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Tänavused teetööd Kesklinnas

TALLINNA KESKLINNAS 
ELAB 64 003 INIMEST.
Linnaosa elanike arv  
suurenes märtsis 121 võrra 
(kogu Tallinnas 182 võrra). 
2018. aasta kolme kuuga 
lisandus Kesklinna 444  
elanikku ehk linnaosadest 
enim. Tallinna on sel aastal 
juurde tulnud 1022 inimest.
Allikas: rahvastikuregister,  

1. aprill 2018

Gonsiori tänava põhjaliku remondi-
ga alustati juba eelmisel aastal, kui 
Lasnamäe-poolsesse otsa hakati 
rajama Pargi&Reisi parklat. Nüüd 
on käsil Konstantin Türnpu tänav ja 
tööjärjega tuldi südalinna poole, kus 
esmalt vahetatakse sügaval maa all 
asuv torustik. Mai lõpus läheb Gon-
siori tänav kinni Pronksi tänavast 
kuni Laagna teeni sihiga see juba  
1. septembriks jälle avada.

Lisaks rajatakse kergliiklusteid 
ning remonditakse hulk tänavaid ja 
kõnniteid. Täpsem ülevaade allpool 
ja remonditavaid teelõike näitab ka 
kaart lk 3.

Välisrahastusega investeerimis-
projektid teede kapitaalremondiks 
ja rekonstrueerimiseks 
• Reidi tee ehitus, juuni 2018 – 

detsember 2019
• Gonsiori tänava rekonstruee-

rimine, jaanuar 2018 – august 
2019

• Vanasadama ja kesklinna vaheli-
ne liikuvuskeskkonna arendami-
se projekt 

 

Kergliiklusteede rajamine  
• Ülemiste järve liikumisrada 

(Lennujaama tee – Vana-Tartu 
maantee), aprill–juuli

• Filtri teed Kadrioru ja Ülemiste 
ühisterminaliga ühendav kerg-
liiklustee projekt  

• Sadamaala kergliiklustee lõigus 
Kalaranna tn – Reidi tee projekt

  
Välisrahastuseta teede rekonst-
rueerimine ja kapitaalremont
• Juurdeveo tn (Pärnu mnt – Türi 

tn) rekonstrueerimine, aprill–
september

• Türi tn (Juurdeveo tn – Saku tn) 
rekonstrueerimine, aprill–sep-
tember

• Kalevi staadioni juurdepääsutee 
rajamine 

• Kalasadama ja Põhja pst ristmiku 
rekonstrueerimine, aprill– juuli

• Vana-Pirita tee rekonstrueerimi-
ne, mai–oktoober

• Herne tn rekonstrueerimine, 
mai–august

Järgnevate aastate projekteeri-
mistööd aprill–detsember
• Roosikrantsi tn rekonstrueerimi-

se projekt 
• Jaan Poska tn (Vesivärava tn – 

Narva mnt) rekonstrueerimise 
projekt  

• Koidu tn (Paldiski mnt – Endla 
tn) rekonstrueerimise projekt

• Suve tn rekonstrueerimise pro-
jekt  

• Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 
tänava poolse Luigetiigi kalda 
drenaaži projekt  

• August Weizenbergi tn ja Mäe-
kalda tn vahelise kaldtee projek-
teerimine

• Kadrioru pargi alumise aia (sh 
ajalooline purskkaev) muinsus-
kaitseliste eritingimuste      koos-
tamine  

• Jakobi tn rekonstrueerimise pro-
jekt  

• Kauba tn ja Keava tn rekonst-
rueerimise projekt  

 
Teede taastusremont  
• Gonsiori tn (Maneeži tn – Ants 

Laikmaa tn), mai–august
• August Weizenbergi tn (Jaan 

Poska tn – Mäekalda tn), mai–
august  

2017. aastast ületulevad objektid
• Gildi tn taastusremont, aprill–juuni
  
2018. aasta kvartalisiseste teede 
ja kõnniteede remondi kava  
• Narva mnt kõnnitee (Uus Sada-

ma – Jaan Poska tn) linnast väl-
juv suund, juuni–august

• Tormi tänav, juuni–august
• Vesivärava 30–36 tupiktänav, 

aprill–juuli
• Kadrioru lossi merepoolse trepi 

korrastamine, aprill– juuli
• Harju tn graniitplaatide aluste tu-

gevdamine, aprill–juuli
• Võlvi tn (Imanta, Vana-Liivamäe 

ja Väike-Liivamäe tn), aprill–juuli
• Saku 7 lasteaia juurdepääsutee , 

aprill–juuli
• Kristiina tn kõnniteed (Luha tn – 

Koidu tn), aprill–juuli
• Lätte tn koos Allika tn ühendus-

teega, aprill–juuli
 
2018. aasta heakorrainvesteerin-
gute objektikava  
• Tammsaare pargi rekonstrueeri-

mine, jaanuar–juuli
• Piiskopi aia korrastamine, aprill– 

juuli

Üksik eakas inimene 
saab abi

„Kesklinna valitsus hakkab peatselt 
jagama abipakke üksi elavatele ja 
abi vajavatele pensionäridele, et 
toetada nende toimetulekut,” selgi- 
tas linnaosavanem Vladimir Svet. 
„Oleme palunud kuni 30. aprillini 
endast märku anda neil inimestel, 
kes meie linnaosas niisugust abi 
vajavad. Ka nende naabrid, tutta-
vad või sugulased võivad üksikust 
pensionärist teatada.”

Sveti sõnul on linnaosavalit-
sus saanud juba väga aktiivset 
tagasisidet: „Meile on teada mitu-
sada üksikut pensionäri, kuid neid 
on Kesklinnas ilmselt rohkem. Me 
püüame jõuda võimalikult paljudeni 
ja anda endast parima, et keegi abi 
vajavatest üksikutest pensionäri-
dest ei jääks tähelepanuta,” sõnas 

linnaosavanem. Eakatele jagatava-
tesse pakkidesse on kavas panna 
üksnes koduses majapidamises 
hädatarvilikke kaupu. „Seeläbi ta-
hame aidata pakisaajatel paremini 
toime tulla, säästes raha muude 
ostude tarbeks,” põhjendas Svet. 
„Samuti lisame pakki teabema-
terjale, mis selgitavad võimalusi 
oma tervise hoidmiseks ja vaba aja 
veetmiseks.”

Kesklinna vanema sõnul on 
abipakkide projekt osa ülelinna-
lisest südamekuust ning selle 
korraldamisel võeti eeskuju Põhja- 
Tallinna linnaosa valitsuse kollee-
gidelt. Pakke hakkab Kesklinna 
valitsus vabatahtlike abiga eakatele 
toimetama maikuus. 

Nii see kui ka järgmine aasta kulgeb kesklinnas teetööde tähe all, mille lõppedes 
paranevad oluliselt liiklustingimused Tallinnas.

Vaata ka...
Lk 2 Tähtsad teemad

Lk 3 Kesklinna tee- 
tööde plaan 2018

Lk 5 Kadriorg  
juubeliaastal

Lk 9 Pilk Kitseaeda

Kesklinna üksinda elavad ja abi vajavad 
pensionärid saavad linnaosavalitsuselt 
praktilise abipaki.
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Noored panustavad 
Tallinna päeva programmi

Tallinna vapimärgi saab 
Tiina Mägi

15. mail toimuva Tallinna päeva 
noorteprogrammi annavad oma panuse 
ka noored.

Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku 
anda linnapoolse erilise austusavaldusena 
Tallinna vapimärk Tiina Mägile. 

Noored MTÜ-st Spordicom korraldavad hommikuorienteerumise, kuhu 
on oodatud nii õpilased kui ka teised huvilised. Neljakilomeetrine võistlus- 
rada algab linnahalli eest ja kulgeb peamiselt mere ääres. Stardid antakse 
ajavahemikus kell 9–15, raja läbimiseks kulub umbes 40 minutit. Osale-
vad kolmeliikmelised võistkonnad, kel peab olema vähemalt üks interneti- 
ühendusega ja geolokaatoriga nutitelefon. 

Registreerimine ja lisainfo: www.tallinn.ee/hommik.

Fotograafiahuvilised saavad koos noorte fotograafidega ühingust Photowalk 
Estonia nautida Lasnamäed läbi kaamerasilma. Üks fotoretk saab alguse kell 
16 Pae pargist ja teine kell 18 aadressilt Ümera 35. Mõlemad retked kesta-
vad tund-poolteist ja osalejatel ei ole vaja kaasa võtta muud kui sobilik foto- 
tehnika. Photowalk Estonia korraldab ühiseid pildistamisretki ja on teinud 
koostööd paljude partneritega Tartus, Valgas, Viljandis külastamaks avalik-
kusele ligipääsmatuid kohti.

Registreerimine ja lisainfo: www.tallinn.ee/fotoretk. 

1986. aastal asutas tollane ajakirjanik Tiina 
Mägi Kodulinna maja. Hulk tema algata-
tud ajaloo- ja kultuuriprojekte on kestnud 
aastaid. Ta on üks vanalinna päevade 
mõtte autor ja eestvedaja 1982. aastast. 
Tiina Mägi panus Tallinna, siinse vana-
linna ja kogu Eesti kultuurielu edendami-
seks on hindamatu. Taotluse tunnustada 
tema tegevust Tallinna vapimärgiga esi-
tas Kesklinna vanem Vladimir Svet. 

Samuti on vapimärgi saamiseks esi-
tatud Eesti teaduste akadeemia president 
Tarmo Soomere. Tunnustamise otsustab  
linnavolikogu. Tallinna teenetemärgi saa- 
miseks esitas linnavalitsus 25 silma-
paistvat isikut.

Õigus kodupargile
21. sajand on muutnud meie nägemust sellest, mida kuju-
tavad endast igaühe õigused. Peale selliste õiguste, mille 
olemasolu vähemalt teoreetiliselt on tunnistatud juba sajan-
deid – nagu õigus elule, vabadusele, kaitsele, õiglasele koh-
tupidamisele jne –, on viimasel ajal hakatud aina rohkem 
rääkima uutest õigustest. Tänapäeval arvatakse, et inimes-
tel on õigus tõhusale haldusele riigi poolt, õigus kasutada 
interneti, õigus elada puhtas keskkonnas. Nüüdisaegses 
linnas peaksime aga tunnistama, et igaühel meist peaks 
olema õigus kodupargile.

Kodupargiõiguse sisu on väga lihtne. Kui sa elad linnas, 
siis sinu kodu lähedal peaks olema park, skväär või roheala, 
kuhu sa saaksid kergesti jala pääseda umbes kümneminu-
tise jalutuskäiguga. Seal peaks olema võimalus istuda, ra-
hulikult olla, võib-olla mängida või sporti teha. Olulisem on, 
et roheluses viibimine ei muutu väheste privileegiks, vaid 
on kättesaadav kõigile sõltumata vanusest, erivajadusest, 
sotsiaal-majanduslikust taustast.

Muidugi ei leia me õigust kodupargile Euroopa inim-
õiguste konventsioonist, Eesti Vabariigi põhiseadusest või 
Tallinna põhimäärusest. Tegemist on lihtsa ja arusaadava 
põhimõttega, mida aina rohkem juurutatakse Tallinna iga-
päevases kommunaal- ja keskkonnapoliitikas. Sellest loo-
gikast on kantud näiteks suve lõppu kavandatud Nunne 
tänava Kitseaia avamine linnarahvale, mis eeldab treppide 
ehitamist ja pinkide paigaldamist. Samas vaimus plaanib 
linnaosavalitsus korrastada suve alguses Marta tänaval 
asuva mälestusmärgi haljasala, et Kitseküla elanikel oma 
väike pargike tekiks.

Vähem oluline pole linnaosas korraldatav talgupäev 
endisel juudi kalmistul aadressiga Magasini 27. Kutsume 
sinna 4. mail kell 16 kõiki kohalikke elanike, et koos teha 
see mahajäetud ala korda ja mõelda, kuidas saaksime selle 
linnarahva kasutusse anda, säilitades samal ajal koha aja-
loolise väärtuse.

Ka linna tähtsaim päev, Tallinna päev 15. mail on seotud 
parkidega – sel päeval avatakse renoveeritava Tammsaare 
pargi esimene etapp, Uue turu plats. Mis kell ja kuidas ava-
mine toimub, avalikustatakse vahetult enne Tallinna päeva. 
Kindel on aga, et aina suuremale arvule linna elanikest ta-
gatakse õigus kodu lähedal asuvale pargile. Loodame, et 
mõne aasta pärast on igal kesklinlasel võimalus jõuda rohe-
lusse kuni kümne minutiga.

Kesklinna Sõnumite järgmine number ilmub 18. mail.

Vladimir Svet

Kesklinna vanem

Vastab Kesklinna linnaosakogu liige NATALIA MALLEUS
3 KÜSIMUST 

Laupäeval, 21. aprillil tähistab riigikogu oma 99. sünnipäeva lahtiste uste päevaga, mis algab riigikogu esimehe Eiki Nestori tervitusega ja Toompea lossi rõdult 
kõlava kontserdiga. Toimuvad ekskursioonid, fraktsioonides saab kohtuda saadikutega ja infotunnis esitada küsimusi valitsuse liikmetele. Riigikogu liikmed 
arutlevad saja-aastase Eesti tuleviku üle. Mitu muuseumi pakub sisukat tegevust. Pääseb ka Pika Hermanni torni. Päeva lõpetab pärimusmuusikute kontsert. 
Kogu päev on tasuta ja kõik on oodatud kell 11–16. Foto: Erik Peinar

1. Mida olete seadnud linnaosakogu liikmena 
enda prioriteediks?
See pole esimene kord, kui mind valiti linna- 

osakogusse, mida varem nimetati halduskoguks. Pole 
vahet, kas asi on nimemuutuses või puhuvad uued tuu-
led, kuid linnaosakogu praegune koosseis on vähem 
seotud oma erakonnaga ja keskendub rohkem piirkon-
na ühistele probleemidele. Ja see on hea ja õige. See, 
et linnaosakogusse kuuluvad erinevate elukutsete ja 
tegevusvaldkondade esindajad, aitab kergemini saavu-
tada konsensuse, sest iga liikme pädevus võimaldab 
tal olla ekspert. Hindan väga kolleegide head tahet, 
näiteks detailplaneeringute osas. Kogul ei ole veto- 
õigust ühe või teise hoone vastu, ent me võime aval-
dada arvamust näiteks korruste kohta. Kesklinna jaoks 
on see väga oluline. 

2. Mis on Kesklinnas hästi, mida muudaksite?
Vana rahvatarkus ütleb: tahad uue koha 
kohta rohkem teada saada, mine kalmistule 

ja turule. Siselinna kalmistu võib meie ajaloost palju 
rääkida, see on heas korras ja pole midagi häbeneda. 
Sama ei saa öelda aga Keskturu kohta. Plussina võib 
esile tuua sellega külgnevad teed, mis on viimastel aas-
tatel korda tehtud. Kõik, mis puudutab turgu, on suur 
miinus. Keskturg ootab samasugust rekonstrueerimist
nagu Balti jaama turg. Olen kindel, et linnaosakogu 
hoiab projekti valmimisel silma peal. Teine suur projekt 
on peatänav ja sellega loodav uus, tänapäevane linna-
ruum. Käimasolev töö Tammsaare pargis on „esimene 
pääsuke” linnakeskkonna uuendamisel. Liiklust jääb 
vähemaks, jalutamiseks ruumi rohkem.

3. Milline isiklik seos on teil Kesklinnaga?
Minu töökohad on alati olnud seotud Kesk-
linnaga. Pärast TPI lõpetamist töötasin 

ühes teaduste akadeemia instituudis, seejärel nii vanas 
kui ka uues telemajas. Samuti ettevõttes, kus toode-
takse PBK Eesti uudiseid. Ja nüüd Stenbocki majas 
vanalinnas. Tööga on seotud oluline ja tihti kõige huvi-
tavam osa elust, võin pidada ennast „vanaks tegijaks”. 
Ajakirjanikuna juhtisin pikka aega PBK telesaadet 
„Meie pealinn”, kus räägiti linnauudiseid, sealhulgas 
kesklinna puudutavaid. Juttu oli „kummitusmajadest” 
ja parkimisprobleemidest, viletsatest teedest ja sellest, 
et väikesed toidupoed suletakse. Õnneks on paljud 
neist küsimustest linnakodanike huvisid arvestades 
lahendatud. Ent linnaosakogul tuleb hoida jätkuvalt kätt 
pulsil.



Kesklinna Sõnumid20. aprill 2018

TÄHTSAD TEEMAD

3

Kesklinna kiibistamata koerad ja kassid on 
oodatud heakorrakuu lõpuürituse ajal 12. 
mail kell 12–15 Politseiaia koerte jalutus-
väljaku juures kiibistamistelgis. Tallinnas 
registreeritud loomaomanikele on kiibista-
mise hind vaid viis eurot, teistele kümme 
eurot. Arveldamine käib ainult sularahas. 

Kaasas peab olema looma pass (saab 
ka kohapealt) ja omaniku dokument. Koe-
rad tuua kiibistama jalutusrihma otsas ja 
vajadusel suukorviga ning kassid põgene-
miskindlas transpordivahendis (puur või 
kott). Ilma rihmata põues toodud loomi ei 
teenindata. Kohapeal saab ka kiibi regist-
reerida. 

Juuni keskel tuleb veel teinegi kiibis-
tamisaktsioon Keskturu väravas. Jälgige 
reklaami!

Kampaania korraldavad Varjupaikade 
MTÜ ja Tallinna keskkonnaamet. Lisainfo: 

www.tallinn.ee/lemmikloom või Triinu Ma-
andi 616 4004, Triinu.Maandi@tallinnlv.
ee.

Kõik Tallinnas peetavad koerad ja 
kassid tuleb lasta veterinaaril mikrokiibi-
ga märgistada ja kiibid registreerida lem-
mikloomaregistris portaali taotlen.tallinn.
ee või www.llr.ee/E-teenindus kaudu. 
Tõuloomade aretajad ei registreeri kut-
sikate ja kassipoegade kiipe, seda peab 
tegema omanik, et looma oleks võimalik 
seostada tema omanikuga. Kasulik oleks 
registreerimist kontrollida – selleks tuleb 
kiibi number sisestada päringusse www.
llr.ee/Looma-otsing. Kiip ise ei kanna muid 
andmeid peale kiibinumbri. Leitud looma 
kiipi kontrollib juba leidmiskohal Tallinna 
loomade varjupaiga töötaja ning kui kiip 
on registreeritud, võetakse loomaomani-
kuga ühendust. 

Kasse-koeri kiibistama! 

Kesklinnas kavandatud teetööd 2018

Heakorrakuul algab soodushinnaga kiibistamiskampaania „Kiibista või kaota!”.

Ohtlike jäätmete kogumisringid  on mõeldud eraisikutelt kodumajapidamises 
tekkinud järgmiste jäätmete vastuvõtmiseks:
• pliiakud (sh autoakud), patareid ja väikeakud;
• elektri- ja elektroonikajäätmed (vana kodutehnika);
• vanad ravimid (tooja kohta kuni 2 kg);
• värvid, lakid, lahustid ja liimid (kuni 10 liitrit);
• õli, määrdeained (kuni 20 liitrit);
• absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud, kaitseriietus jms (kuni 10 kg);
• aiandusmürgid, väetiste jäägid (kuni 10 kg või 10 l);
• foto- ja muud olmekemikaalid (kuni 10 liitrit);
• pesuained (kuni 10 liitrit);
• elavhõbedat sisaldavad jäätmed, sh elavhõbedalambid (kuni 2 kg);
• ohtlike ainete pakendid, sh tulekustutid (kuni 10 kg).

NB! Vastu ei võeta rehve, segaolmejäätmeid, mittekomplektseid elektri- ja 
elektroonikajäätmeid jms. Asutused ja ettevõtted peavad oma jäätmed 

otselepingutega üle andma jäätmekäitlusettevõtetele.

Kesklinna kogumisring on pühapäeval, 6. mail:
• 10–10.20 Tallinn-Väike ees (Tondi Olerexi kõrval);
• 10.30–10.50 Tehnika tn Pärnu mnt viadukti all parklas;
• 11–11.20 Uue-Maailma 4 ees;
• 11.30–11.50 Vaikne/Magasini ristmikul;
• 12–12.20 Juhkentali 12 ees (Kalevi spordihalli parkla);
• 12.30–12.50 Lastekodu/Odra (Lastekodu 31a kõrval, pakendikonteinerite juures);
• 13–13.20 Torupilli Selveri vastas (Vesivärava 37);
• 13.40–14 Väike Rannavärava/Uus (miinimuuseumi ees parklas);
• 14.10–14.30 Wismari/Toompuiestee (parkla).

Lööme heakorrakuul linna 
läikima!
16. aprillil alanud heakorrakuu vältab 13. 
maini ning selle jooksul jõuab nii mõndagi 
linnaruumis ja oma koduümbruses korda teha.

Tule keskkonnakäppa püüdma!
Keskkonnaministeerium kutsub 
kõiki haridusasutusi ja kesk-
konnahariduse organisatsioone 
29. aprillini kandideerima Kesk-
konnakäpa konkursil.  Kõik kan-
didaadid jõuavad laureaatide 
valimiseks žürii lauale, lisaks 
toimub 7.-20. maini rahvahää-
letus.  

Keskkonnakäpa konkurss 
on algatatud keskkonnasõbrali-
ku haridustegevuse tunnustami-
seks, esitamiseks sobivad kõik 
algatused, mis aitavad tõsta 
keskkonnateadlikkust ning muuta 
meie ümbrust paremaks. Ooda-
tud on uudsed, ressursisäästli-
kud projektid. 

Konkursil on viis kandidee-
rimise rühma: lasteaed, õpilas-
rühm/klass, õpetaja, kool ning 
keskkonnaharidust pakkuv or-
ganisatsioon. Kandideerida saab 
kategooriates Tubli tegutseja, 
Tark tarbija, Õnnelik õpe, Kogu-
konna kaasamine ja Innukas in-
novaator. 

Esita oma kandidatuur kon-
kursi kodulehel asuva ankeedi 
kaudu (www.keskkonnakäpp.ee/
ankeet) või soovita meile tublisid 
tegijaid oma kogukonnast! 

Kairi Toiger

keskkonnaministeeriumi avalike 
suhete osakonna peaspetsialist
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Raamatukogubuss Katarina Jee 
viis Tallinna lennujaama ja bus-
sijaama reisiraamatukogudesse 
kasti lasteraamatutega.

Kingiga soovis keskraama-
tukogu rõhutada rahvusvahelise 
lasteraamatupäeva puhul lugemise 
olulisust lapse mitmekülgses are-
nemises ning aidata kaasa laste-
raamatute kättesaadavusele. 

Kastis olid teiste seas lasteraa-
matud, mille on keskraamatukogu 

andud välja I klassi õpilaste kinke-
raamatutena  –  Kairi Loogi „Härra 
Klaasi pöörane muuseum” ja Ind-
rek Koffi „Kooliraamat”. 

Reisiraamatukogud lennujaa-
mas ja bussijaamas toimivad usal-
duse põhimõttel: raamatut saab lu-
geda kohapeal, aga ka reisile kaasa 
võtta ja naastes see reisiraamatu-
kokku tagastada. Kui rändur ei jõua 
raamatut reisi jooksul läbi lugeda, 
siis võib selle ka koju kaasa võtta ja 

tagasi tuua mõnel teisel korral.
Rahvusvahelist lasteraamatu-

päeva tähistatakse 2. aprillil, Taani 
kirjaniku Hans Christian Anderseni 
sünniaastapäeval. Kuulsa muinas-
jutuvestja sünnist on möödas 213 
aastat. Raamatukogubuss Katarina 
Jee on raamaturõõmu toonud Tal-
linna erinevate piirkondade lugeja-
tele pea kümme aastat. 

Keskraamatukogu tegi kingituse 
reisiraamatukogudele

Iga päev toimub haarav mõttekoda, 
kus oma ala eksperdid lahkavad 
kultuuripärandi valguses ühiskond-
likult kõnetavat teemat.

Kolmapäeval, 30. mail, kui va-
nalinna päevade teema on RÕÕM-
SALT RAHVUSLIK (1918–1938), 
arutletakse mõttekojas, kuidas ku-
junes Eesti identiteet.

Neljapäeval, 31. mail on teema 
MUSTA VARJU ALL (1939–1955) 
ning toimub keskustelu, kuidas 
keeruka pärandiga toime tulla. 

Maarjamäe memoriaal, pronkssõ-
dur, Vene Kultuurikeskus, nõukogu-
de sümbolid Tallinna linnaruumis – 
need on kütnud kirgi lähiminevikus 
ja arutelu nende tähendusest on 
aktuaalne ka praegu.

Reedel, 1. juunil on vanalinna 
päevade teema ELU NAGU FILMIS 
(1956–1980) ja mõttekojas arutle-
takse, kuidas filmide kaudu narratii-
ve luuakse ja kinnistatakse.

Laupäeval, 2. juunil on mõtte-
kojas tulipunktis muusika. Kuidas 

muusika toidab rahvustunnet? 
Vanalinna päevade teema on lau-
päeval LAULAME LAHTI! (1981–
1991).

Viimane mõttekoda vanalinna 
päevadel toimub 3. juunil, mil kes-
kendume lastele ja vanalinnale. Kas 
vanalinn saab (üldse) olla peresõb-
ralik?

Euroopa kultuuripärandiaasta 
eesmärk on innustada inimesi üle 
Euroopa väärtustama ainelist, digi-
taalset ja vaimset kultuuripärandit. 

Vanalinna päevad haaravates mõttekodades 
Euroopa kultuuripärandiaasta puhul arutletakse vanalinna 
päevade mõttekodades meie kultuuripärandi üle.

20. aprill 2018

     

RIIK.RAHVAS.KULTUUR – LÄTI
26. aprill kell 18
Rahvarinde muuseumi uus üritustesari „Riik.Rahvas.Kultuur” jõuab lõunanaabri Lätini. Kajastame 
ajalugu, kultuuri, põnevaid fakte ja muudki. Saame kuulda läti rahvamuusikat ning proovida rahvuslikke 
maitseid. Pilet kaks eurot.

RAHVARINDE MUUSEUMI FILMIPÄRASTLÕUNA
11. mai kell 15
Vaatame filmi „Agent Sinikael” (2002), Marko Raati vändatud põnevat spioonifilmi vana kooli agendist 
Sinikaelast, kes jääb elu hammasrataste vahele, aga osutub ikkagi võitjaks.

MUUSEUMIÖÖ – ÖÖS ON PIDU!
19. mai kell 18–23
Muuseumiööl saab Rahvarinde muuseumis tantsida nii eesti kui ka välismaiste hittide saatel – toimub 
videodisko! Saab tutvuda 1980-ndate lõpu elektroonikaga, osaleda viktoriinis jpm.

NÄITUS „1988”
Mai
Muuseumi uus näitus võtab vaatluse alla murrangulise 1988. aasta erinevates elusfäärides, kus tähtsal 
kohal on inimeste lood ja läbielatud emotsioonid. Eraldi käsitletakse Rahvarinde sündi ja esimest 
tegevusaastat. Mais tutvustab näitust giid (lisainfo Facebookis).

FILMIKLUBI VÄLJASÕIT
23. mai kell 10
Sel aastal avastame Lääne-Harjumaad. Esimene peatus on Keilas, kus 
tutvume Harjumaa muuseumiga (giidituur). Pärast tutvumist Keila kirikuga 
võtame suuna Kloogaranda ja Laulasmaale. Vaatame Eesti põhjakalda 
kauneid paiku ning populaarset suvituskohta. Keila-Joal toimub vestluspiknik. 
Kõhud täis, sõidame Türisalu panga kaudu koju. EELREGISTREERIMISEGA 
rrmuuseum@rrmuuseum.ee. Kohtade arv piiratud! Hind viis eurot (hinna 
sees on ekskursioon ja piknik).

RAHVARINDE MUUSEUMIS

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

Linnateatri arhitektuurikonkursi võitnud Salto AB kavandi „Paviljon” kohaselt tuleb Lai 23 asuva teatrimaja 
sisehoovi uus 350-kohaline Põrgulava koos lavatorniga, 130-kohaline black box ning vabaõhulava 500 
vaatajale. Uuendustega kasvaks linnateatri publiku arv kuus seniselt 7000 kuni 10 000 külastajani. Eeldatavalt 
projekteeritakse maja juuniks 2019, ehitustööd on kavas lõpetada oktoobris 2021.

Retrotramm Ernst, mis sai nime 
diplomaadi ja Eesti Vabariigi jär-
jepidevuse kandja Ernst Jaakso-
ni järgi, sõidab märtsi lõpust 3. 
trammiliinil.

Tallinna Linnatranspordi AS 
(TLT) on seega edukalt lõpule vii-
nud retrotrammide projekti Kadri- 
oru liinil. Ajaloolise välimusega 
retrotrammide toomine 3. liinile on 
osa Tallinna tramminduse uuenda-
mise kavast, mille käigus sai täieli-
kult uuendatud 3. ja 4. liini rööbas-
tee ning Kopli-suunaline trammitee, 
avatud trammiliiklus lennujaama ja 
kasutusele võetud 20 uut trammi. 
Jätkub kümnete trammide põhjalik 
renoveerimine Tšehhis ning koha-
peal oma jõududega. Kavas on ka 
hange uute trammide soetamiseks.  

Retrotrammid ehitas AS Ühi-
nenud Depood eelmise sajandi 
esimese poole ühissõidukite välis-
ilmet ja interjööri jäljendades, kuid 
nüüdistehnoloogiaga varustatult. 

Need trammid peavad läbima plaa-
niliste tehnohooldustega vähemalt 
500 000 kilomeetrit. 

Kuuendale retrotrammile nime 
andnud Ernst Jaakson (1905–
1998) oli Eesti diplomaat, pea-
konsul saadiku ülesannetes Nõu-
kogude okupatsiooni ajal aastatel 
1965–1991 Ameerika Ühendriiki-
des, kus ta jätkas diplomaaditööd 

surmani, olles esimene taasta-
tud Eesti Vabariigi erakorraline ja 
täievoliline suursaadik 1991–1993. 
Tema elu oli sild üle okupatsiooni-
aastate ning töö pühendatud oma 
maale ja rahvale.

Ernst läks liinile

Tallinna linnapea ja TLT nõukogu esimehe Taavi Aasa sõnul on ajalooliste 
trammide toomine Kadrioru liinile panus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
tähistamisse ning need on linlaste poolt hästi vastu võetud. 

Urmas Tooming

Tallinna Linnatranspordi AS-i 
avalike suhete spetsialist
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Jaga Kadrioru juubelikingiks  
vanu pilte ja lugusid! 

Lilled koduaiast 

Lillefestival tähistab juubeleid

Nüüd kui päevad taas soojemad, on Otsa kooli ette 
Vabaduse väljaku kõrval ilmunud kevadekuulutaja-
test lillemüüjad.

MTÜ Koduaialill liikmed müüvad siin lilli ja muid 
aiasaadusi juba aastaid. Möödakõndijad on tänulikud, 
et saavad vähese jalavaeva ja rahakuluga lillekimbu või 
kotikese õunu-marju. Mis aga eriti oluline – need on 
müüjate endi aias kasvanud. 

Lilleletid Otsa kooli juures on püsinud peaaegu 
muutumatult oma kohal juba alates eelmisest riigikor-
rast. „Järelikult on see õige koht – tarbijatele lähedal. 
Ja eks aita kaasa seegi, et paljud inimesed hindavad 
kohalikku hooajakraami,” selgitab Koduaialille nime 
kandva ühingu üks eestvedajaid Ene Alamaa ajaproovi-
le pikalt vastupidamist. „Peale koduaialillede ja muude 
aiasaaduste pakume müügiks ka populaarseid metsa- 
ja niidulilli.” 

Talveks varju alla viidud müügiletid ilmuvad oma 
kohale taas varakevadel. Seepärast kutsuvadki kaua-
sed kliendid lettide taga istuvaid lillemüüjaid kevade-
kuulutajateks. Paljud juba tunnevad müüjaid nägupidi 
ja ootavad nende kevadlilli. 

Ühingu eestvedajad Ene Alamaa ja Inna Gorislavs-
kaja on mõlemad kolmekümne aasta pikkuse staažiga 

lillemüüjad, kuid MTÜ-s on ka lillekasvatusega terve elu 
tegelenuid. Samas leidub neidki, kes äsja liitunud ja al-
les proovivad sel alal kätt. Lillelettide taga võib näha nii 
noori kui ka vanemaid inimesi, keda ühendab armastus 
lillede ja aiatöö vastu. 

„Lillekasvatusega tegelemine on väga tänuväär-
ne,” ütlevad nad. „See annab nii noortele kui ka eaka-
matele võimaluse end teostada, kuuluda ilusale asjale 
pühendunud inimeste hulka, teistega suhelda ja kõige 
selle kõrval veel oma töö eest väärilist tasu teenida.”

MTÜ Koduaialill pakub oma lillelettide taga aiapida-
jatele võimalust tulla müüma saadusi oma koduaiast. 
Seejuures kehtib üks range nõue: kogu kaup peab 
olema müüja enda kasvatatud. See tagab kvaliteedi ja 
vastutuse ning annab ostjale võimaluse saada müüjalt 
informatsiooni kauba kohta.

MTÜ esindajad õhutavad kõiki rohenäppe lillekas-
vatusega algust tegema: „Praegu on ülim aeg seem-
neid varuda ja need mulda pista. Kui õied puhkevad, 
siis liituge meiega – kindlasti leiame oma müügilettide 
taga ruumi uutele kauplejatele.”

Suur-Karja 18 juures kauplevad lillemüüjad luba-
vad ostjaid rõõmustada hilissügiseni ja kutsuvad linlasi 
hooajaliselt muutuvat lillevalikut uudistama. 

Tallinna linn ja Kadrioru Park kor-
raldavad Tornide väljaku pargis 25. 
maist 24. augustini kümnenda rah-
vusvahelise lillefestivali. Teemad 
on inspireeritud Eesti riigi 100. 
sünnipäevast ja Kadrioru pargi 
rajamise 300. aastapäevast. Kad-
rioru Pargi juhataja Ain Järve sõnul 
on kolmekordne juubeliaasta 2018 

sündmusterohke ning Tornide väl-
jaku parki oodatakse eriti värviki-
revaid ja kõrgel aiakunsti tasemel 
teostatud kompositsioone teema-
del „Õnnesoov lillede keeles” ja 
„Ajaloo peegeldus aias”.

Osalemissoovist on teatanud 
kaheksa välisriiki: Soomet esin-
davad Helsingi, Kotka ja Kerava 

linna aednikud; osavõtjaid on Hii-
nast, Ungarist, Lätist, Valgevenest, 
Saksamaalt, Venemaalt ja esimest 
korda Türgist. Eestist on oodata 
Räpina aianduskooli, Kopli ameti-
kooli, Hiiumaa ametikooli (eelmise 
aasta rahvalemmik) esindust ja 
lisaks üle kümne aiandusfirma või 
eraisiku.

Kadrioru pargi 300. aastapäeva puhul kutsume jagama perealbumite vanu fotosid ja lugusid pargist. 
Fotosid kasutab muuseum-raamatukogu pargi lähimineviku uurimiseks, näitustel eksponeerimiseks 
ning ajalooettekannetes. Originaalfotod jäävad omanikule. 

Huvi pakuvad:
• suurema taustaga pildid inimestest ja erinevad Kadrioru vaated kuni 1995. aastani;
• enne ja pärast Teist maailmasõda tehtud fotod ning neid saatvad lood ja mälestused;
• foto dateering ja autor;
• lood ja mälestused seoses Kadrioru pargiga (kõikides keeltes).

Tee originaalpildist foto, lisa lugu või kommentaar ja saada e-postile muuseum@kadriorupark.ee. 
Suuremad failid palume internetti üles laadida (Google Drive, Dropbox, Wetransfer vms) ja saata meile 
vastav link. Kui fotosid on palju, siis palun võta ühendust Elle Pendiga (muuseum@kadriorupark.ee,  
tel. +372 516 1207), lepi kokku kohtumine ning tule oma varandusega kohale Kadrioru Pargi 
muuseum-raamatukokku. 

Esialgu olid purskkaevud funkt-
sionaalsed ja neid kasutati elanike 
veevajaduse rahuldamiseks – joo-
givee saamiseks, aga ka suplemis- 
ja pesemispaigana. Et ehitajaid 
tunnustada, disainiti purskkaevud 
erinevate elementidega. Roomas 
kaunistati need enamjaolt loomade 
või kangelaste pronksist või kivist 
maskidega. Keskaja aiakujunduses 
imiteeriti purskkaevude abil väikesi 
paradiisiaedu. Prantsusmaa kunin-
gas Louis XIV illustreeris Versailles’ 
aedade purskkaevudega oma või-
mu looduse üle. 17. ja 18. sajandil 
märkisid Rooma baroki dekoratiiv-
sed purskkaevud taastatud akve-
duktide tagasitulekut. 19. sajandi 
lõpuks muutusid purskkaevud aga 
puhtalt dekoratiivseks. Tänapäeval-
gi on need linnaparkide ja väljakute 
kaunistuseks. 

Tallinn on purskkaevude poolest 

märkimisväärne: kokku on siin 42 
linnale kuuluvat purskkaevu, mida 
hooldab asutus Kadrioru Park. Sa-
manimelises pargis, mis tähistab 
tänavu 300. aastapäeva, saab prae-
gu näha seitset purskkaevu.

Lilleaias on kolm purskkaevu, 
millest uhkeim ajaloolise kaskaadi 
tipus kannab vetejumal Neptunuse 
nime. Pronksskulptuuri autor on 
Mati Karmin. Luigetiigi ümbrust 
ilmestab peale rahvariide vöökir-
jas lillepeenarde, päikesekella ja 
tiigipaviljoni kaks vaatemängulist 
purskkaevu. 

Võimas vaatepilt avaneb Roo-
simäe jalamil, kus on näha pargi 
kõrgeima veejoaga purskkaev. Veidi 
romantilisem, vaikse sulina ja var-
julise istumispaigaga on Kivisilla 
kolmnurk. 

Tallinnas on hulk ilusaid ja hu-
vitavaid väärtuslike skulptuuridega 

purskkaeve, millest enamik asub 
kesklinnas. Tornide väljakult leiab 
„Naise vaagnaga”, autor kujur Ju-
han Raudsepp. Musumäe jalamil 
asub „Poisid kalaga” – Eesti ühe 
juhtiva kujuri Voldemar Melliku loo-
dud dekoratiivne fontääniskulptuur. 

Esimesed purskkaevud hakka-
vad tööle aprilli lõpus ning Tallinna 
päevaks, 15. maiks on linnarahvale 
imetleda juba kõik siinsed pursk-
kaevud, kaskaadid ja muud väikse-
mad veesilmad. Purskkaeve avame 
kesklinnast äärelinna suunas. Sügi-
sel hooaega lõpetades aga vastu-
pidi – liigume äärelinnast kesklinna 
poole. 

 

Purskkaevuhooaeg algab

20. aprill 2018

Tallinna 10. lillefestival toimub Eesti Vabariigi ja Kadrioru 
pargi juubeliaastal.

Purskkaev on iidsetest aegadest olnud oluline element 
aia- ja pargikujunduses ning avalikus linnaruumis. 

Kristiina Kirsel

Kadrioru Pargi projektijuht 

Lilleaia kaskaad Neptunusega.
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Tartu mnt 84b kinnistu detailplaneeringu ava-
likku arutelu kokkuvõttev teade

Tallinna Kesklinna Valitsus viis läbi Tartu 
mnt 84b kinnistu detailplaneeringu avaliku väl-
japaneku ja sellele järgnenud arutelu. Avalik väl-
japanek toimus 2.02.–16.02.2018. Väljapaneku 
jooksul esitati üks ettepanekuid ja vastuväiteid 
sisaldav pöördumine. Avalik arutelu toimus 
28.03.2018 kell 14.00 Tallinna Kesklinna Va-
litsuse saalis aadressil Nunne tn 18. Arutelust 
võtsid osa kinnistute arendamisest huvitatud 
isikud ja linnaosa ametnikud. Sisulist arutelu 
ei toimunud, kuna vastuväite esitaja ei ilmunud 
arutelule. Edasise menetlusega tegeleb Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet.

Teade Lembitu tänava, Liivalaia tänava, Ants 
Lauteri tänava ja Vambola tänava vahelise 
kvartaliosa detailplaneeringu avalikust arute-
lust 

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 
2.03.–16.03.2018 Lembitu tänava, Liivalaia 
tänava, Ants Lauteri tänava ja Vambola tä-
nava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu. 
Avalikul väljapanekul laekus kohalikule omava-
litsusele kuus kirjalikke ettepanekuid ja vastuväi-
teid sisaldavat pöördumist. Avaliku väljapaneku 
tulemusi tutvustav avalik arutelu viiakse läbi  
27. aprillil 2018 algusega kell 14.00 Tallinna 
Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Info 
telefonil 645 7217. 

Wismari tn 47 ja Tehnika tn 53a kinnistu de-
tailplaneeringu avalikust arutelust

Tallinna Kesklinna Valitsus viis läbi Wismari 
tn 47 kinnistu ja Tehnika tn 53a kinnistu de-
tailplaneeringu avaliku väljapaneku ja sellele 
järgnenud arutelu. Avalik väljapanek toimus 
2.02.–16.02.2018. Avaliku väljapaneku ajal esi-
tati kolm ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat 
pöördumist. Avalik arutelu toimus 29.03.2018 
kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis 
aadressil Nunne tn 18. Wismari tn 47 ja Tehnika 
tn 53a arutelust võtsid osa kinnistute arenda-
misest huvitatud isik, planeeringu koostaja ja 
linnaosa ametnikud. Sisulist arengut arutelul ei 
toimunud, kuna vastuväite esitajad ega arendaja 
ei taganenud oma varasemalt väljendatud seisu-
kohtadest. Edasise menetlusega tegeleb Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet.

Roopa tn 1 krundile püstitatava hoone detail-
planeeringu lahenduses määratud tingimuste 
täpsustamise projekteerimistingimuste eel-
nõu avalik arutelu

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 
20.03.–3.04.2018 Roopa tn 1 krundile püstita-
tava hoone detailplaneeringu lahenduses mää-
ratud tingimuste täpsustamise projekteerimis-
tingimuste eelnõu. Avaliku väljapaneku kestel 
laekus kohalikule omavalitsusele üks kirjalikke 
ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldav pöördumi-
ne. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav ava-
lik arutelu viiakse läbi 15.05.2018 algusega kell 
14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne 
tn 18). Info telefonil 645 7217. 

Teade Juhkentali tn 11c ja Juhkentali tn 13 
kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu 
kohta

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustasid ajavahemikus 
19.03.–1.04.2018 Juhkentali tn 11c ja Juh-
kentali tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalikul 
väljapanekul. Avalikul väljapanekul laekus koha-
likule omavalitsusele üks kirjalikke ettepanekuid 
ja vastuväiteid sisaldav pöördumine. Avaliku 
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu 
viiakse läbi 10.05.2018 algusega kell 14.00 
Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 
18). Info telefonil 645 7217. 

Pärnu mnt 59 kinnistu detailplaneeringu ava-
likku arutelu kokkuvõttev teade

Tallinna Kesklinna Valitsus viis läbi Pärnu 
mnt 59 kinnistu hoone püstitamise aluseks 
oleva detailplaneeringu täpsustavate projektee-
rimistingimuste avaliku väljapaneku ja sellele 
järgnenud arutelu. Avalik väljapanek toimus 
29.01.–12.02.2018. Avalik arutelu toimus 
27.03.2018 kell 14.00 Tallinna Kesklinna Va-
litsuse saalis aadressil Nunne tn 18. Avalikust 
arutelust võtsid osa projekteerija ja muusikakoo-
li õpilaste, vilistlaste ja õpetajate esindajad ning 
linnaosa ametnikud. Muusikakooliga tihedalt 
seotud inimesed sooviksid, et hoone projektee-
rimisel arvestatakse  muusikakooli spetsiifikaga, 
luues piisavalt juurdepääse, kohti peatumiseks 
ja parkimiseks, muusikakooli laste ja nende pil-
lide transportimiseks. Samuti soovitakse Tatari 
tn ja Pärnu mnt ülekäigu ohutumaks muutmist, 
kuna see on otseselt seotud uue koolikompleksi 
tegevusega. Lisaks tahetakse, et rajataval koolil 
oleks oma võimla. Edasise menetlusega tegeleb 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Mere pst 10 kinnistu detailplaneering
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-

planeerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 
21.05.–4.06.2018 Mere pst 10 kinnistu de-

tailplaneeringu. Nimetatud detailplaneering on 
vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 
2018 korraldusega nr 366-k. Kesklinnas asuva 
planeeritava maa-ala suurus on 0,77 ha. Töö 
koostaja FE arhitektid OÜ töö nr 06/14. Detail-
planeeringu koostamise eesmärk on liita ärimaa 
sihtotstarbega Mere pst 10 kinnistu ja transpor-
dimaa sihtotstarbega Ahtri tänav T5 kinnistu 
üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, määrata 
krundi kasutamise tingimused ning ehitusõigus 
kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äri-
hoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu materjalidega saab ülal- 
nimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tal-
linna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovi- 
majas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, 
asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse info-
saalis esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast 
neljapäevani 8.15–17.00 ja reedel 8.15–16.00. 
Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab 
tutvuda ka Tallinna planeeringute registris aad-
ressil http://tpr.tallinn.ee/tpr.

Pirita tee 26d kinnistu ja lähiala detailplanee-
ring

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linna-
planeerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 
21.05.–18.06.2018 Pirita tee 26d kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu. Nimetatud detailpla-
neering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 
21.03.2018 412-k korraldusega. Kesklinnas 
asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,19 ha. 
Projekti koostaja OÜ AARENS PROJEKT töö nr 
DP-2/2012. Detailplaneering koostatakse ees-
märgil muuta Pirita tee 26d kinnistu 50% äri- ja 
50% elamumaa sihtotstarve 10% äri- ja 90% 
elamumaaks ning määrata krundi kasutamise 
tingimused ja ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 
2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme 
korteriga elamu ehitamiseks. Detailplaneering 
sisaldab ettepanekut muuta ühiskondlike ja puh-
keehitiste ala korruselamute alaks s.o põhiliselt 
kahe- ja enamakorruseliste korterelamute alaks, 
kus võivad paikneda ka elurajooni teenindavad 
asutused.

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. Detailplanee-
ringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda ka 
Tallinna planeeringute registris aadressil http://
tpr.tallinn.ee/tpr.

Kesklinna rajatakse moodne 
tervisekeskus

Linn võtab Skåne bastioni käsile 

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvald-
konna abilinnapea Tõnis Mölderi 
sõnul on eesmärk parandada arsti-
abi kättesaadavust ja kvaliteeti ning 
laiendada tervishoiuteenuste vali-
kut. „Magdaleena esmatasandi ter-
visekeskuse loomine on piirkonnale 
oluline, sest teenuste koondamisel 
saavutatakse suurem kuluefektiiv-
sus ning esmatasandi tervishoiu-
teenused muutuvad senisest kätte-
saadavamaks,“ selgitas Mölder.

Tema sõnul tuleb tervisekeskus 

ITK Magdaleena üksusesse, kus 
laieneb oluliselt ambulatoorse taas-
tusravi osa ning hakkavad toimuma 
ka ämmaemanda vastuvõtud. 

Sel aastal alustatakse ka Kopli 
tervisekeskuse projekteerimist ning 
sellised tervisekeskused on kavas 
rajada igasse linnaossa. 

„Aasta alguses avasime uue ja 
kaasaegse tervisekeskuse Musta-
mäel, mis on hästi tööle hakanud 
ning nii patsientide kui ka töötajate 
tagasiside on olnud positiivne. Tal-

linna arstid on väga heal tasemel 
ning usun, et tänu pere- ja eriarstide 
tihedale koostööle saavad patsien-
did parimat arstiabi,“ lisas Mölder.

Magdaleena tervisekeskuse re-
noveerimist planeeritakse alustada 
2019. aasta lõpus ning see peaks 
valmima 2021. aasta esimeses 
pooles. Projekti kogumaksumus on 
ligi 4,6 miljonit eurot, millest suurim 
riigipoolne toetus on 1,66 miljonit 
eurot.

Abilinnapea Andrei Novikov märkis, et Skåne bastion 
peab saama nüüdisaegse ilme ja suurema avalikkuse-
le suunatud otstarbe. „Eelnevalt on tehtud korda Balti 
jaama turg, projekteerimisel on Vana-Kalamaja tänav 
ning loogiline jätk on Skåne bastioni väljaarendamine,” 
sõnas Novikov ja lisas, et Telliskivist Admiraliteedi bas-
seinini kujuneb terviklik vanalinna ümbritsev vaba aja 
veetmise ala. 

Skåne bastion on üks Tallinna muldkindlustusvöön-
di kaitserajatistest Rannamäe tee ja Põhja puiestee va-
hel. Ehitatud Suure Rannavärava kaitseks, nimetatakse 
seda ka Rannavärava mäeks. 1948. aastal avati ühel 
bastioni osal Nõukogude armee Madruste klubi lõbus-
tuspark ja Suveteatri hoone. Bastionialustes varjendites 
asus ENSV tsiviilkaitse staap.

Kesklinn on turvalisemaks muutunud
Ühiskonnas on korduvalt arutatud 
kogukondliku turvalisuse üle ning 
politsei, omavalitsusasutuste ja 
teiste organisatsioonide rollist 
selle tagamisel. Kogukonnaproku-
rör on üks turvalisuse tõhustamis-
se panustajaid.

Kogukonnaprokurör tegeleb 
peamiselt piirkonnas toimepandud 
kuritegude menetlemisega, kuid 
mitte ainult. Ta tunneb oma piirkon-
nas peamisi kuritegevusega seotud 
riskivaldkondi, otsib koostöös po-
litsei ja omavalitsusega lahendusi 
probleemidele, mis kahandavad ko-
gukonnaliikmete turvatunnet. Põhja 
ringkonnaprokuratuuris töötavad 
kesklinna kogukonna (mille alla 
kuulub ka Põhja-Tallinn) turvalisuse 
nimel üks ringkonnaprokurör ja neli 
abiprokuröri. 

Kogukonnaprokuröri ja piir-
kondliku politsei koostöös määrat-
letakse turvalisuse prioriteedid ko-
gukonna eripärast ja probleemidest 
lähtuvalt. Aasta alguses lepiti kokku, 
et tänavu on teravdatud tähelepanu 
all muu hulgas varguste vähenda-
mine sõidukitest. 

Varaste huviorbiidis on autod, 
kuhu on jäetud nähtavale kohale 
väärtuslikke esemeid süle- ja tah-
velarvutitest riiete ja telefonideni. 
Sellised vargused leiavad tihti aset 
parkimismajades ja -platsidel. Et 
teavitada elanikke ja turiste, on 
politsei koos teiste asutustega val-
mistanud ennetavad bännerid ja 
kleebised. Neid on näha näiteks Eu-
ropargi parklates ja linna parkimis-

automaatidel. Lisaks on paigaldatud 
valvekaamerad. Kahe viimase aasta 
jooksul saatis prokuratuur kohtu 
ette kokku 16 inimest, keda süü-
distati sõidukitest toimepandud var-
gustes. Praeguseks on neile kõigile 
määranud kohus erineva pikkusega 
vangistuse. 

Teiseks võideldakse taskuvar-
gustega, mis on läbi aegade kõige 
enam kogukondlikku turvalisust 
mõjutanud. Enim pannakse vargusi 
toime avalikes kohtades: lõbustus-
asutustes, ühissõidukites, suur- 
üritustel, suuremates kauplustes, 
tänaval. Varastatakse nii mobiiltele-
fone, rahakotte kui ka käekotte jms. 
Taskuvarastel on erinevad mee-
todid: jälgivad ja jälitavad reisijaid 
sadamas ja kesklinnas; tihti hoiavad 
käes ajakirja või linnakaarti, et sel-
le vahele varastatud rahakott peita. 
Reeglina tegutsevad nad rühmas, 
kus üks üritab kotist midagi võtta 
ja teised varjavad erineval viisil ta 
tegevust. 

Õiguskaitseasutused on eri 
koostööpartneritega teinud tas-
kuvaraste teemal aktiivset teavi-
tustööd. Turismihooajal aitasid 
vanalinna piirkonnas korda luua po-
litseipatrullid. Samuti oleme hooaja 
alguses koolitanud giide taskuvar-
gaid ära tundma. Tänu sellele vähe-
nes eelmisel aastal taskuvarguste 
arv kesklinnas peaaegu kolmandiku 
võrra. Kahe viimase aasta jooksul 
mõistis kohus süüdi ja määras ka-
ristuseks vangistuse 20 kesklinnas 
tegutsenud taskuvargale. 

Kolmas oht turvalisusele on 
kaklused lõbustusasutustes ja 
nende ümbruses. Füüsiliste arvete-
klaarimistega on seotud nii kohali-
kud elanikud kui ka turistid. Selliste 
juhtumite menetlemisel oleme ees-
märgiks võtnud kiirmenetluse, mille 
tulemusena tuleb kaklejal igal juhul 
vastutada. 

Me kõik soovime, et meie vara 
oleks kaitstud ning linn oleks turva- 
line nii meile endile kui ka meie küla-
listele. Kui igaüks annab endast pa-
rima, saamegi vastutasuks turvalise 
kogukonna. 

Prokuratuuri tegemisi saab 
jälgida ka Facebookis ja kodulehel 
www.prokuratuur.ee.

Skåne bastioniga seotud vajalike arendustegevuste 
kindlaksmääramiseks ja strateegia väljatöötamiseks 
moodustas linnavalitsus ajutise komisjoni. 
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Natalja Lebed

Põhja ringkonnaprokuratuuri 
prokurör

Tänavu alustatakse AS Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) 
Magdaleena tervisekeskuse projekteerimistöödega. 

Abilinnapea Tõnis Mölder Mustamäe tervisekeskuse ees.
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Näiteid Washoku Story menüüst
Ramen – nisujahunuudlid serveerituna rikkalikus leemes erinevate lisanditega. Umami ehk maitse täiuslikkust 

kindlustab miso või sojakastme baasil valmistatud maitseainete segu. Menüüs kuus varianti, muu hulgas Tonkotsu 
Miso Ramen – sealihasupp miso maitse ja paljude lisanditega (orgaaniline keedumuna, bambusevõrsed, must 

seen, terav miso kaste, roheline sibul, magus mais). Leidub ka sealihasupp sojakastmega, kanalihast nii miso kui ka 
sojakastmega ning samasugused variandid veganitele.

Donburi – Jaapanis levinud igapäevane lõunaroog erinevate lisanditega. Kiire, maitsev ja taskukohane. Serveeritakse 
Jaapani riisiga. Leidub nt Oyako-don (hõrgus kastmes kana ja muna), Tonkatsu-don (hõrgus kastmes paneeritud 

sealihakotlet munaga), Gyu-don (hõrgus kastmes õhukeselt viilutatud pehme veiseliha).
Pearoad (hinnavahemikus 8–19 eurot): 

lõhe Korokke (paneeritud ja friteeritud lõhe, kartulipüree, sibul ja punane paprika, serveeritud salati ja traditsioonilise 
tonkatsu kastmega);

kana Teriyaki (glaseeritud grillitud kanakintsuliha, serveeritud salati ja originaalse seesamikastmega);  
kana Katsu (paneeritud kanalihakotlet salati ja erilise hõrgu tonkatsu kastmega);  
musta tursa Misoyaki (miso kastmes marineeritud grillitud musta tursa filee); 

Yu-Tofu (kuum pott tofu, köögiviljade ja seentega, valmib lauas);  
Tori-Nabe (kuum pott kana, köögiviljade ja seentega, valmib lauas vetikaleemes).

Magustoiduks on valida Matcha kreembrülee, toorjuustukook või Matcha küpsised. 
Jaapani jookidest võib tellida nt rohelise tee, käsitööõlle või riisiviina, esindatud on ka üks Jaapani veinisort. 

Korteriühistud saavad linnalt toetust

Sellest aastast jõustunud rõdude ja 
varikatuste ehitustehnilise eksper- 
tiisi toetuse andmise korra alusel 
saavad korteriühistud taotleda toe-
tust kuni 70% ekspertiisi maksu- 
musest, kuid mitte rohkem kui 
1000 eurot. Siinjuures on tingimu-
seks seatud, et ekspertiis ei tohi 
olla varasem kui 1. jaanuar 2018, 
see peab olema pädeva isiku tehtud 
ja ekspert ei tohi vastava elamuga 
seotud olla. Samuti peab korte-
relamu olema ehitatud ja kasutus-
se võetud enne 1993. aastat ning 
ekspertiis peab sisaldama ette- 
panekuid selle kohta, kuidas olu-
korda parandada ehk mis peaksid 
olema korteriühistu edasised sam-
mud.

Korteriühistud saavad taotleda 
toetust Tallinna mittetulunduste-
gevuse toetamise registri kaudu 

pärast ekspertiisi valmimist. Taot-
lusele tuleb lisada ekspertiisiaruan-
de koopia, ekspertiisi maksumust 
kajastav arve ja selle tasumist 
tõendav maksekorraldus ning voli-
kiri, kui taotluse esitab volitatud isik. 
Linnavaraamet kontrollib taotleja 
ja esitatud dokumentide vastavust 
nõuetele ja vajadusel küsib lisain-
fot. Kui kõik on korras, kantakse 
toetus korteriühistu arvelduskonto-
le 21 päeva jooksul pärast taotluse 
rahuldamist.

Toetusskeem kutsuti ellu läh-
tudes uuringutest, mis viitavad 
1960.–1990. aastatel ehitatud kor-
terelamute rõdude ja välisuste kohal 
paiknevate varikatuste halvale või 
koguni avariilisele seisukorrale. 

Tallinna linn on juba aastaid 
toetanud korteriühistuid erinevate 
projektide kaudu – kümne aasta 

jooksul kokku enam kui 11 miljoni 
euroga. Iga selline toetus on ühtlasi 
samm parema linnakeskkonna suu-
nas. Ka sel aastal jätkame projek-
tidega „Hoovid korda”, „Fassaadid 
korda” ja „Roheline õu”. Samuti jät-
kame linnamaa eraldamist korteri- 
ühistutele parkimiskitsikuse leeven-
damiseks.

Washoku Story – Jaapani toidu lugu

Jaapani kööki tutvustav resto-
ran Washoku Story on vanalinna 
naabruses Poordi 3 avatud pool 
aastat. Siinne peakokk Hide Hira-
kata sattus esimest korda Eestisse 
kolmeks päevaks kümme aastat 
tagasi. Kuus aastat hiljem asus ta 
püsivalt Tallinna kindla plaaniga siin 
restoran avada. Selleks ajaks oli tal 
selja taga juba rohkem kui 30 aastat 
kogemust samas vallas nii Jaapanis 
kui ka Kanadas.     

Hide õppis kodumaal advokaa-
diks, kuid hinnanud ses vallas oma 
väljavaateid Jaapanis piiratuks, 
asus ta tööle restorani ja sai paari 
aastaga koka litsentsi. See võimal-
das tal „eksportida” Jaapani toidu-
kultuuri Kanadasse, kus ta töötas 
üle veerand sajandi Vancouveris.

Õnn ootas Eestis
„Kui lahkusin Jaapanist, olin 25aas-
tane,” jutustab Hide. „Kanadas sain 
50, olin õnnelik ja edukas, alustasin 
oma äriga ning eksportisin Põhja-
Ameerika erilisi tooteid. Aga kui olin 
elanud Kanadas kauem kui Jaapa-
nis, hakkasin mõtlema:  mida oma 
elus veel soovida, mida tahan teha 
järgmised 25 aastat? 

Sattusin 2008 äriasjus Ees-
tisse ega näinud siin ühtki asiaati. 
Vancouveris elas ainuüksi 30 000 
jaapanlast, lisaks hiinlased ja ko-
realased, nii et Aasia restorane oli 
seal palju. Sain aru, et Eesti oleks 
koht, kus saan olla õnnelik, sest 

võin siin kliente Jaapani roogadega 
rõõmustada. 

Kui 2014 Tallinna saabusin, pol-
nud mul siin ühtki kontakti. Hakka-
sin neid looma Facebookis, saates 
sadade kaupa kutseid, mida võeti 
aga vastu visalt. Kui keegi mu taot-
luse aktsepteeris, siis saatsin vastu 
tänusõnad ja kutsusin välja lõuna-
le. Kokkuvõttes ei olnud see mulle 
odav. 

Hakkasin kutsuma ka inimesi 
enda koju, kus valmistasin neile 
Jaapani toite. Tegin oma lõunasöö-
kidest pilte ja postitasin Facebooki. 
Kui mul oli käinud lõunal sada küla-
list, tundis TV3 minu vastu huvi. Pä-
rast saadet tuli mulle Facebookis üle 
200 sõbrakutse. Kahe aasta jooksul 

kostitasin nii üle 900 inimese. 
2016. aasta lõpuks olin nii kau-

gel, et tänu kahe investori huvile 
võisin mõelda restorani avamisele. 
Mõni kuu hiljem leidsin sobiva koha 
ja oktoobris 2017 avas restoran uk-
sed. See töötab nagu mu koduköök, 
ainult on 13 korda suurem. Olen siin 
peakokk, mis tähendab iga päev 
köögis olemist. Jaapanlasena olen 
ju sündinud töötama!

Meie restoran pakub üksnes 
autentset Jaapani toitu, mille täht-
saim esindaja on ramen. See meel-
dib klientidele, enamasti tulevad nad 
siia korduvalt ja on õnnelikud.”

Seega võib Hide Hirakata öelda, 
et on oma õnne järgmiseks 25 aas-
taks leidnud.
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Toetus rõdude ja varikatuste ekspertiisiks aitab tuua 
selgust nende seisukorrast ja juhtida tähelepanu turvalisuse 
tagamisele, aga ka toetada elanike ühistegevust.

Preemiaväärilised korteriühistud 

Fassaadide korrastamise eest ot-
sustati 4000 euro suurune preemia 
jagada nelja korteriühistu vahel ja 
üks neist oli Kesklinnast – korteri-
ühistu Eduard Viiralti 7, kes pälvis 
võrdselt ülejäänud kolmega pree-
mia 1000 eurot.

„Hoovid korda” preemiate saa-
miseks esitasid linnaosavalitsused 

kokku 19 kandidaati, kelle hulgast 
kolmeks parimaks valitu seas oli 
Kesklinnast korteriühistu Johan-
nes Kappeli 4. Tasuks samuti 
1000-eurone preemia. 

Korteriühistu Johannes Kappeli 
4 korrastas 2017. aastal kogu 
õueala: krundil paiknevate hoone-
te ja kuuride vaheline ala muudeti 

parkimisalaks; kasutades erinevaid 
kivikatteid, rekonstrueeriti abihoone 
katus; rajati puidust vaba aja veet-
mise koht; korrastati sissesõidutee 
ja parendati haljastust. Tööde kogu-
maksumus oli 22 896 eurot, toetust 
eraldati 13 737 eurot. Korteriühistu 
sai toetust ka 2010. aastal.

Projektides „Fassaadid korda” ja „Hoovid korda” osalenud 
korteriühistute seast valiti välja parimad.

Sünnitoetust saab taotleda perekonnaseisuametist

Seni sai sünnitoetuse taotluse esi-
tada linnaosa valitsuse sotsiaal-
hoolekande osakonnale või Tallinna 
perekonnaseisuametile. Selle kuu 
algusest menetleb nii mitmike kui 
ühe lapse sünnitoetuse taotlusi vaid 
perekonnaseisuamet. Abilinnapea 
Tõnis Mölderi sõnul aitab sünnitoe-
tuste menetleja muutmine vähenda-
da bürokraatiat.

„Perekonnaseisuametis pan-
nakse lastele nimed ning samas 
kohas on mugav ka kohe sünnitoe-
tuse taotlus esitada. Enamik taotlusi 
esitatakse läbi elektroonilise kesk-
konna ning sealt on samuti võimalik 
edaspidi sünnitoetust taotleda,“ 
selgitas Mölder.

Uue määruse kohaselt ei ole 
vaja enam toetuse saamiseks esi-

tada rasedustõendit. Paberkandjal 
avaldused tuleb aga viia perekonna-
seisuametisse Pärnu mnt 67, tuba 
109. Täpsemat teavet saab Tallinna 
kodulehelt ning telefonil 645 7488. 
Perekonnaseisuameti vastuvõtu-
ajad on esmaspäeval kell 8.15-18, 
teisipäeval kell 13-17, kolmapäeval 
ja neljapäeval kell 8.15-17 ning ree-
del kell 8.15-13. 

Lapse sünnitoetuse taotlemiseks tuleb nüüdsest pöörduda 
perekonnaseisuametisse. 

Kokk Hide Hirakata jutustab sadama ja Rotermanni kvartali 
vahel avatud restoranis nii iseenda kui ka oma rahvusköögi 
lugu.

UUS KOHT

Eha Võrk

abilinnapea

Teatejooks ümber Toompea
15. mail möödub 28 aastat murran-
gulistest sündmustest Toompeal. 
Tollane valitsusjuht Edgar Savisaar 
ütles kell 18.45 raadiopöördumi-
ses: „Interrinde löögirühmad on 
tunginud Toompea lossi sisehoovi. 
Toimub riigipööre.” Üleskutset tul-
la appi Toompead kaitsma järgisid 
tuhanded inimesed. Interrinne läks 
häbistatuna mäest alla.

Meenutamaks seda sündmust, 
eesti rahva koondumist võitluseks 
oma iseseisvuse taastamise eest 
ja valmisolekut end kaitsta, korral-
dab Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts 
koos Kesklinna valitsuse, Rahva-
rinde muuseumi, kultuuriameti, 
spordi- ja noorsooameti ning mu-
nitsipaalpolitseiga traditsiooniliselt 
Tallinna päeval teatejooksu ümber 
Toompea. 

Teatejooksu „Toompea 18.45” 
start antakse 15. mail täpselt kell 
18.45 Kiek in de Köki juures, kus 
on ka finiš. Parimate võistkondade 
ja nende liikmete autasustamine, 
samuti sõnavõtud ajaloost on Rah-
varinde muuseumis. Kümnendat 
korda toimuvale jooksule oodatak-
se neljaliikmelisi võistkondi. Teate-
jooksu neli etappi on kõik pikkusega 
600–1000 meetrit.

Osalemiseks on vaja registreerida 10. maiks e-postiga kodukaitse@gmail.com, rrmuuseum@rrmuuseum.ee, 
Kesklinna valitsuse veebilehe kaudu või infolauas Nunne 18. Lisateave tel 507 4999. 
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E, 7. mai kl 13 EMADEPÄEVATERVITUS LUHA 
LASTEAIA LASTELT
Juhendaja Merike Nurk. Esitatakse setu muinasjutt 
„Rebaseemanda heateod”.
   
T, 8. mai kl 18 EMADEPÄEVAKONTSERT „LILLED 
SINULE” PÜHA VAIMU KIRIKUS (Pühavaimu 2)
Esinevad segakoor VIDEVIK, laulukollektiivid 
MIRAAŽ ja VANAISAD Vaike Sarna juhendamisel 
ning instrumentaaltrio: Aare Pehka flöödil, August 
Sarrap kontrabassil ja Vaike Sarn klaveril.
           
E, 14. mai kl 14 RATASTEGA KORSIKAL
Reisist jutustab ja näitab slaide Jaan Kiviall.

N, 24. mai kl 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA
Tantsuks mängib Liivabänd Aare Pehka juhatusel.

K, 30. mai kl 14 EKSKURSIOON 
FILMIMUUSEUMISSE MAARJAMÄEL
Pirita tee 56
Bussid 1A, 5, 8, 34A                                                                                        
Pilet 5 eurot
Palume soovijatel registreerida ja maksta infolauas.

10. august kl 9–17.30 EKSKURSIOON LÄÄNE-
LAHEMAALE
Kl 9 väljasõit Mere puiestee parklast 10–11.30 
Näkiallika tööriistamuuseum-sepikoda. Eksponaate 
üle 80000. Muuseumis ka soomepoiste ajaloo- ja 
õpituba ning sepa- ja puiduõppetöökojad.
12 lõunasöök Kuusalu söögitoas (sealiha- 
stroogonov, plaadikook, kohv)
12.50–14.20 Iisaku lambakasvatus- ja käsitöötalu. 
Talus kasvatatakse eesti tumedapealisi lambaid 
ning tehakse käsitööd (villapadjad ja -tekid, 
kudumid, lambanahad ja kaltsuvaibad).
14.45–16.15 Kolga mõis ja muuseum
17.15 tagasi Tallinnas
Hind 25 eurot (soovi korral lõuna 6 eurot).                                                        
Reisijuht Kauri Kivipõld
Palume registreerida ja tasuda keskuse infolauas. 
 

18. august kl 8–21 MATK KURTNA JÄRVISTUSSE
Kl 8.15 väljasõit Estonia juurest
Uljaste järv, Aidu karjäär, rajatav sõudekanal
11.30 Illuka mõisakool
12.30 Niinsaare matkakeskus. Järgneb jalgsimatk 
5–6 km.
15.30 Vasavere karjäärijärv, Alutaguse 
spordikeskus
21 Jõhvi kaudu tagasi Tallinna
Hind umbes 25 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 pr M. Sume vastuvõtt. 
Igal neljapäeval kell 11–14 meditsiiniline 
nõustamine ja vererõhu mõõtmine. 
Juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. Vajalik 
eelnev registreerimine infolauas või tel 646 6123 
(tasuta).
17.05 kl 10–12 kolesterooli ja veresuhkru 
mõõtmine.
Palume eelnevalt registreerida valvelauas või tel 
646 6123 (tasuta).
  
Iga kuu esimesel esmaspäeval kell 14 Eesti 
Rindemeeste Klubi koosviibimised. 
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 MAIKUU ÜRITUSED
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OPNERI MAJA APRILL/MAI
• L, 21. aprill kell 16
 KONTSERT – Teet Järvi juubelikontsert
 Esitusele tulevad muuhulgas parimad palad plaadilt 

„Estonian Cello” ning kontserdi lõpetab pidulikult 
Madis Järvi kirjutatud teose „NOORUS� esmae� e-
kanne.

 Pilet 10/5 eurot saadaval Pile� levis ja tund enne 
kontserdi algust kohapeal.

• R, 11. mai kell 18
 Vanade Tantsude Klubi. Ootame kõiki tutvuma va-

nade seltskonnatantsudega!
 Juhendaja Madli Teller. Sisseastumistasu 5 eurot

KURSUSED
• Hopneri Maja Noorte VANAMUUSIKASTUUDIO
 Tunnid toimuvad igal esmaspäeval kell 16.30–

18.00.
 Keskaja ja renessansi muusika interpretatsiooni 

alustega tutvumine, laul ja pillimäng, kontserdid. 
Õpetaja Maria Staak (vanamuuskaansambel Ron-
dellus).

 Kuutasu 20 eurot kuus. Uued liikmed oodatud! 
 Info ja registreerimine: info@hopnerimaja.eu või 

tel 645 5321
• PATSIPUNUMISE ÕPITUBA 
 L, 21. aprill kell 12 ja 15 (juhendaja Eve Palo)
 E, 23. aprill kell 17.30 (juhendaja Eve Palo)
 N, 26. aprill kell 14 (juhendaja Eve Palo)
 R, 27.aprill kell 18 (juhendaja Kaidi Trumsi)
 N, 3.mai kell 18 (juhendaja Kaidi Trumsi)
 R, 4.mai kell 18 Õpituba spetsiaalselt isadele 

(juhendaja Kaidi Trumsi)
 N, 10.mai kell 18 (juhendaja Kaidi Trumsi)
 R, 11.mai kell 18 (juhendaja Kaidi Trumsi)
 Sissepääs 15€ (õpitoas osalemine vaid eelregist-

reerimisega). Info ja registreerimine: 
 janne@hopnerimaja.eu  või tel 53345441

• PRAKTILINE MEIGIKOOLITUS 
 L, 5. mai kell 12–14 Välimuse s� lis� ka, oma mei-

gis� ili loomise põhimõ� ed
 P, 6. mai kell 12–14 Pühendume ideaalsete kulmu-

dele ja laineri joone leidmisele

 L, 12. mai kell 12–14 Põsed, huuled ja modelleeri-
mine

 P, 13. mai kell 12–14 Täismeik
 Neljal päeval saab üle vaadatud sinu isiklik meigi-

ko� , jagatud soovitusi parimate vahendite soeta-
miseks. Õpid milline on just sinule sobilik kulmu- ja 
lainerijoon, kuidas modelleerida ning lõpetuseks 
selle kõige rakendamine täismeigi tegemisel. Koo-
litaja on Anita Porila.

 Koolituse hind 60€ inimene (sisaldab 4 loengut) 
(õpitoas osalemine vaid eelregistreerimisega).

 Info ja registreerimine maire@hopnerimaja.eu 
• LASTE JOOGA 
 Kolmapäevi�  kell 14.30. Juhendaja Kalli Suga
 Info ja registreerimine: info@kallikodu.ee
• Hõbedased hetked – JOOGATUNNID SEENIORIDELE
 Neljapäevi�  kell 11. Juhendaja: Kalli Suga
 Info ja registreerimine: info@kallikodu.ee 
 või 5560 1768

SEENIORIDE ÜLIKOOL 
• K, 25. aprill kell 12, AJALUGU
 „Surmast ja kummitustest vanas Tallinnas” 
 Jaak Juske, ajaloolane
• K, 2. mai kell 12 PSÜHHOLOOGIA 

(2017/2018 hooaja viimane loeng)
 „Emotsionaalne emotsionaalsus kui tervist mõju-

tav tegur” Inna Narro, psühholoog

 KUNSTIPÖÖNING
• Anu Purre Kuns� stuudio
 Esmaspäev kell 18 Kuns� stuudio
 Teisipäev kell 12 /18 Kalligraafi a (algajad)
 Kolmapäev kell 18 Kuns� stuudio
 Neljapäev kell 12 /18 Kalligraafi a (edasijõudnud)
 Info ja registreerimine: anu.purre@gmail.com

NÄITUSED
• Alide Zvorovski maalinäitus „Volume” 
 „Volume” esitleb väiksemat osa mahukamatest 

maaliseeriatest, mis on inspireeritud mitmetest 
teemadest. Valitud teosed kuuluvad järgmistesse 
suurematesse sarjadesse: „Iden� teedid” ja „Ap-
laus”. 

97
JAAN UNT 

96
LIDIA GLEBOVA 
ELLE KONKSI 
LEHTI KEERDO 

95
HIONIJA SORGINA 
HELGA LASS

94
ILSE ANNUS 
HILLAR JÄRS 
SELMA-MARIE MÄGI 
MAIMU AASMAA 
VIKTOR PREIMAN 

93
VALVE METSAR 
AIMO OSSIAN STELANDER 
NAUM FAINŠTEIN 
HELGE PIHELGA 
VLADIMIR BAZANOV 
ELVI ALVER 
MAINA SOKOLOVA 
ANNA SOBOLEVA 

92
TATJANA ZEMLJANSKAJA 
ANDLA KAARE 
MARIA BORISOVA 
JEVDOKIA-VIRVE BRINKMAN 
KLAVDIYA RASTRUEVA
 

91
LEIDA TAMMIKU 
ARNOLD VOOSEMAA 
VIVIAN LEIK 
HELGA PUUSEPP 
TAMARA LEPESHKINA 
GALINA ALJOŠINA 
VEERA KUZNETSOVA 
LIUDMILA TIKHOMIROVA 
ÕILME VAIK 
ANTONINA SANNIKOVA 
LISETTE-ASTRID OJA 
KLARA KASPAROVA 

90
ALIIDE VERLIN 
VILMA PAALMA 
VEERA VALGESAAR 
ENDEL LINK 
VAIKE TOOMSOO 
ZEMFIRA RAZINKOVA 
SILVIA RAE 
HILDA MEIKAR 
MARIA PARINOVA 
UNO LAUR 
HELJA KÕUTS 

85
MARIA KONSTANTINOVA 
LINDA RANDMANN 
HELDI SUTT 
AVO SUTT 
AGO TEDER 
MALL-KITTI LEIVALT 
HELLE LEIS 
ANNA SARÕTŠEVA 
EINI KASCH 
AIMÉE BEEKMAN 

HALJAND MILL 
AKSEL PÄRNOJA 
ELVI MAER 
ELLO-RAGNE MAREMÄE 
ELLEN TALIMETS 
TATJANA SINITSYNA 
VEERA-MARIA LITVINTSEVA 

80
ASTA OJASU 
SVETLANA ELLAKVERE 
IRJA PÄRNAPUU 
RIINA SILDMA 
NINA RUDENKO 
JELISAVETA IZOSSINA 
GALINA ŠURTŠKOVA 
TATIANA POPOVA 
EERIKA REBANE 
EILI KIVISTIK 
OLEG IVANOV 
ENDEL KORINDT 
ATIDA MANOIM 
GALINA KOZINA 
ANTS ILVES 
TIIT RUUBEL 
URVE PAJUPUU 
AILI NÕMMIK 
ANNA KOVAL 
KOIDULA OJA 
URVE KEHLMANN 
VITALI TŠERENTSOV 
OLGA STASILEVITŠ 
UDO ASMUS 
VALERIA KUKUZOVA 
LARISSA ISTOMINA 
ÜLO PIIROJA 
TANEL MOORA

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

LÄHEMAL AJAL KODULINNA MAJAS

Nendel inimestel, kes kavatsevad veel Kodulinna 
majas olevalt Sirje Maris Horma piltide müüginäitu-
selt mõne ostu teha, et enesele ja tuttavatele rõõmu 
valmistada ning ühtlasi osturahaga täiendada fondi 
„Mälestus” , et selle abil toetada restaureerimist 
õppivat noort, tuleb kiirustada. Lõpetame näituse  
7. mail ja uuesti saame seda jätkata alles oktoobris.

Lõppemas on ka vanavarakoguja Toomas Õunapuu 
klaasesemete näitus (kuni 14. maini) ja Lea Vahari 
akvarellide näitus (kuni 10. maini). Maikuu viimastel 
päevadel on üleval juba uued: omalaadne kogu  
Peeter Mudisti graafikast, vanalinna päevadega seo-
tud asjad, Tondi põhikooli õpilaste tehtud plakatid.

Hooaja viimased „Väärtused” (algusega kell 14, 
kõik vajavad eelnevat registreerimist Kodulinna 
maja valvelauas) on:
6. mail tutvustab Lagle Parek VANA JA UUT PIRITA 
KLOOSTRIT;
13. mail selgitab Lembit Peterson, milliseks kujuneb 
lähiajal THEATRUM ja tema maja;
20. mail on võimalik Oliver Orroga seigelda ühes 
asumis ja 27. mail Ain Järvega Kadriorus.

Kolmapäevased vanade filmide vaatamised jätame 
nüüd ära – õigem on õues olla. Jätkame sügisel.

Tavapärase kevadise PUDI-PADI LAADA 28. ja 29. 
aprillil teeme seekord pisut teisiti. Lisaks laada-
kaupmeestele korraldab Kodulinna maja veel oma 
kappide, sahtlite, riiulite jms tühjendusmüügi. Olge 
valmis hunnikute viisi sallide, pluuside, raamatute, 
käekottide, kausside jne hulgast meelepäraseid 
otsima – raha iga asja eest saate maksta lausa 
sentides.

Esmaspäevaõhtuti (kell 16–18) annab Külli Viil nõu, 
kuidas kududa kaltsuvaipu. Tutvustab ka võimalust 
Kodulinna majas olevate telgede pruukimiseks.

Lauatennist ja koroonat on võimalus mängima 
tulla, kui õues näiteks sajab ja kuhugi mujale pole 
tahtmist minna.

Nunnatorni kaudu linnamüürile, Sauna- ja Kuldjala 
torni pääseb maikuus iga päev kella 11–18, aprilli-
kuus neljapäeval ei saa.

Tiina Mägi

20. aprill 2018



AJALUGU

Kesklinna Sõnumid 920. aprill 2018

Punane Lõvi on Tallinnas tagasi!
Tallinna päeval, 15. mail kutsub lin-
namuuseum kell 17–20 ajarännakule 
1559. aastasse Taani Kuninga aias.

Muuseum elustab selleks päevaks 
Liivi sõja aegsed sündmused. Kunagi-
sel Marstalli mäel kõlavad kahuripau-
gud Tallinna ja tema meistrite auks. Kell 
17 juhatab heerold sisse ajarännaku, 
sepa käe all saab proovida metallitööd 
ja valada tinakuule, ka võib õppida 
köiepunumist. Kell 18 etendatakse 
ajastupäraseid võitlusviise. 

Kell 19 algab pidulik suurtükkide 
esitlus, kus avapaugu teeb Tallinna va-
nima suurtüki koopia. Praegu Peterburi 
suurtükiväe ajaloo muuseumis asuva 
Punase Lõvi originaal on üks omal ajal 
Marstallis valminud sadadest suurtük-
kidest, mille järgi valas muuseumile 
uue kahuri meister Bruno Kadak. Uus 
Punane Lõvi jääb kaunistama Taani Ku-
ninga aeda.

Kahuri raual on Hartmanni meistrimärk, Tallinna vapid kolme lõvi ja ristiga ning alamsaksa 
keeles tekst „Mind hüütakse Punaseks Lõviks, raudse kuuliga tulistan ma vaenlast. Valatud 
1559”. Foto: Jaan Künnap, Tallinna linnamuuseum.

AVASTUSRETK

Nagu enamik varasema aja eesti 
haritlasi, oli ka Jaan Koort pärit ta-
luperekonnast. Ta sündis Tartumaal 
Sootaga vallas Pupastvere külas, 
käis koolis Orgel, hiljem Tartu lin-
nakoolis ja Hugo Treffneri gümnaa-
siumis. Poole oma täiskasvanueast 
elas ta välismaal. 

„Noor-Eesti” vaimus 
1902. aastal asus Koort õppima 
Peterburi Anton Stieglitzi kunsttöös-
tuskoolis skulptuuriprofessor M. 
Tšižovi juures. Seal tutvus ta hiljem 
tuntust kogunud eesti kunstnike – 
oma kaasõpilastega. 1905 võttis 
Koort koos teiste eestlastega, sh 
Konrad Mägi, Nikolai Triik ja Alek-
sander Tassa, osa õpilasrahutus-
test, mistõttu sunniti koolist lahku-
ma. Kõigepealt siirdus ta Soome, 
edasi Rootsi, Saksamaale ja lõpuks 
Pariisi, kus asus õppima kaunite 
kunstide koolis (École des Beaux-
Arts). 

Euroopa kultuurielu metropol 
Pariis meelitas paljusid noori eesti 
haritlasi, kes Gustav Suitsu „Noor- 
Eesti” vaimus tahtsid saada ka 
eurooplasteks. Selle nimel elati üks-
teise toel peost suhu, kannatades 

nälga ja külma. Kevadel 1907 sõitis 
Koort Norrasse, kuid mitte looduse 
ilu nautima, vaid talusulasena raha 
teenima. Kõik selleks, et jääda Parii-
si, saada osa selle tohututest kuns-
tivaradest ja kirevast kunstielust. 

Skulptuuris valitses Pariisi 
ja kogu maailma Auguste Rodin 
(1840–1917), kes oli juba üsna 
vana, kuid endiselt mõjukas. Koort 
olevat temaga tutvunud, kuid Rodini 
abilisena töötada tähendanuks täie-
likku alistumist tema stiilile. Koortil 
oli piisavalt eneseusku ja isikupära, 
et jõuda oma stiilini. 1908 lahkus ta 
koolist ja asus õppima maalimist. 
Samal aastal esines ta esimest 
korda oma töödega Pariisi nn ke-
vadsalongi näitusel – see oli suur 
saavutus. 

Esimest korda esines Koort 
oma skulptuuridega Eestis 1909. 
aastal Tartus korraldatud kunsti-
näitusel. 1913 Tallinnas toimunud 
näitus oli aga pöördelise tähtsuse-
ga: Koort leidis Eesti kunstipubliku 
tunnustuse ja hakkas mõlgutama 
mõtteid kodumaale naasmisest.  

1914 alanud maailmasõda jõu-
dis ajapikku Pariisi külje alla ning 
Koort otsustas oma naise ja lastega 

Prantsusmaalt lahkuda. Inglismaa, 
Skandinaavia ja Soome kaudu jõu-
dis pere 1915 Eestisse, aga liikus 
edasi Venemaale Tveri, kus elas 
Koorti vend. 1915–1916 elas Koort 
Moskvas, kus sõjast hoolimata oli 
väga intensiivne kunstielu ja tema 
looming võeti soojalt vastu. Peagi 
hakkas aga sõda tunda andma ja 
Koort pidas paremaks kodumaale 
naasta.

Tunnustus ja tüli 
Aastatel 1916–1921 elas Koort Tar-
tus, mis Pariisi ja Moskva kõrval oli 
„päris küla, vaikne ja rahvast vähe”, 
pidi ta tunnistama. Siiski elas seal 
tollal palju noori kunstnikke, kes 
kohalikku kunstielu elavdasid. 1918 
loodi kunstiühing Pallas ja järgmisel 
aastal Pallase kunstikool, mida hak-
kas juhatama Konrad Mägi. 

1919. aastal juhatas Koort 
muuhulgas Lõuna-Eesti kunstikait-
se toimkonda, kelle ülesandeks sai 
kunstivarade päästmine baltisaks-
laste mõisatest. Koorti loometege-
vus Tartus oli viljakas, ta katsetas 
eri materjalidega ning sünteesis 
metropolide kunstikogudest ja ees-
kujudest saadud muljeid. Eeskujud 
olid nii iidne Vana-Egiptuse plastika 
ja teataval määral Prantsuse kaas-
aegsed kujurid. 

1921. aastal asus Koort Tallinna 
ja sai Riigi Kunsttööstuskooli (Eesti 
kunstiakadeemia eelkäija) skulptuu-
riõppejõuks. Paar aastat hiljem val-
mis tal ateljee Kadriorus Mäekalda 
3 ja toimus ülevaatenäitus Eestimaa 
provintsiaalmuuseumis. 

Koort esines oma töödega ka 
Pariisis ja mujal Euroopas. 1926 
tekkisid tal lahkhelid teiste kunstni-
kega Kultuurkapitali toetuste jaota-
mise pärast, ta avaldas kriitilisi ar-
vustusi näituste kohta ja jäi ilma talle 
määratud tööstipendiumist. Teised 
kunstnikud kaebasid ta laimamise 
pärast kohtusse, kus talle määrati 

Mitte pelgalt kujur
Jaan Koort (1883–1935)

kerge karistus. Kevadel 1927 siirdus 
Koort välismaale ja plaanis jäädavalt 
asuda Austraaliasse, kuid oli aasta 
lõpuks siiski tagasi Eestis.

Tegevus ja kunst Tallinnas
Uue Maailma ettevõtlik vaim aval-
das Koortile mõju. Ta hakkas 
energiliselt tegelema keraamikaga, 
katsetas erinevaid tehnikaid, tootis 
oma skulptuuride vähendatud koo-
piaid ja kunstipärast tarbekeraami-
kat. Kunstiteadlane Voldemar Vaga 
möönis, et Koorti keraamikaese-
med olid kahtlemata maitsekad ja 
meeldivad, kuid kunstiliselt vähehu-
vitavad ja vanamoodsad. Kunstniku 
Eestisse kavandatud suurejoonelist 
keraamikatehast ei tulnud, sest ta ei 
saavutanud mingit majanduslikku 
edu. Lõputu katsetamine oli väga 
kulukas.

Hoopis rohkem tulu tõid haua-
monumendid: Carl Robert Jakob-
soni büst Kurgja perekonnakalmistul 
(1927), August Kitzbergi (1930) 
ning Hugo Treffneri ja Juhan Luiga 
hauasambad Tartus (1933). Koorti 
hauaplastikat on hulganisti ka Rahu-
mäe kalmistul: Hermann Namsingi 
(1925), Ernst ja Jaan Olliku (1923), 
perekond Vinnali (1930), Kuno Vee-
beri (1929) ja Uusmannide perekon-
na (1932) hauamonumendid, kuid 
kunstiliselt eriti huvitavaid nende 
hulgas kahjuks pole. 

Koorti kunstiannet kõige enam 
avava portreeplastika parimad näi-
ted on hoiul Eesti kunstimuuseu-
mis. 1920-ndate lõpus tegeles ta 
tulemusrikkalt loomaplastikaga, 
millest ühe näitega saab tutvuda 
vanalinnas. 1927. aastal modelleeri-
tud „Metskits” oli kunstniku esime-
ne loomaskulptuur, millest valmis 
koguni kolm eksemplari. Üks neist 
eksponeeriti 1930 Nunne tänavas 
väikesel haljasalal Toompea tugi-
müüri jalamil. 

Juba 1913 olid valminud ar-
hitekt Eliel Saarise Krediidipanga 
hoone (Pärnu mnt 10) betoonist 
fassaadireljeefid, mis tuli hiljem la-
gunemise tõttu eemaldada. Koorti 
keraamikaahjudest tulid ka praeguse 

linnavalitsuse hoone laternahoidjate 
figuurid (Vabaduse väljak 7). 

Hoopis viiuldaja ja kirjanik?
Koorti tuntakse peamiselt kujurina, 
kuigi esimestel näitustel esines ta 
ka maalidega, mida mõned kriitikud 
tunnistasid tema skulptuuridest ise-
gi paremaks. Pärast Austraalia-reisi 
hakkas ta süvitsi tegelema keraami-
kaga ja kutsuti 1934. aastal Moskva 
lähedale Gželi keraamikatehase ju-
hatajaks. Lisaks oli Koort suurepä-
rane kirjamees, kelle kirjades ja ar-
tiklites avaldub vahe vaatlemisoskus 
ja tugev sotsiaalne närv. Kuid temast 
oleks võinud saada ka viiuldaja. 

Hilisem Eesti poliitik, diplomaat 
ja kirjamees Karl Robert Pusta, kes 
1905. aasta suvel Pariisis kunstnik 
Jaan Koortiga tutvus, on teda oma 
mälestustes kirjeldanud järgmiselt: 
„Uksest astus sisse kaunis jõhkra 
välimusega noormees, nägu hirm-

sasti päevitunud ja habemetüügas-
tes, peas pruun, päiksest, tuulest 
ja vihmast pleekinud sonimüts, kael 
kraeta ja kaelasidemeta. Lai naera-
tus üle näo.” 

Tutvuti, joodi teed ja mindi lin-
na peale pariislasi vaatama. Pärast 
habemeajaja juures käimist oli Koort 
võtnud oma kompsust välja moodsa 
kaelasideme ega jäänud välimuse 
poolest pariislastele alla. Teinekord 
kutsunud ta Pusta lõunale ja läks 
hankima söögikraami. Oli mitu tun-
di ära ja tuli tagasi viiuliga, mille oli 
oma viimase raha eest vanakraa-
mikaupmehelt ostnud. Söömisest 
ei tulnud midagi välja; joodi veini ja 
Koort musitseeris. Hiljem, viimases 
hädas, olevat Koort viiulimänguga 
Pariisi tänavail ka raha teeninud.

Eero Kangor

kunstiajaloolane 

Kitseaed saab tagasi oma näo
Väikesel haljasalal Toompea tugimüüri 
jalamil seisab kujur Jaan Koorti „Mets-
kits”, mille järgi on plats saanud rahva- 
suus nimeks Kitseaed.

 Eelmisest nädalast ei paista kaunis 
skulptuur enam tellingute vahelt välja – 
alanud on Toompea tugimüüri puhastus- 
ja parandustööd. Kui nendega ühel pool, 
siis asutakse rekonstrueerima haljasala, 
et taastada kunagised trepid ja jalgrajad 
ning Kesklinna valitsuse tellimusel pai-
galdada istepingid. 

Lõpptulemus peaks sarnanema sel-
lele, mis oli siin juba aastakümneid taga-
si: 1952 paigaldati haljasalale pingid ja 
rajati trepid, mis aga 1980-ndatel likvi-
deeriti ja Toompea nõlva all jäi üksindus-
se „Metskits”, mille Koort oli modelleeri-
nud 1927 ja mis 1930. aastast haljasala 
kaunistab.

Eelmisel aastal valmis projekt endise 
hiilguse taastamiseks koos uue valgus-
lahendusega. Tugimüüri korrastab Bau 
Ehitus grupp ja Kitseaia rekonstrueerib 
OÜ Kivisilla. Töö on kavas valmis saada 
augustiks. 

Eesti juubeli ja kultuuripärandi aas-
ta puhul tehakse korda veel hulk kohti 
vana- ja südalinnas: Toompea tugimüür 
Stenbocki maja juures, Mayeri trepp 
Vabaduse väljakul, Liivi sõja aegse 
mälestusmärgi (Tallinna vanima!) plats 

Marta tänaval, Pika Hermanni torni 
juurest Toomparki viiv trepp ja sellega 
külgnevad tugimüürid. Samuti käib et-
tevalmistus Tallinna suurima, Skåne 
bastioni korrastamiseks järgnevatel 
aastatel. 

Toompea tugimüür Kitseaia kohal seisab eelmisest nädalast tellingutes.

Jaan Koort 1913. aastal kunstinäitusel Tallinna Suurgildi hoones.

Jaan Koorti „Metskits” Nunne tänavas.
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Endla lasteaia kauase hea õpetaja 

TIINA ALJOŠKINA
ootamatust lahkumisest jääb korvamatu tühjus. 

Südamlik kaastunne lähedastele ja lasteaiaperele.

Kesklinna valitsus

Koolivaheaeg pakub põnevat tegevust

Kevadised terviseüritused noortele 

Kesklinna noortekeskus läbi noorte silmade

Arendavaid ja lõbusaid ettevõtmisi 
korraldavad nii huvikoolid, muuseu-
mid, noortekeskused kui ka teised 
noorte vaba aega sisustavad asu-
tused. Nagu igal koolivaheajal, on 
seekordki kavas linnalaagrid, mis 
stardivad 23. aprillist ning kesken-
duvad erinevatele teemadele alus-
tades loodusest ja lõpetades sport-
like laagritega. Oodatud on lapsed 
alates seitsmendast eluaastast.  

Koolivaheaja kavaga saab tut-
vuda Tallinna noorteinfo lehel www.
tallinn.ee/koolivaheaeg. Teavet 
koondab ja vahendab Tallinna spor-
di- ja noorsooamet. 

Sari sai alguse terviseteemaliste 
jututubadega, kus räägitakse läbi-
põlemisest ning jagatakse nippe 
selle ennetamiseks ja pingetega 
toimetulekuks. Ühtlasi tutvustatak-
se lihtsaid võimalusi igapäevaseks 
liikumisharrastuseks ja jagatakse 
tervikliku toitumise nõu. Abilinnapea 
Vadim Belobrovtsevi sõnul tahetakse 
vaimsele tervisele keskendunud ter-

viseüritustega kevadisel eksamieel-
sel ajal noortele meelde tuletada, kui 
oluline on stressirohkel ajal liikuda, 
tervislikult toituda ja puhata.

Sarja lõpetavad varasuvised 
treeningud, kus saab tutvuda mit-
mesuguste liikumisvõimalustega. 
Üritused vältavad kuni juunini ning 
on suunatud noortele alates 16. 
eluaastast. Kogemusi ja õppetunde 

stressist ja läbipõlemisest jagavad 
noored ise, nõu annavad ka eks-
perdid. 

Noorte tervisesarja kava leiab 
Tallinna noorteinfo veebilehelt 
www.tallinn.ee/noorte-tervisesari. 
Üritustel osalemine on tasuta, kuid 
vajalik on eelregistreerimine. Sarja 
peakorraldaja on Tallinna spordi- ja 
noorsooamet.

Kesklinna noortekeskus jälgib tä-
helepanelikult muutusi oma siht-
rühmas. Mõtlesime uurida, kuidas 
keskust nähakse.

Keskust külastavad peamiselt 
9–11-aastased noored, enamjaolt 
poisid, kuid käib ka palju tüdrukuid. 
Enamasti käivad Kesklinna noorte-
keskuses 21. kooli õpilased. See 
kool on keskuse lähedal, noortel on 
hea üle tee meid külastada. Tullakse 
aga ka teistest linnaosadest, näiteks 
Lasnamäelt ja Põhja-Tallinnast. 

Saime palju tagasisidet, mis 
lubas järeldada, et noortele meeldib 
keskuses käia, sest nad saavad siin 
sõpradega aega veeta ning siin pole 
igav. Samuti meeldivad noortele 
meie keskuse töötajad, keda hinna-
takse kui väga rõõmsaid, abivalmis 
ja sõbralikke. Toodi välja, et noor-
tekeskuses on võimalik rahulikult 
õppida, kui selleks soov.

Väga meelepärased on noortele 
tegevused, mida siin korraldatakse. 
Lemmikud on erinevad turniirid, 
nagu õhuhoki ja pingpong, samuti 
LegoLabor, kus on võimalik mees-
konnana erinevaid ülesandeid täita 
ning vastavalt etteantud ülesande-
le mõni ehitis koos välja mõelda 

ja valmis teha. Hiljem saavad kõik 
osalejad auhinnad. Väga meeldib 
noortele meie keskuse PlayStation, 
millega saab mängida ja võistlusi 
korraldada. Veel on meelepärased 
kokkamispäev, karaoke, diskoõh-
tud, Just Dance ning tüdrukute ja 
poiste päev.

Noored jagasid meiega oma 
mõtteid, mida võiks keskuses muu-
ta ja tegevustesse lisada. Suurim 
soov oli, et tihedamini toimuks 
noorteka öö, mida oleme korralda-
nud seni vaid korra. Kuna üritus oli 
ülimalt populaarne, siis planeerime 
seda oma tegevuskavasse tiheda-
mini.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et 

noored, kes meie juures käivad, 
on meie tööga rahul ja neile meel-
dib siin. Seda näitab ka see, et nad 
veedavad meie keskuses iga päev 
palju aega ning võtavad kaasa oma 
sõpru ja tuttavaid. 

Kui sina ei ole veel Kesklinna 
noortekeskust külastanud, siis oo-
tame sind esmaspäevast reedeni 
kell 14–20 aadressil Raua 23. Roh-
kem infot Facebookis ja Instagra-
mis @tallinnanoored.

Aprillis alanud terviseüritustel tutvustatakse noortele 
eluviise, mis aitavad stressi ja emotsioonidega toime tulla. 

Balletistuudio Noor Ballett Fouetté 
tantsijad. Foto: Harry Tiits

Õnneliis Salus 
Reelika Ivenkova  
Jevgenia Špiljova

noorsootöötajad 

Sipsikul oli sünnipäev

Esmaspäev oli teatripäev, kui min-
di kogu lasteaiaga Vene Teatrisse 
vaatama Rakvere Teatri  etendust 
„Timbu-Limbu”.

Teisipäev oli teemapäev: lapsed 
said omal valikul tegutseda nuti-
vahenditega eri töötubades. Ühes 
näitas õpetaja Agne Ruben, kuidas 
BeeBot sünnipäevatorti teeb; teises 
juhendasid õpetajad Loolo Treial ja 
Getter Saaroja BluBot’i nutika sünni-
päevakaardi joonistamist; õpetajad 
Siiri Pentus ja Leila Toit omakorda 
tutvustasid, kuidas OzoBot nutirajal 
liikuma panna; õpetaja Tage Kosk 
juhendas tahvelarvuti toel tähejah-
ti ja õpetaja Grete Kuuda tuvastas 
Smart tahvli abil, kes on Sipsik.

Kolmapäev oli emakeelepäev, 
mil iga rühm valis nende arvates 
kõige ilusama sõna. Kokku saadi 
kuus sõna: linnukene, lumi, tore, 
emme, nunnu ja kell. Neid sõnu 
kasutades koostas iga rühm luule-
tuse, mille esitas emakeelehommi-

kul oma lasteaiakaaslastele. Kuue 
rühma ilusamast sõnast valiti ka 
lasteaia Sipsik kõige ilusam sõna 
2018 – emme.

Neljapäev oli spordipäev. Lap-
sed liikusid lasteaia siseterviserajal 
erinevate metsloomade kõndi, jook-
su või hüppeid matkides. Kõige- 
pealt oli vaja proovile panna oma 
nutioskus, et QR-koodiga üles lei-
da ja meelde jätta, milline on siili, 
orava, jänese, karu, kopra ja rebase 
jälg. Seejärel asuti mööda rajatähi-
seid läbi kogu lasteaia liikuma. Tore 
oli end sportlikult pingutada, edas-
pidi ja tagurpidi, trepist üles ja alla 
liikuda, kahel ja ühel jalal hüpata, 
ruumides orienteeruda. Lõpetuseks 
said kõik lapsed oma liikumis- 
kalendrisse ühe kleepsu. 

Reede oli kokanduspäev ja kõi-
kides rühmades valmistati Sipsikule 
omanäolised ja isuäratavad küpsi-
setordid, mis kaunistati Sipsiku ja 
Eesti Vabariik 100 teemal. Seetõttu 

olid tordid, mida õhtul lapsevane-
matega jagati, sinimustvalged. 

Õhtupoolse sünnipäevapeo ju-
hatasid sisse õpetajad Kärt, Loolo 
ja Kaisa, kes esitasid lastele oma-
loomingulise lühinäidendi „Sipsiku 
sünnipäev”.  

Ja oligi käes õnnitluste aeg. 
Sipsik sai selgi aastal nii lastelt kui 
ka lapsevanematelt palju uusi pü-
hendusega raamatuid. Õnnitlejate 
seas oli samuti Kesklinna valitsus, 
kes kinkis Sipsikule uuendusliku 
vermikompostri, mis on väärt abi-
mees biojäätmete taaskasutamisel 
ja töötab vihmaussikasvandusena. 
Siinkohal tänab Sipsik nii Kesklinna 
valitsust kui ka lapsevanemaid kingi- 
tuste ja rõõmsa sünnipäevameele- 
olu eest!

Sünnipäevanädalast koostas ülevaate

Lasteaed Sipsik tähistas oma 14. sünnipäeva terve nädala.

Ene Hein

lasteaia Sipsik õppejuhataja 

Õpetaja Kärt Tagel on Sipsiku rollis, õpetaja Loolo Treial – Anu ja muusikaõpetaja Kaisa Rindberg on Mart.

Kevadvaheajal 21. aprillist 1. maini toimub Tallinna 
koolilastele palju vahvaid üritusi.

LegoLabor 
noortekeskuses.
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Капитальный ремонт улицы Гон-
сиори начался уже в прошлом 
году, когда на ее ласнамяэском на-
правлении начали сооружать пар-
ковочную площадку «Паркуйся и 
поезжай». Теперь пришла очередь 
улицы Тюрнпу и фронт работ пере-
местился в сторону к центру горо-
да. В конце мая на улице Гонсиори 
будет перекрыто движение на от-
резке от улицы Пронкси до Лаагна 
теэ с прицелом на то, чтобы возоб-
новить движение уже к 1 сентября.
Кроме того, будут построены вело-
пешеходные дорожки, отремонти-
рован целый ряд улиц и тротуаров. 
Более подробный обзор работ 
представлен в помещенной ниже 
таблице (см. также карту на стр. 3).

Финансируемые за счет за-
рубежных средств инвестици-
онные проекты  капитального 
ремонта и реконструкции дорог:
• Строительство дороги Рейди, 

июнь 2018 – декабрь 2019
• Реконструкция улицы Гонсиори, 

январь 2018 – август 2019
• Развитие схемы движения 

между районом Ванасадам и 
центром города, проект   

     
Строительство велопешеходных 
дорожек:
• Дорожка вдоль озера Юлеми-

сте (Леннуяама теэ – Вана-Тарту 
мнт), апрель - июль

• Дорожка, соединяющая Филь-
три теэ с Кадриоргом и терми-
налом общественного транс-
порта в Юлемисте, проект

• Дорожка в районе порта на от-
резке ул. Каларанна – Рейди 
теэ, проект 

Реконструкция и капитальный 
ремонт дорог, не поддерживае-
мые зарубежным финансирова-
нием:

• Реконструкция ул. Юурдевео 
(Пярну мнт – ул. Тюри),   апрель 
– сентябрь

• Реконструкция ул. Тюри (ул. 
Юурдевео – ул. Саку), апрель – 
сентябрь

• Строительство подъездной до-
роги к стадиону «Калев»

• Реконструкция перекрестка ул. 
Каласадама и бульвара Пыхья,     
апрель – июль

• Реконструкция Вана-Пирита 
теэ, май – октябрь

• Реконструкция ул. Херне, май – 
август

Проектировочные работы по-
следующих лет апрель – де-
кабрь
• Проект реконструкции ул. Роо-

зикрантси
• Проект реконструкции ул. Поска 

(ул. Весивярава – Нарва мнт)
• Проект реконструкции ул. Кой-

ду (Палдиски мнт – ул. Эндла)
• Проект реконструкции ул. Суве
• Проект реконструкции дренаж-

ной системы берега Лебединого 
пруда со стороны ул. Крейц-
вальди

• Проектирование пандуса 
между ул. Вейценберги и ул. 
Мяэкалда

• Составление особых условий 
по сохранению исторического  
своеобразия нижнего сада пар-
ка Кадриорг (в т.ч. историче-
ский фонтан)

• Проект реконструкции ул. Яко-
би

• Проект реконструкции ул. Кауба 
и ул. Кеава

 
Восстановительный ремонт 
дорог  
• ул. Гонсиори (ул. Манеэжи – ул. 

Лайкмаа), май – август
• ул. А. Вейценберги (ул. Я. Поска 

–  ул. Мяэкалда), май – август
• Объекты, на которых работы 

ведутся с 2017 года:  
• Восстановительный ремонт ул. 

Гильди, апрель – июнь
  
План ремонта внутрикварталь-
ных дорог и тротуаров на 2018 
год:
• Тротуар вдоль Нарва мнт (Уус-

Садама – ул. Я. Поска) в на-
правлении от центра города,                 

июнь – август
• ул. Торми, июнь – август
• Тупиковая часть ул. Весивяра-

ва, дома 30–36, апрель – июль
• Приведение в порядок лест-

ницы Кадриоргского дворца со 
стороны моря, апрель – июль

• Укрепление облицовки гра-
нитными плитами ул. Харью, 
апрель – июль

• ул. Выльви (ул. Иманта, Вана-
Лийвамяэ и Вяйке-Лийвамяэ), 
апрель – июль

• Подъездная дорожка к детско-
му саду на ул. Саку, 7, апрель 
– июль

• Тротуары на ул. Кристийна (ул. 
Луха – ул. Койду), апрель –  
июль

• ул. Лятте вместе с дорогой, сое-
диняющей с ул. Аллика, апрель 
– июль

План инвестиций в благоустрой-
ство следующих объектов в 2018 
году: 
• Реконструкция парка Таммсаа-

ре, январь – июль
• Приведение в порядок Епи-

скопского сада, апрель – июль

Дорожные работы в районе Кесклинн в текущем году
Текущий и следующий год в Кесклинне пройдут под знаком ремонта 
дорог, после завершения которого условия движения в Таллинне заметно 
улучшатся.

XXI век изменил наше видение того, что представляют собой права каждого из нас. 
Наряду с правами, существование которых по крайней мере теоретически призна-
но на протяжении уже столетий (например, право на жизнь, свободу, защиту, спра-
ведливое обращение и т.д.), в последнее время все чаще говорят о новых правах.  
В наши дни считается, что у людей есть право на эффективное управление со сторо-
ны государства, на пользование интернетом, на жизнь в чистой окружающей среде. 
А в современном городе мы должны признать, что у каждого из нас должно быть 
право на домашний парк.

Суть права на домашний парк очень проста. Если ты живешь в городе, то побли-
зости от твоего дома должен быть парк, сквер или зеленая зона, до которой можно 
добраться пешком минут за 10. Там должна быть возможность посидеть, провести 
спокойно время, может быть, поиграть или заняться спортом. Важнее всего, чтобы 
возможность побывать на природе не превращалась в привилегию для избранных, 
а была бы доступна всем вне зависимости от возраста, особых потребностей или 
социально-экономического статуса.

Конечно, мы не отыщем положений о праве на домашний парк в Европейской 
конвенции по правам человека, Конституции Эстонской Республики или уставе 
города Таллинна. Речь идет о простом и понятном принципе, который все больше 
укореняется в повседневной коммунальной и экологической политике Таллинна. 
Следуя этой логике, например, на конец лета запланировано открыть для горожан 
доступ  в Козий сад на улице Нунне, что предполагает строительство там лестниц  
и установку скамеек. Действуя в том же духе, управа части города планирует в на-
чале лета привести в порядок зеленую зону мемориала на улице Марта, чтобы у 
жителей района Китсекюла появился бы свой маленький парк.

Не менее важна и толока, организуемая в части города на бывшем еврейском 
кладбище по адресу Магазини, 27. Мы приглашаем туда 4 мая в 16 часов всех мест-
ных жителей, чтобы вместе привести в порядок эту заброшенную территорию и за-
одно подумать о том, как можно было бы передать ее в распоряжение горожан, 
сохранив при этом историческую ценность этого объекта.

Самый важный для города день – День Таллинна 15 мая – также связан с пар-
ками: в этот день будет открыт первый этап реконструируемого парка Таммсааре, 
площадка Уус тург. В котором часу и как именно состоится церемония открытия, 
будет объявлено непосредственно перед Днем Таллинна. Несомненно то, что все 
большему числу жителей обеспечивается право на парк поблизости от дома. Наде-
емся, что уже через несколько лет у каждого жителя Кесклинна появится возмож-
ность добраться до зеленой зоны самое большее за 10 минут.

Право на домашний парк

Следующий номер газеты Kesklinna Sõnumid выйдет 18 мая.

Владимир Свет

старейшина Кесклинна

В субботу, 21 апреля, Рийгикогу отме-
чает свою 99-ю годовщину традицион-
ным днем открытых дверей. 

День начнется с приветствия спике-
ра Рийгикогу Эйки Нестора и концерта с 
балкона замка Тоомпеа. В замке Тоомпеа 
пройдут экскурсии, в кабинетах фракций 
можно будет встретиться с депутатами, 
а во время инфочаса – задать вопросы 
членам правительства. В кафе депутаты 
Рийгикогу обсудят будущее Эстонской 
Республики, празднующей свое столетие. 

В год культурного наследия гости 
смогут окунуться в прошлое, посетив те-
матические семинары Эстонского музея 

под открытым небом. Морской музей 
Эстонии и Летная гавань представят про-
ект «Сто лет под килем». В «Детской респу-
блике» Эстонского исторического музея 
вместе с друзьями можно будет создать 
государство своей мечты и ознакомиться 
с классикой эстонской мультипликации. 

В мнемовикторине «Эстонской Ре-
спублике – 100» примут участие коман-
ды школьников и депутатов Рийгикогу. 
Mожно будет посетить и башню «Длинный 
Герман». День завершится концертом 
фольклорной музыки. Все мероприятия 
– бесплатно. Рийгикогу можно посетить с 
11:00 до 16:00. До встречи на Тоомпеа!

Рийгикогу приглашает на день 
открытых дверей Живущие в одиночестве и нуждающиеся в 

помощи пенсионеры района Кесклинн полу-
чат от районной управы практичный пакет 
помощи. 

«Управа Кесклинна вскоре начнет распре-
делять пакеты помощи одиноко живущим и 

нуждающимся в помощи пенсионерам, чтобы 
поддержать их в бытовой жизни, – пояснил 
старейшина Кесклинна Владимир Свет. – Мы 
попросили до 30 апреля сообщить о себе тех 
людей в нашем районе, которым понадобится 
такая помощь. Их соседи, знакомые и род-
ственники тоже могут сообщить об одиноких 
пенсионерах».  

По словам Света, управа Кесклинна уже 
получила за несколько дней активную об-
ратную связь. «Нам известно несколько сотен 
одиноких пенсионеров, но, очевидно, в районе 
Кесклинн их больше. Мы постараемся прийти к 
как можно большему числу людей и сделаем 
все от себя зависящее, чтобы не оставить без 
внимания никого из одиноких, нуждающихся 
в помощи пенсионеров», – сказал старейшина 

Кесклинна. В пакеты, раздаваемые пенсионе-
рам, предполагается положить только необхо-
димые в домашнем хозяйстве товары. «Тем са-
мым мы хотим помочь тем, кто получит пакет, 
улучшить свою бытовую ситуацию, сэкономив 
деньги на другие покупки, – обосновал Свет. – 
Мы положим в пакет также информационные 
материалы, в которых рассказывается о воз-
можностях сохранения здоровья и проведения 
досуга». 

По словам старейшины Кесклинна, проект 
пакетов помощи является частью общегород-
ского Месячника сердца, осуществляют проект 
по примеру коллег из управы района Пыхья-
Таллинн. Управа Кесклинна при содействии до-
бровольцев начнет доставлять пакеты помощи 
пенсионерам в мае. 

Одиноко живущий пенсионер получит помощь 
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Молодежный центр Кесклинна 
внимательно следит за измене-
ниями своей целевой группы. Мы 
решили узнать, что думают о нас. 

Центр посещают в основном 
подростки в возрасте 9-11 лет, из 
которых больше мальчиков, чем 
девочек. В основном приходят ре-
бята из 21-й школы, потому что она 
находится близко к молодежному 
центру, и им удобно после уроков 
приходить к нам в гости. Однако у 
нас бывает также молодежь из дру-
гих районов города, например из 
Ласнамяэ и Пыхья-Таллинна.

Мы получили много коммен-
тариев и пришли к выводу, что 
ребятам нравится посещать наш 
молодежный центр, ведь здесь они 
могут весело провести время с дру-
зьями. Подростки отмечают также 
молодежных работников, которые, 
по их мнению, очень веселые, дру-
желюбные и всегда готовы прийти 
на помощь. Также они добавили, 
что в молодежном центре есть воз-
можность выполнить школьные 
домашние задания в спокойной об-
становке.

Ребятам нравятся разнообраз-
ные мероприятия молодежного 
центра. Самыми любимыми явля-
ются различные турниры: пинг-понг, 
воздушный хоккей, а также соревно-
вания по лего-конструированию, где 
команды выполняют разные зада-
ния и создают конструкции из лего. 
Все участники турниров получают 

призы. Также ребятам нравится, что 
в молодежном центре есть игровая 
приставка Play Station, в которую они 
могут играть и даже соревноваться. 
Вдобавок всем запомнились раз-
личные мероприятия: кулинарный 
день, караоке, молодежные диско-
теки, день девочек и мальчиков и 
так далее.

Ребята поделились своими мыс-
лями о том, что можно было бы из-
менить или добавить в молодежном 
центре. Больше всего они желают, 
чтобы чаще проводилась «Ночь в 
молодежном центре», которая пока 
что была организована всего один 
раз. Так как ребятам очень понрави-
лось это мероприятие, мы планиру-
ем его повторить.

В заключение можно сказать, 
что молодежь, которая посещает 

наш молодежный центр, довольна 
нашей работой, и ей действительно 
нравится проводить здесь время. 
Это подтверждается также тем, что 
ребята приходят сюда каждый день 
и приводят своих друзей и знако-
мых.

Если ты еще ни разу не был в мо-
лодежном центре Кесклинна, то мы 
ждем тебя с понедельника по пят-
ницу с 14:00 до 20:00, по адресу ул. 
Рауа, 23. Больше информации о нас 
можно узнать в Facebook и Instagram 
@tallinnanoored.

Молодежный центр Кесклинна 
глазами молодежи

В молодежную программу Дня Тал-
линна, который состоится 15 мая, 
внесут свой вклад и сами молодые 
люди.

Молодежь из НКО Spordicom про-
ведет утреннее ориентирование, на 
которое приглашаются как ученики, 
так и все заинтересованные. 4-кило-
метровая трасса соревнований на-
чинается за Горхоллом и в основном 
проходит по морскому побережью. 
Старты даются в промежуток време-
ни с 9 до 15, на прохождение трассы 

уйдет примерно 40 минут. Участвуют 
команды из трёх человек, у которых 
должен быть как минимум один 
смартфон с подключением к интерне-
ту и геолокатором. 

Регистрация и дополнитель-
ная информация: www.tallinn.ee/
hommik.

Любители фотографии вместе с 
молодыми фотографами из объеди-
нения Photowalk Estonia смогут на-
сладиться Ласнамяэ через объектив 
фотокамеры. Первая фотопрогулка 

начнется в 16.00 в парке Паэ и вторая 
в 18.00 по адресу Юмера, 35. Обе про-
гулки длятся час-полтора, у участни-
ков должна быть с собой только под-
ходящая фототехника.  

Объединение Photowalk Estonia 
организует cовместные фотовылазки 
и сотрудничало со многими парт- 
нерами в Тарту, Валга и Вильянди, 
чтобы проходить в недоступные для 
широкой публики места.   

Регистрация и дополнительная 
информация: www.tallinn.ee/fotoretk. 

Начиная с 1 апреля для ходатайства о пособии по рож-
дению ребенка следует обратиться в департамент за-
писи актов гражданского состояния.

Если до сих пор ходатайство о пособии по рождению 
ребенка можно было представлять в отдел социального 
обеспечения районной управы или в Таллиннский депар-
тамент записи актов гражданского состояния, то с начала 
этого месяца ходатайства о пособии по рождению как не-
скольких детей, так и одного ребенка рассматривает толь-
ко департамент записи актов гражданского состояния. По 
словам вице-мэра Тыниса Мёльдера, изменение учреж-
дения, занимающегося пособиями по рождению ребенка, 
поможет сокращению бюрократии и снижению нагрузки 
на районные отделы социального обеспечения.  

«В департаменте записи актов гражданского состоя-
ния регистрируются имена детей и там же очень удобно 

сразу подать ходатайство о пособии по рождению ребенка. 
Большинство ходатайств представляют через электронную 
среду и там возможно также в дальнейшем ходатайство-
вать о пособии по рождению», – разъяснил Мёльдер. 

Заявления на бумажном носителе следует принести 
в департамент записи актов гражданского состояния по 
адресу Пярнуское шоссе, 67, комната 109. Подробную ин-
формацию можно узнать на домашней странице города 
Таллинна или по телефону 645 7488. Часы приема депар-
тамента записи актов гражданского состояния по поне-
дельникам с 8.15 до 18.00, по вторникам с 13.00 до 17.00, 
по средам и четвергам с 8.15 до 17.00 и по пятницам с  8.15 
до 13.00.

Согласно новому постановлению, для получения посо-
бия больше не требуется представлять справку о беремен-
ности. 

На оздоровительных мероприя-
тиях, начавшихся в апреле, моло-
дежь знакомят с образом жизни, 
который помогает справляться со 
стрессом и эмоциями. 

Серия началась беседами на тему 
здоровья, где говорят о выгорании и 
предлагают способы его профилак-
тики и приемы того, как справиться 
с напряжением. Одновременно зна-
комят с простыми возможностями 
увеличить ежедневные занятия 
движением, а также дают советы по 
здоровому питанию. По словам вице-
мэра Вадима Белобровцева, проводя 

оздоровительные мероприятия, ори-
ентированные на духовное здоровье, 
хотят напомнить молодым людям 
в весеннее время перед экзамена-
ми, как важно в стрессовый период 
двигаться, правильно питаться и от-
дыхать.  

Серию завершают ранние лет-
ние тренировки, где можно позна-
комиться с различными возмож-
ностями двигательной активности. 
Мероприятия продлятся до июня и 
адресованы молодежи начиная от 16 
лет. Опытом и уроками, связанными 
с выгоранием и стрессом, поделятся 

сами молодые люди. Совет дадут 
также эксперты, например блогер 
по теме здорового образа жизни и 
здоровья Мерилин Таймре (Paljas 
Porgand).

Программа серии молодежных 
оздоровительных мероприятий нахо-
дится на веб-странице молодежной 
информации Таллинна www.tallinn.
ee/noorte-tervisesari. Участие в меро-
приятии бесплатное, но необходима 
предварительная регистрация. Глав-
ным организатором серии является 
Таллиннский департамент по делам 
молодежи и спорта. 

Во время весенних каникул с 21 
апреля до 1 мая для таллиннских 
школьников состоится много от-
личных мероприятий. 

Развивающие и веселые ме-
роприятия организуют как школы 
по интересам, музеи, молодежные 
центры, так и другие учреждения, 
занимающиеся организацией содер-
жательного досуга для молодежи. 
Как и в любые школьные каникулы, 
на этот раз тоже запланированы го-
родские лагеря, которые стартуют 23 
апреля и будут связаны с различной 
тематикой, начиная от природы и 
заканчивая спортивными лагерями. 
Ожидаются для участия дети от 7 лет. 

С программой школьных кани-

кул можно ознакомиться на странице 
молодежной информации Таллинна  
www.tallinn.ee/koolivaheaeg. Инфор-

мацию собирает и передает Таллинн-
ский департамент по делам молоде-
жи и спорта. 

Молодежь внесет свой вклад в программу Дня Таллинна

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

Весенние оздоровительные мероприятия для молодежи

На каникулах предлагаются  
интересные занятия

Отвечает член районного совета  Кесклинна НАТАЛИЯ МАЛЛЕУС
3 ВОПРОСА

1. Что вы как член районного совета 
установили для себя приоритетом? 

Я не первый раз  избираюсь в районный совет, 
который прежде носил название администра-
тивного совета. То ли дело в смене названия, 
то ли подули новые общественные ветры, но 
нынешний состав совета меньше зациклен на 
своей партийной принадлежности, а больше 
ориентирован на решение общих для района 
проблем. И это хорошо и правильно. Учиты-
вая, что в совете представители разных про-
фессий и сфер  деятельности, нам легче будет 
вырабатывать консенсус, поскольку компе-
тенция каждого из членов совета позволяет 
ему быть хорошим экспертом. Я очень рас-
считываю на добрую волю коллег, например, 
в вопросе детальных планировок. У совета нет 
права наложить вето на ту или иную построй-
ку, но мы можем высказать мнение по поводу, 

например, этажности. Для центра города это 
очень важно. 

2. Что в районе Кесклинн хорошо, а что 
вам хотелось бы изменить?

Старая народная мудрость гласит – хочешь 
больше узнать о новом месте, посети кладби-
ще и рынок. Кладбище Сизелинна может мно-
го рассказать о нашей истории, оно в хорошем 
состоянии, и здесь стыдиться нечего. Чего 
не скажешь о Центральном рынке. К плюсу 
можно отнести прилегающие дороги, приве-
денные в порядок за последние годы. Все, что 
относится к понятию рынка, в большом мину-
се.  Центральный рынок ждет реконструкции 
по примеру рынка Балтийского вокзала. Он 
может и должен стать привлекательной тор-
говой площадкой в сердце города, где будет 
уютно как покупателям, так и продавцам. И 

совет района, уверена, станет следить за тем, 
как будет реализовываться этот проект, чтобы 
через четыре года не разочаровать горожан. 
Еще один большой проект для нашего района 
– Peatänav (главная улица). Изменения, кото-
рые коснутся участков Пярнуского и Нарвского 
шоссе, создадут совершенно новое, современ-
ное городское пространство. Работы, которые 
ведутся сейчас в парке Таммсааре, – это «пер-
вая ласточка» к обновлению городской среды 
вдоль одной из самых загруженных городских 
магистралей. Транспорта станет меньше, ме-
ста для пешеходов – больше. 

3. Какова ваша личная связь с районом 
Кесклинн?

Мои немногочисленные места работы всегда 
были связаны с районом Кесклинн – после 
окончания политехнического института я ра-

ботала в одном из институтов Академии наук, 
затем ЭТВ – старое здание на Гонсиори, новое 
на Фельманни. Продюсерская компания, где 
производятся «Новости Эстонии» ПБК, – это 
тоже центр города. А теперь Дом Стенбока, 
Старый город. Поскольку значимая и зачастую 
самая интересная и яркая часть нашей жизни 
связана с работой, то я могу причислить себя к 
«старожилам». Как журналисту и долгое вре-
мя ведущей телепрограммы «Ваша столица» 
на ПБК, мне приходилось много рассказывать 
в городских новостях о жизни города, в том 
числе центральной части Таллинна. И о домах-
призраках, и о проблемах с парковками, и о 
плохих дорогах, и о закрывающихся малень-
ких продуктовых магазинах. К счастью, мно-
гие из этих вопросов решаются в интересах 
горожан. А дело районного совета – постоянно 
держать руку на пульсе этих интересов.

Танцоры балетной студии  Noor Ballett Fouetté. 
Автор фото: Харри Тийтс.

Ыннелийс Салус,  
Реэлика Ивенкова,  
Евгения Шпилева  

молодежные работники 

Вечер культуры в молодежном центре. 
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Фонтаны с древних времен были важным 
элементом садово-паркового  дизайна, а 
также  публичного городского пространства. 

10-й Таллиннский цветочный фе-
стиваль состоится в год юбилея 
Эстонской Республики и Кадриорг-
ского парка.

Город Таллинн и учреждение 
Kadrioru Park организуют в парке 
Башенной площади с 25 мая по 24 
августа десятый по счету между-
народный цветочный фестиваль. 
Темы инспирированы 100-летием 
Эстонского государства и 300-лети-
ем Кадриоргского парка. По словам 

руководителя Kadrioru Park Айна 
Ярве, троекратно юбилейный 2018 
год богат событиями, и в парке Ба-
шенной площади ожидается особое 
разноцветье  созданных на высоком 
уровне садово-паркового искусства 
композиций на темы «Пожелание 
счастья на языке цветов» и «Отраже-
ние истории в саду». 

О желании участвовать сообщи-
ли восемь иностранных государств: 
Финляндию представляют садовни-

ки городов Хельсинки, Котка и Ке-
рава, прибудут участники из Китая, 
Венгрии, Латвии, Белоруссии, Гер-
мании, России и впервые из Турции. 
Из Эстонии ожидаются Ряпинаская 
школа садоводства, Коплиское про-
фессиональное училище, Хийумаа- 
ское профессиональное училище 
(народный любимец прошлого года) 
и в дополнение более десяти садо-
водческих фирм или частных лиц.  

Среди квартирных товариществ, участвовавших в 
конкурсах «Фасады – в порядок!» и «Приведем дво-
ры в порядок», выбраны лучшие.

Премию в размере 4000 евро за приведение в по-
рядок фасадов было решено разделить между четырьмя 
квартирными товариществами, одно из которых из рай-
она Кесклинн – квартирное товарищество Э. Вийральти 7, 
заслужившее одинаковую с тремя остальными премию 
1000 евро.   

На премию «Приведем дворы в порядок» управы 
районов представили в целом 19 кандидатов, из которых 
были выбраны три лучших, в том числе к/т Каппели 4 из 

района Кесклинн. В награду – также премия 1000 евро. 
Квартирное товарищество Каппели 4 в 2017 году 

привело в порядок всю дворовую территорию, зону 
между зданиями и сараями, находящимися на участке, 
превратили в парковочную зону, используя различные 
каменные покрытия, реконструировали крышу вспо-
могательного здания, создали из древесины место для 
проведения досуга, привели в порядок въездную дорогу 
и улучшили озеленение. Общая стоимость работ соста-
вила 22 896 евро, пособие было выделено в размере 13 
737 евро. Квартирное товарищество получало пособие и 
в 2010 году. 

Первоначально фонтаны являлись 
чисто функциональными объекта-
ми, их использовали для удовлетво-
рения потребностей жителей в воде 
– для получения питьевой воды, а 
также как места для купания и мы-
тья. Отдавая дань благодарности 
строителям, фонтаны дополняли  
различными элементами. В Риме их 
в основном украшали бронзовыми 
изваяниями животных или стату-
ями героев, либо высеченными из 
камня масками. В Средние века при 
оформлении садов с помощью фон-
танов создавали имитацию райского 
сада. Король Франции Людовик XIV 
фонтанами садов Версаля создал ал-
легорию своей власти над природой. 
В XVII и XVIII веках декоративные 
фонтаны римского барокко обозна-
чали  возвращение восстановлен-
ных римских акведуков. А к концу 
XIX века фонтаны стали чисто де-
коративным элементом. И сегодня 
они служат украшением городских 
парков и площадей.

Таллинн тоже славится своими 
фонтанами: всего в городе насчи-
тывается 42 принадлежащих горо-
ду фонтана, которые обслуживает 
учреждение Kadrioru Park. В Кадри-
оргском парке, празднующем в этом 
году свое 300-летие,  сегодня можно 
увидеть семь фонтанов. 

В Цветочном саду бьют три фон-
тана, самый роскошный из которых 
на вершине исторического каскада 
носит имя бронзового бога морей 
Нептуна. Автор скульптуры Мати 
Кармин. Изумительно красивый Ле-

бединый пруд, наряду с цветниками 
в узорах пояса народного костюма, 
солнечными часами и павильоном 
посреди пруда, украшают два вели-
колепных зрелищных фонтана. 

Впечатляющая картина откры-
вается уже от подножия Розовой 
горки, откуда виден фонтан с самой 
высокой в парке струей. Чуть более 
романтичным, с тихим журчанием 
воды и тенистым местом отдыха 
представляется треугольник Камен-
ного моста.

В Таллинне множество красивых 
и интересных фонтанов с высоко-
художественными скульптурами, 
большинство из которых располо-
жено в центре города. На Башенной 
площади можно увидеть  «Женщину 
с блюдом» работы скульптора Юхана 
Раудсеппа. У подножия  Мусумяги 

находятся «Мальчики с рыбой» – 
декоративная фонтанная скульпту-
ра одного из ведущих скульпторов 
Эстонии Вольдемара Меллика.

Сезон открытия фонтанов на-
чинается в конце апреля, когда за-
бьют струи воды в первых фонтанах. 
К Дню Таллинна, 15 мая, горожане 
смогут любоваться уже всеми сто-
личными фонтанами, каскадами и 
другими, менее крупными водоема-
ми. Осенью, с завершением сезона, 
фонтаны будут закрываться один 
за другим в обратном порядке – от 
окраинных к фонтанам в центре го-
рода.

 

В тихом скверике у подножия 
крепостной стены Тоомпеа уста-
новлена созданная скульптором 
Яаном Коортом «Косуля», в честь 
которой в народе это место окре-
стили Козьим садом.

 С прошлой недели прекрасная 
скульптура скрыта строительны-
ми лесами – начались работы по 
очистке и ремонту крепостной стены 
Тоомпеа. После завершения этих ра-
бот начнется реконструкция зеленой 
зоны, в ходе которой будут восста-
новлены исторические лестницы 
и пешеходные дорожки, а также 
расставлены заказанные управой 
Кесклинна скамейки.

В результате скверик должен 
напоминать тот, который был здесь 
десятилетия назад: в 1952 году на 
газоне были поставлены скамейки 
и построены лестницы, которые в 
1980-х годах ликвидировали, и у 
подножия холма Тоомпеа осталась 
в одиночестве лишь «Косуля», соз-
данная скульптором Яаном Коортом 
в 1927 году и украшающая зеленую 
зону с 1930 года. В прошлом году 
был подготовлен проект по вос-
становлению былой красоты этого 
участка, а также строительству но-
вой системы его освещения.

Приведением в порядок опор-

ной стены занимается предприятие 
Bau Ehitus Grupp, а Козий сад рекон-
струирует фирма OÜ Kivisilla. Работы 
планируется завершить к августу.

В рамках празднования юбилея 
Эстонской Республики и проведения 
года культурного наследия будут 
приведены в порядок и многие 
другие объекты в Старом городе и в 
центре Таллинна: крепостная стена 
Тоомпеа у Дома Стенбока, лестница 

Майера на площади Вабадузе, пло-
щадка памятника времен Ливон-
ской войны (старейшего в Таллинне!) 
на улице Марта, лестница, ведущая 
от башни «Длинный Герман» в Тоом- 
парк, и обрамляющие ее опорные 
стены. Также идет подготовка к при-
ведению в порядок в будущем году 
бастиона Скооне, крупнейшего в 
Таллинне.

Цветочный фестиваль отмечает юбилеи

Квартирные товарищества, достойные премии

Начинается сезон фонтанов

Козьему саду будет возвращен его 
исторический облик

Музей-библиотека парка Кадриорг в честь 300-летнего юбилея Кадриорга призывает поделиться старыми 
фотографиями из семейных альбомов и историями о парке и дворце. 
Копии фотографий нужны для исследования не столь далекого прошлого, оформления выставок и как иллюстра-
тивные материалы для лекций. Оригинальные фотографии останутся владельцам. 

Интерес представляют:
• фотографии людей на фоне объектов в парке и виды парка до 1995 года; 
• фотографии, сделанные до и после Второй мировой войны, а также воспоминания и рассказы того времени; 
• даты и авторы фотографий;
• истории и воспоминания о парке Кадриорг.

Сфотографируйте оригинальную фотографию, напишите к ней комментарий или историю и отправьте на адрес 
эл. почты muuseum@kadriorupark.ee. Большие файлы лучше загрузить в файлообменник (Google Drive, Dropbox, 
Wetransfer и т.п.) и переслать ссылку для скачивания фотографий. Если у вас много фотографий, пожалуйста, свя-
житесь с Элле Пент (muuseum@kadriorupark.ee, тел. +372 516 1207), договоритесь о встрече и приходите со своими 
сокровищами в музей-библиотеку парка Кадриорг! 

Сделайте подарок к 300-летию Кадриорга!
Крепостная стена Тоомпеа над Козьим садом с прошлой недели 
стоит в строительных лесах.

Пособие на экспертизу балконов и 
навесов позволит внести ясность 
в их техническое состояние и об-
ратить внимание на обеспечение 
безопасности, а также поддер-
жать совместную деятельность 
жильцов. 

На основании вступившего в 
силу в этом году порядка выдачи 
пособий на строительно-техниче-
скую экспертизу балконов и навесов, 
квартирные товарищества могут хо-
датайствовать о пособии до 70% от 
стоимости экспертизы, но не более 
1000 евро. При этом условием яв-
ляется, что экспертиза должна быть 
сделана не ранее 1 января 2018 года, 
она должна быть проведена компе-
тентным лицом и эксперт не должен 
быть связан с данным жилищем. В 
то же время многоквартирный дом 
должен быть построен и сдан в экс-
плуатацию до 1993 года, и эксперти-
за должна содержать предложения 
о том, как улучшить ситуацию, т. е. 
каковы должны быть следующие 
шаги квартирного товарищества.  

Квартирные товарищества мо-

гут ходатайствовать о пособии через 
Таллиннский регистр поддержки не-
коммерческой деятельности после 
того, как экспертиза будет готова. К 
заявке следует добавить копию экс-
пертного отчета, счет, отражающий 
стоимость экспертизы, и платеж-
ное поручение, подтверждающее 
его оплату,  а также доверенность, 
если заявку представляет уполно-
моченное лицо. Департамент го-
родского имущества контролирует 
соответствие требованиям ходатая 
и представленных документов и 
при необходимости запрашивает 
дополнительную информацию. Если 
все в порядке, пособие переводится 
на расчетный счет квартирного то-
варищества в течение 21 дня после 
удовлетворения ходатайства. 

Схема пособий была создана 
исходя из исследований, указываю-
щих на плохое или даже аварийное 
состояние балконов и навесов над 
входными дверями в многоквар-
тирных домах, построенных в 1960-
1990-х годах. 

Город Таллинн уже годами под-

держивал квартирные товарище-
ства через различные проекты – в 
течение 10 лет на сумму более 11 
млн евро в целом. Каждое такое 
пособие одновременно является 
шагом к улучшению городской сре-
ды. В этом году мы также будем про-
должать проекты «Приведем дворы 
в порядок», «Фасады – в порядок!» 
и «Зеленый двор». Продолжим и 
выделение городской земли квар-
тирным товариществам для облег-
чения проблем с парковкой. 

Квартирные товарищества получат 
пособия от города

Эха Вырк

вице-мэр 

Кристийна Кирсел

руководитель проекта Kadrioru Park 
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Государственные науки Развитие города в XXI веке 2 мая 2018 г. 14.00-15.30 Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

1

   № ФАКУЛЬТЕТ      ЛЕКТОР                      ЛЕКЦИИ                             ДАТА                           ВРЕМЯ             МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Андрей Новиков, вице-мэр Таллинна 
по вопросам городского планирования

Организуемые каждой весной точ-
ки сбора опасных отходов предна-
значены для приема от частных 
лиц отходов, появляющихся в до-
машних хозяйствах:
• свинцовые аккумуляторы (в т.ч. 

автомобильные), батарейки и ма-
ленькие аккумуляторы;

• старая электротехника и элек-
тронные приборы (старая быто-
вая техника);

• просроченные лекарства (до 2 кг 
на человека);

• краски, лаки, растворители и клеи 
(до 10 л);

• масла и смазочные материалы 
(до 20 л);

• абсорбенты, фильтровальные ма-
териалы, загрязненная ветошь, 
защитная одежда (до 10 кг);

• садовые ядохимикаты, остатки 
удобрений (до 10 кг или до 10 л);

• фото- и прочие бытовые химика-
ты (до 10 л);

• моющие вещества (до 10 л);
• содержащие ртуть отходы, в т.ч. 

ртутные лампы (до 2 кг);
• упаковка от опасных веществ, в 

т.ч. огнетушители (до 10 кг).

NB! Не принимаются авто-
мобильные покрышки, 

смешанные бытовые отходы, неком-
плектные электрические и электрон-
ные приборы и т. п. Учреждения и 
предприятия должны заключить 
прямые договоры о передаче своих 
отходов предприятиям по переработ-
ке отходов.

Точки сбора отходов в районе Кеск- 
линн в воскресенье, 6 мая:
• 10.00-10.20 перед Таллинн-Вяйке 

(рядом с заправкой Olerex Tondi);

• 10.30-10.50 на парковке на ул. 
Техника под виадуком Пярнуского 
шоссе;

• 11.00-11.20 перед Ууэ-Мааильма, 
4;

• 11.30-11.50 на перекрестке ул. 
Вайкне/Магазини;

• 12.00-12.20 перед ул. Юхкентали, 
12 (парковка у спортхолла «Ка-
лев»);

• 12.30-12.50 ул. Ластекоду/ул. Одра 
(рядом с ул. Ластекоду, 31а, возле 
контейнеров для упаковки);

• 13.00-13.20 напротив Torupilli 
Selver (ул. Весивярава, 37);

• 13.40-14.00 ул. Вяйке-Раннавя-
рава/ул. Уус (на парковке перед 
Музеем мин);

• 14.10-14.30 ул. Висмари/бульв. 
Тоомпуйстеэ (парковка).

Сбор опасных отходов

Время работы бюро обслуживания  
клиентов Больничной кассы
С апреля бюро обслуживания клиентов Больничной кассы в Таллинне,  
на ул. Ластекоду, 48 открыто:
по понедельникам 8.30–18.00
по вторникам, средам и четвергам 8.30–16.30
по пятницам 8.30–13.00

Изменилось также время ответов на звонки по  
инфотелефону Больничной кассы 669 6630:  
понедельник 8.30–18.00 
вторник, среда, четверг 8.30–16.30
пятница 8.30–14.00

Больничная касса Эстонии

Месячник благоустройства откро-
ется  кампанией чипирования по 
льготным ценам – «Чипируй, а не 
то потеряешь!»

Не прошедших чипирование 
собак и кошек в районе Кесклинн 
ожидают во время заключительно-
го мероприятия месячника благо-
устройства 12 мая с 12 до 15 часов 
возле площадки для выгула собак в 
Полицейском саду в палатке для чи-
пирования. Для зарегистрированных 
в Таллинне владельцев домашних 
животных стоимость процедуры все-
го 5 евро, для остальных – 10 евро, 
оплата только наличными деньгами. 

При себе необходимо иметь 
паспорт животного (его можно 
оформить и на месте), а также до-
кументы, удостоверяющие личность 
владельца. Собак следует приводить 
на чипирование на поводке и при не-
обходимости в наморднике, а кошек 
приносить в надежных транспорти-
ровочных контейнерах или сумках. 
Животных без поводка, принесенных 
за пазухой, не допускают к чипирова-
нию! На месте можно также зареги-

стрировать чип.
В середине июня состоится еще 

одна акция по чипированию у ворот 
Центрального рынка. Следите за ре-
кламными сообщениями на эту тему!

Кампанию проводят НКО 
Varjupaikad  и Таллиннский департа-
мент окружающей среды. Дополни-
тельную информацию можно найти 
по адресу www.tallinn.ee/lemmikloom  
или получить у Трийну Маанди по 
телефону 616 4004 или по эл. почте:  
Triinu.Maandi@tallinnlv.ee. Все содер-
жащиеся в Таллинне собаки и кошки 

должны пройти у ветеринара чипи-
рование, сами чипы должны быть 
зарегистрированы на портале taotlen.
tallinn.ee  или www.llr.ee/E-teenindus. 
Заводчики породистых животных не 
должны регистрировать с помощью 
чипов щенков и котят, это обязан-
ность владельца, поскольку именно 
таким образом животное можно 
увязать с его хозяином. Полезным 
будет также провести проверку реги-
страции – для этого достаточно вве-
сти номер чипа в электронную среду  
www.llr.ee/Looma-otsing. 

Чипировать кошек и собак!

Общая баня
Часовая баня
Часовой душ

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 
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LASTELE:
12.30 Pargijooks
13.30 Köievedu 
14.30 Pallilahing
15.30 Aarete jaht
Eesti Politsei.
Kadrioru ja Kalamaja 
lastemuuseum Miiamilla,
Mayeri Savistuudio meistriklass,
Tallinna Kunstikooli meistriklass.

MUUD PÕNEVAT:
Tallinna Linnamuuseum, Kiek in de Kök
Fotomuuseum, MTÜ Pesaleidja kiisudega
Hoovikohvikud
Tallinna Kesklinna Valitsuse infotelk

KASSISABA KEVADPAEV
KAVA: 
11:30 Kevadparaad
12.00 Kassisaba lipu heiskamine
12.15 Kassisaba Teadusmaailm,
12.15 Meero Laululapsed
13.00 Westholmi PLAYBOX
13.30 Briti suursaatkonna tort
13.45 Westholmi laululapsed
14.00 Õnneloos
14.35 Vanamuusika ansambel
15.00 Rahvatants Astra
15.30 AU Asko Künnap & Co
16.15 Estonian Dream Party Band
17.00 Juske ekskursioon

MTÜ Kassisaba
Selts esitleb:

laup. 5. mail
 11.30 – 17.00
FALGI PARGIS

KSS!

Õnne
loos!t

aja 
iamilla,

Õnnee
llllllllllllllooos!

Heategevuslike tasuta Heategevuslike tasuta 
neljapäeva-kontsertide sarineljapäeva-kontsertide sari

N  3. mai kell 18 E. Vilde majamuuseumN  3. mai kell 18 E. Vilde majamuuseum
    Kadriorg, Roheline aas 3Kadriorg, Roheline aas 3

N 10. mai kell 17 suurtükitorn Kiek in de Kök*N 10. mai kell 17 suurtükitorn Kiek in de Kök*
    Komandadi tee 2Komandadi tee 2

N 17. mai kell 18 A.Särevi korter-muuseum N 17. mai kell 18 A.Särevi korter-muuseum (teatrituba)**(teatrituba)**

    Kadriorg, Tina 23-13Kadriorg, Tina 23-13

  VALGUS TOOB RÕÕMU VALGUS TOOB RÕÕMU 
LAULAB LAULAB   

  Harald Jürgen Weiler (bariton)Harald Jürgen Weiler (bariton)

KLAVERIL KLAVERIL   

  Anneli MerelaidAnneli Merelaid

KAASTEGEVAD KAASTEGEVAD   

  erinevad üllatusesinejad-külalised erinevad üllatusesinejad-külalised 

Kavas valik kevadiselt hingelist ja kaunist klassikalist Kavas valik kevadiselt hingelist ja kaunist klassikalist 
muusikat (barokist romantismini), rahvalaulutöötlusi ja muusikat (barokist romantismini), rahvalaulutöötlusi ja 
Eesti leviklassikat.Eesti leviklassikat.

Kontserdid on tasuta.Kontserdid on tasuta.
Vabatahtlik annetus heategevuseks.Vabatahtlik annetus heategevuseks.

Muusikud koguvad koostöös Tallinna Vaimse Tervise Keskusega raha Muusikud koguvad koostöös Tallinna Vaimse Tervise Keskusega raha 
valgusteraapiakabineti sisustamiseks ja sinna spetsiaalsete teraapialampide valgusteraapiakabineti sisustamiseks ja sinna spetsiaalsete teraapialampide 
ostuks. Teie annetus aitab mõnd inimest, kes on mingil põhjusel kaotanud oma ostuks. Teie annetus aitab mõnd inimest, kes on mingil põhjusel kaotanud oma 
vaimses tasakaalus ning läbi valgusteraapia saame üheskoos aidata  tema meeleolu vaimses tasakaalus ning läbi valgusteraapia saame üheskoos aidata  tema meeleolu 
oluliselt parandada. Igaüks meist võib tegelikult seda teraapiat elus vajada. oluliselt parandada. Igaüks meist võib tegelikult seda teraapiat elus vajada. 
Seetõttu palume aidata, sest valgus toob rõõmu!Seetõttu palume aidata, sest valgus toob rõõmu!

*  Kiek in de Köki kontserdil tuleb lunastada muuseumipilet 6/4 eurot*  Kiek in de Köki kontserdil tuleb lunastada muuseumipilet 6/4 eurot
** ** A. Särevi teatrituppa palutakse kaasa võtta vahetusjalanõud – sussid või olla A. Särevi teatrituppa palutakse kaasa võtta vahetusjalanõud – sussid või olla 

mõnusaltmõnusalt sokkides, sest A. Särevile külla minna välisjalanõudega ei ole sünnis. sokkides, sest A. Särevile külla minna välisjalanõudega ei ole sünnis.

• Koolituse hind 60 €/inimene 

• Kaasa palume võtta isiklikud meigivahendid, 
meigieemaldaja ja näokreem. 

• Kohtade arv piiratud (kuni 8 inimest)

• Koolitaja Anita Porila

• Registreerimine maire@hopnerimaja.eu 

Praktiline meigikoolitus 
Kahel nädalavahetusel:

5. ja 6. mai kell 12–14
12. ja 13. mai kell 12–14

Sellel kursusel me ei püüdle ega otsi klassikalist 
iluideaali. Eesmärgiks on iga osaleja isikupära 
väljatoomine ning selle toetamine meigiga. 
Neljal päeval saab üle vaadatud sinu isiklik 
meigikott, jagatud soovitusi parimate vahendite 
soetamiseks. Õpid milline on just sinule sobilik 
kulmu- ja lainerijoon, kuidas modelleerida ning 
lõpetuseks selle kõige rakendamine täismeigi 
tegemisel.

Vaata lisa www.hopnerimaja.eu

Haigekassa klienditeeninduse lahtiolekuajad

Aprillist on haigekassa klienditeenindus Tallinnas Lastekodu tn 48 avatud:
esmaspäeviti 8.30–18.00
teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti 8.30–16.30
reedeti 8.30–13.00

Samuti muutusid haigekassa klienditelefoni  
669 6630 pöördumistele vastamise ajad:
esmaspäev 8.30–18.00 
teisipäev, kolmapäev, neljapäev 8.30–16.30
reede 8.30–14.00

Eesti Haigekassa
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Raudselt puhtaks  
juba aastast 1936!

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

Üldsaunad
Tunnisaunad  
Tunnidušid

KORTERIÜHISTUTE INFOPÄEV 

16. mail kell 18.00–19.30  
Kesklinna noortekeskuses Raua tn 23  

(sissepääs sisehoovist).

• Linnaosa valitsuse tegemistest –  
Kesklinna vanem Vladimir Svet

• Tuleohutus korterelamutes  –   
Päästeamet, Nikita Groznov jt.

Pakume teed, kohvi ja suupisteid
 

Osalemisest palume teatada  
henri.jyrlau@tallinnlv.ee või tel 645 7212

20. aprill 2018

Juunis 2018 avame Lasnamäel uue üksuse erivajadustega inimestele, kus pakume
ööpäevaringset erihoolekandeteenust. Seoses sellega võtame tööle 10 tegevusjuhendajat ja 1
toitlustusteenindaja.

www.hoolekandeteenused.ee www.facebook.com/hoolekandeteenused

Tegusam elu- sellest mõtteviisist juhindume iga päev, kui loome
klientidele võimalusi aktiivseks ja mitmekülgseks eluks kogukonnas.

Tule tööle
TEGEVUSJUHENDAJAKS
Tööülesanded:
• psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine

ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine,
koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine);

• huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete tegevuste õpetamine;
• sõbraliku ja turvalise keskkonna tagamine;
• isiku lähedastega suhtlemine;
• klienditöö dokumenteerimine.

Oled oodatud kandideerima, kui

• Sul on keskharidus või eelnev töökogemus erivajadustega inimestega või hooldustöötaja töökogemus;
arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel; eesti keele oskus;

• Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja
kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja.

• Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridustaset tõendav dokument ja kehtiva
kriminaalkaristuse puudumine.

Omalt poolt pakume:
• graafikujärgset täiskoormusega tööd päevastes ja öistes kuni 12. tunnistes vahetustes;
• toetavat keskkonda, tiimi ning väljaõpet ja täiendkoolitusi;
• 7 päevast lisapuhkust;
• vahvaid ühisüritusi koos perega ning toetusi erinevatel elusündmustel.

Töö asukoht: Alvari tn Lasnamäe linnaosa (Tondiraba Jäähalli lähedal).
Meie juurde saab bussidega nr 19, 44, 51, 65.

Tööle asumine: 28.05.2018.

Saada julgelt oma CV läbi CVKeskuse, Töötukassa või e-posti aadressile
varbamine@hoolekandeteenused.ee märgusõnaga “Tegevusjuhendaja, Lasnamäe”.
Lisainfot saab tööpäeviti tel: 504 3552 Jaanika või 5331 5046 Inge.

VAJAD ESIMEST TÖÖKOHTA VÕI SOOVID ÜMBER ÕPPIDA –SEE ON SINU VÕIMALUS! TULE KA VABATAHTLIKUKS!


