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Avasta 
vanalinna!

30.05. – 03.06.2018

Sajandi sada sammu vanalinnas

TALLINNA KESKLINNAS 
ELAB 64 076 INIMEST.
Linnaosa elanike arv suure-
nes märtsis 73 võrra (kogu 
Tallinnas 289 võrra). 2018. 
aasta nelja kuuga lisandus 
Kesklinna 517 elanikku ehk 
linnaosadest enim. Tallinna 
on sel aastal juurde tulnud 
1311 inimest.
Allikas: rahvastikuregister,  

1. mai 2018

Seekordsed, järjekorras juba 37. 
vanalinna päevad kannavad Eesti  
juubeliaasta puhul juhtmõtet „Sada 
sammu sajandis”. Vastavalt koos-
neb ka viiele päevale jagunev prog-
ramm sajast märgilise tähendu-
sega sammust ehk üritusest, mis 
iseloomustavad eri ajastuid aasta-
test 1918–2018. 

„Vanalinna päevad on alati 
kandnud sõnumit ja nii on see tä-
navugi. Muidugi mõista sisaldab 
seekordne programm lugusid Eesti 
riigi saja-aastase ajaloo erineva-
test etappidest – rõõmsamatest ja 
süngematest,” selgitab sündmust 
korraldava Kesklinna valitsuse juht 
Vladimir Svet. „Peale selle tõstavad 
vanalinna päevad esile ja aitavad 
avastada meie väärtusliku vana- 
linna eripära. Nii nagu meie riigi 
puhul, ei ole ka vanalinna ajalugu 
lõppenud, vaid see osa linnast elab 
ja areneb, otsides uusi tähendusi 
ja ideid. Siin on aga vanalinna lugu 
juba praeguste põlvkondade, meie 

endi kirjutada.” Svet rõhutab, et 
vanalinna kiputakse sageli käsitle-
ma vaid keskaegse pärandina, kuid 
tegu pole siiski üksnes ajaloomä-
lestisega. „Tallinna vanalinn on elav 
ja tänapäevalgi arenev keskkond, 
kus elatakse, õpitakse, tehakse 
tööd, armutakse. Just praegustest 
linnaelanikest sõltub vastus küsi-
musele, milliseks jääb või kujuneb 
meie vanalinn edaspidi. Samuti  
vanalinna päevade tulevik.” 

Tihe programm
Vanalinna päevade programm 
vaatleb igal päeval eri ajajärku ning 
kannab sellele vastavat sõnumit: 
30. mail „Rõõmsalt rahvuslik” 
(aastad 1918–1938), 31. mail 
„Musta varju all” (1939–1955), 
1. juunil „Elu nagu filmis” (1956–
1980), 2. juunil „Laulame lahti!” 
(1981–1991) ja 3. juunil „Muutlik 
vabadus” (1992–2018). Peale va-
likprogrammi on kavas iga-aasta-
sed traditsioonilised ettevõtmised.  

Peakorraldaja on Hopneri maja 
juhataja Anne Velt, kes ütleb saa-
buvate vanalinna päevade iseloo-
mustamiseks lühidalt nii: „Tänavu-
ne teema „Sada sammu sajandis” 
andis hea põhjuse vaadata lähi-
ajalukku. Meie mõttemustrisse on 
sisse juurdunud, et kui räägitakse 
vanalinnast, siis automaatselt 
mõeldakse vanema ajaloo, peami-
selt keskaja peale. 

Ent ka viimased aastakümned 
on vanalinna kontekstis olnud äär-
miselt huvitavad, kõnekad ja kirjud. 
Rääkimata sajast aastast. Neid 
momente me sel aastal otsisime ja 
ka leidsime. 

Viis päeva pakuvad väga mit-
mekesist programmi, kutsuvad va-
nalinna üha uute nurkade alt avas-
tama, kaasa tegema ja mõtlema. 
Meie vanalinn on üks Eesti pärlitest 
ja siinsed päevad löövad selle pärli 
suve hakul särama. Mida paremi-
ni vanalinna tunda, seda paremini 
saab seda hoida.”

Vanalinna päevade program-
miga on võimalik põhjalikumalt 
tutvuda veebilehel vanalinnapae-
vad.ee/avaleht/ või hankida endale 
trükitud kava. Selleks tuleb minna 
vanalinna turismiinfopunkti, Kesk-
linna valitsusse või Hopneri majja, 
kus programmivihik on saadaval 
alates 21. maist. Vanalinna päe-
vade toimumise ajal saab kava 
infotelgist Raekoja platsil või Harju 
tänaval.

„Seadkem 30. mail ja järgne-
val neljal päeval kindlasti sammud 
vanalinna poole, et osa saada aja-
loost ja seda jätkata!” kutsub linna-
osavanem vanalinna päevade rik-
kaliku kultuuriprogrammi nautima.

Vanalinna päevade avalavastus 
„Sajandi unistus” pakub vaatajate-
le 30. mail kell 19 Raekoja platsil 
tõeliselt haarava loo. Romantilises 
kontsertetenduses rulluvad lahti 
sajandi tormilised sündmused teel 
vabaduse poole (avalavastusest 
lähemalt lk 3). 

Kuidas kasutada  
Bremeni torni?

„See on ainulaadne ajalooline ehi-
tis, millest võib saada tõeline pub-
likumagnet nii linnaelanike kui ka 
turistide seas. Soovime, et tallinla-
sed saaksid kaasa mõelda, kuidas 
oleks kõige parem torni kasutada 
ning seetõttu otsustasime algatada 
ideekorje,” selgitas Kesklinna va-
nem Vladimir Svet. „Kesklinna va-
litsus tahab koostöös teiste linna- 
asutustega avada restaureeritud 
torni avalikkusele nii suures osas, 
kui selle keerukas arhitektuurne la-
hendus võimaldab.”

15. sajandi algul rajatud Bre-
meni torn oli keskaegse linnamüüri 
kaitsetorn, mis sai nime läheduses 

elanud kodaniku järgi. Kaht alumist 
korrust kasutati linna vangitornina 
17. sajandini, seejärel hoiti seal 
püssirohtu. Keskaegne vangla-
ruum on väga hästi säilinud. Kaks 
ülemist olid kaitsekorrused, kuhu 
pääses linnamüürilt. Torn restau-
reeriti põhilises osas 2017. aasta 
sügiseks, lisatöid on tehtud ka tä-
navu. 

Kutsume kõiki, kel on huvi-
tavaid ja lennukaid ideid Bremeni 
torni kasutamiseks – edastage 
need meile 27. maiks! Saata võib 
e-aadressile kesklinn@tallinnlv.ee 
või postiaadressile Nunne 18, Tal-
linn 15058.

30. maist 3. juunini toimuvad Tallinnas taas tiheda programmiga vanalinna päevad.

Vaata ka...
Lk 2 Vabaõhuvastu-
võtt Kesklinnas

Lk 3–6 Vanalinna 
päevad

Lk 7 Pikk elutee

Kesklinna valitsus ootab ideid Bremeni 
torni tulevaseks avalikes huvides 
kasutamiseks.

Torni ülakorrusel on lahtine platvorm kaunite vaadetega vanalinnale.

Vabatahtlikest on vanalinna päevade korraldajatel alati suur tugi. Tänavugi on neid appi tulemas mitukümmend. 
Fotol esiplaanil osa mullustest vabatahtlikest. 
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Sünnitoetust saab taotleda 
perekonnaseisuametist

Lasteaedadele viis korda 
rohkem raha

Kesklinna valitsus alustas vabaõhuvastuvõtte

Lapse sünnitoetuse taotlemiseks tuleb 
nüüdsest pöörduda perekonnaseisu- 
ametisse. 

Tallinna nelja aasta eelarvestrateegia näeb 
alates järgmisest aastast lasteaedade 
korrastamiseks ette igal aastal kümme miljonit 
eurot ehk senisest viis korda enam.

Et iga kesklinlane saaks oma küsimused ja probleemid linnaametnikele edastada, alustas 
linnaosavalitsus maikuust vabaõhuvastuvõtte.

Seni sai sünnitoetuse taotluse esitada linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande 
osakonnale või Tallinna perekonnaseisuametile. Selle kuu algusest menetleb nii 
mitmike kui ka ühe lapse sünnitoetuse taotlusi vaid perekonnaseisuamet. Abilin-
napea Tõnis Mölderi sõnul aitab sünnitoetuste menetleja muutmine vähendada 
bürokraatiat.

„Perekonnaseisuametis pannakse lastele nimed ja samas kohas on mugav 
kohe sünnitoetuse taotlus esitada. Enamik taotlusi esitatakse elektroonilise kesk-
konna kaudu ja sealt on samuti võimalik edaspidi sünnitoetust taotleda,” selgitas 
Mölder.

Uue määruse kohaselt ei ole vaja enam toetuse saamiseks esitada rase-
dustõendit. Paberil avaldused tuleb aga viia perekonnaseisuametisse Pärnu mnt 
67, tuba 109. Täpsemat teavet saab Tallinna kodulehelt ja telefonil 645 7488. 
Perekonnaseisuameti vastuvõtuajad on esmaspäeval kell 8.15–18, teisipäeval 
kell 13–17, kolmapäeval ja neljapäeval kell 8.15–17 ning reedel kell 8.15–13. 

„Lasteaiad, nende turvalisus ja korrashoid on linna üks suurim prioriteet,” ütles linnapea 
Taavi Aas. „Kunagi varem pole sarnases mahus järjepidevaid rahaeraldusi lasteaedadele 
tehtud. Jätkame renoveerimist seni, kuni kõigist pealinna lasteaedadest on saanud nüüdis-
aegsed, lapsi innustavad õppehooned.” 

Samuti jätkatakse lasteaedade välisvalgustuse ja krundisiseste teede-parklate korras-
tamisega, millele on aastas ette nähtud 400 000 eurot. Üldiste remonditööde ja tuleohutu-
se tagamiseks on igal aastal ette nähtud lisaks miljon eurot. 

Koolieelseid lasteasutusi on linnal kokku 126, neist viis lastesõime ja 121 lasteaeda. 
Viimastel aastatel on jooksvateks remonditöödeks eraldatud igal aastal umbes kaks miljo-
nit eurot. Suuremad summad on kulunud uute lasteaedade rajamisele. Nii näiteks valmis 
eelmisel aastal Lotte lasteaed, tänavu sügiseks saab valmis Pirita Kose lasteaed.

Järgmise nelja aasta Tallinna eelarvestrateegia kinnitatakse juuni keskel.

Esimest korda sel aastal oli väli- 
kontor avatud Falgi pargis Kassi- 
saba kevadpäeval, teist korda 
12. mail Politseiaias, kus toimus 
lisaks nii vibuturniir kui ka Tallin-
na heakorrakuu lõpetamine. 

„Meie ametnikud on alati 
kodanikega suhtlemiseks avatud 

ja kättesaadavad, kuid vaba- 
õhuvastuvõttudega püüame tulla 
asumite elanikele veelgi lähemale 
ja julgustada neid oma murede-
ga meie juurde tulema,” selgitas 
Kesklinna vanem Vladimir Svet. 
„Linnaosavalitsuse välikontoris 
võib igaüks pöörduda oma küsi-

muste või ettepanekutega kohal 
olevate ametnike poole, olgu siis 
sotsiaal- või linnakeskkonna kü-
simustes.” 

Sveti sõnul teevad amet-
nikud peale nõustamise ka kü-
sitluse: „Tahame teada elanike 
arvamusi ja ideid teedeehituse 

ja rekonstrueerimise, parkide 
korrastamise ja linnaruumi aren-
damise kohta, aga samuti vaba 
aja veetmise, sotsiaalvaldkonna 
ja muudes küsimustes.” 

Linnaosavalitsuse töötajate 
vabaõhuvastuvõtule pääseb ter- 
ve suve jooksul. Reeglina on väli- 

kontor avatud puhkepäevadel 
toimuvate vabaõhuürituste ajal 
ja seda on vastava tahvli järgi 
lihtne leida. 

Eelnevalt jagame teavet selle 
kohta, kus ja millal järgmine vaba- 
õhuvastuvõtt toimub.

Ees ootab 
tegus suvi
Selle aasta kevad on välja kukkunud sooja 
ja päikeseküllasena. Mai ja juuni nädala-
vahetused on kogu linnas sündmustest ja 
tegevustest tulvil. Näiteks 26. mail toimub 
Kadriorus tasapisi traditsiooniks muutu-
nud Faehlmanni tänava turg, mis on täis 
lõbusaid ettevõtmisi ja mõnusaid suve-
kohvikuid. Päev hiljem, 27. mail peetakse 
sealsamas Kadriorus A. H. Tammsaare 
muuseumi hoovis Antoni aialaata.

Samal ajal, 27. mail kella 12–15 on Tiigi- 
veski pargis vanalinna päevade vibuturniir. 
Tasuta pereüritusel leiab tegevust noor 
ja vana, laps ja vanem. See sündmus on 
viimane sarjast, millega viisime vanalinna 
päevade meeleolu Kesklinna parkidesse. 
Muidugi on see kõik üksnes eellugu tradit-
sioonilistele vanalinna päevadele, mis täna-
vu toimuvad 30. maist 3. juunini ja millele 
see leht on suuresti pühendatud.

Mõistagi tuleb Kesklinnas kirev suvi: 
terve juuni ja augusti jooksul mängitakse 
parkides lasteetendusi, 23. juunil saame 
üheskoos tähistada Kalevi staadionil jaani- 
päeva, rohkelt on välikontserte. Ent selle 
suve tegevused ei piirdu üksnes üritustega.

Lähenev suvi tõotab tulla tegus linna-
ehitajatele. Juuni algusest läheb täies pik-
kuses remonti Gonsiori tänav, et talveks 
jälle avatud olla. Juulis peaks algama Reidi 
tee ehitus, mis kestab peaaegu poolteist 
aastat ja mille valmimisel peaks südalinn 
saama võimaluse natuke kergemalt hin-
gata, sest autosid jääb siis siin vähemaks. 
Uuenduskuuri läbib hulk Kesklinna täna-
vaid: Gildi, Juurdeveo, Türi, Kristiina, Au-
gust Weizenbergi.

Kõik need tööd nõuavad ehitajate, inse-
neride ja projekteerijate vilumust ning nen-
de eduka kulgemise eeldus on ka meie, lin-
naosaelanike kannatlikkus ja mõistmine, et 
ajutised liikluspiirangud on vajalikud linna- 
keskkonna ja liikluse parandamiseks. Loo-
dan, et väikestele ebamugavustele vaata-
mata on suvi sündmusterohke ja rõõmu-
küllane.

Kesklinna Sõnumite järgmine number  
ilmub 15. juunil.

Vladimir Svet

Kesklinna vanem

Vastab Kesklinna linnaosakogu liige Georg Männik
3 KÜSIMUST 

1. Mida olete seadnud linnaosakogu liikmena 
enda prioriteediks?
Usun, et kõigil meie linnaosakogu liikmetel 

on soov midagi kasulikku teha või oma teadmiste pa-
gasist anda parim Kesklinna arenguks. Minu igapäe-
vane tegevusvaldkond on sotsiaalsete probleemide 
käsitlemine ja vastavate nüüdisaegsete lahenduste 
leidmine. Seetõttu püüan vaadata kõiki meil arutluses 
olevaid teemasid lähtuvalt Kesklinna elaniku ja laie-
mas mõttes inimeste sotsiaalsetest ehk koosolemise 
ja koostoimimise huvidest ning võimalikest ootustest. 

2. Mis on Kesklinnas hästi, mida muudaksite?
Kesklinn on minu arvates viimastel aasta-
tel hästi arenenud eelkõige puhtuse ja lä-

bimõeldud lahenduste suunas. Samuti on tuntav soov 
kujundada linnaruumi sellisel moel, et igas vanuses ini-
mestel oleks võimalik leida endale mugav ja tore koht 
kas mõneks tegevuseks või puhkamiseks.

Kesklinnal on selline eripära, et siin peaks võib-ol-
la vähem rääkima muudatustest, pigem olemasoleva 
korrastamisest, laiendamisest, haljasalade suurenda-
misest. Rõhu paneksin laste ja noorte ootuste ning 

moodsalt öeldes „nutikate” vajaduste suuremaks ra-
huldamiseks, millele nüüd juba ka mõeldakse.

3. Milline isiklik seos on teil Kesklinnaga?
Elan samas asumis, kus minu isagi kasvas 
ja õppis ning pärast ülikooli tulin samuti 

siia. Ehk siis kõnnin samu radu, mida isa ja vanava-
nemad. Olen õnnelik, et ei ole siirdunud kuhugi teise 
linna-riiki, olen siin Eestis ja – kodus. 
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Kadrioru Pargi juhataja Ain Järve 
sõnul oodatakse tänavu Tornide väl-
jaku parki eriti värvikirevaid ja kõrgel 
aiakunsti tasemel kompositsioone 
teemadel „Õnnesoov lillede keeles” 
ja „Ajaloo peegeldus aias”. Osalejaid 
on kaheksast välisriigist: Soomest 
Helsingi, Kotka ja Kerava aednikud; 
Hiinast Chengdu aednikud; tullakse 
Ungarist, Lätist, Valgevenest, Sak-
samaalt, Venemaalt ja esimest korda 
Türgist. Eestist oodatakse Räpina 
aianduskooli, Kopli ametikooli ja eel-
mise aasta rahvalemmikuks valitud 
Hiiumaa ametikooli esindust ning li-
saks üle kümne aiafirma või eraisiku. 

Keskajal asusid nüüdse Tornide 
väljaku kohal linnakodanike ürdi- ja 
köögiviljaaiad. Alates 1896. aastast 
hakati seal korraldama põllumajan-
dusnäitusi ja laatasid. Laadaplatsi 
välimus ei olnud aga kiita ning 1930. 
aastatel kujundati väljak lillepeenar-
dega avalikuks haljasalaks.      

Lillefestivalide jaoks korrastati 
pargi teedevõrk, ajakohastati lava 
ning ehitati välja ringväljak. Aia- ja 
maastikukujunduse firma OÜ Kivi-
silla maastikuarhitekt Ülle Grišakov 
koostas festivaliala eskiislahenduse, 
mille järgi valmivad igal aastal kahe 
etteantud teema põhjal festivali aiad. 

Aiad on kevadest sügiseni kõigi-
le avatud. Huvitav on jälgida, kuidas 
üürikese Eestimaa suve jooksul saab 
mustast maalapist lopsakas aed. 
Üheksa aastaga on 17 välisriigi aed-
nikud kujundanud ja ehitanud kokku 
57 iluaeda. Eestist on osalenud 89 
firmat, kooli ja eraisikut 191 aiaga.

Loodud on aedu, kus saab pu-
hata või mõtiskleda, olla lihtsalt 
õnnelik, samuti lustakaid labürinte 
looklevate teekestega. Kujunduses 
on kasutatud müüritisi, istepinke, 
pergolaid, terrasse, erinevaid taime-
anumaid. Aktuaalne märgusõna on 
taaskasutus.

Asjatundjatest žürii valib välja 
mõlema teema parima aia ja toimub 
ka rahvalemmiku hääletus. Võitjaid 
autasustatakse klaasikunstnik Eeva 
Käsperi taiesega, millel on kujutatud 
festivali logo – lohe, kelle suust kas-
vab välja viinapuuväät.

Korraldajaid rõõmustab suur 
huvi nii festivalil osalemise kui ka 
külastamise vastu. Suur tänu aedade 
loojatele, et saame nautida fantaasia- 
rikkaid iluaedu ja teostub lillefestivali 
idee – omapärane kultuurielamus. 

Aed on kui teater, kus etendub 
looduse igavene ringkäik.

25. mail kell 17 ootame kõiki 
10. lillefestivali avamisele, õhtu 
jätkub ansambli Jäääär kontserdi-
ga. 

Tallinna 10. lillefestival – austusavaldus Eesti ajaloole
25. maist 24. augustini on Tornide väljaku pargis 10. rahvusvaheline lillefestival, inspireeritud Eesti riigi 100. 
sünnipäevast ja Kadrioru pargi rajamise 300. aastapäevast. Festivali korraldavad Tallinna linn ja Kadrioru park. 

Kati Veski

Kadrioru Pargi juhataja asetäitja

Kadrioru pargi 300. aastapäeva puhul istutasid pargi aednikud alumise aia 
ringkanali äärde 84 läänepärna. Istutuskoha aitas määrata Kadrioru lossi 
kastellaan-arhitekti Gaetano Chiaveri alumise aia joonis 1719. aastast. Igal 
uuel puul on oma lugu tänu istutamist toetanud inimestele. Kadrioru Park 
tänab kõiki uute puude vadereid!

„Sajandi unistus” – rännak ajas
Kui Tallinna vanalinna päevad ei algaks suure- 
joonelise avalavastusega, siis polekski need  
nagu vanalinna päevad. 

Just avalavastus on 37 aasta jook-
sul andnud kätte võtme, kuidas 
päevade sisu mõtestada ja millele 
seekordsel suurüritusel tähelepanu 
pöörata. Nii ka seekord: avalavastus 
visandab kujutluspildi möödunud 
sajast aastast meie linnas. Lavas-
taja Vahur Kelleri sõnul peab vaba-
õhulavastus olema ennekõike suur 
sõu, mida saab vaadata nii lähedalt 
kui ka kaugelt, see peab olema eri-
lisem tavapärasest teatrilavastusest 
ning maalida tuleb suure pintsliga. 

„Teatrilavastusel on fookus tei-
ne, tähelepanu on teistsugune,” üt-
leb Keller. „Kui tuled Raekoja platsile 
etendust vaatama, on siin tihtilugu 
tuhat segajat. Lapsed küsivad jäätist 
või lendab mõni lind, mis tähelepa-
nu mujale viib, ja see eeldab juba 
stsenaariumi kirjutamisel, et iga de-
taili, iga näoilmega ei saa arvestada. 
Lavastus peab olema plakatlikum.”

Maalides suure pintsliga
Kellerile meeldib maalida nii suure 
kui ka väikese pintsliga. Viimane la-
vastus, mida tal teha tuli, oli vägagi 
suurejooneline: ta lavastas Rein Ran-
napi esimese ooperi „Nurjatu saar”, 
kus laval oli vaja juhtida 110 inime-
se tegevust pluss orkester. Etendus 
toimus Eesti kõige suuremas saalis, 
mis spetsiaalselt Saaremaa ooperi-
päevade tarbeks oli ehitatud ja ma-
hutas 2000 inimest. „Suure joone ja 
suure mastaabiga mängimine pakub 
teistsugust adrenaliini,” sõnab Keller 
ja lisab, et ka väikest lavastust väga 
tore lavale sättida. 

Aja ja ajaloo, mis algab natuke 
enne meie riigi sündi ja kestab tä-
napäevani, mahutamine suureks 
sõuks ei ole Kelleri sõnul keeruline, 
kui mitte liialt detailidesse laskuda ja 
vaadelda toimunut linnulennult. Kui 

tavaliselt lähtutakse ajalooainese 
käsitlemisel kas suurtest sündmus-
test või ajaloolistest isikutest, siis 
selle etenduse puhul näitame lugu 
lihtsa poisi vaatevinklist. Ta ei ole 
kindlasti see tegelane, kes sündmu-
si initsieeriks, esile kutsuks, õhu-
taks või mahitaks, isegi mitte neis 
nii väga osaleks. „Meie peategelasel 
on lihtsad ja ajast aega, aastatuhan-
deid olnud unistused: armastus, 
igatsus õnneliku elu järele, et oleks 
kodu ja soojad sokid jalas. See on 
meie etenduse läbiv niit läbi tormili-
se ajaloo,” räägib Vahur Keller. 

Peategelast kehastab Kait Kall, 
kelle esitatud tekstid on kollaaž Eesti 
luuletajate loomingust. Muusika-
juht on Siim Aimla, solistid Hedvig 
Hanson ja Silver Laas, kes esitavad 
igast laval kujutatud kümnendist 
tuntumaid palu. Neile lisanduvad 
Piret Torm-Kriisi juhendatud tant-

sutrupi Modus ajastusse sobituvad 
tantsud. Tantsijad kehastavad ka 
rahvamasse, kes liiguvad revolut-
sioonile või vahetavad riigikorda ja 
vajadusel monumente. 

Lavastuses „Sajandi unistus” 
on samuti kasutusel videoekraan, 
kus jooksevad kaadrid ajaloolistest 
dokumentaalfilmidest. Ajaloolise isi-
kuna on laval veel Jaan Poska, kelle 
tähtsust Tallinna linnapea ja Eesti rii-
gi ühe loojana on raske alahinnata. 
„Etendust tasub tulla vaatama. Lõpp 
on lootusrikas. Peategelane leiab 
armastuse ja armastus leiab tema,” 
lubab Vahur Keller.

Vanalinna päevade avalavas-
tus „Sajandi unistus” on 30. mail 
kell 19 Raekoja platsil. Hea ilma 
korral saab lavastuses näha us-
kumatut köiel sõitu 30 m kõrgusel 
Pühavaimu kiriku tornist Raekoja 
torni!

Vahur Keller on vanalinnas kaua tegutsenud ja põhjendab seda nii:  
„Pean Tallinna vanalinna arhitektuuriliselt üheks ilusamaks kogu 
maailmas. Siin ei ole suurt pompoossust, vaid väga inimlikud mõõtmed. 
Tunnen end siin väga koduselt. Vanalinna päevad toovad meie vanalinna 
ilu korraks rohkem ka kohalike inimeste teadvusesse. Võetakse aega 
tõsta pilk munakividelt, kuulata kontserte ja lihtsalt jalutada. Festivaliaeg 
on teistmoodi aeg ja vanalinn väärib oma festivali.”
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31. mail peetavast turniirist võtavad 
osa Tallinna vehklemisklubid Tallin-
na Mõõk, Musketär, SBSK Draa-
kon, Irina Embrichi vehklemisklubi 
IREM, Nikolai Novosjolovi vehkle-
misklubi Le Glave ja Rünnak. 

Aastate jooksul spordipublikut 
tiitlivõistluste medalitega rõõmus-
tanud epeenaised tegid Eesti spor-
diajalugu. Leipzigis peetud maail-
mameistrivõistlustel välkusid meie 
naiste epeed kiiremini kui ühelgi 
teisel. Järgemööda alistati sellised 
suurriigid nagu Saksamaa, Poola 
ja finaalis Hiina ning Eesti esimene 
võistkondlik MM-tiitel oligi tõsiasi. 
Eesti epeenaiskond on parim näide 
suurepärasest koostööst ja üht-
sest vaimust. Kus on, tuleb juurde! 
Hoiame pöialt, et naiskonna edulu-
gu saaks järje järgmisel suveolüm-
pial Tokios.

Kiirus, täpsus, maksimaalne  

keskendumine ja kannatlikkus – 
kõik need omadused aitavad vehk-
lemises kaugele jõuda. Kui siia 
lisada veel töökus ja pikaajaline ko-
gemus, siis tipptulemuse saavuta-
mine on reaalne. Maarjamaa mus-
ketäri Nikolai Novosjolovi mõõk on 
endiselt terav. Maailmameistrivõist-
lustel võitis ta 210 epeemehe kon-
kurentsis hõbemedali! Tiitlivõistlus-
te medalikogu täiendas veel pronks 
Euroopa meistrivõistlustelt. Küllap 
on kahekordsel maailmameistril 
meile varuks veel nii mõndagi ja 
näeme teda peagi rajal mehetegu-
sid tegemas.

Legendaarne jalgpallitreener 
Vince Lombardi on öelnud: „Läbi- 
lööjateks, võitjateks ja juhtideks 
ei sünnita, nendeks saadakse. Ja 
see saamislugu on lihtne – raske 
töö ja pühendumine.” Tee tippu 
ei ole kerge ja suuresti on treener 

see, kes aitab viia sportlase soo-
vitud eesmärgini. Üks selliseid on 
vehklemistreener Natalja Kotova, 
kelle kohta tema õpilane, Eesti 
2017. aasta parim naissportlane 
Julia Beljajeva on öelnud: „Ta pole 
ainult minu treener, vaid ta on minu 
jaoks kõik.” Koos on nad üle elanud 
ebaõnnestumisi ja maitsnud võidu-
rõõmu. 2017. aasta oli tandemi 
jaoks erakordselt edukas – kolm 
tiitlivõistluste medalit ja maailma 
esinumbri staatus on märkimis-
väärne saavutus.

Vehklemisturniiri kava 31. mail:
• kl 16–17 võistkondlik epee-

turniir;
• 17–17.40 Tallinna vehklejad 

vs. harrastajad; 
• klubide tutvustus ja vaba 

vehklemine.

Vehklejad linnaväljakul

Katariina Gild pakub vanalinna päe-
vadeks kolm väärtuslikku peatükki 
ehk väljapanekut: Linnalegendid ja 
Langebrauni portselani näitus gildi 
siseruumides E–P kl 11–18 ning 
Saja-aastane kunstiväli Katariina 
käigus.

Saja-aastane kunstiväli
Katariina Gildi kunstnikud esitlevad 
Vene 12 kinnistu saja-aastase loo-
minguvälja ajalugu. Legendaarne 
Langebrauni portselanitööstus, 
mis natsionaliseerimise järel tegut-
ses ENSV Kunstifondi kombinaadi 
ARS portselaniosakonnana, kuhu 
seejärel kolis sisse ENSV Riikliku 
Noorsooteatri õmblustöökoda. 
1995. aastal asutasid tarbekunst-
nikud MTÜ Katariina Gild avatud 

stuudiogaleriid – need tegutsevad 
Vene 12 ruumides tänini. Esitleme 
loovtegevuse ajalookäiku kolmel 
teemalindil: inimesed, keskkond, 
looming.

 
Linnalegendid 
Iga ruumiga, mis on sadu aastaid 
paigal püsinud, käivad kaasas le-
gendid. Nii leiab ka Katariina Gildi 
ruumides mälestusi olemise ja 
minemise lugudest. Lood on gildi 
ruumide seinal: ehtedisaini ruumis 
Eduard Vildest, tekstiilitööde ruu-
mis Raimond Valgrest ja vanalinna 
päevade sümbolankrust keraami-
kas.

 
Langebrauni portselaniuunikumid
Katariina Gildi nahakunsti stuudios 

sissepääsuga Katariina käigust või 
Vene 12. Munatopsist supitirinani, 
portselani käsimaalist apstrükini 
(siirdepildini), kodune kollektsioon 
Eesti kodudest.

  
Muusikaplats 3. juunil 
Nüüdisaegne muusika Katariina 
käigus kiriku ees platsil või vihma 
korral Vene 12 dieles. Seal esine-
vad kl 13–18 (algusega igal täis-
tunnil) Farištamo Eller, Ringhold, 
Robert Jürjendal, Rabimilia ja Argo 
Vals. Katariina kiriku esisel platsil 
on armastanud mõtiskleda ja muu-
sikat luua legendaarne Raimond 
Valgre, kui ta platsi nurgal asunud 
pilliparandustöökojast läbi astus. 

Ekspertide kõrval on ka publik oo-
datud kaasa mõtlema ja rääkima. 
Iga päev toimub haarav mõttekoda, 
kus oma ala eksperdid lahkavad 
kultuuripärandi valguses ühiskond-
likult kõnetavat teemat.

30. mail kell 18 – Kuidas kuju-
nes Eesti identiteet? 

Arutlevad Jaak Valge, Anu 
Põldsam, Imbi Paju, Maarja Vaino 
jt Katariina kiriku esisel platsil (Vene 
14a), vihma korral Katariina kirikus.

31. mail kell 18 – Toimetulek 
keeruka pärandiga

Maarjamäe memoriaal, 
pronkssõdur, Vene Kultuurikeskus, 
nõukogude sümbolid Tallinna linna-

ruumis – need on kütnud kirgi lä-
himinevikus ja püsivad aktuaalsed. 
Arutlevad Kaarel Truu, Vladimir 
Svet, Endrik Mänd, Ivan Sergejev, 
Margit Mutso, Karin Paulus, Margit 
Kilumets Vabaduse väljakul, vihma 
korral Rahvarinde muuseumis (Va-
baduse väljak 9).

1. juunil kell 18 – Elu nagu 
filmis

Kuidas filmide kaudu narratiive 
luuakse ja kinnistatakse. Arutlevad 
Imbi Paju, Riho Västrik, Jaak Kilmi, 
Peeter Simm, Margit Kilumets Har-
jumäel laval, vihma korral Neitsitor-
nis (Lühike jalg 9a).

2. juunil kell 18 – Laulame 

lahti!
Kuidas muusika toidab rah-

vustunnet? Arutlevad Hirvo Surva, 
Veronika Portsmuth, Leelo Tungal, 
Margit Kilumets Otsa kooli värava 
alusel laval (Vabaduse väljak 4).

3. juunil kell 12 – Kas vanalinn 
saab (üldse) olla peresõbralik? 

Keskendume lastele ja vana-
linnale. Arutlevad Kersti Nigesen, 
Tõnu Poopuu jt laste- ja noortealal 
Lahela (Toompargis Snelli tiigi ää-
res).

Mõttekodade eestvedajad on 
kultuuriajakirjanik ja saatejuht Mar-
git Kilumets ning kultuuripärandi 
aasta projektijuht Annela Laaneots. 

Katariina Gildi hinnaline panus

Mõttekodades sünnib värske mõte
Euroopa kultuuripärandiaasta puhul süveneme teemasse 
ka vanalinna päevadel. Traditsioonilise konverentsi asemel 
läheme aga kõnelejate-arvajatega seekord tänavale, otse 
rahva keskele, et arutada kultuuripärandi ja väärtuste 
teemal. 

Vanalinna päevadel toimub esimest korda otse Raekoja 
platsil „Vanalinna vehklemisturniir”.

18. mai 2018

„Eesti Vabariigi sajandal aastal on 
oluline tagasi vaadata ja meeles pi-
dada eestimaalasi, kes aitasid üles 
ehitada riiki ning seisid vabaduse ja 
õigluse eest okupatsiooni tumeda-
tel aastatel,” leiab Okupatsioonide 
muuseumi programmijuht Aive 
Peil.

„KGB vangikongid jutustavad 
hoones toime pandud kommunis-
mi kuritegudest ja inimväärikuse 

kadumisest, sellest, kuidas eest-
lastele vabaduse toonud majast sai 
1940. aastate algul õuduste maja 
ning kuidas lihtne sõnavääratus 
võis § 58 alusel kaasa tuua kümme 
aastat vangilaagrit.”

Peil toob veel näiteks, et KGB 
vangikongides asuv kapp ja kartser 
näitavad ilmekalt, kuidas  üles-
tunnistuse saamiseks rakendati 
nii psühholoogilisi kui ka füüsilisi 

meetodeid: isoleerimine, ähvarda-
mine, manipuleerimine, meelitami-
ne, peksmine, piinamine jm. Millele 
üldjuhul järgnes süüdimõistev ot-
sus  – mahalaskmine või pikaaeg-
ne vangistus kaugel Siberis. 

Nüüdseks on kongid olnud 
suletud juba üle poole sajandi, ent 
need jäävad alatiseks jutustama 
lugu sealsetest koledustest.

Seekordsed vanalinna päevad tulevad 
kauplemiskohtade poolest rikkad.

 
Antiigi- ja vanavaralaat 30. mai – 
1. juuni kell 10–20

Kaubeldakse antiigi, vanavara, 
vanakraami ja vanaaegsete asjade-
ga Tornide väljakul.

Käsitöömeistrite turg 30. mai –  
2. juuni kell 10–20 ja 3. juuni kell 
10–18

Ligikaudu 130 kauplejat pa-
kuvad keraamikat, nahkehistööd, 
suveniire, tarbekunsti jm Niguliste, 
Harju ja Kuninga tänaval.

Rahvuskultuuride turg 30. mai – 
2. juuni kell 10–20 ja 3. juuni kell 
10–18

Külaliskauplejad Leedust ja 
Valgevenest Tornide väljakul.

Eesti toidupiirkondade taluturg 
1.–2. juuni kell 10–20 ja 3. juuni 
kell 10–18

Taluturul on kauplejaid mitme 
piirkondliku toidumärgise esinda-
jate hulgast. Võrumaa Uma Meki 
märki kandvate väiketootjate va-
likus on kitsejuust, käsitööõlu ja 
-siider, mis on võitnud rahvusva-
helisi auhindu, leidub kanepi- ja 
tatratooteid, moose, mahlu ja näk-
se. Kel soovi, saab endale soetada 
ehk tomati- või baklažaanitaime ja 
kindlasti leiab juba midagi värsket 
alates maapirnist ja lõpetades naa-
dilehtedega.

Taluturgu aitab korraldada Võ-

rumaa Uma Mekk. Kõhtu täidab 
Hämsa vabaõhukõrts.

Õpilasfirmade laat 2. juuni kell 
12–16         

Tule tutvu noorte algatuste ja 
unikaalsete ideedega. Korraldab 
Junior Achievement Eesti SA laste- 
ja noortealal Lahela (Toompark).

Plaaditurg 3. juuni kell 12–17           
Harjumäel kõlakoja ees toimu-

sid 1980. aastatel ja 1990-ndate 
algul pühapäeviti kuulsad plaadi-
turud, kus oli võimalik hankida, va-
hetada, ümber lindistada muusikat 
avatud laiast maailmast. Osaleb 
ligikaudu 40 vinüülplaadimüüjat, 
oodata on nii vanu Harjumäe „hun-
te” kui ka noori melomaane.

Uudista KGB salajasi ruume!

Turud on kauplemiseks

Torke sooritab maailmameister 2017 Kristina Kuusk. 
Foto: Augusto Bizzi

Tsirkusestuudio Folie toob 1. juunil vanalinna tänavatele „Tsirkuse allee”. Värvikas tsirkusetegelaste 
rongkäik algab Viru väravatest kell 17 ja liigub üle Raekoja platsi laste- ja noortealale Lahela. Rongkäigul 
esinevad tänavatsirkuseartistid tsirkusestuudiotest Folie, Lizeth Wolk ja Carousel Company. Lahela alal 
korraldatakse tsirkuse õpitubasid, kus žongleeritakse erinevate vahenditega, saab õppida köieltantsu ja 
palju muud põnevat. Juhendavad Folie treenerid ja õpilased. Õhtu lõpetab tsirkuseetendus „Folie ja sõbrad”, 
kus esinevad noortetsirkuste õpilased. 
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Vana hea plaaditurg

Lapsed joonistasid vanalinna

Mõned sammud sajandis

1970. aastate keskel sai Niguliste 
kiriku kõrval alguse pühapäevane 
plaaditurg. Kui Nigulistet 1980. 
aastate algul remontima hakati, 
kolis plaaditurg Harjumäele. Tollast 
plaaditurgu kutsuti Plaadimäeks. 
Väidetavalt käivat toonased „plaa-
dituruhundid” Harjumäel koos tä-
nini.

Plaadituru taaselustaja Ahto-
Lembit Lehtmets kutsub vanalinna 
päevade ajal kõiki huvilisi jälle Har-
jumäele suurele plaaditurule.

Kuidas sa vinüülplaadi taas-
sünni ajastul selle paiga üles 
leidsid?

Plaaditurgu korraldades olen 
silmanurgast kõõritanud võimalust 
taas suveks mäkke tõusta, aga 

ootamatult tuli ettepanek vanalin-
na päevade korraldajatelt ja see oli 
nagu lotovõit. Kiljusin nagu väike 
plika rõõmust, kui pakkumise sain. 
Mis vinüülplaadi taassündi puutub, 
siis teeb taassündi ka kassett. Ehk 
jõulisemaltki kui vinüül. Ägedad 
ajad taas!

Mis pani üritust kordama ka 
sel aastal?

Ennekõike võimalus, et saan 
seda teha. Teeksin seda kasvõi 
mitukümmend aastat jutti. See on 
erilise energiaga sündmus. Ennem 
kultuuriline kui äriline. Nostalgiline, 
aga mitte ainult. Mitu uut põlvkon-
da melomaane peal ja füüsilised 
muusikakandjad teevad võidukäi-
ku. Nii plaadituru elujõulisus kui ka 

eelmise aasta sündmuse kordami-
nek näitab, et on inimesi, kellel on 
sellist kogunemist vaja.

Kas mäel on võimalik osta-
müüa-vahetada ainult plaate või 
on veel midagi muud?

Eelmine aasta kellasid ja vilesid 
juurde ei pookinud. Vaatame, mis 
see aasta teha annab. Ideid on. 
Iseasi, kas on vahendeid teostada.

Kui palju rahvast tänavu on 
oodata Plaadimäele kauplema?

Vara veel öelda. Võin vaid en-
nustada eelmise korra järgi: olen 
arvestanud umbes viiekümne 
müüjaga. Uudistajaid ootan mäele 
nii palju, kui sinna mahub.

Vanalinna päevade puhul korraldati koolinoorte plaka-
tikonkurss „100 aastat vanalinnas”, kuhu olid osalema 
oodatud 1.–6. klasside õpilased.

Konkursile laekus kokku 117 joonistust küm-
nest koolist. Kõiki töid on võimalik vaadata galeriist  

www.vanalinnapaevad.ee.
Vanalinna päevade meeskond valis välja 22 pa-

remat joonistust, millest tehakse laste- ja noortealale 
näitus ning 1. juunil kell 16 autasustatakse seal plaka-
tivõistluse parimaid.

Kodulinna maja korraldab juba 
pikki aastakümneid igasuguseid 
tutvumiskõndimisi huvipakkuva-
tesse aja- ja kultuurilooga seotud 
kohtadesse. Siiani on meil olnud 
meeldiv võimalus paluda tutvus-
taja-teejuhi rolli parimaid teema-
tundjaid ja osalejatele on seega 
iga käik kujunenud omanäoliseks 
rariteediks. 

Mitmel vanalinna päevadel 
oleme koostanud oma kõndimis-
kava. Pole erand tänavusedki. 
SADA SAMMU SAJANDIS oleme 
jaganud viiele päevale ja igale neist 
jagus teatud osa meie riigi loost. 
RÕÕMSALT RAHVUSLIKU alguse 
paigutasime 30. maile, mil kell 
17 Rüütelkonna hoone eest algu-
se saav ja Olev Liiviku juhtimisel 
Toompeal kulgev ringkäik kannab 
pealkirja „Siin oldi, siit mindi, siia 
tuldi”.

31. mai tunnuslause MUSTA 
VARJU ALL (aastad 1939–1955) 
toob kindlasti kõigile esmase 
mälu-/kujutluspildi Harju tänava 
hävingust. „Et minna, meenutada, 

mõelda Harju tänavast”, selleks 
on Kullassepa tänava raekojapool-
sesse otsa palutud Jaak Juske, 
kellega koos saab sealt minna ja 
meenutada. Unistada ka.

Periood 1956 kuni 1980 sai 
meie kavades pealkirjaks „Tuhka-
triinust printsessiks – keerulised 
aastad ja tegemised”. Ott Sandrak 
on see mees, kes suudab ka siin 
vajalikud seosed üles leida ja suu-
rest segadusest välja sõeluda olu-
lised terad. Otsustasime, et parim 
koht huvilistega kokku saada on 
Kodulinna maja juures. Loogiline 
oleks see kõndimine teha 1. juunil, 
aga kahjuks on Ott Sandrakul ajada 
tähtsad asjad teisel pool suurt vett. 
Lükkasime siis kõndimise püha-
päevale, 3. juunile.

Reedel, 1. juunil on ringilon-
kimine Tiina Mägiga, kes tahab 
huvilistele ümber jutustada, millist 
vanalinna ta pidevalt unes näeb. 
Päris mitmes kohas on need ul-
mepildid sootuks erinevad olevast. 
Aga ehk need polekski nii väga 
võimatud? Tiina Mägi istub 1. juu-

nil kell 17 Tornide väljakul Juhan 
Raudsepa tehtud kujuga pursk-
kaevu juures pingil ja ootab neid, 
kellega koos vaatama minna, kas 
midagi tema unenäounistustest ka 
tõeliselt vanalinna mahuks.

Laupäeval, 2. juunil kannab 
päev pealkirja „LAULAME LAH-
TI!”. Mida, kuidas ja kes kõige 
kõvema häälega on enamikul vist 
veel meeles. Ju on meeles seegi, 
et neil aastatel askeldas vanalinnas 
pühapäeviti ringi hulgaliselt poisse 
ja tüdrukuid, tegutses Kodulinna-
liikumine. Nüüd otsustasimegi, 
et läheks õige vanalinnast otsima 
neid kohti ja muljeid, mis toona 
kõige suurema elamuse jätsid ja 
vaataks, mis neist nüüdseks on 
saanud. Peame plaani, et igal täis-
tunnil kella 12–19 võtab keegi kodu- 
linlane Kodulinna maja ees huvili-
sed endaga kaasa ja lähebki. Kes 
nimeliselt mis kell, sellest anname 
teada hiljem.

Kolmandat aastat järjest toimub 
vanalinna päevadel keskaegne 
rüütliturniir Old Tallinn Cup – spor-
divõistlus koos keskaegse laada-
meluga.

Turniir toimub, nagu tavaks 
saanud, Harju tänava haljasalal 
Niguliste kiriku kõrval. Korraldab 
ajalooklubi Nordburg, mille ja ka 
ekstreemvõistluse alla mahtuva tur-
niiri eestvedaja Nikolai Bõkovi sõnul 
tegeleb nende klubi keskaegse täis-
kontaktvõitlusega juba viis aastat. 

Osalevad mitme riigi esindused 
kokku saja ekstreemsportlasega 

(18 meeskonda ja 9 naiskonda). 
„Kõige eksootilisem riik on täna-
vu Hiina,” rääkis Bõkov. „Võitlejad 
tulevad veel Iisrealist, Brasiiliast, 
Taanist, Saksamaalt, Tšehhist, Soo-
mest, Venemaalt, Valgevenest, Uk-
rainast ja Poolast.”

Bõkov ütles, et tegemist pole 
võistlejale turvalise spordialaga ja 
vigastusi tuleb tihti ette. „See on 
ekstreemsport,” tõdes korraldaja. 
„Traumad on kerged tulema, kui 
suhtuda lohakalt varustusse. Vigas-
tused on samad nagu kikkpoksis 
ja teistel võitlusaladel. Kuid pealt-

vaatajale on asi turvaline ja võitlust 
saab vaadata piisavalt distantsilt.”

Eestis harrastatakse ala kolmes 
klubis, mis asuvad Tallinnas, Tartus 
ja Narvas, igas huvilisi paarikümne 
ringis. 

„Püüame pealtvaatajatele pak-
kuda enamat kui ainult võitlus,” 
lubas Bõkov. „Sel aastal toimuvad 
veel keskaegsete tantsude meist-
riklassid, varakeskaegse elava aja-
loo laager, seppade meistriklassid 
– väikesed atraktsioonid elavdavad 
võistlust.”

Teater on oma olemuselt kunst, mis 
sünnib küll meie silme all, aga saab 
meid viia ajas rändama, peegeldab 
erinevaid aegu, mõtte- ja elulaadi. 

Etendused, mis sel aastal va-
nalinna päevade programmi valitud, 
viivad meid kuni saja aasta taguses-
se Tallinna, tutvuma ja kaasa elama 
selle aja Eesti inimestele. Tegemist 
on oma aja persoonilugudega, kuul-
suste või tuntud inimestega, keda 
kõiki me ei pruugi enam mäletada, 
aga peaksime. 

Musta varju all. 1939–1955 
Eesti oli mitme võõrvõimu all, elati 
üle sõda. Ajalukku kadus osa Tal-
linna vanalinnast, aga muusikat ja 
nalja tehti ikkagi. 

31. mail kell 19 mängib teater 
Varius etendust „Lõbusad estoon-
lased” Hopneri maja suures saalis 
(Raekoja plats 18). 

Iga riigikorra ajal vajatakse 
teatrit ja muusikat. Oma teatriteed 
jätkavad eestiaegsed armastatud 
estoonlased Paul Pinna, Alfred Säl-
lik, Benno Hansen ka musta varju 
all. Autor ja lavastaja Heidi Sarapuu. 
Näitlejad Rene Soom, Priit Volmer, 
Urmas Põldma, Peeter Kaljumäe ja 
Lii Tedre. Piletid hinnaga 12 eurot 
müügil Piletilevis ja tund enne algust 
kohapeal.

Elu nagu filmis. 1956–1980 
Ehitatakse uut riiki käskude ja keel-
dudega. Teaduse ja tehnika tohutu 
areng, inimene on kõikvõimas. Pro-
paganda käib kinos ja kirjanduses. 
Aga inimese loomus jääb samaks, 
otsitakse ilu ja armastust.

1. juunil kell 19 Katariina kiri-
kus (Vene 14a) toob Kuressaare 
linnateater vaatajate ette etenduse 
„Paljasjalgne Debora”, elustades 

Debora Vaarandi, Juhan Smuuli ja 
Aadu Hindi suhetepuntra. 

Vaimude tund, kus kohtuvad 
Debora Vaarandi ja mehed tema 
elus: Juhan Smuul, Aadu Hint, An-
ton Vaarandi. Oma aja suured kirja-
nikud. Jääb igavene küsimus, kelle 
looming on ajaülene. Debora Vaa-
randi sajandale sünniaastapäevale 
pühendatud etendus. Autor Urmas 
Lennuk. Näitlejad Piret Rauk, Meri-
lin Kirbits, Andres Raag, Arvi Mägi 
ja Aarne Mägi. Piletid hinnaga 12 
eurot müügil Piletilevis ja tund enne 
algust kohapeal.

Tänapäevale lähemale. 1981–
1991 ja 1992–2018 
Kas tõesti on võimalik taastada oma 
riik, valitsus ja seadused? Kas meie 
seas on mehi või naisi, kes saavad 
sellega hakkama?  Sada aastat ko-
gemusi.  

Nädalavahetusel, kui liigutakse 
sammhaaval tänapäevale lähemale, 
mängitakse etendusi Hopneri maja 
dieles (Vanaturu kael 3). 

2. juunil kell 16 etendus „Meri 
ja Orav”, autor Andrus Kivirähk. 
Pööningult tassivad tuppa kirjutus-
lauda Pätsi-aegne sepp Ivan Orav ja 
president Lennart Meri. Vaimukas 
vestlus poliitilistel teemadel on neile 
meestele omane. Osades Andrus 
Vaarik ja Egon Nuter. Piletid hinnaga 
15 eurot müügil Piletilevis ja tund 
enne algust kohapeal. 

3. juunil kell 16 etendus „Orav 
ja Ilves”, autor Andrus Kivirähk. 
President Ilves on Kadriorgu külla 
kutsunud Ivan Orava – otse põrgust. 
Vana sepp valgustab väliseestlasest 
presidenti Eesti elust nõukaajal ja 
enne seda, muidugi nii, nagu tema 
seda näeb. Osades Andrus Vaarik ja 
Kaspar Velberg. Piletid hinnaga 15 

eurot müügil Piletilevis ja tund enne 
algust kohapeal.

Samuti saab 2. ja 3. juunil 
teatri- ja muusikamuuseumi (Müü-
rivahe 12) sisehoovis näha, kuidas 
ajalugu vaadata läbi satiiri. Ajastu 
mentaliteeti esitletakse luule, lühi-
proosa ja dialoogide-sketšide kau-
du. Kava koostaja on Veiko Märka. 
„Sajandi sada sahmakat” esitavad 
Lauli Otsar, Jürgen Gansen, Markus 
Habakukk, Ester Kuntu.  

Kell 14 satiirikava aastatest 
1918–1938; kell 15 aastatest 
1939–1955; kell 16 aastatest 
1956–1980; kell 17 aastatest 
1981–1991 ja kell 18 aastatest 
1992–2018.

Teatrit ka lastele
3. juunil kell 12–17 (viimase eten-
duse algusaeg) on Okasroosikese 
lossi hoovis (Uus 19) päev täis 
nukuteatrit. Kavas on kümmekond 
etendust: Heino Seljamaa kohvri-
teatri „Okasroosike”, Banaanikala 
Projektiteatri „Eestlane ei igavle”, 
Viljandi nukuteatri „Kes elab met-
sas?”, Pärnu nukuteatri „Pärnad 
pühad hiielased”, Tuuleveski „Vana 
veski muinasjutud”, Marionett-teat-
ri „Jokker Joosu ja nukud”, Harry 
Gustavsoni nukuteatri „Ja nukk 
saab elavaks”, Eeskätt Teatri „Uni-
järve näkk” jt. Eestvedaja UNIMA 
Eesti keskus. Tasuta.

30. ja 31. mail kell 19 saab vaa-
data kogupereetendust „Piip Ja Tuut 
köögis” Piip ja Tuut Mängumajas 
(Toom-Kooli 13). See on lugu koh-
tingust, kus üks kloun kutsub teise 
õhtusöögile ja mis siis kõik juhtuma 
hakkab. Etendus, kus kõik saab sel-
geks ilma sõnadeta. Piletid hinnaga 
11 eurot müügil Piletilevis.

Rüütliturniir toob kohale võitlejad Hiinast

Teatrietendused liiguvad ajalooga kaasa

18. mai 2018

Elis Ulla konkursitöö.Aleksandra Jevdokimova plakat.

Sambakool Kuldõunapuu 
(Macieira de Ouro) 
on ainus omataoline 
Eestis, kus sambatants 
ja -karnevalid loovad 
kultuurisilla Brasiiliaga. 
Sel aastal korraldab 
Kuldõunapuu koos teiste 
Tallinna tantsustuudiotega 
sambakarnevali paraadi 
„See on armastuslugu”, 
tuues vanalinna tänavatele 
veidi Rio de Janeiro hõngu. 
Armastus väljendub 
tantsus, muusikas, 
inimsuhetes, aga ka seni 
olnutest värvikamas 
kultuurisündmuses. 

Tiina Mägi

Harjumäe plaaditurult on peale vinüülplaatide võimalik 
hankida ka uuele elule ärganud kassette.
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Teade Amandus Adamsoni tn 20, Amandus 
Adamsoni tn 20a kinnistute ja lähiala detail-
planeeringu avalikust arutelust

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 
6.04.–20.04.2018 Amandus Adamsoni tn 20, 
Amandus Adamsoni tn 20a kinnistute ja lähi-
ala detailplaneeringu. Nimetatud ajavahemikus 
käis Kesklinna Valitsuse detailplaneeringuga 
tutvumas neli kodanikku. Avalikul väljapanekul 
laekus kohalikule omavalitsusele kolm kirjalikke 
ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördu-
mist. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav 
avalik arutelu viiakse läbi 4. juunil 2018 algu-
sega kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse 
saalis (Nunne tn 18). Info telefonil 645 7264. 
Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab 
tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil  
http://tpr.tallinn.ee/tpr.

Tartu mnt 33 ja Juhan Kunderi 8a kinnistute 
detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 
24.07.–6.08.2018 Tallinna Linnavalitsuse 25. 
aprilli 2018 korraldusega nr 620-k vastuvõetud 

Tartu mnt 33 ja Juhan Kunderi 8a  kinnistute 
detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 
1,11 ha. Detailplaneering on koostatud eesmär-
gil moodustada Juhan Kunderi 8a kinnistu osast 
vähemalt 5% äri- ja kuni 95% elamumaa siht-
otstarbega krunt ning Juhan Kunderi 8a kinnistu 
osast ja Tartu mnt 33 kinnistust ärimaa sihtots-
tarbega krunt, määrata ehitusõigus moodusta-
tavale äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundile 
ühe kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega 
äriruumidega korterelamu ehitamiseks ja moo-
dustatavale ärimaa sihtotstarbega krundile viie 
kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega 
plokistatud ärihoone ehitamiseks ning kruntide 
kasutamise tingimused. Transpordimaa sihtots-
tarbega Tartu mnt 33a krundi piire ja sihtotstar-
vet ei ole ette nähtud muuta. 

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.

Suitsu tn 28 kinnistu detailplaneeringu vastu-
võtmine Kesklinnas

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 
15.06.–28.06.2018 Tallinna Linnavalitsuse 18. 
aprilli 2018 korraldusega nr 572-k vastuvõetud 
Suitsu 28 kinnistu detailplaneeringu. Planeeri-
tud ala suurus on 0,19 ha. Detailplaneering on 
koostatud eesmärgil jagada Suitsu 28 kinnistu 
kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, 
määrata moodustatavate kruntide kasutamise 
tingimused ja ehitusõigus mõlemale krundile 
kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1-korruselise 
abihoone ehitamiseks.

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.

Jätka katkenud kooliteed juba sügisel 

Kanutiaia huvikooli suvelaagrid kutsuvad!

Vabatahtlike klubi tegutseb

Ootame kõiki, kel koolitee katke-
nud. Igale õppijale läheneme indi-
viduaalselt: kooliajaks võib valida 
kolm hommikut nädalas, tunnid 
ühel hommikul ja kahel õhtul, kaug-
õppes on kontakttunnid kahel õhtul 
nädalas, teadmisi saab omandada 
ka e-õppe teel Moodle’i keskkon-
nas.  

Kui on jäänud vaid üksik aine-
kursus 10. või 11. klassis soori-
tamata, siis on võimalus see teha 
õppeaasta jooksul. Pakume tugi-
kursusi riigieksamiteks, aga samuti 
teiste õppeainete parema omanda-
mise tarvis. Meil on eksternõpe nei-
le, kes töö või pere tõttu igal nädalal 
kontakttundidesse tulla ei saa. Mit-
testatsionaarses õppes osalevatel 
õpilastel on ühel korral kolme aasta 
jooksul õigus võtta aasta õppepuh-
kust.

Võõrkeeltest õpetatakse meie 
koolis inglise, saksa ja vene keelt. 
Kõikides õppeainetes arvestame 
hindamisel varasemate õpingute 
ja töökogemusega. Kahel päeval 
nädalas saab iga õppija kasutada 
järelevastamise klassi, kuhu õpe-
taja on jätnud õppematerjalid või 
tööülesanded. Koolil on mahukas 

raamatukogu nii ilukirjanduse kui ka 
nüüdisaegse õppekirjandusega.

Igal aastal tunnustatakse õp-
pureid täiskasvanud õppija nädalal. 
Meie õpilased on mitmel korral saa-
nud Tallinna aasta õppija tiitli.. Sel 
aastal on täiskasvanud õppija nädal 
19.–26. oktoobril ning selle raames 
toimub erinevais Eestimaa paigus 
arvukalt täiskasvanuharidust po-
pulariseerivaid ja õppimisvõimalusi 
tutvustavaid üritusi. Tähistatakse 
elukestvas õppes osalemist ja jaga-
takse tunnustust. 

Meil on erialase väljaõppega 
kogenud õpetajad, kes õpivad koos 
oma õpilastega erinevatel kultuuri-
üritustel, muuseumitundides, õppe-
käikudel, väljasõitudel, õuesõppe ja 
avastusõppe meetodil. Meie õpeta-
jad on juhendajatena abiks uurimis- 
ja praktiliste tööde koostamisel. 
Enamik meie õpilasi valib praktilise 
töö, sest hobid, töökogemus ning 
erinevad oskused annavad võima-
luse kõike ka praktilise tööna teos-
tada.

Meie vilistlased tõstavad kooli 
peamiste väärtustena esile paind-
likkust, individuaalset lähenemist 
ja koostöövalmidust õpilastega. 

Hinnatud on traditsioonid: kooli 
sünnipäeva ja jõulude tähistamine, 
õpilaste laste jõulupidu, kontserdid 
jm.

Aktiivsed õpilased osalevad 
õpilaskogu töös, koolielu juhtimi-
ses, õpilaste probleemide, huvide 
ja heaolu küsimuste lahendamises, 
ürituste korraldamises. Õpilased 
saavad tuge ka õppijate saadikutelt, 
kes aitavad luua kontakte õpetajate 
ja teiste õpilastega. 

Ja et jätkuks jaksu, pakutakse 
kooli kohvikus sooje roogi, salateid 
ja küpsetisi.

Uute õppurite vastuvõtt 
2018/2019. õppeaastaks: 
• 10.–12. klassi vastuvõtt 14. 

juunini ruumis 41 teisipäeviti 
kell 10–12 ja neljapäeviti kell 
12–14;

• eksternatuuri ja üksikaine 
õpilaste vastuvõtt ruumis 39 
teisipäeviti kell 10–12 ja nelja-
päeviti kell 12–14;

• 26. juunist 14. augustini vas-
tuvõtt kooli kantseleis teisipäe-
viti kell 10–14.

Linnalaager toimub kahes vahetu-
ses: 11.–22. juunini (kümme töö-
päeva) ja 25.–29. juunini (viis töö-
päeva). Laagripäev algab kell 9 ja 
lõpeb kell 17. Ootame lapsi ja noori 
vanuses 6–13 eluaastat. 

Programmis on arendavad 
tegevused huvikooli õpetajate ju-
hendamisel ning erinevad mängud, 
võistlused ja kultuuriasutuste kü-

lastused. Iga päev soe lõunasöök. 
Rühmad eesti ja vene keelt kõnele-
vatele lastele. 

Suvelaager Karepal toimub 
11.–17. augustini. Laagrisse on 
oodatud lapsed ja noored vanuses 
6–18 eluaastat. Laagri kasvatajad 
on huvikooli õpetajad, kes on läbi-
nud nõutava koolituse. Tegevused 
päevakava alusel. Toitlustamine 

kolm korda päevas, lisaks oode. 
Laager on tervistav ja arendav puh-
kus: toimuvad meeskondlikud män-
gud ja võistlused, stiili- ja lõkkeõh-
tud ning ühismatk. Ilusa ilma korral 
ujumine ja tegevused mererannas. 

Täpsem info laagritest kooli ko-
duleheküljel www.kanuti.tln.edu.ee  
ja telefonil 644 0989. 

Kesklinna noortekeskuse vaba-
tahtlike klubi on saanud sisse ke-
vadiselt värske hoo! 

Märtsi alguses korraldas klubi 
avaürituse, kus tutvustati kõigile 
uutele huvilistele selle aasta te-
gevuskava. Kõik koos osalesime 
professionaalse esmaabi koolitusel 
ning neid teadmisi on juba edasigi 
antud: käisime Tartus Aeg-Ruumis, 

kus noored said võimaluse ise kor-
raldada esmaabi töötoa. Seejärel 
läksime end harima ja meelt lahuta-
ma teaduskeskusesse Ahhaa. 

Võtsime osa Teeme Ära talgu-
test – olime abiks Tallinna loomade 
varjupaigas. Samuti abistasime 
mais Keilas toidupanka. 

Vabatahtlike klubi tuleviku-
plaanides on rohkelt lõbusaid ja 

arendavaid tegevusi. Meile meeldib 
teisi aidata ja üheskoos aega vee-
ta. Klubi on avatud kõikidele uutele 
huvilistele! Kui soovite meie toreda 
klubiga liituda või tahaksite rohkem 
infot meie tegevuse kohta, siis kirju-
tage aadressil ivar@tallinnanoored.
ee või helistage 641 0021. Jääme 
uusi aktiivseid liikmeid ootama! 

Noorte vanalinna päevad

Tallinn tähistab taas parkide päeva

Et vanalinna päevade laste- ja 
noortealal oleks ühendav nimetus, 
kuulutati välja nimekonkurss. Pak-
kumisi – üks vaimukam kui teine 
– saadeti palju, nii et otsustamine 
polnud kerge. Lõpuks leiti, et La-
hela (lühend lahealast) kirjeldab 
kõige enam alal toimuvat. See on 
koht, kus on mõnus olla.

Lahela programm annab noor-
tele ülevaate nende eakaaslaste 
argipäevast möödunud ajastutel. 
Päevateemale vastavalt saab osa-
leda eri ajastute mängudes ja te-
gevustes. Mängime tänavamänge: 
hüppame ja jookseme, ületame 
„kraavi”, harjutame täpsusviska-
mist, mängime keksu ja vana aja 
keeglit ehk skittles’it. Avatud on 
„liikuvate piltide” töötuba, mis oli 
populaarne meelelahutus vahetun-
dide ajal 1980-ndatel: kuidas panna 
liikuma isejoonistatud pilte käepä-
raste vahenditega? Esimest korda 
saab osaleda vabaõhupõgenemis-
ruumis. Kuidas see välja näeb? Tule 
ja saa teada!

Võib rännata ajas tagasi aas-
taisse 1918–1938 ja teha endast 
ajastukohane pilt fotonurgas, mis 
muutub iga päev ning kus saab las-
ta end pildistada eri ajastute riietes 
ja taustal. Kui kolmapäev viib meid 
rõõmsalt rahvuslikku aega 1918–
1938, siis laupäeval saab endale 
selga tõmmata karmi punk stiilis 
tagi, teha pähe „harja” ja kõik selle 
ka jäädvustada.

Tervishoiumuuseum harib kü-
lastajaid, rääkides eestlaste suhk-
rutarbimise ajaloost. Nukufilmi 
lastestuudio abiga saab iga laps 
valmistada oma multika! Kohal on 
skaudid, kes õpetavad huvilistele 
mõndagi kasulikku – sõlmede tege-
mist, hennaga joonistamist, skau-
diehitisi, maastikumänge ja laule. 
Skaudid püstitavad ronimisseina, 
millel nii suuremad kui ka väikse-
mad oma oskused proovile saavad 
panna. Maadlushuvilistele ja neile, 
kes veel ei tea, et maadlus neid 
huvitab, on üles pandud maadlus-
töötoa telk. 

Reedest pühapäevani näeb 
Lahela laval esinemas paljusid las-
te- ja noortetruppe. Pühapäeval 
toob Meero Muusik lavale sada 
armastatud lastelaulu. Esinemas 
näeb ligi 300 lauljat! See on ma-
ratonkontsert, kus saab meie vo-
kaalansamblite ja solistide laulude 
vahepaladena kuulda  Venno Loo-
saare lustakaid lugusid. Pluss palju 
emotsioone kaunitest lauludest.

Ei puudu loomad – kaks arm-
sat poni sõidutavad lapsi laupäeval 
ja pühapäeval Toompargis. MNTÜ 
loomakaitseselts õpetab lapsi ja 
noori näriliste eest hoolitsema, ko-
hal on teatristuudio Lendav Lehm 
ning hea õnne korral juhtud olema 
Lahela laval just sel hetkel, kui terve 
plats spontaanselt tantsima hakkab.

Alale on toodud suur hulk las-
teraamatuid alates 1918. aastast. 

Kõiki raamatuid võib päikese käes 
peesitades lugeda, sirvida, sõbrale 
näidata ja kui mõni neist südamelä-
hedaseks saab, siis koju viia. Siiski 
ei ole need ainult lastele – vane-
madki on oodatud oma lapsepõlve 
meenutama!

Kohapeal saab kõhutäidet: 
pannkooke, saiakesi, limonaadi, 
jäätist, kohvi. Lisaks üllatused!

Rohkem infot leiab aadressil  
vanalinnapaevad.ee. 

24. mail tähistab kogu Euroopa kait-
sealade päeva ja kutsub tähelepanu 
pöörama kultuuripärandile. Tallin-
na mitmekesine loodus ja parkide 
rohkus meelitab linlasi loodusesse. 
Möödunud aastal alguse saanud 
parkide päeva tähistamise mõte on 
tutvustada matkadega linnalooduse 
väärtusi ja kutsuda inimesi iseseis-
valt oma koduümbrusega tutvust 
tegema. 

Keskkonnaameti juhitud projek-
ti NATTOURS raames valmis selleks 
kevadeks veebiportaal citynature.
eu, mis sisaldab infot Tallinna küm-
ne liigirikkama ja põnevama roheala 
kohta, samuti fakte nende elurik-
kusest ja ajaloost. Teine rakendus, 
mida looduses mugav kasutada, 
on Tallinna ülikooli ja keskkonna-

ameti koostöös valminud digitaalne 
rakendus Avastusrada (www.avas-
tusrada.ee). Nutiseadme veebilehit-
sejas töötava rakendusega saavad 
osalejad küsimustele vastates oma 
teadmisi testida ning koguda uut 
teavet piirkonna loodus- ja kultuu-
riobjektide kohta. Virtuaalseid radu 
leiab peaaegu igast Tallinna linna-
osast. 

Kindlasti tasub oma tähele-
panekud Tallinna elurikkuse kohta 
edastada andmebaasi elurikkus.
tallinn.ee/kaart/. Nii aitab kogutud 
teave spetsialistidel igapäevatöös 
kvaliteetsemaid otsuseid teha ning 
elurikkuse märkamine edendab rah-
vateadust. 

Tasuta matkad juhendajaga oo-
tavad huvilisi Merimetsa kaitsealal 

(juhendab Timo Kark) ja botaani-
kaaias (dendroloog Olev Abner). 
Mõlemad matkad algavad kell 18 
ja kestavad umbes kaks tundi. Re-
gistreerida saab keskkonnaameti 
veebilehe www.tallinn.ee/est/Parki-
de-paev kaudu, kust leiab nii mat-
kade kui ka parkide päeva kohta 
rohkem infot. Ootame igas vanuses 
inimesi, nii kooliõpilasi kui ka pere-
sid, nii iseseisvalt kui ka juhendatud 
retkede vahendusel tutvuma Tallin-
na mitmekesise ja rohealaderikka 
linnaloodusega. Rõõmu liikumisest 
jagage pildina keskkonnaameti FB 
lehel facebook.com/TallinnaKesk-
konnaamet/ teemaviitega #Par-
kidePäev #EDoP2018 #loodus-
kaitsekuu #linnaloodus #nattours 
#mineõue #avastusrajad.

18. mai 2018

Vanalinna täiskasvanute gümnaasium aadressil Kooli 2 
kutsub õppima! 
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Avame koduaia huvilistele!
Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub 
aiaomanikke avama oma aed Eu-
roopa kultuuripärandiaasta prog-
rammi kuuluvate avatud aedade 
päevade ajal 1.– 3. juunini. 

Euroopa aiafestivali raames 
saab näha nii ajaloolisi kui ka nüü-
disaegseid, juurvilja- ja puuviljaae-
du, talu- ja linnaaedu. Huvilistele 
tutvustatakse aiapidamise võlu ning 
aedade rikkust ja mitmekesisust. 

„Kutsume kogu Eesti aiaoma-
nikke oma tööd ja loomingut teistele 
tutvustama. Kas aed on avatud kõik 

kolm päeva või ainult ühe päeva, 
otsustab iga aiaomanik ise,” ütles 
„Euroopa aiad 2018” projektijuht 
Helle Solnask. „Eelistatud on mõis-
tagi külastajatele vaba sissepääs, 
aga keegi ei keela kehtestada väi-
kest piletihinda.”

Avatud aedade festival juhib tä-
helepanu sellele, et kauni aia rajami-
ne ja hooldamine, selle säilitamine, 
taastamine, hoidmine ja kaitsmine 
nõuab palju tööd ja vaeva. Oma 
aiaga festivalil osalemiseks tuleb 
täita lühike ankeet, mille saab Ees-

ti Muinsuskaitse Seltsi kodulehelt 
www.muinsuskaitse.ee. Kõikide 
avatud aedade kohta annab teavet 
Prantsusmaa kultuuriministeeriumi 
leht https://rendezvousauxjardins.fr. 

Aiafestival sai 2003. aastal al-
guse Prantsusmaal, tänavusel kul-
tuuripärandiaastal on otsustanud 
liituda teisedki riigid: Saksamaa, 
Horvaatia, Eesti, Ungari, Iirimaa, 
Leedu, Holland, Slovakkia, Valloo-
nia piirkond Belgias.

 

Iga hetk on oluline!
Viimased 10–15 aastat on vast-
sündinute ravi perekeskne, kaa-
satakse ka ema ja isa. See annab 
paremaid tulemusi ja hoiab lapse-
ga püsivat emotsionaalset sidet. 

Meil on praegu on ravisse kaa-
satud vaid emad, kes tavapalatis 
saavad oma lapsega koos olla, aga 
intensiivravipalatis vaid last vaata-
mas käia. Privaatsus ja võimalus isa 
kohalolekuks puudub. Lastehaigla 
toetusfond võttis intensiivraviüksu-
se perepalatite loomise ja sisusta-
mise selle aasta suurprojektiks.

Vastsündinute ja imikute osa-
konda tuleb aastas 400–500 last, 
kellest pooled on enneaegsed ja 
neist omakorda pooled sügavalt 
enneaegsed lapsed – just neile ongi 
mõeldud intensiivraviüksusesse ra-
jatavad viis perepalatit. Igas palatis 
on voodikoht lapsele koos vajaliku 
aparatuuriga (kuvöös, hingamis-
aparaat,  toitmisperfuusorid), ema 
voodi ja lisavoodi isale ööbimiseks, 
imetamistool, vaheseina võimalus, 
duširuum ja WC. Tsentraalmonitoo-
ring tagab vastsündinu ööpäeva-
ringse jälgimise. 

Projekti kogumaksumus on 
umbes 450 000 eurot. Toetajate 
leidmisega tegime algust juba ETV 
heategevussaates „Jõulutunnel”, 
kus koguti 222 380 eurot. Teine 
pool lõppeesmärgist ootab aga veel 
saavutamist. Emadepäeval alga-

tasime uue toetuskampaania „Iga 
hetk on oluline”.

18. mai 2018

Poska lasteaia eakaaslane

Kui proua Ellen aastatel 1946–1980 
lasteaias töötas, kutsuti seal ame-
tis olnuid veel kasvatajateks ja 
lasteaiatädideks. Ehkki tema staaž 
kasvatajana ei olnud eriliselt pikk, 
meenutab ometi mitu põlvkonda 
kasvataja Ellenit olgu siis iseendale, 
oma lastele või lastelastele armsa 
kasvatajana. Tema kunagine kas-
vandik Harry Šein on öelnud, et ter-
ve lasteaed oli tädi Elleni vaimu täis. 

Poska lasteaed on püüdnud 
seda alal hoida. Seda enam, et 
proua Ellen on lasteaiaga üheealine 
ja kõigi aegade töötajatest kõige 
vanem. Mõlema 94. sünnipäeva 
nagu varasemaidki tähistatakse 
üheskoos.

Eluaastate kiuste on eakas 
proua endiselt tegus. „Aeg läheb 
mul jooksuga. Oleviste koguduses 
olen teinud mitmesuguseid asju, ol-
nud mandoliiniorkestris ja kogunud 
ajalugu. Nüüd tuleb meid paariküm-
ne inimese ringis kaks korda kuus 
ikka sinna kokku. Ajame juttu, joo-
me kohvi. Nii palju on häid tuttavaid, 
keda käia vaatamas. Mõni neist on 
jäetud täiesti üksi, kuigi pereliikmed 
on kusagil olemas. Üks tuttav kur-
tis, et kõik muu on tal olemas, aga 
armastust on vähe. Tahaks ju, et 
keegi mõnikord küsiks, kuidas sa 
elad,” räägib proua Ellen, kes ise 
pakatab osavõtlikkusest. 

Sõjajärgsed olud
1931 valminud 5. lasteaeda Juhan 
Kunderi tänavas (lasteaia praegu-
ne aadress on Jakob Pärna 2) tuli 
1945. aastal oma koolipraktikat 
tegema ja asus hiljem kasvatajana 
tööle väikest kasvu neiu nimega El-
len Lüdig. (Kui ta isa muutis nime 
veidi eestipärasemaks, tuli g ase-
mele k ja kadus otsene vihje sugu-
lusele helilooja Mihkel Lüdigiga.) 

Lasteaia naabermaja oli saanud 
1944. aastal kannatada. „Pommita-
mise järel põlenud majal oli karja-
maa, mis anti meie lasteaiale. Sinna 
hakkasime oma mänguväljakut ra-
jama, igal õhtul pimedani töötasime 
koos lapsevanematega. Iga rühm 
sai oma platsi, kuhu ehitasime 
puust autosid, laevu ja igasuguseid 
muid mänguvahendeid. Vanemad 
tõid materjali, kes mida sai,” jutus-
tab proua Ellen. 

Pärast sõda tuli igasuguseid 
raskusi ületada. Näiteks käisid 
kasvatajad ise lasteaiale kütet varu-
mas. Seda toodi otse turbarabast. 
„Mina olin selline väike kribalas ja 
seepärast jäeti mind sel ajal, kui 
teised kasvatajad autoga rabasse 
sõitsid, sageli laste juurde. Aga va-
hel ikka käisin kaasas,” meenutab 
proua Ellen. 

Ent samas osati lihtsatest as-
jadest rõõmu leida: „Suved olime 
lastega Loksal mere ääres laagris. 
See meeldis kõigile kangesti, nii et 
keegi ei jäänud ära, hoopis võe-
ti lisaks tuttavate lapsi kaasa. Et 
lapsed pääseksid otse randa, siis 
ehitasime purde üle oja. Lapsi pesi-
me ka sealsamas. Mõned olid meil 

niisugused tötsakamad tädid, nii et 
mäletan, kui nad tulid ükskord üle 
purde, siis keegi hüüdis vee ääres: 
„Poisid, veest välja! Tädid tulevad 
jalgu pesema ja vesi tõuseb üle 
kallaste.” Niisugune lõbus olemine 
oli seal.”

Hea sõna aitab 
Ühes ja samas lasteaias möödusid 
kasvataja Elleni kõik 34 tööaastat. 
1980 läks ta 55-aastaselt pensioni-
le, nagu see tollal käis.  

„Lasteaias töötasin pooleteise 
kohaga ja enne pensionile jäämist 
tegin 12-tunniseid päevi. Palk oli 
ju väike! Kasvatajaks tulid paljud 
ainult sellepärast, et saada lapsele 
koht lasteaias. Võib-olla poleks ma 
55-aastaselt pensionile jäänud, kui 
mu ema oleks terve olnud, aga ta 

kaotas nägemise ja kuulmise.
 Minu lapsepõlv oli ilus, kuigi 

mitte jõukas. Lapsi kasvatas vane-
mate autoriteet. Ma ei mäleta, et 
meiega oleks kurjustatud. Ükskord, 
kui me söögilaua taga hullasime – 
ega me muud teinudki, kui kõiguta-
sime laua all jalgu –, siis ütles isa, 
et Poku toob oma lapsed siia kiigu-
tada ja need söövad kõik leivapuru 
ka ära, mis laua pealt pudeneb. 
Rohkem polnudki vaja! Piilusime 
hirmunult laua alla ja edaspidi istu-
sime korralikult. 

Tänapäeval öeldakse, et lastele 
on antud liiga suur õigus ja tegut-
semisvabadus, vanemad aga süü-
distavad õpetajaid. Tegelikult siiski 
kodu ja ema-isa kujundavad last. 

Seepärast ma leian, et kõik need 
kärgpered ja kooselud ei ole lastele 
head. Lapsele on vaja ikka ema ja 
isa, mitte kaht ema või kaht isa. 

Meie lasteaias on trepi kohal 
aken. Et lastega ei juhtuks trepil 
õnnetust, oli keelatud sellest aknast 
käia välja vaatamas. Ükskord nä-
gin, et akna juures seisab poiss ja 
nutab. Ei hakanud temaga muidugi 
pahandama, et ta trepil on. Küsisin, 
mis teda kurvastab. Poiss näitas 
aknast üht meest, kes jalutas lapse-
vankriga: „See on minu issi!” Väike 
poiss muidugi igatses oma isa, kes 
oli uue pere loonud.

Hiljuti küsiti minult, kuidas lap-
si vajaduse korral karistada. Minu 
meelest võidab armastus kurjuse, 
aga vajadusel peab ka karistuse 
saama. Järelemõtlemine  ja andeks 
palumine võib samuti hästi mõju-
da. Kasutasingi lasteaias peamiselt 
neid kasvatusvõtteid ja vajadust eri-
liselt karistada ei olnudki. Ühe mü-
rakaru pidin küll viima enda tuppa 
magama, kui see ei lasknud teistel 
lõunauinakut teha,” jutustab proua 
Ellen üle 40 aasta tagasi juhtunud 
seikadest, nagu need oleksid olnud 
eile.

Pika jutuajamise jooksul ei ütle 
ta kellegi aadressil ühtki halba sõna. 
„Hea sõna võidab võõra väe!” rõhu-
tab ta mitut puhku. „Meie lasteaia 
esimene juhataja Ann Sooserv oli 
väga tore ja armas inimene, nagu 
ema ja õpetaja korraga. Praegune 
direktor on täpselt samasugune.” 

Kesklinna vanim lasteaed, mis 
kannab Jaan Poska nime, saab tänavu 
94-aastaseks. Samasugust sünnipäeva 
tähistab 3. juunil Poska lasteaia 
kauane õpetaja Ellen Lüdik-Kalvik.

Kesklinna elanik sai 101-aastaseks 

Taisiya Pogorelova sündis tähen-
dusrikkal 1917. aastal Tveri ku-
bermangus. Kui ta aga endisesse 
kubermangukeskusesse pedagoo-
gilisse instituuti õppima asus, oli 
sellest saanud oblastilinn Kalinin. 
Õppimise aeg instituudi keemiaosa-
konnas langes sõjaajale. Kõrgkoo-
list saadud keemiaõpetaja kutsega 
teenis ta esmalt kolm aastat leiba 
Neveli linnas Pihkva oblastis.

1945 asus Taisiya Pogorelova 

elama Tallinna ja tööle keemia-
õpetajana tollases 30. keskkoolis, 
hilisemas Valdeku gümnaasiumis 
Nõmmel. Selles koolis möödusid 
kõik tema tööaastad kuni pensionile 
jäämiseni 55-aastaselt. Nüüdseks 
on ta seega saanud pensionipõlve 
nautida juba 46 aastat.

Tallinnas on sündinud ka tema 
mõlemad tütred – Tatjana ja Natalja. 
Esimene neist tähistab peatselt oma 
70. sünnipäeva, teine on noorem.

Taisiya Pogorelovat õnnitlemas 
käinud Kesklinna vanem Vladimir 
Svet ütles sünnipäevalapsele: „Mul 
on väga hea meel, et meie linna-
osas elab selliseid teenekaid õpe-
tajaid nagu Taisiya Pogorelova. Ta 
oli eeskujuks oma õpilastele, kui ta 
töötas koolis, ning ta on eeskujuks 
ka kõikidele meile praegu, näidates, 
et isegi nii soliidses eas võib olla 
sedavõrd aktiivne ja elurõõmus.” 

Inna Kramer 

SA Tallinna Lastehaigla 
Toetusfond juhataja                                                                                        

LASTEAIA AJALOOST
Endine 5. lasteaed sai Jaan Poska nime kunagise riigimehe järgi ja tänu 
tema lesele Constance’ile, kes 1924. aastal oli lasteaiale oma elamu kõr-
val ruumid üürinud. 
Tollase Liiva tänava, 1927. aastast aga Jaan Poska järgi nimetatud tänava 
hoones tegutses lasteaed kuni 1931. aastani. Seejärel koliti vast valminud 
ruumikasse hoonesse, mida oli arhitekt Herbert Johansoni projekti järgi 
Juhan Kunderi 4 hakatud ehitama 1928. aastal. 
Hiljem aadress küll muutus, aga lasteaia asukoht jäi endiseks. Ja olgugi, 
et see polnud enam Poska tänavas, anti lasteaiale 2009. aastal siiski Jaan 
Poska nimi.
5. lasteaia algsest asukohast teab Ellen Lüdik-Kalvik jutustada: „Kui las-
teaed oli veel Jaan Poska maja kõrval, siis tema lapselaps Arpad Arder 
oli vaadanud sageli üle aia ja tahtnud samuti meie laste juurde mängima 
tulla. Eks vahel lubati ka. Pärast oli ta kiitnud, et seal olid nii toredad tädid.”

Proua Ellen oma kodus.

Jaan Poska lasteaia direktor Helve-Annela Õisma ja Ellen Lüdik-Kalvik.
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N, 7. juuni kl 15 KÜBARAPIDU JAAN POSKA 15 
AIAS – HOOAJA LÕPETAMINE
Palume soovijatel registreerida keskuse infolauas.
      
10. august kl 9–17.30 EKSKURSIOON LÄÄNE-
LAHEMAALE
Kl 9 väljasõit Mere puiestee parklast
10–11.30 Näkiallika tööriistamuuseum-sepikoda. 
Eksponaate üle 80 000.
Muuseumis ka soomepoiste ajaloo- ja õpituba ning 
sepa- ja puiduõppetöökojad.
12 lõunasöök Kuusalu söögitoas (praad, kook, 
kohv)
12.50–14.20 Iisaku lambakasvatus- ja käsitöötalu                                                                                                      
14.45–16.15 Kolga mõis ja muuseum
Tagasi Tallinnas kl 17.15
Hind 25 eurot (soovi korral lõuna 6 eurot). 
Reisijuht Kauri Kivipõld         
Palume registreerida ja tasuda keskuse infolauas. 
 
4. september kl 8–21 PÄRNU, TORI JA SINDI
Kl 8 väljasõit Estonia juurest
9.45 Tori põrgu, Taali mõis
11 Sindi muuseum, tehas, pais ja töölisasula
12.15 Pärnu linnamuuseum, Port Arturi kvartal, 
kesklinn, õigeusukirik
14 lõuna trahteris Postipoiss
15 Ammende villa, kuursaal ja mudaravila, 
rannahoone ja hotell
17 Tervise Paradiisi spaa külastus
Reisi hind 40/45 eurot (sõltub rühma suurusest). 
Reisijuht Jaan Maasing
Palume registreerida ja tasuda keskuse infolauas. 
                                  

AVATUD TAIMI PITSI NÄITUS „100 RISTPISTES 
PILTI”
Kolmapäeviti kell 13–15 Kesklinna Pensionäride 
Ühenduse esinaise M. Sume vastuvõtt. 
Igal neljapäeval kell 11–14 meditsiiniline 
nõustamine ja vererõhu mõõtmine. 
Juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. Vajalik 
eelnev registreerimine infolauas või tel 646 6123 
(tasuta).
Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kell 14.30 
Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised.   
Tegutsevad ringid, kursused ja ansamblid. Tööd 
jätkab ja uusi hoolealuseid ootab eakate päevahoid.

AVATUD E–R 9–17 
Liivalaia 32 (sissepääs sisehoovist) 
INFO: 646 6123  
e-post: info@kesotskeskus.ee 
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: 645 9029

EAKATE PÄEVAHOID
E–R 7–18
Raua 1 
INFO: 5345 5026     
       
2.07–5.08 KESKUS SULETUD! Oleme suvisel 
kollektiivpuhkusel.

TOITLUSTAMINE kuni 28. juunini
ALUSTAME TOITLUSTAMIST 9. augustist.
PÄEVAHOIUTEENUS alates 9. augustist

PÄIKSELIST SUVE!                

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSES

101 
TAISIYA POGORELOVA 

98 
LIDIA LAINE TANKMANN 

97 
LEIDA JALGMA 
RUTH MÕTUS 
KLAVDIA BULAVKINA 

96 
LINDA TÕNS 
ALFRED ELENURM 

95 
ERIKA POST 
HELJU VESMES 
STELLA PUSTÕNSKAJA 

94 
ÜLO KURVI 
KUNO TODESON 
OLGA IVANOVA 

93 
HELJU VALLIMÄE 
VILMA SAHVA 
ILSE LISTRÖM 
BORIS NARYSHKIN 
GALINA ANTSANS 
VEERA AFANASJEVA 

LILIAN TÄHEPÕLD 
ZOYA SAFRONOVA
ELSA-ALVINE TOLLI 
ERIKA KÄND 

92 
 
MAIMO KOLL 
JELENA KIRITŠENKO 
ASTRA KÕIV 

91 
VAIKE MAIDVEE 
RAISSA MILERMAN 
TAISSA JAAKMAN 
HILJA VIILIP 
SILVIA VAINU 
EVI TATS 
LIUDMILA DANILOVA 
ENDEL TULVING 

90 
VLADIMIR KRAFT 
ARNOLD RÜÜTEL 
SILVIA KOLK 
ASTRID ROMOT 
JÜRI RANDVA 
VILHARD PILVISTO 
JÜRI HLÕSTOV 
AINU MÜRK 
JELENA PORÕVKINA 

85 
TAIMI PITSI 
CLAIRE KINKSAAR 
NEONILLA HLOPKOVA 
ROPSIK AKOPOVA 
LARISSA VOITOVITŠ 
MARTA-MAIE VIKAT 
HANS NOORMAA 
LINDA EHATAMM 
OLGA SALVESTE 

80 
 
VLADIMIR FURSAEV 
SALME SAARNI 
ERKKI TOIVO UOLEVI HIRVELÄ 
TIIU MÄSS 
LEENA MARJATTA RAUDSEPP 
EEVE KIVI 
GENNADI KOZLOV 
JOHANNA RANNE 
IVI KÜLLIKE KIRIS 
LAINE MERKULOVA 
LUDMILLA PETERSON 
ERLANDE METSKIVI 
ELENA BARAKOVA 
JAAN PARUSK 
HELENA SVIDERSKAJA 
IIVI KINGISEPP 
MAIA RUUBEL 
LIILIA JÄRVI 
MAIE STRAHOV

Palju õnne!

*Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist Kesklinna Sõnumites, siis palume sellest 
kirjalikult teatada aadressil Kesklinna Sõnumid, Nunne 18, Tallinn15058 või e-kirjaga  
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

VIIMASED KEVADISED ASKELDUSED 
KODULINNA MAJAS

Meil on ammu kombeks, et pärast vanalinna päevi 
algab suvi ja kogu tavapärane tegevus hakkab jälle 
peale augustikuu viimasel nädalal. Koolielu korral-
dus on andnud ja jätnud ka meie elule oma rütmi.

Sarjas „Väärtus” on veel kaks ettevõtmist:

20. mail kell 14 tutvumine VANA-LASNAMÄEGA 
Oliver Orro juhtimisel. Oleme seda kord juba teinud, 
aga uusi huvilisi kogunes palju ja kordame.

27. mail kell 14 traditsiooniline käik Kadriorgu. 
Seekord on teemaks JAAPANI AIAD – nii Jaapanis 
kui ka meil.

Mõlemad „Väärtused” vajavad eelnevat registreeri-
mist Kodulinna maja valvelauas (tel 644 9867).

Praegused näitused – KLAAS.TARBEKLAAS. 
KLAAS, INSPIRATSIOON ja SIRJE MARIS HORMA 

piltide müüginäitus – on üleval veel viimaseid päevi. 
Alates 30. maist asenduvad need sootuks uutega, 
mis jäävad siis üles muidugi kauemaks. 
Vanalinna päevade aegseid asju saab vaadata kuni 
juunikuu lõpuni. Kollektsionääridele rõõmuks tead-
mine, et mõned asjakesed jäävad sinna müügiks. 
Arvatavalt pakub palju huvi PEETER MUDISTI 
GRAAFIKANÄITUS. Kui kõik hästi läheb, saab selle 
avamisel 30. mai õhtul vaadata unikaalseid filmi-
kaadreid, millel näha maestrot maalimas. 

Natukene UMA MEKI tootemärgiga kaupa on ka 
võimalik suvi otsa vaatamas-ostmas käia. Muidugi 
mängida lauatennist ja koroonat. 
Nunnatorni kaudu linnamüürile, lisaks veel  Sauna- 
ja Kuldjala torni saab uudistama minna suvekuudel 
iga päev kell 10–19.
Kõike kaunist !

Tiina Mägi

18. mai 2018

Memme-taadi päevad

Memme-taadi päevad on kokkuvõte 
talve jooksul õpitust – vaadatakse 
teisi ja näidatakse ennast.

Tänu soovile osaleda on üritus 
oma ülesande täitnud ja inimesed 
koos pidutsema toonud.

Seekord on algus laupäeval, 
9. juunil kell 12 Kose pasunakoori 
ja rongkäiguga muuseumi pea-
väravast Sassi-Jaani talu õuele. 
Seal saavad sõna tervituseks pen-
sionäride ühenduse, Kesklinna jt 
linnaosade esindajad. Seejärel on 
taluõu juba taidlejate päralt. Ko-
hal on Nõmme VAK, Mustamäe, 

Lasnamäe, Pelgulinna ja Aruküla 
kollektiivid, kantritrupp Mustsõstra 
Õied, Võru ansambel Liiso, Raavise 
rahvatantsurühm Raabiku, naiskoor 
Rukkilill jt. 

Päeva lõpetab Nõmme akor-
dioniklubi Amulett, kaasa tantsima 
kutsutakse ka pealtvaatajad.

Käsitööde jaoks on lauad piki 
muuseumi külateed, et külalised 
saaksid meie toredate memmede-
taatide näputööga tutvuda.

Pühapäeval oleme Kolu kõrtsi 
esisel. Esinejaid on Tallinnast ja kau-
gemalt: Pärnu Elulust, tantsutrupp 

Modus seto kavaga, naisansambel 
Meelespea, tantsukollektiiv Alhamb-
ra jt. Pealtvaatajad lustivad Martin 
Mülleri lõõtspillimuusika saatel.

Estonia teatri juurest sõidavad 
eribussid muuseumi laupäeval kell 
10 ja 11, pühapäeval kell 11. Kohale 
saab ka liinibussiga nr 21.

Täname kultuuriametit, kes on 
üritust igal aastal rahaliselt toeta-
nud, ja linnaosavalitsusi!

9. ja 10. juunil korraldab MTÜ Raavis koos linnaosade 
sotsiaalkeskustega 23. korda memme-taadi päevad 
vabaõhumuuseumis Rocca al Mares. 

Koidula Raudmägi

MTÜ Raavis
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AVASTUSRETK

Kui paari aasta eest eemaldati 
Kunstihoone fassaadil asuvatest 
niššidest skulptuurid, kaotas see 
hoone paljugi oma võlust. Asukohta 
hästi sobitatud skulptuurid tekitavad 
elamuse, mille loomisel on tähtis 
kunstniku ja arhitekti koostöö ja tei-
neteisemõistmine. Juhan Raudsepa 
loomingu mõjuvusele Tallinna lin-
naruumis on arhitektid palju kaasa 
aidanud, kuid tema oskust arhitekti 
mõtet jälgida ning skulptuuri asu-
kohta tajuda ei saa alahinnata. 

Kui vaadata Raudsepa tuntu-
maid teoseid Tallinnas – „Naine 
vaagnaga” Tornide väljaku pursk-
kaevul (valminud 1936) ning Kuns-
tihoone skulptuure „Töö” ja „Ilu” 
(1936–37), mis on realistlikult ku-
jutatud aktid –, võib olla üllatav, et 
Raudsepp oli kubistlik-konstrukti-
vistliku Eesti Kunstnikkude Ryhma 
(EKR) üks asutajaid. See oli Eesti 
esimene rangelt ühele kunstivoolule 
pühendunud kunstnike rühmitus – 
koguni nii pühendunud, et loomin-
gusuunda muutvaid liikmeid ähvar-
dati väljaheitmisega. 

Raudsepp oli tulevaste EKR-i 
liikmetega seotud juba kooliajast. 
Ta sündis 28. novembril 1896 Valga 

lähedal Luke vallas Pearni rendita-
lus. Kunstniku mälestuste kohaselt 
loeti peres ajalehti ja ajakirju, mille 
kaudu ta olevat tundma õppinud ka 
Eesti kunstnike loomingut. Kooli-
teed alustas ta Kaagjärvel ja 1912. 
aastast Valga linnakoolis, kus tema 
joonistusõpetajaks sai Pensa N. D. 
Seliverstovi nimelise kunstikooli 
lõpetanud Aleksei Solodov. 1916. 
aastal jõudis ta õpetaja soovitusel 
samasse kunstikooli koos seits-
me koolivennaga, sh Eduard Ole, 
Friedrich Hist ja Felix Johannsen 
(Randel). 

Venemaal
Puhkenud sõja tõttu sattusid Pen-
sasse ka Riias õppivad lätlased 
Valdemārs Tone, Konrāds Ubāns,  
Romans Suta jt, kellega tekkisid ti-
hedad sidemed ja hiljem korraldati 
ühisnäitusi.

Pensa Seliverstovi kunstikool 
asutati 1897. aastal kutsekooli-
na, mille lõpetajad võisid hakata 
joonistusõpetajaks. Koolis õppi-
nud kunstnike sõnul valitses seal 
mitteakadeemiline õhkkond. Õppe 
kestus ei olnud rangelt piiratud, kuid 
teoreetilised ja praktilised ained võis 

edukas õpilane läbida nelja aastaga. 
Raudsepa ajal oli kooli direktor N. 
Petrov, kes andis kunstiajalugu ja 
juhendas viimasel kursusel joonis-
tamist. Õppejõud olid veel K. Ko-
rovin, K. Clodt von Jürgensburg, I. 
S. Gorjuškin-Sorokopudov jt. Koolil 
oli oma muuseum ja raamatukogu, 
vaheajal kodumaale sõites külastati 
Moskva muuseume ja kunstiko-
gusid, kus võis näha suurepärast 
valikut Euroopa moodsast kunstist. 

Vene avangardsemad kunst-
nikud lähtusid oma loomingus 
muuhulgas kubismist ja konstruk-
tivismist. Nende looming avaldas 
Pensas õppinud noortele ees-
ti kunstnikele mõju, koolis tegid 
samasuunalisi katsetusi nii õpetajad 
kui ka õpilased. 1918. aastal tulid 
Ole, Raudsepp, Hist ja Randel taga-
si Eestisse ja läksid Vabadussõtta.

Tartus 
EKR loodi detsembris 1923 Tartus. 
Seltskonnaga ühines teistest vanem 
kunstnik Jaan Vahtra ning järgmisel 
aastal korraldati lätlastega ühisnäi-
tus Tartus. EKR-i kõrgajaks on pee-
tud 1924.–25. aastat, mil korraldati 
näitusi mitmel pool Eestis. Kunsti-
kriitikud suhtusid näitustesse üldi-
selt heatahtlikult, kuid oli ka maha-
tegemist. Eesti kunstipubliku jaoks 
olid esitatud teosed kahtlemata liiga 
harjumatud ning publikumenu saa-
tiski EKR-i rohkem välismaal. Pärast 
1928. aastat hakkas EKR-i tegevus 
vaibuma. Kubistlikus laadis loovate 
liikmete vähesuse tõttu ei moodus-
tanud EKR enam näitustel tugevat 
omaette tervikut. 1930. aastate 
asjalikus ja realistlikus kunstisituat-
sioonis liikumine hääbus. Rühmitus 
hingitses edasi kuni 1940. aastani, 
mil kõik kutseorganisatsioonid Nõu-
kogude okupatsioonivõimude poolt 
keelustati. 

Raudsepp oli alalhoidlik ning 
töötas paralleelselt kubistlikus ja 
realistlikus laadis, soovides ühelt 
poolt katsetada midagi uut, kuid 
mõeldes ilmselt samal ajal tellija-

Konstruktivist ja realist
Juhan Raudsepp (1896–1984)

te konservatiivsematele ootustele. 
1920–24 elas Raudsepp Tartus ja 
töötas joonistusõpetajana mitmes 
koolis. Suurt energiat nõudis EKR-i 
organisatoorne tegevus. 

Tallinnas
1925. aastal kolis Raudsepp Tallinna 
ja abiellus seal järgmisel aastal filo-
loog Elfriede Randfeldiga. Järgnevad 
aastad olid loominguliselt produk-
tiivsed ning valmisid olulised tööd. 
Tellimuste rohkus võimaldas tal 
1929. aastal jätkata vabakutselise 
kunstnikuna. Samal aastal toimus 
oluline Eesti kunsti näitus Helsingis 
vast avatud kaasaegse kunsti ga-
leriis Taidehallis, kus ka Raudsepp 
osales. See oli tema esimene esine-
mine välismaal.

1930 toimus konkurss 1905. 
aasta revolutsiooni monumendi loo-
miseks, mälestamaks 16. oktoobril 
Uue Turu platsil toimunud massitu-
listamise 25. aastapäeva. Konkursi 
kaks esimest kohta võitsid Raudse-
pa kavandid. Monumendi avamisel 
7. juunil 1931 oli Estonia teatri tagu-
sele platsile kogunenud üle kümne 
tuhande inimese. Rahvas võttis mo-
numendi hästi vastu. Asjatundjadki 
kiitsid selle õnnestunud lahendust 
ja seda peeti oma originaalsusega 

kaunimaks monumendiks Tallinnas. 
1959. aastal teisaldati see Rahumäe 
kalmistule asendamaks uue, kujur 
Lembit Palutedre ja arhitekt Mart 
Pordi kujundatud monumendiga. 
Oma praeguses asukohas Rahumäe 
kalmistul pole Raudsepa monument 
kahjuks hästi vaadeldav ning on 
kaotanud osa oma väärtusest.

EKR-i kubistlik-konstruktivist-
lik suund jäi Raudsepa jaoks vaid 
lühikeseks kõrvalepõikeks tema 
pikal, valdavalt realistlikus ja tradit-
sioonilises laadis loominguteel, mille 
jooksul valmis üle 400 teose. Raud-

sepa skulptuure võib leida Tallinnas 
ja teistes Eesti linnades (Haapsalus, 
Tartus jm). Tema loomingus oli 
tähtis osa kalmistuskulptuuridel ja 
hauamonumentidel. Kunstiajaloola-
sed ja kriitikud on aga eriti hinnanud 
tema portreeloomingut, mis on leid-
nud väärika koha paljudes muuseu-
mides, asutustes ja kodudes. Kunst-
nik ei loobunud raskest kujuritööst 
viimastelgi eluaastatel, mil ta töötas 
Mustamäel oma skulptuuriateljees.

Eero Kangor

kunstiajaloolane 

Armastus Laitses
Kesklinnas elav ja töötav kujur Tauno 
Kangro on loonud linnapilti ilmestama 
hulga skulptuure, nagu turistide seas 
populaarne „Korstnapühkija” ja Viru 
tänaval „Istuv härg”. Oma teises kodus, 
pealinnast vaid pooletunnise autosõidu 
kaugusel Harjumaal Laitses korraldab 
Tauno aga menukaid etendusi ja kont-
serte. 

Juulis etendub Laitse Graniitvilla 
skulptuuripargis suurejooneline vaba- 
õhuetendus „Armastus Laitses”, kus 
kunstnik ka ise kaasa lööb. Ligi 30 tege-
last, suurejoonelised massistseenid ratsa-
nike osavõtul, muljetavaldav lavakujundus 
– sellest tuleb suve suurim vaatemäng! 
Etenduse lavastaja on Ivo Eensalu, teksti 
autor Ivo Parbus ja kunstnik Mare Raidma. 
Värvikaid tegelaskujusid kehastavad Jassi 
Zahharov, Janne Ševtšenko, Alice Kirsi-
puu, Pirjo Levandi, Aleksander Salmistu, 

Väino Laes ja teised tuntud näitlejad ning 
noored lootustandvad lavajõud.

Lavastus põhineb kohalikel muisten-
ditel, ent käsitleb samuti tänapäeva eest-
last erutavaid teemasid. Esitatakse kaks 
armastuslugu: esimene jutustab küla-
kaunitar Adeelest, lustakast noorparunist 
Heinrichist ja saatanlikust aadlimehest 
Teufelhundist, teises näeme armukolm-
nurka, mille moodustavad iludusest ko-
duõpetaja Lauretta, noorparun Herbert ja 
mehine tallipoiss Kustas. On nii kauneid 
tundeid ja laule kui ka kirjeldamatut kurjust 
ja sõnumeid teispoolsusest. Kõike seda 
vürtsitavad naljad ja ehe elurõõm.

Etendused Laitses toimuvad kõigil 
juulikuu pühapäevadel algusega kell 17 
ning lisaks kolmapäeviti ja neljapäeviti 
kell 19. Pileteid müüb Piletilevi, kollektiiv-
tellimused ning info telefonil 511 1007 ja  
info@graniitvilla.ee.

Juhan Raudsepp 1935. aastal oma ateljees. Eesti kunstimuuseumi foto

Monument 1905. aasta revolutsiooni ohvritele praeguses 
asukohas Rahumäe kalmistul.

Kunstihoone skulptuurid „Ilu” (naine) ja „Töö” (mees) valmisid 1937. aastal. 
Autori fotod

MUUSEUMIÖÖ – ÖÖS ON PIDU!
19. mai kell 18–23
Muuseumiöös on videodisko! Tantsida saab nii Eesti kui ka välismaiste hittide saatel. On võimalik tutvuda 1980-ndate lõpu 
elektroonikaga, osaleda viktoriinis jm.

FILMIKLUBI VÄLJASÕIT
23. mai kell 10
Filmiklubi väljasõidul on plaanis avastada Lääne-Harjumaad. Vaatame Eesti põhjakalda kauneid paiku. Esimene peatus Keilas, kus 
tutvume Harjumaa muuseumiga (giidituur) ja Keila kirikuga. Seejärel võtame suuna Rummu ja Paldiski poole. Kloogarannas peame 
vestluspiknikku, siis liigume Laulasmaale, Keila-Joale ja Türisalu pangale. Giid on Jaan Keskel.
Hind viis eurot sisaldab ekskursiooni, giidi ja piknikku, hinnale lisandub muuseumipilet (täispilet kolm eurot, sooduspilet õpilastele, 
üliõpilastele ja pensionäridele kaks eurot). Eelregistreerimine rrmuuseum@rrmuuseum.ee või tel 644 8193. Kohtade arv piiratud!

NÄITUS „1988”
Näitus võtab vaatluse alla murrangulise 1988. aasta inimeste lugude, emotsioonide ja kogemuste kaudu. 
Rõhk on teemadel, millest seni avalikkuses vähe räägitud: kultuur, isikliku elu tahud jms. Näitus on mõeldud 
eelkõige õpilastele ja neile, kes ise sel ajal ei elanud, kuid midagi huvitavat leiab siit igaüks.

RAHVARINDE MUUSEUMIS

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

Mudilased võistlesid peotantsus

Suur maalilaupäev Kadriorus 

Kullatera lasteaed Kitsekülas on 
#EduInnoLab nutilasteaed, kus iga 
päev toimetatakse põnevate robo-
tite ja nutivahenditega. Veebruaris 
avasime Kullatera innovatsiooni-
keskuse Roboaed.

Robootika arendab loovust 
ja koostööd, on tänapäevane ja 
mänguline. Robootika kaudu jõuab 
lasteni lihtne teadus ja mis saab 
olla veel põnevam, kui ise prog-
rammeerides panna robotid liiku-

ma, häälitsema ja värvi muutma.  
Teist aastat järjest osaleb Kullatera 
lasteaed aktiivselt linna nutikuu üri-
tuste korraldamisel. Eelmisel aastal 
katsetasime projektiga „Kutsu nu-
titund külla”, mis osutus väga po-
pulaarseks.  Sel aastal kordasime 
nutitundi aprillis nutikuul ja mais 
MÕK-kuul. 

Tallinna lasteaedade õpetajatel 
on võimalus kutsuda külla Kulla-
tera lasteaia õpetaja, et korraldada 

nutitund oma lasteaias. 
Registreerimisel saab 
valida sobiva kuupäe-
va, robootikavahendi 
ja laste vanuserühma. 
Õpetajad võtavad kaasa 
oma robotid ja nutiva-
hendid ning võimalusel 
arvestavad rühma nä-
dalateemaga. Võõrus-
tajad saavad nii abis-

Humanitaargümnaasiumis toimu-
nud tantsuvõistlusel osalesid mu-
dilased 4–5-aastaste ja nooremate 
ning 6–7-aastaste vanuseklassis. 
Esitada tuli aeglane valss ja tšatša.

Üritus sai alguse kaheksa aastat 
tagasi, kui Liivamäe lasteaia direktor 
otsis huvitegevusele uusi väljun-
deid. Toetama asus kohe Kesklinna 
valitsus. Juba esimesel korral oli 
huvi võistluse vastu suur. Nüüd on 
see igakevadine üritus, eestvedajad  
Erika Kappet tantsuklubist Laguun, 
Silvia Purje tantsuklubist Twist ja 
Imbi Pajula Liivamäe lasteaiast.

Sel aastal oli osalejaid Kesk- 
linnast, Mustamäelt, Lasnamäelt, 
Põhja-Tallinnast, Õismäelt, Nõm-

Juba 15 aastat on suur hulk maali-
jaid maikuu viimasel laupäeval ko-
gunenud Kadrioru lossi ümbrusse. 
Vabas õhus maalimine meelitab 
kohale nii professionaale kui ka 
harrastajaid, lapsi ja täiskasvanuid. 
Sageli tullakse maalima kogu pere-
ga. Lossiesisele platsile ja lilleaeda 
paigutatakse molbertid, mille taga 
asuvad tööle suured ja väikesed 
kunstnikud. Traditsioon sai alguse 
soovist suunata inimesi märkama 
ja jäädvustama Kadrioru lossi kau-
nist ümbrust. Pargis maalijad saa-
vad kunstivahendeid terve päeva 
vältel kunstimuuseumist laenutada. 
Värvid, pintslid, paberid ja maali-
misalused on kõigile huvilistele ta-
suta. Tähtis on leida loomisrõõm ja 
nautida kunsti tegemist. Maalijatele 
on sel päeval soodne ka näituste 
külastamine – muuseumipilet mak-
sab vaid ühe euro.

Tänavune maalilaupäev on pü-
hendatud meremaastikele ja seob 
omavahel kaht merd armastanud 
meistrit, armeenia päritolu Vene 

meremaalijat Ivan Aivazovskit ja 
Eesti kujurit Amandus Adamsoni. 
Päev saabki piduliku alguse mere 
ääres kõrguva Adamsoni skulptuuri 
„Russalka” juures, kust Tallinna tu-
letõrjeühingu puhkpilliorkestri saatel 
tullakse rongkäigus Kadrioru lossi 
ette.

Maalilaupäeval tehtud töödest 
tehakse virtuaalnäitus Kadrioru 
kunstimuuseumi Facebooki lehel. 

Kunstikoolide õpilaste maalide näi-
tus on lossi banketisaalis. Näitusele 
valitud töödest auhinnatakse eri 
vanuserühmade esikolmikut, mille 
selgitab välja muuseumipoolne žü-
rii. Näitus on avatud 1.–17. juunini.

Tallinna lasteaedade ja koolide seitsmes tantsutuur tõi 
kokku üle 160 väikese peotantsija.

Jane Meresmaa-Roos

Kadrioru kunstimuuseumi 
haridusprogrammide kuraator 

Piret Määr

Kullatera lasteaia direktor 

Kristiine keskus läbib uuenduskuuri

Keskuse aatrium muutub märksa 
valgusküllasemaks ja avaramaks 
ning sobib hästi suuremate üri-
tuste korraldamiseks. Aatriumi 
läheduses avavad uksed ka kes-
kuse suurimad rentnikud: 1. juunil 
rahvusvaheliselt tuntud spordi-
restoran ja meelelahutuskeskus 
O’Learys ning juuni keskpaigas 
läbi kahe korruse rõivakauplus Re-
served.

„Kristiine varasem Itaalia stii-
lis interjöör muutub ning asendub 
põhjamaiselt trendika sisekujun-
duse ja värvilahendustega. Kes-
kuse pindala ümberehituse käigus 
ei suurene, vaid kaubanduspind 
muudetakse senisest kvaliteetse-

maks. Samuti soovime uuenduste-
ga muutuda keskkonnasõbraliku-
maks, näiteks võtame kasutusele 
LED-põhised valguslahendused,” 
sõnas Kristiine keskust haldava 
Cityconi ehitusjuht Kristo Sepp.  

LED-valgustusega väheneb 
oluliselt keskuse energiakulu. Teise 
muutusena vahetatakse keskuse 
peasissepääsu läheduses asuvad 
travelaatorid välja tavaliste eska-
laatorite vastu, mis muudab kogu 
H&M-i ees oleva ala avaramaks 
ning suuremaks muutub samuti 
esimesel ja teisel korrusel paiknev 
H&M-i kauplus.   

Järk-järgult läbivad värsken-
duskuuri keskuse koridorid ja 

uuendatakse väiksemaid rendipin-
dasid. Koridoride plaatimistööd on 
planeeritud öötundidele või toimu-
vad osade kaupa ega häiri klientide 
poodlemist keskuse lahtiolekuae-
gadel. Keskuse teise etapi ehitus-
tööd valmivad augustis.

Enam kui 160 kaubanduspin-
da koondavat Kristiine kauban-
duskeskust külastab aastas 7,1 
miljonit inimest. 1999. aastal ehi-
tatud keskus laienes 2010. aastal. 
Põhjamaade juhtiv kaubandus-
kinnisvara arendaja Citycon ostis 
Kristiine keskuse 2011. aastal Pro 
Kapitalilt 105 miljoni euro eest. 
Viimati uuendas Citycon keskust 
2013. aastal.  

Juuni alguses avatakse Kristiine keskuse uuenenud aatrium, 
meelelahutuskeskus O’Learys ja Reservedi Eesti suurim 
kauplus. 

Foto: Citycon 

 2017. aasta maalilaupäev. Eesti kunstimuuseumi foto

Kadrioru kunstimuuseumile on aasta pidulik. Suve kesk- 
paigas toimuvale Kadrioru lossi ja pargi juubelile eelneb 
26. mail kell 12–17 „Suur maalilaupäev”.

tada kui ka õppida. Nutikaid tunde 
peavad Kullatera õpetajad Johanna 
Abner (noor õpetaja 2017), Anu 
Liivsoo, Maire Tikk, Merit Vakrõõm 
ja Signe Liblikmann ning Suitsupää-
supesa lasteaia õpetaja Tuuli Määr. 

Robootika- ja nutivahenditega 
tegutsemine paneb silmad särama 
ja fantaasia lendama, positiivne ees-
kuju nakatab teisigi. Robootika „õp-
pimine” on katsetamine, proovimine 
ja loomine. Oma senise kogemuse 
põhjal saame öelda, et robootika 
aitab edukalt täita erinevaid õppe-
eesmärke. 

Oleme alati valmis looma ja kat-
setama ning koostöös tutvustama 
nüüdisaegset nutimaailma kõikidele 
huvilistele.

melt, Piritalt, Maardust ja Haab-
neemest – kokku 49 mudilast 15 

lasteaiast ja 117 alglassiõpilast 11 
koolist. 
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На этот раз уже 37-е по счету Дни 
Старого города в честь юбилейной 
годовщины Эстонии проходят под 
девизом «Сто шагов века». Соответ-
ственно этому и программа, рассчи-
танная на пять дней, состоит из ста 
шагов, имеющих знаковое значение, 
т. е. мероприятий, характеризующих 
различные эпохи с 1918 по 2018 год. 

«Наши Дни  Старого города 
всегда несли некий определенный 
посыл, то же самое и в этом году. 
Понятно, конечно же, что на этот 
раз программа содержит истории, 
связанные с различными этапами 
столетней истории Эстонского госу-
дарства – и радостными, и мрачны-
ми, – сказал  Владимир Свет, глава 
организующей мероприятие управы 
Кесклинна. – Кроме того, Дни Старо-
го города подчеркивают и помогают 
открывать своеобразие драгоцен-
ного Старого города. Как и в случае 
нашего государства, история Старого 
города не завершилась, эта часть го-
рода живет и развивается, находясь 
в поиске новых cмыслов и идей. 
Здесь историю Старого города нужно 
писать уже нынешним поколениям, 
нам самим».  

Владимир Свет подчеркивает, 
что Старый город часто склонны рас-
сматривать как средневековое на-
следие, но речь все же не идет только 
об историческом памятнике. «Старый 
город Таллинна – это живая и по сей 
день развивающаяся среда, где жи-
вут, учатся, работают, влюбляются. 
Именно от нынешних горожан за-
висит и ответ на вопрос, каким будет 
Старый город в дальнейшем. А также 
будущее наших Дней Старого города».  

Насыщенная программа  
Программа Дней Старого города 
каждый день рассматривает раз-
ные эпохи и несет соответствующий 
посыл: 30 мая «Радостный нацио-
нальный» (1918–1938), 31 мая «Под 
черной тенью» (1939–1955), 1 июня 

«Жизнь как в кино» (1956–1980),  
2 июня «Распоемся!» (1981–1991) и  
3 июня «Изменчивая свобода» (1992–
2018). В дополнение к тематической 
программе планируются также еже-
годные традиционные мероприятия. 

Главный организатор – заведу-
ющая Домом Хопнера Анне Вельт, 
которая коротко охарактеризовала 
приближающиеся Дни Старого горо-
да так: «Тема этого года «Сто шагов 
века» дала хороший повод заглянуть 
и в недавнюю историю. В нашем 
мышлении укоренился определен-
ный шаблон: когда говорят о Старом 
городе, то автоматически думают о 
давней истории, в основном о сред-
невековье. На самом деле и послед-
ние десятилетия в контексте Старого 
города были очень интересными, 
многоговорящими, пестрыми. Не 

говоря уже о столетии. Эти моменты 
мы искали и нашли в этом году. 

Пять дней предлагают очень 
разнообразную программу, при-
зывают открывать Старый город 
с новых точек зрения, принимать 
участие и размышлять. Наш Старый 
город является одной из жемчужин 
Эстонии и проходящие здесь дни 
заставляют эту жемчужину засиять 
в начале лета. Чем лучше мы будем 
знать Старый город, тем лучше мы 
сможем его беречь».  

С программой Дней Старого го-
рода можно основательно ознако-
миться на странице vanalinnapaevad.
ee/avaleht/  или приобрести от-
печатанную программу. Для этого 
нужно зайти в пункт туристической 
информации Старого города, управу 
Кесклинна или Дом Хопнера, где бро-

шюры с программой будут доступны 
с 21 мая. Во время Дней Старого 
города брошюры будут также в ин-
фопалатках на Ратушной площади и 
улице Харью.  

«Отправимся 30 мая и в следу-
ющие четыре дня в Старый город, 
чтобы принять участие в истории и 
продолжить ее!» – призывает ста-
рейшина района насладиться бога-
той культурной программой Дней 
Старого города. 

Открывающая Дни Старого го-
рода постановка «Мечта века» пред-
ложит зрителям 30 мая в 19.00 на 
Ратушной площади по-настоящему 
увлекательную историю. В романти-
ческом концертном представлении 
перед глазами пройдут бурные со-
бытия века на пути к свободе (под-
робнее о постановке на стр. 3).  

Cто шагов века в Старом городе
С 30 мая по 3 июня в Таллинне вновь пройдут Дни Старого города с очень 
насыщенной программой.  

Весна 2018 года выдалась теплой и солнечной. Выходные мая и июня 
будут богаты на различные городские события. Например, 26 мая в 
Кадриорге откроет свои двери ставший уже традиционным рынок 
улицы Фельманни, который известен своими уютными летними кафе. 
В Кадриорге днем позже, 27 мая, во дворе музея Таммсааре пройдет 
садовая ярмарка Antoni Aialaat.

Кроме этого, 27 мая, с 12.00 до 15.00 в парке Тийгивески пройдет 
турнир по стрельбе из лука Дней Старого города. Это бесплатное ме-
роприятие для всей семьи, на котором занятие по душе найдет и млад 
и стар - дети и родители. Это мероприятие будет последним в серии 
турниров по стрельбе из лука, с помощью которых мы перенесли ат-
мосферу Дней Старого города в парки района Кесклинн. Турниры при-
урочены к традиционным Дням Старого города, которые в этом году 
пройдут с 30 мая по 3 июня и которым в этот раз посвящен весь номер 
газеты.

Район Кесклинн также ожидает богатое на события лето: весь июнь 
и август в парках будут проходить представления для детей, 23 июня 
на стадионе “Калев” можно будет вместе отпраздновать Иванов день, 
не будет нехватки и в различных концертах на свежем воздухе. Но про-
исходящее летом не ограничится только мероприятиями.

Приближающимся летом будет много строительных работ. В на-
чале июня на ремонт полностью будет закрыта улица Гонсиори, чтобы 
вновь открыться к зиме. В июле начнутся работы по строительству 
улицы Рейди, которые продлятся почти полтора года и в результате 
которых центр города сможет вздохнуть немного свободнее, так как 
автомобилей туда будет направляться меньше. Ремонту подлежит 
целый ряд внутриквартальных дорог в районе Кесклинн, среди них 
улицы Гильди, Юурдевео, Тюри, Кристийна и Вейценберги.

Эти работы нуждаются не только в хороших навыках строителей, 
инженеров и проектировщиков. Залогом успеха этих работ является 
и наше с вами терпение и понимание, что временные ограничения 
движения необходимы для того, чтобы улучшить городскую среду и 
дорожное движение. Надеюсь, что, несмотря на эти временные не-
удобства, конец весны и лето будут насыщены событиями и пройдут 
позитивно.

Впереди богатое  
на события лето

Следующий номер газеты Kesklinna Sõnumid выйдет 15 июня.

Владимир Свет

старейшина Кесклинна

Для того чтобы каждый житель Ке-
склинна мог обратиться со своими 
вопросами и проблемами к город-
ским чиновникам, районная упра-
ва с мая начала проводить прием 
граждан под открытым небом.

В первый раз в этом году уличный 
офис открылся во время проведения 
Дня весны Кассисаба в парке Фальги, 
второй раз  – 12 мая в Полицейском 
парке, где в тот же день проходил тур-
нир лучников и закрытие месячника 
благоустройства Таллинна.

«Без сомнения, наши чиновни-
ки всегда открыты и доступны для 

общения с гражданами, но, организуя 
уличные офисы, мы пытаемся стать 
еще ближе к горожанам, придать им 
смелости обращаться к нам со своими 
проблемами,  – пояснил старейшина 
Кесклинна Владимир Свет. – В улич-
ном офисе районной управы каждый 
может со своими вопросами или пред-
ложениями обратиться к присутству-
ющему чиновнику, будь то вопросы 
социального характера или городской 
среды».

По словам Света, чиновники не 
только консультируют горожан, но и 
проводят опрос: «Мы хотим услышать 

мнение и идеи таллиннцев о строи-
тельстве и реконструкции дорог, о при-
ведении в порядок парков и развитии 
городского пространства, о досуге, во-
просах социальной сферы и прочих».

На прием к чиновникам в уличных 
офисах все желающие могут попасть 
в течение всего лета. Как правило, та-
кие офисы будут работать во время 
мероприятий под открытым небом по 
выходным дням, их легко будет найти 
по соответствующим табличкам. Пред-
варительно мы будем извещать о том, 
где и когда состоится очередной прием 
под открытым небом.

Управа Кесклинна начала приемы 
под открытым небом

Трубочисты всегда доставляли радость участникам Дней Старого города, в этом году также 
состоится их шествие.  
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Последние 10-15 лет лечение 
новорожденных предполага-
ет участие всей семьи, к этому 
процессу привлекают и мать, и 
отца. Это позволяет добиться 
лучших результатов и помогает 
сохранять устойчивую эмоцио-
нальную связь.

Сейчас к лечению новорожден-
ных привлечены только их мате-
ри, которые могут быть cо своим 
ребенком в обычной палате, но в 
палате интенсивной терапии они 
могут своих детей только навещать. 
Приватность и возможность при-
сутствия отца не обеспечены. Фонд 
поддержки Таллиннской детской 
больницы предпринял в этом году 
крупный проект по созданию и осна-

щению семейных палат в отделении 
интенсивной терапии.

В отделение новорожденных и 
младенцев на лечение поступают по 
400-500 детей в год, из них полови-
на – недоношенные, а половина из 
этих детей – глубоко недоношен-
ные. Именно для этой категории 
детей в отделении интенсивной 
терапии и планируется оборудовать 
пять семейных палат. В каждой но-
вой палате будет детская кровать с 
необходимой аппаратурой (кувез, 
дыхательный аппарат, перфузор для 
кормления), кровать для матери и 
дополнительная кровать для отца, 
стул для кормления, возможность 
установить перегородку, душевая 
комната и туалет. Централизован-

ная система мониторинга позволяет 
следить за состоянием новорожден-
ного круглосуточно.

Стоимость проекта составляет 
почти 450 000 евро. Поиск спонсо-
ров мы начали еще в рамках пере-
дачи «Рождественский туннель» 
на Эстонском телевидении, когда 
удалось собрать пожертвования на 
сумму 222 380 евро. Впереди вторая 
половина пути к поставленной цели. 
В День матери мы инициировали 
новую кампанию поддержки «Ва-
жен каждый миг».

Важен каждый миг!

Таисия Андреевна Погорелова роди-
лась в историческом 1917 году в Твер-
ской губернии. Когда она поступила 
учиться в педагогический институт 
бывшего губернского центра, это уже 
был областной город Калинин. Уче-
ба в институте на факультете химии 
выпала на период войны. Получив 
специальность учителя химии в вузе, 
первые три года она работала в горо-
де Невеле в Псковской области. 

В 1945 году Таисия Андреевна 

Погорелова приехала жить в Таллинн 
и начала работать тогда в 30-й школе 
в Нымме, позже гимназия Валдеку. В 
одной и той же школе она прорабо-
тала все годы до выхода на пенсию 
в возрасте 55 лет. На пенсии она уже 
46 лет.

В Таллинне родились и обе ее до-
чери – Татьяна и Наталья. Старшая из 
них Татьяна скоро будет праздновать 
свой 70-летний юбилей. 

Поздравить Таисию Андреевну 

Погорелову пришел старейшина  
Кесклинна Владимир Свет, который 
сказал об имениннице: «Я рад, что у 
нас в районе живут такие заслужен-
ные учителя, как Таисия Андреевна. 
Так же, как она была примером для 
своих учеников в годы работы в шко-
ле, так и сейчас для всех нас она явля-
ется примером того, что даже в таком 
солидном возрасте можно быть 
таким активным и жизнерадостным 
человеком».

«Детские сады, их защищенность и  содержание их в по-
рядке являются одним из крупнейших приоритетов горо-
да, – сказал мэр Таллинна Таави Аас. – Никогда прежде 
детским садам не выделяли денежные средства столь  по-
следовательно и в таком объеме. Мы продолжим ренова-
цию до тех пор, пока все детские сады в столице не получат 
современные, вдохновляющие детей учебные здания».

Вместе с тем будет продолжено приведение в порядок 
уличного освещения в детских садах, дорожек и парковоч-
ных площадок на их территории, на что в этом году пред-
усмотрено 400 000 евро. На проведение общеремонтных 
работ и обеспечение пожарной безопасности предусмо-

трено выделение дополнительно одного миллиона евро 
ежегодно.

Всего в городе 126 дошкольных детских учреждений, 
из них 5 яслей и 121 детский сад. В последние годы на 
текущие ремонтные работы ежегодно выделяется почти 
два миллиона евро. Еще более крупные суммы израсхо-
дованы на строительство новых детсадов. Так, например, 
в прошлом году был построен детский сад Lotte, а в этом 
году к осени будет сдано заказчику новое здание детского 
сада Пирита-Козе. 

Бюджетная стратегия Таллинна на следующие четыре 
года будет утверждена в середине июня.

«Это уникальное историческое строе-
ние, которое может стать настоящим 
магнитом для публики – как горо-
жан, так и туристов. Мы желаем, что-
бы таллиннцы вместе с нами пораз-
мышляли, как можно было бы лучше 
всего использовать башню, и поэтому 
решили инициировать сбор идей, – 
разъяснил старейшина Кесклинна 
Владимир Свет. – Управа Кесклинна 
в сотрудничестве с другими городски-
ми учреждениями хотела бы открыть 
башню для общественности настоль-

ко, насколько позволит ее сложное 
архитектурное решение».  

Построенная в XV веке Бремен-
ская башня являлась оборонительной 
башней средневековой городской 
стены и была названа по имени про-
живавшего поблизости бюргера. Два 
нижних этажа использовались также 
как тюремная башня до XVII века, за-
тем там хранили порох. Средневеко-
вое тюремное помещение очень хо-
рошо сохранилось. Два верхних этажа 
были оборонительными, куда можно 

было попасть с городской стены. Баш-
ню в основной части отреставрирова-
ли к осени 2017 года, дополнительная 
работа была проделана и в этом году. 

Призываем всех, у кого есть ин-
тересные и вдохновляющие идеи по 
использованию Бременской башни, 
представить их нам до 27 мая! Отпра-
вить можно по эл. адресу kesklinn@
tallinnlv.ee  или на почтовый адрес: 
Nunne tn 18, Tallinn 15058. 

В начале марта клуб организовал от-
крытое мероприятие в молодежном 
центре, представив для всех новых 
участников план мероприятий, кото-
рые состоятся в 2018 году. На данный 
момент уже удалось принять участие 
в профессиональной подготовке по 
оказанию первой помощи, чтобы пе-
редать эти знания дальше. Молодые 
люди отправились в Тарту в комнату 
пространства-времени, где имели 
возможность провести сами свой 
первый семинар по оказанию первой 

помощи. Затем ребята смогли немно-
го развлечься и отдохнуть в центре 
Ahha. Клуб также принимал участие 
в толоках Teeme Ära, в рамках чего от-
правились на помощь в Таллиннский 
приют для животных! В мае месяце с 
программой Продуктового банка мы 
планируем поехать в Кейла , чтобы 
помочь тем, кто нуждается в нашей 
помощи больше всего. Волонтерский 
клуб планирует и в дальнейшем уча-
ствовать в различных программах, 
развиваться и помогать нуждаю-

щимся. Мы делаем это, потому что 
нам нравится помогать другим и про-
водить время вместе. Клуб открыт 
для всех заинтересованных! Если вы 
хотите присоединиться к нашему 
клубу или желаете узнать больше о 
нашей деятельности, пожалуйста, 
позвоните по телефону 6410021 или 
напишите на электронную почту  
ivar@tallinnanoored.ee. Мы с нетерпе-
нием ждем новых и активных участ-
ников!

У добровольческого клуба из Молодежного центра  
района Кесклинн теперь новое начало! 

Для подачи ходатайства о пособии по рождению ре-
бенка теперь надо обращаться в департамент записи 
актов гражданского состояния. 

До сего времени ходатайство о пособии по рождению 
можно было подавать в отдел социального обеспечения 
районной управы или в Таллиннский департамент запи-
си актов гражданского состояния. С начала этого месяца 
ходатайства о пособии по рождению как близнецов, так и 
одного ребенка принимает только департамент записи ак-
тов гражданского состояния. По словам вице-мэра Тыниса 
Мельдера, изменение в порядке рассмотрения ходатай-
ства о пособии по рождению ребенка поможет уменьшить 
бюрократию.

«В департаменте записи актов гражданского состоя-

ния регистрируются данные детям имена, там же удобно 
сразу подать и ходатайство об оформлении пособия по 
рождению ребенка. В основном ходатайства подаются в 
электронной среде, там же теперь можно будет подавать и 
ходатайство о пособии по рождению», – пояснил Мельдер.

В соответствии с новым постановлением, оформлен-
ные на бумаге заявления следует отнести в департамент 
записи актов гражданского состояния по адресу Пярну мнт, 
67, кабинет 109. Более точную информацию можно полу-
чить на домашней странице Таллинна в интернете, а также 
по телефону 645 7488. Часы приема в департаменте записи 
актов гражданского состояния по понедельникам с 8.15 до 
18, по вторникам с 13 до 17, по средам и четвергам с 8.15 до 
17 и по пятницам с 8.15 до 13 часов.

О пособии по рождению ребенка можно ходатайствовать 
в департаменте записи актов гражданского состояния

Жительнице Кесклинна исполнился 101 год

На детские сады выделят денег в пять 
раз больше

Как использовать Бременскую башню?
На верхнем этаже башни открытая платформа с красивыми видами на Старый город. 

Инна Крамер

руководитель ЦУ Фонд поддержки 
Таллиннской детской больницы

Управа Кесклинна ждет идеи относительно будущего 
использования Бременской башни в общественных 
интересах. 

Бюджетная стратегия Таллинна на четыре года 
предусматривает со следующего года выделение 
ежегодно 10 млн евро на приведение в порядок 
детских садов, что в пять раз больше прежнего. 
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В рамках Дней Старого города 
прямо на Ратушной площади 
состоится Фехтовальный турнир 
Старого города.

В турнире, который пройдет 31 
мая, примут участие таллиннские 
клубы фехтования:  Tallinna Mõõk, 
Musketär, SBSK Draakon, фехтоваль-
ный клуб Ирины Эмбрих IREM, клуб 
фехтования Николая Новоселова Le 
Glave и клуб Rünnak.

Шпажистки, в течение многих 
лет радовавшие любителей спорта 
медалями многочисленных ти-
тульных состязаний, вписали свои 
страницы в историю спорта в Эсто-
нии. На состоявшихся в Лейпциге 
соревнованиях чемпионата мира 
шпаги наших фехтовальщиц атако-
вали быстрее, чем у кого-либо из их 
соперниц. Одна за другой уступили 
команды таких крупных стран, как 
Германия и Польша, а в финале и 
сборная Китая, в результате первый 
командный титул чемпионок мира 
стал для Эстонии свершившимся 
фактом. Команда шпажисток Эсто-
нии является лучшим примером от-
личного сотрудничества и единства 
духа.

Доброе начало –  половина 
дела! Будем держать кулаки за то, 
чтобы успех  женской команды по-
лучил продолжение на следующей 
летней Олимпиаде в Токио.

Скорость, точность, максималь-
ная концентрация и терпение – все 
эти качества помогают достигнуть 
высот в фехтовании. Если добавить к 
ним еще трудолюбие и давний опыт, 
то достижение наивысшего резуль-
тата – это реально. Клинок эстонско-
го мушкетера Николая Новоселова 
по-прежнему остр. 

На состязаниях чемпионата 
мира он в конкуренции с 210 фехто-
вальщиками выиграл серебряную 
медаль! Коллекцию медалей ти-
тульных состязаний пополнила еще 
бронза чемпионата Европы. Я верю, 
что двукратному чемпиону мира Ни-
колаю сил не занимать, и мы скоро 
станем свидетелями его новых под-
вигов на фехтовальной дорожке.

Легендарный футбольный 
тренер Винс Ломбарди говорил: 
«Победителями и лидерами не 
рождаются, ими становятся. И ста-
новятся благодаря тяжелому труду 
и полной самоотдаче». Дорога к 

вершине нелегка и в значительной 
мере тренер помогает спортсмену 
достигнуть желанной цели. Одним 
из таких тренеров является Наталья 
Котова, о которой ее ученица Юлия 
Беляева, признанная лучшей спорт- 
сменкой 2017 года, сказала: «Она 
не только тренер для меня, она для 
меня всё». Они вместе пережили го-
речь поражений и вместе испытали 
радость побед. 2017 год для этого 
тандема был особенно успешным: 
три медали титульных состязаний и 
статус лидера мирового уровня – это 
замечательное достижение.

Программа турнира по 
фехтованию 31 мая:
• 16.00–17.00 Командный  

турнир по шпаге
• 17.00–17.40 Таллиннские 

фехтовальщики против 
любителей

• Знакомство с клубами и 
«свободное» фехтование

На этот раз на Днях Старого города будет много мест для 
торговли.

Ярмарка антиквариата и старых вещей 30 мая –  
1 июня с 10 до 20 часов 

На площади Башен торгуют антиквариатом, старин-
ным имуществом и старыми вещами. 

Рынок ремесленников 30 мая – 2 июня с 10 до 20 
часов и 3 июня с 10 до 18 часов

На улицах Нигулисте, Харью и Кунинга почти 130 тор-
говцев предлагают керамику, кожаные изделия, сувени-
ры, прикладное искусство и пр.  

Рынок национальных культур 30 мая – 2 июня с 10 
до 20 часов и 3 июня с 10 до 18 часов

На площади Башен приезжие торговцы из Литвы и 
Белоруссии.

Хуторской рынок эстонских региональных про-
дуктов 1 июня – 2 июня с 10 до 20 часов и 3 июня  
с 10 до 18 часов 

На хуторском рынке торговцы из числа представи-
телей региональных товарных знаков. В ассортименте 

малых производителей под вырумааским товарным 
знаком Uma Mekk козий сыр, крафтовое пиво и сидр, за-
служившие международные награды, есть изделия из 
конопли и гречки, варенья, соки, сухие закуски. Желаю-
щие могут приобрести саженцы томатов и баклажанов, 
найдется также уже кое-что свежее, начиная от топинам-
бура и заканчивая листьями сныти. 

Хуторской рынок поможет организовать вырумаа-
ское партнерское объединение Uma Mekk. Подкрепиться 
можно в корчме под открытым небом  Hämsa.

Ярмарка ученических фирм 2 июня с 12 до 16 часов         
Приходите познакомиться с инициативами и уни-

кальными идеями молодежи. Организует целевое уч-
реждение Junior Achievement Eesti в детской и молодеж-
ной зоне Lahela (Тоомпарк).

Рынок пластинок 3 июня с 12 до 17 часов           
На горке Харью перед эстрадой в 1980-е и в начале 

1990-х годов по воскресеньям проходили знаменитые 
рынки пластинок, где можно было приобрести, обме-
нять, переписать музыку со всего мира. Участвуют почти 
40 продавцов виниловых пластинок, ожидаются как «ста-
рые волки» Харьюмяги, так и молодые меломаны.  

Третий год подряд в рамках 
Дней Старого города проводится 
средневековый турнир рыцарей 
Old Tallinn Cup – спортивное со-
стязание совместно с ярмаркой в 
средневековом стиле.

Турнир по традиции состоится на 
газоне вдоль улицы Харью, рядом с 
церковью Нигулисте. Его проводит 
исторический клуб Nordburg, ру-
ководитель которого и устроитель 
экстремального состязания Николай 
Быков рассказал, что их клуб зани-
мается организацией средневеко-
вых боев с полным контактом уже 
пять лет.

В турнире примут участие ко-
манды нескольких стран общей 
численностью около ста спортсме-
нов-экстремалов (18 мужских и 9 
женских команд). «Самая экзоти-
ческая страна в этом году на турни-
ре – это Китай, – сообщил Быков. 

– Бойцы приедут также из Израиля, 
Бразилии, Дании, Германии, Чехии, 
Финляндии, России, Белоруссии, 
Украины и Польши».

По словам Быкова, это не самая 
безопасная для участников спортив-
ная дисциплина, ранения здесь не 
редкость.  «Это экстремальный вид 
спорта, – подчеркивает организато-
ры. – Травму легко заработать, если 
небрежно отнестись к снаряжению. 
Повреждения здесь такие же, как в 
кикбоксинге и других видах едино-
борств. Но для зрителей это состяза-
ние безопасно, и за его ходом можно 
следить с достаточного расстояния».

В Эстонии любителей средневе-
ковых боев объединяют три клуба, 
действующие в Таллинне, Тарту и  
Нарве, в каждом из клубов около 
двух десятков человек. 

«Мы стараемся предложить 
зрителям не только состязание, – 

продолжил Быков. – В этом году в 
рамках турнира состоятся также ма-
стер-классы по средневековым тан-
цам, лагерь живой истории раннего 
средневековья, мастер-классы куз-
нечного дела – все это небольшие 
аттракционы, призванные оживить 
соревнования, придать им мас-
штабы маленького  тематического 
фестиваля в рамках Дней Старого 
города».

По случаю Дней Старого города был организован конкурс 
плакатов среди школьников «100 лет в Старом городе», в ко-
тором  участвовали ученики 1–6 классов.  

На конкурс поступило 117 рисунков из 10 школ. Все работы мож-
но посмотреть в галерее www.vanalinnapaevad.ee.

Команда организаторов Дней Старого города выбрала 22 лучших 
рисунка, из которых будет устроена выставка в детской и молодеж-
ной зоне и 1 июня в 16.00 там же будут награждены лучшие участни-
ки конкурса плакатов. 

Фехтовальщики на городской площади

Торговые рынки

В рыцарском турнире примут 
участие бойцы из Китая

Дети рисовали в Старом городе

Для того чтобы детская и молодеж-
ная зона Дней Старого города имела 
объединяющее название, был объ-
явлен конкурс названий. Предло-
жений – одно вдохновеннее другого 
– поступило множество, поэтому 
принимать решение было нелегко. 
В конечном итоге решили, что Lahela 
(сокращение от laheala, приятная 
зона) лучше всего опишет проходя-
щие там мероприятия. Это место, 
где приятно находиться.   

Программа Lahela  предложит 
молодежи обзор того, как проходили 
будни их сверстников в минувшие 
эпохи. В соответствии с темой дня 
можно будет участвовать в играх 
и занятиях разных времен. Будем 
играть в уличные игры: прыгать 
и бегать, преодолевать «канаву», 
упражняться в точности броска, 
играть в классики и старинные кег-
ли. Открыта мастерская «движу-
щихся картинок», которые были по-
пулярным развлечением во время 
школьных перемен в 1980-е: как 
заставить двигаться самостоятельно 
нарисованные картинки подручны-

ми средствами? Впервые можно 
участвовать в квесте под открытым 
небом. Как это выглядит? Приходите 
и узнаете! 

Можно будет совершить пу-
тешествие во времени назад в  
1918–1938 годы и сфотографиро-
ваться в духе той эпохи в фотоугол-
ке, который меняется каждый день 
и где можно фотографироваться в 
одежде разных времен и на раз-
личном фоне. Если среда приведет 
нас в радостный национальный 
период 1918–1938  годов, то в суб-
боту можно надеть жесткую куртку 
в панковском стиле, вздыбить на 
голове «гребень» и запечатлеть себя 
на фото. 

Министерство здравоохранения 
просветит посетителей, рассказывая 
об истории потребления сахара у 
эстонцев. С помощью Детской сту-
дии  Nukufilm  каждый ребенок смо-
жет сделать свой мультфильм. Будут 
и скауты, которые научат желающих 
чему-нибудь полезному – вязанию 
узлов, рисованию хной, скаутским 
постройкам, лесным играм, песням. 

Скауты установят и стену для лаза-
ния, на которой также большие, и 
маленькие смогут испытать свои 
силы. Для любителей борьбы и тех, 
кто еще не знает, что им тоже нра-
вится борьба, будет поставлена па-
латка для мастер-классов по борьбе. 

С пятницы до воскресенья на 
сцене Lahela можно будет увидеть 
множество выступлений детских и 
молодежных коллективов. Не обой-
тись и без животных – два милых 
пони будут катать детей в субботу и 
воскресенье в Тоомпарке. НКО Обще-
ство защиты животных научит детей 
и молодежь заботиться о грызунах, 
выступит театральная студия Lendav 
Lehm («Летающая корова»).

На месте можно будет и подкре-
питься: блины, булочки, лимонад, 
мороженое и в дополнение некото-
рые сюрпризы! Для тех, кто постар-
ше, будет продаваться и кофе. 

Это лишь некоторые вещи 
из большой интересной про-
граммы, больше информации о 
которой можно узнать по адресу  
vanalinnapaevad.ee.  

Молодежные Дни Старого города

ДНИ СТАРОГО ГОРОДА ДНИ СТАРОГО ГОРОДА ДНИ СТАРОГО ГОРОДА 

Плакат Александры Евдокимовой.

На снимке чемпионка мира 2017 года Кристина Кууск наносит укол. Фото Аугусто Бицци

Цирковая студия Folie 1 июня 
выведет на улицы Старого города 
«Цирковую аллею».  Красочное шествие 
цирковых артистов начнет двигаться 
от Вируских ворот в 17.00 и через 
Ратушную площадь пройдет в детскую 
и молодежную зону Lahela. В шествии 
участвуют уличные цирковые артисты 
цирковой студии Folie, Lizeth Wolk и 
Carousel Company.
На территории  Lahela пройдут 
цирковые мастер-классы, где будут 
жонглировать различными предметами, 
можно будет поучиться танцу живота 
и еще многим интересным вещам 
под руководством тренеров и 
учеников цирка Folie. Вечер завершит 
цирковое представление «Folie и 
друзья», в котором выступят учащиеся 
молодежных цирков. 

Юри Сальм

Союз фехтования Эстонии 
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Чт, Пт и Сб часовые бани открыты до 2 часов ночи. 

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

Общая баня
Часовая баня
Часовой душ

Городской лагерь состоится в две 
смены: 11–22 июня (10 рабочих 
дней) и 25–29 июня (5 рабочих 
дней). День в лагере начинается 
в 9.00 и заканчивается в 17.00. 
Ждем детей и подростков в воз-
расте от 6 до 13 лет.

В программе развивающие за-
нятия под руководством преподава-
телей школы по интересам и различ-
ные игры, соревнования, посещение 
учреждений культуры. Каждый день 

горячий обед. Группы будут работать 
для детей, говорящих по-русски и 
по-эстонски.  

Летний лагерь в Карепа состоит-
ся с 11 по 17 августа. В лагерь ждут 
детей и молодежь в возрасте от 6 
до 18 лет. Воспитателями в лагере 
являются преподаватели школы по 
интересам, прошедшие требуемое 
обучение. Занятия проходят на ос-
нове распорядка дня. Питание три 
раза в день, вдобавок полдник. Со-

держанием лагеря является оздо-
ровительный и развивающий отдых 
– состоятся командные игры и со-
ревнования, стильные вечеринки и 
вечера у костра, совместный поход. 
В хорошую погоду купание и меро-
приятия на морском пляже. 

Более подробная информация 
о лагерях на домашней странице 
школы  www.kanuti.tln.edu.ee  и по 
телефону 6440 989. 

Летние лагеря школы по интересам 
Канутиайя приглашают!

Май
Г о т о в и м  в м е с т е !

Р и с у е м  и  м а с т е р и м
К у л ь т у р н ы й  в е ч е р

К у л ь т у р н ы й  в е ч е р :  Б о с н и я  и  
Г е р ц е г о в и н а  

 
 

Турнир по воздушному хоккею

Л а б о р а т о р и я  Л е г о

AVATUD: E-R 14.00-20.00 
RAUA 23 

KESKLINN@TALLINNANOORED.EE 
 

@TALLINNANOORED

Настольные игры
Киновечер

Турнир по пинг-понгу

Вечер ДИСКО

Июнь

Ночь в мололдежном центре
Г о т о в и м  в м е с т е !
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Tulge ja nautige
kaunist muusikat!

Rutgersi Ülikooli Meeskoor
(USA)

Dirigent dr Patrick Gardner

KONTSERDID
Laupäeval, 26.mail kell 19

Kaarli kirik
Kaastegev Estonia Seltsi Segakoor

Dirigent Heli Jürgenson

 Pühapäeval, 27.mail kell 19
Estonia Kontserdisaal

Kaastegev Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor
Dirigendid Peeter Perens, Siim Selis

Kontserdid on tasuta!

30.05. 
kl 20:30
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KIIBISTAMATA KOERAD-KASSID 
saab märgistada ja registreerida 

2. juunil kell 11-15 Tallinna 
Teeninduskooli ees (Majaka 2) ja 

16. juunil kell 11-15 Keskturu väravas 
(Lastekodu 14 ees). 

Hind Tallinnas registreeritud 
loomaomanikele 5 eurot, teistele 10 eurot. 

Arveldamine sularahas! 


