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Meie riigi juubelinädal 

TALLINNA KESKLINNAS 
ELAB 63 673 INIMEST.
Linnaosa elanike arv 
suurenes jaanuaris 114 
võrra (kogu Tallinnas 396 
võrra). Eelmise aasta jooksul 
lisandus Kesklinna 1913 
elanikku ehk linnaosadest 
enim (linnas kokku 5141).
Allikas: rahvastikuregister, 1. 

veebruar 2018

Juubelipidustused algavad esmaspäevast ja kes-
tavad nädala lõpuni. Sündmustesse on haaratud 
Eestimaa eri paigad ja kaasa saavad elada kõik 
soovijad. Haapsalus antakse üle riiklikud kultuuri- 
ja teaduspreemiad, Narvas aga riigi teenetemär-
gid. Presidendi vastuvõtt leiab aset Tartus Eesti 
Rahva Muuseumis, kaitseväe paraad Tallinnas 
Vabaduse väljakul. Iseseisvusmanifest loetakse 
ette täpselt samuti nagu sada aastat tagasi Pär-
nus 23. veebruaril.

Allpool on juubelinädala kavast nopitud Tal-
linnas toimuvaid tähtsündmusi, mille seast iga-
üks võib endale meelepärased valida.

19. veebruar 
Kell 12 avaaktus Tartu mnt 1 (kunstiakadeemia 
endise hoone asukoht). Samas kohas kogu-
nes sada aastat tagasi esimest korda Eestimaa 
Päästekomitee ja koostas järgnevatel päevadel 
iseseisvusmanifesti. Tseremoonial peab kõne 
peaminister Jüri Ratas, toimub Jaak Juske aja-
lootund, kaitseväe orkestri saatel marsitakse 
Eesti Panga majja.

Kell 13 esitletakse Eesti Panga maja iseseis-
vussaalis kaheeurost juubelimünti, mida vermi-
takse veidi rohkem kui 1,3 miljonit tükki. Kavas 
on Loone Otsa lavastuslik etteaste. Juubelimünte 

müüakse kuni kella 17.
Kell 14 tutvustatakse Solarise keskuse Apol-

lo poes EV100 raamatusarja esimest raamatut 
„Eesti riigi 100 aastat”, mille autorid on Mart Laar 
ja Toomas Hiio. 

24. veebruar 
Kell 7.33 heisatakse Toompeal pidulikult riigilipp. 
Iseseisvuspäeva hommikul on kõik oodatud Ku-
berneri aeda pidulikule riigilipu heiskamise tse-
remooniale. Kõne peavad riigikogu esimees Eiki 
Nestor ja Tallinna reaalkooli abiturient Mathias 
Kübar. Õnnistussõnad ütleb EELK peapiiskop Ur-
mas Viilma. Riigikogu liige Ain Lutsepp loeb ette 
iseseisvusmanifesti. Esinevad Eesti Meestelaulu 
Selts ning Politsei- ja Piirivalveorkester, rahva-
muusikud ja -tantsijad. 

Kell 9 asetatakse Vabadussõja võidusamba 
juurde lilled, kõneleb peaminister Jüri Ratas.

Kell 11 kaitseväe paraad Vabaduse väljakul. 
Kell 12 sõjamasinate näitus Vabaduse väl-

jakul. 
Kell 11–15 perepäev „Siin on kodu” Tallinna 

kirjanduskeskuse A. H. Tammsaare ja Eduard Vil-
de muuseumis. 

Kell 13 üleriigiline aktsioon „Eesti minut”, 
kuhu kõik on oodatud pilte saatma. 

Kell 14 Vabadussõja-teemaline näidislahing 
Viimsis sõjamuuseumis. 

Lennusadamas avatakse Eesti meremuu-
seumi näitus „100 aastat kiilu all”. 

25. veebruar
Kell 10.30 toimub reaalkooli ja teiste koolide õpi-
lastele Eesti ajaloo teemaline viktoriin. 

Kell 12 pidulik aktus reaalkoolis, kus meenu-
tatakse ajutise valitsuse esimest koosolemist 25. 
veebruaril 1918. Kavas on Karl Martin Sinijärve 
kirjutatud ajaloonäitemäng. 

Kell 14 kõneleb peaminister Jüri Ratas ja 
reaalkooli trepilt loetakse ette iseseisvusmani-
fest.

Kell 14.30 liigutakse rongkäiguna Vabadus-
sõja võidusamba juurde. Esinevad koorid ja ase-
tatakse küünlaid. 

Kesklinna valitsus 
korraldab Eesti Vabariigi juubelinädalal meie linna- 
osa õpetajatele tänuvastuvõtu 21. veebruaril laulu- 
väljaku klaassaalis. 22. veebruaril tunnustab linna- 
osavanem aktiivsemaid korteriühistuid. 28. veeb- 
ruari õhtul on aga Kesklinna valitsuse koostöö-
partnerid oodatud tänuüritusele.  

Eesti riik: kunagi utoopia, 
nüüd juba saja-aastane!
Kas peatselt saja-aastaseks saav 
Eesti Vabariik on noor või vana?

Noor, kui võrrelda näiteks üle-
merenaabri, tuhandeaastase Taani 
kuningriigiga. Vana, kui võrrelda 
paljude kuulsate impeeriumidega, 
mille eluiga jäi oluliselt lühemaks. 

Väikeriik on habras. Sajand 
eluiga on seda märkimisväärsem, 
et väikeriigi olemasolu võidakse 
igal hetkel kahtluse alla seada. Kuid 
siin me oleme. Elus ja vabad. Tur-
valised ja arenevad. Kui vaatame 
rahutuid uudiseid maailma eri nur-
kadest, elame teadmises, et Eesti 
on siiski üks rahulik paik. 

Nõudlikkus oma riigi suhtes
Meil on veel paljugi puudu elatus-
tasemes, sest armastame end võr-
relda Põhjamaadega. Rahulolema-
tus on edasiviiv jõud. Kuid peame 
jääma objektiivseks, nägema oma 
edasiminekut, märkama väikeseid 
igapäevaseid samme parema riigi, 
linna, linnaosa ja kodukoha suunas. 
Et meie naabrid on maailma ühed 
enim arenenud riigid, annab meile 
paremad võimalused arenguks.  

Eesti majandus on taas kiiresti 
kasvama hakanud ja ühes sellega 
on meie seas järjest enam tööta-
jaid, kes saavad öelda, et nende 
palk on viimase aasta-kahe jook-
sul tõusnud. Tallinna tuleb järjest 
rohkem väliskülalisi. Meie teatri- 
ja kontserdielu üha edeneb. Eesti 
keelde tõlgitakse praegu rohkem 
raamatuid kui varem ja mitte ku-
nagi pole tehtud nii palju eestikeel-
seid teleseriaale. Eesti keel elab ja 
tugevneb. 

Mida tähendab saja-aastane 
riik? Seda, et riik elab kauem ini-
mestest, kes tema sündi mingilgi 
määral mäletavad. Usk Eesti riigi 
võimalikkusesse tundus saja aasta 
eest midagi utoopilist. Nüüd on see 
utoopia kõik arvajad üle elanud. 

Rohkem üksmeelt, vähem 
erimeelt
Mõned rõhutavad, et Eesti on rah-
vusriik. On tõsi, et see on ainus riik 
maailmas, mille südameasi on eesti 
kultuuri hoidmine ja areng. See on 
ja jääb Eesti riigi vaidlustamatuks 
kohustuseks. Kuid Eesti riik sündis 
saja aasta eest avaldusega, mille 
pealkiri oli „Manifest kõigile Eesti-
maa rahvastele”. Manifesti koos-
tajad mõtlesid neid sõnu tõsiselt, 
sest kaks esimest punkti viitavad 
inimeste õigustele sõltumata rahvu-
sest ja rahvusvähemuste õigusele 
jääda truuks oma kultuurile. Neid 
olulisi põhimõtteid peame austama 
nii nüüd kui ka tulevikus. 

Juubeliaasta nõuab õiget juu-
belimeeleolu. Argielus on palju 
kriitikat, tülisid, erimeelt. See on 
vaba ja demokraatliku ühiskonna 
normaalne kaasnähe. Kuid üks-
meelt on alati olnud rohkem ja me 
oleme ka erimeelsustega hakkama 
saanud. 

Eesti Vabariigi 100. aastapäeval 
kutsun üles üksmeelt otsima ja leid-
ma, hindama seda, mis meid ühen-
dab ja nägema rohkem positiivset. 
Sest usuta paremasse homsesse 
poleks me kunagi oma riigi sajanda 
sünnipäevani jõudnud. Head Eesti 
Vabariigi aastapäeva kõigile!

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud sündmusi on toimunud juba alates 
eelmisest aastast, kuid kulminatsioon saabub eeloleval nädalal. 

Alustame riigi sünnipäeva üheskoos! Iseseisvuspäeva hommikul kell 7.33 on kõik oodatud Toompeale Kuberneri aeda pidulikule riigilipu heiskamise 
tseremooniale. 

Taavi Aas

linnapea

Vaata ka...
Lk 3 Meie inimesed

Lk 6 Toetus korteri- 
ühistule

Lk 7 Ajaloost

Lk 8 Westholmi 
kool 120

 Elagu 100-aastane Eesti Vabariik!
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Peaminister külastas Kesklinna sotsiaalkeskust
Kesklinna sotsiaalkeskuse külastajatel on vähemalt korra aastas võimalus kuulata 
ja küsida Jüri Rataselt poliitika-aasta kohta.
Erandit ei tehtud tänavugi – peami-
nister Jüri Ratas tegi oma traditsioo-
nilise külaskäigu Kesklinna sotsiaal-
keskusesse 17. jaanuaril. Keskuse 
püsikülastajatele on ta ammune tut-
tav, sest juba Tallinna linnapeana 
aastatel 2005–2007, aga ka edas-
pidi riigikogu aseesimehe ametis ol-
les käis Jüri Ratas sotsiaalkeskuses 
vähemalt korra aastas. Seda tegi ta 
samuti aasta tagasi peaministrina. 
Neil kohtumistel osalejad saavad 
alati ülevaate poliitikas toimuvast 
ning esitada oma arvamusi-küsi-
musi. 

Seekordki alustas valitsusjuht 
kokkuvõttega läinud aastast ja tõstis 
sealt mõistagi Eesti jaoks ühe suu-
rima saavutusena esile õnnestunud 
eesistumist Euroopa Liidu Nõuko-
gus. Rahuloluga võis ta tõdeda, et 
partnerid jagasid meie riigile ohtralt 
tunnustust. 

Eesseisvast ja valitsuse plaani-
dest rääkides keskendus peaminis-
ter riigi juubeliaasta tähistamisele, 
et sellest – nagu ta märkis – „või-
malikult palju jõuaks ka iga noore ja 
iga külani”. Kavandatud suuremate 

reformidena tõstis Ratas esile ea-
kaid inimesi puudutavad otsused: 
tulumaksuvaba miinimumi tõus, 
ravijärjekordade lühendamine ja 
pensioniarvestuse reform, mis võr-
dustaks tööaasta pensioniaastaga. 
Samuti rõhutas ta vajadust maaelu 
arengusse panustada ja läbi viia rii-
gireform. 

Iseenda suurima ootuse ja loo-

tusena nimetas valitsusjuht Eesti 
rahvaarvu suurenemist. „Valitsus 
saab ja peab looma selleks parima 
keskkonna,” rõhutas ta kokku tul-
nud kolmveerandsaja kuulaja ees. 
Läinud aastal kasvas Eesti elanik-
kond statistikaameti andmetel 3070 
inimese võrra.  

Valitsusjuht leidis oma tihedas 
ajakavas aega vastata arvukate-

le küsimustele. Need puudutasid 
näiteks ettevõtjatele antava maksu-
soodustuse võimalikkust, et kaasa-
ta enam eakaid inimesi tööturule. 
„Kindlasti ei ole Eesti enam see riik, 
kus ei arutata võimalikke muudatusi 
maksupoliitikas,” vastas peaminis-
ter. Samuti tundsid kuulajad huvi 
Eesti välispoliitika ja muude teema-
de vastu.

Kesklinna valitsus ootab 
ettepanekuid aastaauhindadele
Auhinnad antakse 2017. aasta tege-
vuse eest kolmes kategoorias: Kesk-
linna aasta inimene, aasta meeskond 
ja aasta tegu.

„Tahame esile tõsta mitte ainult 
meie linnaosa heaks tegutsenud 
silmapaistvaid üksikisikuid, vaid ka 
terveid meeskondi asutustest või 
ettevõtetest, kes on midagi tähele-
panuväärset korda saatnud. Samuti 
tunnustame üht sündmust või pro-
jekti, mis on paljudele kasu toonud 
või kaasaelamist pakkunud,” selgitas 
Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Kesklinna aasta inimese auhinna- 
le oodatakse kandidaate, kes linna-
osa elanikuna või siin tegutsedes 
on panustanud edukalt Kesklinna 
arengusse ja elanike hüvanguks või 
väärib mõnel muul põhjusel tunnus-
tamist. 

Kesklinna aasta meeskonna au- 
hind antakse organisatsioonile, 
asutusele, ettevõttele või kodaniku-

ühendusele, kes on muutnud oma 
tegevusega märkimisväärselt pare- 
maks linnaosa elukvaliteeti ning 
väärtustab head meeskonnatööd.

Aasta tegu on projekt, sündmus 
või muu tegevus, mis andis 2017. 
aastal olulise panuse linnaosa aren-
gusse, parandas kesklinlaste elu- 
kvaliteeti või oli mõnel muul põhju-
sel linnaosa huvides ja esiletõstmist 
väärt.

Kesklinna valitsus ootab aasta-
auhinna kandidaate kõigis kolmes 
kategoorias nii elanikelt, asutustelt 
kui ka ühendustelt. Ettepanekud 
koos põhjendusega palume saata 
hiljemalt 21. veebruariks e-aadressil 
kesklinn@tallinnlv.ee, postiaadressil 
Nunne 18 Tallinn 15058 või kirjutada 
Facebooki kommentaariumisse.

Aastaauhindade laureaadid kuu-
lutab Kesklinna valitsus välja oma 
koostööpartnerite tänuüritusel 28. 
veebruaril. 

Kui isamaaline saab 
olla jõulukuusk?
Jaanuari lõpust pöördusid kümned inimesed Kesklinna valitsuse 
poole ühe ja sama küsimusega: kaua veel seisab kuusk Raekoja 
platsil? Enamik küsijaid ruttas kohe selgitama, et ega neil endal selle 
kuuse vastu midagi ei ole, hoopis vastupidi – see tekitab nendes just 
õiget talvemeeleolu, mis jõulude ajal ilmaolude tõttu tulemata jäi. 

Kui esialgu plaanisimegi viia kuusk Raekoja platsilt pärast jaa-
nuari lõppu vaikselt ära, siis küsimuste vool andis meile kindluse, 
et niisama kuuske maha võtta lasta me ei tohi. Meile oli seejuures 
selge ka see, et kuusele pole „eluaega” palju jäänud. 

Esiteks: mida rohkem päevi kevade poole, seda rohkem on päi-
kesevalgust, mille käes hakkab kuusk „ära väsima” ja okkaid maha 
poetama. Teiseks oleks ju imelik, kui Eesti Vabariigi 100 aasta juu-
beli tähistamise ajal, mil Vabaduse väljakul marsivad kaitseväelased 
ja kaitseliitlased, seisaks Raekoja platsil üksik jõulukuusk, mis sai 
sinna juba novembris pandud. Vaevalt et üksildane kuusk riigi vani-
mal väljakul oleks õige kingitus riigi aastapäevaks.

Sellest tekkis aga mõte: aga kui kuuski oleks seal rohkem? Tal-
vel vanalinna külastanud teavad, et Raekoja platsi kuusk pole selle 
ainuke looduslik kaunistus. Vene, Viru ja Rüütli tänav on täis väike-
si, aga ilusaid kuuski. Nii saimegi aru, et Raekoja platsil on kuusel 
kohta ainult siis, kui ta ei ole seal üksi, vaid koos paljude teistega. 
Täpsemalt – kui neid on seal kakssada pluss üks.

Nii sai asutuse Kadrioru Park juhi Ain Järvega kokku lepitud, et 
tema meeskonna vanalinna toodud väikesed kuused toimetatakse 
Raekoja platsile, kus need moodustavad linna esinduskuusega ter-
vikliku kompositsiooni. Kuna ukse ees oli vastlapäev, ühendasime 
kuuskedest tekkiva kompositsiooni selle tähtpäevaga, luues Rae- 
koja platsile vastlalabürindi.

Kompositsioon jääb Raekoja platsile meie riigi juubelinädala 
alguseni. Tahaksime, et peale põneva tõmbekoha kujuneb sellest 
taaskasutuse ja miks mitte ka taassündimise sümbol – pole ju ke-
vadki teab mis kaugel. 

Aeg näitab, mis väikestest jõulukuuskedest saab, aga suure 
kuuse tulevik on igati põnev. Kui puu maha võetakse, tehakse selle 
tüvest tulepakud, mis kingime Pirita linnaosale. Seal aitavad need 
soojendada rahvast kloostrivaremetes toimuval tulefestivalil 23. 
veebruari õhtul. 

Tahame näha kujunemas ilusat traditsiooni, et Raekoja platsi 
kuusk leiab pärast jõulupühi endale alati teise elu ja taassünnib moel 
või teisel uue kingitusena linnarahvale. Seekord teeme sellest aga 
kingituse meie riigi juubeliks ning loodame tuua sellega rõõmu ja 
hingesoojust kõikidele linlastele ja linna külalistele.

Järgmine Kesklinna Sõnumite number ilmub 16. märtsil

Vladimir Svet

Kesklinna vanem

Vastab Kesklinna linnaosakogu aseesimees JUHAN KANGILASKI

1. Mida oled seadnud 
linnaosakogu liikmena 
prioriteediks?

Suurim prioriteet on Kesklinna linna-
osas toimuvate planeeringute läbi- 
paistvus ja avaliku huvi jälgimine 
kõikides planeeringutes. Arhitektina 
olen kursis pea kõigi Tallinnas me-
netluses olevate planeeringutega 
ning nende plusside ja miinustega. 
Linnaosakogus saan vajadusel olu-
listele nüanssidele tähelepanu juhti-
da ja planeeringu koostajatele konst-
ruktiivset kriitikat pakkuda. Suurema 
avaliku tähelepanu all olevate planee-
ringute, nagu näiteks Reidi tee või 

Tallinna Sadama ala puhul pean vaja-
likuks, et linnaosa initsiatiivil toimuks 
aktiivne linnaelanike kaasamine ja 
avaliku arutelu eestvedamine. Kesk-
linna elanik peab tundma, et tema 
arvamust tahetakse kuulda ja sellega 
arvestatakse.

2. Mis on Kesklinnas hästi 
ja mida muudaksid?
Kesklinna suurim võlu 

on selle mitmekesisus. Siia kuulub 
nii mererand koos sadamaga kui ka 
Ülemiste järv. Kõrghooned ja Kad-
rioru park. Vanalinn ja Aegna saar. 
Nende eripäraste alade unikaalsuse 

võimendamine ning omavaheliste 
liikumistrajektooride parandamine 
on kindlasti võtmeküsimus kesklin-
na arengus. Miinus võib-olla ongi 
transport ja logistika, täpsemalt 
kogu Tallinna liikluse toimimine läbi 
kesklinna. Ka uus, tehnikaülikooliga 
koostöös valminud uuring toetab 
mõtet, et peaks looma rohkem üm-
ber kesklinna liikuvat ühistransporti 
ning vähendama veelgi autoliikluse 
osakaalu linna südames.

3. Milline on sinu seos 
Kesklinnaga?
Olen elanud Kesklinnas 

erinevates piirkondades alates seits-
mendast eluaastast, kui asusin õppi-
ma Kadrioru saksa gümnaasiumis 
Gonsiori tänaval. Arhitektuuri õppisin 
kunstiakadeemias, mis paiknes eri 
hoonetes vanalinnas, jättes väga 
sügava mälestuse vanalinnast kui 
hubasest ja kodusest kohast koos 
kogu selle ajaloolise maagiaga. Ei 
tunne, et see oleks veel nii turistide 
Disneyland, kui kohati räägitakse. 
Kuid oluline on vanalinnas kindlasti 
tagada järjepidev elu- ja töökohtade 
säilimine, et midagi sellist ei juh-
tuks. Nüüdki töötan südalinnas ning 
liigun iga päev kesklinnas jalgsi rin-

gi. Ootan huviga peatänava projekti 
realiseerumist ja autoliikluse vähen-
damist. Peale selle tuleb leida parem 
lahendus näiteks Stockmanni ristmi-
kule. See on praegu jalakäijale väga 
ebameeldiv koht läbida, kuid seda 
teeb iga päev suur hulk inimesi. 

Mul on au olla Kesklinna elani-
ke esinduskogus ning soovin anda 
selles töös oma parima. Minu priori-
teet linnaosakogu aseesimehena on 
kaasata kõiki sinna valitud poliitilisi 
jõude võrdselt, et neile enda esinda-
mise õiguse andnud inimeste tahe 
saaks teostuda. Teiseks püüan hoida 
head, sõbralikku ja konstruktiivset 

tööõhkkonda, sest ainult nii saame 
linnaosakogus teha tööd, mida meilt 
ootavad Kesklinna elanikud.   

3 KÜSIMUST 

Peaminister Jüri Ratas 17. jaanuaril 
Kesklinna sotsiaalkeskuses.

Linnapea Taavi Aas ja Kesklinna vanem Vladimir Svet avasid vastlapäeva 
hommikul kahemehesaega sissepääsu Raekoja platsi vastlalabürinti. 
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Meie Jüri – musterametnik, laulumees, lihtsalt hea inimene
Kesklinna on selle ligi 25-aastase ajaloo vältel juhtinud 14 
linnaosavanemat. Neist 13 jaoks on olnud parem käsi Jüri Lump. 

„Linnaosavanemad tulevad ja lähe-
vad, Lump jääb,” on aegade vältel 
linnaasutustes tõdetud. Kui algus-
aegadel oli Kesklinna vanemal neli 
asetäitjat, siis juba aastaid on neid 
kaks. Jüri on vanema asetäitjana 
vastutanud nii sotsiaalhoolekande, 
linnakeskkonna, ettevõtluse kui ka 
linnavara majandamise eest. Selle 
viimase eest praegugi. 

Linnavaraga seonduv moodus-
tab keeruka ja vastutusrikka vald-
konna, kus varitseb nii karisid kui 
ka ahvatlusi. „Mõnigi on tulnud siia 
ähvardama, meelitama või kirvega 
kurge püüdma. Mulle see ei mõju,” 
muheleb Jüri. 

Kesklinnas on enam kui 300 le-
pingutega kaetud üüripinda. Oli aeg, 
kui neid oli isegi üle 2000, samas 
mõni teine linnaosa loendas neid 
kahe käe sõrmedel. Nii suure hulga 
linnavara haldamist ja hooldamist 
korraldades või korrektsete üüri-
lepingute sõlmimise ja lõpetamise 
alal ei paista Jürile võrdset. Tema 
veerand sajandi pikkust kogemust 
hinnates tulevad kolleegid teistest 

linnaosadest ja ametitestki nõu kü-
sima, Jüri ei jäta kedagi abita.  

Asjatundlikkust toetab erialane 
haridus tehnikaülikoolist (tolleaegne 
TPI). Mööda külgi ei jookse maha 
ka 1980-ndate teisel poolel tehas-
test saadud kogemus insenerina 
tootmist juhtides. Vahepealne kahe 
aasta pikkune „kõrvalehüpe” linna-
ametist venna juhitavasse Koduma-
jatehasesse jääb 1990-ndatesse ja 
oli Jürile seni viimane tootmisega 
seotud kogemus, kuid elust võõrdu-
nud ametnikuks muutumist ei saa 
talle küll keegi ette heita. 

Seltskonnahing ja laulumees 
Just sellisena tunneb Jüri suurem 
osa tema tutvuskonnast. Eriti hiilgas 
ta kõigis ühisüritustes osaleva mu-
heda mehena eelmistel kümnendi-
tel, kui oli veel oma sõnul „kogukas 
ja heatahtlik”. Jüri ei tee saladust, et 
kehakaalu kiire kasv hakkas tervist 
ohustama ja nõudis drastilist sek-
kumist. Võib-olla läks sellega tõesti 
kaotsi pisut ta elurõõmust, aga ase-
mele tulid tunnid ujulas ja jalgratta-
sadulas. 

Laululusti ja muusikahuvi oli te-
mas aga enne ja on siiani. Juba Tar-
tu koolipoiss Jüri õppis muusika-
koolis akordioni ning sai omal käel 
selgeks kitarri- ja trummimängu. 

„Isa oli mul olnud üle küla lõõt-
samees ja minu eeskujul omakorda 
hakkas mu vennas akordionit õp-
pima. Klassivend Jaan Elgula soo-
vitas mind kooli orkestrisse suurt 
trummi lööma. Jansa ise mängis 
seal väikest trummi, aga samuti ki-
tarri ja õpetas seda mullegi. Hiljem 
TPI ühiselamus oli tavaline, et laul-

sime poistega kitarri saatel. 
Tudengina käisin ikka Tallin-

nast kodulinna Tartusse paraadidel 
trummi löömas. Olin endiselt üli-
kooli orkestris, kuhu kutsus kunagi 
dirigent Sulev Kald, kes juhatas nii 
meie Tartu 5. keskkooli orkestrit kui 
ka ülikooli oma. 1986 lõpetasin TPI 
ja liitusin segakooriga Sõprus. Seal 
olen laulnud tänini.”

Oma kursuse ühe edukama 
lõpetajana sai Jüri töökohta valida 
ja veri kiskus tagasi Tartusse. Aga 
saatus tahtis teisiti. 1986 oli suur-
te muutuste aasta Jüri elus. Rõõm 
diplomist ei kestnud kaua, sest järg-
nes isa surm. Vahele mahtus abiel-
lumine ja naise eelistus elukohana 
oli Tallinn. Siin aitasid kanda kinni-
tada sõbrad ja koor Sõprus.  

See segakoor on Tallinna tule-
tõrjeühingu juures tegutsenud 67 
aastat. Jüri staaž koori tenorina 
moodustab sellest pea poole, mil-
lest omakorda poole on ta olnud 
koorivanem. Harjutatakse kord-kaks 
nädalas kolm tundi korraga. See lu-
bab esitada väga nõudlikku reper-
tuaari, kuhu Tšaikovski, Rahmani-
novi ja Schuberti kõrval kuuluvad 
mõistagi nüüdisaegsed heliloojad. 
Jüri kanda ühena tenoritest on vahel 
ka eeslaulja vastutus. 

Sõprus on ühendkooride seas 
olnud kõigil üldlaulupidudel ja osale-
nud paljudel muusikafestivalidel nii 
kodu- kui ka välismaal. Harrastus-
koori kõrge tase pole imeks panna, 
sest selle ees on seisnud sellised 
nimekad dirigendid nagu Ants Üle- 
oja, Vaike Uibopuu, Ants Soots jmt. 
Samuti ütleb Jüri kiidusõnu kauase 
dirigendi Kadri Ausmaa kohta, kes 

viis koori viimasel laulupeol valik-
kooride hulka.

Muud „nõrkused” 
Jüri teine kirg – ise nimetab ta seda 
„nõrkuseks” – on fotograafia. Selle-
gagi tegeleb ta kooliajast alates. „TPI 
päevil teenisin ürituste pildistamise-
ga isegi raha. Ükskord viisid KGB 
mehed mind koos sõbraga linnahalli 
katuselt Pagari tänavale. Uuriti, mida 
me seal pildistasime ja ilmutati film 
ära. Mul endal polnud kunagi nii hea 
kvaliteediga fotod välja tulnud!”

Peale selle meeldib Jürile luge-
da, igasugust kirjandust. Ja palju 
aega on ta alati pühendanud oma 
lastele Sirlile ja Siimule, kes praegu-
seks on juba täiskasvanud, kuid kel-
le tegemistes on ikka isal oma koht.  

Jüri on elav entsüklopeedia 
linnaosa ja selle valitsuse ajaloo 
kohta. Tema koostatud ülevaade 
Nunne 18 hoone loost viib ajas 
sada aastat tagasi, mil arhitekt Otto 

Schott kavandas baltisaksa pärit-
olu kunstniku Carl Alexander von 
Winckleri tarbeks kahekorruselise 
hoone. Eesti Vabariigi algusaastatel 
paiknes selles Soome riigi esindus, 
nõukogude ajal aga miilitsajaos-
kond. 1993. aastal lõpetati maja 
algupärase välisilme taastamine ja 
1. septembril kolis sisse Kesklinna 
valitsus. Samast päevast töötab siin 
ka Jüri Lump. 

„Tallinna linnaametnikuna asu-
sin tööle küll juba 1991, kui minust 
sai Lääne rajoonivalitsuse elamu-
osakonna peainsener, kes suunas 
tollaste majavalitsuste tegevust. Kui 
1993 moodustati Tallinnas praegu-
sed linnaosad, siis just seesama 
rajoon saigi Kesklinna aluseks ja 
minu tööülesanded jäid suuresti sa-
maks,” jutustab Jüri.

Põline kesklinlane ja Kodulinna 
maja perenaine Tiina Mägi nendib: 
„On ette tulnud aegu, mil olen tõde-
nud, et Kesklinna valitsusel jätkuks 

Jüri Lumbist ja veel paarist töötajast 
ning kõik vajalik olekski tehtud.” Ja 
lisab: „Jüri on lõputult hea ja lõputult 
aus inimene.”

Jüri ise tõdeb: „Kõige hea eest 
võlgnen tänu oma perele, sõpradele 
ja kolleegidele, aga eelkõige oma 
emale, kes elab Tartus mu tubli ven-
na juures. Ka endast siin rääkima 
nõustusin vaid tänu emale. „Räägi 
ometi, kui küsitakse,” ütles ema 
mulle.”

Kui aga hakkame kirgliku foto-
graafi Jüri pildipangast otsima üles-
võtteid temast endast, siis leiame 
neid sealt õige napilt. „Olen teinud 
kohutava hulga pilte, aga mind en-
nast seal peal pole,” naerab Jüri. Nii 
tulebki leppida juhtumisi pildile sat-
tunud Jüriga kusagil kooriproovis 
või esinemas. Kuid kauased kesk-
linlased tunnevad teda juba niikuinii 
nägupidi. 

Sellel aastal toimuvad vanalinna päevad 30. maist kuni 3. juunini 
ning kannavad juhtmõtet „Sada sammu sajandis”.
Vanalinna päevade programm hõlmab sada märgilist sammu, mis 
mahuvad ajavahemikku 1918–2018. 

Iga päev programmist annab edasi oma ajajärku:
K, 30.05 RÕÕMSALT RAHVUSLIK (1918–1938)
N, 31.05 MUSTA VARJU ALL (1939–1955)
R, 1.06 ELU NAGU FILMIS (1956–1980)
L, 2.06 LAULAME LAHTI! (1981–1991)
P, 3.06 MUUTLIK VABADUS (1992–2018)

Tallinna kirjanduskeskuse A. H. Tammsaare ja Eduard Vilde 
muuseumid kutsuvad 24. veebruaril kell 11–15 perepäevale 
„Siin on kodu”. 

Kahe suurkuju kunagised kodud on meie kultuuripärandi 
tõelised pärlid ja saja-aastase riigi maamärgid. Need on olnud ka 
populaarse teleseriaali „Tuulepealne maa” võttepaigad. 

Vabariigi sünnipäeva puhul tuuakse arhiivist välja hulk 
põnevaid kirjanikega seotud isiklikke esemeid, kaetud on 
eestiaegsed pidulauad ja mööda Lydia Koidula tänavat tehakse 
hobusõitu. Lastele on lisaks avastusrajad, sulega kirjutamine, 
mängukookide meisterdamine jpm. Muuseumites on avatud ka 
väikesed kohvikud. 

Sissepääs üks euro (eelkooliealised tasuta), hobusõidupilet 
tuleb osta sularaha eest kohapeal.

Tule Eesti pidupäeval Kadriorgu!

XXXVII Tallinna vanalinna 
päevad

Perepäev muuseumis

Jüri (keskel) esinemas oma kooriga Eesti Raudtee 
suvesimmanil 2013.

Sellise järelduse võib teha 24. 
jaanuaril saja-aastaseks saanud 
Vladimir Funki ärksast olekust ja 
põhjalikest meenutustest. 

Suurepärase mäluga Vladimir 
Funk jutustab põnevaid üksikasju 
oma pikast eluteest. Ta sündis täp-
selt üks kuu enne Eesti Vabariiki, 
kuid Abhaasias Ülem-Linda külas, 
kuhu tema Saaremaalt pärit ema-
poolsed vanavanemad olid elama 
asunud. See oli 1884. aastal, teab 
vanahärra öelda. Tema perekonna-
nimi pärineb sakslasest isalt. 

Siiski ei takistanud päritolu sat-
tumast teda Saksamaa vastu sõ-
dima. Teises maailmasõjas võitles 
noor mees alates 22. eluaastast, 
kuid sai Moskva all haavata ja pidi 
end seitse kuud ravida laskma. See-
tõttu jõudis ta teenida Kesk-Aasias 
Almatõ sõjakoolis, enne kui pikk la-
hingutee ta Berliini viis. „Tahtsin ka 
riigipäevahoone seinale oma nime 
kirjutada, aga seal polnud enam 
ruumi,” meenutas vanahärra.

Tema mälupiltide seas on 
samuti Reich’i propagandaministri 
Joseph Goebbelsi ja ta naise Magda 
surnukeha koos nende mürgitatud 
kuue lapse omaga. Pärast sõda 
töötas Vladimir Funk tänu oma 
heale keeleoskusele mõnda aega 

Saksamaal õpetajana ja aitas 
koguni kaasa sealse koolisüsteemi 
reformimisele. 

Seejärel sai temast aga õpetaja 
ja koolijuht Leningradi oblasti Obiš-
kovo algkoolis. 1952. aasta veeb-
ruaris asus Funk elama Tallinna ja 
on siin tänini jäänud paikseks. Tema 
abikaasa ja kaks last on nüüdseks 
ammugi surnud. Seda enam paku-
vad aga tuge ja rõõmu Tallinnas elav 
lapselaps Irina ja lapselapselaps 
Roman. Juba on sirgumas neljanda 
järeltuleva põlvkonna esindaja – 
Vladimiri lapselapselapselaps. 

Romani sõnul mäletab vana-
vanaisa poole sajandi taguseid ja 
vanemaidki sündmusi detailideni ja 
meenutab neid sageli. Õnneks on 
pereliikmed tema mälestusi ka kirja 
pannud. 

Kesklinna vanemalt Vladimir 
Svetilt õnnitlusi vastu võttes kinnitas 
juubilar, et laias maailmas toimuv 
huvitab teda siiani ja seetõttu vaatab 
ta igal õhtul teleuudiseid. „Elu on 
nüüd ju ilus, aga teinekord uudiseid 
vaadates on kahju, et meie riigitege-
lased omavahel nii palju vaidlevad,” 
lisas ta.

Hea tervise ja erksa huvi ilmaelu 
vastu on vanahärra säilitanud oma 
sõnul tänu toitumis- ja unerežiimile. 

„Söön alati enne pearooga puuvilju 
või marju ja õhtul ei söö enam mi-
dagi peale mõne viinamarja. Õhtune 
toit ei ole kasulik. Magama lähen 
vara ja ärkan samuti vara,” vahen-
das vanahärra oma pikaealisuse 
retsepti. 

Vladimir Funk tunneb uhkust, 
et on Eesti riigi eakaaslane – isegi 
kuu aega vanem. Oma head soovid 
tahab ta ka edasi öelda: „Olgu Eesti-
maa rahvas tervitatud, palju õnne ja 
rõõmu kõikidele!” Aga lisab: „Seda 
kõike, mida olen pidanud üle elama 
– sada aastat ei ole ju kümme aas-
tat –, ei soovi ma mitte kellelegi.”

100 eluaastat ei ole mingi piir! 

Jüri, nagu me teda tunneme. 

Vladimir Funk koos lapselaps Irina ja lapselapselaps Romaniga.



Rõõm linna südames.
Maalid Enn Kunila 
kollektsioonist
Joy in the Heart of the City.
Paintings from 
Enn Kunila’s Collection

15.02.–01.05.2018

Tallinna raekoda
Tallinn Town Hall

Paul Burman. Raekoja plats / Town Hall Square. 1916
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Silmapaistva ja armastatud laul-
ja, näitleja ja spordimehe Georg 
Otsa sünnist möödub sada aastat 
21. märtsil 2020. Sama aasta 5. 
septembril on Georg Otsa 45. sur-
ma-aastapäev. Mälestusmärgi ra-
jamiseks moodustab linnavalitsus 
ajutise komisjoni, kes korraldab 
kavandikonkursi ja leiab mälestus-
märgile väärika asukoha. 

Georg Ots õppis pärast Tallin-
na prantsuse lütseumi lõpetamist 
1938. aastal Tondi sõjakoolis. Ta 
teenis lühikest aega Eesti mere-

jõududes ning õppis paar aastat 
Tallinna polütehnilise instituudi 
ehitusteaduskonnas. 1944. aas-
tal alustas Ots õpinguid Tallinna 
konservatooriumis Tiit Kuusiku 
lauluklassis. Esimene etteaste oo-
perisolistina oli väike osa „Jevgeni 
Oneginis” 1944. aastal, peatselt 
sai temast aga Estonia ooperi hin-
natuim solist. Estonia laval laulis ta 
alates 1951. aastast kuni surmani. 

Ots oli erakordse andega, tema 
repertuaari kuulus üle 500 laulu 
20 keeles. 30 aasta jooksul tegi ta 

laval üle 70 rolli. Teda kutsuti regu-
laarselt esinema tollase Leningradi 
ja teiste linnade tähtsamatesse 
ooperimajadesse üle endise Nõu-
kogude Liidu, korduvalt ka Moskva 
Suurde Teatrisse.

Georg Ots on üks läbi aegade 
rahvusvaheliselt tuntumaid Eesti 
muusikuid. Teda tundis ja armas-
tas kogu tollase Nõukogude Liidu 
ja samuti meie põhjanaabri Soome 
publik. Ooperiaariate kõrval laulis 
ta end inimeste südamesse küm-
nete populaarsete lauludega, nagu 

Georg Otsale rajatakse mälestusmärk
Linnavolikogu otsustas jaanuari lõpul, et laulja Georg Otsa 
100. sünniaastapäevaks püstitatakse talle mälestusmärk.

Eesti ja Läti ühislavastus Balti jaama ootepaviljonis

Jõuline ja ehmatav 
Richard III

Osaliselt tõsielusündmustele toetuv 
lugu räägib esimese vabariigi aeg-
setest kuulsatest meelelahutajatest, 
kes jäävad ilmasõjale jalgu, kuid ei 
loobu ka kõige ebainimlikemais tin-
gimustes armastusest teineteise ja 
oma artistiameti vastu.

See lugu ei ole ühestki konkreet-
sest inimesest, aga see võib olla iga-
ühest meist. See on meie kõigi lugu. 
Selleks, et seda mõista, ei pea elama 
ajal, mil Eesti oli kistud sõjakeerises-
se, ega olema Siberisse saadetute 
nimekirjas. Kes armastab, jääb ini-
meseks, kes naerab, jääb ellu – ka 
kõige karmimatel aegadel.

Lavastuse täis särava lavaelu 
ja hingematvate hetkedega usku-
matu teekonnana Paradiisi autor ja 
lavastaja on Lauris Gundars (Läti), 

kostüümikunstnik Rūta Kuplā (Läti), 
lavastuskunstnik Jaanus Laagriküll, 
koreograaf Marge Ehrenbusch, 
muusika ja laulutekstide autor Siim 
Aimla. Mängivad Haide Männamäe 
ja Toomas Tross ning laval on Para-
diisi orkester Siim Aimla juhatusel.

Lavastus on mõeldud täiskas-
vanutele ja noortele alates 12. elu-
aastast.

Etendused on Balti jaama oote- 
paviljonis 6.–10. märtsini ja 20.–
24. aprillini algusega kell 19. Piletid 
on müügil Piletilevis. 

„Cabaret Siberia” valmib Piip ja 
Tuut Teatri ja Läti Teātris TT koos-
tööna ning on pühendatud nii Eesti 
kui ka Läti Vabariigi 100. aastapäe-
vale. Etendus saab teoks Eesti Kul-
tuurkapitali toel.

Ootamatus on märksõna, mis ise-
loomustab kõiki Jakuudi lavastaja 
Sergei Potapovi lavatöid. Potapovi 
enda sõnul on näitlejad tema sõda- 
lased, kes lähevad lavale ja sure-
vad tema eest. Eesti teatris (ilmselt 
mujalgi) kutsutakse teda Jakuudi 
šamaaniks, kes on teinud siin kaks 
publikumenu pälvinud lavastust – 
„Libahunt” ja „Vanapagan”. 

Potapov ühendab klassika ja 
nüüdisaja novaatorliku lähenemi-
sega. Klassika – see ongi tänapäev. 
Kõik kordub; inimlikkus, armastus 
ja vihkamine on täpselt samal kohal 
nagu 500 aastat tagasi.

Shakespeare’i Richard III on jul-
ge sõdalane, kuid kohutav inimene. 
Tema eesmärk on võim, tema mee-
todid on lubadused ja kahekeelsed 
meelitused, kuid tema teod on 

verised ja jälgid. Ta on võimuahne 
limukas, kelle jaoks inimelul ei ole 
väärtust. Väärtus on ainult võimul 
ja võitlusel võimu eest.

Vene Teatri „Richard III” pea-
tegelaseks kutsus lavastaja Jaak 
Printsi, kelle vene keel on igati heal 
tasemel. Siiski eeldas nõustumine 
mängida Shakespeare’i tragöödias 
peaosa põhjalikku ettevalmistust 
ning vene keele lisatreeningut.

Kõigi eestikeelsete vaatajate 
jaoks on etendustel sünkroontõlge 
eesti keelde. Et põnev klassikala-
vastus jõuaks ka rahvusvahelise 
publikuni, pakub teater „Richard 
III” lavastusel valitud kuupäevadel 
sünkroontõlget inglise keelde, mida 
loeb Eesti parim Shakespeare’i 
värsside valdaja, teatripedagoog ja 
armastatud näitleja Anu Lamp. 

6. märtsil jõuab esietenduseni kahe 
riigi, Eesti ja Läti väiketeatri suur 
ühistöö – Balti jaama renoveeritud 
ootepaviljonis tuleb vaatajate ette 
„Cabaret Siberia, uskumatu teekond 
Paradiisi”.

Vene Teatri uus klassikalavastus, 
William Shakespeare’i „Richard III”  
tõotab tulla uudne, hoogne ja ootamatu.

Eesti Vabariigi juubeliaastal näeb 
Tallinna raekojas Eesti kunsti kuldaja 
maale Enn Kunila kunstikogust.

Kuldaja kunsti pärlid raekojas 

15. veebruarist kuni 1. maini avatud näitusel „Rõõm linna südames” on eks-
poneeritud maalid, mis valminud aastatel 1910–1945 ehk nn Eesti kunsti 
kuldajal. Tööd pärinevad sellistelt suurmeistritelt nagu Konrad Mägi, Ants 
Laikmaa, Nikolai Triik, Paul Burman, Ado Vabbe, Herbert Lukk, Villem Ormis-
son, Endel Kõks, Elmar Kits ja teised.

Kõik eksponeeritavad maalid käsitlevad väga erinevate nurkade alt auto-
rite ühist elutaju: tunnet, et elu on elamist väärt. Eesti vanemas maalikunstis 
ilmneb õnnetunne tavaliselt loodusmotiivides. Autorite tihe kokkukuuluvus-
tunne loodusega peegeldub nende maalides, kus loodusest leitakse ilu, rõõ-
mu, lepitust, lohutust. Värvirohkete loodusmotiivide kõrval on näitusel väljas 
portreed, samuti ei puudu linnamotiivid, mille keskmes on Paul Burmani teos 
Raekoja platsist.

Maalid pärinevad enamikus Eesti esimesest iseseisvusperioodist, moo-
dustades nõnda mõttelise sideme tänapäevaga. Näitus toob ajaloolisse 
interjööri uue ja juubeliaastale kohase kihistuse – Eesti iseseisvumisaegse 
kunsti, pannes Eesti kunstiklassika raekojaga ühte kõlama.

Eesti kunsti nn kuldaja näitus tähistab Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
ning saja aasta möödumist Tallinna saamisest Eesti Vabariigi pealinnaks. 
Näituse kuraator on kunstiajaloolane Eero Epner, kujundaja kunstnik Tõnis 
Saadoja. Graafilised materjalid on kujundanud Tiit Jürna. Näituse tarvis val-
mib ülevaatlik eesti- ja ingliskeelne kataloog.

Väljapanek on avatud teisipäevast pühapäevani kell 11–19, esmaspäe-
viti suletud. Pühade ajal 24. veebruaril, 30. märtsil, 1. aprillil ja 1. mail on 
näitus avatud kell 12–18. Piletimüük lõpeb pool tundi enne sulgemist. 

Täispilet näitusele maksab viis eurot, perepilet (kaks täiskasvanut alla 
18-aastaste lastega) kümme eurot, sooduspilet õpilasele, üliõpilasele ja pen-
sionärile kolm eurot, õpilase rühmapilet (10–25 last rühmas) kaks eurot. 
Giidiga ekskursiooni korraldamisel lisandub piletihinnale giiditasu 40 eurot, 
õpilaste ja pensionäride puhul on giiditasu 20 eurot. 

Lisateavet näituse haridus- ja publikuprogrammi kohta saab lehelt  
raekoda.tallinn.ee.

16. veebruar 2018

looming on laiemalt tuntuks saanud 
just tänu Otsale. Eesti filmiajalukku 
kirjutas ta end filmiga „Kolme kat-
ku vahel”, mängides selles Tallinna 
kroonikut ja pastorit Balthasar Rus-
sowit. 

Georg Ots pälvis kõrgeid au- 
nimetusi ja preemiaid, sh 1960. 
aastal NSV Liidu rahvakunstniku au- 
nimetuse. 2014. aastal tunnustati 
teda postuumselt Balti tähe autasuga, 

mille võttis Georg Otsa lese Ilona 
Otsa palvel auhinnatseremoonial 
vastu maestro Eri Klas.

Georg Ots oli nooruses 
silmapaistev sportlane, tulles vaba- 
ja teateujumises kahel korral (1939 
ja 1940) Eesti meistriks. Lisaks 
võitis ta Eesti meistrivõistlustel 
kaks hõbedat ujumises (1939) ja 
ühe veepallis (1938) ning parandas 
kolmel korral Eesti rekordit.

näiteks „Saaremaa valss”, „Peagi 
saabun tagasi su juurde” või „Elu, 
armastan sind”. Paljude heliloojate 

Haide Männamäe ja Toomas Tross uuslavastuses. Foto: Siim Vahur

Jaak Prints, Liidia 
Golovataja, Alina 
Karmazina ja 
Karin Lamson 
proovisaalis.
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Pavlova – just see õige

Uudishimu, kuidas valmib ja mait-
seb see õige pavlova, saab sa-
manimelises kohvikus rahuldatud. 
Kõigepealt on võimalik jälgida 
meistrit kooki tegemas ja seejärel 
oma maitsmismeelt hellitada. Kook 
sulab suus, on nii seest kui ka pealt 
lumivalge, sisu õhuline ja pealispind 
krõbe, mitte mingil juhul nätske. 
Suhkruta valmistatud värske vahu- 
koor tasakaalustab beseekoogi  
(meringue) magusust, rohked värs-

Pavlova kook on saanud nime maailmakuulsalt vene bale-
riinilt Anna Pavlovalt (1881–1931), kes alustas oma kar-
jääri 16-aastasena Peterburi Maria teatris lavastaja Marius  
Petipa lemmikuna.

Legend räägib, et 1920-ndatel esines maiasmokana 
tuntud Anna Pavlova Austraalias, kus tema rõõmustamiseks 
pakuti baleriinile sobivat kerget maiust maasikatega. Teise 
loo järgi valmistati Pavlovale 1926. aastal Uus-Meremaa 
pealinnas Wellingtonis beseekook, mis tema auks nimetati 
pavlovaks.

Sadama lähistel Poordi 3 asuvas 
väikeses kohvikus saab maiustada 
tõelise Pavlova koogiga.

Naistepäevaklassikat hingest ja südamest

Kuus väärika nimega retrotrammi

8. märtsil kell 18 ootavad muusikud 
kõiki tallinlasi vanalinna, ajaloomuu-
seumi Suurgildi hoonesse (Pikk 17) 
tasuta kontserdile, kus astuvad üles 
klaverivirtuoos Kirill Lissijenko, ba-
riton Harald Weiler ja pianist Anneli 
Merelaid. Naistepäeva puhul on oo-
datud ennekõike daamid, ent uksed 
on avatud kõigile.

Eesti üks paremaid noori pia-
niste Kirill Lissijenko on oma erilise 
andega publikut ikka lummanud. Ta 

on lõpetanud nii Eesti muusikaaka-
deemia kui ka Helsingi Sibeliuse 
akadeemia klaveri erialal. Anneli 
Merelaid on kirikuorganist, õppinud 
orelit prof Rolf Uusväli juures ja lõ-
petanud Tallinna kirikumuusikakooli. 
Harald Weiler on muusikaga tege-
lenud lapsepõlvest peale. Olgugi et 
klassikalist laulukooli ta läbinud ei 
ole, võib tema baritoni iseloomus-
tada kui natuke karmi, kuid samas 
isikupäraselt võluvat ja hingestatut. 

Peale klassikalise repertuaari esitab 
ta eesti ja vene rahvalaule, spirituaa-
le ning Eesti levimuusikat.

Seekord pakutakse kuulajatele 
äratundmisrõõmu Mozarti, Hände-
li, Chopini, Liszti jt tuntud heliloo-
jate loominguvaramust. Samadel 
muusikutel on Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva eel neljapäeval, 22. 
veebruaril kell 18 teatri- ja muusika-
muuseumis kõigile kingituseks veel 
üks kontsert, samuti tasuta.

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda 
meie linnaosas kirjakastid?
Omniva korrastab kirjakastide 
võrgustikku, et paigutada need 
nähtavatesse ja käidavatesse 
kohtadesse. Inimestele muga-
vate asukohtade selgitamiseks 
palutakse kohalikku abi.

Kirjakastid on olnud praegus-
tes asukohtades üldjuhul juba pikki 
aastaid, kuid inimeste liikumisteed 
ja harjumused võivad olla selle aja 
jooksul muutunud. Et postiteenust 
oleks mugavam kasutada, paigu-
tatakse kirjakastid elanikele sobi-
vamatesse kohtadesse. Võrgusti-
ku uuendamine johtub mullusest 
uuringust, kus ilmnes, et inimesed 
soovivad kirjakaste näha eelkõige 
kohtades, kus nad niikuinii käivad 
– poe, linnavalitsuse, raamatukogu 
vms juures. Uuring kinnitas Omni-
va enda statistikat, mille järgi ka-

sutavad inimesed käidavates koh-
tades asuvaid kirjakaste rohkem, 
isegi kui vähemkäidavas kohas 
asuv kirjakast on elu- või töökoha-
le lähemal. 

Kesklinnas paikneb praegu 53 
kirjakasti, kuid arvestades linnaosa 
territooriumi ja elanike arvu, on op-
timaalne arv 48. See tuleneb nõue-
test kirjakastide paiknemisele, mis 
linnas on kuni kolm kilomeetrit 
postiteenuse kasutajast. 

Omniva palub elanike kaas-
abi: saatke kirjakastide paremate 
asukohtade ettepanekuid kuni 
27. veebruarini aadressile info@
omniva.ee. Ettepanekule tuleb 
kindlasti lisada linna ja tänava nimi 
ning võimalikult täpne asukoha-
kirjeldus. Lõpliku valiku tegemisel 
arvestatakse linnaosavalitsuse 
ja elanike ettepanekuid, lähtudes 
eeldusest, et kirjakastid jäävad igal 
juhul elu- ja töökohtadest mõistli-
kule kaugusele. Võrgustiku korras-
tamine toimub pärast ettepanekute 
läbivaatamist 8. märtsiks.

NB! Ümberkorraldus puudutab 
vaid kirjakaste, mida kasutatakse 
kirjade postitamiseks. Uuendus ei 
hõlma postkaste, mille kaudu ini-
mestele ja asutustele posti kätte 
toimetatakse.  

Ülemöödunud aasta oktoobris 
alustas Tallinna Linnatranspordi AS 
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale 
pühendatud suurejoonelist projekti, 
mille tulemusena hakkab Kadrioru 
liinil sõitma kuus retrotrammi. Kolm 
neist on juba iga päev linnapildis 
näha.  

Tallinna Linnatranspordi AS-i 
juhatuse esimees Enno Tamm sel-
gitas:

„Trammid pidid jäljendama 
läinud sajandi esimese poole ühis-
sõidukite välisilmet ja interjööri, 
ent olema moodsa tehnoloogiaga 
varustatud. Nüüd on viis retrotram-
mi valmis, kuues lisandub lähiajal. 
Valmistaja garanteerib, et trammid 
läbivad plaanilise tehnohooldusega 
vähemalt pool miljonit kilomeetrit. 

Mis aga eriti tähelepanuväär-
ne – kõik retrotrammid kannavad 
esimese iseseisvusaja väärikate 
ühiskonnategelaste nime. Esimene 
tramm nimetati meie riigi ühe rajaja 
ja esimese presidendi Konstantin 
Pätsi auks. Jõulude eel esitlesime 
retrotramme Jaan ja Julius, mis said 
nime Jaan Poska ja Julius Kuperja-
novi järgi. 

Just vabariigi aasta eel, 22. 
veebruaril alustavad sõite Jüri ja 
Johan, mis nimetatakse Jüri Vilmsi 
ja Johan Laidoneri järgi. Päästeko-
mitee liikmena on Jüri Vilmsi teened 
hindamatud Eesti Vabariigi välja-
kuulutamisel 1918. aastal. Laidoner 
jääb aga ajalukku Vabadussõja san-
gari ja Eesti vägede ülemjuhatajana.

Retrotrammidest viimasena tu-

leb liinile Ernst – Eesti Vabariigi jär-
jepidevuse hoidja, suursaadik Ernst 
Jaaksoni meenutuseks. 

Need olid kuus väärt meest, 
kelleta poleks Eesti Vabariiki. Igaühe 
kohta neist leiab lühitutvustuse te-
manimelise trammi salongist.”

Retrotramme Johan ja Jüri 
esitletakse Kadriorus 22. veebrua-
ril kell 12. 

16. veebruar 2018

UUS KOHT

ked marjad annavad mahlasust. 
Pole ime, et see on kogu maailmas 
üks eelistatum dessert. 

„Algul tuli mõni klient ja imes-
tas: teil polegi pavlovaid valmis?! 
Aga neid kooke ei valmistata letile 
seisma, sest säilivad vaid kaks ja 
pool tundi,” ütleb kohviku perenaine 

Snežana Härma. „Tooraine saab olla 
üksnes naturaalne ja parim, see ta-
gab tippkvaliteedi.” 

Alla selle endale siin kohvikus 
ei lubata. Seda enam, et kaks su-
perkondiitrit on oma võimed ühen-
danud – Snežana kõrval peab seda 
kohvikut Supertordi omanik Olga 
Danilova. Kaht omanikku aitavad 
veel kolm kondiitrit, kuid nende too-
dete suurt menu arvestades kuluks 
abijõudu ära veelgi. Eelnev väljaõpe 

tuleb kasuks, kuid seda antakse ka 
kohapeal. 

Snežana ise on hariduselt hoo-
piski meedik, kes otsustas ühtäkki 
anda järele iseenda ja sõprade soo-
vile ning pühenduda täielikult oma 
kirele – küpsetamisele. Esmalt tegi 
ta seda Kakumäel avatud pagaritoas 
Snežana Unistus, sellest aastast ka 
kohvikus Pavlova ja varsti lisandub 
veel sarnane kohvik Ülemistel. 

Põhitegevuseks loetakse siiski 
supertortide valmistamist tähtpäe-
vadeks ja korporatiivkingitusteks. 
Nende tellimuste järg ulatub juba 
aprilli, suvi on aga tervenisti välja 
müüdud – siis on ju pulmade tipp-
aeg. Kohvikus Pavlova hakati hiljuti 
pakkuma ka ekleere ja sefiiri. Mõne 
nädalaga pärast avamist tekkisid 
kohvikule püsikliendid, nädalalõp-
pudel ulatub järjekord uksest välja. 
„Armastan esmaspäeva, sest siis 
on aega klientidega suhelda,” ütleb 
rõõmsameelne Snežana.  

Keegi klient kiidab: kui kavat-
sesite süüa ühe koogi, siis pärast 
kolmandat olete ümber mõelnud. 
Seejuures ilma südametunnistuse 
piinadeta, sest üks 150-grammine 
Pavlova kook annab vaid 230 kcal 
(samas saab Napoleoni koogist 600 
kcal). Ehk ka seetõttu võidab see 
uhkelt marjadega kaunistatud kook 
kogu maailmas südameid. 

Kohvikus Pavlova valitseb art deco stiil ja meeleolu. 

Snežana Härma käsi ei väärata, kui ta päevas laseb 
plaadile 900 beseepõhja, igaüks 60–65 grammi. 

Õppida on põnev
Alusharidus 100 ürituste raames 
toimus 17. jaanuaril Kesklinna 
lasteaedade õpetajatele koolitus-
konverents „Õppida on põnev” .

Õppimise mitmekesistamiseks 
jagasid ja omandasid õpetajate ma-
jas hommikust kuni hilise pealelõu-
nani lasteaiaõpetajad vastastikku 
parimaid õpikogemusi. Seitsmes 
töötoas toimetasid kogemuse ja-
gajatena Kesklinna lasteaedade 
Sipsik, Luha, Suitsupääsupesa ja 
Kullatera ning Kristiine linnaosa Le-
patriinu lasteaia ja Haabersti linna-
osa lasteaia Vikerkaar õpetajad.

Põnevates ja kaasakiskuvates 
praktilistes õpitubades sai õppida 
GPS-kunsti, QR-koodide salamaa-

ilma, hullata hari-
dusrobotite Sphero 
ja Dashiga, tutvuda 
Persona Dollsi me-
toodikaga, toimeta-
da Arvumaal ja teha 
lõbusat mängulist 
teadust. Koosõppi-
mine pakkus puhast rõõmu ja sära 
silmadesse said nii õppijad, õpeta-
jad kui ka korraldajad. 

Koolituskonverentsi korral-
damiseks panid nõu ja jõu kokku 
Kesklinna lasteaedade juhid. Lin-
naosa lasteaedadest osales konve-
rentsil kokku 50 õpetajat. Neid käis 
tervitamas ja innustamas Kesklinna 
vanem Vladimir Svet.

Korraldajad tänavad õpetajate 
maja, kes andis kasutusse oma tei-
se korruse suured ja väikesed saa-
lid, ning linnavalitsuse IT-osakonda, 
kes toetas üritust tahvelarvutitega.

Piret Määr

Kullatera lasteaia direktor

Retrotrammid kannavad Eesti ajaloos tähtsat rolli mänginud 
ühiskonnategelaste nime. 
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Teade Lembitu tänava, Liivalaia tänava, Ants 
Lauteri tänava ja Vambola tänava vahelise 
kvartaliosa detailplaneeringu avalikust välja-
panekust 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Lin-
naplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemi-
kul 2.03.–16.03.2018 Tallinna Linnavalitsuse 
10.01.2018 korraldusega nr 22-k vastuvõetud 
2,67 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lem-
bitu tänava, Liivalaia tänava, Ants Lauteri tä-
nava ja Vambola tänava vahelise kvartaliosa 
detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 
04372). Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on liita ärimaa sihtotstarbega Liivalaia tn 33 ja 
Liivalaia tn 33a krundid ja määrata ehitusõigus 
moodustataval krundil olevale hotellile kuni 6 
maapealse ja 2 maa-aluse korrusega juurde-
ehitise rajamiseks ning Ants Lauteri tn 8a sot-
siaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) krundile 
ühekorruselise pargipaviljoni ehitamiseks, liita 
elamumaa sihtotstarbega Vambola tn 8 krundi-
le jätkuvalt riigi omandis olev maa ning jagada 
üldkasutatava maa sihtotstarbega Lembitu tn 
7a krunt kaheks ja määrata kruntide kasutamise 
tingimused.

Detailplaneeringu materjalidega saab ülalni-
metatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna 
Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas 
toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga 
Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmas-
päeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 
8.15–17.00 ja reedel 8.15–16.00. Detailpla-

neeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvu-
da ka Tallinna planeeringute registris aadressil  
http://tpr.tallinn.ee/tpr

Teade Juhkentali tn 11c ja Juhkentali tn 13 
kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapane-
ku kohta 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Lin-
naplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemi-
kul 19.03.–1.04.2018 Tallinna Linnavalitsuse 
24.01.2018 korraldusega nr 98-k vastuvõetud 
0,13 ha suuruse maa-ala kohta koostatud 
Juhkentali tn 11c ja Juhkentali tn 13 kinnistu 
detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaseltsi töö 
nr DP036420). Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil liita Juhkentali tn 11c ja Juhkentali 
tn 13 kinnistu, jätkuvalt riigi omandis olev maa 
ja Juhkentali tänav T1 kinnistu osa ning mää-
rata moodustatava krundi sihtotstarbed 5% 
tootmis-, 10% äri- ja 85% elamumaa ja krundi 
kasutamise tingimused ning ehitusõigus kuni 6 
maapealse äriruumidega mitme korteriga elamu 
ehitamiseks.

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

http://tpr.tallinn.ee/tpr

Teade Carl Robert Jakobsoni tn 14/Juhan 
Kunderi tn 15 ja Carl Robert Jakobsoni tn 14a 
kinnistute ning lähiala kinnistu detailplanee-
ringu algatamisest, eskiisi avalikust väljapa-
nekust ja avalikust arutelust 

Tallinna Linnavalitsuse 24.01.2018 korral-
dusega nr 97-k algatati Carl Robert Jakobsoni 
tn 14/ Juhan Kunderi tn 15 ja Carl Robert Ja-
kobsoni tn 14a kinnistute ning lähiala kinnistu 
detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas 
asuva planeeritava maa-ala suurus on 1 ha. De-
tailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 
planeeritavale alale jäävate kruntide piire ja siht-
otstarbeid, sealhulgas Juhan Kunderi tänav T2 
kinnistu piire ning määrata kruntide kasutamise 
tingimused ja ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 
1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu, 
kolme kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korru-
sega äriruumidega mitme korteriga elamu ning 
ühe kuni 7 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 
äriruumidega mitme korteriga elamu ehitami-
seks.

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab 
tööpäeviti 5.03–11.03.2018 tutvuda Tallinna 
Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas 
toas 32. Eskiisi avalik arutelu toimub 12.03.2018 
algusega kl 14 Tallinna Kesklinna Valitsuse  
I korruse saalis. Eskiisi jooniste ja seletuskirjaga 
saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris 
aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr

Tallinn maksab 250-eurost matusetoetust 
Linnavolikogu kiitis heaks täien-
dused sotsiaaltoetuste maksmise 
määruses, millega hakkab Tallin-
nas universaaltoetusena kehtima 
250 euro suurune matusetoetus.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõ-
nul oli varem võimalik taotleda ma-
tuste korral ainult sissetulekust sõl-
tuvat toetust, kuid sellest aastast on 
matusetoetus lisatud universaaltoe-
tuste hulka. „See tähendab, et toe-
tust saavad taotlema hakata kõik, 
kes korraldavad matust isikutele, 
kes lahkusid meie hulgast alates 1. 
jaanuarist 2018 ning kelle viimane 
elukoht rahvastikuregistri andmetel 
oli Tallinna linn,” sõnas Mölder.

Toetust hakatakse maksma 
veebruarikuu teisest poolest. Taot-
lusi saab esitada kolme kuu jooksul 
surmapäevast arvates. Kui toetuse 
taotleja ei ole surnu sugulane või 
tema elukoht rahvastikuregistri and-
metel ei ole sama surnu viimase 

elukohaga, märgitakse taotluses 
taotleja seos surnuga. Sotsiaal-
hoolekande osakonnal ja pere-
konnaseisuametil on õigus nõuda 
matuse korraldamise kulude kohta 
tõendeid. 

Matusetoetus makstakse küm-
ne tööpäeva jooksul nõuetekohase 
taotluse või nõutud dokumendi esi-
tamisest. Toetuse taotleja elukoht ei 
pea rahvastikuregistri andmetel ole-
ma Tallinna linn. Toetust makstakse 
üks kord ühe matuse kohta.

„Taotluse allkirjastamisega kin-
nitab taotleja, et kannab matuse 
korraldamise kulud. Kahtlemata ei 
kata toetus kõiki matustega seotud 
kulusid, sest korraldamine on kulu-
kas ja keeruline, kuid on siiski abiks 
raskel ajal,” sõnas Mölder. 

Peale matusetoetuse sätestab 
määrus veel kaks uut universaal-
toetuse liiki: hoolduspere toetus ja 
asendushooldusteenuse kasutaja 

toetus. Tallinna poolt pensionilisa 
maksmisel muudetakse väljamakse 
tegemise aega – toetus makstakse 
välja sünnikuule eelneval kuul. Sün-
nitoetuste menetlemine antakse üle 
perekonnaseisuametile.

Matusetoetus sätestatakse sot-
siaaltoetuse liigina, sest riigieelar-
vest eraldatakse toetusfondi kaudu 
kohaliku omavalitsuse üksustele 
vahendid matusetoetuse maksmi-
seks.

Koos riikliku matusetoetuse 
seaduse kehtetuks tunnistamisega 
otsustas riik eraldada vahendid ma-
tuste korraldamisega seotud kulude 
katmiseks riigieelarvest toetusfon-
di kaudu kohaliku omavalitsuse 
üksustele. Riikliku matusetoetuse 
seaduse kohaselt loetakse matu-
se korraldamise kuludeks lahkunu 
transportimise, tuhastamise või 
matmise kulu.

Tarbijaõiguste päeval saab kasulikku nõu
27. märtsil kell 11–16.30 on rahvusraamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2) 

juba kümnendat korda Tallinna tarbijaõiguste päev. 

Räägime veel kord uuest korteriomandi- ja korteriühistuseadusest ning muudatustest korteriühistu valitsemisel. 
Tarbijakaitseameti peadirektor viib kurssi e-kaubanduses toimuvaga. Tutvustame võimalusi ja riske rahakogumisel, 
säästvalt kulutamiseks ja petuskeemide vältimiseks. Samuti tuleb juttu muudatustest isikuandmete kaitsel. Sel aas-
tal jõustunud maksumuudatustest nii eraisikutele kui ka ettevõtluses annab ülevaate maksu- ja tolliameti esindaja. 

Kõik on oodatud! Soovijatele sünkroontõlge vene keelde. Osavõtt on tasuta. 

Ettevõtlusameti tarbijakaitse spetsialistid ootavad küsimusi aadressil tarbijainfo@tallinnlv.ee või telefonil 640 4232.

Korteriühistud saavad linnalt 
mitmekülgset toetust  
Tallinna korteriühistutele muutus 
oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks 
toetuse taotlemine koolitus-, rõ-
dude ja varikatuste ehitustehnilise 
ekspertiisi ja haljastuse jaoks.

Seni kehtinud õigusaktid sä-
testasid eri toetuste taotlemisele 
erinevad viisid ja menetlustähtajad, 
kuid nüüd on kõikide Tallinna linna-
varaameti kaudu korteriühistutele 
antavate toetuste kohta kehtesta-
tud ühtsed nõuded. Taotlemine on 
viidud iseteeninduskeskkonda ning 
menetlustähtajad ühtlustatud. Üks-
nes haljastustoetuse taotlemisel 
kontrollib linnaosavalitsuse esindaja 
tegevust kohapeal. 

Projekti „Roheline õu” raames 
toetatakse korteriühistute hoovi- 
alade korrastamist ning see toe-
tusmeede on osutunud väga po-
pulaarseks. Kui siiani tuli taotlus 
esitada enne tegevusi, siis uue 
korra kohaselt saab toetust taotleda 
alles pärast tegevuste eest tasumist 
ja menetlus on elektrooniline. Viie 
aasta jooksul on projektist „Rohe-
line õu” toetust saanud kokku 450 
korteriühistut.

Uue meetmena hakatakse 
andma korteriühistutele toetust rõ-
dude ja varikatuste ehitustehnilise 
ekspertiisi teostamise kulude kat-
teks. Käesoleva aasta eelarvest on 
eraldatud kõnealuse kolme toetus-
meetme peale kokku 98 000 eurot. 

Lisaks neile saavad korteriühistud 
taotleda ka muid toetusi, millest 
rahaliselt kõige mahukamad on pro-
jektid „Hoovid korda” ja „Fassaadid 
korda”. „Hoovid korda” kaudu on 11 
aasta jooksul saanud linnaeelarvest 
toetust 1106 korteriühistut kokku 
ligi kaheksa miljonit eurot. Tallinn 
toetab korteriühistuid ühtekokku 
keskmiselt miljoni euroga aastas. 

Projektiga „Fassaadid korda” 
toetatakse ühistuid korterelamu 
renoveerimiskulude katmisel, et ai-
data ellu viia energiasäästuga seo-
tud projekte lähtudes  eesmärgist 
vähendada energiakulusid. Projekti 
raames on saanud elamute fassaa-
dide korrastamiseks toetust 155 
korteriühistut, fassaadide korrasta-
mist on linnaeelarvest toetatud kok-
ku enam kui kahe miljoni euroga.

Uue toetuseliigina on paaril 
viimasel aastal eraldatud linnaeel-
arvest toetust korterelamute ot-
saseinte supergraafiliste piltidega 
kaunistamiseks. Nõukogude ajast 
pärit elamukvartalites on planee-
rimise eripära tõttu probleemiks 
õuealadel parkimine. Tallinn pakub 
korteriühistutele võimalust seada 
linna maale korteriühistu kasuks 
isiklik kasutusõigus parkimisalade 
ehitamiseks. Praeguseks on see 
seatud enam kui 70 korteriühistu 
kasuks ja sel moel loodud juurde 
ligi paar tuhat parkimiskohta. Lisaks 

on linnaosad andnud korteriühistute 
kasutusse üle 30 parkimisplatsi.

Lisaks toetatakse linnaeelarvest 
Eesti Üürnike Liidu tegevusi, linna 
teenindusbüroo ruumes toimiva 
korteriühistute infopunkti ülalpida-
mist, aidatakse katta korteriühistute 
koolituskulusid, toetatakse elamu-
majandusprojekte ning korterela-
mutele energiamärgise taotlemist. 
Linn toetab ka valdkonnateemaliste 
foorumite läbiviimist.

Juba kümme aastat on Tallinn 
toetanud korteriühistute infopunk-
ti tegevust. Infopunktis aitab MTÜ 
Eesti Korteriühistute Liidu jurist 
kortermajade elanikke tasuta nõuga 
mitmesugustes küsimustes. Tege-
mist on väga nõutud teenusega, iga 
kuu pöördub infopunkti keskmiselt 
120 inimest.

Hoovid korda! 

Toetus ühele korteriühistule võib 
ulatuda kuni 70%-ni tööde kogu-
mahust, mis summaliselt ei ületa 
15 980 eurot ühel aastal ning 39 
950 eurot kolmel järjestikusel aastal 
kokku. Eelmisel aastal taotles kesk-
linnas kokku toetust 32 korteriühis-
tut, kellest 18 tunnistati vastavaks ja 
toetusrahasid  jätkus 16-le. 2016. 
aastal oli taotlejaid 28 korteriühis-
tut, 15 tunnistati vastavaks ja toe-
tust sai 8.

Toetuse saamiseks tuleb korte-
riühistul alustada eeltööd kindlasti 
juba aasta aega varem, et selgita-
da, milliseid töid rahastatakse ja 
millised  dokumendid tuleb toetuse 
taotlemisel esitada. Kogu teave on 
Tallinna linna kodulehel www.tallinn.
ee/Teenus-Hoovid-korda-toetus. 
Projekti reguleerivat määrust läbi 
lugemata ei ole võimalik korrektset 
taotlust esitada ega ka toetust saa-
da. 

Taotluse hindamisel ei ole mää- 
rav, millal see on esitatud. Taotlusi 
võetakse vastu kuni 1. märtsini 
2018. Kui tähtajaks ei ole esita-
tud kõiki vajalikke dokumente, siis 
taotlust menetlusse ei võeta. Pare- 
musjärjestus koostatakse ainult 
vastavaks tunnistatud taotlustest, 
mittevastavaks tunnistatud taotluste 

kohta saadab linnaosavalitsus kor-
teriühistule vastava teate ning selle-
ga on menetlus lõpetatud. 

Taotluste rahuldamise hulk on 
aastati väga erinev, see sõltub esi-
tatud taotluste arvust ja taotletavast 
summast. Maksimaalse toetuse 
taotlemine ei garanteeri 70% saa-
mist. Hindamiskomisjonil on õigus 
vähendada toetusprotsenti ning või-
maldada seega toetust enamatele 
korteriühistutele.  

Toetust jagatakse järgmistele 
tegevustele: teeremont, kõnnitee 
rajamine või remont; sademevee-
probleemi lahendamine; haljasala, 
puhkeala vms kasutamiseks avatud 
rajatise parendamine või rajamine; 
kõrghaljastuse rajamine või paren-
damine; mängu- või spordiväljaku 
vms, parkimisplatsi, prügimaja või 
prügikonteinerite platsi rajamine või 
parendamine; tänavavalgustuse, 
hooviinventari, aia või piirde (sh 
tõkkepuu) paigaldamine või kor-
rastamine; korteriühistu veevärgi 
ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi 
ja  kanalisatsiooni vahelise liitumis-
punkti ümberehitamine; abihoone 
rekonstrueerimine või lammutami-
ne; rattamaja rajamine, turvakaa-
merate paigaldamine, supergraafika 
(seinamaalingu) loomine.

Kõik tööd, mis ehitusseadustiku 
kohaselt on ehitustööd, tuleb teha 
ehitusprojekti alusel. Seda ka juhul, 
kui  projekteerimistingimuste taotle-
mine ega ehitusluba või ehitusteatis 
pole vajalikud. Ehitamise aluseks 
olev ehitusprojekt tuleb kooskõlas-
tada linnaosavalitsuse arhitektiga. 
Samuti tuleb tööd kooskõlastada 
kõikide tehnovõrkude valdajatega 
(vesi-kanalisatsioon, gaas, elekter), 
kui tööde käigus on mingilgi määral 
kokkupuude tehnovõrkudega. 

Kui soovitakse töid teha linna-
maal (nt laiendada  parkimisala), 
siis tuleb taotleda linnast isiklik ka-
sutusõigus. Kui korteriühistus on 
kinnistusraamatu andmetel mingi 
osa äripindadel, siis on automaat-
selt tegemist avaliku huviga ning 
kõikide tööde teostamiseks on va-
jalikud  projekteerimistingimused, 
ehitusprojekt ja ehitusteatis või ehi-
tusluba – tulenevalt tööde mahust. 

Projekti „Hoovid korda” abil on 
kesklinn muutunud aastatega palju 
ilusamaks, puhtamaks, praktilise-
maks ning meie elukeskkond on 
teinud suure kvalitatiivse sammu 
edasi.

16. veebruar 2018

Projekti „Fassaadid korda” taotluste vastuvõtmine algab 
1. märtsist. 

Linnaosa valitsusele tuleb esitada vormikohane avaldus 
ja vajalikud lisadokumendid:  rekonstrueerimistööde lühikir-
jeldus, eelarve ja ajakava ning neid toetavad dokumendid ja 
fotod rekonstrueeritavast korterelamust. Samuti tuleb lisada 
korteriühistu eelmise aasta majandusaasta tulemiaruanne ja 
jooksva aasta majandamiskava, mille on juhatuse esimees 
ja raamatupidaja allkirjastanud, ning ka kinnistusraamatu väl-
javõte korterite omanike kohta. Oluline on väljavõte korteri-
ühistu üldkoosoleku protokollist, mis sisaldab vastavasisulist 
otsust. Samuti tuleb lisada korterelamu energiaaudit, mis on 
koostatud majandusministri määruse „Elamu energiaauditi-
le esitatavad nõuded” kohaselt ja sisaldab energiatõhususe 
arvutust kavandatava rekonstrueerimistöö kohta. Taotluse 
dokumendid tuleb esitada digitaalselt või paberil kahes ek-
semplaris.  

Hoone Eduard Viiralti 7 on hea 
näide korrastatud fassaadist. 

Külly Annus

Kesklinna valitsuse peaspetsialist

Eha Võrk

abilinnapea

Tallinna korteriühistuid projekti „Hoovid korda” kaudu 
toetades muutub linnakeskkond atraktiivsemaks ning 
paraneb siinne elukvaliteet.
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AVASTUSRETK

„Skulptor Adamson istus käsipõ-
sakil oma avara ateljee modellee-
rimislaua taga ja vedas sõrmega 
tolmunud lauaplaadile juba mõnda 
aega lainelisi jutte. Siis võttis ta 
prillid ninalt, hõõrus punetavaid 
silmi ja asus hoolikalt prilliklaase 
puhastama. See oli praegu ainus 
tegevus tema osavatele kätele. Ta 
oli meeleheitel ja tundis, et on oma 
peret alt vedanud. Hinnatud tsaari-
koja soosikust ja akadeemikust oli 
Petrogradi tormiliste sündmuste 
keerises saanud üks paljudest, kelle 
naine pidi tundide kaupa seisma lei-
vajärjekorras. Aasta oli 1917.” 

Amandus Adamsoni elu ja loo-
ming ei olnud sugugi väiksem edu-
lugu kui kujur August Weizenbergi 
oma, millest oli juttu eelmisel korral. 
Nii nagu Weizenbergil, tuli ka Adam-
sonil võidelda raskuste ja tagasilöö-
kidega, kuigi nad alustasid enam-
vähem samast kohast – sealt, kust 
oli võimalik vaid kõrgemale tõusta. 

Lapsepõlv
Amandus Heinrich Adamson sündis 
31. oktoobril 1855 Paldiski lähedal 
Uuga-Rätsepal meremees Johann 
Israel Adamsoni ja Katharina (Krei-
debergi) esimese lapsena. Oma isa 

Amandus ilmselt väga palju ei näi-
nud, sest too sõitis kogu aeg merd 
ja jõudis 1860. aastatel omadega 
Ameerikasse. Seal alanud kodusõ-
jast ta eemale hoida ei saanud, sai 
pärast sõda Ameerika kodakondsu-
se, võttis nimeks John Thompson ja 
elas mõnda aega New Yorgis. 1869. 
aastal teatas ta oma perele soovist 
kodumaale naasta, kuid siia ta ei 
jõudnud. Katharina kasvatas oma 
kolme last üksinda ja teenis elatist 
õmblustöödega.

Ema pani seitsmeaastase 
Amanduse Tallinna toom-vaes-
tekooli, mis oli ühtlasi lastekodu. 
Seal õppis Amandus seitse aastat 
ja seejärel 1870. aasta kevadtalvel 
Tallinna kreiskoolis. Kuidas tekkis 
Amandusel huvi kunsti vastu ja 
miks sai temast kujur, on võimatu 
täpselt öelda, kuid üldiselt konk-
reetsele taandades võib püüda selle 
jälile jõuda. 

Kolmemõõtmeliste kujude val-
mistamine nõuab katse ja eksituse 
meetodil püsivust ja aega. Seepä-
rast peab materialiseeritud kujudele 
eelnema pikalt läbi kaalutud ja konk-
reetseks mõeldud kujund kunstniku 
peas. Soov vaimusilmas kogetu 
käega katsutavaks muuta tuleneb 
ilmselt võimetusest ennast muul 
moel väljendada, kuigi seda nõuab 
sisemine tung. Puidust looma- ja 
inimfiguuride voolimine oli üksilda-
sele ja kinnisele, koolis oma perest 
lahus elavale Amandusele kõige 
parem võimalus tundeid ja mõtteid 
teistele vahendada. Inspiratsiooni 
sai ta selleks ümbritsevast keskkon-
nast – kaunistatud avalik ruum on 
ju kõige kättesaadavam esteetiline 
haridus. 

Tallinna kirikute rikkalik puitde-
koor ja selle voolitud figuurid aval-
dasid Amandusele kindlasti sügavat 
muljet. Tallinna puitplastika mõjud 
avalduvad ka tema kõige varase-
mas säilinud pisiskulptuuris „Aa-
dam”, mis kujutab lamavat meest 
ja valmis 1872. Selleks ajaks oli 

Amandus voolimistööga juba mitu 
aastat tegelnud. Kolm aastat varem 
oli ta 14-aastasena võtnud pähe, et 
temast peab saama kunstnik ning 
sõitnud salaja Peterburi, et astuda 
kunstide akadeemiasse. Kuna ta 
oli kooli vastuvõtmiseks liiga noor, 
tuli tal peagi Tallinnasse naasta ja 
omavolilise koolist lahkumise eest 
ränka karistust kanda. Pärast seda 
tuli Amandus koolist ära ja hakkas 
huvikohast tööd otsima.

Teel kujuriks
1870. aastal sai Adamsonist tisleri-
sell Bergi mööblitöökojas Tallinnas, 
kus ta töötas kolm aastat. 1873 
sõitis ta Peterburi ja proovis jälle 
akadeemiasse astuda, kuid edutult. 
Seejärel töötas ta Bollhageni kuns-
tilise mööbli töökojas ja akadeemik 
Šutovi puunikerdusateljees. 1876 
täitus lõpuks unistus ja ta võeti 
vabakuulajana Peterburi kunstide 
akadeemiasse. Tema skulptuuri-
õpetajaks sai Tartumaalt pärit Ale-
xander Friedrich von Bock. Noorele 
Adamsonile oli Bock soovitanud se-
dasama, mida Weizenbergile: mõel-
gu sügavalt järele, enne kui valib 
kunstniku okkalise elutee, kuid tema 
nõu ei võtnud kuulda ka Adamson. 

Esialgu kulges kõik tõusvas 
joones. Akadeemia nõudmistele 
vastavalt hakkas ta usinalt nikerda-
ma antiikmütoloogia ja piibliainelisi 
kujusid. Siiski leidis ta võimaluse 
luua rannarahva realistlikke port-
reid, milleks pakkus ainest ta enda 
sünnikoht ja mälestused. Ühte- või 
teistpidi kajastus Adamsoni teostes 
mereteema, sageli emotsionaalses 
mõttes. Õpingud lõpetas ta 1879 
suure hõbeaurahaga, mis andis 
õiguse kunstniku nimetusele. Vaba-
kunstnikuks Adamson aga keskha-
riduse puudumise tõttu ei saanud. 

Adamson jäi elama Peterburi ja 
töötas mõnda aega ka puunikerdu-
se õppejõuna. 1887. aastal reisis ta 
Pariisi, kuhu oli juba ammu soovi-
nud minna, et saada loominguks 

Paldiski Pheidias
Amandus Heinrich Adamson (1855–1929)

uusi kogemusi ja vaimset ergutust. 
Prantsusmaa ja Itaalia olid skulp-
tuuris sajandeid eeskuju andnud, 
kuid 19. sajandi keskpaigas kujunes 
uute kunstisuundade tekkimisel Pa-
riis juhtivaks keskuseks. Euroopas 
valitses sel ajal historitsism, mis sai 
inspiratsiooni erinevatest ajaloolis-
test stiilidest. Skulptuuris põimus 
realism barokiga, mille tulemus oli 
maaliliselt mõjuv dünaamiline käsit-
luslaad. Arvukates mütoloogilistes 
ja allegoorilistes skulptuurides kasu-
tati sageli alasti naisefiguuri. 

Adamson elas sisse Pariisi 
kunstimaailma ja liitus seal valitseva 
ametliku kunstisuunaga. Prantslased 
olid talle eeskujuks vormikujundu-
se ja tehnika osas. Eriti imponeeris 
Adamsonile uusbarokile omane sen-
suaalsus ja meeleline ilu. Liikumise 
kujutamine ja mitmefiguurilised kom-
positsioonid muutusid Adamsonile 
tunnuslikeks.

Tunnustus Pariisis
1889. aastal leidis Pariisi Salongis 
märkimist Adamsoni „Igavesti või-
dutsev armastus”, sama aasta maa-
ilmanäitusel mainiti „austavalt” ära 
ka „Esimene piip”. Need pirnipuust 
nikerdatud skulptuurid paistsid teiste 
kunstnike marmor- ja pronksskulp-
tuuride hulgas silma isikupäraga 
ning olid ka teostuselt õnnestunud. 

1891 saabus Adamson tagasi 
Peterburi. Ta töötas vabakutselisena 
ja oli aastail 1901–1904 Stieglitzi 
kunstikoolis puuskulptuuri õppejõud 
(tema käe all õppis ka Konrad Mägi). 
Pariisis omandatud kunstiline tase 
tõi Peterburis palju tunnustust ja 
tellimusi. Kõrgema seltskonna esin-
dajatele meeldis mitte ainult Adam-
soni kunst, vaid neid paelus ka tema 
seltsiv isiksus. 

Peterburis elades külastas 
Adamson sageli kodumaad, veetis 
suved sugulaste juures ning hakkas 
Paldiskisse rajama oma ateljeed. 
1892. aastast tutvustas ta oma 
uudisloomingut Tallinnas F. Was-
sermanni ja J. Steinfelsi raamatu-
kaupluste vaateakendel, kus pandi 
1901. aastal välja ka „Russalka” 
monumendi kavand. „Russalka” 
ingli kuju loomisel oli Adamsonile 
modell 17-aastane neiu Juuli Rootsi, 

kes pärines Paldiskist ja teenis suvel 
1901 kunstniku juures koduabilise-
na. Pika puiklemise peale oli neiu 
nõus poseerima, aidates ühtlasi 
skulptoril savi sõtkuda ja sealt kivi-
kesi välja noppida. 

„Russalka” oli Adamsoni esime-
ne monument ning on jäänud tema 
parimaks. 1893. aastal hukkunud 
soomuslaeva Russalka mälestuseks 
Kadrioru mereranda püstitatud mo-
nument avati suurte pidustustega 7. 
septembril 1902. Paar kuud varem 
oli monumendiga tutvunud Vene 
tsaar Nikolai II. 

Pärast „Russalkat” sai Adam-
son tellimusi monumentide loomi-
seks Venemaal. Kõige grandioos-
semaks pidi kujunema Romanovite 
dünastia 300. valitsemisaastat tä-
histav monument Kostromas, mille-
ga kujur töötas aastatel 1911–1917. 
Veebruarirevolutsioon aga kukutas 
tsaarivalitsuse ja Adamsoni mitme-

meetriste kujude savimudelid jäid 
pronksi valamata.

Augustis 1918 asus Adamson 
elama Paldiskisse. Seitsmendat aas-
takümmet käiv kunstnik uute kunsti-
vooludega enam kaasa ei läinud, 
mis kutsus esile nooremate kunstni-
ke kriitika. Tellimustest tal aga puudu 
polnud, sest peagi hakati kampaania 
korras rajama Vabadussõja monu-
mente paljudesse Eestimaa paika-
desse. Kunstiliselt õnnestunumad 
osad on skulptuurid, monumentides 
tervikuna häirib silma arhitektuurse 
ülesehituse kohmakus. 

Adamsoni talent ilmneb kõige 
ehedamalt tema pirnipuust pisiplas-
tikas, milles on tasakaalus teose 
allegooriline sisu, laitmatu tehniline 
teostus ja figuuride vahetu intiimsus. 

Eero Kangor

kunstiajaloolane 

Sonja-Laura Suik

KSG abiturient 

Kadrioru pargi 300. sünnipäevaks 
markeeriti ajalooline Liivoja sild, mis 
on läbi ajaloo sümboliseerinud pargi 
algust. 

1714. aastal ostis Vene tsaar Peeter 
I ära Drentelni suvemõisa, kuhu suun-
dus Drentelni allee – praegune August 
Weizenbergi tänav. Milline oli tol ajal 
ülesõit üle merre suubuva Liivoja, ei ole 
meile teada.

Liivoja sild ehitati arvatavasti 1718. 
aastal ning tegemist oli peasissepääsu-
ga Kadrioru parki. Silla ehitamiseks oli 
praktiline põhjus, sealtkaudu veeti pargi 
ja lossi ehituseks vajalikke materjale. 
Väidetavalt olid sillal ka vahisõdurid, kes 
kontrollisid sisenejaid ja jälgisid, et par-
gis ennast korralikult ülal peetakse. 

Liivoja sild vana vahimaja ja lustla 
vahel on ära märgitud esimesel Kadrioru 
parki kujutaval plaanil, mis pärineb 18. 
sajandi keskelt. Esimene piltlik kujutis 
sillast on litograafiatel 1833. aastast. 
Ajavahemikust 1900–1940 pärinevatelt 

fotodelt on näha puidust piirete kõrval 
märksa kapitaalsemaid kiviposte ja me-
tallist piirdeelemente.

Pargi ääres voolanud Liivaoja oli 
Kadrioru pargi linnapoolne piir. Liivaojja 
voolasid linnarahva solgi- ja pesuveed 
ning ebameeldiva lõhna peatamiseks 
suunati esimese vabariigi ajal vesi maa 
alla torudesse. Liivaoja on jäänud maa 
sisse ja seetõttu paljud ei teagi, et nii-
sugune oja on olemas. 2016. aastal 
August Weizenbergi tänava remondi 
käigus avanes pilt maa-alusest Liivoja 
silla säilinud kaarestikust ja tunnelist. 
Lähtudes ajaloolistest materjalidest ja 
uuringutest sild markeeriti. Selleks rajati 
silla piirete dolomiitpostid ja sepispiire, 
piirdepostide vaheline ala kaeti puittasa-
pinnaga. Samuti paigaldatakse Liivoja 
silla kujunemise lugu kajastav stend. 
Silla markeerimise projekteeris OÜ Loo-
tusprojekt ja ehitas Mefab OÜ. 

Kadrioru saksa gümnaa-
siumi abituriendid ja õpe-
tajad tegid Eesti Vabariigi 
100. sünnipäeva puhul 
näituse „Ajarännak: 100 
aasta lood”. 

Väljapanek annab õpi-
laste toodud esemete ja 
kogutud intervjuude kaudu 
hea ülevaate Eesti algus-
aegadest kuni tänapäevani. 
Lõpuklassi õpilased kogusid esemeid, pilte ja kirjalikke mälestusi aastatest 
1918–2018 ning intervjueerisid esemete omanikke või nende pereliikmeid, 
et täiendada näitust isikulugudega. Näituse juures kasutatakse samuti kogu-
tud väärtuslikku videomaterjali intervjuudest inimestega, kes mäletavad nii 
nõukogude kui ka varasemat aega Eesti ajaloost.

Näitus on avatud 1.–23. veebruarini gümnaasiumi Oru maja (Gonsiori 
38) 1.–4. korrusel. Lisaks korraldasid abituriendid 2.–8. veebruarini „muu-
seumitunde” ehk õpilaste endi kokkupandud haridusprogramme noorema-
tes klassides. Noored peavad kursuse jooksul ka blogi aadressil 100aastat- 
eestit.wordpress.com/. Ootame kõiki huvilisi!

Ajalooline Liivoja sild Saja aasta lood

Russalka. Autori foto

Amandus Adamson. Eesti 
kunstimuuseumi kogust.

Kati Veski 

Fotodel vana ja uus 
Liivoja sild.
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Jakob Westholmi 
gümnaasium 120
Noppeid ajaloost

1898 alustas Wittenhofi uulitsas (Endla 29) Juhan Umb-
lia juhatusel tegevust Tallinna Väikelastehoiu Seltsi kool 
vaesemate eesti soost agulipoiste harimiseks.

1903 tuli õpetajaks noor aateline virulane Jakob West-
holm. 

1905 sai kooli juhatajaks Jakob Westholm, kes seadis 
eesmärgiks muuta kool parimaks Tallinnas. „Ainult kõige 
parem on piisavalt hea minu poistele!”

1913 valmis üle 30 000 kuldrubla maksma läinud kooli-
maja Kordese uulitsas (praegune Kevade 4).

1917 kehtestas Jakob Westholm kooli õppekeeleks ees-
ti keele.

1919 võitles Vabadussõjas 60 Westu poissi. 

1923 täitus Jakob Westholmi tahtmine – kool muudeti 
Jakob Westholmi poeglaste õigustega erahumanitaar-
gümnaasiumiks. Vormimütsiks sai musta randiga kirsi-
punane tekkel, märgiks kuldne tammetõru, mis hiljem 
paigutati kolmnurga sisse. 

1928 valmis kooli kunagise õpetaja Kristjan Raua ja 
vilistlase Paul Luhteina kavandi põhjal sini-kirsipunane-
kuldne lipp. Deviisiks sai per aspera ad astra (ld – läbi 
raskuste tähtede poole) 

10. märtsil 1935 suri Jakob Westholm. 

1940 valmis Baltikumi moodsaim, 450 000 krooni 
maksnud koolimaja aadressil Kevade 8. 
Nõukogude okupatsioon lõpetas 17. augustil JWG tege-
vuse, alates 7. klassist liideti kool prantsuse lütseumiga 
Tallinna 7. keskkooliks, noorematel poistel võimaldati 
õppida Tallinna linna 8. algkoolis, mis paigutati äsja val-
minud koolimajja.

1. märtsil 1941 poolitati 1200 õpilasega 8. algkool ja 
sündis 22. algkool.  
28. augustil viisid Westu poisid Fred ja Sven Ise ning 
Harri Parsman sinimustvalge lipu Pika Hermanni torni, 
kus see sai lehvida ainult ühe päeva. 
30. detsembril muudeti 7. keskkool Jakob Westholmi 
nimeliseks gümnaasiumiks asukohaga Hariduse 3.

1944 sai nõukogude okupatsioonivõimude tahtel koolist 
taas 7. keskkool.

1946 asus keskkooli õigused saanud 22. kool Kevade 
8 hoonesse.

1989 sai 22. keskkool nimeks Jakob Westholmi keskkool.

1996 nimetati kool Jakob Westholmi gümnaasiumiks.

1998 kirjutasid vilistlased Roman Toi ja Jaan Kross koo-
lile hümni „Üks kool”. Estonia kontserdisaalis tähistati 
suurejooneliselt kooli 100. aastapäeva. 
Novembrist 2004 asusid algklassid aadressile Luise 38. 
Kool alustas tööd ühes vahetuses. Algas Kevade 8 hoo-
ne renoveerimine, mis kestis kolm aastat.
1. septembril 2006 alustas kool taas tööd renoveeritud 
koolimajas. Puudusid töö- ja tehnoloogia õpetuse klas-
sid, kool taotles staadioni valmimist ja Amandus Adam-
soni tänavale õppehoone juurdeehitust algklassidele ja 
tööõpetusele.  
Märtsis 2009 tegi Tallinna linnavolikogu otsuse „Paldis-
ki mnt, Kevade ja Amandus Adamsoni tänava vahelise 
kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas”, 
mis võimaldaks ehitada Kevade tänava koolimaja külge 
algklasside õppehoone koos töö- ja tehnoloogia õpetuse 
klasside ja ujulaga.
Juunis 2009 alustas tegevust Jakob Westholmi Sihtasu-
tus.
2011 alustas gümnaasiumiastmes humanitaar-ja reaal-
suuna kõrval riigikaitse õppesuund. Kooli tuli neli esi-
mest klassi ja õpe oli jälle kahes vahetuses. 
2013 alustas tööd Jakob Westholmi muusikakool.

16. veebruar 2018

Ülle Uulma – kooli vaimsuse hoidja
Vilistlaskogu autasustab igal aastal sil-
mapaistvaid õpilasi ja õpetajaid kooli 
laualipuga. Ülle Uulma oli esimene, kes 
selle õpetajatest pälvis. Tema lipu plaadil 
on kiri: kooli vaimsuse hoidja. 

Kuidas sattusite õpetama just Ja-
kob Westholmi gümnaasiumisse? 

Kui ma 1982. aastal viimase kursu-
se üliõpilasena hakkasin otsima kooli, 
kuhu suunamist saada, siis oli mul üks 
kindel soov: tahaksin hakata õpetama 
siinsamas Kevade tänava koolis. Tol ajal 
kandis see nime Tallinna 22. keskkool. 
Valik polnud juhuslik, sest käisin iga 
päev kõrval olevas pargis väikese poja-
ga jalutamas. Sattusin sageli kõnelema 
koolist tulnud lastega ning iga päevaga 
kasvas soov saada õpetajaks just selles 
hallis majas. Läksin kevadel direktori 
jutule. Tema vastas, et noort inimest 
vaja ongi. Sügisel alustasin 2. klassiga 
ja viisin nad keskkooli lõpuni. Imeline 
kogemus kogu eluks! Nüüd on sellest 
möödas 36 aastat ja olen endiselt rõõ-
mus, et saan siin õpetada. 

Kas kool on selle ajaga palju muu-
tunud?

Muidugi on. Välised muutused on 
silmaga näha. Halli maja asemel on meil 
kollane maja. Kui ma kooli tulin, räägiti 
pidevalt remondist. Üle 20 aasta oota-
sime. Renoveeritud hoone sai muidugi 
kena, aga akende puhul on halenaljakas 
see, et pooltes klassides on sentimeet-
rised vahed ja peame talvel aknaid top-
pima nagu vanasti. Keegi ei saa aidata.

Loomulikult muudavad kooli nii aeg 
kui ka inimesed. Sageli meenutame en-
diste kolleegidega kohtudes „vanu häid 
aegu”, kui tehnilised vahendid olid dia-
projektor ja lintmakk... Minu ajal on ol-
nud viis direktorit ja neli õppejuhatajat. 
Kool on palju muutunud. Üks probleem 
on sama – ruumipuudus!

Kas ise olete ka muutunud? Kas 
õpilased on muutunud?

Ikka olen muutunud – vanemaks 
saanud. Positiivne ja hooliv olen endi-
selt, aga ilmselt rahulikum, ei muretse 
kõigi ja kõige pärast nagu enne. Ei är-
ritu enam asjade peale, mida ma ei saa 
muuta. Lihtsalt imestan. Lapsed on küll 
pealiskaudsemad kui varem, ent nad tu-
levad toime. Nutimaailma tagajärgedest 
räägime aastate pärast. Aga see hirmu-
tab mind küll.

Teie kui eesti keele ja kirjanduse 
õpetaja käest on paslik küsida, kas õpi-
laste lugemisharjumus on probleem?

Eks igal ajastul on olnud neid, kes 
loevad, ning neid, kes lugeda ei armasta. 
Neid viimaseid on õnneks vähem. Täna-
päeva lastel on tohutu koormus, ent mul 
on tunne, et nad ei oska sageli oma aega 
planeerida. Nii jäävadki nad lugemisega 
ajahätta. Aga õpetaja rõõm on see, kui 
gümnasist tuleb ja räägib õhinal, et see 
või teine kohustusliku kirjanduse raamat 
sai tema uueks lemmikuks. Siis mõis-
tad, et oled jälle midagi saavutanud.

Milliseid raamatuid peaks olema 
lugenud üks JWG õpilane?

Ükski westholmlane ei tohiks jätta 
lugemata Jaan Krossi „Wikmani pois-
se”. See on ju meie kooli raamat. 

Miks on JWG hea kool?
Kui seda õpilaste käest küsida, siis 

saaks palju erinevaid vastuseid. Mõni 
ütleb, et kooli asukoht on hea, teised 
väidavad, et siin on inimlik õhkkond, 
mõnele meeldivad meie traditsioonid ja 
üritused. Meie kool on mõõdukalt range 
ja mõõdukalt vaba, arvavad paljud. Üks 
vilistlane, kes oli enne teistes koolides 
õppinud, kirjutas oma mälestustes, et 
Westholmis sai ta teada, et õpetaja ja 
inimene võivad ühes eksisteerida. Kas 
pole tore! Muidugi on neid, kellele mingi-

sugune koolikord ei sobi. Aga mina tun-
nen end siin hästi. Mul on nende pikkade 
aastate jooksul olnud kõrval imetoredad 
kolleegid ja õpilased. Kui sa ikka hea 
tundega tööle tuled, siis peab ju hea kool 
olema!

Te olete nende aastate jooksul pal-
ju kooli juubeleid tähistanud. Kas 120 
aasta juubel on eriline?

Kõik juubelid on erilised. Vilistlasi on 

muidugi viie lennu võrra rohkem. Loo-
dan, et kõik leiavad tee Kevade tänava 
koolimajja, et üheskoos ilusaid aegu 
meenutada. 

Pirje Õunpuu 

10.a klass, koolilehe 
Westpost peatoimetaja 

Foto: Krõõt Tarkmeel

Ilusa ilma piknik-kontsert kooliõuel
Jakob Westholmi gümnaasiumis toi-
mub traditsiooniliselt juuni alguses 
algklasside piknik-kontsert koos vane-
matega. 

Pered tulevad piknikutekkide ja -kor-
videga, et ühiselt aega veeta ja möödu-
nud kooliaastast vestelda. Sel päeval 
on kooliuksed avatud ka uutele, sügisel 
kooliteed alustavatele lastele, kel on siis 
võimalik koolimajaga tutvuda ning see-
järel õues piknikut pidada ja kontserti 
kuulata. 

Esinevad kooli ja Westholmi muusi-
kakooli solistid, ansamblid, pillimängi-
jad ja rahvatantsurühmad. Kuulajaid on 
arvukalt. Vaatama-kuulama on oodatud 
samuti Kassisaba asumi elanikud. See 
on sündmus, mis liidab kooliperet ja 
ümbruskonda. 

Kersti Uudelt

Jakob Westholmi gümnaasiumi 
õppejuhataja 

Mida toob tulevik Westholmile?
Gümnaasiumi direktor RANDO KUUSTIK:

Ma usun, et kooli tulevikust rääkides saan kogu koolipere eest öelda: meie 
kõige suurem tulevikuunistus on uue ja modernse juurdeehituse valmimine. Sel-
lest on 20–25 aasta jooksul räägitud, paljud linnavalitsuse koosseisud ja linna-
pead on vahepeal ametist lahkunud, aga lubadused on jäänud. 

Meie siiras lootus on, et praegu muudetav detailplaneering ja pärast seda 
väljakuulutatav arhitektuurikonkurss lahendab lähiaastatel kooli kriitilise ruumi-
puuduse. Seda lubadust on kinnitatud järjepidevalt viimased neli aastat. Meil töö-
tavad erakordsed õpetajad, meil on suurepärased õpilased ja vilistlased. Kool on 
aasta-aastalt järjest populaarsem, aga igal aastal on kurb öelda „ei” paljudele pe-
redele, kes soovivad oma lapse haridusteed alustada või jätkata just meie koolis. 

Uue õppekompleksi valmimine juurdeehitusena annaks meie koolile täna-
päevased õppelaborid, muutunud õpikäsituse alusel projekteeritud õpperuumid 
ja sportimisvõimalused, mis nüüdisajal on uus normaalsus. Koolil on tulevikuks 
suured plaanid, soovime eelisarendada oma gümnaasiumi õppesuundasid, mil-
leks on humanitaar- ja reaalained ning riigikaitse. Järk-järgult avardame keele- 
õppe võimalusi, suurendades õpetatavate keelte arvu. 

Usun, et Jakob Westholmi kunagine unistus tegutseda täistsüklikoolina on 
elujõuline ka 30 aasta pärast, mil kool tähistab oma 150. sünnipäeva.

Kooliõpetaja 
palk tõusis 

Jaanuar tõi Tallinna kooliõpetajatele pa-
rema palga – senise 1050 euro asemel 
on alammäär nüüd 1150 eurot.

 Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, 
gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma 
õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusai-
nete õpetaja, kutseõpetaja ning üldharidus-
kooli pedagoogi töötasu alammäär tõusis 

palgaläbirääkimiste tulemusel 1150 euroni 
kuus. Põhikooli ja gümnaasiumi direktori 
töötasu alammäär sõltub õpilaste arvust: 
kuni 350 õpilasega 1675 eurot; 351–700 
õpilase puhul 1860 eurot; 701–900 õpila-
sega 2045 eurot ja üle 900 õpilase 2230 
eurot. Samuti on munitsipaalkutsekooli di-
rektori töötasu alammäär 2230 eurot kuus.

Ülejäänud linnaeelarvest palka saavate 
haridustöötajate ehk lasteaia- ja huvikoo-
lide juhtide, pedagoogide ning õpetajate 
abide osas läbirääkimised veel jätkuvad. 
Viimati kasvasid üldhariduskoolide, huvi-
koolide ja kutseõppeasutuse pedagoogide 
palgad möödunud aasta 1. septembrist, 
mil töötasu alammäär tõusis 1050 euroni.
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E, 5. märts kl 14 KONTSERT 
Esineb solistide ring Harmoonia Vene 
Kultuurikeskusest, juhendaja Eleonora 
Tšerepanova.
                                              
N, 8. märts kl 14 NAISTEPÄEVAKONTSERT
Daame tervitab meesansambel Vikero, juhendaja 
Paul Ruudi. Osavõtuks palume registreerida 
infolauas.                                                      

N, 15. märts kl 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA
Ootame kevadet tantsu ja lauluga!
Tantsuks mängib Liivabänd, juhatab Aare Pehka.

N, 22. märts kl 12 KESKLINNA TEABEPÄEV – 
KUULMISABIVAHENDID
Korraldab Kesklinna sotsiaalkeskus koostöös
vaegkuuljate ja kurtide abivahendikeskusega 
Kadrimardi. Anname nõu ja abi igale vaegkuuljale 
talle vajalike kuulmis- ja teavitusabivahendite 
valikul ning kasutamisel. Tutvume, proovime ja 
soovi korral tellime. Kadrimardil ei ole järjekordi 
kõrva- ega perearstidele. Näitame kuulmispuudega 
tööotsijatele vajalikke tehnilisi võimalusi tööks 
kuulmis- ja teavitusabivahenditega. Nõustame 
tööandjaid, kes võtavad tööle vaegkuulja või kurdi 
ja näitame olemasolevaid lahendusi. Räägime, mis 
on ühist kuulmisaparaatidel, peokingadel ja saksa 
või inglise keelel. Tule kuulama, siis saad teada!
 Kohale saab bussidega nr 17, 17a, 54 – 
„Olümpia” peatus. Täpsem info Kesklinna 
sotsiaalkeskusest tel 646 6123 ja keskusest 
Kadrimardi tel 511 5340.

E, 26. märts kl 14 RAHVATANTSURÜHM 
HÕBEKIHAR 30
Juhendaja Linda Ehatamm, akordionil Toomas 
Ehasalu. Hõbekihar tähistab oma juubelit 
kontserdiga linnarahvale.
 
N, 29. märts kl 12.30 KONTSERT-MÕTISKLUS
ÜLESTÕUSMISPÜHADE OOTUSES                                                         
Mõtiskleb Oleviste koguduse pastor Ülo Niinemägi.
Muusikalised vahepalad: Reinu Karjatse (laul ja 

kitarr) ning August Sarrap (laul ja kontrabass).              
                                                                                                                            
AVATUD TAIMI PITSI NÄITUS „100 RISTPISTES 
PILTI” 
Taimi Pitsi saab maikuus 85-aastaseks. Ta on 
teinud eluaeg näputööd – kudunud, heegeldanud, 
õmmelnud. Viimased 25 aastat on lemmik olnud 
tikkimine ehk „nõelravi”, nagu ta oma hobi 
ise nimetab. Näitus on kingitus Eesti Vabariigi 
sajandaks sünnipäevaks ning välja on pandud 
jõulu- ja perepildid, natüürmordid, samuti pildid 
lilledest, lindudest ja liblikatest. Lisaks üks 
boonuspilt ehk „seeme”, et kestaks Eesti Vabariik 
ja kangete eesti naiste käsitöö! 

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

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

Juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. Vajalik 
eelnev registreerimine infolauas või tel 646 6123 
(tasuta).

15.03 kl 10–12 kolesterooli ja veresuhkru 
mõõtmine. Palume eelnevalt registreerida 
valvelauas või tel 646 6123 (tasuta).
     
Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kl 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: 534 55 026

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE MÄRTSIKUU ÜRITUSED

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

OPNERI MAJA 15. VEEBRUAR / MÄRTS
• L, 17. veebruar kell 18

 KONTSERT � Lepatriinu ja Taavi Paomets
 Hopneri Majas on tulemas Lepatriinu jaoks täies-

�  esmakordne kontsert. Nimelt ei astu Lepatriinu 
üles üksi ega bändiga, vaid oma väga kalli venna 
Taavi Paometsaga, kes enim on tuntud ansamb-
list Avoid Dave. 

 Pilet 15/12 eurot saadaval Pile� levis ja 1 tund 
enne algust kohapeal 15 €.

• K, 21. veebrur kell 18

 LOENGUSARI �Teadlik toitumine ja elus� ili põ-
himõ� ed”. Alates 21. veebruarist iga kahe näda-
la järel toimuvad järgmised viis loengut:

 · „Teadliku toitumise ja elus� ili põhimõ� ed”
 · „Mikro- ja makrotoitained”
 · „Stressi mõju”
 · „Allergia ja toidutalumatus”
 · „Toiduvalmistamise töötuba”
 Loengusarja hind 36 €. Info ja registreerimine: 

heleri@hopnerimaja.eu  või tel 645 5321

• R, 9. märts kell 18

 VANADE TANTSUDE KLUBI 
 Ootame kõiki tutvuma vanade seltskonnatantsu-

dega! Juhendaja Madli Teller. 
 Sisseastumistasu 5 €.

• R, 9. märts kell 19

 KONTSERT – Mari Kalkun
 Novembris viienda albumi „Ilmamõtsan” aval-

danud laululooja muusika on uuslooming, mis 
toob kaasaegse pärimusmuusika austajaile ala�  
avastamisrõõmu. Mari Kalkun oskab enda uus-
loomingu ja viited pärimusele siduda sedavõrd 
loomulikult, et piir nende kahe vahel kaob. Tee-
mad, mis läbivad Mari loomingut, on üldinimli-
kud – tema muusika on justkui pelgupaik, kust 
ta ammutab rahu ja kindlust pakkudes seda ka 
teistele. Pilet 15/12 € saadaval Pile� levis ja tund 
enne algust kohapeal 15 €.

• T, 13. märts kell 18

 MAAILMARÄNDURITE KLUBI. Esimesed eestla-
sed Ten�ing Hillar� Everes�  maratonil (2017) –

 Erkki Etverk ja Kristo Kokk. Ekstreemse Everes�  
jooksumaratoni start asub merepinnast 5362 
m ja fi niš 3540 m kõrgusel. Stardipaika jõudmi-
seks läbivad osalejad 11-päevase matka Everes�  
baaslaagrisse, mis paneb nii mõnegi jooksja vas-
tupidavuse tõsiselt proovile. Sissepääs 2 €.

KURSUSED
• Hopneri Maja Hobiteater ootab uusi liitujaid. 

�rupp käib koos  teisipäevi� , algusega kell 18. Ju-
hendaja Meelis Sekk. Osalustasu 18 € kuus. Info 
ja registreerimine: info@hopnerimaja.eu

• Hopneri Maja Noorte Vanamuusikastuudio 
ootab juurde uusi liikmeid! Proovid toimuvad 
igal esmaspäeval kell 16.30–18.00. Keskaja ja 
renessansi muusika interpretatsiooni alustega 
tutvumine, laul ja pillimäng, kontserdid. Õpetaja 
Maria Staak (vanamuuskaansambel Rondellus). 
Kuutasu 20 € kuus. Info ja registreerimine: 

 info@hopnerimaja.eu või tel 645 5321

• Laste jooga 
 Kolmapäevi�  kell 14.30. Juhendaja Kalli Suga
 Info ja registreerimine: info@kallikodu.ee

• Hõbedased hetked – joogatunnid seenioridele
 Neljapäevi�  kell 11. Juhendaja Kalli Suga
 Info ja registreerimine: info@kallikodu.ee või 

5560 1768

KUNSTIPÖÖNING
Anu Purre Kuns� stuudio
Esmaspäev kell 18 – Kuns� stuudio
Teisipäev kell 12 /18 – Kalligraafi a (algajad)
Kolmapäev kell 18 – Kuns� stuudio
Neljapäev kell 12 /18 – Kalligraafi a (edasijõudnud)
Info ja registreerimine: anu.purre@gmail.com
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KIRSTI VERTIKOVA 
ARVO HALJAK 
VALENTINA STULOVA 
MARK KAMENEV 
VLADIMIR SINITSYN 
GALINA KIRILLOVA 

IRIS-MALL KLAAS 
NIINA KAZBEKINA 
ARNE-LEMBIT KÖÖP 

80
KAI-REET KAJARI 
LEONID GRIGORJEV 
RAISA MOSHINA 
KALJU SAARD 
YRJÖ JUHANI HAARNI 
LAINE KRUSTEIN 
ROSA PEREZ 
IRINA VIIKHOLM 
NONNA SUMENKOVA 
UUDI TAMME 
BRUNHILD-DOROTHEA  
TIESENHAUSEN 
ANNA KARPOVA 
EVI KALLASTE 
REET OTS 
ELSA LIPPMAA 
URMAS-ÜLET RÄTSEP 
NINA RUDNEVA 
REGINA ERNIST 
MARIA TJURINA 
LIILI KUPITS 
ERICH LINNUSAAR 
JAAN KABIN 
LJUDMILA BALAN

Palju õnne!

*Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist Kesklinna Sõnumites, siis palume sellest vähemalt 
kaks kuud varem kirjalikult teatada aadressil Kesklinna Sõnumid, Nunne 18, Tallinn 15058 või  
e-kirjaga kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

KODULINNA MAJA ANNAB TEADA
Sarjas „Väärtus”:

pühapäeval, 18. veebruaril kell 
14 läheme külla linnavalitsusele, 
teejuht on abilinnapea Andrei 
Novikov;

pühapäeval, 25. veebruaril kell 
14 aitab Enn Lillemets mõista 
Pallast;

pühapäeval, 4. märtsil kell 14 on 
võimalik uudistada vast renovee-
ritud Maarjamäe lossi – üht osa 
ajaloomuuseumist.

Märtsis on veel kavas külaskäi-
gud linnateatrisse, Stenbocki 
majja ja kaitseväe kalmistule.

Kõikidele „Väärtuse” sarja 
tutvumiskäikudele tuleb eelnevalt 
registreerida Kodulinna majas 
(Gümnaasiumi 3, telefon 644 
9867).

Muud askeldused:

17. ja 18. veebruaril peame 
järjekordset pudi-padi laata. 
Seekord on tavapärase kauba 
– käsitöö ja kodukaup – kõrval 
saada ka toredaid klaasist asju ja 
Uma Meki igasuguseid põnevaid 
tooteid: moose, näkse, taimetee-
sid, mahlu, želeesid jpm.

26. veebruaril kell 18 tuletame 
sünniaastapäeval meelde Kodu-
linna maja head sõpra Ott Arderit 
ja vaatame üht videosalvestust, 
kus Ott Arder koos laste ja Rein 
Rannapiga laulab ning loeb 
luuletusi.

28. veebruaril kell 18 on plaanis 
„Ikka ja jälle Patareist”. 1100 
allkirjaga rahvaalgatus anti 
riigikogule üle ja arutame, kuidas 
nüüd edasi.

Kodulinna majas on väljas näitus 
Sirje Maris Horma piltidest. Need 
on müügiks. Kogu laekunud raha  
läheb Eesti Rahvuskultuuri Fondi  
juures olevasse allfondi „Mäles-
tus”, mille asutasime mitu aastat 
 tagasi plaaniga hakata välja and- 
ma stipendiumi restaureerimist 
õppivale noorele. Tahaksime 
väga hakata juba koostama kan-
didaatide nimekirja ja seepärast 
ootame pilte ostma inimesi, 
kes saaksid ja tahaksid toetada 
noorte õpinguid. 

Kolmapäeviti kell 18 korrastatak-
se Kodulinna majas filmiarhiivi 
ning kes sel ajal sisse astub, võib 
maha istuda ja filme vaadata. 
Samal ajal peame ka plaane, kui-
das tähistada kevade saabumist 
20. märtsil. Paljud asjad on juba 
selged, kuid nutikat nõuannet 
kuulatakse alati.

Tiina Mägi

Lumemurdja konkurss kestab veel kuu  
Kuni 16. märtsini toimuv konkurss 
„Tallinna linna lumemurdja” selgi-
tab korteriühistute ja erakinnistute 
puhastusaladel töötavate maja-
hoidjate seast parimad. Kandidaate 
võivad esitada kõik linnaelanikud.

Hindamine on kahes etapis: 
linnaosade valitsused tutvuvad 

esitatud kandidaatide hooldatud 
puhastusaladega ja küsitlevad ela-
nikke. Eeskujulikumate lume- ja 
libedustõrjet tegevate ning kinnistu 
heakorda tagavate majahoidjate 
nimed edastatakse korraldustoim-
konnale, kes langetab parima osas 
lõpliku otsuse. 

Konkursi tulemusena välja sel-
gitatud eeskujulikumale majahoid-
jale antakse „Lumemurdja 2018” 
tiitel, lisaks tunnustatakse veel kahte 
majahoidjat. Korraldustoimkond 
langetab otsuse ja avalikustab au-
hinna saajad Tallinna veebilehel 
märtsikuus. 

16. veebruar 2018
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Noortekeskuse vabatahtlike 
klubi ootab

Sellel aastal otsib klubi aktiivselt 
uusi liikmeid, keda huvitab vaba-
tahtlik töö, kasulikud teadmised ja 
uute sõpradega lõbusalt vaba aega 
veeta. Klubi tegevusplaani kuuluvad 
tänavu mitmekesised ja kasulikud 
ajaveetmise võimalused, nagu es-
maabikoolitus Tartu Aegruumis, 

vabatahtlik töö toidupankades, hea-
tegevuslaada korraldamine ja palju 
muud.

Tubli töö eest korraldatakse 
klubi liikmetele motivatsiooniüritusi 
kogu aasta jooksul. Klubi hooaja 
avapauk kõlab 7. märtsil Kesklinna 
noortekeskuses, kuhu on oodatud 

kõik huvilised ja uudishimulikud 
noored, kes tahaksid vabatahtlike 
klubi ning selle tegevuste kohta roh-
kem teada saada. Küsimuste korral 
võib pöörduda ka otse klubi tege-
vust koordineeriva noorsootöötaja 
poole aadressil ivar@tallinnanoo-
red.ee või helistades 641 0021. 

„Eesti Vabariik 100” – juubeli 
vääriline teos

Meie riigi juubeli puhul ilmunud 
„Eesti Vabariik 100” võtab samm-
sammult kokku Eesti omariikluse 
sada aastat nii sõnas kui ka pildis. 
Siia on koondatud kõik oluline, mis 
iseloomustab Eesti Vabariiki.

Põhjalik entsüklopeediline teos 

annab ülevaate sellest, kuidas jõuti 
omariikluseni ja rajati Eesti Vaba-
riik. Samuti saab teada, kuidas ise-
seisvus kaotati, mis toimus eksiilis 
ja okupeeritud Eestis ning kuidas 
omariiklus taastati ja Eesti Vabariik 
uuesti üles ehitati. 

Koguteos käsitleb põhjalikult 
Eesti riigikorda, haldusjaotust, rah-
vastikku, ajalugu, majandust, loo-
dust ja loodushoidu ning erinevaid 
kultuurivaldkondi (sealhulgas meie 
omapärast ja traditsioonirikast rah-
vakultuuri) ja sporti. Põhjaliku vaat-
luse all on eri maade väliseestlaste 
kogukonnad ning nende kultuuriline 
ja poliitiline tegevus eriti ajal, mil 

Eesti Vabariik oli okupeeritud.
Koguteose „Eesti Vabariik 100” 

loomisel on osalenud kokku üle 260 
koostaja, toimetaja, retsensendi ja 
konsultandi. Raamat on illustreeri-
tud enam kui tuhande tänapäevase 
ja ajaloolise fotoga ning arvukate 
kaartide, skeemide ja tabelitega.

Eesti Vabariik 100 juubelilogo 
kandev raamat on oluline verstapost 
meie omariikluse raskel, ohvriteroh-
kel ja keerulisel teel, rõhutades aga 
ka meie riigi juubeli tähtsust ning tõs-
tes esile eesti keelt ja kultuuri. 

Suures formaadis 400-lehekül-
jeline kogumik pidulikus köites. TEA 
Kirjastus.

HUVITAV  RAAMAT

16. veebruar 2018

Veebruar
Legolabor

Pinxi  võist lus  

Kultuuriõhtu:  Eest i

Õhuhoki  turni ir

Vabatahtlike klubi avaüritus

Kultuuriõhtu: Itaalia

AVATUD: E-R 14.00-20.00 
RAUA 23 

KESKLINN@TALLINNANOORED.EE 
 

@TALLINNANOORED

Naistepäeva tähistamine

(eelregistreerimisega ivar@tallinnanoored.ee)

Noortekeskuste vaheline karaoke 

turniir

Märts

Karaoke
2015. aastal asutati Kesklinna 
noortekeskuse vabatahtlike klubi. 
Nüüdseks on klubis üle 40 liikme. 

NÄITUS „LOOSUNGID ISESEISVUMISE TEEL”
16. veebruar kell 15
Uus näitus tutvustab loosungeid, mida kasutati võitluses iseseisvuse eest. Need on ühtviisi naljakad ja 
tõsised, aga ka inspireerivad. See on ajalugu loosungites. Näitus on üleval augustini.

KÜLALISÕHTU – JUHAN AARE
2. märts kell 15
Elu telekaamera ees ja taga. Poliitik, filmimees, ajakirjanik, fosforiidisõja kangelane Juhan Aare jagab 
oma mõtteid ja kogemusi minevikust ja olevikust.

RAHVARINDE MUUSEUMI FILMIPÄRASTLÕUNA
9. märts kell 15
Vaatame filmi „Klassikokkutulek” (2016). Kooli lõpetamisest on möödas 25 aastat ja kolm klassivenda 
asutavad end vastumeelselt kokkutulekule. Mart, Toomas ja Andres on tavalised tublid ja toredad 
mehepojad, kelle elus on kõik pealtnäha korras, aga ometi on eredaimad unistused jäänud kas 
saavutamata või vajunud kaugele unustuse hõlma. Et ennast argirattast 
korraks välja tõmmata, otsustavad semud üritusele eelneval nädalavahetusel 
linna peale minna ja tunda end taas 18-aastastena. Ometi on maailm 
aastatega kõvasti muutunud. Pole midagi naljakamat keskealistest meestest, 
kes püüavad meeleheitlikult olla nooremad kui kere kannatab. Pole seega 
sugugi üllatav, et Tallinna ööelus toimub tol õhtul nii mõndagi piinlikku.

RAHVARINDE MUUSEUMIS

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

Eesti mesi 
on hea!

MTÜ Eesti Meetootjate Ühendus kingib vabariigi juubeliks 100 kg 
mett AS Hoolekandeteenused Tapa Kodule, Pärnu Laste ja Noorte  
Tugikeskusele ning Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste 
Ühendusele. Kingitus antakse üle meepäevadel Lillepaviljonis  
10. märtsil.

Meepäevadel saab maitsta suurepärast eestimaist mett ja 
kuulata loenguid organismi tugevdamisest mesindussaadustega  
jt loodusravi võtetest. Teave loengute kohta www.eestimesi.ee, 
6014 778, 5566 2649. Kõik on oodatud Lillepaviljoni 10. ja  
11. märtsil kell 10-17! 

Meetootjad tähistavad Eesti 
juubelit kingituse ja mee- 
päevadega Lillepaviljonis.
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Юбилейные торжества начнутся в 
понедельник и продлятся до конца 
недели. Мероприятиями будут ох-
вачены различные места в Эстонии 
и принять в них участие смогут все 
желающие. В Хаапсалу будут вру-
чаться государственные премии в 
сфере науки и культуры, а в Нарве 
– государственные знаки отличия. 
Президентский прием состоится в 
Тарту, в Эстонском национальном 
музее, а парад Сил обороны – на  
площади Вабадузе в Таллинне. 
Манифест о независимости будет 
зачитан точно так же, как и сто лет 
назад, 23 февраля в Пярну. 

Ниже приводятся важные со-
бытия из программы юбилейной 
недели, которые состоятся в Тал-
линне и из которых каждый может 
выбрать подходящее для себя.  

19 февраля
В 12.00 торжественное открытие 
на Тартуском шоссе, 1 (место на-
хождения бывшего здания Худо-
жественной академии). Здесь 100 
лет назад впервые собрался Ко-
митет спасения и в последующие 
дни составил манифест о незави-
симости. На церемонии выступит 
премьер-министр Юри Ратас, со-
стоится урок истории Яака Юске, в 
сопровождении оркестра Сил обо-
роны пройдет марш участников к 
зданию Банка Эстонии. 

В 13.00 в зале независимости 
Банка Эстонии состоится презента-
ция юбилейной монеты достоин-
ством 2 евро, которая будет отче-
канена в количестве чуть более 1,3 
млн штук. В программе инсцени-
ровка Лооне Отс. Продажа юбилей-
ной монеты будет проходить в зале 
независимости до 17.00.  

В 14.00 в центре Solaris, в ма-
газине   Apollo состоится презента-
ция первой книги из серии  EV100 
«Сто лет Эстонского государства», 

авторами которой являются Март 
Лаар и Тоомас Хийо. 

24 февраля
В 7.33 торжественный подъем го-
сударственного флага на Тоомпеа. 

Утром в День независимости 
всех ждут в Губернаторском саду 
на торжественную церемонию 
подъема государственного флага. 
С речью выступят председатель 
Рийгикогу Эйки Нестор и абитури-
ент Таллиннской Реальной школы 
Матиас Кюбар. С благословением 
выступит архиепископ ЭЕЛЦ Урмас 
Вийлма. Депутат Рийгикогу Айн 
Лутсепп зачитает манифест о не-
зависимости. Выступят Эстонское 
общество мужской песни и оркестр 
полиции и погранохраны, исполни-
тели народной музыки и танцев. 

В 9.00 к монументу победы в 
Освободительной войне будут воз-
ложены цветы, с речью выступит 
премьер-министр Юри Ратас.

В 11.00 парад Сил обороны на 
площади Вабадузе. 

В 12.00 выставка военной тех-
ники на площади Вабадузе.

С 11.00 до 13.00 семейный 
день  «Здесь дом» в музеях А. Х. 
Таммсааре и Э. Вильде Таллиннско-
го центра литературы.

В 13.00 общегосударственная 
акция «Минута Эстонии», куда все 
могут прислать фотографии.   

В 14.00 показательное сра-
жение на тему Освободительной 
войны в Военном музее в Виймси.  

В Летной гавани в Таллинне 
открывается выставка Эстонского 
морского музея «100 лет под ки-
лем».

25 февраля
В 10.30 состоится викторина уча-
щихся Реальной школы и других 
школ на тему истории Эстонии. 

В 12.00 торжественный акт в 

Реальной школе в память о первом 
собрании Временного правитель-
ства 25 февраля 1918 года. В про-
грамме исторический спектакль по 
пьесе Карла Мартина Синиярва.   

В 14.00 выступит премьер-
министр Юри Ратас и с лестницы 
Реальной школы будет зачитан 
манифест о независимости.  

В 14.30 начнется шествие к 
монументу победы в Освободи-
тельной войне. Выступят хоры и 
будут зажжены свечи. 

Управа Кесклинна
организует во время юбилейной 
недели Эстонской Республики при-
ем в честь учителей нашего райо-
на, который состоится 21 февраля в 
стеклянном зале Певческого поля. 
22 февраля старейшина района 
выразит признание самым актив-
ным квартирным товариществам. 
28 февраля вечером партнеры по 
сотрудничеству управы Кесклинна 
приглашены на благодарственное 
мероприятие. 

Юбилейная неделя нашего государства
Мероприятия, посвященные 100-летней годовщине Эстонской 
Республики, проводятся уже начиная с прошлого года, но кульминация 
наступит на предстоящей неделе. С конца января десятки людей обращались в управу Кесклинна с одним и тем же 

вопросом: долго ли еще простоит ель на Ратушной площади? Большинство интере-
совавшихся сразу спешили объяснить, что лично они против елки ничего не имеют, 
даже наоборот, она вызывает у них должное зимнее настроение, которое так и не 
появилось в Рождество из-за погодных условий. 

Если сначала мы планировали тихо увезти ель с Ратушной площади, как только 
минует январь, то поток вопросов подтвердил, что просто так ее убирать нельзя. 
Ясно при этом было и то, что жить елке осталось уже недолго.  

Во-первых, чем ближе к весне, тем больше солнечного света, от которого ель 
понемногу «устает» и ее ветки начинают осыпаться. Во-вторых, было бы странно, 
если бы во время празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики, когда 
на площади Вабадузе будут маршировать солдаты Сил обороны и Кайтселийт, на 
Ратушной площади стояла бы одинокая рождественская ель, установленная здесь 
еще в ноябре. Вряд ли сиротливая елка на старейшей площади страны была бы 
подходящим подарком к годовщине государства. 

Однако отсюда возникла идея: а если елок там будет больше?  Побывавшие 
зимой в Старом городе люди знают, что ель на Ратушной площади не является 
единственным его природным украшением. Улицы Вене, Виру и Рюйтли полны ма-
леньких красивых елочек. Так мы и поняли, что ель может оставаться на Ратушной 
площади только в том случае, если она там не одна, а вместе со множеством дру-
гих. Точнее, если их двести плюс одна.  

И появилась договоренность с руководителем учреждения Kadrioru Park Айном 
Ярве о том, что привезенные его командой в Старый город маленькие елочки бу-
дут перенесены на Ратушную площадь, где они составят целостную композицию с 
представительской городской елью. Поскольку приближалась Масленица, мы объ-
единили создаваемую из елок композицию с этим народным праздником, устроив 
на Ратушной площади Масленичный лабиринт. Композиция останется на Ратушной 
площади до начала юбилейной недели нашего государства. Мы хотели бы, чтобы 
вдобавок к увлекательному и притягательному месту это стало бы символом вто-
ричного использования – и почему бы и не возрождения, весна ведь не так уж и 
далеко!  

Время покажет, что станет с рождественскими елочками, а вот будущее боль-
шой ели весьма захватывающее. Когда дерево уберут, то из его ствола напилят чур-
ки для костра, которые мы подарим району Пирита. Там они помогут согреть народ 
на огненном фестивале в развалинах Пиритаского монастыря вечером 23 февраля. 

Мы хотим быть свидетелями формирования красивой традиции, когда ель с 
Ратушной площади после рождественских праздников всегда будет обретать вто-

рую жизнь и возрождаться тем или иным образом 
в качестве нового подарка горожанам. На этот раз 
мы сделаем из нее подарок к юбилею нашей стра-
ны и надеемся принести этим радость и душевное 
тепло всем жителям и гостям города. 

Насколько патриотичной может 
быть рождественская ель?

Следующий номер газеты Kesklinna Sõnumid выйдет 16 марта

Владимир Свет

старейшина района Кесклинн

Эстонскому государству вот-вот 
исполнится сто лет. Это много или 
мало?

Мало, если сравнивать с возрас-
том наших соседей по Балтийско-
му морю – Королевством Дании с 
1000-летней историей. Много, если 
поставить его рядом со многими мо-
гучими империями, давно исчезнув-
шими с лица земли. 

Любое маленькое государство 
хрупко. Столетний рубеж тем более 
замечателен, что существование ма-
ленького государства всегда могут 
поставить под сомнение.

Но в любом случае мы здесь. 
Живые и свободные. В безопасности 

и развитии. Следя за беспокойными 
новостями из разных точек земного 
шара, мы живем с сознанием того, что 
Эстония все-таки спокойное место.

Да,  по уровню жизни нам еще 
есть куда стремиться, потому что нам 
нравится сравнивать свою страну с 
северными соседями. Неудовлетво-
ренность – это движущая сила, но мы 
должны оставаться объективными, 
видеть движение вперед, замечать 
ежедневные небольшие шаги в на-
правлении к лучшему государству, 
городу, району и месту жительства. 
Это хорошо, что нашими соседями 
являются одни из самых развитых 
государств в мире.

Приятно сознавать, что эконо-
мика Эстонии опять на подъеме и 
среди нас все больше тех работников, 
которые могут утверждать, что их 
зарплата за последние пару лет уве-
личилась. Также приятно сознавать, 
что в Таллинн приезжает все больше 
гостей из-за рубежа. Большое зна-
чение имеет и наше культурное раз-
витие, успехи нашей театральной и 
концертной жизни.

Столетие республики означает, 
что век государства дольше века че-
ловека, который в состоянии вспом-
нить его рождение. Сто лет назад вера 
в возможность существования Эстон-
ского государства казалась утопиче-

ской. Теперь же эта утопия пережила 
всех, кто когда-то в ней сомневался. 

Манифест всем народам Эстонии
Нередко подчеркивается, что Эсто-
ния – это национальное государство. 
Это правда, что наша страна – един-
ственная в мире, чьим кровным де-
лом является продвижение эстонской 
культуры. Это есть и останется не-
оспоримой обязанностью Эстонского 
государства. Но сто лет назад оно ро-
дилось благодаря волеизъявлению, 
начинавшемуся с заголовка «Мани-
фест всем народам Эстонии». 

Cоставители не случайно выбра-
ли такое обращение, ведь два первых 

пункта манифеста отсылают к праву 
каждого человека, вне зависимости 
от его национальности, равно как и 
к праву национальных меньшинств, 
оставаться верными своей культуре. 
Мы должны уважать эти важные 
принципы как сейчас, так и в буду-
щем.

Каждый день нас окружают 
критика, ссоры и разногласия. Но со-
гласия всегда было больше, чем раз-
ногласий, и мы успешно справлялись 
с этими разногласиями.

Накануне 100-летия Эстонской 
Республики призываю искать и при-
ходить к согласию, ценить то, что нас 
объединяет, и замечать больше по-

ложительного. Потому что без веры 
в лучшее будущее мы никогда не 
достигли бы этой круглой даты. По-
здравляю вас с годовщиной Эстон-
ской Республики! 

Эстонское государство – от утопии к 100-летнему юбилею 

Начнем вместе встречать день рождения государства!  
В 7.33 утра в День независимости всех ждут в Губернаторском 
саду на Тоомпеа на торжественную церемонию подъема 
государственного флага. 

Да здравствует 100-летие Эстонской Республики!

Таави Аас

мэр Таллинна



Неожиданность  – это ключевое 
слово, которое характеризует все 
театральные работы якутского по-
становщика Сергея Потапова. По 
словам самого Потапова, актеры  – 
это его воины, которые выходят на 
сцену и за него умирают. В Эстонском 
драматическом театре (очевидно, и 
в других) его называют якутским 
шаманом, который осуществил 
здесь две постановки, заслужившие 
внимание публики, – «Оборотень» и 
«Ванапаган». 

Потапов соединяет классику  с 
современным новаторским под-
ходом. Классика – это ведь и есть 
современность. Все повторяется, 
гуманность, любовь и ненависть за-
нимают то же самое место, что и 500 
лет назад.  

Ричард  III Шекспира – храбрый 
воин, но ужасный человек. Его це-
лью является власть, его методами 
– обещания и лицемерное прель-
щение, но его поступки кровавы и 
омерзительны. Он червь, жажду-
щий власти, для которого человече-
ская жизнь не имеет ценности. Цен-
ность имеет только власть и борьба 
за власть.  

На заглавную роль в спектакле 
«Ричард  III» в Русском театре  по-
становщик пригласил Яака Принтса, 
который очень хорошо говорит по-
русски. И все же согласие сыграть 
главную роль в трагедии Шекспира 
предполагало основательную под-
готовку и дополнительную практику 
русского языка. 

Для всех эстоноязычных зрите-
лей на спектакле предусмотрен син-
хронный перевод на эстонский язык. 
Для того чтобы захватывающую по-
становку классики могла смотреть и 
международная публика, в опреде-

ленные дни будет осуществляться 
синхронный перевод на английский 
язык, который читает лучший знаток 
поэзии Шекспира в Эстонии, теа-
тральный педагог и любимая актри-
са Ану Ламп.  
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Для осуществления плана дея-
тельности этого года в рамках 
таллиннской программы «Граж-
данский мир» в городском бюд-
жете предусмотрено 442 470 
евро.

«Программой интеграции на 
широкой основе город желает соз-
дать доверительные отношения 
между различными национально-
стями; обеспечить безопасность го-
рожан, взаимное доверие и спокой-
ную совместную жизнь; объединить 

эстоно- и русскоязычную общины и 
задействовать живущие в Таллинне 
национальные меньшинства в раз-
личных сферах», – сказал вице-мэр 
Вадим Белобровцев.  

В рамках программы «Граж-
данский мир» в течение нескольких 
лет организуются многочисленные 
культурные мероприятия как для 
признания ценности культурного на-
следия национальных меньшинств, 
так и для ознакомления с историей 
и культурой Эстонии и Таллинна. В 

центре внимания – привлечение 
групп меньшинств и особенно со-
действие совместной деятельности 
молодежи. В 2018 году одним из 
основных направлений является 
ознакомление с культурой нацио-
нальных меньшинств, продолжится 
проведение многих традиционных 
мероприятий и добавятся новые на-
чинания.  

8 марта в 18.00 музыканты ждут всех таллиннцев в Ста-
ром городе, в здании Большой гильдии Эстонского исто-
рического музея (ул. Пикк, 17) на бесплатный концерт, 
на котором выступят пианист-виртуоз Кирилл Лисиенко, 
баритон Харальд Вейлер и пианистка Аннели Мерелайд. 
Разумеется, поскольку это Женский день, музыканты 
приглашают на концерт прежде всего дам, но двери от-
крыты для всех.  

Один из лучших молодых пианистов Эстонии Кирилл 
Лисиенко очаровал публику своим особым талантом. Он 
окончил Эстонскую музыкальную академию и Академию 
имени Сибелиуса в Хельсинки по специальности фор-
тепьяно. Аннели Мерелайд по образованию церковная 
органистка, обучалась игре на органе у проф. Рольфа 
Уусвяли и окончила Таллиннскую школу церковной му-
зыки. Харальд Вейлер занимался музыкой с детства. Хотя 

школы классического вокала он не прошел, его баритон 
можно охарактеризовать как несколько жесткий, но в то 
же время пленяющий своеобразием и вдохновенный. 
Помимо классического репертуара, Харальд исполняет 
эстонские и русские народные песни, негритянские спи-
ричуэлс и эстонскую эстрадную классику.

На этом концерте в честь Женского дня музыканты 
подарят публике радость встречи с творческим наследи-
ем Моцарта, Генделя, Шопена, Листа и других известных 
композиторов. Концерт музыканты проводят бесплатно, 
поскольку это подарок к Женскому дню. Кроме того, му-
зыканты в том же составе в четверг, накануне столетне-
го юбилея Эстонской Республики, 22 февраля в 18.00 в 
Эстонском музее театра и музыки подарят всем при-
ятный и более интимный концерт, который тоже будет 
бесплатным. 

Программа «Гражданский мир» 
продолжается    

Классика Женского дня от души и сердца

Не стал исключением и этот год – пре-
мьер-министр Юри Ратас побывал с 
традиционным визитом в Кесклинна-
ском социальном центре 17 января. 
Постоянным посетителям центра он 
уже давно знаком, поскольку еще в 
должности мэра Таллинна в 2005-2007 
годах, а также в дальнейшем, будучи 
вице-спикером Рийгикогу, Юри Ратас 
посещал социальный центр как мини-
мум раз в год. То же самое он сделал в 
прошлом году, являясь премьер-ми-
нистром. Участники этих встреч всегда 
могут получить обзор того, что проис-
ходит в политике, задать вопросы и 
высказать свое мнение.  

Говоря о планах правительства, 

премьер-министр сконцентрировался 
на праздновании юбилейного года, 
чтобы, по его словам, «как можно 
больше этих мероприятий достигло 
каждого молодого человека и каждой 
деревни». В качестве крупных запла-
нированных реформ Ратас подчеркнул 
решения, касающиеся и пожилых лю-
дей: повышение необлагаемого нало-
гом минимума, сокращение очередей 
на лечение и реформа расчета пенсий, 
которая уравняла бы год работы с 
годом пенсионного стажа. Он подчер-
кнул также необходимость вклада в 
развитие сельской жизни и проведе-
ния государственной реформы. 

Самым большим своим ожида-

нием и надеждой глава правитель-
ства назвал увеличение численности 
эстонского народа. «Правительство 
может и должно создавать для этого 
наилучшую среду», – сказал он перед 
аудиторией, которую составляли 75 
слушателей. В прошлом году, по дан-
ным департамента статистики, населе-
ние Эстонии возросло на 3070 человек.  

Премьер-министр нашел время 
в своем плотном графике и для того, 
чтобы ответить на многочисленные 
вопросы. Они касались, например, 
возможности льготного налогообло-
жения, предоставляемого предпри-
нимателю, чтобы привлечь больше 
пожилых людей на рынок труда.  

Сто лет со дня рождения выдающе-
гося и любимого певца, артиста и 
спортсмена Георга Отса исполнится 21 
марта 2020 года. 5 сентября того же 
года – 45-летняя годовщина смерти 
Георга Отса. Для возведения памят-
ника мэрия сформирует временную 
комиссию, которая проведет конкурс 
эскизов и найдет достойное место для 
установки памятника. 

Георг Отс после окончания Тал-
линнского французского лицея в 
1938 году учился в Тондиском во-
енном училище. Недолгое время он 
прослужил в военно-морском флоте 
Эстонии и пару лет проучился на стро-
ительном факультете Таллиннского 
политехнического института. В 1944 
году Отс начал учиться в Таллиннской 
консерватории в классе вокала Тийта 
Куузика. Первым его выступлением 
в качестве оперного солиста была не-
большая роль в «Евгении Онегине» в 
1944 году, вскоре после этого он стал 
самым ценимым солистом эстонской 

оперы. На сцене театра «Эстония» он 
пел начиная с 1951 года и до самой 
смерти. 

Отс обладал необычайным та-
лантом, в его репертуар входило 
более 500 песен на 20 различных 
языках. За 30 лет он исполнил на 
сцене более 70 ролей. Его регулярно 
приглашали выступать в крупнейших 
оперных театрах в то время Ленин-
града и других городов Советского Со-
юза, неоднократно  также в Большом 
театре в Москве. 

Георг Отс – один из самых извест-
ных в мире эстонских музыкантов во 
все времена. Вдобавок к отечествен-
ной публике его любили во всем 
бывшем Советском Союзе и соседней 
с нами Финляндии. Наряду с оперны-
ми ариями он завоевал сердца людей 
десятками популярных песен, таких 
как «Сааремааский вальс», «Я скоро 
вернусь» или «Я люблю тебя, жизнь». 
Творчество многих композиторов 
стало широко известным именно 

благодаря Георгу Отсу. В историю 
эстонского кино он вошел фильмом 
«Между тремя поветриями», сыграв 
в нем таллиннского летописца, пасто-
ра Бальтазара Руссова.  

Георг Отс заслужил ряд самых 
высоких почетных званий и премий, 
в том числе в 1960 году звание На-
родного артиста СССР. В 2014 году его 
посмертно наградили премией «Бал-
тийская звезда», которую по просьбе 
вдовы Георга Отса Илоны Отс на цере-
монии награждения принял маэстро 
Эри Клас.    

 Георг Отс в молодости был также 
выдающимся спортсменом, дважды 
(1939 и 1940) став чемпионом Эсто-
нии в плавании вольным стилем и 
эстафете. Кроме того, он получил две 
серебряные медали на чемпионате 
Эстонии по плаванию (1939) и одну в 
водном поло (1838), а также  трижды 
улучшил рекорд Эстонии. 

У посетителей Кесклиннаского социального центра 
есть возможность как минимум раз в год послушать и 
расспросить Юри Ратаса о политическом годе. 

В конце января городское собрание 
приняло решение установить 
памятник певцу Георгу Отсу к 
100-летию со дня его рождения.  

Новая постановка классики в Русском театре «Ричард  III »  
Шекспира обещает быть современной, динамичной и 
неожиданной.

Премьер-министр посетил 
Кесклиннаский социальный центр

Будет установлен памятник 
Георгу Отсу 

Премьер-министр Юри Ратас 17 января в Кесклиннаском социальном центре.

Яак Принтс, Лидия Головатая, Алина Кармазина и Карин Ламсон на 
репетиции. 

Могучий и ужасный Ричард III

Raepress
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К этому выводу можно прийти благодаря бодрому виду 
и основательным воспоминаниям Владимира Функа, 
которому 24 января исполнилось 100 лет. 

Владимир Функ, обладающий пре-
красной памятью, рассказывает 
захватывающие подробности своей 
долгой жизни. Он родился ровно 
за месяц до Эстонской Республики, 
но в Абхазии, в деревне Верхняя 
Линда, куда переселились с острова 
Сааремаа его предки со стороны ма-
тери. Это было в 1884 году, говорит 
пожилой господин, который носит 
фамилию своего отца, немца по про-
исхождению. 

Его происхождение однако не 
помешало ему участвовать в войне 
против Германии. Он ушел на фронт 
в 22 года, но был ранен под Москвой 
и должен был лечиться 7 месяцев. 
Поэтому он попал на службу в Сред-
нюю Азию, в Алма-Атинское военное 
училище, до того как долгий боевой 
путь привел его в Берлин. «Я тоже 
хотел написать свое имя на стене 
Рейхстага, но там уже не было ме-
ста», – вспоминает он. 

Среди запечатлевшихся в памя-
ти картин  – мертвые тела рейхсми-
нистра пропаганды Йозефа Геббель-
са и его жены Магды вместе с телами 
их шестерых детей, которые были 
отравлены. После войны благодаря 
хорошему знанию языка Владимир 
Функ некоторое время работал учи-
телем в Германии и даже помогал 
там реформировать систему школь-
ного образования.   

Далее он работал учителем 
и директором начальной школы 
Обишково в Ленинградской области. 
В феврале 1952 года переселился в 
Таллинн и с тех пор живет здесь. Его 
жена и двое детей давно умерли. 

Тем больше поддержки и радости 
дарят ему живущая в Таллинне 
внучка Ирина и правнук Роман. Уже 
ожидается и потомок четвертого по-
коления, праправнук Владимира.   

По словам Романа, прадедушка 
до деталей помнит события полуве-
ковой давности и даже более ранние 
и часто их вспоминает. К счастью, 
члены семьи записали его воспоми-
нания. 

Принимая поздравления ста-
рейшины Кесклинна Владимира 
Света, юбиляр уверял, что его до 
сих пор интересует происходящее 
в мире, и поэтому каждый вечер 
он смотрит по телевизору новости. 
«Жизнь ведь сейчас прекрасная, и 
иногда, когда смотришь новости, 
жаль, что наши государственные 
деятели так много спорят между со-

бой», – добавил он.
Хорошее здоровье и горячий 

интерес к жизни пожилой человек 
сохранил, по его словам, благодаря 
режиму питания и сна. «Я всегда ем 
перед основным блюдом немного 
фруктов или ягод и вечером не ем 
ничего, кроме нескольких виногра-
дин. Вечерняя еда не приносит поль-
зы. Спать иду рано и просыпаюсь 
рано», – поделился наш собеседник 
рецептом своего долголетия.

Владимир Функ гордится тем, 
что является ровесником Эстонского 
государства и даже на месяц старше! 
«Я приветствую весь народ Эстонии, 
желаю всем счастья и радости!» Но 
добавляет при этом: «Всего того, что 
мне довелось пережить, ведь сто 
лет – это не десять лет, я никому не 
пожелаю!»

100 лет жизни – это вовсе не предел!  

Проходящий до 16 марта конкурс 
«Снежный терминатор города Тал-
линна» выявляет лучших дворни-
ков, работающих на территориях 
уборки квартирных товариществ и 
частной недвижимости. Кандидатов 
могут представить все горожане. 

Оценивание проходит в два 
этапа: районные управы знако-
мятся с территорией уборки, об-

служиваемой представленными 
кандидатами, и опрашивают жите-
лей. Имена наиболее образцовых 
дворников, занимающихся уборкой 
снега, предотвращением скольз-
кости и обеспечением порядка на 
участке недвижимости, представля-
ют оргкомитету, который принимает 
окончательное решение, выбирая 
лучшего. 

Самому образцовому дворнику, 
выявленному в результате конкурса, 
будет присвоено звание «Снежный 
терминатор 2018», вместе с ним 
признание получат еще два двор-
ника. Оргкомитет вынесет решение 
и объявит получателей приза на 
интернет-странице Таллинна в марте 
2018 года.  

Предприятие Omniva упорядо-
чивает сеть почтовых ящиков, 
чтобы установить их на виду в 
оживленных местах. Для выяс-
нения удобных для людей мест 
оно обращается за помощью к 
местным жителям.  

Почтовые ящики располагались 
в нынешних местах нахождения в 
основном уже долгие годы, но пути 
движения и привычки людей за это 
время могли измениться. Чтобы ис-
пользовать почтовую услугу было 
удобнее, почтовые ящики устанав-
ливаются в более подходящих для 
жителей местах. Обновление сети 
проводится исходя из прошлогодне-
го исследования, когда выяснилось, 
что люди желают видеть почтовые 
ящики прежде всего в тех местах, 
куда они ходят в любом случае – 

возле магазина, горуправы, библио-
теки и т. д. Исследование подтверди-
ло собственную статистику Omniva, 
согласно которой в оживленных 
местах люди больше используют по-
чтовые ящики, даже если почтовый 
ящик, находящийся в менее людном 
месте, расположен ближе к месту 
проживания или работы.  

В районе Кесклинн находится 
сейчас 53 почтовых ящика, но с уче-
том территории района и количества 
жителей оптимальным числом яв-
ляется 48. Это обусловлено требова-
нием к установке почтовых ящиков, 
которое в городе составляет до 3 км 
от пользователя услуги. 

Omniva просит горожан о со-
действии и помощи: отправьте, 
пожалуйста, предложения о более 
оптимальном расположении почто-

вых ящиков до 27 февраля по адре-
су  info@omniva.ee. В предложении 
нужно обязательно добавить на-
звание города и улицы, а также воз-
можно  точнее описать местонахож-
дение. При окончательном выборе 
будут учитываться предложения 
районной управы и жителей, исходя 
из условия, что почтовые ящики в 
любом случае находятся на разум-
ном расстоянии от мест проживания 
и работы. Упорядочение сети будет 
происходить после рассмотрения 
предложений к 8 марта.     

NB! Переорганизация каса-
ется только тех почтовых ящиков, 
которые используют для отправки 
писем. Обновление не охватывает 
почтовые ящики, посредством кото-
рых людям и почтовым отделениям 
доставляют почту. 

Городское собрание одобрило 
дополнения в постановлении о 
выплате социальных пособий, 
согласно которому в Таллинне в 
качестве универсального посо-
бия будет действовать пособие 
на погребение в размере 250 
евро.  

По словам вице-мэра Тыниса 
Мельдера, ранее в случае похорон 
можно было ходатайствовать толь-
ко о пособии, зависящем от дохода, 
но начиная с этого года пособие на 
погребение добавлено в число уни-
версальных пособий. «Это означает, 
что о пособии могут ходатайство-
вать все, кто организует похороны 
для лиц, умерших после 1 января 
2018 года и последним местом жи-
тельства которых, по данным реги-
стра народонаселения, был город 
Таллинн», –  сказал Мельдер. 

Пособие начнут выплачивать со 
второй половины февраля. Ходатай-
ства можно представлять в течение 
трех первых месяцев со дня смерти 
человека. Если ходатайствующий о 
пособии не является родственником 
умершего или его местожительство, 
по данным регистра народонасе-
ления, не является тем же, что и 
местожительство умершего, то в хо-

датайстве отмечается связь ходатая 
с умершим. Отдел соцобеспечения 
и департамент записи актов граж-
данского состояния имеет право 
потребовать подтверждение отно-
сительно расходов на организацию 
похорон.

Пособие на погребение выпла-
чивается в течение 10 рабочих дней 
со дня представления соответству-
ющего требованиям ходатайства 
или требуемого документа. Местом 
жительства ходатайствующего о 
пособии, по данным регистра на-
родонаселения, не должен быть 
обязательно город Таллинн. Пособие 
выплачивается один раз на одни по-
хороны. 

«Подписывая ходатайство, хо-
датай подтверждает, что несет рас-
ходы по организации похорон. Не-
сомненно, пособие не покрывает все 
связанные с похоронами расходы, 
поскольку их организация в любом 
случае является затратной и слож-
ной, но все же пособие  поможет в 
трудное время», – сказал Мельдер.

В дополнение к пособию на 
погребение постановление уста-
навливает еще два новых вида 
универсальных пособий: пособие 
для опекунской семьи и пособие 

для пользователя услуги замещаю-
щей опеки. При выплате Таллинном 
доплаты к пенсии меняется время 
произведения выплаты – пособие 
выплачивается в предшествующий 
месяцу рождения месяц. Произ-
водство в связи с пособием по рож-
дению передается департаменту за-
писи актов гражданского состояния. 

Пособие на погребение устанав-
ливается как вид социального посо-
бия, поскольку из государственного 
бюджета через фонд поддержки 
единицам местных самоуправлений 
выделяются средства для выплаты 
пособия на погребение. 

Вместе с признанием недей-
ствительным Закона о государствен-
ном пособии на погребение государ-
ство решило выделить единицам 
местных самоуправлений из госу-
дарственного бюджета через фонд 
поддержки средства на покрытие 
расходов, связанных с организацией 
похорон. Согласно Закону о государ-
ственном пособии на погребение 
расходами на организацию похорон 
являются расходы на транспорти-
ровку, кремацию или захоронение 
умершего. 

Конкурс «Снежный терминатор» продлится еще месяц

Подумаем вместе: где в нашем районе 
могут находиться почтовые ящики?

Таллинн выплатит пособие на  
погребение в размере 250 евро

Поддержка, оказываемая тал-
линнским квартирным това-
риществам в рамках проекта 
«Приведем дворы в порядок», 
помогает сделать городскую сре-
ду привлекательнее и улучшить 
качество здешней жизни.

Пособие для одного квартирного 
товарищества может достигать 70% 
от общего объема работ, что суммарно 
не превышает 15 980 евро за один год 
и 39 950 евро за три последовательных 
года в целом. В прошлом году в райо-
не Кесклинн ходатайства о пособиях 
представили всего 32 квартирных то-
варищества, из которых 18 были при-
знаны соответствующими требова-
ниям и выделенных на пособия денег 
хватило для 16. В 2016 году ходатай-
ствовавших квартирных товариществ 
было 28, из них 15 были признаны 
соответствующими требованиям и по-
собие получили 8. 

Для получения пособия квартир-
ное товарищество определенно долж-
но начать предварительную работу 
уже годом раньше, чтобы выяснить, 
какие работы финансируются и какие 
документы следует представить, хо-
датайствуя о пособии. Вся информация 
находится на домашней странице го-
рода Таллинна www.tallinn.ee/Teenus-
Hoovid-korda-toetus. Не прочитав 
регулирующее проект постановление, 
невозможно корректно представить 
ходатайство и получить пособие. 

Ходатайства принимают до 1 
марта 2018 года. Если к сроку не пред-
ставлены все необходимые докумен-
ты, то ходатайство не принимается в 
производство. Последовательность по 
результатам составляется только из 
тех ходатайств, которые были призна-

ны соответствующими требованиям, 
относительно признанных несоот-
ветствующими ходатайств районная 
управа сразу направляет должное уве-
домление квартирному товариществу 
и тем самым производство заканчи-
вается.   

Число удовлетворенных хода-
тайств значительно отличается по 
годам, это зависит от количества пред-
ставленных ходатайств и запрашивае-
мой суммы. Ходатайство о максималь-
ном пособии не гарантирует получение 
70%. Оценивающая комиссия имеет 
право уменьшить процент пособия и 
тем самым дать возможность полу-
чить пособие большему числу квар-
тирных товариществ. 

Пособие выдается на следую-
щую деятельность: ремонт дорог, 
строительство или ремонт тротуаров; 
решение проблемы отвода ливневых 
вод; улучшение или создание зоны 
озеленения, зоны отдыха или иного 
сооружения, открытого для использо-
вания; строительство или улучшение 
игровой или спортивной площадки и 
т. п., парковочной площадки, домика 
или площадки для мусорных контей-
неров; установка или приведение в по-
рядок уличного освещения, дворового 
инвентаря, забора или ограждения (в 
т.ч. шлагбаум); перестройка водоснаб-
жения и канализации квартирного то-
варищества, а также точки подключе-
ния к общей системе водоснабжения 
и канализации; реконструкция или 
снос подсобного здания; строительство 
домика для велосипедов, установка 
камер видеонаблюдения, создание 
суперграфики (роспись стен).

Все работы, которые в соответ-
ствии со строительным кодексом 

являются строительными работами, 
следует осуществлять на основании 
строительного проекта. Это и в том 
случае, если ходатайство об услови-
ях проектирования, разрешение на 
строительство или уведомление о 
строительстве не нужны. Служащий 
основанием для строительства стро-
ительный проект следует согласовать 
с архитектором районной управы. 
Работы нужно согласовать также со 
всеми владельцами сетей инженерно-
технического обеспечения (вода-ка-
нализация, газ, электричество), если в 
ходе работ происходит в какой-то мере 
соприкосновение с инженерными се-
тями. 

Если работу желают осуществлять 
на принадлежащей городу земле (на-
пример, расширить зону парковки), 
то следует ходатайствовать у города 
о личном праве пользования.  Если 
квартирное товарищество, по данным 
крепостной книги, имеет какую-то 
часть на коммерческих площадях, то 
автоматически речь идет о публичном 
интересе и для осуществления всех 
работ требуются условия проектирова-
ния, строительный проект и уведомле-
ние о строительстве или разрешение 
на строительство – в зависимости от 
объема работ. 

При помощи проекта «Приведем 
дворы в порядок» центр города с го-
дами стал гораздо красивее, чище, 
практичнее и наша жилая среда сдела-
ла большой шаг вперед в отношении 
качества.  

Приведем дворы в порядок! 

Владимир Функ с внучкой Ириной и правнуком Романом.

Кюлли Аннус

главный специалист управы 
Кесклинна

Raepress
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Психология

История и культура 
Таллинна

Психология внуков (часть 2-я)

Евреи в Таллинне

7 марта 2018 г.

21 марта 2018 г.

14.00-15.30

14.00-15.30

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

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

1

3

   № ФАКУЛЬТЕТ      ЛЕКТОР                      ЛЕКЦИИ                             ДАТА                           ВРЕМЯ             МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Татьяна Калин,  юрист и член 
правления Emirlin Consult Õigusbüroo OÜ

Самуил Рубинштейн,  
таллиннский гид

Налоговая система в Эстонии 

Экскурсии в Таллиннской 
синагоге

14 марта 2018 г.

28 марта 2018 г.

14.00-15.30

12.00
14.00

2

4

Валентина Склярова, 
психолог

Самуил Рубинштейн,  
таллиннский гид

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

Таллиннская синагога,
Кару, 16

Государственные 
науки

История и культура 
Таллинна

27 марта с 11 до 16.30 в большом 
зале Национальной библиотеки 
Эстонии (ул. Тынисмяги, 2) деся-
тый год подряд проводится Тал-
линнский день прав потребителя.

По просьбе многих квартирных 
товариществ мы еще раз познако-
мим с новым Законом о квартирной 
собственности и квартирных товари-
ществах, а также поговорим об из-
менениях в управлении квартирны-
ми товариществами.  Генеральный 

директор Департамента защиты прав 
потребителей расскажет о том, что 
происходит в э-торговле. Мы позна-
комим вас также с возможностями 
и рисками при накоплении денег, 
чтобы экономно их расходовать и 
избежать мошеннических схем. По-
говорим и об изменениях, связанных 
с защитой персональных данных. 
О налоговых изменениях как в от-
ношении частных лиц, так и в сфере 
предпринимательства, вступивших 

в силу в этом году, расскажет пред-
ставитель Налогово-таможенного де-
партамента. Ждем всех! Желающим 
будет обеспечен синхронный перевод 
на русский язык. Участие бесплатное.

Специалисты по защите прав 
потребителя Таллиннского департа-
мента предпринимательства ждут 
ваши вопросы по адресу эл. почты 
tarbijainfo@tallinnlv.ee или по телефо-
ну 6404232.

22 марта начиная с 12 часов Таллиннский Кесклинна-
ский социальный центр (Лийвалайа, 32, вход со дво-
ра) совместно с центром вспомогательных средств 
для слабослышащих и глухих Kadrimardi проводит 
инфодень о вспомогательных средствах по улучше-
нию слуха.  

В ходе инфодня мы предложим совет и помощь каждо-
му слабослышащему в выборе нужных только ему слуховых 
аппаратов и сигнализаторов и их дальнейшем использова-
нии. 
1. Ознакомим, опробуем и при желании закажем.
2. В KADRIMARDI нет очередей к отоларингологу и семей-

ному врачу.
3. Покажем соискателям работы, имеющим нарушения 

слуха, необходимые технические возможности для ра-
боты со слуховыми аппаратами и сигнализаторами.

4. Проконсультируем каждого работодателя, который в 
ходе проводящейся реформы трудовой занятости берет 
на работу на свое предприятие слабослышащего или 
глухого, и представим имеющиеся возможности.  

5. И еще расскажем: 
• Что общего между слуховыми аппаратами, празднич-

ными туфлями и немецким или английским языком?
• Поговорим также о других необходимых и интересных 

для слабослышащих вещах. 
• Приходите послушать и узнаете!

 Подробная информация: 
• в Таллиннском Кесклиннаском социальном центре:  

6466 123
• в центре вспомогательных средств для слабослышащих 

и глухих KADRIMARDI: 5115 340

На Дне прав потребителя можно получить полезный совет

Инфодень для слабослышащих

Февраль

ОТКРЫТО: ПН-ПТ 14.00-20.00 
РАУА 23 

KESKLINN@TALLINNANOORED.EE 

@TALLINNANOORED

(регистрация ivar@tallinnanoored.ee)

Март

Ходатайствующий о жилом помещении  
должен обновить данные 

Лица, поставленные на учет в управе Кесклинна как ходатайствующие об аренде 
жилого помещения, должны уточнить и подтвердить свои данные.  

Исходя из пункта 13 приложения 3 к постановлению Таллиннского городского собрания  N 56 от 17 октября 2002 года  
«Порядок ведения учета лиц, ходатайствующих об аренде помещений, находящихся в собственности города Таллинна»  
и ст. 6 постановления городской управы N 17 от 22 февраля 2010 года «Порядок сдачи в аренду находящихся на улице 
Раадику жилых помещений в исполнение второй программы жилищного строительства в Таллинне», лица, взятые 
на учет как ходатайствующие об аренде жилья, обязаны каждый год в течение первых трех месяцев представлять 
жилищной комиссии письменное подтверждение того, что по-прежнему сохраняются основания для нахождения на 
учете в качестве лица, ходатайствующего об аренде жилья. 

При невыполнении приведенной выше обязанности ходатайствующий будет снят с учета лиц, 
ходатайствующих об аренде жилья, на основании решения жилищной комиссии. 

Данные следует обновить и подтвердить письменно либо по почте (в том числе и по эл. почте), либо лично у 
секретаря жилищной комиссии. Секретарь жилищной комиссии принимает по адресу Нунне, 18, третий этаж, комната  
N 300 по понедельникам с 15 до 18 и по четвергам с 10 до 12. Телефон 6457200, эл. почта: harry.valja@tallinnlv.ee. 

ул. Рауа, 23, Таллинн, 
Харьюмаа 10124
Тел.: 622 94 95    
Э-почта: info@rauasaun.ee    
www.rauasaun.ee 

 Общая баня  •  Часовая баня  •  Часовой душ
Чт, Пт и Сб часовые бани 
открыты до 2 часов ночи. 



15Kesklinna Sõnumid

KULTUURITEATED

16. veebruar 2018

Loengusarja hind 36 €
Vajalik eelregistreerimine:
heleri@hopnerimaja.eu • tel 645 5321
Raekoja plats 18 • www.hopnerimaja.eu

K 21. veebruar / kell 18.00–19.30 
„Teadliku toitumise ja elustiili põhimõtted” 
Mida keha vajab, et terve olla? Kas kõigile sobivad ühed ja samad soovitused?

K 07. märts / kell 18.00–19.30 
„Mikro- ja makrotoitained”
Milliseid toitaineid keha vajab? Kas toidulisandid on igal juhul vajalikud?

K 21. märts / kell 18.00–19.30 
„Stressi mõju”
Kas pidevad isud ja stress on omavahel seotud? 
Milleks meile antioksüdandid ja kust neid saada?

K 04. aprill / kell 18.00–19.30 
„Allergia ja toidutalumatus”
Kuidas neil vahet teha? Kuidas läbi teadliku toitumise ja elustiili oma keha aidata?

K 18. aprill / kell 18.00–19.30 
Toiduvalmistamise töötuba

Teadliku toitumise 
ja elustiili 
põhimõtted

L O E N G U S A R I

Sandra Tamm on teadliku toitumise ja elustiili nõustaja, kolme 
lapse ema. Ta on õppinud tervisejuhtimist (Health Coach) Integ-
ratiivse Toitumise Instituudis (Institute for Integrative Nutrition, 
New York, USA) ja toitumisnõustamist täiendõppena Eestis. Ta 
jätkab õpinguid Iiri Toitumise ja Tervise Instituudis (Irish Institute 
of Nutrition and Health) toitumisterapeudi erialal.
Sandra kuulub Eesti Tervisedenduse Ühingusse ning on Iiri Toi-
tumisterapeutide ühingu õpilasliige. 
www.sandratamm.com

9. märtsil 2018 · kell 19
Hopneri Maja 

(Raekoja plats 18)

Mari 
Kalkun

Piletid Piletilevis 15/12 € 
ja tund enne algust kohapeal 15 €

Loengusarja hind 50 €
Vajalik eelregistreerimine: janne@hopnerimaja.eu • tel 645 5321
Raekoja plats 18 • www.hopnerimaja.eu

T R E E N I N G P R O G R A M M

Avalik esinemine ja 
meediaga suhtlemine
Härmo Saarm on avaliku esinemise lektor ja meediatreener alates 
1999. aastast. Viimased aastad ka mentor.Töötanud reporterina ja 
lavastajana raadios ning televisioonis. Õpetanud näitlejatööd Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikoolis ning režiid ja elektroo-
nilist meediat Tallinna Ülikoolis. Hetkel töötab Tallinna Ülikoolis suuli-
se suhtlusoskuse vabakutselise lektori, meediatreeneri ja mentorina. 
Kümne aasta jooksul on ta teadmisi edastanud tuhandetele kuulajale. 
Nende seas on tipp-poliitikuid, valitsusametnikke,  rmade juhte, oma-
valitsusametnikke, õpetajaid ja kooliõpilasi.

N 12. aprill / kell 18.00–19.30 / Loeng videonäidetega:
Avaliku esinemise peamised eesmärgid, ettevalmistus ja struktuur. 
Osavõtjate lühiesinemine.

N 19. aprill / kell 18.00–19.30 / Loeng videonäidetega:
Suhtlemismärgid 
(kõne, hääl, keha, nägu), usutavus, demagoogia, kon ikti leevendamine.

N 26. aprill / kell 18.00–19.30 / Loeng videonäidetega:
Esinemisstiilid – ekspromtkõne, päheõpitud ja kirjaliku teksti esitamine, 
improviseeriv esinemine (osavõtjate esitus).

N 03. mai / kell 18.00–19.30 / Loeng videonäidetega:
Hingamistehnika, artikulatsioon, resonaatorid, esnemispinge 
leevendamine. 
2–3 minutilise ettevalmistatud kõne esitamine.

N 10. mai / kell 18.00–19.30 / Meediasuhtlus (videonäited):
Funktsioonid, eetika, suhtlustasandid, pressikonverents, intervjuu 
raadiole, televisioonile.
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Tiina Steinberg 513 5859 
Sinu kinnisvaramaakler kesklinnas

Igal kodul on 
oma lugu.
Kodu vahetamine võib olla
keeruline protsess.  
Mina olen siin, et Sind aidata!

Mustamäe Leht, Nõmme Sõnumid  68 x 44 mm

glasaken.ee

Tallinn: Laki 36
B sissekäik  3. korrus 
Avatud: E-R 9-17
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766 
tel/faks: 6098 862 

Neljapäev  22. veebruarNeljapäev  22. veebruar

kell 18.00kell 18.00

Eesti Teatri- ja MuusikamuuseumEesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Müürivahe 12Müürivahe 12

VABARIIGI JUUBELIKUU VABARIIGI JUUBELIKUU 

KLASSIKAKONTSERTKLASSIKAKONTSERT
Tund helget muusikat hingele ja südameleTund helget muusikat hingele ja südamele

klaverivirtuoos     Kirill Lissijenkoklaverivirtuoos     Kirill Lissijenko

laulab bariton          Harald Weilerlaulab bariton          Harald Weiler

klaveril                 Anneli Merelaidklaveril                 Anneli Merelaid

Kavas G.F.Händel, G.Giordani, Kavas G.F.Händel, G.Giordani, W.A.Mozart, F.Chopin, F.Liszt jtW.A.Mozart, F.Chopin, F.Liszt jt

Kontsert on kõigile tasuta.Kontsert on kõigile tasuta.

Keemiavaba kodu- ja 
kontorikoristus, vaiba ja 
pehme mööbli puhastus 

info@puhastusekspress.ee /  
+372 5817 0539

TALLINNA KESKLINNA VALITSUS
TÄNAB ETTEVÕTTEID, KES OSALESID
JÕULUVALGUSTUSPROJEKTIS

Ettevõtjate jõuluallee

SUUR-KARJA 4, TALLINN +3726411575

SUUR-KARJA 13, TALLINN  +372 6411515

SUUR-KARJA 4, TALLINN +3726411575

SUUR-KARJA 13, TALLINN  +372 6411515

Kanutiaia Huvikoolis Aia 12 
sügisel tegevust alustanud 

NAISKOOR ootab uusi lauljaid
 

Naised, kelle hinges heliseb laul,  
mis oleks vaja välja päästa –  

helistage 5656 0375!

Sügisel 2018 kooliteed alustavad lapsed 
ja nende vanemad on oodatud 

TALLINNA SÜDALINNA 
KOOLI

(HA kvaliteediauhind 
„Hea õpikeskkonnaga kool 2015“) 

LAHTISTE USTE PÄEVADELE
LAUPÄEVAL, 3. märtsil  10 - 15

ESMASPÄEVAL, 5. märtsil  9 - 18

Muul ajal kooliga tutvumise soov  
tuleb eelnevalt registreerida 

sekretäri telefonil 6180151 või  
meilil sekretar@sydalinna.edu.ee

Kooli aadress -  Liivalaia 23. Buss nr. 3 ja 16 
Keskhaigla peatus.

Kohtumiseni!


