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2+2 kehtib ka
välikohvikus
Kesklinna söögikohad said linnaosavalitsuselt märgukirja, mis kutsub järgima kahemeetrise vahemaa
nõuet ka välikohvikutes.

Puhastustöö Tornide väljakul. Foto: Albert Truuväärt

Kirjas viidatakse nõudele paigaldada kohvikulauad ja toolid nii, et
koos ei istuks üle kahe inimese, välja
arvatud perekonnad, ja igas istumiskohas oleks tagatud inimestel kahemeetrine vahe. Nõue on sätestatud
linnaosavalitsusega sõlmitud linnarajatise kasutamise lepingus, rikkumine annab aluse leping lõpetada.
„Mõistame nii kohvikupidajaid kui nende kliente, kes tahaksid pärast piirangute leevendamist
nautida kevadet vanalinna ilusatel
väliterrassidel. Seejuures ei tohi aga
unustada 2+2 reeglit,” ütles Kesklinna
vanema kohusetäitja Anu Aus.
Koos kirjaga said ettevõtjad plakati, mis söögikohas väljapanduna
aitab ohutusnõudeid ka klientidele
meelde tuletada. Tallinna südalinnas
tegutseb enam kui sada välikohvikut.

Mängu- ja spordiplatsid on taas valla
Pärast põhjalikku puhastamist hakati eelmisel
nädalal avama linnaosa mängu- ja spordiväljakuid. See tähistas „esimese pääsukesena” naasmist
harjumuspärasesse ellu, ehkki ohutusmeetmeid
tuleb ikka edasi kasutada.
Ainuüksi Kesklinnas on linn rajanud ühtekokku 35 mängu- ja spordiväljakut, lisaks on neid korteriühistute valdustes. Linnavalitsuse
korraldusega suleti need kõik nakkusohu tõttu 26. märtsist. Osa piirati
lintidega, osa ümbritseti turvaaiaga,
mõnel sai värava lukku panna.
Aprilli lõpupoole näitasid kõik
märgid, et viirus taganeb. Vabariigi
valitsus otsustas 27. aprillil, et piiranguid võib asuda tasapisi leevendama. Tallinna linnavalitsus kinnitas
6. mail eriolukorrast väljumise kava,

mis hõlmas esimeses etapis alates
11. maist õuetegevuste taastamist.
Kesklinnas alustati juba paar päeva
varem laste mänguväljakutel ja jõulinnakutes asuvate atraktsioonide
puhastamist.

väljakuid piiranud lindid eemaldati –
see oli märk, et nüüd võib siia jälle
aega veetma tulla. Seniste keelusiltide asemele tulid aga kohe uued
õpetused, mis manitsevad endiselt
järgima nii 2+2 kui ka kätepesu nõuet.
Järgmise paari päevaga jõudis
Mustamäe Haljastuse AS puhastada
ja desinfitseerida ka ülejäänud, aiaga
piiratud avalike mänguväljakute
atraktsioonid. Sama töö tuli ära teha
spordiväljakutel ja jõulinnakutes, mis
kohe seejärel kasutajatele lahti tehti.
Samuti võisid tänulikud neljajalgsed
sõbrad naasta oma jalutusväljakutele.

Pesti ja desinfitseeriti

Tööd jätkub

Nädalavahetuse jooksul olid üldpuhastusainega üle pestud ja seejärel
veel desovahendiga töödeldud kõik
mängu- ja spordivahendite kontaktpinnad Poolamäe pargis, Järve
metsas, A. Le Coq Arena juures. Seni

Laste mänguväljakute turvaliseks
kasutamiseks ettevalmistamisel ei
ole sellega aga töö veel lõppenud –
korda peavad saama ka liivakastid.
Mõnesse on vaja tuua uus liiv, teisal
olemasolev läbi sõeluda. Veel lähemal

ajal peaks Kesklinna kümne mänguväljaku liivakastidesse ja mänguvahendite turvaaladele jõudma kokku
72 tonni uut liiva.
Et vanemad võiksid lapsi muretult
mänguväljakule saata, siis kontrollib
ATIX OÜ linna tellimusel terve hooaja
vältel kaks korda kuus väljakute ohutust ja mänguvahendite korrasolekut. Aprillis tehti esimene kontrollkäik, mille tulemusel avastatud vead
tuleb hiljemalt maikuus parandada.
Olgu siis tegu lõhutud aia või puuduvate käepidemetega.
Valusalt riivas silma aga see, kui
värskelt remonditud väljakul olid
vandaalid aega veetnud sodimise
või – mis veel hullem – lõhkumisega.
Niisuguste juhtumite märkajaid
kutsume ikka linnaosavalitsust või
mupot teavitama. Kuid loodetavasti
on eriolukord kõigile ka rohkem hoolivust ja säästlikkust õpetanud.

TALLINNA KESKLINNAS
ELAB 63 152 INIMEST.
Viimase kuu jooksul suurenes
Kesklinna elanike arv 22
võrra. Linnaosadest näitas
vaid Haabersti ja Kesklinna
elanikkond kasvutrendi. Selle
aasta nelja kuuga on Kesklinna
lisandunud 449 elanikku.
Tallinna on sel aastal juurde
tulnud 1003 inimest, mai alguses
oli elanike koguarv 444 935.
Allikas: rahvastikuregister,
1. mai 2020

Kesklinna Sõnumite järgmine
number ilmub 17. juunil.

Väljaandja:
Tallinna Kesklinna Valitsus
tel: 645 7229
e-post:
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor

Loe lk 3 Linn läikima!

Loe lk 5 Arenev linn

Loe lk 7 Mälu

Loe lk 9 Hea nõu
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Aitame ja
hoiame üksteist!
Nüüdseks on eriolukord kestnud veidi üle kahe kuu.
On olnud küllap emotsionaalselt raske isolatsioonis olla,
pidevalt piiranguid järgida ja seetõttu oma harrastusi
piirata, mis aga eriti kurvastav – kaotada töö. Seepärast on mõistetav, et ootame võimalikult kiiret naasmist
harjumuspärase elu juurde. Kindlasti on aidanud pandeemiaga paremini toime tulla elanike vastutustunne
ja olukorra tõsiduse mõistmine. Valdav enamik inimesi
ongi olnud väga tublid ning täitnud eriolukorra nõudeid
kannatlikult ja distsiplineeritult. Selle eest kõigile väga
suur tänu!
Linnas, kus inimesed elavad ja suhtlevad tihedalt ning
iga päev lisandub veel mõni uus nakkusjuhtum, peavad
abinõud olema pisut rangemad kui hajaasustusega maakohtades. Kui linnavalitsus kinnitas kaks nädalat tagasi
eriolukorrast väljumise kava, siis võeti aluseks tolle aja
statistika ja ekspertide tehtud prognoosid viiruse edasise käitumise kohta. Selle info alusel ei olnud võimalik
kõiki piiranguid lõpetada 100% ja korraga, vaid tuli eritingimusi leevendada järk-järgult – et kaitsta inimesi viiruse uue puhangu eest. Ettevaatlikkus ja etapiviisilised
leevendusmeetmed on meie kõigi huvides.
Nüüdseks on juba üle nädala olnud taas võimalik
kasutada mänguväljakuid, staadione ja teisi ajaveetmiskohti vabas õhus. Linn on omalt poolt panustanud turvalisuse tagamisse nii siis, kui väljakud olid suletud, kui
ka enne nende taasavamist kõiki vahendeid puhastades.
Linna spordibaasides on olemas desinfitseerimisained
ja töötajatel kaitsevahendid. Rõhutan, et kasutada võib
ainult neid väljakuid, kus on piirded eemaldatud, ja endiselt tuleb täita kõikjal 2+2 reeglit.
Keskraamatukogu filiaalid ja muuseumid, samuti
perekonnaseisuamet ja botaanikaed on ka juba mõni
päev külastajatele avatud. Loomaedagi saab taas minna.
Noortekeskus, kus tegevus on kaks kuud toimunud
virtuaalselt, jätkab veel mõnda aega samal moel, kuid
tasapisi hakatakse kavandama tegevusi õues ja väikestes rühmades. Koolides jätkub distantsõpe õppeaasta
lõpuni, kuid nüüd võib korraldada ka kontakttunde kuni
viie õpilasega.
Juunikuust avame taas sotsiaalkeskuse ja selleks
ajaks on täpselt teada teenused, mida ja kuidas saame
seal osutada. Ka laev linnahalli
juurest Aegnale peaks hakkama
1. juunist sõitma – nii tekib veel
üks oodatud võimalus värskes
õhus viibida.
Teeme seda kõike üksteisest
hoolides, et viirusepuhang ei
korduks!

Anu Aus
Kesklinna vanema
kohusetäitja

Piirangud leevenevad järk-järgult
Tallinna eriolukorrast väljumise kava kohaselt hakatakse
1. juunist taastama eakate
huvitegevusi.
Alates 1. juunist taasavatakse
eakate päevakeskused ja sotsiaalkeskused, kuid osutatavate teenuste loetelu veel täpsustub. Külastada saab loomaaia siseruume
ning avatakse avalikud rannad ja
Aegna laevaliin. Kultuuriürituste,
lastelaagrite ja õpilasmaleva kohta
tehakse otsused valitsuse määratud
tingimuste põhjal.
Linnapea Mihhail Kõlvarti
sõnul jätkab Tallinn konservatiivset joont viiruse leviku tõkestamisel. „Leevendame piiranguid
etapiliselt ja lähtume siin nii terviseameti soovitatud kriteeriumidest kui ka vabariigi valitsuse leevendusmeetmetest. Etapiviisiline
lähenemine annab meile võimaluse olukorda jälgida ja vajadusel
tegevuskava muuta.”
11. maist alustati staadionide,
mänguväljakute, välitreeningalade

ja koerte jalutusväljakute avamisega. Enne avamist pesti mänguja treeningvahendid üle. Vaimse
tervise keskus hakkas osutama
rehabilitatsiooniteenuseid. Teises
etapis avati 18. maist keskraamatukogu filiaalid ja muuseumid,
linnaarhiiv ja perekonnaseisuamet
ning botaanikaia siseruumid. Loomaaia välialale pääseb 19. maist,
siseruumid avatakse külastajatele
1. juunist.    
Tallinna koolides on õppeaasta
lõpuni distantsõpe, kuid 18. maist
võis alustada kontakttundidega
kuni viiestes rühmades. Noortekeskustes kehtivad õues samad
ohutusnõuded nagu koolides, siseruumides on lubatud üksnes üks
ühele tegevused ning väljas tuleb
tagada 2+2 nõude täitmine, desinfitseerimine ja töötajatele isikukaitsevahendid.
Matusetalitusi on 18. maist
taas võimalik pidada Pärnamäe,
Liiva, Siselinna, Rahumäe ja Metsakalmistu kabelis, ärasaatjate ring
peab piirduma kümne inimesega.

Skeemil on märgitud sinisega taastusremonti minevad sõidu- ja kõnniteed, roheline tähistab kõnnitee remonti.

Teeremondi hooaeg algas aprillis
23. aprillil algas Sakala tänava remondiga kvartalisiseste teede tänavune
taastusremondi hooaeg Kesklinnas.
Kvartalisisestest tänavatest ja kõnniteedest hõlmab taastusremont peale
Sakala ka Ao, Kreutzwaldi, Tatari ja UusTatari tänava. Lisaks korrastatakse Veerenni tänava kõnnitee lagunenud osad,
Õllepruuli tänav ja Pärnu mnt 50 esine
kõnnitee ning Mardi 5 esine tee. Sakala
tänavast läks remonti Kentmanni tänava ja
Sakala 11 vaheline lõik. Ao tänaval parandatakse Paldiski maantee ja Amandus Adamsoni tänava vahelist teelõiku. Kreutzwaldi

tänav remonditakse Tartu maanteest kuni
Lastekodu tänavani ning Tatari tänav Liivalaia 24 (endine kohtumaja) ja Tatari 62
vahel.
Taastusremondiga uuendatakse sõiduja kõnniteede asfaltbetoonkate, vahetatakse välja lagunenud äärekivid ja vanad
kaevupäised nn ujuvat tüüpi kaevupäiste
vastu ning tehakse puude hoolduslõikust.
Remonditöid teeb AS TREF Nord linna
keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel. Tööde lepinguline kogumaksumus on
ligi 540 000 eurot ja lõpetamise tähtaeg
selle aasta augustis.
Suve teises pooles on plaanis alustada

Gildi ja Keldrimäe tänava vahele jääva
Jakobi tänava lõigu ja parklaala taastusremonti. Kõik tööd toovad kaasa ajutisi ebamugavusi, mille pärast palume elanikelt
vabandust. Siiski palume jälgida nii operatiivinfot kui ka ajutise liikluskorralduse
kohta paigaldatud märke objektidel.
Eriolukorra lõpuni käib linnas ka intensiivne tänavapesu, ehkki kevadkoristus
lõpetati juba aprillis. 1. maiks oli linnatänavatelt kokku kogutud 3560 tonni ehk
237 veokikoormat teekattematerjale –
valdavalt naastrehvidega lahti sõidetud.
Heakorraprobleemidest võib teatada linna
abitelefonil 14 410.

Eriolukorra soodustused kehtivad
mai lõpuni
Tallinna linn jätkab 31. maini eriolukorra mõjude leevendamiseks rakendatud toetusmeetmetega.
Lapsevanemad ei pea kuu lõpuni maksma
munitsipaallasteaia kohatasu ja linn katab ka
eralasteasutustes käivate laste õppemaksu ja
lapsehoiuteenuse kulud. Juuni alguseni jagatakse õpilastele kord nädalas koolitoidu pakke.
Ühistransport Tallinnas on kõigile tasuta.
Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul kehtivad
eriolukorra ajaks Tallinnas kehtestatud soodustused veel maikuu lõpuni, kuigi eriolukord
riigis on lõppenud. „Soodustuste pikendamist
peame vajalikuks, sest paljud lapsevanemad ei
ole saanud viimased paar kuud tööl käia ja on
majandusraskustes. Tasuta ühistransport võimaldab vältida piletiostude ja kontrollimisega
seotud inimeste vahelisi kontakte,” ütles Kõlvart.
Niisamuti jätkub Tallinna koolides distants
õppe ajal õpilastele toidupakkide jagamine,
mille käigus järgitakse viiruskaitse reegleid
ja hajutatakse pakkidele järele tulemise aega.
Toidupakke jagatakse kooliaasta lõpuni kord
nädalas kolmapäeviti, viimase paki saavad
õpilased koolidest kätte 3. juunil. Toidupakke
saanud õpilaste arv on püsinud viimastel nädalatel 20 000 juures.
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Heakorrakuul tehti linnas suurpuhastust
Tänavusel heakorrakuul ei korraldatud Tallinnas suuri talgupäevi, kuid kevadine suurpuhastus nii teedel kui ka haljasaladel hõlmas
siiski linnaosa Järvelt Maarjamäeni.
Kesklinna sõidu- ja kõnniteedel lõpetati kevadkoristus tavapärasest varem juba aprilli viimaseks nädalaks. Samal ajal käis parkide ja haljasalade puhastamine
aasta jooksul kogunenud prahist. Tänu elanike vihjetele
said puhtaks mõned raskesti ligipääsetavad alad näiteks
Maarjamäe klindialusel ja Poolamäe nõlvadel. Koristustööd hõlmasid linnaosa n-ö äärest ääreni, Järve metsast
kuni Laagna teeni.
Kesklinna valitsuse tellimusel tegid koristustöid nii
püsivad lepingupartnerid kui ka konkureerivate pakkumiste alusel leitud firmad. Samuti käisid linnaosavalitsuse töötajad ükshaaval või väikestes rühmades
haljasalasid riisumas. Traditsiooniliselt omal jõul tehti
puhtaks Skåne bastioni ala.
Igal aastal aprilli keskpaigas algav kevadine heakorrakuu on vanim keskkonnakampaania Tallinnas, mida
on korraldatud juba 1991. aastast. Kuu jooksul tehakse
koristustöid ja talgupäevi, kogutakse ohtlikke jäätmeid
ja teavitatakse elanikke keskkonnameetmetest. Heakorrakuu tunnuslausega „Lööme linna läikima!” lõpeb
tavaliselt Tallinna päevaks 15. mail.

Poolamäe pargi nõlvad said samuti puhtaks.

Jäätmeseadus on muutmisel
Riigikogu hakkab neil päevil arutama jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmist, korraldamaks paremini jäätmete liigiti kogumist ja
korduskasutust.
Keskkonnakomisjoni esimehe Erki Savisaare
sõnul tuleb tõhustada jäätmete ringlussevõttu
ja taaskasutamist ning täpsustada kohaliku
omavalitsuse kohustusi. Vaja on tegelda ka biojäätmetega ja hiljemalt 31. detsembriks 2023
korraldada nende tekkekohalt kogumine või

Mupo uus
tugipunkt
Kesklinna
valitsuse
majas

sealsamas kompostimine. Komisjoni aseesimees
Yoko Alender märkis, et vaja on karmistada jäätmete prügilatesse ladestamise nõudeid.
Täpsustatakse vastutust jäätmekäitluses ja
karistusmäärade süsteemi: eelnõu järgi tõuseks
võimalik karistus juriidilistele isikutele 32 000
eurolt kuni 400 000 euroni. Kehtestatakse ka
uued sihtarvud olmejäätmete korduskasutamiseks ja pakendijäätmete ringlussevõtule 2030.
aastaks 70 protsendini.

Raudtee ja Järvevana tee äärne enne ja pärast koristust.

Ohtlike jäätmete kogumine
Tänavu on kogumisring edasi lükatud ja toimub Kesklinnas pühapäeval, 21. juunil.
10-10.30
Tallinn-Väike peatuse juures (Tondi Olerexi kõrval platsil)
10.40-11.10	Tehnika tn Pärnu mnt viadukti all parklas pakendikonteinerite juures
11.20-11.50 Uue-Maailma 11 juures, garaažide ees
12-12.30
Vaikne/Magasini ristmikul pakendikonteinerite juures
12.40-13.10 Juhkentali 12 ees (Kalevi spordihalli parkla)
13.20-13.50	Lastekodu/Odra (Lastekodu 31a kõrval, pakendikonteinerite juures)
14-14.30
Lastekodu 11b (Keskturu parklas)
14.40-15.10 Torupilli Selveri parklas
15.20-15.50	Väike Rannavärava / Uus ristmikul (miinimuuseumi ees parklas)
16-16.30
Amandus Adamsoni10 parklas

Tammsaare park sai ilmastikukindlad pingid

Tallinna munitsipaalpolitsei kesklinna tugipunkt, mis varem oli
Pärnu maanteel, asub nüüd Kesklinna valitsuse ruumides Nunne 18.
„Munitsipaalpolitsei täidab eriolukorras kehtestatud piirangute
täitmise kontrollimisel ja avaliku
korra tagamisel eriti tähtsat rolli.
Nüüd, kui nende tugipunkt koliti
Nunne tänavale, muutub linnaosavalitsuse ja piirkonda teenindavate
mupo ametnike suhtlemine veelgi
operatiivsemaks ning tugevneb meie
koostöö linnaelanike teenindamisel,”
ütles Kesklinna vanema kohusetäitja
Anu Aus.
Tugipunktis töötavate munitsipaalpolitseinike ülesanne on pöörata
erilist tähelepanu piirkonna heakorrale ja turvalisusele ning tagada
neis valdkondades kohalike elanike
probleemide lahendamine. Kesklinna
tugipunktis asuvad linnaelanikke
teenindama
munitsipaalpolitsei
peainspektor Jaanus Kivi ja vaneminspektor Andreas-Hannes Tamm.
Tulevikus võib tugipunktis töötavate
mupo ametnike arv suureneda.

Tammsaare pargis alustati mais
uute ilmastikukindlate pinkide paigaldamist, et anda pargile Tallinna
päevaks värske ilme.
Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul
vahetatakse välja pargi rekonstrueerimisel paigaldatud pingid, sest need
ei pidanud vastu siinsele ilmastikule.
„Pingid olid küll valmistatud arhitektuurses lahenduses ette nähtud

materjalidest, kuid paraku ei osutunud need ilmastikukindlaiks. Lisaks
pääses pinkidesse vesi, mis rikkus
neid veelgi,” selgitas Klandorf.
Nüüd paigaldati 94 uut pinki, mis
erinevad eelmistest nii konstruktsiooni, tehnoloogia kui ka värvi poolest. Ka hooldamine on varasemaga
võrreldes lihtsam. Uutele pinkidele
kulub linnal 144 648 eurot, mille hulgas on sügisene hooldus koos täis

õlitamisega.  
Uute pinkide lahenduse töötas
keskkonna- ja kommunaalamet välja
koos pargi algse kujunduse loonud
arhitektide ning pingitootja Extery
OÜ-ga pärast katsetusi. Välja valiti
Extery pakutav uus tootesari, modulaarne linnamööblisüsteem, mis võimaldab tekitada eri kombinatsioone,
palistada väljakute ääri, looklevaid
jalgteid või täita plats mitmesuguste

kujunditega. Pinkide seljatugesid on
võimalik paigutada nii kõrvuti kui ka
vastakuti.
Kui esialgu olid pargis kõik arhitektide kavandatud väikevormid
heledates toonides, siis seekord tehti
mitme lahenduse katsetamise tulemusel valik pruunide puitosadega
pinkide kasuks. Eri suurusega istemoodulid paigaldati rühmade kaupa
arhitektide määratud asukohtadesse.
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Tallinna haridussüsteem kriisiajal: Aasta kooli
konkurss kutsub!
aitame lapsi ja vanemaid
Koroonaviirus lõi meie kõigi elu ja
igapäevase toimetamise segamini.
Üks valdkondi, kus toimus palju
muudatusi, on haridus. Lapsed ja
nende vanemad, koolide ja lasteaedade õpetajad ja kõik teised, kes
hoiavad üleval meie haridussüsteemi, pidid kiiresti kohanema uues
olukorras.

Distants- ja e-õpe

rakendus esimest korda nii suures
ulatuses. Tuleb tunnistada, et meie
õpetajad, lapsed ja nende vanemad
on saanud väga hästi hakkama. Süsteem toimib: lapsed õpivad, õpetajad
õpetavad, lapsevanemad konsulteerivad ja nii mõnedki viimati mainitutest tunnetavad nüüd, mida tähendab
õpetaja raske töö. Tänan lapsevanemaid nende kannatliku meele ja osavõtlikkuse eest, õpetajaid nende kiire
kohanemisvõime ja suutlikkuse eest
oma põhitöö ümber korraldada ja ka
ametnikke, kes aitavad meie haridussüsteemi võimalikult valutult ümber
kujundada!
Linn on omalt poolt hea seisnud
selle eest, et koolihariduse omandamine ei jääks arvuti või korraliku
internetiühenduse puudumise taha.
Ainuüksi arvuteid leidsime üle 500
õpilase ja 560 õpetaja jaoks. Jälgime
pidevalt, et õppeks vajalikud tehnilised vahendid oleksid kõigil lastel
olemas.

Koolitoit

Tallinna abimeetmete reas sai
üheks olulisemaks toitlustamine. 18.
märtsil avasime üldhariduskoolide
õpilastele võimaluse saada iga päev

sooja koolilõunat. Eriti oluline oli
see neile lastele, kellele koolitoit oli
ainus soe toidukord päeva jooksul. 1.
aprillist muutus koolilõuna jagamise
korraldus: et piirata otsekontakte,
hakkasime lastele (või nende vanematele) väljastama kord nädalas toidupakke.
Saime ka selle süsteemi tööle.
Tänusõnad siinkohal koolijuhtidele,
kes suutsid seda väga hästi korraldada, ja lastevanematele, kes suhtuvad asjasse vastutustundlikult. Arvud
räägivad iseenda eest: aprilli keskpaigaks oli toidupaki saajaid 20 000!
Tagasiside on olnud väga positiivne:
inimesed tänavad vajaliku abi eest.

Lasteaiad

Erinevalt koolidest on lasteaiad
Tallinnas kogu kriisiperioodi vältel
avatud olnud, ehkki valdav osa lastest
on soovituste kohaselt koju jäänud.
Lasteaedades on rakendatud rangeid
hügieenimeetmeid, näiteks on laste
üleandmine ja vastuvõtt õues, lasteaiaruumidesse ei lubata haigusnähtudega inimesi, sh lapsi. Regulaarselt
desinfitseeritakse ja järgitakse terviseameti soovitusi.
Ükski vanem, olenemata sellest,
kas tema laps käib lasteaias või mitte,
ei pea eriolukorra lõpuni kohatasu
maksma. Me pole unustanud ka
eralasteaedu: linnavalitsus otsustas
maksta iga eralasteaias käiva lapse
eest lapsevanematele lisatoetust
71,25 eurot. See tähendab, et pered
säästavad nüüd eralasteaia arvelt
samaväärselt munitsipaallasteaedades käivate laste vanematega, kes on
eriolukorras kohatasust vabastatud.

Huvikoolid

jäid samuti distantsõppele, aga sel
kujul ei ole võimalik täita õppekava
täies mahus. Seetõttu oleme vabastanud linna munitsipaalhuvikoolides
õppivate laste vanemad eriolukorra
lõpuni arvete maksmise kohustusest
ja arveid huviringide eest ei esitata
– sõltumata sellest, kas tunnid toimuvad e-õppes või mitte. Kuna meie
huvikoolide ringitasud jäävad valdavalt vahemikku 25–70 eurot, on selline säästmine keerulisel ajal leevendus pere eelarvele. Kokku käib meie
kümnes huvikoolis ligi 9000 last ja
noort vanuses 4–19 aastat, seega sihtrühm on suur.
Soovin meile kõigile kannatlikku
meelt järgimaks valitsuse ja terviseameti soovitusi. Püsigem terved,
hoidkem oma lähedasi, eriti aga meie
vanemaid!

Kõik üldharidus- ja kutseõppekoolid on oodatud osalema konkursil
aasta kooli tiitlile. Kandideerida
saab kuni 27. septembrini.
Juba kolmandat aastat korraldavad Innove, haridus- ja teadusministeerium ning ERR üheskoos kõige
lahedama kooli konkurssi. „Projekt
annab võimaluse tuua esile Eesti
koolide positiivseid omadusi: erilist ja
innovaatilist õpikeskkonda, põnevaid
õpetajaid, aktiivseid õpilasi, meeldivat suhtluskeskkonda ning kõike
muud, mida koolipere ise oluliseks
peab,” selgitas Innove peaspetsialist
Kadri Ratas.
Märtsis alanud distantsõppe
tõttu on sel aastal konkursi üks
fookusi digilahenduste kasutamine
õppetöös. Veel on võimalus õppeaasta lõpuni talletada distantsõppe
tegevusi ja häid kogemusi, mida ka

tulevikus kasutada. Konkursiga soovitaksegi tunnustada neid kooliperesid, kes on leidnud nutikaid viise
õpe edukalt toimima panna ja teinud digilahendustest normaalsuse.
Konkursil osalemise ettevalmistustega tuleb õpilastel alustada samuti
interneti vahendusel, kokku saada
võib siis, kui eriolukorra piirangute
leevendamisega seda lubatakse.
Konkursil osalemiseks peab koolipere saatma aadressile aastakool@
innove.ee video, mille sisust tuleb
selgelt välja inspireeriv ja uut moodi
õpikeskkond iga päev kasutust leidvate digilahendustega. Täpsemat
infot konkursil osalemise ja tehniliste tingimuste kohta leiab Innove
kodulehelt.
Aasta kool 2020 selgub žürii hinnete ja rahvahääletuse tulemusena.
Võitja avalikustatakse 30. oktoobril
ETV otsesaates „Terevisioon”.

Vadim Belobrovtsev
abilinnapea

VANALINNA PÄEVADE ÕUDUSJUTTUDE KONKURSS LASTELE

Kummituste nähtamatu maailm
Kunagi ammu-ammu juhtus niisugune lugu, millest teile kohe jutustan.
Ühes Eestimaa surnuaias tulid
maa alt kirstudest välja heatahtlikud
kummitused. Nad läksid üles kiriku
torni. Järsku käis sähvatus ja nad
muutusid üheks väga suureks mustaks kummituseks, kellel on tarvis
üks tähtis plaan ellu viia. Ta lendas
kõrgele taevasse tähe poole ja kuna
ta oli nüüd suur ja tugev, oli tal jõudu,
et üks taevatäht alla tuua.
Täht muutus mustaks, väiksemaks ja lendas otse Tallinna vanalinna. Tänu mustale kummitusele
ja alla langenud tähele ärkasid tervishoiumuuseumis kõik luukered ja
muumiad ellu. Samal ajal ärkasid ellu
ka Laia tänava loodusmuuseumi loomatopised ja putukad. Kõik need loomad ja inimesed läksid musta kummituse juurde, kes andis neile tähtsa
ülesande: nad peavad minema surnuaedadesse ja metsadesse, et kutsuda
sealt kõik ammu surnud inimeste ja
loomade vaimud Tallinna Raekoja
platsile kokku, sest on algamas suur
vaimude ja kummituste koosolek.
Et suure musta kummituse plaan
õnnestuks, on vaja väga paljude
väiksemate kummituste jõud ühendada. Must kummitus läks üles Vana
Toomase juurde torni tippu, et sealt
kaugele näha, kuidas vaimude kokkukutsumine edeneb. Kui kõik olid

TULE ÕPPIMA!
Olgu aastaid 17 või 70 – inimene
õpib, kuni elab.

Autori joonistus

kokku tulnud, tegi suur must kummitus hiiglasliku säravvalge keerise.
See muutis musta tähe uueks inimestele nähtamatuks ilusaks maailmaks Tallinna vanalinnas. Sinna
said minna kõikide surnud inimeste
ja loomade vaimud läbi suure kuldse
värava, mis on elavatele inimestele
nähtamatu nagu see maailm isegi.
Vaimud kohtuvad seal maailmas oma
ammu surnud sõprade, sugulaste ja
lemmikloomadega. Neil on seal koos
väga tore olla, sest kummituste maailmas ei ole üldse kurjust.

Kui sa kõnnid vanalinnas ja sul
korraks silme ees miski sähvatab,
siis tea, et seal liikus selle nähtamatu maailma vaim ja sul õnnestus
tema kohalolekut märgata. Tavaliselt
inimesed seda vanalinnas asuvat vaimude imelist maailma ei näe.
Niisugune oligi lugu, mis juhtus
ammusel ajal Tallinnas.

Harri August Koolme
8-aastane

Kooliteest on möödas juba aastaid? Kasvatad last ja käid tööl? Töö
viib eri maadesse? Kui vastad mõnele
neist küsimustest jaatavalt, on haridustee jätkamiseks õige koht Tallinna vanalinna täiskasvanute gümnaasium.
Ilusas ajaloolise miljööväärtusega majas, kus õpib igal aastal 750
inimese ringis, on loodud suurepärased tingimused elukestvaks
õppeks. Paindlikult organiseeritud,
õppijatele lähenetakse individuaalselt. Saab valida endale sobiva mittestatsionaarse õppevormi ja -ajad:
kas kolm hommikut nädalas, tunnid
ühel hommikul ja kahel õhtul või
kahel õhtul nädalas. Viimane variant
eeldab mõistagi rohkem iseseisvat
tööd. Teadmisi saab omandada ka
e-õppes Moodle’i keskkonnas. Eriti
hästi sobib see variant välismaal töötajatele, samuti neile, kes tervislikel

põhjustel õppest tihtipeale osa võtta
ei saa.
TVTG-s saavad kokku eri vanuse
ja taustaga õppurid. Näiteks mees,
kelle igapäevatöö viib merele, kus
tema vahetus kestab kaks nädalat.
Või kahe väikse lapsega üksikema,
kes peab tagama ka pere elatusallikad. Oodatud on needki, kes tavalise
gümnaasiuminoorega võrreldes palju
kogenum, sest viimati istus koolipingis 20 või koguni 30 aastat tagasi.
Õpilase soovil arvestatakse hindamisel kõikides õppeainetes varasemate õpingutega. Kui on jäänud
sooritamata vaid mõned kursused,
saabki keskenduda ainult nendele.
Sel aastal võetakse kooliastumise
avaldusi vastu ainult digitaalselt alates maikuust. Täpsem info on TVTG
kodulehel.

Maris Veerus
TVTG õpetaja
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Vanasadamasse
hakkab tulevikus
sõitma tramm
Rajatav trammitee ühendab tulevase Rail Balticu Ülemiste terminali
lennujaama ja Vanasadamaga.
Kavas on kasutada maksimaalselt
olemasolevat taristut, ehkki rajatav
trammitee tähendab uut trammitrassi. Optimaalne trassikoridor
võimaldab head ühenduskiirust ning
avaldab minimaalset negatiivset
mõju muule liiklusele ja linnakeskkonnale, ütles abilinnapea Andrei
Novikov.
Trammitee kulgeb Gonsiori
tänavalt Ants Laikmaa tänavale,
pärast Narva maantee ületamist
Hobujaama tänavale, üle Ahtri
tänava, risti üle Laeva tänava Kuunari tänavale, mööda Kai tänavat
A-terminalini. Seal pöörab tagasi
mööda Logi tänavat Rumbi tänavale, jõudes piki Kursi tänavat Põhja
puiesteele ja sealt Mere puiesteele,
kus ühineb praeguse trammitaristuga.
„Trammi ühenduskiirus on eraldiseisvas koridoris suurem ja muu
liikluse negatiivne mõju väiksem (nt
liiklusõnnetused, ummikud jms).
Lisaks on Gonsiori tänava lahenduse

kohaselt minimaalne arv juurde
tulevaid konfliktipunkte – ristmikke, reastumisi jms,” sõnas Novikov ning lisas, et trassilahendusel
on ka kõige vähem potentsiaalseid
maa-aluseid kommunikatsioonidega
seotud takistusi.
Majandus- ja taristuminister
Taavi Aasa sõnul on see hea näide
säästliku linnatranspordi planeerimisest. „Tänu Rail Balticu projektile
ja Euroopa ühendamise rahastule
saab Tallinn arendada ka linnasisest transporti ning ühendada kõik
siinsed üleeuroopalise tähtsusega
transpordisõlmed. Juba 2017. aastast saame nautida sõitu trammiga
lennujaama, mõne aasta pärast ka
sadamasse. Ülemistest on saamas
kõikide transpordiliikide tuiksoon,
kuhu jooksevad kokku trammid,
raudtee, lennukid ja varsti kaudselt
laevad,” ütles Aas.
Trammitee projekteerimine on
kavas 2021. aastal, ehitustöödega
alustamine 2022. Esialgse ajakava
kohaselt on ehitustöödega võimalik
lõpetada 2023. aasta lõpus. Trammitee ehituse maksumus on hinnanguliselt kuni 20 miljonit eurot.

Kolm lasteaiahoovi remondis
Mais alustati taastusremonti linna
lasteaedade hoovialadel, Kesklinnas
paranevad kolme lasteaia tingimused.

8. mail alustati remondiga Tartu
mnt 57 asuva Mesimummu lasteaia
territooriumil, 20. mail läks töösse
Kadrioru lasteaia hooviala Lydia Koidula 20a ja juunis jõuab järg Gildi 17
asuva Unistuste lasteaiani.
Remondiga uuendatakse lasteaedade hoovides paiknevate teede
amortiseerunud asfaltkate, korrastatakse töömaale jäävad kaevud ja
teedega piirnev haljastus. Ehitamise
ajaks piiratakse töömaa ohutuse
tagamiseks aiaga. Ehitustöid teeb
linna keskkonna- ja kommunaalameti
tellimusel ja koostöös lasteaedadega
Tallinna Teede AS. Tööde lõpetamise
lepinguline tähtaeg on septembris.
Palume vabandust remondiaegsete ebamugavuste pärast ja loodame mõistvat suhtumist – tööd on
vajalikud.

Lauluväljakul tulevad
uutmoodi üritused
Alates 15. maist on lubatud vabaõhuüritused, mille külastajad viibivad
autos.
Lauluväljakul alustati koos partneritega ettevalmistusi autoüritusteks, mis abilinnapea Vadim Belobrovtsevi hinnangul võivad sel suvel
saada päästerõngaks avalike ürituste
korraldamisele.
„Esinejad, ürituste korraldajad
ja teenindajad on tükk aega olnud
läheneva suve pärast mures. Linnavalitsus on saanud pöördumisi, kus
küsitakse nõu, kas mingis vormis
võiksid olla avalikud üritused võima-

likud,” ütles Belobrovtsev. „Kui siiani
oleme saanud öelda vaid lohutavaid
sõnu ning soovitada virtuaalsete
ürituste korraldamist, siis nüüd on
välja pakutud lahendus, mis muutunud oludes võib toimida, mille eest
saab valitsust kiita.”
Lauluväljaku autoürituste plaani
õnnestumise korral tuleb leida võimalusi seal veelgi rohkemate ürituste
korraldamiseks, leiab Belobrovtsev:
„Lauluväljaku aiaga piiratud territoorium ja kogemused suurürituste
haldamisel tähendavad, et tegemist
on kõige õigema kohaga, kus üritusi
ja kultuurielu taas alustada.”

PLANEERINGUD

Teade Estonia pst 19 / Tatari tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalikust
arutelust
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustasid ajavahemikul 1.–15.04.2020 Estonia pst 19 / Tatari tn 1 kinnistu detailplaneeringu. Avaliku väljapaneku kestel laekus kohalikule omavalitsusele
2 kirjalikku ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist.
Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 4. juunil algusega kell 14 Kesklinna valitsuse
saalis (Nunne 18). Info telefonil 645 7264.

Reidi promenaadil
pakutakse suvel toidupoolist
Konkursi jäätise, karastusjookide ja
tänavatoidu hooajaliseks pakkumiseks Reidi tee promenaadil võitsid
Tammede all OÜ ja SuperSmash OÜ.
SuperSmash hakkab promenaadil
pakkuma tänavatoitu, Tammede all
OÜ aga jäätist ja karastusjooke. Alkohoolsete jookide müük ei ole lubatud
kummalegi kauplejale. Konkursi võit-

jate selgitamisel osutusid määravaks
nõuetele vastavus ja pakutud hind.
Kesklinna valitsus korraldas eelläbirääkimistega pakkumised märtsis. Jäätise ja karastusjookide müümiseks Reidi tee ääres oli pakkumisel
kolm kohta, igaüks neli ruutmeetrit.
Tänavatoidu müüjaid otsiti sama paljudele, kuid kuni 15 ruutmeetri suurustele kauplemiskohtadele.

„Kavas oli alustada suvekaubandusega Reidi tee mereäärsel jalakäijate alal juba Tallinna päeval ehk 15.
mail, aga eriolukorra tõttu lükkub
kauplemise algus ilmselt edasi. Loodame siiski, et mitte kauaks ja uus
promenaad muutub tänu kehakinnitamise võimalustele linnaelanike seas
veelgi populaarsemaks,” sõnas Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

Skeemil on tähistatud suviste kauplemiskohtade ligikaudne asend.
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Kadrioru ajalooline pärl saab lihvi
Linn toetab Kadriorus Jaan Poska
41 asuva ajaloolise hoone esifassaadi restaureerimist tänavu
20 000 euroga.
Kinnistu uus omanik on võtnud
eesmärgiks restaureerida paarkümmend aastat kasutuseta seisnud
elamu, Kadrioru pärli ja mälestise,
mis püüab pilku rikkaliku puitpitsdekoori ja omanäolisusega.
„Mõni aeg tagasi võis küll tunduda, et hoone on jäänud elu hammasrataste vahele, sest kasutuseta
seisnud puitmaja seisukord pidevalt
halvenes. Ent sel aastal sai hoone
uue omaniku, kes on ette võtnud
suuremahulise projekti ja soovib
muinsuskaitsealuse hoone restaureerida,” rääkis abilinnapea Andrei
Novikov.
Tema sõnul saab hoone sel aastal
linnalt kõige suurema restaureerimistoetuse. Võttes arvesse mälestise olulisust, on toetus esifassaadi
restaureerimiseks 20 000 eurot.
„Ainuüksi fassaadi puitpitsi restaureerimine on väga kulukas, liiati
peab mälestise omanik arvestama,
et töid peab tegema tegevusloaga
ettevõtte. Niisamuti tuleb omanikul
hoonele uus katus paigaldada,” lisas
Novikov.
1997. aastal kultuurimälestiseks
tunnistatud hoone on insener-tehniku Aleksei Fedotovi üks väheseid
säilinuid hooneid Tallinnas, mis
ehitati 1880. aastate teisel poolel
ja oli kavandatud õigeusu preestri
elamuks. Ajaloolises vana-slobodaas
ehk Kadrioru lossi ja pargi teenijate
alevis oli see üks esimesi maju. 18.19. sajandil oli seal võrreldes teiste

Tallinna eeslinnadega suurem venekeelse elanikkonna osakaal – sellest
ka nimetus slobodaa ehk vene eeslinn, agul. Piirkond hakkas kujunema
18. sajandi esimesel poolel koos los-

sikompleksi rajamisega, alale olid
iseloomulikud pikad kitsad ühtlase
laiusega kinnistud ja hoonete paiknemine tiheda reana tänava ääres.
19. sajandi teisel poolel kolis slobo-

daasse peale lossiga seotud inimeste
ka muid elanikke ja sajandi lõpul
ehitati seal rikkalikult dekoreeritud
fassaadidega hooneid – nagu suvituskohtades, milleks Kadriorg sel-

leks ajaks oli kujunenud.
Tänavu annab Tallinna linn restaureerimistoetust ühekokku 37
miljööväärtusliku ja muinsuskaitse
all oleva hoone omanikule.

Linlasteni jõudis
Snelli tiigil tegutses
EL toiduabi toetus salapüüdja
Toimetulekutoetust saavatele linnaosa elanikele jagas sotsiaalhoolekande osakond aprilli lõpul koostöös
sotsiaalministeeriumi ja Toidupangaga Euroopa Liidu toiduabi.
Toiduabi antakse kaks korda aastas toimetulekuraskustes elanikele,
keda meie linnaosas on ühtekokku
395. Kuna mõnes peres on mitu toetusesaajat, siis jõudis toiduabi 297
Kesklinna perre. Pakid olid kopsakad,
üle 15 kilo ja sisaldasid 33 toiduainet:
kuivained, purgisupp, liha- ja puuvil-

jakonservid, toiduõli, suhkur, mesi,
kohv, tee, šokolaad jm.
Kõik abisaajad helistati enne läbi
ja kutsuti kohale ajalise intervalliga,
et inimesed ei puutuks omavahel
kokku ega tekiks potentsiaalset ohtu
viirusesse nakatuda. Ettevaatus oli
seda vajalikum, et abisaajatest paljud kuuluvad riskirühma. Koduteenusel olevatele klientidele viisid aga
sotsiaalkeskuse töötajad toidupaki
koju. Neile, kes veel mingil põhjusel
ei saanud toiduabile järele tulla, viis
paki Anu Aus.

Aprilli viimasel päeval avastas tähelepanelik linlane Snelli tiigist ebaseadusliku püügivahendi, täis kalu.
Sumbale sarnanev püügiriist oli
tiigis olnud arvatavasti mitte kauem
kui mõni päev, sest sellesse sattunud
kogred olid veel üsna vilkad. Enamik
kalu õnnestus elusana tiiki tagasi
päästa.
Kesklinna linnakeskkonna osakonna töötajaile ei tulnud kalad
Snelli tiigis üllatusena – nendega
on veekogu olnud juba hulk aastaid
asustatud. Küll aga oli üllatav avas-

tada
röövpüüdja
huvi kokrede vastu.
Tallinna
linna
he a kor r aeesk i r ja
kohaselt on kalastamine linnatiikidel
keelatud, sildid on
väljas ka Snelli tiigi
ääres. Kui keegi
keelatud tegevust
märkab, siis palume
sellest teatada linnaosavalitsusele või
keskkonnainspektsioonile.

Kuidas korraldada ühistu
virtuaalkoosolek
Korteriühistu üldkoosoleku korraldamine on eriolukorras tavapärasel viisil keelatud. Vajadusel võib
koosolekut pidada elektrooniliselt.
Lähtuda tuleb üldkoosoleku
pidamisele kehtestatud korrast ja
tähtaegadest, kuid otsuste tegemiseks võib kasutada elektroonilist
hääletamist nutiseadme vahendusel.
Seaduslik on elektrooniline hääletamine interneti teel, kui hääletaja
tuvastab end ID-kaardi või mobiilID-ga. Kui see võimalus aga puudub,

siis võib korteriühistu liige edastada oma otsuse ühistu juhatusele
e-posti aadressilt, millele ta on
saanud korteriühistu üldkoosoleku
kutse.
Korteriühistu juhatus peaks
määrama elektroonilise hääle edastamiseks konkreetse ajavahemiku,
mille jooksul saab antud hääli otsuse
vastuvõtmiseks arvesse võtta. Hääletamisel tuleb iga otsuse osas teha
konkreetne valik poolt või vastu.
Ühistu liikmed võivad oma
hääle edastada ka paberil. Siis peab

samamoodi olema selgelt tuvastatav poolt- või vastuhääl iga otsuse
kohta. Samuti on vaja kirja panna
kuupäev, korteriühistu liikme eesja perekonnanimi, aadress ja anda
allkiri.
Kõigi korteriühistute tegevust
puudutavate küsimustega võib pöörduda teabekeskusesse, mis aadressil
Vabaduse väljak 7 töötab kontaktivabalt. Nõustamine toimub eelregistreerimisega telefonil 687 1223. E, T
ja N nõustatakse AINULT telefoni,
video (Skype) või veebi (e-post) teel.
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AVASTUSRETK:
Mälestusi Matkamajast
millest kõneleb pühakodade
arhitektuur?

Aprillis kuulutas Hopneri maja välja mälestuste kogumise.
Avaldame ühe saabunud meenutuse.

Kristliku kiriku ajalugu saab
alguse meie ajaarvamisega, kuid
esimesed kolmsada aastat tuli ainujumalasse uskujail koguneda salaja.
Kui Rooma keiser Constantinus 313.
aastal kristluse seadustas, hakati ka
ehitama kirikuid.
Kirikuhoonete eeskujuks said
Rooma riigi turu- ja kohtuhooned,
nn basiilikad. Harilikult olid need
pikad, ristlõikes kolmeosalised (kaks
madalamat ja keskel üks kõrgem osa)
hooned, mille otstes oli ringikujuline
apsiid. Ühes otsas toimus kõrgemal
poodiumil jumalateenistus pikka
saali kogunenud rahva osasaamisel.
Et teenistuse juurde kuulus koorilaul, hakati hoone seda osa nimetama
kooriks. Aja jooksul kujunes tavaks
orienteerida koor ida suunas, kiriku
sissepääs jäi aga läände. Nii sai iga
päeva alguses peetava teenistuse
oluliseks elemendiks valgus, mida
peeti jumalikuks substantsiks.
Basiilika kõrval, eriti kristluse
esimestel sajanditel, esines hulk
teisi ehitustüüpe, kõige olulisemana
nn tsentraalehitis. Selle põhiplaan on
erinevalt basiilikast sümmeetriline ja
läheneb ruudule; kui basiilika külgmised osad on kaetud pult- ja keskmine
osa viilkatusega, siis tsentraalehitise
keskosa katmiseks ja interjööri valgustamiseks tuli konstrueerida kuppel koos keeruka ümara või mitmetahulise katusega. Kuppelkiriku üks
varasemaid ja muljet avaldavamaid
näiteid on Bütsantsi keisri Justinianus I ajal (valitses 527–565) rajatud
Püha Sofia kirik Konstantinoopolis
(Istanbulis). Justinianuse eesmärk
oli maailma võimsaima kirikuga teha
silmad ette isegi Saalomoni templile.
Teisalt oli vaja sümbolit, mis väljendaks kiriku ja riigi tihedat seost.
1054 lõhenes kristlik kirik kaheks –
katoliku ja õigeusu kirikuks. Katoliku
kiriku levinuimaks ehitustüübiks
jäi basiilika, õigeusukirikul kupliga
tsentraalehitis. Kui võimsa Bütsantsi
impeeriumi keiser Justinianus võis
maailma suurima kiriku ehitada valmis viie aastaga, siis enamiku keskaegsete katoliku kirikute ehitamine
Euroopas võttis aega aastakümneid –
tuli koguda makse ja annetusi ning
oodata pärandit koguduse liikmetelt. Esimesed kirikud ehitati kõige
kättesaadavamast materjalist, mis
mõnes piirkonnas oli kivi, teisal puit.
Euroopa vanimad puitkirikud on säilinud Norras, vanimad kivikirikud aga
Armeenias. Üldiselt asendati puidust
kirikud hiljem püsivamast materjalist
kivihoonetega. Koguduse kasvades ja
võimaluste suurenedes ehitati kirikud üha suuremaks ja kõrgemaks, et
jõulisemalt sümboliseerida taevariiki,
mis pidi saabuma pärast maiste kannatuste lõppu.

Basiilika või kodakirik?

Tallinna keskaegsed kirikud on
samuti valminud mitmesaja aasta
jooksul, neid on korduvalt ümber ehitatud ning eri ehitusetappidest ülevaadet saada on keeruline. Tõenäoliselt olid ka esimesed siinsed kirikud
puidust, kuid tänini pole nende säilmeid maa seest veel piisavalt leitud,
et neist ettekujutust saada. Sarnaselt
Norra püstpalkkirikutele võisid need
olla üsna väiksed ja pimedad onnid,
kuhu mahtus vaid käputäis inimesi.
Esimest kivikirikut hakati tõenäo-

liselt rajama Toompeale praeguse
toomkiriku asukohas pärast 1229.
aastat. Toomkiriku käärkambri
seintest tuli 1980. aastatel nähtavale
ehitusdetail, mis dateeriti 14. sajandi
algusse.
Algne kivikirik võis olla praeguse kooriruumi suurune ruudukujuline hoone, millega liitus põhja
pool sammastega eraldatud käärkamber. Põrand oli praeguse kooriruumi tasandist vähemalt poolteist
meetrit sügavamal (maapinda kiriku
ümber on sajanditega paari meetri
võrra tõstetud). On aga ka arvamusi,
et koos kooriruumiga ehitati sama
lai pikihoone või rajati kohe kolmelööviline kirik. Kunstiteadlased on
vaielnud, kas see oli kõrgema keskosaga basiilika või kõiki kolme löövi
katva katusega nn kodakirik, mida
peeti hansalinnadele iseloomulikuks
ehitustüübiks. Isegi kui terve kirik
lammutataks kivi kivi haaval lahti, ei
saaks ikkagi lõplikku tõde teada.
Katoliku kiriku klassikalist ehitustüüpi basiilikat esindavad Tallinnas toomkirik, Oleviste ja Niguliste
kirik. Püha Vaimu kirik esindab kodakiriku tüüpi, kuid on mitmes mõttes
erandlik. See ei täitnud ainult kogudusekiriku ülesannet, vaid oli mõeldud ka seegielanikele ja raekabeliks.
Väiksele krundile rajatud kirikus on
kaks löövi, mida katab ühine viilkatus. Basilikaalsed olid Tallinnas ka
dominiiklaste kloostrikirik, millest
on säilinud vaid müürid, ning tsistertslaste kloostrikirik, mis ehitati
18. sajandil ümber õigeusu kirikuks.

Õigeusk ja kuppelkirikud

Pärast Vene tsaaririigi võitu
Rootsi üle läksid Eesti alad Peeter I
valitsemise alla, kes soovis „raiuda
akna Euroopasse”. Tallinnasse sõjaväelaste jaoks rajatud Kaasani kirik ei
olnud idakirikule iseloomuliku sibulkupliga, vaid järgis pigem kohalikke
eeskujusid. Tsaar Nikolai I ajal rajati
praegusel Vene tänaval varasema,
nähtavasti keskaegse kiriku asemele
Nikolai kiriku uus hoone – esimene

tsentraalkirik ja kuppelehitis. Selle
projekteeris itaalia päritolu Peterburi arhitekt Luigi Rusca pealinna
arhitektuuri matkides. Tsaarivõim
sai end nii Eestimaa kubermangus
nähtavamaks teha, aga veelgi jõulisemalt kehtestas ennast 19. sajandi
lõpul Läänemere provintse venestades.
1891. aastal ehitati ümber Kaasani
kirik, mis sai sibulkupli. 1894 hakati
Toompeale kubermanguhoone esisele väljakule ehitama Aleksander
Nevski katedraali. Vanavene kirikute
laadis sibulkuplitega tsentraalehitis valmis 1900. aastal. Kaks aastat
hiljem pühitseti praegusel Gonsiori
tänaval Kuremäe Pühtitsa kloostri
Tallinna abikloostri kirik, mis oli sarnases stiilis ega jäänud suursugususelt Nevski katedraalile alla. Seega
oli tsaaririik end Tallinna linnapildis
kehtestanud.

Eesti kogudusekirikud

Esimestena rajati eesti koguduste
jaoks Tallinnas Jaani ja Kaarli kirik.
1862 avatud Jaani kiriku eeskujuks
olid vanalinna keskaegsed basiilikad,
mille stiili järgib ka krohvitud ja värvitud välisviimistlus. Ent kiriku torn
on proportsioonilt ebaõnnestunud,
liiga kitsas ja madal, justkui ei taha
võistelda keskaegsete kirikute võimsate tornidega.
Kümmekond aastat hiljem valminud Kaarli kirik on arhitektuurilt hoopis õnnestunum ja julgem.
Katedraalikirikutele sarnaselt on
sel koguni kaks torni ning kiriku
puhas paekiviladu toob esile kohaliku ehitusmaterjali ilu. Kirikusaalis
puuduvad siseruumi osadeks jagavad
sambad, mis tekitavad sümboolselt
ühtekuuluvuse ja ühtsustunde. Altariosa aga kaunistab esimese eestlasest maalikunstniku Johan Köleri
fresko, mille loomisel oli prototüübiks Hiiumaa mees Villem Tamm.

Eero Kangor
kunstiajaloolane
Kaarli kirik. Autori foto

Kollaaž keldrinäitusest.

Mäletan, et astusin ühel 1980-ndate
alguse ilusal sügispäeval Matkamaja uksest sisse ainult sellepärast,
et maja oli nii ilus, täielik oaas nõukaajal. Lihtsalt küsisin: olen kalligraaf, kas tööd on? Oligi. Hakkasin
käsitsi igasuguseid kavandeid, kuulutusi, evakuatsiooniplaane ja muud
vajalikku tegema. Kuna Matkamaja
kuulus Eesti turismi- ja ekskursiooninõukogu alla, siis sai tööd tehtud
ka teistele filiaalidele. Hotellile
Kungla näiteks. Arvuteid polnud
veel olemaski ja igal asutusel oli
oma kunstnik. Mõelge – maja, kus
sain kasutada gooti kirja!
Minu tööruum asus müstilisel
salvekorrusel. Kellelgi polnud sel
list. Ma nautisin seda privilegeeritud
seisundit iga päev. All trepi juures
oli meil valvelaud ja seal istus alati
üks naine, vist oli Veera. Küsis igalt
sissetulijalt, kelle juurde läheb. Ega
ta sellepärast kedagi ei takistanud,
aga filter ikkagi oli. Sest uks oli alt
alati avatud. Mulle meeldis Veeraga
pikalt jutustada. Tal oli päris hubane
pesa seal trepi all. Mul käis seal palju
külalisi – sõpru, tuttavaid, uudistajaid. No selline maja ju. Mäletan, et
majas käis palju näitlejaid, fotograafe
ja muid kultuuritegelasi. Rääkimata
kuulsatest matkajatest, kes seal oma
koolitusi ja üritusi korraldasid. Sellest ju maja nimigi.
Matkamajas toimus alati mingeid
ägedaid üritusi. Eriti mäletan Urbide
esimesi kontserte, mis tõid majja
enneolematult palju vabameelset
rahvast, kes julges istuda kontserdi
ajal hoopis põrandal ja nautis täiega.
See polnud veel tavaline, aga mingi
uus hingamine oli tulemas. Pärast
läbi vanalinna minnes oli veel kaua
mingi eriline seisund ja tundus, et
kõik inimesed tunnevad sama. Vanalinn oli siis veel üsna tühi ja me mahtusime sinna ära. Turiste polnudki
peaaegu.
Nii loov oli kõik. Näitusi tehti ka.
Mul endalgi oli koos kalligraaf Ado
Tuugaga esimene näitus just selle
maja ilusal keldrikorrusel. Praegu
asub seal restoran. Vaheseinu veel all
fuajees polnud. Kõik oli avar ja juurdepääs otse keldriruumidele avatud.
Hea oli seal hingata. Avamisel käis
isegi vist prominente. Palju rahvast
oli. Eesti kirjakunsti isa Villu Toots
nende hulgas. Ja Adol olid kolmnurksete raamidega pildid. See oli eriline.

Ilus puhas näitus oli. Ja sissepääs oli
piletitega – ise müüsin neid. Näitus
isegi teenis midagi, sain pärast selle
raha vist passimise eest endale.
Ühte teist näitust mäletan veel.
Õigemini kahte. Esimene neist oli
üleval kontserdisaalis. Seal olid väljas ka aktid ja mõne aja pärast käskis üldboss need maha võtta. Mitte
Matkamaja juht. Tema oli meil julge ja
uuendusliku mõtlemisega Virve. Kõik
oli temaga justkui võimalik. Midagi
ta ei kartnud. Teine näitus oli diele’s,
nõelasilma suurustest piltidest, mida
tuli vaadata luubiga. Sealgi käis minu
mäletamist mööda üsna palju inimesi. See kõik oli päris eriline sel ajal.
Imelikke asju juhtus ikka ka. Vaatasime salongitoa akendest Gorbatšovi visiiti Raekoja platsile. Aknaid ei
tohtinud vist lahti teha. Äkki märkasime selja taga kedagi, kes meid
kontrollis. Täiesti võõras, võib-olla
isegi püstoliga. Teine intsident oli
seoses ühe luuleõhtuga. Järgmisel päeval helistas mulle üks naine
ja nuhkis. Küsis, mida see luuletaja
nüüd täpsemalt rääkis. Ütlesin, et
mitte midagi erilist. Mulle tundus,
et ta ei uskunud.
Mul oli endal samuti seal paar
luuleõhtut. Luuletamine oli 80-ndatel üks mu põhitegevusi. Peale kalligraafia. Üks luuleõhtu oli mul kaminatoas, luuletuste vahele laulis Jaak
Johanson. Niisama, ilma rahata. Saal
oli täis. Teine toimus diele’s. Alustasin seda nii, et lennutasin rõdult
käsikirju alla ja keegi arvas, et peab
neid püüdma. Ka suur diele oli minu
mäletamist mööda rahvast täis.
Nüüd olen sinna majja ringiga
tagasi jõudnud. See uks, mis tol ajal
kinni oli, viib mind kunstipööningule.
Töötan seal. Siis aga oli neis ruumides karskusühing. Selle asutuse
üle nagu muiati natuke, aga mul on
meeles, et seal töötas peale minu hea
illustraatorist sõbra Anne Linnamäe
kuulus karikaturist Eduard Tüür.
Nendes ruumides kohtasin esimest
korda Lauri Leesit. Mingi lühikese aja
oli mu tööruum hoovimaja katusekambris. Seal kuulsin läbi seina kogu
aeg kuulsa saate „Reklaamiklubi”
hääli. Seegi saade oli siis midagi uut.
Sattusin Matkamajja murrangulisel ajal.

Anu Purre
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Palju õnne!
100
Lidia Laine Tankmann

Jüri Hlõstov
Jelena Porõvkina

99
Leida Jalgma
Klavdia Bulavkina

91
Jüri Tali
Helju Kirschbaum
Mai Katsuba
Heljo Igarik
Vambola-Herbert Merelaid
Aleksandra Kolosovskaya
Valentina Tolokonnikova
Olga Kaliyu
Konstantin Mihhailov

98
Alfred Elenurm
97
Helju Vesmes
95
Helju Vallimäe
Galina Antsans
Elsa-Alvine Tolli
Erika Känd
94
Maimo Koll
Jelena Kiritšenko
Astra Kõiv
93
Vaike Maidvee
Taissa Jaakman
Hilja Viilip
Evi Tats
Liudmila Danilova
Endel Tulving
92
Vladimir Kraft
Arnold Rüütel
Vilhard Pilvisto

90
Anna Sivets
Väino Loodis
Margarita Järv
Elsa Kiisa
Liia Juhkam
Ferdinand Arge
Adda-Marii Reier
85
Alec Sarkisian
Maie Keerma
Vello Reier
Mai Gerasimtšuk
Elfriede Haavasalu
Silvi Aleksandrova
Vaike Koovit
Viivi-Maie Kaas
Eva-Maie Lambin
Endel Ploom
Anne Vaserik
Leja Nasalevitš

Raul Ots
Helgi Kirikmäe
Aili Aben
Mai Rebane
Sinaida Kont
Ago Kuhlbach
Linda Uustalu
Inna Kuzina
Elle Rüstern
80
Evgeniya Khartanovich
Jaak Tammekänd
Virve Hirtentreu
Ene Reštšinski
Ene Tomberg
Ülle Pent
Kallu Eller
Maia Tisler
Jarmo Veijo Virmavirta
Ilona Ots
Evi Sirel
Milvi Neiland
Mari-Merike Tumala
Peeter Lehtme
Liidia Prilutskaja
Maaja Baškirjova
Maia Sieger
Vladislav Tisler
Maris Palts
Anne Vannist
Liina Tõnisson
Lidia Sorokina
Roman Russak
Jüri Terase
Valentina Jevsejeva

Meil on väga kahju, et tänavune heade sõpradega mööda
linna kõndimine kevade
otsingul jäi oludest tingituna
ära. Jääb lootus, et tulevase
kevade saabumist tervitame
ikka
traditsioonikohaselt
Musumäel koos paljude kooride ja puhkpillimuusikaga,
saame käia ka looma- ja
botaanikaaias uudistamas
ning astume teistegi sõprade
juurest läbi.
Tahaks kiita neid toredaid
inimesi, kes kaasa mõtlesid
ja palju huvitavat vanalinna

päevade ajaks ette valmistasid! Sai mõeldud igasuguste
tegevuste, kummitus-, majade
ja muidulugude peale, õpitubadeks ettevalmistusi tehtud.
Loodame, et kõik selleks aastaks mõeldu saab lõpule viidud järgmisel aastal.
Plaanis olnud „Väärtuste”
sarja tutvumiskäigud hakkavad esimesel võimalusel
taas pihta. Arvata on, et pikkade soojamaareiside asemel
käiakse nüüd rohkem oma
maad uudistamas. Seepärast
ongi 18. maist lahti Nunnatorni
uks. Kes tahab üht vana müüri-

lõiku ja sellel paiknevat kolme
torni vaatama tulla, saab seda
teha iga päev kell 14–18. Maski
käsukorras ette panema ei pea,
aga oleks kena, kui see siiski
kaasas on ja ka kasutatakse.
Käte desinfitseerimine jääb
küll kohustuslikuks.
Kodulinna majas on üleval
mõned näitused, saab mängida lauatennist, õppida kasutama kangastelgi ja teha veel
üht-teist. Siingi samad reeglid
mis mujal. Küll me hakkama
saame!

Tiina Mägi

Dementsuse korral saab tuge
Dementsuse kompetentsikeskus aitab oma infoliini
ja tugirühmadega tagada
dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele
inimväärse elu ka eriolukorras.
Kuigi praegune eriolukord
kitsendas keskuse tegevust –
kliendid kuuluvad ise riskirühma või puutuvad sinna
kuuluvate inimestega tihedalt
kokku ega saa seetõttu osaleda kohtumistel –, ei tähenda
see siiski töö seiskumist. Inimestega suheldakse nüüd
rohkem telefoni ja virtuaalse
suhtluskeskkonna kaudu.
Nõu saamiseks dementsuse kohta võib helistada infoja usaldusliinile 644 6440
esmaspäeval, teisipäeval, nel-

japäeval ja reedel kell 12–16
ning kolmapäeval kell 16–20.
Helistada võib peale nõu küsimise ka murede või rõõmude
jagamiseks, aga samuti lihtsalt suhtlemiseks, et vältida
isolatsioonis tekkivat üksindust, ärevust ja depressiooni.
Dementsusega inimeste ja
nende lähedaste kõrval võivad helistada nii tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekande spetsialistid kui ka kogukonna liikmed,
kel mure dementse inimese
käekäigu pärast. Oma küsimused või mured saab esitada
soovi korral anonüümselt.
Juba kolmandat aastat korraldavad MTÜ Elu Dementsusega vabatahtlikud tugirühmi
dementsusega
inimeste
lähedastele, kes enne eriolukorda kogunesid 22 paigas

üle Eesti. Tagasiside on enamasti sarnane: hea on kokku
saada ja teistega oma muret,
kogemusi ja nippe jagada. Et
eriolukorra ajal ei ole kokkusaamine võimalik, korraldame
virtuaalseid tugirühmi, kus
saavad osaleda dementsusega
inimeste lähedased ükskõik
kus – vaja on vaid kõlaritega
arvutit ja internetiühendust.
Nõu ja tuge saavad kõik tasuta!
Oma soovist tugirühmaga
ühineda saab anda märku
aadressil info@eludementsusega.ee või info- ja usaldusliinil 644 6440. Helistades
sel numbril, tasub helistaja
kõne eest telefonioperaatori
hinnakirja alusel.

Dementsuse
kompetentsikeskus

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

Eluliin aitab
kriisiga toime tulla
Tallinna psühholoogilise kriisiabi nõustamistelefon 631 4300 on avatud iga päev, ka laupäeval ja
pühapäeval kell 9–19 kuni riigis kehtestatud eriolukorra lõpuni.
Nõustamine nii eesti kui ka vene keeles on konfidentsiaalne ja anonüümne. Psühholoogid, psühhoterapeudid ja kriisinõustajad pakuvad eriolukorra ajal
kriisinõustamist nii akuutsete kriiside, elukriiside
kui ka vaimse tervisega seotud probleemide korral.
MTÜ Eluliin nõustajad pakuvad Tallinna elanikele
kriisinõustamist ka nädalavahetustel.
MTÜ Eluliin juhatuse liige ja psühhoterapeut Eda
Mölder meenutab kümne aasta tagust majanduskriisi: „Inimesed pöördusid kriisnõustajate poole
muredega, mis olid kuhjunud pikaajalistest toimetulekuraskustest tingituna ja hakkasid tugevalt mõjutama ka inimeste vaimset tervist. Näeme sarnase
olukorra kujunemist praegugi, kus võivad alguse
saada tõsised vaimse tervise probleemid nagu krooniline stress, agressiivsus, depressioon jne. Tööpuudus ja toimetulekuraskused toovad paraku kaasa
halvenenud vaimse tervise seisundi ja nii muutub
üha keerulisemaks ka igapäevaelu ülesandeid lahendada. Tekivad probleemid pereliikmetega – suhted
partneri, vanemate ja laste vahel.”
Mölder julgustab kõiki linlasi, kes tunnevad
praegusel keerulisel ajal hirmu, stressi, ärevust või
soovivad mistahes psühholoogilist nõu, helistama
kriisiabi nõustamistelefonile. Eluliin on pakkunud
psühholoogilist kriisinõustamist tallinlastele alates
2001. aastast ja linn toetab seda tegevust 75 000
euroga aastas.

KESKLINNA
SOTSIAALKESKUS
Oleme taas avatud
alates 1. juunist.
Osutatavate
teenuste loetelu
täpsustub maikuu
jooksul.
Küsimuste korral
palume helistada
administraatorile
646 6123.

MAALILAAGER VANALINNAS
Maalilaagris saab väikestes gruppides luua ja õppida kunsti õues, märgata ümbritsevat
ilu ja püüda seda jäädvustada.
Kolme päeva jooksul on võimalus katsetada akvarellitehnikaid ja eri lähenemisviise
nähtava kujutamiseks. Laagris püstitatakse mitmesuguseid ülesandeid, mis hõlmavad endas
nii perspektiivi, valguse ja varju suhteid, värvimängu, fantaasia kasutamist ja erinevate
formaatidega töötamist.
Peamiselt liigutakse ringi linnaruumis, kus saab valida sobiva vaate või objekti püstitatud ülesande raames lahendamiseks. Kavas on külastada näitusi ja tutvuda kunstnike
eripärase stiiliga. Saab sisse piiluda kirikutesse ja vanalinna keskaegse maja salapärastesse
ruumidesse. Päeva jooksul valmib kolm kunstitööd. Laagripäev kestab kella 12–17.30 ja selle
sisse kuulub soe lõunasöök.
Juhendaja Belliisi Seenemaa on Tartu kõrgema kunstikooli haridusega ning mitmel aastal korraldanud suviseid kunstilaagreid Tallinnas, Tartus ja Võrus. Rühmade suurus on kuni
10 inimest ja laagris osalemise maksumus 60 eurot, mis sisaldab töövahendeid ja lõunasööki.
Laager on kolmes vanuserühmas:
7–9-aastased lapsed 2.–4. juunini;
10–12-aastased lapsed 9.–11. juunini;
täiskasvanud 16.–18. juunini.
Kogunemine ja päeva lõpetamine Hopneri majas Raekoja plats 18.
Info: www. hopnerimaja.eu, katrin.valkna@hopnerimaja.eu või telefonil 641 0022.
Pääsmed: Fienta.ee.
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Kesklinna elanik tähistas
väärikat 100. sünnipäeva
7. mail sai 100-aastaseks Lidia Laine
Tankmann.
Juubilari käis lillede ja kingitusega õnnitlemas linnaosavanema
kohusetäitja Anu Aus. „On väga liigutav näha ja kuulata inimest, kelle
sünniaasta on 1920, kes on pika elu
jooksul palju läbi elanud, kuid alal
hoidnud erksa huvi maailmas toimuva vastu. Praeguses olukorras on
tähelepanu kõrges eas inimestele
erilise väärtusega,” ütles Aus, kes
edastas õnnesoovid eakale sünnipäevalapsele isikliku kontaktita ja

kaitsevahendeid kasutades.
Lidia Laine Tankmann on pärit
Loksalt, kus tema isa Johannes Tankmann oli tunnustatud koorijuht ning
pälvis president Pätsilt teenetemärgi
Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete eest. Juubilar lõpetas Tallinnas
gümnaasiumi ja kunstiakadeemia
ning töötas aastaid arhitekti-sisekujundajana. Hoolimata auväärsest east
korraldab ta ise oma igapäevaelu, on
väga huvitatud poliitikast ja rahvusvahelisest elust, loeb hommikuti läbi
ajalehed, et hoida end kursis maailmas toimuvaga.

Kaitsemask – milline on see õige?
Kaitsemaskide kasutamise kohta
levib kohati vastukäivat infot. Kuidas erinevaid maske õigesti kasutada, et kasu asemel mitte kahju
teha?
Benu Pargi apteegi farmatseut
Lauri Baar selgitab, et müügil on
maske väiksemast kaitsevõimest (nn
tolmumask) kuni meditsiinimaskideni. Tavakasutuse jaoks tagavad
apteegis müüdavatest parima kaitse
kolmekihilised kaitsemaskid, mis
suudavad filtreerida vähemalt 98%
õhus levivatest osakestest. Need on
terviseamet kandnud meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogusse. Samuti on müügil mõnevõrra
madalama kaitsetasemega maskid,
mis ei sobi kasutamiseks haiglates.
Ent avalikes kohtades, kus otsest
kokkupuudet nakatunuga ei ole,
pakub mask tavainimestele kaitset.
Meditsiiniseadmena registreeritud maskide peal on märge BFE,
mis näitab bakterite filtreerimise
efektiivsust ehk mitu protsenti õhus
leiduvatest osakestest mask suudab
kinni pidada. Respiraatormaskide
puhul on kasutusel liigitus FFP, mis
jagab maskid kolme kategooriasse:
FFP3 on kõige kõrgem tase ja nn
tolmumask FFP1. Ka need suudavad
kinni hoida kuni 80% õhus leiduvatest osakestest ja kaitsta kandjat.

desinfitseerida käed ja alles seejärel
mask näole asetada nii, et nii suu kui
ka nina oleksid kaetud. Maski ninapealne vormitav osa tuleb fikseerida
vastu nina.
Maskide kasutusaeg kõigub
kahest tunnist kümne tunnini, enamikul on see soovituslikult umbes
kolm tundi, ent täpne aeg selgub
pakendilt. Samuti tuleb maski vahetada, kui selle sisemusse või välispinnale satuvad pritsmed (nt köhimise
või aevastamise korral) või kui saadakse kokku haigete ja seejärel riskirühma kuuluvate inimestega.
Maski eemaldades tuleb kinni
võtta kinnitusaasadest, et vältida
kokkupuudet maski pinnaga, millel
võivad olla viiruseosakesed. Kasutatud mask tuleb visata suletavasse

prügikasti, et vältida nakkuse edasikandumise võimalust. Seejärel tuleb
kindlasti puhastada käed, sest nendele võib olla sattunud haigustekitajaid. Maskid on üldjuhul mõeldud
ühekordseks kasutamiseks, kuna
desinfitseerimine kahjustab nende
materjali, mistõttu nende võime haigustekitajaid filtreerida väheneb.
Sagedasemad vead, mida inimesed kipuvad maske kandes tegema,
on nina katmata jätmine, maski lõua
alla tõmbamine ja maski eemaldamine nt telefoniga rääkimiseks ning
seejärel mustade kätega maski tagasi
panemine. Üldreegel on, et maski ei
tohi kandmise ajal ära võtta ega puudutada. Samuti on oluline maski kandes jälgida enesetunnet – ei tohiks
tekkida õhupuudust ega hingeldust.

Kaitse tagab vaid õige
kasutus

Apteeker rõhutab, et kaitset
pakub mask vaid siis, kui seda õigesti
kasutada. Enne maski pakendist väljavõtmist tuleks esmalt pesta või

Heausklik tarbija Ühiskonna küpsuseksam
saab petta
On aeg võtta kokku vahetulemused
võitluses Сovid-19 vastu.

EL tarbija nõustamiskeskused üle
Euroopa on tänavu alates veebruari
keskpaigast saanud ligi 25% rohkem pöördumisi, mis seotud kaupade või teenuste ostuga ja pettuse
ohvriks langemisega.
Peamised valdkonnad, mille
kohta tarbijad nõu küsivad, on lennutransport, majutus ja pakettreisid, mis on tühistatud. Liikvel on ka
petuskeemid, mille lõksu on koroonahirmus tarbijal oht sattuda. Näiteks pakutakse võltsitud ravimeid,
kaitsemaske ja muid isikukaitsevahendeid ning pahavaraga lukustatakse nutiseadmeid.
„Juhime tähelepanu, et kuna
suur osa tavakaubandusest on
praegu peatatud, on suurem rõhk
e-kaubandusel. Samas otsivad inimesed meelelahutust, mida saaks
nautida kodust lahkumata. Olukorda
kasutavad ära petturid püüdes oma
petulehtedega heausklikke inimesi.
Iga internetiostu puhul tuleb hoolikalt kontrollida, kas tegu on ikka
ausa kauplejaga,” kommenteeris
EL tarbija Eesti nõustamiskeskuse
juhataja Kristina Tammaru.
Pettused ei puuduta ainult
e-kaubandust, vaid ka teenuseid.
Näiteks on tarbijad langenud petturite lõksu seoses saadete voog
edastusega, luues nt Netflixi ja Disney+ kanalile võltsveebilehe. Need
jätavad mulje õigest teenusest, kuid
pärast tasu maksmist tarbija teenust
ei saa. Samas on tarbija edastanud
oma krediitkaardi andmed pettu-

rile, kes võtab tema pangaarvelt ikka
raha. Vahel säärane petulehekülg ei
küsi raha, vaid tarbija andmeid, et
neid hiljem kuritarvitada.
Loodud on ka võltse Covid-19
nutirakendusi, mis lubavad jagada
koroonaviiruse uudiseid. Selline
rakendus lukustab kasutaja nutiseadme ja nõuab selle taasavamise
eest raha.
Kaheksa nippi, kuidas osta
internetis turvaliselt
• Usalda ainult ametlike asutuste
teavet isikukaitsevahendite omaduste kohta.
• Vaata tähelepanelikult veebipoodide domeeninimesid ja tee taustauuring internetiotsinguga.
• Vaata müüja kontaktandmeid –
üks märk pettusest on see, kui
ainus kontaktivõimalus on veebivorm.
• Loe müüja kodulehel tarneinfot
ja arvesta, et praegu võtab transport tavapärasest rohkem aega.
Kõik kiired tarnelubadused võivad viidata pettusele.
• Ole ettevaatlik, kui tooteinfo saamiseks küsitakse enne sinu isiklikke andmeid.
• Sul on õigus kasutada oma seadusejärgset 14-päevast taganemisõigust.
• Kui oled veendunud, et tegemist
on ausa kauplejaga, siis kasuta
kindluse mõttes tasumiseks Paypali kontot või krediitkaarti, sest
see annab sulle lisakaitse ja võimaluse raha tagasi saada.

Nüüd on selge, et meditsiinilises
osas on probleem lahendatud, tervishoiusüsteemi üle ei koormatud, statsionaarset ravi vajavate patsientide
arv on väike, enamikku saame aidata.
Ja siin peame austust avaldama Eesti
arstiabi korraldussüsteemile.
Juba siis, kui Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) rääkis veel viiruse inimeselt inimesele kandumise
võimatusest, hakkasid meie haiglad
valmistuma võimalikuks epideemiaks. Ja kui esimesed nakkusjuhtumid Eestis registreeriti, olid vajalikud toimingud kavandatud ja kõik
struktuurid ette valmistatud. Praktilisel tasemel on meditsiin olnud edukas, mida aga ei saa öelda juhtimise
kohta. Terviseameti luba tulla Itaalia
võrkpalluritel Saaremaale tõi kaasa
märkimisväärselt suurema arvu
nakatunuid, kui see riskide õige hindamise korral oleks olnud.
Rõõmustav on, et raskete majandusotsuste tegemisel võttis valitsus
arvesse arstide arvamust ja lähtus
suuresti nende soovitustest. Nüüd
näeme otsuste tulemusi: patsientide arv haiglates väheneb, vajadus
intensiivravi ja juhitava hingamise
järele on väike, nakkuskõver ei kasva.
Kõik see sai võimalikuks tänu väljakuulutatud karantiinile, sotsiaalsele
distantseerumisele,
elanikkonna
distsipliinile ja õigetele poliitilistele
otsustele.
Arstide mehisusest ja pühendumusest on palju räägitud. Veel kord
võisime veenduda, et Eestis on suurepärased arstid, õed, teenindav

personal. Sageli kritiseerime oma
tervishoidu, teenimatult, kuid kriitilisel perioodil on see olnud väga
efektiivne. Oleme näinud, et see pole
kaugeltki igal pool nii, isegi väga arenenud riikides.

Kas võinuks teha teisiti?

Nüüd teame, et on olemas epideemia arengu matemaatilised
mudelid, haigestumuse, ellujäämise
ja ravi prognoosid. Ja poliitikud
pidid valima, milline suremuse protsent oleks ühiskonnale vastuvõetav.
Kui pool maailma põdes Hispaania
grippi, oli inimelu hind teine. Viimase sajandi jooksul on palju muutunud, humanistlikud väärtused on
muutunud tsiviliseeritud maailmale
loomulikuks, meie ühiskond ei ole
valmis leppima mingi hulga elanike
programmeeritud kaotusega. Ja mul
on väga hea meel, et nii president kui
ka peaminister rõhutavad, et inimelu
väärtus on majanduskasvust tähtsam. See on märk arenenud humanistlikust ühiskonnast.
Me hakkame juba unustama, et
meie praegune rahuldav seisund
on otseselt seotud kaks kuud tagasi
tehtud meditsiiniliste ja poliitiliste
otsustega. Olen kindel, et kui Eesti
oleks järginud Rootsi stsenaariumi,
oleks nüüd haigestumise pilt palju
hullem. Ja need kriitikud, kes süüdistavad valitsust majandusliku olukorra halvenemises, süüdistaksid
seda arstide soovituste tähelepanuta
jätmises.
Juba näeme tunneli lõpus valgust. Tunneme rõõmu päikesest,
hulk piiranguid on kaotatud, inimesed on igatsenud lihtsa inimsuhtluse
järele ... Olen väga mures paljude

kaasmaalaste hoolimatuse ja lodevuse pärast. Viirus ei ole meid maha
jätnud, ennast hävitanud, meil pole
vaktsiini ega ravimit. Jah, me teame
viiruse leviku kohta rohkem kui kaks
kuud tagasi, suudame jälgida selle
kandjate kontakte ja kontrollida võimalikke nakkuskoldeid. Kuid jää on
ikka väga-väga õhuke. Igal momendil võime naasta punkti, kus üks
viirusekandja võib valla päästa uue
puhangu.
Valitsus on sunnitud piirangud
kaotama ja taastama riigis normaalse
elu. Iga järgnevat sammu hinnatakse
uute nakatumiste järgi. Vastusena
peaks igaüks meist teadvustama oma
personaalset vastutust olukorra eest,
järgima isiklikke piiranguid, kandma
avalikes kohtades maski, hoidma
distantsi ja isoleerima end vähimagi
haigusekahtluse korral. See on meie
ühiskonna küpsuse tõsine proovikivi.

Vladimir Afanasjev
arst

10

20. mai 2020

VARIA

Toome seisma jäänud kraami
uuskasutusse!

Meetaimed –
kasuks loodusele ja inimesele

Kogu maikuu kestva kogumiskampaaniaga „Toome ära” kutsub Uuskasutuskeskus inimesi
kodus asjatuna seisvatele tervetele ja puhastele asjadele uut
elu andma ja neid uuskasutuseks annetama.

Keskkonnahoiu ja kliimamuutustega kõrvu räägitakse
üha enam looduslikust mitmekesisusest. Euroopas on
kadunud ligi pool põllumajandusmaastiku lindudest,
liblikatest, kimalastest. Järjest enam teadustöid näitab
taimede liigirikkuse seost
inimese tervisega, nt Soome
uurimus tõestas, et liigirikkamas piirkonnas kannatavad inimesed vähem allergiaid.

Kui tavaliselt kipuvad inimesed annetama vaid riideid,
siis uuskasutuseks sobib peaaegu kõik majapidamises lei-

duv: jalanõud, mänguasjad,
raamatud, CD-plaadid, filmid,
mööbel, töötavad kodumasinad, tekstiil, lauanõud ja isegi
toataimed.
Kesklinnas saab annetusi
viia Tatari ja Liivalaia uuskasutuskeskusse. Annetused
on sinna oodatud E–R kl 10–18
ja L 10–16. Suurematele annetustele (nt mööbel ja suuremad kodumasinad) saab järele

kutsuda tasuta kaubiku. Rohkem infot kaupluste ja kogumiskastide asukoha kohta
leiab www.uuskasutus.ee.
Uuele ringile ei saa saata
kasutatud patareisid, vanu
värve, ehitusjäätmeid, metalliromu, plaste, paberit, pappi,
rehve, katkiseid seadmeid,
pakendeid ja lehtklaasi – need
peaksid tingimata leidma tee
jäätmejaama.

Tallinnas
koostatakse
säästva energia ja kliima
tegevuskava, üks teemasid
on looduslik mitmekesisus.
Peale traditsioonilise looduskaitse on siin oluline meie
igapäevategevus:
milliseid
taimi valime oma koduaeda
või lillepeenrasse, kui sagedasti niidame muru, kuidas
ja mille arvelt rajame parklaid
jne. Eelmisel aastal oli linnahaljastuse oluline teema muru
ja selle kõrgus. Nüüdseks on
heakorraeeskirja muudetud

Eelmise ristsõna õige vastus oli HOIDKE TERVIST. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna Eve Herman. Palume järgmise nädala
jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse Nunne 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 29. maini samal aadressil
või e-kirjaga kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind!

ja muru kõrguse reguleerimisest loobutud. Endiselt
lasub aga omanikul kohustus
tagada haljastuse korrashoid
ja vältida kinnistu võsastumist. Teine oluline muudatus
on keeld kasutada umbrohutõrjeks pestitsiide.

Maitsetaimed lillepeenrasse!

Oma lillepeenraid uuendades või rajades võiksime
samuti pakkuda elupaika ja
toitu nii eri taimedele kui
ka putukatele. Trendikas on
viimasel ajal istutada püsilillepeenrasse maitsetaimi ja
ürte, mis on kasulik kõikidele.
Kavandades meetaimerikast
peenart, amplit või rõdukasti,
oleks hea teada taimeliikide
eelistusi kasvukohale, samuti
taimede kõrgust ja õitsemisaega. Et tagada tolmeldajatele
katkematu toidulaud, peaks
taimevalikus olema õitsejaid
varakevadest hilissügiseni.
Meetaimed (ka maitsetaimed) kuuluvad enamikus huulõieliste (Labiatae)
sugukonda.
Tolmeldajate
toidulauda aitavad rikastada
näiteks aed-liivatee, sidrunmeliss, mündid, harilik naistenõges ja aedmajoraan. Kui
soovite peale lõhna ja maitse
nautida erksaid värve, võib
kooslusse valida tähklavendli
ja hariliku iisopi. Aniisihiidiisop on mitmeaastane
dekoratiivne ravim-, maitseja meetaim. Maitsestamiseks
kasutatakse värskeid ja kuivatatud aniisilõhnalisi õisi ja
lehti puuviljasalatites ja küpsetiste maitsestamiseks.
Kõige dekoratiivsemaks
huulõieliste maitse- ja meetaimede seas peetakse monardasid, need on ka tänuväärt

korje- ja toidutaimed putukatele. Monarda ingliskeelne
nimi bee balm viitab taime
seostele mesilastega ja see
on ka kuulsa Oswego tee allikas. Eestis kasvatatakse kõige
sagedamini
aedmonardat,
toruõielist ja sidrunmonardat. Viimane on mitmeaastane
dekoratiivne ravim-, maitseja meetaim, kasvab meeleldi
tuulte eest varjatud kohas ja
talub ka osalist varju.
Kodumaistest
huulõielistest meetaimedest tasuks
tolmeldajate toidulaua rikastamiseks kasvatada nõmmliivateed ja harilikku punet.
Harilik pune on seni kuulsust
võitnud peamiselt kulinaaria
maailmas oregano nime all.
Taim on ka liblikate suur lemmik.
Taimede valikul ja istutamisel
• kombineerige püsikuid, et
tolmeldajatel oleks toitu
aprillist oktoobrini;
• ühel ajal õitsevatele taimedele anda vähemalt 1 m2 –
et mesilastel jätkuks korjekohta;
• valida tolmeldajaid arvestavaid taimi nii lillepeenrasse
kui ka murukooslusse (nt
ristik);
• taimed istutada nende
parameetreid silmas pidades, et lihtsustada hooldust.
Nõu taimede omaduste ja
kasvukoha valiku kohta võib
saada puukoolidest ja Tallinna
botaanikaaiast. Ei ole tähtis,
kas meil on suur aed või väike
rõdu – meetaimi kasvatades
saame igaüks oma panuse
anda tolmeldajate parema
käekäigu ja arvukuse heaks.

Tallinna energiaagentuur ja
botaanikaaed

Monarda õievärvus varieerub, tavaliselt on see sarlakpunane või
violetne. Foto: E. Rattasep
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KUULUTUSED

ABC Laenude OÜ / Lombard
•

Laenud tagatise vastu

•

Kulla ja hõbeda kokkuost

• KOMISJONIMÜÜK

www.abclaenud.ee
Tel 631 0190

Pakun
muruniitmise ja
trimmerdamise

teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute
ümbruses.
Helista ja küsi lisa
5399 3595

Kaardid ennustavad 24/7
Tel 900 1727
Vaata, kes on liinil: ennustus.ee

Südameapteegi
tasuta nõuandeliin
605 7171  
Liin on avatud esmaspäevast reedeni kl 9–20 ning
laupäeval-pühapäeval 9–17.
Juhised apteekrilt nii eesti kui ka vene keeles.
Eelkõige antakse infot ravimite ja
nende saadavuse kohta.
Südameapteek pakub ka ravimite e-tellimise võimalust.
Enne kulleri väljasõitu täpsustab dispetšer telefoni teel
üleandmise kellaaja.

Kuidas hoida puhtust ja
hügieeni kortermajas?

Pesen käsi
regulaarselt
ja hoolikalt

Tuulutan
trepikodasid
iga päev

Aitäh!
Спасибо!
Thanks!

2M

Sõidan liftis
üksinda või
koos perega
Anu Purre kunstistuudio

KALLIGRAAFIA

kursus

NB!

ALUSTAJATELE

Prügi välja viies
kannan võimalusel
ühekordseid kindaid

Puhastan hoolikalt
ja regulaarselt
kontaktpinnad

Varajase registreeruja soodustus
(registreerimine 15. maini 2020)
Ettemaksuga 2 korda õppeaastas
- juunis 300 € (sept, okt, nov, dets)
- detsembris 300 € (jaan, veebr, märts, apr, mai)
Ettemaksuga kogu õppeaasta 580€ (sept-mai)

Tallinn. Raekoja pl 18
Hopneri Maja

September 2020 - mai 2021
Neljapäeviti

Hilisem registreeruja
(registreerimine 15. mai - 31. aug)
Ettemaksuga 2 korda õppeaastas:
- augustis 350 € (sept, okt, nov, dets)
- detsembris 350 € (jaan, veebr, märts, apr, mai)
Ettemaksuga kogu õppeaasta 680 € (sept-mai)

12.00 - 13.30
juhendaja Anu Purre
18.00 - 19.30
juhendaja Piret Rüstern

1247 kriis.ee

Kasutusel:
Laisuled
Peensuled
Pintslid
Kaasaegsed kirjutusvahendid
Eksperimentaalsed vahendid
Erinevad paberid ja värvid

-

Maht 72 ak tundi. Lõpetajale tunnistus

Registreerimine ja info: anu.purre@gmail.com

