 
kirjutama essee, kus mõtisk-
leb teema üle või külastab 
hoopis tervishoiumuuseumit, 
et mõista, miks on alkohol 
alaealisele kahjulik ja seega 
keelatud. Samuti oleme suu-
nanud vandaalitsenud noore 
ise heastama tekitatud kahju, 
et ta mõistaks oma tegude 
tagajärgi. Laiemalt peab aga 
sotsiaaltöötajate, lastekaitse 
ja politsei koostöö olema tõ-
husam ning ühtne arusaam 
sellest, kes on abivajav laps 
ning milline meie roll tema 
abistamisel. 

Lea Bärenson
Kesklinna politseijaoskonna 
piirkonnavanem

Esimest korda kooli minev laps 
saab linnalt toetust
Tallinnas makstakse ka sel 
aastal esimesse klassi mine-
vatele lastele 320 euro suu-
rust toetust.

Esimest korda kooli mi-
neva lapse toetuse maksmise 
sätestab 29. novembrist 2012 
kehtiv määrus „Sotsiaaltoe-
tuste maksmise tingimused ja 
kord”. Selle kohaselt on toetu-
se saamise tingimusteks:
• vähemalt üks lapsevanem 

on rahvastikuregistri and-
metel elanud Tallinnas 
vähemalt aasta vahetult 
enne lapse kooliminekut,

• laps on rahvastikuregistri 
andmetel Tallinna elanik 
ja elab toetuse taotlejaga 
ühel aadressil,

• laps on arvatud Tallinna 
kooli õpilaste nimekirja. 

Taotluse toetuse saami-
seks võib esitada kolme kuu 
jooksul alates õppeaasta algu-
sest. Toetust makstakse kooli 

õpilaste nimekirja alusel sum-
mas 320 eurot. Väljamakse 
tehakse kahes osas: 50% toe-
tusest lapse kooliminekul ja 
50% toetusest pärast esimese 
klassi lõpetamist tingimusel, 
et toetuse taotleja ja laps on 
rahvastikuregistri andmetel 
katkematult olnud Tallinna 
linna elanikud ja laps õpib Tal-
linna koolis. 

Peale esimest korda koo-
li mineva lapse toetuse on 
Tallinnas võimalik toimetu-
lekutoetust saavatel pere-
del taotleda lapsele(lastele) 
kooliminekutoetust. Seda 
makstakse kuni 19-aastaste-
le (kaasa arvatud) õpilastele 
tingimusel, et pere on saanud 
toimetulekutoetust jooksval 
aastal enne lapse koolimine-
kut. Toetust makstakse kooli 
õpilaste nimekirja või koolist 
väljastatud tõendi alusel ning 
seda on samuti võimalik taot-
leda kolme kuu jooksul pärast 

õppeaasta algust.
Toetuse vormikohane 

taotlus on võimalik esitada 
kodanikuportaali www.eesti.
ee (Tallinna toetused) kau-
du, digitaalselt allkirjastatuna  
e-posti teel või paberil sot-
siaalhoolekande osakonnale.

Kesklinna valitsuse sot-
siaalhoolekande osakond asub 
aadressil Pärnu mnt 9. Sot-
siaaltoetuste talituse vastuvõ-
tuajad on esmaspäeviti kl 9–12 
ja 13–18, teisipäeviti kl 9–12 ja 
13–17, neljapäeviti kl 9–12 ja 
13–17. Eelregistreerimine vas-
tuvõtule tel 645 7867. Lisain-
formatsiooni võib küsida tele- 
fonidel 645 7840; 645 7869; 
645 7861; 645 7862; 645 7860.

Moonika Roosnupp
sotsiaaltoetuste talituse 
juhataja

Mälestades suurpõgenemist
19. septembril kell 18 toimub Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) palvel Tallinna Jaani kirikus mä-
lestusjumalateenistus „Minna ei taha, kuid jääda ei saa – 1944. aasta suurpõgenemine Eestist”. Teeni-
vad EELK peapiiskop Urmas Viilma ja Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop emeeritus Andres 
Põder. Laulab sopran Pille Lill, trompetil Neeme Ots, orelil Tiia Tenno.

Väliseestlaskonnas üle maailma mälestatakse tänavu 15.–23. septembrini suurpõgenemist Eestist 
1944. aastal. ÜEKN-i lootus on, et mälestuspäev muutuks iga-aastaseks tavaks nii Eestis kui ka mujal 
maailmas, kus elab eestlasi. Sel aastal toimuvad mälestusteenistused mitmes kohas Kanadas ja USA-s, 
samuti Canberras, Peterburis, Riias, Prahas, Kiievis ning Tallinnas ka muuseumis Vabamu. 
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„Valgus kõnnib 2018”
Tallinna suurim valgusfesti-
val „Valgus kõnnib” saab täna-
vu sisse uue hoo ja hingamise 
ning laieneb ka vanalinna. 

Üle kümne aasta on valgus-
festival Kadriorus pakkunud 
silmarõõmu, muusikaelamusi 
ja fantastilisi valgusinstallat-
sioone tallinlastele ja festivali 
külalistele üle maailma. Ent 
juba paar viimast aastat liikus 
mõte laiendada festivali süda-
linna suunas ning nüüd toi-
mubki see esimest korda kahes 
kohas ja kokku kolmel päeval. 

19. ja 20. septembril on 
võimalik nautida valgusinstal-
latsioone, videomappinguid, 
küünlailu ja kontserte Kadrio-
ru pargis. 20. ja 21. septembril 
vallutab festival ka vanalinna, 
tuues valguskunsti  Harju hal-
jasalale, raekoja fassaadile ja 
platsile, uue ajutise valgusla-
henduse saab teiste hoonete 
seas Niguliste kirik. Samuti on 
festivali külalised 20. ja 21. sep-
tembri õhtul oodatud Harju 
haljasalale muusikaelamustest 
osa saama. 

Uus kontseptsioon tekkis 
mõttest laieneda valgusfesti-
valiga vanalinna – linna süda-
messe. Seejärel leidis korral-
dusmeeskond, et võiks teha 
veelgi suuremalt: jagada fes-
tival kaheks pooluseks, millest 
järgmise kümne aasta jooksul 

võiks areneda südalinna ja 
Kadriorgu hõlmav linnafes-
tival. Sama ideed järgivad ka 
seekordse festivali kuupäevad 
– Kadriorus ja vanalinnas pea-
aegu kohakuti, kuid mitte veel 
koos. 

Nii 19. ja 20. septembril 
Kadriorus kui ka 20. ja 21. sep-
tembril vanalinnas on palju 
valgusetendusi. Kadrioru lossi 
ja raekoja peal saab näha ko-
dumaiste ja Norra video- ja 
valguskunstnike videomap-
pingusõusid. Muusikaelamust 
pakuvad Tanel Padar bändiga, 
Vaiko Eplik ja Eliit, Tiit Kikas, 
Indrek Kalda, Jäääär ja Bonzo. 
Kadrioru Luigetiigil saab 19. ja 
20. septembri õhtul nautida 
muusikasse sünkroniseeritud 
purskkaevuetendusi kogu õhtu 
jooksul.

Festivalil leiab kasutust üle 
12 000 küünla ja tõrviku, üle 38 
kilomeetri valguskette, 3000 
valgustatud tehisroosi ja palju 
muud. Peale põhimeeskonna 
aitab festivali ette valmistada 
veel üle saja inimese ning abiks 
on ka üle 20 vabatahtliku. 

Palume võimalusel kõigil 
külalistel nii Kadriorgu kui ka 
vanalinna tulla ühissõiduki-
ga ja austada kohalike elanike 
rahu. Kadrioru alale saavad 19. 
ja 20. septembril alates kella 
17 sisse sõita ainult kohalikud 

Vene Kultuurikeskuses on 
Eesti rahvuste päevad

Raamat rahvale
Fotomuuseumis on noorte 
kunstnike näitus

Improteatrifestival

Sel aastal kestavad Eesti rah-
vuste päevade üritused kogu 
septembrikuu vältel. Peamine 
rõhuasetus on vene kultuuril 
Eestis – ajalugu, traditsioo-
nid ja praegune seis. Rahvuste 
päeva programm pakub koh-
tumisi, kontserte ja loenguid, 
mis keskenduvad vene muu-
sikale, laulule, kunstile ja ko-
gukonnale Eestis. Vene Rah-
vaülikool kutsub kõiki huvilisi 
kuulama loenguid ajaloost ja 
nüüdisaegse vene kultuuri 
arengust Eestis. 

Üks tähtsamaid sündmusi 
ja kingitus Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäevaks on Vladimir Ig-

natovi lasteooperi „Jussike ja 
ta sõbrad” esiettekanne 29. 
septembril kell 14 Vene Kul-
tuurikeskuse väikeses saalis. 
Ooper on valminud eesti kir-
janiku ja raamatukunstniku 
Silvi Väljali lasteraamatu „Jus-
sikese seitse sõpra” ainetel. 
Laulutekstide autor on Jelena 
Larina, esitavad laste koori-
stuudio Allegro ja Vene Filhar-
mooniaühingu solistid.  

21. septembril toimub kul-
tuurikeskuse suures saalis 
pidulik kontsert „Ühtse taeva 
all”, kus osalevad Vene Hari-
dus- ja Heategevusühingute 
Liidu Eestis ja Rahvusvahelise 

Rahvuskultuuride Ühendus-
te Liidu Lüüra loomingulised 
kollektiivid. Sissepääs üritus-
tele on tasuta. 

Traditsiooniliselt tähis-
tatakse Eesti rahvuste päeva 
24. septembril, meenutades 
sellega Eesti Rahvuste Fooru-
mi esmakordset kogunemist 
1988. aastal, mil Eestis elavad 
rahvusvähemused toetasid 
aktiivselt püüdu taastada Ees-
ti riiklus ja demokraatlik elu-
korraldus.

Kultuurikatlas toimub 23. 
septembril kell 11–15 teist 
korda tasuta raamatute laat 
„Raamat rahvale”.

Enne laata on kolm raa-
matukogumispäeva, mil kõik 
soovijad saavad oma kasutus-
kõlblikud raamatud tasuta ära 
anda. Ürituse põhipäevaks on 
raamatud kategooriate kaupa 
sorteeritud ning iga külastaja 
võib koju viia nii palju raama-
tuid, kui jaksab. Laada korral-
dab MTÜ Raamat Rahvale.

„Meil kõigil on kodus kor-
duvalt läbi loetud ja tarbetult 
tolmu koguvaid raamatuid. 
Samas võib igaüks neist olla 

kellegi teise jaoks vajalik ja 
huvitav. Raamatulaada ees-
märk on toetada raamatute 
korduvkasutamist ning tõsta 
inimeste lugemust,” selgitas 
projektijuht Alina Tubli. „Üles 
astuvad ka esinejad, kes pa-
kuvad huvitavat elamust täis-
kasvanutele ja lastele Ühtlasi 
kogume annetusi vähiravifon-
dile „Kingitud elu” toetamaks 
haigeid, kelle ravi haigekassa 
ei rahasta. Päeva juhib multi-
talent Jürgen Rooste.”

Raamatuid saab Kultuu-
rikatlasse tuua 21. septembril 
kell 17–20 ja 22. septembril 
kell 11–16. Lisaks on võima-

lik 20. septembril anda raa-
matuid ürituse peasponsori 
Rahva Raamatu nelja kauplus-
se – Viru keskuse, Rocca al 
Mare, Pärnu maantee ja Mus-
tika keskuse raamatupoodi. 
Vabatahtlike meeskond sor-
teerib kogutud teosed kate-
gooriatesse, laadal üle jäänud 
raamatud sorteeritakse teist 
korda ning annetatakse hea-
tegevuseks või taaskasutusse.

Täpsem info ja ajakava on 
saadaval Facebookis ürituse 
lehel (Tasuta raamatute laat 
„Raamat Rahvale”) või tel 5300 
1868. 

Kuni 10. oktoobrini on fo-
tomuuseumis (Raekoja 4/6) 
avatud noorte kunstnike näi-
tus „Ma olen endale mõista-
tus”. 

Näitusel on eksponeeritud 
kujundlikud portreeseeriad, 
mille autorid on Tallinna üli-

kooli kunstisuuna vilistlased 
ja tudengid Ave Hansen, Han-
na Stina Heinloo, Anastassia 
Gaplevski, Pavel Ivanov, Anna 
Kõuhkna, Maarit Mürk, Lora-
Liza Parv, Paula Parts, Kalli 
Pilov, Holger Rannus, Triin 
Sagen ja Tuuli Tohver. Foto-

seeriaid ühendab isiklike lu-
gude jutustus ja juhtlõngana 
read Artur Alliksaare luuletu-
sest: „Ma olen enesele mõis-
tatus, mis võrdselt kätkeb 
ujedust ja uljust.” Näituse ku-
raator on Eve Kiiler.

Kinomajas toimub 20.–22. septembrini 
juba kuues rahvusvaheline improteatrite 
festival Tilt! Eestis ja välismaal tegutsevad 
teatritrupid loovad etendusi otse publiku 
silme all. Sel aastal on peale kohalike esinejate 

lavale oodata improviseerijaid Saksamaalt, 
Inglismaalt, Prantsusmaalt, Türgist ja Ameerika 
Ühendriikidest. Teiste hulgas astub üles ka 
improteater IMPEERIUM.

Info festivali kohta: www.improfestival.ee.

14. september 2018

elanikud. 
Seoses parkimiskorra muu-

tusega Kadriorus saab parki-
da lauluväljaku Tiigi parklas. 
Väljas on suunavad viidad. 

Parkimine maksab viis eurot. 
Lauluväljakult Kadrioru parki 
jalutades saab juba teel nautida 
valgusmänge. 

Festival avatakse nii 19. ja 

20. septembril Kadriorus kui 
ka 20. ja 21. septembril vana-
linnas kell 19 ning installatsioo-
nid töötavad koos heliga kuni 
23.55. Pärast seda on paljusid 

valgusinstallatsioone võimalik 
nautida vaikuses hommikuni. 
Lisainfot leiab festivali kodule-
helt www.valguskonnib.ee.

Raepress
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Koolitund vene muuseumis
Vene muuseumis Pikk 29a on ava-
tud näitus „Koolitund, vahetund: 
vene haridus Tallinnas 1715–1944”.

Näitus teeb rännaku Tallinna  
venekeelse hariduse ajalukku, mis 
hõlmab erinevaid ajastuid ja võimal-
dab peale koolielu argipäeva heita 
pilgu siinse vene kogukonna aasta-
tetagusesse ellu. Näha saab teoseid 
ja esemeid Tallinna linnamuuseumi, 
Eesti ajaloomuuseumi, Eesti pe-
dagoogika-arhiivmuuseumi, Eesti 
rahvusarhiivi, Gustav Adolfi güm-
naasiumi ajaloomuuseumi, Nõm-
me muuseumi, Narva muuseumi, 
Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi 
ja Tallinna linnaarhiivi kogudest. 
Samuti metropoliit Korneliuse pe-
rekonnaarhiivist ning Jelena Be-

liovskaja, Aleksandr Borissovi, Kirill 
Nemirovitš-Dantšenko, Aleksandr 
Dormidontovi ja Larissa Šiškevitsi 
erakogudest. Väljapanekut saadavad 
kunstnik Kuzja Zverjevi peene huu-
moriga graafilised tööd. 

Näitusega kaasnevates muuseu-
mitundides saab teada, kuidas ja kus 
õpiti sada aastat tagasi, millega kir-
jutati, millega koolis käidi, milliseid 
hüüdnimesid anti õpetajatele jpm. 

Näituse kuraatorid on Maria 
Smorževskihh-Smirnova ja Zurab 
Jänes, kujundaja Anastassia Ko-
võtska, graafilise disaini tegi Loore 
Sundja.

Näitus on avatud nii sel kui ka 
järgmisel aastal.

14. september 2018

Kus on Ants Laikmaa mälestusmärk Tallinnas? 
Ants Laikmaa (1866–1948)
Nüüd, kui Eesti kunstiakadee-
mia uus hoone Põhja puies-
teel on avatud, hakkab varsti 
ununema, miks kannab Ants 
Laikmaa nime tänav, kus ligi 
sajandi jooksul kunsti õpeta-
ti. Laikmaa pani ju aluse eesti 
kunstiharidusele, rajades juba 
1903. aastal oma koju eelkõige 
eestlastele mõeldud ateljee-
kooli. Selle asukohta meenutas 
Tatari 21b majal mälestustah-
vel, mis varastati 1990. aastate 
algul ning vääriks taastamist. 
Mõelda võiks ka Laikmaa mä-
lestusmärgi rajamisele pea-
linna. Kuhu ja millisena, jäägu 
kunstnike otsustada, järgne-
vaga loodan selleks mõtteid 
ergutada. 

Kunstnikuks Köleri kiuste
Nagu teisedki eestlastest esi-
mese põlve kunstnikud Johann 
Köler, August Weizenberg ja 
Amandus Adamson, kellest 
olen varem kirjutanud, 
pärines ka Laikmaa talu- 
perest. Ta sündis 1866 
Vigalas jõuka ja võrdle-
misi haritud talumehe, 
vallakirjutaja Laipman-
ni perre. Koolitee algas 
Veliselt, jätkus Vigalas, 
Haapsalus, Pärnus ja 
Tallinnas, kuid keskkool 
jäi lõpetamata. Kunsti ja 
peenema eluga puutus 
Hans (hiljem Ants) kok-
ku juba kodus: „Elasime 
puhtamalt, paremalt, kui 
tol ajal Läänemaal elati; 
meie majale oli isa ha-
rilike talukambrite otsa 
ehitanud paar puhtamat, 
laudpõrandaga tuba, seal 
olid mõned pehmed pu-
napuust toolid, kummut, 
seintel mõned kitsais, 
ümmargusis kuldraames 
värvilised gravüürid. Ma-
jal oli korsten ja meil juba 
joodi kohvi ja teed.” 

Oma mälestustes kirjeldab 
ta sedagi, kuidas joonistama 
hakkas: „Olin kodus hakanud 
kriidi ja söega ustele, ahjude-
le, isa ülearustele paberitele 
joonistama. Velisel nägin, kui-
das mu õpetaja joonistas, see 
oli mu esimene õhutus.” Seda, 
miks Laikmaad tuntakse eel-
kõige suurepärase portretis-
tina, on ta ise põhjendanud: 
„Meil käis, kuna vallamaja pol-

nud, palju igasugust rahvast, 
igasuguseid nägusid ja tüüpe 
koos, vaatlesin neid ja katsusin 
joonistada.”

 Esimest kunstinäitust nägi 
Laikmaa Tallinnas 17–18-aasta-
selt; samal ajal sai ta ka esime-
sed õpetused kunstis. Tallin-
nas tegutses tollal Düsseldorfis 
õppinud kunstnik Theodor 
Albert Sprengel (1832–1900), 
kes juhendas Laikmaad umbes 
kuu aega. 1886. aastal sõitis 
Laikmaa juba Peterburi kuns-
tiakadeemia eksamitele, aga 
õppima ei pääsenud. Kohtumi-
ne Köleriga pakkus talle sama 
vähe innustust nagu Weizen-
bergilegi, sest professor soovi-
tas talle kunstiga mitte tegel-
da. Seevastu teine akadeemik, 
baltisaksa maalikunstnik Julius 
S. Klever (1850–1924) innustas 
teda edasi õppima Saksamaal. 
Nähtavasti just tema soovi-
tusel pöördus Laikmaa Düs-

seldorfis töötava baltlase, pro-
fessor Eduard von Gebhardti 
(1838–1925) poole ja sõitiski 
1891 sinna, et õppida kunsti-
akadeemias. 
Uudishimulik rändav diletant 
Düsseldorfis pidi Laikmaa es-
malt raha teenima ja sai õp-
pima asuda alles 1892. aastal. 
Kuid õpingud jäid katkendli-
kuks, sest sügisel 1893 pidi ta 
koju naasma ja pääses Düs-
seldorfi tagasi alles 1896. aas-

ta kevadel. Kunstiakadeemia 
õpetuse raamid jäid talle pea-
gi kitsaks ja juba aasta pärast 
otsustas ta jätkata õppimist ja 
töötamist iseseisvalt. Et reisida 
ja end kunsti alal harida, tuli 
teha kõikvõimalikke juhutöid, 
kuid peagi õnnestus teenida ka 
portreede eest. 

1899. aastal kodumaale 
naastes leidis Laikmaa hõlpsalt 
kunstialast teenistust ja tegi 
1901 esimese näituse. Asunud 
1903 Tallinna, hakkas ta teokalt 
siinset kunstielu korraldama ja 
avas oma joonistuskursuse, 
millest sai hiljem ateljeekool. 
Ajakirjanduses kutsus ta üles 
asutama eesti kunstnikke ja 
kunstiõpilasi koondava, rahva-
kunsti koguva ja näitusi korral-
dava kunstiseltsi. 1907 asutati 
Tallinna Eesti Kunstiselts ilma 
temata.

Laikmaa sattus osalt enda 
ja osalt venna poliitilise te-

gevuse tõttu (Bernhard 
Laipmani hukkasid 1906 
karistussalgad) võimu-
dega pahuksisse, saa-
deti 1907. aastal maalt 
välja ja asus pagendusse 
Soomes. Sügisel 1909 
sai ta loa tagasi tulla, 
kuid ei jäänud kodu-
maale kauaks. Rännutee 
viis teda Varssavi kau-
du Austria-Ungari im-
peeriumi pealinnadesse 
Viini ja Budapesti, edasi 
Itaalia suurlinnadesse ja 
Capri saarele, kus viibis 
pikemat aega. 1911 üle-
tas ta Sitsiilia ringireisi 
järel Vahemere, jõudes 
Tuneesiasse. Sealt tuli ta 
Capri kaudu kodumaa-
le tagasi, tehes pikema 
peatuse veel Berliinis. 
Kaasmaalased said ta rei-
sist osa Päevalehe kaudu, 
kuhu kunstnik kirju ja 

fotosid saatis. Mõnda aega oli 
Laikmaa rännukaaslane Frie-
debert Tuglas.

Laipmanni ateljeekool 
1913–1932
„Kui alles kaugel võõrsil Itaa-
lias ja Vahemere taga Aafrikas 
viibisin, sain kodumaa noortelt 
pärimisi, millal jälle kodumaale 
tulen ja siin endiselt õpetami-
sega algan. /---/ Sügisel 1913 
avasin siis jälle õpehimulistele 

kunstiandelistele oma ateljee 
(esmalt Vladimiri (praegu Carl 
Robert Jakobsoni) tän.), järg-
misel aastal Burmanilt ehitud 
A. Busch majas S. Tataril 21-b.” 
Vahepeal katkenud ateljeekooli 
töö algas uue hooga 1913. aastal 
kõigest 11 õpilasega, 1921 käis 
aga koolis juba 77 õpilast. Laik-
maa juures said kunstiõpetust 
sajad huvilised, sh paljud hiljem 
tuntuks saanud kunstnikud: 
Paul Burman, Johannes Green-
berg, Oskar Kallis, Aleksander 
Tassa, Nikolai Triik, Aleksander 
Uurits, Johannes Võerahansu, 
Herman Halliste, Märt Laar-
man jt. 

Ateljee algusaegadel õpetas 
Laikmaa esialgu joonistamist 
kipskujude järgi, „aga kuna ma 
seda olin vihanud juba Düs-
seldorfis, läksin varsti üle ela-
vale mudelile [modellile].” Neid 
oli esialgu raske saada ja Laik-
maa kutsus modelle Tallinna 
vanadekodudest, kuid vanaini-
mesed pidasid enda „inetuse” 
joonistamist naeruvääristami-
seks. Esimene alasti modell, 
15-aastane poiss, kes pidi ka 
tüdrukute ees seisma, hakkas 
nutma ja jooksis minema. Akti-
joonistuste väljapanemine õpi-
laste näitustel šokeeris tolle aja 
moraalivalvureid, kes kaebasid 

Eero Kangor
kunstiajaloolane

Ants Laikmaa koos oma õpilastega. Fotod Eesti kunstimuuseumi kogust.

Ants Laikmaa.

Tallinn tähistab Eesti rahvusvähemuste päeva!

Tаллинн 
отмечает день 

национальных 
меньшинств 

Эстонии!

Rahvuskultuuride 
päevad 2018

выставки
концерты

лекции 
мастерские

Дни 
национальных 

культур 2018
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politseile ja nõudsid „Amori” 
piltide eemaldamist. 

Laikmaa korraldas õpilas-
tele välisreise, et nad saaksid 
tutvuda kunsti tippteostega. 
„Meie Tallinna Provintsiaal-
muuseumis leidus ainult paar 
numbrit Kölerilt, Weizenber-
gilt ja Adamsonilt, muudelt 
suure maailma meistritelt mit-
te midagi. Et sõidud Helsingi, 
Moskvasse ja Stokholmi palju-
del käisid üle jõu, siis ei sõit-
nud me harilike reisijate moo-
di. Üürisime mõne sõjalaeva, 
võtsime oma toidu, oma koka 
(minu teenija), võtsime reisijaid 
oma kilda alama hinnaga kui oli 
harilik sõiduhind, ka jõukamaid 
inimesi ja saime nii priisõidu 
oma kehvadele kaassõitjaile-
õpilastele.”

Noori innustas õpetaja mo-
raalne tugi, aga paljudele oli 
oluline ka materiaalne toetus. 

Sellele kõigele tõi kunstnik 
ohvriks enda loomingu: „Ker-
ge pole mul see tegevus mitte 
olnd – meie oludes igasuguse 
väljaspoolse toeta, iseäranis 
veel aastast aastasse iseoma 
loomistahtest loobuma pi-
dades, ainult sellega leppima 
pidades, mis vahetevahel õpe-
tundide vahelt, kus oled juba 
väsinud, närvlikult ja rutuliselt 
paberile visata said. Mitu kor-
da, eriti alguses, pidin isegi võl-
ga tegeme, et mitmete ja mit-
mete õpilaste maksujõuetust 
katta, s. o. omaga välja tulla.” 

Ateljeekool lõpetas tegevu-
se 1932. aastal, misjärel Laik-
maa asus elama oma majja  
Haapsalu lähedal Taeblas.
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Huvitavad toidutaimed 
botaanikaaias
Botaanikaaed kutsub 29. sep-
tembrist kuni 7. oktoobrini 
näitusele „Huvitavad toidu-
taimed”.

Näitus tutvustab mitme-
kesist toidutaimede maailma, 
mis pakub piiramatuid võima-
lusi toidulaua rikastamiseks. 
Vahel võivad vähetuntud vil-
jad, seemned, lehed, varred 
või ka mugulad jääda proovi-
mata lihtsalt seetõttu, et me 

ei tea, mida uutest toidutai-
medest arvata. Kindlasti vää-
rivad kohta meie toidulaual 
erinevad kaunviljad, nagu näi-
teks mungvigna, kikerhernes 
ja põld-lambalääts. Põnevate 
juurviljade ja maitsetaimede 
kõrval tutvustame Aasia ro-
helisi lehtköögivilju paksoid, 
tatsoid ja misuunat, millega 
tasuks köögis julgemalt katse-
tada. Jakoonijuur, meskiidipuu 

ja magus mungamelon aga 
pakuvad häid võimalusi rafi-
neeritud roosuhkru asenda-
miseks. Näitusele tasub tulla 
ka teravama maitse eelistaja-
tel, et tutvuda väljapanekuga 
põnevatest „pipardest”.

Näitus on avatud reedest 
pühapäevani kell 11–19, ava-
maa kell 10–20. Sissepääs bo-
taanikaaia tavahinnaga.

Mupo: soojustamisel kehtivad 
elamutele ühtsed nõuded

Trammiparaad märkis aastapäeva

Äriruumide üürimise enampakkumine

Munitsipaalpolitsei amet 
tuletab korteriühistutele 
meelde, et korterelamute 
soojustamisel kehtivad sa-
mad nõuded, mis eramajade 
puhul. 

Enne soojustamistööde 
alustamist tuleb veenduda, et 
olemas oleksid nii ehitustea-
tis kui ka      -projekt. Levinud 
on probleem, et korteriühistu 
on need hoone fassaadi soo-
justamiseks küll taotlenud, 
kuid ehitustöödega alusta-
takse alles aastaid hiljem, mil 
luba on aegunud. Siis on tegu 
juba ebaseadusliku ehitamise-

ga, sest ehitusseadustiku § 37 
ütleb, et ehitusteatise alusel 
võib ehitist ehitada kahe aasta 
jooksul ehitusteatise esitami-
sest või täiendavate nõuete 
esitamisest või ehitusprojekti 
heakskiitmisest arvates. 

„On mõistetav, et korte-
riühistul ei pruugi ehitustöö-
deks ja projekti tegemiseks 
korraga olla piisavalt raha. Siis 
tulebki enne ehitustöödega 
alustamist kontrollida ehitus-
teatise ja projekti kehtivust, 
vajadusel aga esitada uuesti 
ehitusteatis ning kinnitada 
projekt,” selgitas ehitusjärele-

valvega tegeleva menetluse ja 
piirkonnatöö osakonna pea-
inspektor Andreas-Hannes 
Tamm. „Projekti kehtivust 
saab kontrollida ehitisregist-
rist.”

Tamme sõnul kaasnevad 
kortermajade fassaaditöödega 
tihti mured varem kinni ehita-
tud rõdudega: „Kuna rõdu on 
fassaadi üks osa, peab ka see 
vastama kinnitatud projektile. 
Seega, kui varem omavoliliselt 
kinni ehitatud rõdu ei vasta 
projektile, tuleb aknad eemal-
dada või viia fassaadi soojus-
tamise projektiga kooskõlla.”

130 aasta möödumist Tal-
linna esimese trammi liinile 
tulekust tähistas 24. augustil 
trammide paraad pealinnas.

Samal päeval 1888. aastal 
alustas Tallinnas sõitu esi-
mene hobutramm. Nüüdsele 
aastapäevale andiski erilise 
aktsendi renoveeritud hobu-
konka trammivanker – meie 
linna 130-aastase trammi-
liikluse sümbol. Hobukonka 
alustas kunagi marsruudil 
Viru väljakust Kadriorgu. See-
kord vedas küll hobuse asemel 
konkat koos puhkpilliorkestri-
ga renoveeritud elektritramm.

Ajaloolise päeva tähis-
tamiseks korraldas Tallinna 
Linnatranspordi AS avatud 
uste päeva Kopli depoos, kust 
trammide paraad suundus 
lennujaama ja sealt Vana-Lõu-
na tänava depoosse. Trammi-
paraadil kulgesid läbi linna 

uued CAF-trammid, linlaste ja 
turistide tähelepanu köitvad 
ajaloolised retrotrammid ning 

renoveeritud säästlike moo-
torite ja vaikse käiguosaga 
KT-6 ja KT-4 trammid. 

Kesklinna valitsus kuulutab vastavalt 
Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 
määrusega nr 32 kehtestatud „Linnava-
ra kasutusse andmise korrale” välja ava-
liku kirjaliku enampakkumise järgmistel 
aadressidel asuvate äriruumide üürile 
andmiseks:
1.1 Viru tn 26a, Viru värava tornis asu-
vad äriruumid (I korruse ruumid nr 1–3 
(inv pl) pinnaga 25,2 m² ja II korruse 
ruumid nr 4 ja 5 (inv pl) pinnaga 23,0 m²) 
üldpinnaga 48,2 m²;

1.1.1 äriruumid antakse kasutusse 
viieks aastaks;

1.1.2 äriruumide kasutusotstarve on 
jaekaubandus või toitlustus (kohapeal 
toidu valmistamine ei ole lubatud, toidu 
käitlemine peab vastama tervisekaitse 
nõuetele);

1.1.3 üüri alghind 2000 eurot kuus;
1.1.4 üürnik kohustub teostama esi-

mesel kahel kuul omavahendiste arvelt 
ruumide säilimiseks vajalikud hüdroiso-
latsioonitööd hoonest väljas ja sisemi-
sed elektri- ja hooldusremondi tööd;

1.1.5 üürnik kohustub korraldama 
äriruumide hooldamise, tagama äri-
ruumide ja Viru värava torni ümbruse 
heakorra ning sõlmima lepingud kom-
munaalteenuste osutajatega;

1.1.6 üürnik kohustub oma kulul 
kindlustama üürniku valdusesse antud 
äriruumid;

1.2 Lai tn 34 / Vaimu tn 3 I ja II korru-
se äriruum M9 üldpinnaga 267,5 m² ja 
III korruse äriruum M4 üldpinnaga 50,3 
m², pind kokku 317,8 m²;

1.2.1 äriruumid antakse kasutusse 
viieks aastaks;

1.2.2 äriruume kasutatakse büroo-
na;

1.2.3 üüri alghind 1455,52 eurot 
kuus (s.o 4,58 eurot/m²);

1.3 Toompuiestee 20a asuva hoone I 
korruse äriruumid nr 1–3 (inv pl) üld-
pinnaga 13,7 m² ja II korruse äriruum 
nr 4 (inv pl) üldpinnaga 14,0 m², pind 
kokku 27,7 m². Enampakkumise välja-
kuulutamise ajal on äriruum koormatud 
tähtajalise (kuni 16.09.2018) äriruumi 
üürilepinguga Mittetulundusühingu 
KULTUURIKOKTEIL kasuks;

1.3.1 äriruum antakse kasutusse 
viieks aastaks;

1.3.2 äriruume kasutatakse kultuu-
rialaseks mittetulundustegevuseks;

1.3.3 üüri alghind on 96,95 eurot 
kuus;

1.3.4 üürnik kohustub korraldama 
hoone hooldamise, hoone ja selle ümb-
ruse heakorra tagamise ning sõlmima 
lepingud kommunaalteenuste osutaja-
tega;

1.3.5 üürnik kohustub kindlustama 
hoone vähemalt taastamisväärtuse ula-
tuses üürileandja kasuks 30 päeva jook-
sul äriruumi üürilepingu sõlmimisest ja 
esitama kindlustuspoliisi üürileandjale;

1.3.6 leping sõlmitakse pärast 
kehtiva lepingu lõpetamist ja vara otse-
se valduse üleandmist;

1.4 Apteegi tn 1 / Saiakang 2 / Raekoja 
plats 11 I korruse äriruum M3 (ruumid 
48–1 – 48–8 inv pl) üldpinnaga 47,0 m². 
Enampakkumise väljakuulutamise ajal 
on äriruumid koormatud tähtajalise 
(kuni 19.09.2018) äriruumi üürilepingu-
ga Osaühing Hiieleek kasuks;

1.4.1 äriruumid antakse kasutusse 
viieks aastaks;

1.4.2 äriruume kasutatakse büroo-
na;

1.4.3 äriruumi alghind 564 eurot 
kuus;

1.4.4 leping sõlmitakse pärast keh-
tiva lepingu lõpetamist ja vara otsese 

valduse üleandmist;

1.5 Johann Köleri tn 8 / Vesivärava tn 7 
II korruse äriruum nr 72 (inv pl) pinnaga 
13,7 m²; 

1.5.1 äriruum antakse kasutusse 
viieks aastaks;

1.5.2 äriruume kasutatakse büroona;
1.5.3 üüri alghind 70 eurot kuus;

1.6  Johann Köleri tn 8 / Vesivärava tn 7 
II korruse äriruum nr 74 (inv pl) pinnaga 
13,9 m²;

1.6.1 äriruum antakse kasutusse 
viieks aastaks;

1.6.2 äriruume kasutatakse büroona;
1.6.3 üüri alghind 70 eurot kuus;

1.7 Johann Köleri tn 8 / Vesivärava tn 7 
keldrikorruse äriruumid nr 8–14, 26–33 
(inv pl) üldpinnaga 124,8 m²;

1.7.1 äriruumid antakse kasutusse 
viieks aastaks;

1.7.2 äriruumide kasutusotstarve on 
toitlustus, kaubandustegevuse seaduse 
§ 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral 
müüakse toitu koos valmistamise ja 
serveerimisega kohapeal tarbimiseks 
või serveerimisega kohapeal tarbi-
miseks. Lisateenusena ei ole lubatud 
erootilise ja seksuaalse suunitlusega 
meelelahutus;

1.7.3 üüri alghind 385 eurot kuus;

1.8 Uue Maailma tn 13 garaaž (nr 21, 
inv pl) pinnaga 18,7 m²;

1.8.1 garaaž antakse kasutusse 
viieks aastaks;

1.8.2 kasutusotstarve on garaaž või 
ladu;

1.8.3 üüri alghind 39 eurot kuus;

1.9 Uue Maailma tn 13 garaaž (nr 20, inv 
pl) pinnaga 18,2 m²;

1.9.1 garaaž antakse kasutusse 
viieks aastaks;

1.9.2 kasutusotstarve on garaaž või 
ladu;

1.9.3 üüri alghind 38 eurot kuus;

1.10  Uue Maailma tn 13 garaaž (nr 22, 
inv pl) pinnaga 17,6 m²;

1.10.1 garaaž antakse kasutusse 
viieks aastaks;

1.10.2 kasutusotstarve on garaaž või 
ladu;

1.10.3 üüri alghind 37 eurot kuus; 

1.11 Uue Maailma tn 13 garaaž (nr 23, inv 
pl) pinnaga 18,0 m²;

1.11.1 garaaž antakse kasutusse 
viieks aastaks;

1.11.2 kasutusotstarve on garaaž või 
ladu;

1.11.3 üüri alghind 37 eurot kuus; 

Enampakkumisel osalemiseks on 
vaja tasuda Tallinna linnakant-
selei finantsteenistuse kontole 
EE311010220061053015 SEB pangas 
tagastamatu osavõtutasu 65 eurot 
(viitenumber 5263050050050229), kui 
esitatakse pakkumus punktides 1.1–1.7 
toodud linnavarale ja 30 eurot, kui esi-
tatakse pakkumus linnavarale, mis on 
toodud punktides 1.8–1.11. Osavõtutasu 
ja tagatisraha tuleb tasuda iga esitatava 
pakkumuse kohta. Tagatisraha suurus 
on vähemalt üüri alghind (viitenumber 
5263050050050313). Pakkumuse taga-
tis võib olla antud ka pangagarantiina 
nõudmisega tasuda pakkumise korral-
dajale asjaomane rahasumma tagatise 
realiseerimise aluse esinemisel. 

Kirjalikul enampakkumisel osa-
lemiseks esitab pakkuja pakkumuse, 
mis sisaldab andmeid pakkuja kohta 
(füüsilise isiku puhul nimi, isikukood 

või sünniaeg ja elukoht; juriidilise isiku 
puhul nimi, registrikood ja asukoht); 
nõusolekut võtta linnavara kasutusse 
enampakkumisel kehtestatud tingi-
mustel; sõnade ja numbritega kirju-
tatud pakkumussumma eurodes (kui 
kirjapandud pakkumussumma sõnad ja 
numbrid ei lange kokku, loetakse keh-
tivaks sõnadega kirjutatud summa) ning 
pakkumuse tegemise kuupäev.

Pakkumus ja sellele lisatud doku-
mendid peavad olema esitatud eesti 
keeles, pakkumussumma eurodes. Pak-
kumusele lisatakse osavõtutasu maks-
mist ja pakkumuse tagatise olemasolu 
tõendavad dokumendid. Pakkumus 
peab olema allkirjastatud. Kui allkirjas-
taja on esindaja, peavad pakkumusele 
olema lisatud esindusõigust tõendavad 
dokumendid (seadusest tulenev esin-
dusõigust tõendav dokument, volikiri, 
volikirja andja esindusõigust tõendav 
dokument jne). Pakkujal ja pakkuja juh-

timisorganitesse kuuluvatel isikutel ja 
nendega seotud äriühingutel  ei tohi 
olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna 
ees.

Äriruumidega tutvumine toimub 
eelneval kokkuleppel telefonil 645 7240 
või 509 9587. Kasutusse andmise tingi-
mustega saab tutvuda Kesklinna valit-
suse linnavara osakonnas Nunne 18, III 
korrus tuba 304 esmaspäeval kell 15–18 
ja neljapäeval kell 10–12. 

Pakkumused esitada linnavara osa-
konnale (Nunne 18, III korrus tuba 304) 
kinnises ümbrikus, millele on tehtud 
märge vara kohta, millega seoses pak-
kumus on esitatud, hiljemalt 25. sep-
tembriks kella 12.00-ks. Pakkumuste 
avamine algab 25. septembril kell 12.15 
Kesklinna valitsuse saalis. Pakkumuste 
avamine on avalik ja selle juures võivad 
viibida kõik pakkujad. Kirjaliku enam-
pakkumise võidab pakkuja, kes on tei-
nud kõige kõrgema pakkumuse.

14. september 2018

PLANEERINGUTEST

Tartu mnt 33 ja Juhan Kunderi 8a kin-
nistute detailplaneeringu avalik aru-
telu

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallin-
na Linnaplaneerimise Amet avalikusta-
sid ajavahemikul 24.07–6.08.2018 Tartu 
mnt 33 ja Juhan Kunderi 8a kinnistute 
detailplaneeringu. Avaliku väljapaneku 
kestel laekus kohalikule omavalitsusele 
3 kirjalikku ettepanekuid ja vastuväiteid 
sisaldavat pöördumist.

Avaliku väljapaneku tulemusi tut-
vustav avalik arutelu toimub 14.09.2018 
algusega kell 14 Tallinna Kesklinna Va-
litsuse saalis (Nunne 18). Info telefonil 
645 7264.

Võistluse 15 kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu avalik arutelu

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tal-
linna Linnaplaneerimise Amet avali-
kustasid ajavahemikul 7.08–21.08.2018 
Võistluse 15 kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu. Avaliku väljapaneku kestel 
laekus kohalikule omavalitsusele 5 kirja-
likku ettepanekuid ja vastuväiteid sisal-
davat pöördumist.

Avaliku väljapaneku tulemusi tut-
vustav avalik arutelu toimub 2.10.2018 
algusega kell 14 Tallinna Kesklinna Va-
litsuse saalis (Nunne 18). Info telefonil 
645 7264.

Lobauba.
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Haabersti ristmik on valmis

Korteriühistu saab sügistöödeks 
toetust taotleda

Kaua kavandatud Haabers-
ti ristmik avati oktoobrikuu 
asemel juba 28. augustil.

Linnapea Taavi Aas ütles 
ristmiku avamisel, et Tallinnas 
on neli suurt ja pikalt kavan-
datud taristurajatist: Ülemiste 
ristmik, tramm lennujaama, 
Haabersti ristmik ja praegu 
töös olev Reidi tee, mille val-
mimise järel võib öelda, et üks 
suur ajajärk Tallinnas on läbi 
saanud. Järgmise samaväärse 

objekti kohta sõnas linnapea: 
„Kui ka Tallinna väikese ring-
tee valmis saame, võib öelda, 
et pealinna liikluskorralduse 
parandamiseks on palju teh-
tud ja väga palju muutunud.” 

Haabersti ristmiku ehi-
tustöödega alustati 2. mail 
2017. Valminud viadukti kan-
devõimet katsetati selle aasta 
21. mail ning liiklusele avati 1. 
juunil. Ehituse kogumaksu-
museks koos käibemaksu ja 

ehitustööde omanikujärele-
valve kuludega kujunes 20,2 
miljonit eurot. Teelõike ehitati 
2,92 kilomeetri ulatuses, lisaks 
viadukt ning kõnni- ja jalgrat-
tateed, samuti rajati kolm uut 
ja rekonstrueeriti neli foori-
ristmikku. Veel rekonstruee-
riti tänavavalgustus, foorijuh-
timissüsteem, kanalisatsioon 
ja veetrassid, side- ja elektri-
liinid, gaasitorustik ning hal-
jastus. 

Tallinn otsib jõulukuuske
Kesklinna valitsus pöördus kõigi Eesti oma-
valitsuste poole üleskutsega pakkuda pealin-
nale esindusliku jõulupuu kandidaate.

Raekoja platsi ehtivat pealinna tähtsaimat 
jõulukuuske valida ei ole lihtne ülesanne ja see-
tõttu alustatakse sellega varakult, ütleb Kesk-
linna vanem Vladimir Svet. 

„Raekoja platsi jõulukuusest on kujunenud 
jõuluaegse pealinna üks peamisi vaatamisväär-
susi. Kui tavaliselt otsime kuuske meedia kaudu 
lähivaldadest, siis tänavu otsustasime pakkuda 
kõikidele omavalitsustele üle Eesti võimaluse 
konkureerida riigi uhkeima jõulukuuse tiitlile,” 
selgitas Svet.

Ta kirjutas oma pöördumises omavalitsus-
juhtidele, et Eesti Vabariigi 100. aastal võiks 
pealinna esinduspaika ehtida jõulukuusk, mis 
on tihe, kohev ja 15–18 meetrit kõrge.

„Meie linnakeskkonna asjatundjatest koos-
nev komisjon hindab kõiki saabunud ettepa-
nekuid ja valib välja parima,” kirjutas Kesklinna 
vanem. „Väljavalitud puu hakkab ehtima Raeko-
ja platsi jõuluturgu, mida külastavad igal aastal 
tuhanded inimesed nii välismaalt kui ka kõigist 
Eesti piirkondadest. Meil oleks hea meel, kui 
saaksime siduda jõulukuuse püstitamise sel-
le päritolukohaga, teadvustada ja tutvustada 
linlastele kohalikku omavalitsust, kust pärineb 
riigi uhkeim kuusk.”

Kesklinna valitsus ootab jõulukuuse pakku-
misi koos puu ja selle asukoha kirjelduse ning 
pildiga kuni septembri lõpuni. Omanikuga lä-
birääkimine, puu langetamine ja transport Tal-
linna jääb Kesklinna valitsuse peale, samuti puu 
eest tasumine. Jõulukuusk peaks jõudma Rae-
koja platsile novembri esimesel nädalal.

Projekti „Roheline õu” raames saavad korte-
riühistud taotleda hoovialade korrastamiseks 
linnalt toetust.

„Varasemaga võrreldes on haljastustoetuse 
taotluste menetlemine, toetuste määramine ja 
väljamaksmine kiirem ja mugavam,” ütles abi-
linnapea Eha Võrk. „Kui siiani tuli taotlus esi-
tada enne tegevuste teostamist, siis uue korra 
kohaselt on menetlus elektrooniline ning toe-
tust saab taotleda alles pärast tegevuste teos-
tamist ja nende eest tasumist.”

Võrgu sõnul on sügise hakul paras aeg ette 
võtta puude raie ja hoolduslõikus. „Ohtlikuks 
muutunud elujõu kaotanud puude mahavõtmi-

seks tuleb mõistagi eelnevalt linna keskkonna-
ametist luba taotleda. Kortermajade õuealadel 
selliste tegevuste elluviimise toetamiseks on 
vabu vahendeid linnal praegu 14 000 eurot. Va-
jadusel saab nõu küsida linnavaraametist, kon-
taktid leiab internetist teenuselehelt.”

2013. aastal käivitatud projekti kaudu on 
toetust saanud kokku 458 korteriühistut. Lisa-
info: http://www.tallinn.ee/Teenus-Projekt-
Roheline-ou.

Vanim kesklinlane tähistas 
104. sünnipäeva
Kesklinna vanimal elanikul 
Leo Ginovkeril täitus 27. au-
gustil 104 eluaastat.

Kõrges eas elupõline tal-
linlane Leo Ginovker oli Kesk-
linna vanema Vladimir Sveti 
õnnitlusi vastu võttes endiselt 
elurõõmus ja toimekas. Oma 
vitaalsuse retseptist ei tee ta 
saladust: iga päev võimlemine, 
kerge massaaž, pits küüslaugu 
ja pipraga maitsestatud napsi 
ning tükk tumedat šokolaadi. 

Ka ristsõnade lahendamine ja 
väikesed jalutuskäigud aitavad 
tema sõnul nii keha kui ka vai-
mu virge hoida.

Nähes vanahärra hoogsaid 
võimlemisharjutusi, jäi Kesk-
linna vanemal vaid imetlust 
avaldada: „Jätkuks meil kõi-
gil niisugust reipust nii kõrge 
eani! Mitu korda noorematel 
inimestel on siit eeskuju võtta.”

Leo Ginovker pärineb ku-
nagise šokolaadivabrikandi 

perest. Tema isale kuulunud 
firma Ginovker & Co tootis 
1920-ndate lõpust alates Tal-
linnas maiustusi, mida palju-
desse riikidesse eksporditi. 
Teise maailmasõja eel töötas 
pereettevõttes ka Leo. 14. juu-
nil 1941 küüditati perekond Si-
berisse ja hiljem leidis ta tööd 
Saue EPT-s, kus oli ametis 
kuni 80-aastaseks saamiseni. 
Koos Siberi-aastatega kogu-
nes tal tööstaaži 93 aastat. 

Vanahärra igapäevatoimingute hulka 
kuuluvad võimlemisharjutused.

20. september kell 17.30–19.00 Katariina kirik

18. oktoober kell 17.30–19.00 Kaarli kirik

22. november kell 17.30–19.00 Jaani kirik

18. detsember kell 17.30–19.00 Niguliste kirik

Jüri Kuuskemaa
loengusari

PÜHAKOJAD
VANALINNAS

Loengusarja hind 48 € (hind sisaldab nelja loengut ja pääsu kirikusse).
Vajalik eelregistreerimine janne@hopnerimaja.eu või 6455 321
Kohtade arv on piiratud! www.hopnerimaja.eu

Raepress



104
Leo Ginovker

103
Erna Asu

100                                      
Alide-Hermine Selirand

99
Ludmilla Mägi
                                         
98                                         
Erika-Lydia Ande
Harry Tammist
                                             
97                                         
Daisy-Bartelmine Laasberg
Jaanus-Ferdinand Romandi
Leida Raudsepp
Linda Needrit
                                             
96                                         
Elfriide Kallas
Albert Kurg
Kulno Raide
Niels-Conradt Haug
                                             
95                                         
Anna Volkonskaja
Heinrich Brandt
Valve Rutin
Olav-Aleksander Vahelaid
Jekaterina Nikitenko
                                             
94                                         
Helmi Tamm
Aino Haarla
             
                                

93                                         
Larissa Dontševskaja
Vello Rääk
Anna Barkova
Galja Soovik
Lilian Shoebridge
Aili Zõrjanova
                                             
92                                         
Magda Mäe
Alda Reinvald
Liidia Fomina
Riva Serman
Viktor Ovchinnikov
                                             
91                                         
Ilme Metsalu
Pavel Jasska
Salme Tiis
Agur Aas
Astrid Kroos
Leila Pärtelpoeg
Marita Egel
Linda Vodja
Liubov Shorikova
Ljubov Riisalu
Evald Jürgenson
                                             
90                                         
Valentina Kondrashova
Dagmar Luik
Helju Mikal
Jekaterina Timofejeva
Mirra Trapezontseva
Antonina Popova
Veera Kuklinova
                    

                         

85                                         
Ester Mähar
Laine-Rosalie Eerlich
Nina Kulan
Mariza Paiste
Lia Pukk
Rein Tomingas
Uno Pahla
Aksel-Johannes Lõo
Valentina Surkova
Ago Vilo
Mihkel Naams
Suivy Kask
Virve Saarmann
Karl-Edgar Künnapuu
Ellen Kuusmann
                                             
80                                         
Vassili Sidortsov
Eevi Ross
Ljudmilla Ševandova
Heidi Kõrm
Pentti Osmo Olavi Mattila
Niina Marahovskaja
Venno Laul
Abira Olivson
Nikolay Kotov
Anatoly Demenko
Helle Treier
Heino Pille
Kiira Baranova
Jaak Kiinof
Valentina Gerassimova
Haralds Feldmanis
Kaja Pedak
Valentina Tšerentsova
Margarita Zolotko

Palju õnne!

*Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist Kesklinna Sõnumites, siis palume sellest 
kirjalikult teatada aadressil Kesklinna Sõnumid, Nunne 18, Tallinn15058 või e-kirjaga  
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
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KODULINNA MAJAS
Alustasime hooaega tavapäraselt „Heliseva 
linnamüüriga” 2. septembril. Aasta pärast 
toimub see taas ja kes tänavu mõnda paika 
ei jõudnud või ei mahtunud, pole tarvis 
kurb olla – aasta möödub kiiresti. 

Linnamüür ja selle saatus on aga meie 
suur armastus ja huvi ka muudel aegadel. 
See pakub pidevalt jutuainet ja askelda-
mist. Nunnatorni kaudu on võimalik minna 
kaitsekäigule ja kolme torni – Nunna-, 
Sauna- ja Kuldjala torni – septembrikuus 
iga päev (v.a neljapäev) kell 11–18.

Kuldjala torni alumisele korrusele 
panid oma kaltsu- ja muud vaibad ning 
veel üht-teist toredat käsitööd kuu lõpuni 
vaatamiseks välja need tublid naised, kes 
Kodulinna majas on pikemat aega tegutse-
nud kangastelgedel.

Peeter Mudisti graafiliste tööde 
näituse jätame veel septembrikuu lõpuni 
vaadata. Võimalik, et praegune väljapanek 
saab veel lisagi.

„VÄÄRTUSTE” sarja alustasime ikka 
traditsiooniliselt Kadrioru pargist. 23. 
septembril tutvustab Henry Kuningas ala 
ümber Hirvepargi (pealkiri „Arhitektide 
elamutest Kaitseliidu majani”).

„Kolm uut nägu” – sellise pealkirja 
panime 30. septembril toimuvale kõndimi-
sele ühest väikesest pargist teise. Vaatame 
uuendusi ja kuulame, mida Boris Dubovi-
kul öelda on. 

Tuletame meelde, et kõikidele „Väär-
tuse” sarja käikudele tuleb end eelnevalt 
Kodulinna majas registreerida.

Oktoobri alguses on plaanis vaadata 
põhjalikumalt ringi Tammsaare pargis, 
käia uuesti Rotermanni kvartalis, lisaks 
lubas Jaan Tamm teha ühe ringkäigu Sise- 
linna kalmistul. Mitmel „Väärtuste” sarja 
käigul on sel hooajal teejuhiks kunagised 
Kodulinna liikumises osalejad.

Sügiseti tehakse ikka ja igal pool 
suuremaid kappide-sahtlite tuuseldamisi. 
Teeme meiegi ja anname sellest varsti 
teada. Mida meil enam vaja pole, teeb ehk 
kellelegi teisele rõõmu.

Üht-teist kiirematest asjadest anname 
teada Kodulinna maja Facebooki lehel. 
Helistada ja küsida võib samuti alati.  
Kohtumisteni!

Tiina Mägi

14. september 2018

E, 1. oktoober kell 15 EAKATE PÄEVA 
TÄHISTAMINE JA SOTSIAALKESKUSE
HOOAJA AVAPIDU HOPNERI MAJAS 
Raekoja plats 18   
Soovijatel palume registreerida infolauas.
 
N, 4. oktoober kell 11–13 LAHTISTE USTE 
PÄEV
Sotsiaalkeskus ootab uusi külastajaid 
tutvuma osutatavate teenuste ja vaba aja 
veetmise võimalustega.   
   
K, 10. oktoober kell 14 EKSKURSIOON 
EESTI PANGA MUUSEUMISSE
Estonia pst 11
Maja tutvustamine ja loeng „Rahast 
ja pangandusest”. Huvilistel palume 
registreerida infolauas.
      
N, 18. oktoober kell 15 
TANTSUPÄRASTLÕUNA
Tantsuks mängib orkester LIIVABÄND. 
      
E, 22. oktoober kell 14 REISIMULJED 
TÜRGIST ja RHODOSE SAARELT
Reisist jutustab ja näitab slaide JAAN 
KIVIALL.

AVATUD VIRVE KIRIKALI  
KUNSTI NÄITUS
 

Kolmapäeviti kell 13–15 Kesklinna 
Pensionäride Ühenduse esinaise pr M. 
Sume vastuvõtt. 
Igal neljapäeval kell 11–14 meditsiiniline 
nõustamine ja vererõhu mõõtmine. 
Juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. 
Vajalik eelnev registreerimine infolauas või 
tel 646 6123 (tasuta).
18. oktoobril kell 10–12 kolesterooli ja 
veresuhkru mõõtmine. 
Palume eelnevalt registreerida valvelauas või 
tel 646 6123 (tasuta).
  
Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval 
kell 14.30 Soomepoiste Leskede Klubi 
koosviibimised. 
Tegutsevad ringid, kursused ja ansamblid. 
Tööd jätkab ja uusi hoolealuseid ootab 
eakate päevahoid.
  
AVATUD E–R 9–17
Liivalaia 32 (sissepääs sisehoovist) 
INFO: 646 6123 
e-post: info@kesotskeskus.ee 
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja  
PEDIKÜÜR: 645 9029
       
EAKATE PÄEVAHOID 
E–R 7–18
Raua 1
INFO: 5345 5026

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE 
OKTOOBRIKUU ÜRITUSED

Eesti mett mekkima!
13. ja 14. oktoobril on Lillepa-
viljonis (Pirita tee 26) Eesti 
mee päevad.

Eesti Meetootjate Ühen-
dus korraldab menukaid mee-
päevi juba hulk aastaid, et 
propageerida puhast ja suure 
toiteväärtusega eestimaist 
mett. Tasuta loengutel tut-
vustatakse mee raviomadusi 
ja uusi tooteid – seekord Eesti 
parimast, Puusepa mesindus-
talust.

Kogupereüritus toimub 
mõlemal päeval kella 10–17, 
loengud täistundidel alates 

kella 11. Lapsed saavad joo-
nistada ja voolida ning jälgida 
mesilaste tegutsemist vaat-
lustarus. Mesinikud pakuvad 
degusteerida erinevat mett ja 
annavad teavet mesindussaa-
duste, nende päritolu, oma-
duste ja kasutamise kohta. 

Kohal on Tartu ülikoo-
li kliinikumi arst-õppejõud, 
mesindussaadustega ravimise 
konsultant Ilmar Särg. Toot-
jahinnaga saab osta nii suures 
valikus eestimaist mett kui ka 
mesindussaadusi (taruvaik, 
õietolm jm), kosutavaid mee-

segusid, ravimtaimi jt loodus-
tooteid. Kohvik pakub mee-
sööke ja -jooke. 

Loengud, konsultatsioo-
nid ja üritused on tasuta. Sisse 
pääseb soodsa hinnaga: kogu 
pere ainult kolme euro eest, 
pensioni- ja kooliealine ühe 
euroga. Teavet loengute koh-
ta saab www.eestimesi.ee, 601 
4778, 5566 2649.

Sirka Arro
EMÜ juhatuse liige

Mälutreening sotsiaalkeskuses
Aastatega muutub meeldejät-
mine aeglasemaks ning võime 
asju mällu talletada  nõrgeneb. 
Mäletamise teine tähtis külg 
ongi unustamine, see kuulub 
mälu kui  terviku hulka. Isegi 
pikaajalisse mällu salvesta-
tu võib ununeda ja neuronite 
seosed katkeda, kui neil puu-
dub rakendus. Et seda ei juh-

tuks, peame oma aju eest hoolt 
kandma samuti nagu oma keha 
eest näiteks sportides, tantsi-
des või joogaharjutusi tehes.

 Meeldejätmise juures on 
tähtis tähelepanelikkus, kes-
kendumisoskus ja tegevuse  
juhtimine. Just keskendumist 
ja info meeldejätmise nippe 
mälutreeningu tundides õpe-

tataksegi, ikka selleks, et aju 
oleks aktiivne ja toonuses.

Mälutreeninguga alustada 
pole kunagi hilja.

Esimene tund 12. oktoobril 
kell 11. Soovist osaleda palume 
teatada infolauda või helistada 
tel 646 6123. Olete oodatud!

Lauluklubi 
kutsub!
Kesklinna sotsiaalkeskuses on lauluklubi  
tegutsenud juba 15 aastat ja sellest on ku-
junenud tore sõpruskond. Tekkinud on ka 
sõprussuhted teiste lauluklubidega Tallin-
nas ja maakondades.

Oodatud on laulda armastavad inime-
sed, kes vähegi viisi peavad. Klubi juhendab 
professionaalne muusik, kelle eestlaulmisel 
igal esmaspäeval lauldakse poolteist tundi. 
Esimene kogunemine on 17. septembril kell 
12.30. Teavet saab tel 646 6123.

Ootame teid, lauluhuvilised! 

Eakate 
nõukogu
Kesklinna eakate nõukogu koguneb  
27. septembril kell 15.30 Hopneri maja 
3. korruse saalis.

Sel korral räägime Kesklinna turva-
lisusest. 

Esinema tulevad Kaido Saarniit (po-
litsei- ja piirivalveamet) ja Triin Uude- 
väli (munitsipaalpolitsei amet).

Kõik teemast huvitatud eakad on  
teretulnud. Üritus on tasuta. 



FILMIPÄRASTLÕUNA
14. septembril kell 15
Sügishooaeg on alanud ja jätkub Rahvarinde muuseumi filmiklubi iga kuu 
teisel reedel kell 15. Hooaja avafilmiks oleme valinud 2012. aasta menuki 
„Seenelkäik”. Poliitik Aadu Kägu sõidab koos abikaasaga seenele, et puhata närve 
mainekampaaniast. Nendega liitub hääletaja, rahatu rokitäht Zäk. Vältimaks 
üldkäidavaid metsi, sõidetakse umbropsu kuhugi laande, mis paistab tõeliselt 
ürgne ja inimtühi. Peatselt avastab kolmik end eksinuna. Samal ajal lahvatab 
meediaskandaal: uuriv ajakirjandus kahtlustab, et Kägu on kuritarvitanud riigi 
raha. Algab võitlus au, elu ja surma peale nii metsas kui ka linnas.

TUNTUD JA TUNDMATUD RAHVARINDELASED
20. septembril kell 15
Alustame uue sarjaga, mis toob rahva ette kuus väga värvikat isikut, kes on 
olnud tegevad Rahvarindes. Kuid mitte ainult seal. Esimene külaline on Kostel 
Gerndorf, majandusteadlane ja pühendunud rahvarindelane, kes kõneleb teemal 
„Rahvarinne 30”. Gerndorf on viimastel aastatel aktiivselt tegelenud Rahvarinde 
mälestuste kogumisega ja räägib, miks see on oluline. Ta vahendab ka oma 
mälestusi 1980. aastate lõpust. 

MUUSEUMI SÜNNIPÄEV
3. oktoober
Rahvarinde muuseumil täitub viis aastat. Sel puhul toimub viktoriin, 
mille võitjatele on auhinnaks trükisoe muuseumi kogumik nr 3, teistele 
lohutusauhinnad. Tutvustame uut näitust ja raamatut. Õhtul muuseumi sõprade 
ja Rahvarinde seltsingu koosviibimine. 

NÄITUS „1988”
Näitus vaatleb revolutsioonilist 1988. aastat, keskendudes inimeste lugudele ja 
läbielatud emotsioonidele erinevates elusfäärides. Lisainfo muuseumi Facebooki 
lehel. 

NÄITUS „LOOSUNGID ISESEISVUMISE TEEL”
Tutvustame loosungeid, mida kasutati võitluses iseseisvuse eest. Need 
on ühtviisi naljakad ja tõsised, aga ka inspireerivad. See on ajalugu 
loosungites. 

RAHVARINDE MUUSEUMIS

Vabaduse väljak 9  •  tel 644 8193  •  rrmuuseum@rrmuuseum.ee  •  
Jälgi meie tegevust www.facebook.com/rrmuuseum
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14. september 2018

Kuutasu 60€ 
(sisaldab lisaks tundidele ka lisatunde esinemiste ettevalmistamiseks)

Gruppi registreerimine: janne@hopnerimaja.eu või 645 5321

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

OPNERI MAJA SEPTEMBER / OKTOOBER
• L, 15. september kell 17
 NIMETA LAUPÄEVAÕHTUD DIELES
 Avatud kohvik, plaate keerutab barokk-DJ PIIBE TALEN
 Kell 18 Marta Paklar (sopran), Meelis Orgse (barokk-

viiul),Villu Vihermäe (basspillid), Saale Fischer (klaves-
siin). 

 Sissepääs 5 €. Hopneri Maja Diele (Vanaturu kael 3).

• N, 20. september kell 18 – II loeng
 TREENINGPROGRAMM „Avalik esinemine ja meedia-

ga suhtlemine“
 N, 27. september kell 18 – III loeng
 N, 4. oktoober kell 18 – IV loeng
 N, 11. oktoober kell 18 – V loeng
 Juhendaja Härmo Saarm. Treeningprogrammi hind 60€ 

(eelnev registreerimine vajalik). Info ja registreerimine: 
janne@hopnerimaja.eu  või tel 641 0022.

• L, 22.september kell 12 ja 14.30
• L, 13.oktoober kell 12 ja 15
 PATSIPUNUMISE ÕPITUBA 
 Hopneri Maja patsipunumise õpitoad annavad osale-

jatele vajalikud oskused, et punuda ise kodustes � ngi-
mustes kauneid ning huvitavaid patse. Õpitoas õpeta-
takse lihtsamaid patsipunumisliike, mida oma kaaslase 
peas või iseendal kohe katsetada. Juhendaja Eve Palo ja 
Ilona Hanni. Sissepääs 18€ (eelnev registreerimine vaja-
lik). Info ja registreerimine: janne@hopnerimaja.eu  või 
641 0022.

• K, 26. september kell 20
 K, 10. oktoober kell 20
 TANTSUKLUBI
 Tantsuklubi on oma olemuselt linna kolinud külapidu, 

kus külakogukonna asemel kohtuvad need inimesed, 
kellele meeldib rahvatants ja -muusika. Kõik on ooda-
tud, olgu noor või vana. Tantsime eelkõige ees�  tantse 
ja ala�  pillimehe ehk elava muusika järgi. 

 Hopneri Maja Diele saalis (Vanaturu kael 3).

• N, 27. september kell 19
 Etendus „STIILIHARJUTUSED“
 Lavale astuvad Eva Koldits (NO99), Toomas Täht, Jan 

Kaus ja Indrek Koff . Tulemus on ühtaegu moodsalt 
fragmentaarne ja traditsiooniliselt teks� keskne – selles 
saavad kokku teatrietendus, kirjandusõhtu, stand-up, 
bändiproov ja lõpuks muidugi ka ELU ISE.

 Pilet 14 €�18 € Pile� levist ja tund enne algust kohapeal.

• K, 3. oktoober kell 10.00–17.30
 KOOLITUSPÄEV „Avalik esinemine ja meediaga suht-

lemine“. Juhendaja Härmo Saarm. Koolituspäeva hind 
90€ (eelnev registreerimine vajalik). Info ja registreeri-
mine: janne@hopnerimaja.eu  või tel 641 0022.

KURSUSED
• Hopneri Maja NOORTE VANAMUUSIKASTUUDIO
 Tunnid toimuvad igal esmaspäeval kell 16.30–18.00.
 Keskaja ja renessansi muusika interpretatsiooni aluste-

ga tutvumine, laul ja pillimäng, kontserdid. Õpetaja Ma-
ria Staak . Kuutasu 20 € kuus. Uued liikmed oodatud!

 Info ja registreerimine: info@hopnerimaja.eu või tel 
641 0022.

• Hopneri Maja HOBITEATER 16+
 Neljapäevi�  alates 20. september, kell 18.30–20.00.
 Oodatud on kõik näitlemishuvilised vanuses 16+. 
 Juhendaja Aita Vaher (MTÜ Tsirkusekool asutaja ja juha-

tuse liige). Kuutasu 60 € kuus. Uued liikmed oodatud! 
Info ja registreerimine: janne@hopnerimaja.eu või tel 
641 0022.

• Joogatunnid kolmap�evi�  Hopneri Majas
 10.30–11.30 seeniorid
 12.00–13.00 keskpäevane jooga 
 14.00–14.45 lapsed alates 7.eluaastast
 Juhendaja: Kalli Suga. Info ja registreerimine: 
 info@kallikodu.ee või 5560 1768.

SEENIORIDE ÜLIKOOL
• K, 19. september kell 12 AJALUGU JA KULTUUR
 Pirita Kloostri külastus,  Lagle Parek. Sissepääs 1€.

• K, 26. september kell 12 PSÜHHOLOOGIA
 Kalli Suga, Sotsiaalteduste MA, joogaõpetaja.

• K, 3. oktoober kell 12 AJALUGU JA KULTUUR
 Loone Ots,  kirjanik ja kultuuriloolane.

• K, 10. oktoober kell 12 TERVIS
 Krista Vapper, hambaarst ja Lääne Tallinna Keskhaigla 

hambaravikliiniku juhataja.

KUNSTIPÖÖNING
• Anu Purre Kuns� stuudio
 T ja K 12.00 ja 18.00 Kalligraafi a (alustajad ja jätkajad)
Üle nädala alates 13. sept. neljapäevi�  Kuns� töötuba
Hopneri Maja 4,5 korrus. 
Info ja registreerimine: anu.purre@gmail.com

www.tallinna�lharmoonia.ee

Avatud suur piletimüük – paljud 
Tallinna Kammerorkestri ja 

TAFF Clubi kontsertide piletid 
ürituse ajal kohapeal ja hooaja 

avanädalal SOODSAMALT!

P I D U S T U S E D
P I K A  T Ä N AVA

TA L L I N NA  F I L H A R M O O N I A  P E R E PÄ E V  M U S T P E A D E  M A JA S

3 0 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8  K E L L  1 2 - 1 6

ÜRITUS
ON KÕIGILE 

TASUTA

TALLINNA
KAMMERORKESTRI ja

TAFF CLUB’I
KONTSERDID,
BAROKITUBA, 

TALLINNA
KAMMERORKESTRI 

NÄITUS,
KOHVIKUD, 
VIKTORIIN,

LOOSIPILETID,
TEGEVUSED LASTELE,

SOOVIKONTSERT

Kesklinna sotsiaalkeskuse ringid ja kursused 2018–2019

KÄSITÖÖ- ja ÕMBLUSRING, LOOVTÖÖRING  – vanast uue tegemine, taaskasutus, 
KLAASVITRAAŽI- ja NAHKEHISTÖÖRING, VÕIMLEMINE, RAVIVÕIMLEMINE – harjutused, 

mis vastavad tervislikule seisundile, SELTSKONNA-PEOTANTSURING – seavad samme 
standard- ja Ladina-Ameerika tantsurütmide saatel, LINE-TANTS „KANTRIPIIGAD”, 

SEENIORTANTS „TANTSUDIIVAD”, RAHVATANTSURÜHM „HÕBEKIHAR”, LAULUKLUBI 
– osalevad laulu armastavad inimesed, MEESANSAMBEL VANAISAD, NAISANSAMBEL 

MIRAAŽ, NAISANSAMBEL LIIVALAID, SOLISTIDERING, ORKESTER LIIVABÄND, INGLISE 
KEELE VESTLUSRING, INGLISE KEEL ALGAJATELE – alustame algtasemest, INGLISE KEEL 

EDASIJÕUDNUTELE, SAKSA KEEL – venekeelsed rühmad algajatele ja edasijõudnutele, 
MÄLUTREENING, NUTISEADMETE KONSULTATSIOONID – individuaalne nutitelefonide 
õpetus, ARVUTIKURSUS ALGAJATELE, ARVUTIKURSUS EDASIJÕUDNUTELE, BOWLING, 

KEPIKÕND.

Võtame rõõmuga vastu uusi liikmeid kõigisse huviringidesse! 
Info saamiseks helistada 646 6123 või tulla kohale. 
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VARIA

Eelmise ristsõna õige vastus oli KALEVITE KANTS. Õige vastuse saatnutest naeratas loosiõnn Andres Noolele. Palume 
tulla järgmise nädala jooksul auhinnale järele Kesklinna valitsusse Nunne 18. Selle ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni  
21. septembrini samal aadressil või e-kirjaga kesklinnasonumid@tallinnlv.ee.  Taas läheb loosi auhind!

Astronoomiapäevad Bremeni tornis

Tallinn tunnustas 
tarku õpilasi

Noortekeskuses algas 
tegevusrohke aeg

Balti Astronoomia Klubi 
korraldab koostöös Kesk-
linna valitsusega Bremeni 
tornis (Vene 28) astrofotode 
näituse, kus on välja pan-
dud tuntud Londoni astro-
fotograafi Clifford Marcuse 
tööd. Näitus on avatud 20.–
26. septembrini.

Clifford Marcus pildistab 
oma observatooriumis juba 
üle seitsme aasta taevakehi, 
püüdes näidata universumi 
ilu ja säilitades samal ajal 
kujutiste teadusliku täpsuse. 
Nüüd on ta valmis näitama 
meile oma töö vilju.

Objektid, mida fotodel 
näha võib, asuvad Maast 
tuhandete ja isegi miljoni-
te valgusaastate kaugusel. 
Füüsiliselt pole meil võimalik 
nendeni jõuda, kuid saame 
neid pildistada spetsiaalse 
kaameraga läbi teleskoobi. 

Astrofotode tegemine 
ja töötlemine on väga aega-
nõudev. Ühe foto saamiseks 
võib kuluda nädalaid või ise-
gi kuid.

Peale näituse on veel 
kavas huvitavad loengud ja 
ekskursioonid nii eesti kui 
ka vene keeles. Võimalik on 

eriteleskoobiga Coronado 
vaadata protuberantse Päi-
kese pinnal. Kunagi ootasid 
inimesed terve elu päike-
sevarjutust, et neid näha. 
Nüüd võib neid tänu mood-
satele vahenditele vaadata 
selge ilmaga iga päev.  Astro- 
noomiapäevade raames 
toimub samuti astrofotode 
konkurss, millest võivad osa 
võtta kõik. Konkursile võib 
saata nii teleskoobi abil kui 

ka tavalise kaamera või ise-
gi telefoniga tehtud fotosid. 
Oluline, et oleksid kosmose-
teemalised: tähed, planee-
did, Päike, Kuu, meteoorid 
jne. Parimad ülesvõtted 
pannakse välja astrofotode 
näitusel. Peaauhind on kaks 
kodus kasutatavat planetaa-
riumprojektorit. Ühe auhin-
na saab fotograaf vanuses 
kuni 18 eluaastat ja teise üle 
18-aastane fotograaf. Osale-

miseks on vaja täita ankeet ja 
lisada kuni viis fotot. Tööde 
esitamise tähtaeg on 17. sep-
tember. Ankeedi leiab Kesk-
linna valitsuse Facebooki 
lehelt.

Auhinnad antakse kätte 
20. septembril kell 18 astro-
fotode näituse avamisel Bre-
meni tornis. Rohkem infot 
saab info@astronomy.ee või 
telefonil 5367 9392. 

Kooliaeg on käes ja noored iga 
minut hõivatud. Oma panuse või-
malike tegevuste valikusse pakub 
Kesklinna noortekeskus, kus ke-
nad noorsootöötajad organiseeri-
vad noorte jaoks ja koos nendega 
huvitavaid üritusi. 

Uue õppeaasta ühe suurema 
eesmärgina on noortekeskus plaa-
ni võtnud koostöö meie linnaosa 
koolidega. Selleks soovime osuta-
da koolidele teenuseid, mille abil ja 
mitteformaalseid meetodeid kasu-
tades käsitletakse noorte jaoks olu-
lisi teemasid. Saame tervele klassile 
organiseerida tunde, kasutades eri-
nevaid meeskonnamänge. Tahaksi-
me ka aidata korraldada klassiõh-
tud, koosolekuid ja teisi üritusi meie 
ruumides. 

Noorsootöötajad võivad aidata 
noori kirjutada loovtöid, olles nen-
de juhendaja. Gümnaasiumiõpilas-
tele pakume võimalust osaleda koos 
töötukassaga projektis, kus aruta-
me põnevaid küsimusi elust pärast 
keskkooli lõpetamist. Kui gümnaa-
siumi järel on huvi välismaal õppi-
mise vastu, siis saame korraldada 
kohtumise noorteühinguga, kes 
tutvustab võimalusi ja oma teenu-
seid. 

Noortekeskuses on ka oma va-
batahtlike klubi, kes suure rõõmuga 
võtab vastu uusi liikmeid. Toetame 
noorte initsiatiivi, aitame kirjutada 
projekte ja neid ellu viia. Pole küsi-
musi, millele meie noorootöötajad 
vastust ei leiaks.

Kesklinna noortekeskuses saab 
mängida lauamänge, osa võtta eri-
nevatest turniiridest, lugeda huvi-

tavaid raamatuid ja valmistuda järg-
miseks koolipäevaks. Planeerime 
juba sügisese koolivaheaja prog-
rammi. Pärast aastavahetust alus-
tab originaalsete kunstide huviring. 

Kesklinna noortekeskus on täis 
teotahet ja inspiratsiooni terveks 
2018/2019. õppeaastaks uute ja va-
nade sõpradega kohtumist oodates.

Ootame teid Kesklinna noor-
tekeskuses Raua 23. Jälgige infot 
meie kodulehel või Facebookis:  
http://www.tallinnanoored.ee/, 
https://www.facebook.com/tallinna- 
noored/.

Kesklinna noortekeskuse teenu-
sed koolidele 

1. Võimalus erinevaid mänge 
mängida (lauamängud, lauatennis, 
õhuhoki, lauajalgpall, koroona). 

2. Võimalik teha loovtöid (noor-
sootöötaja juhendamisel). 

3. Võimalik kasutada keskuse 
ruume klassiõhtute, koosolekute jt 
ürituste korraldamiseks.

4. Saab puhata, õppida, raama-
tuid lugeda. 

5. Võimalik osaleda vabatahtlike 
klubi tegevuses. 

6. Saab infot õppimise, töötami-
se ja vaba aja veetmise võimaluste 
kohta. 

7. Osaleda rahvusvahelises noor-
sootöös noorteühingute kaudu. 

8. Saame korraldada klassitunde 
ja tegevusi. 

9. Gümnaasiumiõpilastel võima-
lus osaleda projektis koos töötukas-
saga.

10. Toetame ja aitame noori 
nende ideede teostamisel.

Rahvusvahelistel olümpiaadidel 
edukalt osalenud Tallinna kooli-
de õpilased olid koos vanemate ja 
õpetajatega kutsutud tänuvastu-
võtule raekotta.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev 
ja haridusameti juhataja Andres Pa-
jula andsid üle linna tunnustuse 21 
õpilasele, kes Eesti koondises võist-
lesid 12 olümpiaadil. Ühiselt kogu-
sid nad 21 medalit, neist kolm kuld-,  
kaheksa hõbe- ja kümme pronks-
medalit. 

Kõige rohkem medaleid tõid 
koju reaalkooli õpilased. Martin 
Rahe võitis kuldmedali rahvusvahe- 
lisel loodusteaduste olümpiaadil 
ning hõbemedalid rahvusvahelisel 

bioloogiaolümpiaadil ja Euroopa 
Liidu loodusteaduste olümpiaadil. 
Kaarel Kivisalu pälvis võistkond-
liku kuldmedali EL loodusteadus-
te olümpiaadil ning individuaalsed 
pronksmedalid rahvusvahelisel füü-
sikaolümpiaadil ja EL füüsikaolüm-
piaadil. Anna Pauliina Rumm sai 
individuaalse hõbeda rahvusvahe-
lisel loodusteaduste olümpiaadil 
ja võistkondliku EL loodusteadus-
te olümpiaadil ning individuaalse 
pronksi rahvusvahelisel bioloogia- 
olümpiaadil. Kaks medalit (kuld ja 
hõbe) sai Gustav Adolfi gümnaa-
siumi õpilane Sofia Marlene Haug. 
Ühe medali võitsid inglise kolledži 
ja prantsuse lütseumi õpilased.

14. september 2018

Loengud:

21. septembril kell 18 „Tähed sünnist surmani” 
(Jevgeni Zolotavkin, vene keeles)

22. septembril kell 12 „Tähed sünnist surmani” 
(Vladislav-Venjamin Pustõnski, eesti keeles)

23. septembril kell 12 „Mida võib näha Eesti taevas?” 
(Jevgeni Zolotavkin, vene keeles)

25. septembril kell 18 „Mis on tumeaine ja tumeenergia?” 
(Vladislav-Venjamin Pustõnski, eesti keeles)

Kohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine info@astronomy.ee.
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REKLAAM

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 Värskelt remonditud  
Raua saun taas avatud! 

14. september 2018

Pakume tööd  
NÕUDEPESIJALE

KLIENDITEENINDAJALE
KOKALE

 

- ametlikku ja stabiilset sissetulekut

Helista julgelt ja küsi lisainfot telefonil 5300 2971 Lili või 
kirjuta meile personal.est@balticrest.com

- peresõbralik tööaeg E-R 
- töökoht Kesklinnas või Mustamäel
- täiendavat tervisekindlustust
- soodsat omapere toitlustust

Lisainfo saamiseks helista 667 3785 
või 5343 5337, Kristi Aasa.

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate ootuste 
kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega 

liituda, siis palun saada oma CV personal@selver.ee või täida 
kohataotlusankeet kodulehel.

Ootame olemasolevatesse ja 
uutesse sügisel avatavatesse 
T1 SELVERISSE (Peterburi tee 2) 
või KOLDE SELVERISSE (Sõle 31) 

ERINEVATELE 
AMETIKOHTADELE 

tööle 
särasilmseid ja teotahtelisi inimesi

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 51 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

info@kaebusabi.ee  
LAHENDAB PROBLEEMID

põhjendamatute nõuete, segaste 
olukordade klaarimisega jms. 

KAEBUSABI ON TEENUS EBAÕIGLUSE 
ALL KANNATANUTE AITAMISEKS JA 

KAITSEKS

Meie tegevusvaldkonnad: võlanõuete 
täitmine, laimu ümberlükkamine, 

kohtuhagide koostamine, lepitamine, 
lepingud minimeeritud riskidega ka 
väljapool ELi, segaste olukordade 

lahendamine jne.

AITAME KLIENDIL LAHENDADA 
OLUKORDI, MILLEGA TOIMETULEKUKS 

NAPIB TAL ENDAL RESSURSSE – 
energiat, aega, sidemeid või teadmisi. 

Kirjuta julgesti: info@kaebusabi.ee 

SOOVIN ÜÜRIDA VÕI OSTA KORTERI / 
MAJAOSA VÄHEMALT 2 TOAGA. 

VÕIN AIDATA VANEMAT INIMEST VÕI 
TEHA REMONTI. TEL 5062 068.

#AEGMÜÜA 

Anna Roostar
5660 2024

Oman 20-aastast kogemust 
kinnisvaras ja kogemus loeb. 
Pane minu kogemus 
enda heaks tööle!

Töö sisu: ajakirjanduslike väljaannete ning muude
postitusmaterjalide varahommikune kanne.

Tööaeg: 6 päeva nädalas (E-L), kell 3.30- 7.30
(pakume ka osalist tööaega al 1,5 tunnist).

Töötasu: 4 eurot tunnis + reklaamikande tasu.

Kõik päevad, õhtud, pühapäevad ja riigipühad on
pere ja sõprade jaoks vabad!

Express Post ootab oma meeskonda

LEHEKANDJAID

LIITU MEIEGA
Saada oma CV: personal@expresspost.ee 
617 7772 / 617 7717 www.expresspost.ee

Kesklinna  
valitsuse 

osaluskohvik
22. septembril kell 11-15 

Vabaduse väljakul 

Euroopa liikuvusnädala 
autovabal päeval.

Tule kogu perega ja külasta 
meie osaluskohvikut, kus saad 

kaasa rääkida Kesklinna 
rajatavate jalgrattaparklate 

asukoha suhtes. 

Eesti Tervisemess – Liikuma! 

Start menukale 
orienteerumisvõistlusele 

ühistranspordiga. 

Ajaloomatk ja jalgrattaretk 
(eelregistreerimisega).  

Kohal on Snupsi.

Kaarli pst alates Tõnismägi/
Toompea tn ristmikust kuni 

Pärnu mnt autoliiklusele 
suletud. 

Lisainfo:  
www.tallinn.ee/liikumiskuu 

eesti keeles ja  
www.tallinn.ee/rus/mobilnost 

vene keeles.


