
Tunnustame nii õpetajaid kui ka nende abisid!

Kesklinna lasteaedades töötab 343 
õpetajat, kaasa arvatud muusika- ja 
liikumisõpetajad. Abiõpetajaid (ja 
õpetaja assistente) on ametis 176. 
Seega enam-vähem iga kahe laste-
aiaõpetaja kohta üks abiline. 

Ka koolides töötavaid pedagooge 
aitavad nii abiõpetajad kui ka õpeta-
jaabid, õpiabirühma õpetajad, pika-
päevarühma õpetajad ja abikasvata-
jad – neid töötab Kesklinna koolides 
kokku 28. Õpetajaid on samas meie 
linnaosa koolides 939, lisaks veel hu-
vikoolides 126.

Õpetajaabide märksa väiksem arv 
ei ütle midagi nende töö olulisuse 
kohta. Kui selle töö väärtustamisest 
ühiskonnas üldse miski märku an-
nab, siis on see palk. Enamasti jääb 
õpetajaabide töötasu 700 eurost 
kuus allapoole. Ehk korvab väikest 
palka hea sõna ja igapäevane tähele-
panu? Sageli ei jätku ka seda.

Just seetõttu, et õpetajaabid pälvi-
vad oma olulise töö eest liiga vähe 
nii ainelist tasu kui ka moraalset 
tunnustust, püüab Kesklinna valitsus 
korvata puudujääki motivatsiooni-
päevadega. Viimane selline toimus 2. 
oktoobril kinos Artis, kuhu kogunes 
sadakond õpetajaabi. 

Tunnustus olgu või väike
Haridus- ja teadusminister Mailis 
Repsi ja Kesklinna vanema Vladimir 
Sveti avasõnade järel kuulati MTÜ 
Hooling koolitaja ja ülevaataja Mai-
li Liinevi loengut „Õpetajaabi roll 
rühmas”. Liinev osundas võimalus-
tele, kuidas ennast tööl hoida, leida 
päevas kohti eneselaadimiseks ning 
ammutada jõudu teadmisest, et õpe-
tajaabi roll on asendamatu ja oluline. 

Mailis Repsi sõnul on ootused 
õpetajaabidele aina kasvanud, sa-
mas kui ameti sisust saadakse aru 

erinevalt. „Teie töö ei tähenda enam 
kaugeltki ainult seda, et lapsed olek-
sid toidetud ja toad puhtad, vaid üha 
enam oodatakse teilt õpetajate abis-
tamist, toe pakkumist erivajaduste-
ga lastele ja, nagu oma kogemustest 
tean, tihti ka lapse hommikuste pisa-
rate pühkimist. Kõik, kes on lasteaia-
ga kokkupuutes, teavad teie fantas-
tilist tööd ja hindavad seda,” pöördus 
minister õpetajaabide poole.

Kesklinna vanem kutsus meedia 
vahendusel nii ühiskonnas tunnus-
tama abipersonali olulist tööd las-
teasutustes kui ka seadusandlikult 
määratlema nende ülesandeid. 

„Ootame ju neilt, et nad aitak-
sid tegeleda hariduslike erivajadus-
te lastega, asendaksid õpetajat, kui 
viimast kõrval pole, suhtleksid ja 
mängiksid lastega. Palju võiks rääki-
da sellest, mis tööd õpetajaabi teeb, 
ent seaduse mõttes ei ole tema roll 
sugugi selgelt formuleeritud,” märkis 
Svet.

Ta lisas, et õpetajaabid on seni 
sunnitud töötama ebaviisakalt väike-
se palga eest, ehkki tegemist on töö-

tajatega, kelle tähelepanelikkusele ja 
hoolitsusele lootes usaldatakse päe-
vadeks nende hoolde kümneid lapsi. 
Iga lapsevanem, kes viib last päevast 
päeva lasteaeda, teab hästi, et lapse 
võtab vastu ja tegeleb temaga inime-
ne, kes pole õpetaja, aga kelle roll on 
samuti tähtis. 

Kui õpetajad saavad oma ame-
tipäeval lilli ja maiustusi, siis võiks 
samasugune väike tähelepanu lange-
da osaks ka abipersonalile. Kui aas-
tapäevade puhul külastatakse oma 
kunagist kooli või lasteaeda ja pee-
takse meeles oma esimest õpetajat, 
klassijuhatajat, lemmikkasvatajat või 
-õpetajat, siis teised kooli- ja laste-
aiatöötajad jäävad sageli miskipärast 
kõrvale. Ometi oli seal ka tore söögi-
tädi, abikasvataja, logopeed, huvijuht 
ja veel teisigi tublisid inimesi. Üks õis 
lillekimbust võiks kuuluda neilegi.

Kesklinna õpetajaabide motivat-
sioonipäeva hindasid seal osalenud 
aga sisukaks ja innustavaks. Pärast 
loengut ja kohvipausi vaadati päeva 
teisel poolel kinos Artis uut linateost 
„Astrid Lindgreni rääkimata lugu”. 

Hiljutine õpetajate päev andis põhjust minna 
kooli ja lasteaeda lillekimbuga. Kas mõni õis 
jagus ka õpetajaabidele?

Lasteaias on õpetaja ja õpetajaabi sageli ühtviisi tegevuses. Ülelinnaline tantsupäev Jaan Poska lasteaias.
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Palun hoia 
oma elu-
kohaandmed 
täpsed!

Kui Teie elukoht rahvastikuregistris ei ole täpne (puudu on 
küla või tänav, maja- või korterinumber), kuna olete kolinud 
ja eelmise kodu omanik on taotlenud Teie aadressi 
muutmist, jäävad 2019. aastast registris Teie elukoha-
andmed tühjaks. Nii võite ilma jääda avalikest teenustest. 

Oma andmeid saate kontrollida ja täpsed andmed esitada 
riigiportaalis eesti.ee või elukohajärgses omavalitsuses.  

Foto autor: Kerli Sosi 

Kesklinna Sõnumite järgmine 
number ilmub 16. novembril.

Väljaandja:  
Tallinna Kesklinna Valitsus

tel: 645 7229
e-post:  

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee  
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor

TALLINNA KESKLINNAS 
ELAB 65 144 INIMEST.

Linnaosa elanike arv suurenes 
septembris 596 võrra  

(kogu Tallinnas 1443 võrra).  
2018. aasta algusest on  

Kesklinna lisandunud 1585 
elanikku ehk linnaosadest enim. 

Tallinna on sel aastal juurde 
tulnud 3888 inimest.

Allikas: rahvastikuregister, 
1. oktoober 2018

 Loe lk 2 Teedeehitusest  Loe lk 3 Parkidest  Loe lk 5 Registreeri elukoht!  Loe lk 8 Särav Vaike 

Lastekaitse ja noorsootöö 
saavad inimjõudu juurde

Tallinna linna lisaeelarve annab 
Kesklinna valitsusele võimaluse võt-
ta tööle veel kaks lastekaitsespet-
sialisti; uuel aastal lisandub ka kaks 
mobiilset noorsootöötajat.

Kahe lastekaitse vanemspetsialisti 
lisandumine linnaosavalitsuse sot-
siaalhoolekande osakonda võimaldab 
Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõ-
nul vastata suurenevale töökoormu-
sele. 

„Viimasel ajal on esile tulnud palju 
probleeme nii lastekaitse valdkonnas 
kui ka noorte riskikäitumisega. Kuna 
lastekaitse talituse koormus pidevalt 
kasvab, vajame rohkem selle vald-
konna spetsialiste. Nii otsimegi las-
tekaitsespetsialisti, kelle tööks saab 
vanemliku hoolitsuseta laste ja nende 
perede abistamine ning hooldusõi-
guslikud küsimused. Teine otsitav va-
nemspetsialist hakkab hindama laste 
abivajadust, korraldama eestkostet 
ja hooldusperedes kasvatamist, sa-
muti aitab ta lahendada hooldus- ja 
kasvatusprobleeme. Usume, et uute 
spetsialistide lisandumine novemb-
rist suurendab valmisolekut vastata 
vajadustele,” selgitas Svet. 

Uuest aastast hakkavad linnaosas 
tööle ka mobiilsed noorsootöötajad, 
kelle peamine ülesanne on ennetus-
töö kontakti loomise kaudu noorte-
ga nende kogunemiskohtades – olgu 
see tänav, park või kaubanduskeskus. 
Mobiilsed noorsootöötajad pakuvad 
noortele tuge, nõustavad ja suunavad 
noori arengutegevusse, mis aitab väl-
tida riskikäitumist.  
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Velotaksoäri saab 
kontrolli alla
Aastaid on velotaksoäriga Tallinna kesklinnas 
kaasnenud suviti palju probleeme. Seetõttu ot-
sustaski linnavõim kevadel korrastada velotakso-
teenuse osutamise tingimusi.

Alates 1. juulist kehtib linnavolikogu määrus 
„Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine 
tasulisel sõitjateveol Tallinnas”. Määruse järgi võib 
velotakso juhtimise õigust ja seda tõendavat tee-
nindajakaarti taotleda ainult täisealine isik, kellel 
on olemas juhiluba ja kel pole kehtivaid liiklusrik-
kumisi.

Oktoobrikuu alguses (kui määruse jõustumisest 
oli möödas kolm kuud) toimus Kesklinna valitsuse 
ja munitsipaalpolitsei ametnike kohtumine, et aru-
tada uue määruse kehtimise ajal saavutatud tule-
musi.

Lõplikeks järeldusteks on veel vara, aga siiski 
saab juba praegu teha mõne üldistuse. Näiteks on 
jõustunud määrus aidanud kindlasti muuta olukor-
da velotaksondusega paremaks. Paljud linnakoda-
nikud ja vanalinnas tegutsevad ettevõtjad on mär-
ganud ning tunnustavalt märkinud, et velotaksode 
arv on vähenenud ja seega ka jalakäijate liikumine 
vanalinnas muutunud ohutumaks.

Munitsipaalpolitsei on teinud väga head tööd 
velotaksojuhtide informeerimisel, et nad teaksid, 
kuidas ja miks on vaja taotleda teenindajakaarti. 
Praeguseks on väljastatud üle 40 teenindajakaardi, 
mis meie arvates peegeldab hästi reaalset olukor-
da. Fakt on paraku aga seegi, et kõik tegutsevad 
velotaksistid ei ole luba taotlenud.

Samal ajal napib munitsipaalpolitseil konk-
reetseid võimalusi põhjalikuks kontrollimiseks; ka 
ühistranspordiseadus ei anna neile selleks praegu 
volitusi. On selge, et kui tahame olukorda velotak-
sodega süsteemselt lahendada, siis vajame rohkem 
tuge riigilt. Loodame, et järgmisel suvel tekib või-
malus juba konstruktiivselt tegeleda nendega, kes 
eiravad linnas kehtivat määrust.

Usun, et kevadel enne järgmise hooaja algust 
tuleb Tallinna linn välja lisameetmetega, mis ai-
tavad velotaksode tegevust veelgi paremini ohjes 
hoida.

Teedeehitus Kesklinnas

10. oktoobriks oli seis Kesklinna tänavate 
rekonstrueerimise, remondi ja ehitusega 
järgmine: 

• Maapealsete rajatiste lammutamine 
Reidi tee trassi kogu ulatuses oli lõp-
penud. Pärast Circle K tankla lammu-
tamist Lootsi ja Ahtri tänava ristmikult 
jäi puhastada trass veel mõne hoone 
vundamendi jäänustest. Seega on tule-

vase Reidi tee kulgemise koridor nüüd 
Tuukri ja Ahtri tänava ristmikult hästi 
vaadeldav. Ehitus ei mõjuta seni auto-
liiklust linnas, kuni käib Gonsiori tänava 
remont. 

• Gonsiori tänaval on tööd mitmes faasis. 
Kreutzwaldi ristmikul käis trasside ehi-
tus; Maneeži – Pronksi lõigus graniit-
plaatide paigaldamine ja rattatee põhja 

rajamine, teekattemärgistus oli tehtud 
ja haljastustöödega alustatud; veel mit-
mes lõigus rajati haljastust. Tänav on 
kavas avada liiklusele novembri teises 
pooles, kui kõik suuremad tööd seal 
peaksid olema lõpetatud; väiksemate 
töödega aga jätkatakse vastavalt algsele 
plaanile. Järgmise aasta kevadeni toimib 
Gonsiori tänava liiklus samal moel nagu 
enne remonti.   

• Juurdeveo tänava rekonstrueerimine 
on lõppjärgus. Pärnu maantee ja Türi 
tänava vahelises Juurdeveo tänava lõi-
gus olid jäänud teha viimased tööd, mis 
valmivad loodetavasti oktoobri viima-
seks nädalaks. Türi tänaval Juurdeveo 
ja Saku tänava vahelises lõigus kestab 
ehitustöö ilmselt nädala võrra kauem, 
sest trasside paigaldamine kujunes ka-
vandatust pikemaajaliseks.

• Herne tänava valmimine jääb novemb-
risse. Jalakäijad ja jalgratturitele saavad 
paremad ja ohutumad liikumisvõimalu-
sed, rekonstrueeritakse sõidutee, kor-
rastatakse liiklus- ja parkimistingimu-
si, lahendatakse sademevee äravool ja 
uuendatakse haljastus. 

• Alustati juurdepääsuteega Vesivärava 
tn 30–36 elamutele. Töö algas 15. ok-
toobril, käesoleva aasta jooksul rajatak-
se nii tee kui parkimisala. 

Vladimir Svet
Kesklinna vanem

Vastab Kesklinna linnaosakogu liige Kaido Kukk 
3 KÜSIMUST 

1. Mida olete seadnud linnaosakogu liik-
mena enda prioriteediks? 
Prioriteet on elukeskkond – see tähen-

dab, et Tallinna kesklinn ei oleks tulevikus sudus-
se ja autodesse uppuv inimvaenulik moodustis, 
vaid roheline, hea õhuga, innovaatiline 21. sajandi 
linnakeskkond. Selleks tuleb linna juhtides tegut-
seda läbimõeldult: silmas pidada suurt pilti ning 
mõelda alati paar sammukest ette. Üks koht, kus 
linnaosakogu saab kaasa rääkida, on kesklinna de-
tailplaneeringud. Praegu ehitatud hooned jäävad 
meie linnapilti pikaks ajaks ja seetõttu on tähtis, 
et need seda kaunistaksid, mitte ei häbistaks.

2. Mis on Kesklinnas hästi, mida muudak-
site? 
Meil on vedanud – Tallinn on ilus ja 

roheline linn, mis muuseas on Euroopa pealin-
nadest ühe parima õhukvaliteediga. Mille on aga 
nüüdne linnavõim paraku unarusse jätnud, on 
kergliiklusteed. Euroopa pealinna kohta on haru-
kordne, et linna keskusesse, kuhu on koondunud 
töökohad ja meelelahutus, rattaga mugavalt ligi 
ei pääse. Just rattataristu arendamine on võtme-
tähtsusega, et liikuda lähemale eelmises punktis 
kirjeldatud elukeskkonnale. Hea näide lähedalt 
võtta on Kopenhaagen, kus aina enam inimesi 

on auto asemel valinud liikumiseks just jalgratta. 
Tulemuseks vähem ummikuid, parem linnaõhk ja 
tervemad inimesed.

3. Milline isiklik seos on teil Kesklinna-
ga?
Olen maailmakodanik, kes on läbi ja 

lõhki Tallinna kesklinlane. Kuigi liigun palju ringi, 
siis olen kesklinnas sündinud, kasvanud ja elan 
siin ka praegu.

Eestimaa Rahvarinne 30
Rahvusraamatukogu saalis toi-
mus 30. septembril ajalookon-
verents, tähistamaks 30 aasta 
möödumist Eestimaa Rahva-
rinde asutamisest.

Konverentsil vaagisid ni-
mekad ajaloolased, poliitikud jt 
ühiskonnategelased Rahvarinde 
osa Eesti iseseisvuse taastami-
ses ja selle tõlgendusi ajaloo-
käsitluses. Kõnelesid Rein Vei-
demann, Küllo Arjakas, Kostel 
Gerndorf, Rein Ruutsoo, Mati 
Hint, Ignar Fjuk, Marju Lauris-
tin, Erik Terk, Peet Kask, Andrus 
Öövel, Raivo Vare. Endisi rahva-
rindelasi tervitasid peaminister 
Jüri Ratas ja linnapea Taavi Aas.

„Tänu Rahvarinde tegevuse-
le 30 aasta eest saame täna vaba 
rahvana olla,” märkis peaminis-
ter. Linnapea rõhutas, et ei ole 
midagi paremat, kui olla vaba 
rahvas vabal maal. Seda näitas 
ka septembris 1988 lauluvälja-
kule kogunenud ligi kolmandi-
ku eesti rahva reaktsioon Heinz 
Valgu tuntud lausele „Ükskord 
me võidame niikuinii!”.

Konverentsi sissejuhatuseks 
esmaesitleti kogumikku „Ees-

timaa Rahvarinne 30”, millest 
leiab peale eelnimetatute veel 
veerandsaja autori artikleid, 
hulga ajaloolisi fotosid ning 
põhjaliku kroonika tollastest 
sündmustest. 

„Laulev revolutsioon ja Rah-
varinde tehtu võib täna tunduda 
loomuliku ja vältimatu protses-
sina, mis kulges tagasilöökide-
ta ja hoogsalt, ehk isegi lõbusa 
ühistegevusena, ja jõudis ette-
määratud tulemuseni. Laulsime 
ju end vabaks! Tegelikkuses pü-
sis pinge ja varitses oht peaaegu 
igal hetkel, iga väärsamm võis 
olla saatuslik ja kogu edu nulli-
da. Tegutseda tuli teadmatuses 
vastaspoole, ennekõike Moskva 
keskvõimu ja KGB plaanidest. 
Me pidime igal hetkel tunne-
tama oma vastutust, teadmata, 
mida tulevik toob.” Nii kirjutab 
kogumiku sissejuhatuses koos-
taja Kostel Gerndorf, kes oli 
oktoobris 1988 Rahvarinde ees-
istuja.  

Rahvarinde asutamisajaks 
loetakse selle esimest kong-
ressi 1. ja 2. oktoobril 1988 
linnahallis. Seal osalenud 

enam kui 3200 delegaadist on 
enamik juba eakad, paljud kah-
juks ka lahkunud, ja nooremate-
le pole ajaloolased paraku kuigi 
palju materjali pakkunud. Just 
seetõttu oli nii kogumik kui ka 
konverents Gerndorfi hinnan-
gul vajalik. 

16. novembril möödub 30 
aastat suveräänsusdeklarat-
siooni vastuvõtmisest Eesti 
ülemnõukogus, järgmise aasta 
23. augustil aga kuulsusrikkast 
Balti ketist. Need ja veel paljud 
tähtsündmused Eesti taasise-
seisvumise teelt väärivad mee-

nutamist. 
Rahvarinde muuseumis Va-

baduse väljakul on võimalus 
tutvuda kahe näitusega just 
samadest otsustavatest aega-
dest: näitus „1988” vahendab 
murrangulise aasta sündmusi 
ja emotsioone, näitus „Loosun-
gid iseseisvumise teel” tutvus-
tab aga toonaseid hüüdlauseid 
– enamasti võitluslikke, aga ka 
naljakaid. Külastage muuseumi, 
kust on võimalik soodsalt soe-
tada samuti kogumik „Eestimaa 
Rahvarinne 30”.

Tulevase Reidi tee kulgemise koridor on nüüdseks puhastatud.

Ajaloo- 
konverentsil 

kõneles 
peaminister 

Jüri Ratas. 
Foto: Dmitri 

Povilaitis 
(Pealinn) 
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Tammsaare park meelitab aega võtma
Kaua tehtud, kaunikene – re-
konstrueeritud Tammsaare 
park on tõesti ilus. 

Septembri keskpaigaks val-
minud pargis on hästi kavan-
datud teed ja platsid, moodne 
aastaaegade järgi seadistatav 
valgustus, ilusad valged iste-
pingid, värsked puud ja põõ-

sad. Ümberehitus läks maksma 
6,3 miljonit eurot. 

Ehitus aga jätkub – endise 
turuhoone vundamendile ker-
kib ühekorruseline pargipavil-
jon-kohvik. See eraldab Esto-
nia teatri kõrval juba kevadel 
avatud Uue turu platsi ja 1905. 
aasta mälestusmärgi.

Tammsaare park jagunebki 
mõtteliselt mitmeks osaks, mis 
pakuvad erinevaid emotsioone 
ja kasutusvõimalusi. Teatri-
hoone külje all asub laste män-
guväljak, Uue turu plats sobib 
mitmesuguste ürituste korral-
damiseks, pargi südames A. H. 
Tammsaare mälestusmärgi ees 

on kujunenud tore kohtumis-
paik, Viru keskuse naaberala 
saab aga õige funktsiooni koos 
peatänava väljaehitamisega.

Praegu Tammsaare nime 
kandva pargi rajamine sai al-
guse pärast seda, kui sel alal 
varem tegutsenud Uus turg 
ja Vene turg 1948. aastal likvi- 

deeriti, kuna Keldrimäel alus-
tas tegevust Keskturg. Aian-
dusarhitekt Harald Hein- 
saare projekti alusel valmis 
park 1950. aastal. Et seal paik-
nes 16. oktoobril 1905 toi-
munud veresauna mälestus- 
märk, siis kandis ka park 
aastatel 1955–1989 nime 16. 

Oktoobri park. 1976 park re-
konstrueeriti ja selle kesk- 
ossa paigutati 1978. aastal 
skulptor Jaak Soansi ja ar-
hitekt Rein Luubi loodud  
mälestusmärk rahvakirjanik  
A. H. Tammsaarele. Tema nime 
hakkas park kandma aga alles 
1989. aastast.

Foto: Sven Tupits

Kesklinna parkides käib ülevaatus  
Kesklinna valitsus hindab alates septembrist 
koos politsei, arhitektide ja asumiseltside 
esindajatega linnaosa parkide turvalisust. 

„Meie eesmärk on teha kindlaks, mida on 
parkides vaja muuta selleks, et inimesed tun-
neksid end seal turvalisemalt, ja kuidas teha nii, 
et avalik ruum soodustaks vähem riskikäitumist,” 
selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet. 

Alustati Musumäest ja Kanuti aiast, seejä-
rel vaadati Skåne bastioni haljasala. Edasi olid 
ülevaatuse kavas Tornide väljak ja Toompark, 
samuti võetakse ette ülejäänud kesklinnas asu-
vad pargid. Ettepanek ülevaatuseks tuli polit-
seilt seoses suve lõpus aktuaalseks muutunud 
noorte kuritegevusega parkides. 

„Ka noortele tuleb luua tingimused ja va-
hendid parkides, et nad seal sisukalt ja õigus-
kuulekalt oma vaba aega saaksid veeta. Kui ehi-
tame rulapargid, peavad lastel olema ka rulad, 

millega oma sportlikke oskusi lihvida. Lisaks on 
turvalise linna planeerimise põhimõtete järgi 
võimalik muuta parke ja haljasalasid nii, et puu-
duksid pimedad nurgad või muud riskikäitu-
mist soodustavad tegurid. Haljastus, valgustus 
ja linnakaamerate paigutus mängivad olulist 
rolli selles, kuidas inimesed pargis käituvad 
ning kui turvaliselt end seal tunnevad,” selgitas 
Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit.

„Kui tahame vähendada noorte kuritege-
vust, siis peame eeskätt tegema ennetustööd. 
Siin on põhirõhk lastekaitsel, noorsoo- ja sot-
siaaltööl, aga ka koolides tehtaval, perekonda-
dest rääkimata. Muidugi peab politsei kesken-
duma kuritegevuse tõkestamisele, aga samal 
ajal tuleb ka linnaruumi muuta turvalisemaks. 
Loodame, et selle algatuse käigus tekib meil ka 
selge tegevuskava olukorra samm-sammuli-
seks parandamiseks,” lisas Svet. 

Loome koos jõulutunnet! 
Kesklinna valitsus kutsub 
kõiki korteriühistuid, ühen-
dusi ja elanikke esitama oma 
konkreetseid ettepanekuid ja 
ideid kesklinna jõuluaegseks 
kaunistamiseks. 

Kui eelnevatel aastatel on 
tekkinud küsimusi, miks siin 
või seal ei ole jõuludeks ühtki 
dekoratsiooni või valgustust 
üles seatud, siis nüüd on aeg 

tulla ja seda öelda. Või kui sil-
ma on jäänud mõni kena puu, 
mis võiks samuti olla jõulu-
ajal kaunistatud, siis pakkuge 
ka seda. Ootame teie ideid 
Kesklinna valitsuses aadres-
sil Nunne 18 või e-aadressile 
kylly.annus@tallinnlv.ee  hilje-
malt 1. novembriks. Idee pak-
kumisel palume esitada selle 
lühike kirjeldus, kindlasti asu-

koht (kaardil või aadressina) ja 
võimalusel ka pildimaterjal.

Kõikidest laekunud idee-
dest valib linnaosavalitsus 
välja parimad ja linnaruumi 
sobivamad, mille teostus pa-
kuks jõulutunnet võimalikult 
paljudele inimestele – seega 
kohas, mis on avatud ja linna-
ruumis nähtav. 

VALIME AASTA LINNAKODANIKU!  
Linnavolikogu algatas aasta linnakodaniku valimise, et tunnustada tallinlasi, kes on 

möödunud aasta (12 kuu) jooksul andnud panuse Tallinna rahvusvahelise maine parandamise 
ja linnaelu edendamise heaks või saatnud korda silmapaistva teo. Kandidaadiks esitatav 

peab olema Tallinna linna registrijärgne elanik. Kandidaate saab kuni 12. novembrini esitada 
nii era- kui juriidiline isik läbi Tallinna linna veebilehe www.tallinn.ee/aasta-linnakodanik.
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Valgre sai kesklinnas 
mälestustahvli
7. oktoobril, helilooja Rai-
mond Valgre 105. sünniaas-
tapäeval avati tema kunagisel 
kodumajal Vene 7 mälestus-
tahvel. 

Mälestustahvlil on peale 
Valgre sünni- ja surmadaatumi 
„7. 10.1913 Riisipere – 31.12.1949 
Tallinn” ka kokkuvõte ande-
ka helilooja lühikeseks jäänud 
eluteest. Vaatamata väheste-
le talle antud aastatele jõu-
dis Valgre luua ligi sada laulu, 

millest suur osa on jäänud 
inimeste südamesse nii Eestis 
kui ka välismaal. „Saaremaa 
valss”, „Sinilind”, „Helmi”, „Läbi 
saju”, „Veel viivuks jää” ja paljud 
teised Valgre palad kuuluvad 
meie levimuusika klassikasse. 
1941. aastal mobiliseeriti Valgre 
Punaarmeesse. Järgnenud sõ-
ja-aastad jätsid valusa jälje nii 
tema hilisemasse loomingusse 
kui ka hinge. Raimond Valgre 
suri kõigest 36-aastasena. 

19. oktoober 2018

Laulupeoks valmib uus laulukaar

Järgmisel suvel toimuvaks juu-
belilaulupeoks uueneb laulu-
väljaku ligi 60-aastane kaar. 
Vahetatakse välja keskelt 31 m 
kõrguse laulukaare puitlaudis 

ja katteplekk ning korrasta-
takse laululava fassaad. Ar-
hitektide Alar Kotli ja Henno 
Sepmanni projekti järgi 1960. 
aastal valminud laulukaarele 

on see esimene põhjalik re-
mont. Tööd, mida rahastavad 
võrdselt Tallinna linn ja kul-
tuuriministeerium, peavad 
valmima tuleva aasta märtsis. 

4.-7. juulini toimub lauluväl-
jakul 27. üldlaulupidu „Minu 
arm“, mis märgib  Eesti laulu-
pidude 150. aastapäeva.

23. november 2018 kell 19.00
Hopneri Maja
(Raekoja plats 18)

Piletid 12 € / 14 € Piletilevist ja tund enne algust kohapeal 18 €.

Hopneri majas on kaks näitust
Novembri lõpuni on Hopneri 
majas avatud tekstiilikunst-
nik Aet Ollisaare näitus „Jäl-
jed” ja nüüdisaegse vaba 
kalligraafia näitus „Lendav 
kirjutaja”.

Iga liigutus, tegu või mõte 
jätab jälje. Iseasi, mida jäljed 
räägivad või kes neid lugeda 
oskab. Või aimata, tunnetada, 
tähele panna. Siit võib ala-
ta rada tundmatusse, kutsuv 
teekond tulevikku või mine-
vikku. Kui sageli julgeme seda 
alustada? 

Näitusel olevad tööd pei-
davad endas märke elust ja 
möödunud aegadest, mõ-
ned otseselt loetavad ja tei-
sed vaid vaevu märgatavad. 
Kõrvuti lõngadega on töödes 
kasutatud esemeid, millel on 
oma lugu. Kas õnnestub ese-
mete lood tõlkida ka loetavaks 
jutustuseks? Tööd on valmi-
nud soovist jagada asjade ja 
materjalide lugusid ning luua 
neid juurde.

Anu Purre kunstistuu-
dio näitust „Lendav kirju-
taja” vaadates kujutage ette 

kalligraafi hoogsat lendu ja 
vaadet maastikule ülevalt. 
Tegemist pole  drooni- või 
aerofotoga. Kõike tuli lihtsalt 
ette kujutada ja üles kirjuta-
da, „lennates” maastike kohal 
ja avastades aina uusi detai-
le või sõnumeid, mida pildile 
panna.

Mõni autor on äsja kalli-
graafiaõpinguid alustanud, 
osa juba lõpetamas või lõpe-
tanud. Kõik said ühesugu-
se lähteülesande, „lendasid 
sama maastiku kohal”, kasu-
tasid samu vahendeid ja teh-
nikat, kuid ometi on lähemalt 
vaadates kõik maastikud eri-
nevad. 

Kalligraafia on kõrgelt 
hinnatud manuaalne kunst, 
millega tegelevad paljud kir-
jakunstnikud üle maailma. 
Traditsioonilise kalligraafia 
kõrval elab oma mahlakat elu 
ka selle eksperimentaalne 
pool, mis on esindatud näitu-
sel. Põhirõhk pole kirjatehni-
kal ega filigraansetel oskustel, 
vaid vabal kompositsioonil ja 
mängul kirjaga. Detail Aet Ollisaare tööst „Kuldaeg”.

TUNTUD JA TUNDMATUD RAHVARINDELASED
1. november kell 15
Seekord astub kuulajate ette Ülo Laanoja, endine riigikogu liige, IT-spetsialist, rahvarindelane, Kataloonia toetaja, 
Muhu saare elanik ja aktiivne ühiskonnaliige. Ülo Laanoja jagab oma mõtteid elust ja ühiskonnast. Tulge kuulama!

NÄITUS „1988”
Rahvarinde muuseumi näitus „1988” vaatleb murrangulist 1988. aastat erinevates elusfäärides.  
Tähtsal kohal on inimeste lood ja toona läbielatud emotsioonid. 

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

RAHVARINDE MUUSEUMIS

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



Peaaegu 18 000 Tallinna ela-
nikul on oht jääda puuduvate 
elukohaandmete tõttu ilma 
avalikest teenustest, nagu 
tasuta ühistransport, parki-
missoodustus, lasteaiakoht 
või sotsiaaltoetused. Praegu 
on nende inimeste elukoht 
märgitud rahvastikuregistris 
linnaosa täpsusega (puudub 
tänavanimi, maja- või korte-
rinumber). Pärast rahvasti-
kuregistri seaduse muuda-
tuse jõustumist 2019. aastal 
kustutatakse elukohaandmed 
inimestel, kelle elukoht on 
registreeritud linnaosa täpsu-
sega. Selline olukord võib tek-
kida juhul, kui inimese kolides 

on tema varasema korteri või 
maja omanik palunud omava-
litsusel ta elukohast välja re-
gistreerida ja inimene ei ole 

hiljem elukohaandmeid uuen-
danud.

 Tegelike elukohaandmete 
esitamine on kasulik nii inime-
sele endale, kohalikule omava-
litsusele kui ka riigile. Inimesel 

võimaldab see saada elukoha-
ga seotud avalikke teenuseid ja 
toetusi ning annab talle õiguse 
valida kodukoha omavalitsuse 

juhte. Kui registriandmed on 
korras, jõuab inimeseni õigel 
ajal ka vajalik info, näiteks vähi 
sõeluuringus osalemise kutse.

 Ja mis samuti tähtis: kui 
inimese elukohana on regist-

reeritud õige aadress, laeku-
vad tema makstavad maksud 
tegelikku elukohta ja kohalik 
omavalitsus saab talle selle 
eest pakkuda paremaid tee-
nuseid, korras teid ja ilusat 
ümbruskonda, kooli- ja laste-
aiakohti lastele.

 Elukoha registreerimine 
on lihtne: seda saab teha paa-
ri minutiga eesti.ee veebilehel 
või linnaosavalitsuses rahvas-
tikuregistri töötaja abiga. Keh-
tiva seaduse järgi on inimesel 
kohustus elukohaandmeid 
uuendada 30 päeva jooksul 
uude elukohta elama asumi-
sest, uuest aastast on tähtaeg 
14 päeva.
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Prantsuse lütseumi spordihoone 
on valmis

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris 
hoida täpsed

8. oktoobri keskpäeval lõigati 
pidulikult läbi lint Prantsuse 
lütseumi kauaoodatud spor-
dihoone (Hariduse 3) ukse 
ees.

Juba kümmekond aastat 
tagasi alanud kavandamine 
on päädinud koolile mitme-
ti vajaliku hoone valmimise-
ga. Seal asub täismõõtmetes 
võimla, uhke jõusaal, peegli-
tega tantsusaal ja hästi varus-
tatud tööõpetuse klass, lisaks 
võimla juurde kuuluvad riie-

tus- ja duširuumid. Spordi-
hoone projekti autorid on QP 
Arhitektid OÜ-st (Tõnu Laigu, 
Koit Ojaliiv ja Mari Rass). 

Koolimaja kõrvale väike-
sele maa-alale ruumikat hoo-
net plaanides kasutati sealsed 
võimalused väga oskuslikult 
ära. Tänavatasandist kõrge-
male tõuseb vaid kõrgema 
laega võimlaosa, ülejäänud 
maja jääb otsekui märkama-
tuks. Lütseumi õppehoone-
tega on uus maja ühendatud 

tunnelite kaudu; selle kõrval 
paiknevad ka jooksurada ja 
palliplats. Spordihoone ehitus 
maksis 3,5 miljonit eurot.

Avamisel lõikasid linna-
juhtide Taavi Aasa ja Mihhail 
Kõlvarti kaasabil lindi läbi 
õpilaste esindajad koos kooli 
eelmise ja praeguse direktori, 
Lauri Leesi ja Peter Pedaku-
ga. Direktor Pedak märkis, et 
hoone on ennekõike kroon 
tema eelkäija Lauri Leesi sihi-
kindlale tööle. 

19. oktoober 2018

Kõik Kesklinna lasteaiad 
saavad uue mänguväljaku
2018. aasta on Eesti Vabariigis 
eriline: tähistame oma riigi 
100. sünnipäeva. Kõikjal Ees-
tis toimub suur hulk erine-
vaid, just sellele tähtpäevale 
pühendatud sündmusi, mit-
mesugused organisatsioonid 
ja asutused aga teevad Eestile 
erisuguseid kingitusi.

Loomulikult ei jää sellest 
kõrvale ka Tallinn. Üks kõige 
märkimisväärsem kampaania, 
mille algatas Tallinna linnava-
litsus, on projekt „100 mängu-
väljakut Tallinna lasteaedade-
le”. Iga pealinna lasteaed saab 
sel aastal juba olemasolevale 
juurde uue mänguväljaku. 
Ühesõnaga: tähistades riigi 
sajandat sünnipäeva, meenu-
tame möödunut, kuid mõt-
leme seejuures ka tulevikule, 
meie lastele. Projekti raames 
rajatakse mänguväljakuid 
rohkemgi – lasteaedu ja muid 
koolieelseid asutusi on pealin-
nas kokku 126 ja kingituseta ei 
jää ükski. Kokku on kingituse 
maksumus miljon eurot.

Kuidas valiti mänguväljakud?
Kõikidele lasteaedadele pa-
kuti välja neli mänguväljaku 
tüüplahendust, mille hulgast 
lasteaednikud ja lapsevane-
mad valisid oma lasteaia jaoks 
sobivaima. Kuidas tüüplahen-
dused päriselus välja näevad, 
said lasteaiatöötajad ja vane-
mad tutvuda juba eelmisel sü-
gisel lauluväljakul. Oktoobris 
tegid lasteaiad lõpliku valiku, 
millest andsid teada Tallinna 
haridusametile. Novembris 
kuulutas linn välja konkursi 
uute väljakute paigaldamiseks. 
2018. aasta märtsist augustini 
paigaldati valitud elemendid 
kõikidesse pealinna lasteaeda-
desse.

Vast rajatud või täienda-
tud mänguväljakud avatakse 
sügise jooksul. Esimese uue 
mänguväljaku avasime koos 
linnapea Taavi Aasaga 14. sep-
tembril Männi lasteaias Mus-
tamäel. Uued mänguväljakud 
või selle eelnevalt valitud ele-
mendid jõuavad ka kõikides-
se Kesklinna lasteaedadesse. 
Vaata tabelit.

Lasteaedadele välja paku-
tud tüüplahendused tööta-
ti välja Tallinna alushariduse 
juhtide ühenduse nõukogu 
liikmete osavõtul. Väljakute 
kvaliteedi eest vastutab linn 
ja loodan, et kingitusest on 
rõõmu nii lastel kui ka nende 
vanematel.

Kadrioru lasteaed mängulinnak vanematele lastele

lastesõim Planeedi Mudila mängulinnak noorematele lastele

Muumipere lastesõim tasakaalurada vanematele lastele

Endla lasteaed tasakaalurada vanematele lastele

Kiisa lasteaed mängulinnak noorematele lastele

Kiisupere lasteaed mängulinnak vanematele lastele

Kullatera lasteaed tasakaalurada vanematele lastele

lasteaed Sipsik tasakaalurada noorematele lastele

lasteaed Südameke mängulinnak vanematele lastele

Liivalossi lasteaed mängulinnak vanematele lastele

Liivamäe lasteaed tasakaalurada noorematele lastele

Luha lasteaed mängulinnak noorematele lastele

Magdaleena lasteaed tasakaalurada vanematele lastele

Mardi lasteaed tasakaalurada vanematele lastele

Päevalille lasteaed mängulinnak vanematele lastele

Päikesejänku lasteaed mängulinnak vanematele lastele

Virmalise lasteaed mängulinnak vanematele lastele

Mesimummu lasteaed üksikvahendid

Mürakaru lasteaed üksikvahendid

Rõõmutarekese lasteaed võrkpüramiid

Komeedi lasteaed võrkpüramiid

Suitsupääsupesa lasteaed võrkpüramiid

Jaan Poska lasteaed keerdpoom

Unistuse lasteaed keerdpoom

Tallinna 22. lasteaed keerdpoom

Vadim Belobrovtsev
abilinnapea

Palun hoia 
oma elu-
kohaandmed 
täpsed!

Kui Teie elukoht rahvastikuregistris ei ole täpne (puudu on 
küla või tänav, maja- või korterinumber), kuna olete kolinud 
ja eelmise kodu omanik on taotlenud Teie aadressi 
muutmist, jäävad 2019. aastast registris Teie elukoha-
andmed tühjaks. Nii võite ilma jääda avalikest teenustest. 

Oma andmeid saate kontrollida ja täpsed andmed esitada 
riigiportaalis eesti.ee või elukohajärgses omavalitsuses.  

Foto autor: Kerli Sosi 

Vaata täpsemalt
 www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda

Direktor Peter Pedak ja tema eelkäija Lauri Leesi võtsid vastsel palliplatsil vastu linnavolikogu esimehe 
Mihhail Kõlvarti õnnitlusi.
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Algab monumendi rajamine Lenderitele
Politseiaia pargis alustatak-
se lähipäevil Voldemar ja  
Elfriede Amanda Lenderi 
mälestusmärgi püstitamist.

„Nii Voldemar Lender kui 
ka tema abikaasa on mängi-
nud olulist rolli Eesti ja Tallin-
na elus. Voldemar oli aastatel 
1906–1913 esimene eestlasest 
Tallinna linnapea ja tema abi-
kaasa Elfriede rajas esimese 
eesti tütarlastele mõeldud 
kooli. Just selle kooli lähistele 
tulebki mälestusmärk,” selgi-
tas Kesklinna vanem Vladimir 
Svet. 

Aasta tagasi toimunud 
ideekonkursi Lenderite mä-

lestusmärgi parima lahenduse 
leidmiseks võitis Vergo Verni-
ku ja Meelis Pressi võistlustöö. 
Nende kavandi järgi püstitatav 
mälestusmärk Politseiaias, 
mille servas asus kunagine 
Lenderi tütarlastegümnaa-
sium, saab valmis veel sel aas-
tal. 

Peale tegevuse Tallinna 
linnapeana on Voldemar Len-
deri nimi läinud ajalukku ka 
majatüübi kaudu, mida Tallin-
nas 19.–20. sajandi vahetusel 
hulgaliselt ehitati. See oli aeg, 
mil linna elanikkond kiiresti 
kasvas ja vajas soodsa hinna-
ga väikseid kortereid. Selli-

seid pakkusid Lenderi puidust 
üürimajad, mis olid esialgu 
kahekorruselised. Nüüdseks 
on neid säilinud kokku tuhat-
kond, ennekõike Pelgulinnas, 
Kalamajas, Kelmikülas, Kassi-
sabas, Uues Maailmas ja Kit-
sekülas, mis on kuulutatud ka 
miljööväärtuslikeks hoones-
tusaladeks.

Elfriede Lenderi eestveda-
misel alustas 1907. aastal Tal-
linnas tööd temanimeline tü-
tarlaste eragümnaasium, mis 
oli esimene eesti tütarlastele 
mõeldud kool Eestimaa ku-
bermangus.

Jaan Kross saab mälestusmärgi
Tallinna aukodanikule Jaan 
Krossile rajatakse tema 100. 
sünniaastapäevaks mäles-
tusmärk.

Mitmekordse Nobeli kir-
jandusauhinna kandidaadi 
ja 1998. aastast Tallinna va-
pimärgi kavaleri Jaan Krossi 
sünnist möödub 100 aastat 
19. veebruaril 2020. Tänavu 5. 
aprillil tegi linnavolikogu lin-
navalitsusele ülesandeks püs-
titada tähtpäevaks Krossile 
mälestusmärk. 

Linnavalitsus moodustas 
ajutise komisjoni, kelle ülesan-
ne on korraldada kavandikon-

kurss ja leida mälestusmär-
gile parim võimalik asukoht 
hiljemalt 25. jaanuariks 2019. 
Komisjoni töös osalevad eri-
nevate valdkondade tunnus-
tatud eksperdid. Komisjo-
ni juhib abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev, liikmed on lin-
naplaneerimise ameti juhataja 
Ignar Fjuk, linna peaarhitekt 
Hendrik Mänd, kommunaal-
ameti juhataja Ain Valdmann, 
linnakantselei avalike suhete 
direktor Ain Saarna, linnadi-
sainer Urmas Kaldaru, kesk-
konnaameti maastikuarhitekt 
Kristiina Kupper, linnapea 

büroo nõunik Juhan Paadam 
ja Tallinna kirjanduskeskuse 
direktor Maarja Vaino. Osa-
lema kutsutakse Paul Mänd 
Eesti Kunstnike Liidust ja 
Fredi-Armand Tomps Eesti 
Arhitektide Liidust. Lisaks esi-
tas iga linnavolikogus esinda-
tud fraktsioon komisjoni oma 
kandidaadi. 

Põlise tallinlase Jaan Kros-
si panus Eesti kirjandusloos 
on hindamatu. Ta on mitmes 
oma romaanis („Kolme katku 
vahel”, „Wikmani poisid” jt) 
kajastanud erinevaid Tallinna 
ajalooperioode. 

Korteriühistud saavad koolitustoetust
Tallinna korteriühistute esindajad saavad  
linnalt koolituskulude katmiseks toetust 
taotleda.

„Korteriühistule eraldatakse koolituskulu-
de toetuseks kuni 130 eurot,” ütles abilinnapea 
Eha Võrk. „Toetust saab taotleda Eesti Korteri-
ühistute Liidu või Eesti Kinnisvara Korrashoiu 
Liidu korraldatud koolitusel osalemise kulude 
katmiseks.”

Koolitustoetust saab taotleda vaid taotle-
mise aastal toimunud koolituse eest. Taotlusele 
tuleb lisada tõend korteriühistu esindaja osale-
mise kohta koolitusel, selle eest esitatud arve ja 
maksekorraldus, mis tõendab, et korteriühistu 

on koolituskulu tasunud. Taotlus koos nõuta-
vate lisadega tuleb sisestada mittetulundus-
tegevuse toetuste registri iseteeninduskesk- 
konnas https://iseteenindus.tallinn.ee/kasu-
taja/sisselogimine.

Tänavu on korteriühistutele eraldatud 
4707,50 eurot koolitustoetust ja menetluses 
taotlustega broneeritud 872,50 eurot. Kooli- 
tustoetuse maksmiseks on vabu vahendeid  
12 420 eurot. 

Paku kodulinna arenguks ideid!

Kettagolfiväljak kolib Nõmmelt Kesklinna

Tallinna tuleviku kujunda-
misel on igal soovijal võima-
lik kaasa rääkida; ideid saab 
selle kuu jooksul pakkuda ka 
veebikeskkonnas. 

Linna uue pikaajalise 
arengukava koostamise ühe 
osana on oktoobri algusest 
avatud Tallinna kodulehel 
ideekorje. Kuni 31. oktoobrini 
saab igaüks anda meie linna 
arengukavasse oma panuse 
aadressil tallinn.ee/stratee-
gia/Ideekorje-Tallinn-2021 
või Facebooki grupis „Tallinna 
arengukava 2021+”. Seda saab 
teha samuti erinevates te-
maatilistes töötubades. 

Esitatud mõtete põhjal 
sünnib arengukava algne vi-
sand, mis läheb avalikule aru-
telule ja seejärel linnavoliko-

gus kinnitamisele. Arengukava 
hakkab toetama regulaarselt 
uuendatav eelarvestrateegia. 
Samuti teeb linnavalitsus või-
malikult sagedasi kokkuvõt-
teid kava elluviimisest. 

Uue arengukava koosta-
misel vaadatakse üle kehtiv 
linna strateegia 2030 ning 
määratletakse eesmärgid nii 
pikemal kui ka lühemal aja-
joonel, kaasates huvirühmi ja 
laiemat avalikkust. Esimene 
võimalus kaasa rääkida avanes 
21. septembril Kultuurikatlas, 
kus enam kui 200 inimest osa-
les Tallina arengukava 2021+ 
koostamise põhimõtteid tut-
vustaval avaseminaril. 

Linnapea Taavi Aas seadis 
seminaril kõneldes arengu-
kava eesmärgiks suurendada 

Tallinna konkurentsivõimet 
nii elukeskkonnana kui ka in-
vestoreid ja turiste meelita-
va sihtkohana. „Linnaruumi 
kvaliteet” oli märksõna, mida 
linnapea rõhutas, sest see on 
ühtviisi oluline nii elanikele, 
moodsatele mobiilsetele pro-
fessionaalidele, ettevõtjatele 
kui ka külalistele. 

Diskusioonis osalenud et-
tevõtjad, kodanikuaktivistid 
ja loomeinimesed leidsid, et 
linnaruumi kujundamisel tu-
leb seada esikohale inimesed, 
mitte autod. Oluline on harida 
linlasi, et nad oskaksid nõuda 
head linnaruumi ja kvaliteet-
set eluaset. Konkurentsivõime 
tagab hästi toimiv ühendus 
muu maailmaga.

Nõmme linnaosas populaar-
seks muutunud kettagol-
fi saab uuel aastal mängida 
Kesklinna piiresse jääva Üle-
miste järve äärses metsas.

 Riigi keskkonnaamet 
otsustas looduskaitselistel 
põhjustel sulgeda Nõmme-
Mustamäe maastikukaitse-
alal Hüppemäe metsas asuva 
kettagolfiraja, kuid selle ala 
harrastajad saavad edaspidi 
kasutada üsna lähedale raja-
tavat väljakut Viljandi maan-
tee ja Ülemiste järve vahelises 
metsas.

„Disc-golf on arenev ja 
populaarsust koguv spordiala 
ning meil on hea meel, et seda 
saab hakata harrastama just 
kohas, kus on olemas nii so-
bivad keskkonnatingimused, 
puhas õhk kui ka muud spor-
timisvõimalused Järve tervi-
serajana. Uuele spordivälja-
kule tagatakse mugav ligipääs, 
sest praegu on rajamisel Vil-
jandi maantee kergliiklustee. 
Kuna plaanis on välja ehitada 
disc-golfi rajad algajatele ja 
edasijõudnutele, siis võime 
juba tuleval aastal kutsuda ala 
harrastama nii suuri kui ka 
väikeseid,” ütles Kesklinna va-
nem Vladimir Svet.  

Nõmme linnaosa vanema 
Grete Šillise sõnul on tal ja 
loodetavasti ka teistel nõm-
melastel hea meel, et armas-
tatud spordirajatis ei liigu 
neist kaugele. „Mõistagi pea-
me uute spordialade arenda-
misel lähtuma ka nende kesk-
konnamõjudest ning tagama 
meie looduskeskkonna puu-
tumatuse. Uus koht disc-golfi 
väljakule, mis on igati loodus-

sõbralik ja leidnud Tallinna 
keskkonnaameti heakskiidu, 
annab meie linnaosa ja ka ter-
ve linna elanikele endiselt hea 
võimaluse ala harrastamas 
käia,” lisas Šillis.

Linnaosavalitsused ka-
vandavad kettagolfiradasid 
Viljandi maantee äärde koos 
Nõmme Discgolfi Klubiga Dri-
ve In ja Eesti Discgolfi Liiduga.

19. oktoober 2018

PLANEERINGUTEST

Tuukri tn 50 kinnistu detailplanee-
ringu vastuvõtmine Kesklinnas

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tal-
linna Linnaplaneerimise Amet avali-
kustavad ajavahemikul 23.10–6.11.2018 
Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 
2018 korraldusega nr 1245-k vastuvõe-
tud Tuukri tn 50 kinnistu detailpla-
neeringu. Planeeritava ala suurus on 
0,20 ha. Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil määrata ehitusõigus Tuukri 
tn 50 kinnistule kuni 6 maapealse ja 1 
maa-aluse korrusega ärihoone (peami-
ne otstarve majutushoone) ehitamiseks 
ja krundi kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu materjalidega 
saab ülalnimetatud ajavahemikul tut-
vuda tööpäeviti Kesklinna valitsuse, 
asukohaga Nunne tn 18, hoovimaja toas 
nr 32 ning tööpäeviti linnavalitsuse, 
asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse 
infosaalis. Detailplaneeringu jooniste 
ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tal-
linna planeeringute registris aadressil 
http://tpr.tallinn.ee/tpr.

Avaliku arutelu teade
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tal-

linna Linnaplaneerimise Amet avali-
kustasid ajavahemikul 31.08–14.09.2018 
Pirita tee 32, Pirita tee 50 ja Maarjamäe 

tn 11 kinnistute ning lähiala detailpla-
neeringu. Avaliku väljapaneku kestel 
laekus kohalikule omavalitsusele 2 et-
tepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat 
kirjalikku pöördumist.

Avaliku väljapaneku tulemu-
si tutvustav avalik arutelu toimub 
25.10.2018 algusega kell 14 Kesklinna 
valitsuse saalis (Nunne 18). Info telefo-
nil 645 7264.

Tartu mnt 33 ja Juhan Kunderi tn 8a 
kinnistute detailplaneeringu avalik 
arutelu

Kesklinna valitsus viis 14.09.2018 
läbi Tartu mnt 33a ja Juhan Kunderi tn 
8a kinnistute detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku järgse avaliku arutelu. Aja-
vahemikus 24.07–6.08.2018 toimunud 
avalikul väljapanekul esitati 3 vastuväi-
det ja ettepanekut sisaldavat pöördu-
mist. Detailplaneeringu avalikust aru-
telust võtsid osa vastuväite esitanud 
isikud, planeeringu koostaja, kinnistu 
arendamisest huvitatud isikud ja linna-
osa esindajad. Sisulist arengut arutelul 
ei toimunud, kuna vastuväite esitajad 
ei taganenud oma varem väljendatud 
vastuväidetest.

Türi tn 4 kinnistu detailplaneeringu 
avalik arutelu

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tal-
linna Linnaplaneerimise Amet avalikus-
tasid ajavahemikul 20.09–4.10.2018 Türi 
tn 4 kinnistu detailplaneeringu. Avaliku 
väljapaneku kestel laekus kohalikule 
omavalitsusele 1 kirjalikke ettepane-
kuid ja vastuväiteid sisaldav pöördu-
mine.

Avaliku väljapaneku tulemusi tut-
vustav avalik arutelu toimub 13.11.2018 
algusega kell 14 Kesklinna valitsuse 
saalis (Nunne 18). Info telefonil 645 
7264.

Mardi tn 14a kinnistu detailplaneerin-
gu avalik arutelu

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tal-
linna Linnaplaneerimise Amet avali-
kustasid ajavahemikul 20.09–4.10.2018 
Mardi tn 14a kinnistu detailplaneerin-
gu. Avaliku väljapaneku kestel laekus 
kohalikule omavalitsusele 1 kirjalikke 
ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldav 
pöördumine.

Avaliku väljapaneku tulemusi tut-
vustav avalik arutelu toimub 15.11.2018 
algusega kell 14 Kesklinna valitsuse 
saalis (Nunne 18). Info telefonil 645 
7264. Raepress



7

AVASTUSRETK

Valgusfestival 
tuli vanalinna
Pealinna suurim valgusfestival „Valgus kõnnib“, 
mis on juba tosin aastat pakkunud silmarõõmu ja 
muusikaelamusi tuhandetele Tallinna elanikele ja 
külalistele, laienes tänavu Kadriorust vanalinna. 
Enam kui 60 installatsioonist koosnev valguskett 
oli kui särav teekond linnasüdames, avastamaks 
uusi objekte ja seni märkamata jäänud põnevaid 
elemente. 

19. ja 20. septembril sai Kadriorus ning 20. ja 
21. septembril vanalinnas nautida väga omanäo-
lisi valgusmänge ja -etendusi. Kadriorus oli pargi 
juubeliaasta puhul teemaks Kadriorg 300, vana-
linnas aga Eesti Vabariik 100. Festivalil võeti ka-
sutusse üle 12 500 küünla ja tõrviku, enam kui 32 
km valguskette, 3000 valgustatud roosi, üle 60 
installatsiooni. Külastajaid oli kolmel päeval kok-
ku üle 65 000 nii lähedalt kui kaugelt. 

19. oktoober 2018

Neitsitorni kaksikud.  
Paul (1865–1930) ja Kristjan Raud (1865–1943)
Neitsitorn on üks Tallinna 
keskaegse linnamüüri torni-
dest, mis asub Kiek in de Köki 
suurtükitorni kõrval ja pakub 
kauneid vaateid sealses kohvi-
kus viibijale. Kolmanda korru-
se tasandilt, kus praegu saab 
mõnusalt aega veeta, võisid 
torni kaitsjad viimati Tallinna 
seirata 16. sajandil. 

Hoburauakujuline Neit-
sitorn oli õigupoolest seest 
tühi. Pärast kasutuseta jäämist 
hakkas see lagunema ja läks 18. 
sajandil eraomandusse. Sajan-
di lõpul ehitati torni tühimik-
ku moodsas barokses stiilis 
kahekordne maja, mille teine 
korrus sai 20. sajandi algusest 
mitme kunstniku töökohaks. 
Esimene neist oli baltisaksa 
akvarellist Karl Alexander von 
Winkler (1860–1911). Aastail 
1914–1930 oli Neitsitornis atel-

jee Paul Raual ning 1918–1920 
töötas seal tema kaksikvend 
Kristjan Raud. Viimasena 
pakkus Neitsitorn 1945–1965 
elu- ja töökohta arhitekt Karl 
Burman vanemale (1882–1965), 
kes oli kaotanud oma elukoha 
Kadriorus. 

Seejärel otsustati Neitsi-
torn originaalkuju matkivalt 
restaureerida ja torni süven-
disse ehitatud klassitsistlik 
maja lammutati. 1973. aastal 
valminud Tiina Linna projekti 
järgi ehitati torn kõrgemaks 
ning fassaad suleti hiiglasliku 
aknaga. Tänapäeva restauree-
rimisprintsiipide kohaselt po-
leks seda ilmselt tehtud, sest 
iga tükike materiaalset ajalugu 
oma kõigis kihistustes on liiga 

väärtuslik. Seega jääb nüüd üle 
vaid üht osa sellest ajaloost re-
konstrueerida.

Nagu öeldud, asus Paul 
Raud Neitsitorni teisele korru-
sele 1914. aastal, kui ta oli juba 
tunnustatud kunstnik. Arvata 
ka esimene eesti kunstnik, kes 
kodumaal küllaldaselt tellimusi 
sai, et neist ära elada. Sel ajal, 
kui eesti haritlaskond oli veel 
väga hõre, koosnes tellijas-
kond muidugi peamiselt bal-
tisakslastest. Nende toetusel 
võis Paul Raua jaoks olla ka 
määrav tähtsus elukutseliseks 
kunstnikuks saamisel. 

Talutarest kunstimaailma
Kaksikud Paul ja Kristjan Raud 
sündisid Viru-Jaagupi kihel-
konnas Koeravere külas ta-
luperemehe perre. Vennad 
õppisid kohalikus küla-, siis 

kihelkonnakoolis, edasi Rak-
veres ja lõpuks Tartu reaal-
koolis. Tartus suhtlesid nad 
kunstihuviliste baltisaksa ha-
ritlasperedega, mis avardas 
maailmavaadet ning sisendas 
eneseusku tõsisemalt kunstiga 
tegelemiseks. 

Pärast õpinguid läksid ven-
dade teed lahku. Paul teenis 
1886–1888 sõjaväes ja sõitis 
seejärel paruniproua Natalie 
von Uexkülli toetusel Düs-
seldorfi, et õppida kunstiaka-
deemias. Kristjan jättis reaal-
kooli 1883 pooleli, läks üle 
saksa õpetajate seminari ning 
töötas kümmekond aastat Tar-
tu koolides kunsti õpetades. 
Suurt mõju avaldas talle tutvus 
kunstnik Rudolf Julius von zur 

Mühleniga. 1892. aastal lahkus 
temagi kodumaalt ja asus aasta 
pärast õppima Peterburi kuns-
tiakadeemias. Erinevalt teis-
test eesti kunstnikest tekkis 
Kristjan Raual hea side Johan 
Köleriga, kes võis teda toeta-
da ka akadeemiasse astumisel. 
Peterburis õppis ta neli aastat, 
et siis venna mahitusel samuti 
Düsseldorfi sõita, saades sel-
leks toetust baltisaksa parunilt 
Meyerndorffilt. 

Paul õppis Düsseldorfis 
kuus aastat, lõpetades selle 
täieliku kursuse 1894. Kogu 
selle aja sai ta toetust perekond 
Uexküllilt. Baltisakslastega oli 
ta tihedalt seotud ka õpingute 
ajal, suheldes kunstnik-pro-
fessorite Eduard von Geb-
hardti (1838–1925) ja Gregor 
von Bochmanniga (1850–1930). 
Gebhardt, kes oli akadeemias 
Pauli õpetaja, olevat talle sü-
gavat mõju avaldanud. Sellest 
tulenevalt jääb Pauli looming 
suuresti Düsseldorfi realistliku 
kunstikoolkonna raamidesse, 
mida iseloomustab konserva-
tiivsus – Madalmaade 17. sajan-
di klassikute eeskujul. Sellist 
tüüpi realismile jääb Paul Raud 
elu lõpuni truuks, tema pea-
mised tellijad on vanast kinni 
hoidvad baltisakslased. 

Professor Gebhardt soovi-
tas Paulil pärast õpingute lõ-
petamist Saksamaale jääda, ta 
ise ihkas sõita kunstide met-
ropoli Pariisi. Perekondlikud 
asjaolud ja eriti kohusetunne 
oma toetaja vastu sunnivad 
teda aga kodumaale naasma. 
Tänutäheks ning oma oskuste 
näitamiseks toetajale pidi ta 
maalima paruniproua Üexkül-

li ja tema sugulaste portreed. 
Need õnnestusid nii hästi, et 
üsna pea sai ta tellimusi ka 
teistest baltisaksa mõisatest 
Eesti- ja Liivimaal.

Samal ajal kui Paul näis 
oma elukutse leidnud olevat, 
oli Kristjanil kõige keerulisem 
eneseotsingute periood. Düs-
seldorfi akadeemia, mida tema 
vend taevani kiitis, valmistas 
talle pettumuse nagu paar 
aastat varem sealt lahkunud 
Laikmaalegi. Juba järgmisel 
aastal sõitis ta Münchenisse ja 
asus õppima austria-sloveeni 
kunstniku Anton Azbé (1862–
1905) koolis. Samas said õpe-

tust paljud välismaalased ja ka 
hulk tuntud eesti kunstnikke. 
Kristjanile sai tema hilisemat 
loomingut arvestades oluliseks 
Müncheni kunstiakadeemias P. 
Halmi juhendamisel graafiliste 
tehnikatega tutvumine. Kolm 
aastat Münchenis olid kunst-
niku kujunemises olulise täht-
susega – kohalikes kunstigale-
riides sai tutvuda kaasaegsete 
tippkunstnike loominguga.

1904. aastal saabus Kristjan 
Raud tagasi kodumaale ja asus 
järgnevaks kümneks aastaks 
Tartusse. Ta tegutses kuns-
tiõpetajana koolides, asutas 
oma ateljeekooli, kirjutas ees-
ti rahvakunstist ja kutsus üles 
seda koguma. Oluline panus 
eesti rahvuskultuuri väärtus-
tamisse päädis Eesti Rahva 
Muuseumi (ERM) asutamisega 
1909. Seejärel lahkus Krist-
jan Raud Tallinna, kus jätkas 
kunstiadministraatori tege-
vust ERM Tallinna osakonnas 
ja haridusministeeriumis. Ees-
ti kunstikultuuri korraldamises 
viis ta ellu ideid, mida oli õhku 
visanud Laikmaa, kellel endal 
ei olnud küllalt püsivust ega 
võimalust nendega tegelda. 

Kunstile sai Kristjan Raud 
ühiskondlikust korraldustööst 

taandudes pühenduda alles 
1924. aastal. Nüüd võis ta jär-
jekindlalt tegelda kunstiliste 
ideedega, millele oli juba pikalt 
mõelnud. Mäletame teda ju 
peamiselt „Kalevipoja”-aine-
liste graafikatööde järgi. Tööd 
valmisid Tallinnas Nõmmel, 
kuhu kunstnik soetas maja.

Esimene maailmasõda ja 
Eesti iseseisvumine avaldasid 
hoopis teistsugust mõju vend 
Paulile. 20. sajandi esimesed 15 
aastat olid talle kõige vilkamad 
ja positiivsemad. 1901 tellitud 
Püha Vaimu kiriku altarimaa-
li eest sai ta suure honorari ja 
võimaluse reisida aastaks Itaa-
liasse. Järgmise aasta alguses 
kohtus ta vennaga Münchenis, 
kust sõideti koos tagasi kodu-
maale. 1908. aastast jäi Paul 
püsivalt elama Tallinna, täites 
palju tellimusi nii baltisakslas-
telt kui ka eestlastelt. Esimene 
maailmasõda tõi aga muutuse: 
äraelamiseks tuli tegutseda ka 
kunstiõpetajana koolides. 1930 
suri Paul Raud kuu aega pärast 
oma 65. sünnipäeva õnnetult 
oma ateljee aias. 

Eero Kangor
kunstiajaloolane

Paul Raud oma armsamaga Amsterdamis 1898. 

Kristjan Raud oma ateljees. 
Pildid Eesti kunstimuuseumi 
fotokogust.

Neitsitorni ateljee. 

Tarmo Rätsepa foto
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Töö naeratuse ja muusika saatel
Vaike Sarn töötab Kesklinna  
sotsiaalkeskuses juba üle 
22 aasta, kuid teeb ikka veel 
kõike alguspäevadele omase 
innu ja lustiga.

Sotsiaalkeskuse saalis va-
litseb päeviti harva vaikus ja 
inimtühjus. Enamasti käivad 
seal mõne ansambli või koori 
proovid ning neist jäävad au-
gud täidavad tantsijad ja igat 
laadi üritused. Kõigi juures on 
kas juhendaja, korraldaja või 
lihtsalt klaverisaatjana Vaike 
Sarn. Võib öelda, et keskuses ei 
toimu peaaegu midagi Vaiketa. 

„Ta on imeline inimene!” 
ütleb ansambli Vanaisad üks 
laulja. Teine lisab: „Tema pä-
rast me siin koos käimegi.” 
Kolmandalt kostub: „Vaike on 
maksimalist, heas mõttes fa-
naatik.” Ülejäänud mehed noo-
gutavad või ümisevad heaks-
kiitvalt kaasa.

Meesansamblit Vanaisad 
on Vaike juhendanud sotsiaal-
keskuses 15 aastat. Selle aja 
sisse mahub loendamatu hulk 
esinemisi nii Tallinnas kui ka 
mujal Eestis, samuti põhja- ja 
lõunapoolsetes naabermaades 
ning kaugemalgi. Küllakutseid 
korratakse, sest ansambel võ-
lub mitte ainult oma laulu, vaid 
ka lustaka esinemisega. Sel-
les mõttes peegeldavad laul-
jad üsna hästi oma juhendaja 
päikselist olemust.

Peale Vanaisade juhendab 
Vaike sotsiaalkeskuse naisan-
sambleid Liivalaid ja Miraaž, 
orkestrit Liivabänd, lauluklubi 
ja soliste. Aega tuleb leida sa-
muti kahe koori jaoks – üks on 
segakoor Viimsi ja teine Salme 
kultuurikeskuse segakoor Vi-
devik. Kõik Vaike juhendatavad 

kollektiivid on tema enda loo-
dud. Üksnes pühapäeviti ju-
hatatav Salme kultuurikesku-
se lauluklubi Laulurõõm pole 
tema enda looming. 

„Viimsi koori olen juhata-
nud juba 36 aastat, ajast, kui 
see asutati Kirovi-nimelise 
kolhoosi koorina ja mina olin 
muusikaakadeemias värskelt 
koorijuhiks saanud. Enne seda 
olin Otsa koolis õppinud kla-
verit ja lõpetanud sellegi koo-
li koorijuhi erialal. Hakkasin 
juhatama Tallinna pensioni-
ameti koori Videvik. Kui 1995. 
aastal tulin Kesklinna sotsiaal-
keskusesse ringijuhendajaks, 
siis tundsin kohe, et just siia 
tahangi tööle jääda. Tänaseni 
pole tahtmine kadunud,” rää-
gib Vaike.

Keskuse hing
Suurema osa ajast on Vaike 
ringide juhendamise kõrval 
töötanud sotsiaalkeskuse ju-
hataja asetäitjana. See toob 
endaga kaasa rohkelt toime-
tamist asutuse töö korralda-
misel ja külastajate heaolu eest 
hoolitsemisel. Ka keskuses 
toimuvad sagedased üritu-
sed – kontserdid, kohtumised, 
tervisepäevad, tantsuõhtud 
jm – on enamasti Vaike kor-
raldatud. Eelmisel nädalal oli 
tal tagatipuks käsil linna sot-
siaalkeskuste boolinguturniiri 
ettevalmistamine. 

„Suur osa ajast kulub mul 
siiski klaveri taga, mõnel päe-
val väikeste vaheaegadega lau-
sa kuus tundi järjest,” tõdeb 
Vaike. „Enamik kollektiive teeb 
proovi küll vaid kord nädalas, 
aga siis ka vähemalt kaks tundi 
korraga. Vanaisade soov laul-

da on koguni nii suur, et koos 
käiakse igal teisipäeval ja kol-
mapäeval. Eks tulemuseks ole 
ka palju esinemisi – vahel iga 
nädal. Peale selle kuulub meil 
laul kõigi juubelite ja muude 
sündmuste juurde. Ühtekokku 
on neid inimesi ligikaudu 250, 
kellega koos laulame.” 

Eks kõik kollektiivid harjuta 
selle nimel, et publiku ette tul-
la. Juhendaja hool on neile esi-
nemiskohti leida. Nagu ka iga 
hooaja lõpetamise puhul kor-
raldada paaripäevane huvireis 
koos esinemistega. Nimeta-
mata on jäänud suured jõulu-
kontserdid kirikutes, emade-
päeval ja muudel tähtpäevadel.

Kõige muu kõrval val-
mistab Vaike praegu ette üht 
rahvusvahelise esinejaskon-
naga kontserti. Helsingist on 
külla tulemas Soome HKL 
meeskoor, kes esineb koos 
ansambliga Vanaisad ja sega-
kooriga Viimsi – viimased ikka 
Vaike taktikepi järgi. Kõik on 
teretulnud 3. novembril kell 13 
Hopneri majas algavale tasuta 
kontserdile!

Oma aktiivse tegutsemise 
eest pälvis Vaike presidendilt 
2003. aastal riikliku autasu, 
Valgetähe teenetemärgi. Kuid 
sama kõrgelt hindab ta igapäe-
vaseid väikseid tähelepanu- ja 
tunnustusavaldusi. Just on 
keegi toonud talle lauale korvi 
õuntega ja kimbu oma aia vii-
maseid roosiõisi. Vaike on sil-
manähtavalt meelitatud. 

„Mulle tundub, et nimetus 
„sotsiaalkeskus” ei ole kuigi 
õnnestunud. Võib-olla seostub 
see paljude jaoks mingite eri-
vajaduste või probleemidega, 
mis peletab eemale mõnegi 

kultuurihuvilise ja aktiivsemalt 
tegutseda tahtva inimese. Ehk 
oleks sobivam nimetus „tege-
vuskeskus” või „päevakeskus”, 
et meie juurde tuleksid ka äsja 

pensioniikka jõudnud,” leiab 
Vaike. 

Kahe ansambliproovi va-
hel jõuab ta kiiruga süüa sa-
mas sotsiaalkeskuses pakutava 

maitsva lõuna, vahetada mõ-
ned laused maja töötajatega ja 
juba tuleb kiirustada naisan-
sambli Miraaž proovi. Ikka 
naeratus näol.  

Eakate nõukogus räägiti turvalisusest
27. septembril kogunes Hop-
neri majas Kesklinna eakate 
nõukogu, et koos politseitöö-
tajatega arutleda turvalisuse 
teemal.

Kesklinna politseijaoskon-
na juht Kaido Saarniit rõhutas, 
et turvalisus algab igaühest 
meist ning kõige mõistlikum 
on õnnetusi ennetada. Samas 
pidi ta tõdema, et alaealiste-
ga seotud väljakutsete arv on 
suurenenud. Ühelt poolt on 
see põhjustatud sagenenud 
meediakajastusest ja kohale 
saabunud politseinikud näe-
vad küll kogunenud lapsi, kuid 
nad ei pane toime süütegusid. 
Alaealiste süütegude arv on 
olnud languses juba aastaid. 

Politsei tegi ettepaneku 
kaaluda uusi võimalusi noorte 
vaba aja sisustamiseks, noor-
te- ja perekomisjoni moodus-
tamist, lastekaitsespetsialisti-
de töökoormuse leevendamist 
vabatahtlike kaasamisega. 
Problemaatilisi kohti nagu 
Kanuti aed, Tammsaare park 
ja linnahalli ümbrus peab po-
litsei silmas pidevalt, samuti 

avaliku korra tagamist meele-
lahutusasutustes.  Muret teeb 
liikluses vigastatute ja hukku-
nute arvu kasv sellel aastal.

Triin Uudeväli munitsi-
paalpolitseist tutvustas ameti 
põhiülesandeid. Need on par-
kimisõiguse koordineerimine, 
heakorra jälgimine (kolema-
jad, libedus, jääpurikad, puh-
tus jms), avalik kord (müra, 
pubide, kerjuste jt seonduv), 
taksonduse järelevalve, pileti-
kontroll, noorsootöö, patrul-
limine, lemmikloomade pida-
misega seonduv jne. Koostööd 
tehakse ka teiste asutustega, 
nagu politsei, päästeameti, 
maksu- ja tolliametiga. 

Kesklinnas on tema sõnul 
põhilised probleemid parkimi-
sega, talvel purikate ja libedu-
sega, suvel niitmata kinnistute 
ja jäätmetega. Tühjana seisva-
te hoonete tulekahjud ja seal 
kogunevad kodutud on pidev 
murekoht, nagu ka Keskturu 
ümbruse avalik kord, kerju-
sed, loata tänavamuusikud ja 
öörahu rikkumised. 

Uudeväli rõhutas, et tur-

valine kogukond algab suhtle-
misest – suhtle esmalt naab-
riga, kui tema tegevus häirib! 
Ta andis veel hulga soovitusi: 
hoia oma kinnistu korras ja 
koduloomad kinnisel territoo-
riumil; pargi sõiduk ohutus ja 
õiges kohas; teavita, kui täna-
vavalgustus on puudulik, mär-
kad ohtlikke jääpurikaid, puid 
või ehitisi, alkoholi tarvitavaid 
alaealisi või korrarikkumisi.

Eakad esitasid küsimu-
si ja rääkisid neid häirivatest 
probleemidest: Gonsiori tä-
nava kõnniteedel rahva seas 
kihutavad jalgratturid, Pärnu 
maantee ja Tehnika tänava 
viadukti piirkonnas väga val-
justi signaali andvad rongid, 
Kivisilla peatuses alkoholi tar-
vitavad asotsiaalid. Küsiti ka, 
kas vanalinnas ja Viru välja-
ku ümbruses ei saaks keelata 
jalgratastega liiklemist, mis on 
jalakäijatele ohtlik. Samas või-
di tõdeda, et velotaksonduse 
reguleerimisega on vanalin-
nas olukord muutunud palju 
paremaks. 

Vaike Sarn ansambli Vanaisad proovis.  

Eakate nõukogu koguneb taas 27. novembril kell 15 Hopneri majas, et 
arutleda sotsiaalteemadel.  Valdkonnast tulevad rääkima abilinnapea Tõnis 

Mölder ning Maarja Seppel sotsiaal- ja tervishoiuametist.

Üritus on tasuta. Kõik huvilised on teretulnud.

Koduhooldus saab raha juurde
Tallinn osaleb Euroopa 

Sotsiaalfondi välisprojektis 
„Koduteenuse kvaliteedihü-
pe”, mis aitab rahastada ko-
duhooldusteenust.

 Koduteenuse täiendami-
ne vajalike toimingutega või-
maldab hooldusvajadustega 
täisealistel inimestel saada 
vajadustele vastavat teenust ja 
lähedase hooldaja saab paind-
liku graafikuga tööl käia. Pro-
jekti käigus koolitatakse hool-
duskoormusega pereliikmeid 
ning muudetakse teenuse 

korraldust nii, et tulemuseks 
on abivajajatele mitmekesi-
sem ja kättesaadavam hoole-
kandeteenus, selgitas abilin-
napea Tõnis Mölder.

Projekti sihtrühm on Tal-
linnas elavad tööealised töö-
turule sisenevad või tööturul 
jätkavad, perega koos elavad 
18-aastased ja vanemad hool-
dusvajadusega inimesed, kes 
vajavad järelevalvet, juhenda-
mist või abi toimingutes, mis 
on vajalikud igapäevaseks toi-
metulekuks. Sihtrühma kuu-

luvad ka tööealised hooldus-
koormust kandvad inimesed, 
hooldusvajadusega inimeste 
lähedased, kes lähevad tööle 
või töötavad täis- või osalise 
tööajaga.

Projekti kogueelarve on 
489 624 eurot, sellest välistoe-
tus Tallinnale 367 218 eurot ja 
linna omafinantseering 122 
406 eurot. Projekti korraldab 
sotsiaal- ja tervishoiuamet. 
„Koduteenuse kvaliteedihüpe” 
kestab 30. septembrini 2020.

Valmis eluasemeprogramm eakatele
Sotsiaal- ja tervishoiuameti 
ning linnavaraameti koos-
töös sai valmis Tallinna see-
nioride eluasemeprogramm. 

„Aastateks 2018–2023 
koostatud programmi esime-
ses etapis rajatakse eakatele 
linnaelanikele seenioride maja 
(sotsiaalmaja) Maleva 18 kin-
nistule ja erakapitali kaasami-
sega seenioride teenuskodu 
Nafta 1a kinnistule,” ütles abi-
linnapea Tõnis Mölder.

Eluasemeprogramm kind-
lustab elusügisesse jõudnud 
linnakodanikud jõukohase 
toetatud eluasemega. Tallin-
na delegatsioon tutvus ke-

vadel põhjanaabrite eakate 
majadega, et nendest eeskuju 
võtta. Mölderi sõnul annab 
Põhjamaade kontseptsioon 
eakatele eelkõige vabaduse ja 
võimaluse oma vanaduspäevi 
väärikalt ja mõnusalt veeta. 

Seenioride teenuskodu 
on mõeldud neile, kelle ter-
viseseisund on küllalt hea, et 
mõningase kõrvalise abi toel 
iseseisvalt omaette eluruumis 
elada. Teenuskodusse tulevad 
hea ligipääsetavusega ühe-
kahetoalised, köögi- jm tehni-
kaga sisustatud üürikorterid, 
raamatukogu- ja ühistege-
vusruum, eakatele jõukohased 

sportimisvõimalused, söökla 
või kohvik, ruumid tervishoiu-
teenuste osutamiseks. Elani-
kud saaksid ka mitmesuguseid 
tasulisi teenuseid – koristami-
ne, pesupesemine, toidu koju 
toomine jms.

Kuna linn osutab eluaseme- 
teenust sotsiaalmajandusli-
kult vähekindlustatud linna-
elanikele, siis projekteeritakse 
ja ehitatakse linnale kuuluvale 
Maleva 18 kinnistule vanema-
ealiste vajadusi arvestav sot-
siaalmaja, nn seenioride maja. 

Raepress



100
Marta Aunapuu

98
Rut Refes

97
Zinaida Sokolova

96
Helmer Mägi
Raissa Külaots
Johannes Velks

95
Salme Tsõganov
Niina Gordejeva
Boris Papernõi
Aino Ant
Anastasia Belyaeva

94
Jekaterina Salmaš
Victor Aparin

93
Veera Rajevskaja
Erich Roosmaa
Heino Teetsov
Arno Äkke

92
Vera Shmerlina
Maria Aleksejeva
Antonina Kuznetsova
Valli Markus
Etkar Kanits
Eha Prikk

91 
Aino Koit
Aino Kolin
Natalia Frolova
Ivan Smelov

90
Lija Palis
Heljo Parre
Magiya Veklicheva
Niina Murnikova
Allan Sumbak
Nikolai Koval
Valve Sule
Gunnar Kilter

85
Maimo Ilves
Ivan Kotov
Galina Korovjanskaja
Helju Rückenberg
Niina Madisson

Agnes Martinson
Feliks Saarevet
Jüri Sander
Õilme Oja
Olav Maran
Arnold Kliimann
Vladimir Galkin

80
Malle Lainevool
Sirje-Mall Heinsalu
Leon Grabe
Galina Ballod
Seppo Teuvo Ikävalko
Iraida Bil
Edda Sassian
Anne-Liia Piiskoppel
Tiiu-Mall Vilimaa
Elve Mihkelson
Leelo-Reet Bartels
Peedu Saareväli
Malle Meigo
Anne-Mari Velström 
Jüri Volke
Endla Asor
Marianne-Dorothy Faehl-
mann
Maria Pisk
Gertruda Vapper
Malle Peebo

Palju õnne!

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

19. oktoober 2018

R, 2. november kell 13 HINGEDEPÄEVA 
MÕTISKLUS
Külla tuleb Oleviste koguduse vanempastor 
Siim Teekel. Muusikalisi vahepalasid esitab trio 
koosseisus Urve Pihlak klaveril, Rihu Pihlak 
saksofonil, August Sarrap kontrabassil.
                                                               
L, 3. november kell 13 SOOME HKL 
MEESKOORI KONTSERT HOPNERI MAJAS
(Raekoja plats 18). Koori juhatab Anita 
Lehtonen, klaveril saadab Tapio Lehtonen.
Kaastegevad meesansambel Vanaisad ja 
segakoor Viimsi, juhendaja Vaike Sarn.

E, 5. november kell 14 PUHKUS OHRIDIS
Makedooniast ja Albaania pealinnast Tiranast
pajatab slaidiprogrammi vahendusel Matti 
Jaanus.                                                     
         
K, 7. november kell 14 KONTSERT-
KOHTUMINE 
Narva Eesti Seltsi rahvatantsurühma ja 
tantsurühmaga Hõbekihar, juhendajad  
Aime Kala ja Linda Ehatamm.
                                                         
N, 15. november kell 15 TANTSU-
PÄRASTLÕUNA
Tantsuks mängib orkester Liivabänd, juhatab 
Aare Pehka.
   
E, 19. november kell 14 RAMBIVALGUSES ON 
EESTI FILHARMOONIA KAMMERKOOR
37-aastase ajaloo jooksul on koorist kujunenud 
üks tuntumaid Eesti muusikakollektiive 
maailmas. Milline on professionaalse koori- 
laulja elu? Millised heliloojad kujundavad Eesti 
muusikaelu praegu? Milline on rahvusvaheline 
muusikaelu rambivalguses ja lava taga? 
Fotode ja videote kaudu tutvustab koori selle 
kommunikatsioonijuht-toimetaja Anneli Ivaste.
                                        
N, 22. november kell 14 SÕPRUSKOHTUMINE 
KADRIPÄEVAL      
Esinevad seeniortantsijad Tantsudiivad kesk- 

linnast, Tutitriinud Viimsist, Haabersti õied 
Haaberstist ja seeniortantsijad Rogosi mõisast.
    
AVATUD VIRVE KIRIKALI LUME- 
IMPROVISATSIOONIDE NÄITUS                                                        
              
Kepikõnd igal kolmapäeval kell 11. Kepid 
kohapeal. Kogunemine sotsiaalkeskuse juures.     
                       
Kolmapäeviti kell 13–15 Kesklinna 
Pensionäride Ühenduse esinaise pr M. Sume 
vastuvõtt.                                          

Igal neljapäeval kell 11–14.00 meditsiiniline 
nõustamine ja vererõhu mõõtmine. 

15. novembril kell 10–12 kolesterooli ja 
veresuhkru mõõtmine.
Palume eelnevalt registreerida valvelauas või 
tel 646 6123 (tasuta).
                                                                                                                                                    
Juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. 
Vajalik eelnev registreerimine infolauas või  
tel 646 6123 (tasuta).

Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kell 14.30 
Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised. 
Tegutsevad ringid, kursused ja ansamblid. 
Tööd jätkab ja uusi hoolealuseid ootab eakate 
päevahoid.
   
AVATUD E–R 9–17
Liivalaia 32 (sissepääs sisehoovist) 
INFO: 646 6123 
e-post: info@kesotskeskus.ee 
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja  
PEDIKÜÜR: 645 9029
       
EAKATE PÄEVAHOID
E–R 7–18
Raua 1
INFO: 5345 5026         
    

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE 
NOVEMBRIKUU ÜRITUSED

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

OPNERI MAJA OKTOOBER / NOVEMBER
• T, 23. oktoober kell 18
 MAAILMARÄNDURITE KLUBI
 Kord kuus toimuvatel teemaõhtutel esinevad erineva-

te matkas� ilide harrastajad, tutvustades oma seiklusi 
ja näidates põnevaid pildiprogramme toimunud retke-
dest. Sissepääs 3 €.

• K, 24. oktoober kell 20
 K, 7. november kell 20
 K, 21. november kell 20
 TANTSUKLUBI
 Tantsuklubi on oma olemuselt linna kolinud külapidu, 

kus külakogukonna asemel kohtuvad need inimesed, 
kellele meeldib rahvatants ja -muusika. 

 Hopneri Maja Diele saalis (Vanaturu kael 3).

• L, 27. oktoober kell 17
 NIMETA LAUPÄEVAÕHTUD DIELES. Avatud kohvik
 Kell 18 Mar� n Karu (kontratenor) – ansambel väike rinG
 Sissepääs 5 €. Hopneri Maja Diele (Vanaturu kael 3).

• K, 7. november kell 10–17.30
 KOOLITUSPÄEV „Avalik esinemine ja meediaga 

suhtlemine“. Juhendaja Härmo Saarm
 Hind 90 € (eelnev registreerimine vajalik). Info ja regist-

reerimine: janne@hopnerimaja.eu  või tel 641 0022

• L, 17. november kell 17
 NIMETA LAUPÄEVAÕHTUD DIELES. Avatud kohvik
 Kell 18 Peeter Klaas ja tema gambaõpilased ehk ansam-

bel Inscien� a Beata.
 Sissepääs 5 €. Hopneri Maja Diele (Vanaturu kael 3).

• N, 22. november kell 17.30
 Jüri Kuuskemaa loengusari „Pühakojad vanalinnas” – 

Jaani kirik. Vajalik eelregistreerimine janne@hopneri-
maja.eu või 645 5321. Kohtade arv on piiratud! Loengu 
hind 15 € (hind sisaldab loengut ja pääsu kirikusse).

• R, 23. november kell 19 
 Kontsert SILVER SEPP, trubaduur ja fantaasiapillimängi-

ja. Kasutab pillidena jalgrtast, naelapilli, veega täidetud 
pesukaussi jne. Pilet 12 €/14 € Pile� levist ja 18€ tund 
enne kontserdi algust kohapeal.

KURSUSED
• Hopneri Maja Noorte Vanamuusikastuudio
 Tunnid toimuvad igal esmaspäeval kell 16.30–18.00.
 Keskaja ja renessansi muusika interpretatsiooni alus-

tega tutvumine, laul ja pillimäng, kontserdid. Õpetaja 

Maria Staak (vanamuuskaansambel Rondellus).
 Uued liikmed oodatud! Info ja registreerimine: janne@

hopnerimaja.eu või tel 641 0022
• Joogatunnid kolmap�evi�  Hopneri Majas
 10.30–11.30 seeniorid
 12.00–13.00 keskpäevane jooga 
 14.00–14.45 lapsed alates 7.eluaastast
 Juhendaja: Kalli Suga. Info ja registreerimine: 
 info@kallikodu.ee või 5560 1768

TEATRIRINGID
• Hiphopner, kolmapäevi�  kell 17.00–19.00.
 Oodatud on kõik näitlemishuvilised noored vanuses 

kuni 16 eluaastat.
• Hobiteater 16+, neljapäevi�  kell 18.30–20.00.
 Oodatud on kõik näitlemishuvilised vanuses 16+. 
 Juhendaja Aita Vaher (MTÜ Tsirkusekool asutaja ja juha-

tuse liige). Uued liikmed oodatud! Info ja registreerimi-
ne: janne@hopnerimaja.eu või tel 641 0022

SEENIORIDE ÜLIKOOL 
• K, 24. oktoober kell 12, AJALUGU JA KULTUUR
 Härjapea jõgi. Jaak Juske, polii� k ja ajaloolane.

• K, 31. oktoober kell 12, PSÜHHOLOOGIA
 Hingedest ja hingede ajast. Inna Narro, psühholoog.

• K, 7. november kell 12, OHUTUS
 Enesekaitse. Sergei Jakovlev, MTÜ Turvaline Ees�  ene-

sekaitse instruktor.

• K, 14. november kell 12, AJALUGU JA KULTUUR
 Ees�  Teatri- ja Muusikamuuseumi külastus. Ees�  Teatri- 

ja Muusikamuuseum, Müürivahe 12. Sissepääs 2 €.

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

NÄITUSED
JÄLJED / 21.09.–30.11.2018
Aet Ollisaar, teks� ilikunstnik. 
LENDAV KIRJUTAJA / 8.10.–30.11.2018 
Anu Purre kuns� stuudio kaasaegse vaba kalligraafi a näi-
tus. Mustvalged kirjutatud maas� kud.

Kodulinna 
majas 
lähiajal

Kasutame veel mõningaid lumevabu pühapäevi „Väärtuse” sarja tutvumiskäikude tarbeks.

21. oktoobril kell 14 PAEVÄLJA – RAFINEERITUD ÜRGMAASTIK, teejuht Peeter Pihlak.

28. oktoobril kell 14 aitab ROTERMANNI KVARTALIT mõista Urmas Sõõrumaa.

4. novembril kell 14 näitab ja räägib Olev Liivik, KUS JA KUIDAS ELASID ALL-LINNAS  
BALTISAKSLASED.

NB! Kõikidele tutvumiskäikudele tuleb end eelnevalt registreerida Kodulinna maja valve-
lauas (Gümnaasiumi 3, telefon 644 9867).

Edaspidi tulevad tubasemad käigud: tutvumine kunstiakadeemia uue majaga, külaskäik 
Kaitseliitu, mitmesse kirikusse, Lutheri kvartalisse jne.

Kuni oktoobrikuu lõpuni peaks kindlasti vaatama tulema üht NÄITUST, mille on rahvusva-
helise karikatuurivõistluse töödest koostanud Eesti Huumoriliit. Pole üllatav, et konkursi 
nimi oli „Juubel – Eesti Vabariik 100”. Küll aga on imestamist väärt see, et välja on pandud 
Venemaa Tšeljabinski oblasti ja Snežinski linna karikatuuriklubi „Kljukva” laste tehtud kari-
katuurid. Tegemist on endise nn kinnise linnaga, kus tegeldi tuumatööstusega ning kus ka 
praegusel ajal kehtib elamiseks erirežiim. Sealsed lapsed on aga teinud Eestimaa juubeliks 
näituse! Tallinna koolid võiksid klasside kaupa tulla ja seda vaadata. 

PS. Linnamüürile ja tornidesse saab iga päev kella 11–17, v.a neljapäeval. Samadel aegadel 
võib mängida meie majas ka lauatennist, koroonat, põrandamalet ja sorida pruugitud raa-
matute riiulis – ehk leiate midagi põnevat. Astuge läbi! 

Tiina Mägi
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VARIA

Märtsipommitamises
rängalt kannatada

saanud Tallinna
piirkond

Eelmise ristsõna õige vastus oli KESKAEG EI UNUNE. Õige vastuse saatnute hulgast naeratas loosiõnn Ôie Esterile.   
Palume auhinnale järele tulla järgmise nädala jooksul Kesklinna valitsusse Nunne 18. Selle ristsõna õigeid vastuseid  
ootame kuni 26. oktoobrini samal aadressil või e-kirjaga kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind!

Muuseumides on avatud mänguväljad

19. oktoober 2018

Kuni 28. oktoobrini on kõik lastega pered oodatud laste ja 
noorte muuseumide festivalile „Avatud mänguväljad”. 

Et festival on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aasta-
päevale, on põhiteema „100 tähtsat asja”. Osalevad Tallinna, 
Tartu, Viljandi, Haapsalu, Kohtla-Nõmme ja Paldiski muu-
seumid, kus on festivaliks valmistatud spetsiaalsed män-
gulehed, mille abil näitusi ja kogusid mängulises võtmes 
avastada. Mängujuhiseid, millest osa on saadaval ka vene-
keelsena, saab muuseumidest tasuta. 

Muuseumi pääseb muuseumipiletiga. Peale põhprog-

rammi toimuvad seal kõigile avatud töötoad, pere- ja 
teemapäevad ning palju muud põnevat. Tallinna muu-
seumidest osalevad festivalil Kadrioru lastemuuseum 
Miiamilla, linnamuuseum, fotomuuseum, Peeter I maja- 
muuseum, Eesti ajaloomuuseum, Eesti arhitektuurimuu-
seum, Eesti teatri- ja muusikamuuseum ning Mikkeli muu-
seum. Festivali „Avatud mänguväljad” korraldavad MTÜ  
Elamusõppe labor ja Tallinna linnamuuseum.

Lisainfo: www.avatudfestival.ee, FB: Avatud mängu- 
väljad, Instagram: #avatud_manguvaljad.

Helkur on kõigile kohustuslik
Transpordiamet tuletab meelde, et 
liiklusseadus kohustab jalakäijaid 
halva nähtavuse korral või pimedal 
ajal teel liikudes helkurit või val-
gusallikat kasutama.

Transpordiameti liikluskor-
ralduse osakonna juhataja Talvo 
Rüütelmaa selgitas, et sõiduki pea-
tamiseks on pidurdusmaa asulas 
(sõidukiirusel kuni 50 km/h) kuiva 
teekatte korral vähemalt 25 meetrit 
ja asulavälisel teel 90–120 meetrit 
(olenevalt lubatud sõidukiirusest). 
Must ja märg asfalt ning vastutule-
vate sõidukite tuled teevad jalakäija 
märkamise veel raskemaks. Ka on 
varastel hommikutundidel ja õhtuti 
musta jää tekkimise võimalus. 

Mida varem mootorsõiduki-

juht jalakäijat märkab, seda parem. 
Helkur teeb jalakäija lähitulede val-
gusvihus nähtavaks vähemalt 150 
meetri ja kaugtulede valgusvihus 
vähemalt 300 meetri kauguselt, mis 
võimaldab ohutult liigelda või vaja-
dusel peatuda. Helkuri puudumisel 
võib juht näha jalakäijat pimedas lii-
ga hilja ning ohutu peatumine ei ole 
enam võimalik. 

Seega ärgem unustagem väikest 
ja lihtsat helkurit, millest on pime-
dal ajal ohutuse tagamisel palju abi. 
Veel kinnitavad liikluse monitoorin-
gud, et sõidutee ületamiseks antak-
se helkuriga jalakäijale sagedamini 
teed kui ilma helkurita jalakäijale. 

Raepress

Raestipendium edukatele noorteadlastele

Linnavalitsus asutas  Tallinna linna 
Raestipendiumi teadus- ja õppe- 
töös edukate magistrantide ja dok-
torantide tunnustamiseks.

Stipendiaatide uurimistöö peab 
seonduma linna tegevusvaldkon-
dadega ja olema kohaliku oma- 
valitsuse jaoks rakendusliku väärtu-
sega. Praegu on Tallinnal koostöös 
kõrgkoolidega üheksa eri nime-
tusega stipendiumi, mis nüüdsest 
liidetakse ühtseks Raestipendiu-
miks. Varasematest jäävad alles An-
ton Uessoni stipendium ja Tallinna  
IT-stipendium, mis on kitsalt eriala-
sed. 

Seni maksti stipendiume vaid 
Tallinnas asuvate ülikoolide ja ra-

kenduskõrgkoolide õppuritele, 
nüüd võib aga kandidaadiks esitada 
ka üliõpilasi neist Tartus asuvatest 
ülikoolidest, millega Tallinna linnal 
on sõlmitud koostööleping. Kui seni 
sai stipendiumi taotleda üliõpila-
ne ise, siis edaspidi esitavad Raes-
tipendiumi kandidaadi üliõpilase 
juhendaja, ülikooli struktuuriüksus 
või Tallinna asutuse teenistuja, kel-
le konsulteerimisel või kaasjuhen-
damisel üliõpilane oma uurimistöö 
kirjutab. 

Stipendiumi rahastab Tallinna 
linn, fondi suurus on 45 000 eurot 
aastas. Stipendiumi kandidaadiks 
võib esitada ainult magistri- ja dok-
toriõppe üliõpilasi. 

Noortekeskuse nüüdsed töötajad.

Noortekeskus saab neljaseks
Kesklinna noortekeskusel on 14. 
novembril sünnipäev – saame nel-
ja-aastaseks! 

Sünnipäeva puhul toimub meie 
keskuses palju toredat ja põnevat: 
kokkame koos noortega, sööme 
sünnipäevatorti, keskuse noorsoo-
töötajad pakuvad noortele kaasa-
tegemiseks lahedaid mänge ja muid 
tegevusi ning osaleda saab ka fo-
tonurgas. Lisaks on meil veel hulk 
üllatusi.

Kesklinna noortekeskus avati 
2014. aastal. Nelja aasta jooksul on 
keskuses toimunud palju huvita-
vaid ja noortele kasulikke üritusi ja 
projekte. Keskus on loonud tiheda 
koostöö noorteorganisatsioonide ja 
koolidega. Kõike seda ühendab üks 
eesmärk: toetada noorte omaalga-
tust ja aktiivsust ning pakkuda mit-
teformaalse õppe kaudu erinevaid 

noori arendavaid tegevusi.
Keskuses on praegu ametis neli 

noorsootöötajat. Peale nende veel 
administraator, juhataja, vabatahtlik 
ja Tugila programmi töötaja. 

Meie keskuses on peamised 
sündmuste algatajad noored ise 
ning nende koostöö noorsootöö-
tajatega on usaldav ja edumeel-
ne. Kõik noortekeskuse töötajad 
armastavad oma tööd ja on väga 
motiveeritud töötama iga päev 
selle nimel, et keskuse külastajatel 
– noortel – oleks siin lõbus ja tore 
olla, et nad tunneksid, et on siia alati 
oodatud.

Kutsume kõiki 14. novembril 
Kesklinna noortekeskuse sünnipäe-
vale!

Jälgige meid kodulehel või 
Facebookis: www.tallinnanoored.ee/, 
www.facebook.com/tallinnanoored/.
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#AEGMÜÜA 

Triinu Tapper
5330 1860

Kodu vahetamine võib olla
keeruline protsess.
Mina olen siin, et Sind aidata!

MTÜ Pro Civitas 
kutsub töötuid 
osalema tasuta projektis

„Tallinna tööhõivepiirkonna 
pikaajaliste töötute 

tagasitoomine tööturule 
loomemajandussektoris”

Ootame pikka aega tööturult 
eemal olnud töötuid (vähemalt 

6 kuud 16–29-aastased ja 12 
kuud üle 29-aastased) osalema 

alates oktoobrist algavatel 
loomemajanduse koolitustel: 

• kunst, tarbekunst, disain, 

• fotograafia, film, 
audiovisuaalvaldkond, 

• etenduskunstid, 

• restaureerimine, 
 taaskasutus jm. 

Projektis osalejatele makstakse 
stipendiumi koolituse ja 

praktika eest. 

Töö toimub individuaalselt ja 
rühmades keskmiselt 2–3 kuud. 
Seejärel on võimalus osaleda 

1–2-kuulisel praktikal.

Osalejate arv on piiratud. 

Täpsem info ja vestlusele 
registreerimine tel 501 4328, 

Kadri Jõks,  
kadri.joks@procivitas.ee.

Projekti rahastab Euroopa 
Sotsiaalfond

Registreerimine alates 11.30
12.00 Konverentsi avamine Taavi Aas 
12.05  Tervituskõne Lauri Laats 

I paneel: Korteriühistu tegevused, vastutusala ja juhtimine

Modereerib Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats

12.10 Tuleohutus Tallinna eluhoonetes. Tähelepanu all on gaasiandurid 
            ja läbipääsuteed. Marko Rüü, Põhja Päästekeskuse juht
12.40  Küsimused
12.45   Mida tõi korteriühistutele aasta 2018?
             Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees 
13.15   Küsimused
13.20   Vaheajal loosiratas

II paneel  Tallinna kaasaegse ja rohelise linnakeskkonna areng

Modereerib Tallinna abilinnapea Eha Võrk

13.35  Tallinna linna areng, uusehitised 
            Tallinna abilinnapea Eha Võrk 
13.55  Küsimused
14.00 Tallinn – elukeskkond kõigile (autoga ja autota). Rohealad vs parkimine
14.00 Kristiina Kupper, Tallinna Keskkonnaamet, linna maastikuarhitekt 
14.15  Janek Timberg, Tallinna Transpordiamet, arenguprojektide peaspetsialist
14.30 Paneeldiskussioon teemal Tallinn – elukeskkond kõigile 
            (autoga ja autota). Rohealad versus parkimine. 
   Eha Võrk, Lauri Laats, Relo Ligi, Kristiina Kupper, Janek Timberg
15.00 Projekti „Roheline õu“  põnevamad lahendused 
            kuuel tegevusaastal ja tublide tunnustamine
   Tallinna abilinnapea Eha Võrk
15.25  Konverentsi lõpetamine
15.25  Arutelu kohvilauas (pirukad, kohv, tee)

Tallinna elamumajanduskonverents
Retke tee 1 (Tallinna Kiirabi Koolituskeskus)

17. november  2018 algus kell 12.00

KAITSELIIDU                     

100. aastapäeva
kontsert-jumalateenistus

11.november 14.00 

EELK Tallinna Jaani kirikus

Sissepääs kõigile prii.

TALLINNA ENDOKRINOLOOGIA KLIINIK

Järjekord alla nädala!

Endokrinoloogi visiit 5 € ning diabeedi- ja jalaõe visiit tasuta.
Vastuvõtule registreerimine:
Tel 669 0806 või 684 3287
Mob 520 8030 või 5554 3276
Digiregistratuur: www.endokrinoloog.ee/digiregistratuur

Asume VitaClinika ruumides
(sissepääs Rävala puiesteelt)
Tartu mnt 16, 3.korrus, 10117 Tallinn
Koduleht: www.endokrinoloog.ee

PAKUME PARIMAT LISATÖÖ VÕIMALUST VÄGA 
PALJUDES KAUPLUSTES ÜLE TERVE TALLINNA.

Varahommikused tööajad. Ise saad valida piirkonna 
ja tööpäevad, kus ja millal soovid töötada.

Uuri lähemalt ja kandideeri: www.humanlink.ee,  
cv@humanlink.ee, +372 5569 9585.

Üldsaunad • Tunnisaunad  • Tunnidušid Raudselt puhtaks  
juba aastast 1936!

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


