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Snelli tiik saab põhjani puhtaks
Kesklinna valitsusel õnnestus teisel katsel
leida ettevõte, kes sobiva hinna eest tiigi
põhjalikult puhastab.
Hankemenetluse Snelli tiigi setetest
puhastamiseks võitis kolme pakkuja
seast kõige soodsama hinnapakkumise teinud AS Terrat.
Ettevõte peab eelprojekti kohaselt ning keskkonna- ja muinsuskaitse nõudeid järgides puhastama
tiigi sinna aastate jooksul ladestunud
prügist ja setetest. Pärast puhastustöö lõppu tuleb tiigi ümbrus ja pargiala korrastada.
Tööde lõpetamise tähtaeg on mai
2021.

Teine katse
Tiigi veepinna puhastamist on Kesklinna valitsus tellinud aastast aastasse, samuti on mitmel aastal käinud
sukeldujad suuremõõtmelist prahti
põhjast üles tõstmas. Nüüd ettevõetu erineb oma põhjalikkuse ja mastaabiga.
Pärast 30-aastast vaheaega on kavas puhastada ka Snelli põhi. Õigupoolest on see teine katse niisugune töö
tellida. Eelmise tegi Kesklinna valitsus
aasta algul, kuid hange ebaõnnestus.
Ilmselgelt osutus etteantud meetod – kuivpuhastus ehk tiigi veest

tühjaks pumpamine ja seejärel setetest puhastamine – liiga kalliks. Seetõttu algatati suve lõpul uus hankemenetlus, mille puhul jäeti ettevõtjale
puhastusmeetodi valikul vabad käed.
Hankemenetlus tõi kolm pakkumist. Parimaks osutunud AS Terrat
pakkus töö hinnaks 182 460 eurot.
Järgmine pakkumine oli märgatavalt
suurem – 287 073 eurot ja kolmas
erines veelgi rohkem (712 280 eurot).
Peale soodsaima hinna vastas
aktsiaseltsi Terrat pakkumine kõigile etteantud tingimustele. Ettevõtja
peab võimalikuks puhastada tiik seda
veest tühjendamata.
Suurem plaan
Kesklinna vanem Monika Haukanõmm näeb kogu ettevõtmises laiemat ja pikaajalisemat tegevuskava.

„Loodetavasti õnnestub meil tuleval kevadel näha lisaks puhastatud
Snelli tiigile ka heakorrastatud pargiala. Enamgi veel – on liikunud toredaid ideid kohviku rajamisest Snelli
tiigi kaldale, Toompargi teede ja valgustuse uuendamisest. See kõik võib
pärast tiigi puhastamist tulla,” ütles
linnaosavanem.
Snelli tiiki ümbritsevas Toompargis võeti ülemöödunud aastal ette
väiksemad korrastustööd: tiigi kaldal
pikka aega silma riivanud kuur lammutati, hakati harvendama põõsaid
ja parandati pargi valgustust. Kohviku või pargipaviljoni rajamise eeldusena on nähtud tiigi puhastamist.
Snellil nähakse vaimusilmas ka paate
sõitmas. Talvine liuväli ja uisulaenutuski sai ülemöödunud külmal talvel
järele proovitud ja osutus menukaks.

Linnavalitsus algatas esimest korda kaasava eelarve projekti, milles
investeeringute kogumaht on 2021.
aastal 800 000 eurot.
„Kaasava eelarvega saab järgmisel
aastal igas linnaosas ellu viia projekti, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja ise valinud. Kindlasti
saab leida lahenduse ka mõnele kitsaskohale ja selleks saab iga linlane
anda oma panuse,” selgitas linnapea
Mihhail Kõlvart.
Oodatud on ettepanekud linnaositi, arvestades iga linnaosa eripäraga. Ideekorjet plaanitakse alustada
novembri keskel. Ideid võib esitada
igaüks kas linna veebilehel, paberil
linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) või linnaosavalitsuse
teenindussaalis. Hääletuseni esitatud
ideede üle plaanitakse jõuda jaanuarikuu teises pooles. Lõpuks kinnitab
kaasava eelarve linnavolikogu.
Igas linnaosas teostatakse üks
projekt maksumusega keskmiselt
100 000 eurot, kuid olenevalt elanike arvust piirsummad linnaositi erinevad. Esitatavad projektid peavad
mahtuma ettenähtud eelarve piiresse ja töid peab olema võimalus teha
2021. aastal. Eelduseks on avalik kasutus ja positiivne mõju linnakeskkonnale.
„Soovime kaasavast eelarvest kujundada hea tava ja traditsiooni, kus
linlaste ideedest sünnivad järgnevatel aastatel linnaruumi uued projektid,” märkis linnapea.

TALLINNA KESKLINNAS
ELAB 64 210 INIMEST.
Möödunud kuu jooksul suurenes
Kesklinna elanike arv 518 võrra.
Aasta algusest on lisandunud
linnaossa 1507 elanikku –
Tallinna linnaosadest enim.
Pealinna rahvaarv tervikuna on
tänavu kasvanud 3100 võrra,
ulatudes septembri alguseks
447 032 inimeseni.
Allikas: rahvastikuregister,
1. oktoober 2020

Kesklinna Sõnumite järgmine
number ilmub 18. novembril.

Väljaandja:
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Kesklinna edu võti –
mitmekesisus
Saan uhkusega öelda, et Kesklinn oma eripalgeliste asumitega – Kadriorust Kitsekülani ja
Luitest Kassisabani – on muutumas aina kutsuvamaks elupaigaks nii noortele peredele kui
ka väärikas vanuses inimestele. Kesklinn on ju
ainulaadne koht korraga kahes, omavahel vastuoluliseski tähenduses: ühtaegu linna tuksuv
süda ja esinduslik visiitkaart meie külaliste silmis, teisalt aga mõnus, kodune ja vaikne elukeskkond. Ja just selles vastuoksuses peituvad
nii meie probleemid kui ka võimalused pöörata
just mitmekesisus edu võtmeks.
Oktoobrikuu algul kutsusime Kesklinna
asumiseltside esindajad linnaosavalitsusse traditsioonilisele mõttevahetusele. Selle käigus
jõudsime järeldusele, et peamine panus tuleb
teha asumite eripalgelisuse säilitamisele ühel
ajal linnaarenduslike terviklahendustega. Samavõrra olulised on avatus merele, rohealade rohkus ja liikuvuse tagatus. On loogiline, et
kui kesklinnas on hea olla siinsetel elanikel, siis
tunnevad end siin hästi samuti piirkonnas töötavad inimesed ja seda külastavad turistid.
Viimaste aastate suurimaks proovikiviks on
kujunenud liikuvus ehk olemasoleva kitsukese
linnaruumi sõbralik ja üksteisega arvestav jaotamine jalakäijate, ratturite, ühistranspordi ja
autode vahel. Autostumise vastu saame ainult
nii, kui pakume inimestele alternatiive, mis vastavad vajadustele ja on mugavad – olgu siis kiire ja mugav ühistransport, turvaline jalakäijate
ruum või ka rattateede võrgustik. Just viimasele on vaja rohkem tähelepanu pöörata ning
õnneks on asjad koos huvirühmadega liikuma
lükatud.
Jalgrattateede võrgustik peab tulevikus
ühendama erinevaid linnaosasid ja asumeid,
hõlmates ratturitele vajalike parklate võrgustikku. Rattaga ja jalgsi liikudes on võimalik avastada kesklinna nn varjatud kohti ja vaatamisväärsusi ning märgata siinset arengut. Hea näide on
Reidi tee promenaad, mis võitnud endale kindla
koha linnaelanike südameis. Kindlasti leidub
aga avastamiskohti ja -rõõmu palju rohkem.
Nagu Tallinna linn ei saa kunagi valmis, ei
saa seda ka meie armas Kesklinna linnaosa.
Ikka on siin vana ja väärtuslikku ennistada, uut
rajada ja huvitavaid ideid teoks teha. Linn elab
ja areneb koos
meiega. Ja kõigi
huvitatute koostöös – selleta ei
ole edu võimalik.

Monika
Haukanõmm
Kesklinna vanem

Tallinn 2035 – roheline maailmalinn
Linnavalitsus pani avalikule arutelule arengustrateegia
„Tallinn 2035”, mis seab sihiks
saada 15 aastaga roheliseks
maailmalinnaks, kus on sõbralik linnaruum ning terved ja
hoolivad inimesed.
„Arengustrateegiasse
on
oma mõtetega panustanud ligi
5000 inimest ja nende inimeste
ideedele tugineb „Tallinn 2035”
põhiline sõnum. See räägib rohelisest, inimsõbraliku linnaruumiga turvalisest linnast,” ütles
linnapea Mihhail Kõlvart. „Pikaajaline strateegia ei räägi konk-

reetsetest teedest, tänavatest,
parkidest või arendustest, vaid
väärtustest ja mõtteviisi muutusest, mida järgides on võimalik
15 aastaga seatud eesmärkideni
jõuda.”
Tallinnal on strateegiline
siht kasvada Eestis üheks rohepöörde eestvedajaks, kus majandus ja eluviisid parandavad
linlase heaolu ja samas innustavad teisi. Kuus suuremat sihti,
mis kannavad mõtteviisi ja hoiakut, millest linna arengut mõjutavates otsustes lähtutakse, on
järgmised: sõbralik linnaruum,

heatahtlik kogukond, roheline
pööre, loov maailmalinn, liikuv
Tallinn ning kodu, mis algab tänavast. Kõigil neil eesmärkidel
on omakorda alasuunad.
Sihtide saavutamiseks on kavas ellu viia hulk suuri projekte.
Näiteks selleks, et Tallinn oleks
rohelisem ja liikuma kutsuvam,
valmib juba lähiajal Tondiraba
park ja putukaväil. Mugavamaid
liiklemisvõimalusi hakkab pakkuma sadama tramm ja Rävala
puiestee ühistranspordikoridor.
Selleks et Tallinna saaks kliimaneutraalseks, loob linn ringma-

janduskeskuse. Visiooni elluviimiseks teeb linnaorganisatsioon
koostööd elanike, kogukondade
ja ettevõtjatega, aga ka regiooni
omavalitsuste, riigi ja rahvusvaheliste partneritega.
„Tallinn 2035” koostades on
silmas peetud ÜRO säästva arengu eesmärke, Euroopa rohelepet,
katusstrateegiat „Eesti 2035”
ja Harjumaa arengustrateegiat
2035+. Linna arengustrateegiaga saab tutvuda veebilehel
strateegia.tallinn.ee ja anda tagasisidet selle nädala lõpuni eaadressil strateegia@tallinnlv.ee.

Mask on soovitatav
Tallinna sotsiaalkampaania kutsub üles kandma maski olukorras,
kui ei ole võimalik inimeste vahel turvalist distantsi hoida.
„Tallinnas on koroona levik suurem, kui see oli kevadel ning viirushaiguste periood on alles ees. Seetõttu soovitame rahvarohketes
kohtades, näiteks ühissõidukis ja siseruumides kanda viiruse leviku
ennetamiseks maski. Kui suudame oma käitumisega viiruse levikut
aeglustada, on lootust vältida karme meetmeid, mis elu taas seisma
paneksid,” ütles linnapea Mihhail Kõlvart.
Terviseameti meditsiinijuhi Arkadi Popovi sõnul on maski kandmine tõhus profülaktika, mis vähendab vajadust hiljem haigusega võidelda. „Võib jääda petlik mulje, et Covid-19 ei ole ohtlik. Ka sel sügisel on
terve hulk inimesi sattunud koroona tõttu haiglasse, paljud juhitavale
hingamisele ja mitu inimest on surnud. Me ei pea olema hirmul, vaid
ettevaatlikud. Maski kandmisse peaks suhtuma kui uude harjumusse,
millega peame elama vähemalt järgmise kevadeni,” ütles dr Popov.

NAABRI PILGUGA

Rohelise pealinna hinnaline roheala
Tallinna ajalugu kinnitab, et linna
kui koosluse edukas areng on võimalik vaid siis, kui elanikud suudavad vaadata linnasisestest piiridest
üle.
Põhja-Tallinna alad on olnud alati lahutamatud nüüdsest vanalinna
piirkonnast. Kalamaja, Pelgulinna,
Sitsi, Kopli on ikka omanud isegi
elulist tähendust vanade linnamüüride vahel elukoha leidnutele. Praegu mõtleme nii siin- kui ka sealpool
müüri, kuidas leida lähiaastatel parim lahendus vanalinna ja Põhja-Tallinna piirile jäävale rohealale Skåne
bastioni ja Balti jaama vahel.
Keegi ei kahtle, et sel rohe- ja
puhkealal on suur potentsiaal. Selle
kasutamiseks peame leidma mood-

sa lahenduse, kuidas arendada
ühistransporti (tramm) või VanaKalamaja uudset tänavat, mis viiks
vanalinnast mere äärde nii, et Kalamaja elanikud ei tunneks elukvaliteedi langust, vaid vastupidi – et
muutused hoopis parandaks siinse
kogukonna elukvaliteeti. Praeguse
trammitee kõrval on muinsuskaitselise ja miljööväärtusega ehitisi. Neile
tuleb leida parim rakendus ja tulevasel puhkealal võimalikult hästi integreerida.
Siin vaatan ma suure ootusega
meie kahe linnaosa elanike poole,
kelle ideid tahaks kuulda. Samuti vaatan ma oma töötoa aknast iga
päev Eesti kunstiakadeemia poole,
kus peaks auasjana valitsema soov

anda oma professionaalne ja loominguline panus selle projekti realiseerimiseks. Ma arvan, et siin ei
tasuks arhitektuuri ja teiste valdkondade loomingulistel inimestel
EKA-s isegi oodata kutset projektis
osalema, vaid pakkuda võiks end ise
Tallinna linnale abiks.
Tänapäevane roheala võiks integreerida militaarajaloo (bastioni),
võimaliku kunstipargi koos vaba aja
veetmise võimalustega ja samuti
spordialade (jalgpalli jm) harrastamise ala. Juba mitu aastat tagasi oli
juttu, et skulptuuripargist võiks leida mälestusmärgid Põhja-Tallinna
tuntud muusikutele – Jaak Joalale
ja Tõnis Mägile, sest just nemad on
selle ajastu kangelased, mis meid

ümbritseb veel nüüdki, aga mille
väärtust endale ei oska/taha me
vahel välja öelda. Sedagi perioodi ajaloost ei saa eirata või koguni
kustutada.
Tallinna pürgimine Euroopa roheliseks pealinnaks on andnud ideid,
kuidas meie pealinna muuta veelgi
rohelisemaks. Olen kindel, et Kesklinna ja Põhja-Tallinna praegusel
piiril asuva suure potentsiaaliga roheala arendamine võiks olla lähiaastatel meie suur ühine ettevõtmine.
Vaevalt et keegi, kes sel alal jalutanud, kahtleb tolle väga suures potentsiaalis meie linnale. Seda enam,
et ala jääb Tallinna mereväravate
lähedusse. Sealtkaudu saabub aga
suur osa meie külalistest.

Peeter Järvelaid
Põhja-Tallinna linnaosa vanem
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Uuendusmeelne aasta õpetaja
Aasta õpetaja galal „Eestimaa
õpib ja tänab” kuulutati 3. oktoobril välja tänavused laureaadid. Kõrge tunnustus tuli
ka Kesklinna – aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli pälvis Ljudmilla Roždestvenskaja Kesklinna vene gümnaasiumist.
Kolleegidel on õpetaja
Roždestvenskaja kohta öelda
palju kiidusõnu. Need andis
edasi kooli õppealajuhataja
Helen Vanganen:
„Ljudmilla Roždestvenskaja on suurte kogemustega
matemaatika- ja informaatikaõpetaja. Viimased 15 aastat on ta tegelenud ka haridustehnoloogia ja õpetajate
koolitustega. Oma tööd teeb
ta professionaalselt ja haaravalt ning mis kõige olulisem
– kogu südamega. Ljudmilla
jagab aktiivselt oma teadmisi teiste koolide õpetajatega, ta asutas ja haldab kooli
Facebooki lehte TKVG õpetajate kogukonnas.
Tänu Ljudmilla sihikindlusele ja uuendusmeelsusele on
õpilased omaks võtnud tema
pakutavad uued programmid.
Ta hakkas koos õpilastega
aktiivselt kasutama ja õppima uusi keskkondi TeacherDesmos ja makecode.microbit.org, mis võimaldas teha
muudatusi matemaatika ja
arvutiõpetuse kooli õppekavas. Ta toetab kooli osalemist
haridusprojektides,
konverentsidel, seminaridel. Tema

Foto: Rene Suurkaev

Kinnisvarategu 2019 oli Reidi tee

eestvedamisel saavutas kool
projektis „Digitaalselt aktiivne
kool” tulemuseks kuldtaseme
5* (viis tärni).
Ljudmilla on hea koostööpartner ja kolleeg, kes pakub
ja aitab ellu viia põnevaid ideid
uue õpikäsituse rakendami-

seks. Ta on olnud kaasatud
enam kui kümnesse rahvusvahelisse projekti eksperdi ja
koolitajana.”
Soovime palju õnne ja jõudu nii Ljudmilla Roždestvenskajale kui ka kõigile teistele
Kesklinna õpetajatele!

Eesti Kinnisvarafirmade Liit
(EKFL) valis konkursi Kinnisvarategu 2019 laureaadiks
Reidi tee arenduse eest Tallinna linna.
„Žürii tõstis nominentide
hulgast esile Reidi tee arenduse ennekõike seetõttu, et
tegemist ei ole ainult liiklusprojektiga, vaid juurde on
loodud uut linnaruumi ja linn
avatud rohkem merele. Muuhulgas jõudis Reidi tee abil ka
Kadriorg mereni, sest promenaadiosa on suuresti Kadrioru
park. Sadamasse suunduva
kolme tänava – Lootsi, UusSadama ja Petrooleumi – ning

Reidi tee avaliku ruumiga ristumiskohtadesse on kujundatud väljakud, kust avaneb
vaade sadamale ja merele, mis
varem olid linnarahvale suletud,” sõnas EKFL tegevjuht
Tõnis Rüütel.
Reidi tee põhisõnum on
toetav funktsioon kinnisvaraarendusse ning Pirita, Merivälja, Viimsi ja kesklinna
vahelist liiklusvoogu seni takistanud pudelikaela läbimine
märgatavalt kiiremini, lisas
Rüütel. Liiklust parandab ka
esimest korda Eestis rakendatud intelligentne transpordisüsteem, Omnia tarkvara.

Tallinna linnapea Mihhail
Kõlvart tõdes auhinda vastu
võttes, et Reidi teest on tõepoolest kujunenud üks linlaste
lemmikkohti: „Oleme saanud
palju positiivset tagasisidet
nii merele avatud linnaruumi
kui ka sujuvalt kulgeva liikluse
kohta. Märkimist väärib veel,
et Reidi tee kontseptsioon sobib igati rohelise arengusuunaga, mille Tallinn on järgnevateks aastateks valinud.”
Aasta kinnisvarategu valitakse kord aastas ja peale
tunnustuskirja saab laureaat
skulptuuri „Mees oma unistuste aknal”.

Lisaeelarve keskendub linlaste sotsiaalsele heaolule
Tallinna linnavalitsuse koostatud lisaeelarve eelnõu kohaselt suureneb 2020. aasta
linnaeelarve kogumaht 53,38
miljoni euro võrra.
Linnapea Mihhail Kõlvarti
sõnul on linn hoolimata eriolukorrast ja sellest tingitud
keerulisest majandusolukorrast hästi hakkama saanud.
„Kindlasti oli linna kriisieelne
stabiilsus ja tugev finantspositsioon hea eeldus, et toime
tulla ka majanduslanguse tingimustes – tagades seejuures
linlastele katkematult vajalikud
teenused ja rakendades veel
täiendavaid sotsiaalmeetmeid,”
selgitas Kõlvart.
Uute meetmetega soovib
linn toetada eeskätt toimetulekuraskustes linlasi ja nende
peresid. Septembrist alates
on vabastatud näiteks lasteaia
kohatasust täies ulatuses vähekindlustatud perede ja haridusliku erivajadusega lasteaialaste vanemad. Toetatakse
ka eralasteaia- ja lastehoiuteenust saavate laste toidukulusid
ning haridusliku erivajadusega lapse õppemaksu katmist.
Samuti on rakendatud uued
sotsiaalmeetmed majandusraskustes eluaseme kaotanud
peredele.
Investeeringud haridusse
Lisaeelarves kajastub ka investeeringute reserv riigi erakorralise toetuse arvelt. Linnavolikogu otsuse kohaselt on
kinnitatud riigi investeeringutoetust taotlevate projektide
esialgne nimekiri, milles on
ühtekokku 155 objekti.
„Meie nimekiri on mõne-

võrra suurem, kui Tallinnale
kinnitatud riigipoolse investeeringutoetuse
piirsumma
17,38 miljonit eurot, kuid me
kavatseme kõik nimekirjas
olevad objektid lähiaastatel
korda teha,” nentis linnapea.
„Meie prioriteet on läbivalt
olnud haridusvaldkonna investeeringud ja nii on ka
toetuse arvelt kavandatud
investeeringutest üle poole haridusvaldkonnas. Kavas
on ehitustööd paljudes haridusasutustes,
sealhulgas
neis koolides, mis tervikrenoveeriti juba 20 aastat tagasi. Kavatseme korrastada lasteaedade õuealasid ja nende
välisvalgustust, rekonstrueerime mänguväljakuid ja kvartalisiseseid teid.”
Eriolukorra tõttu ja linnas lisaks rakendatavatest
kohatasu soodustustest on
lasteaedadele
lisaeelarvega
ette nähtud 400 000 eurot.
Eralasteaedade toetus kasvab
213 943 euro võrra seal käivate laste arvu kasvu tõttu ning
80 897 euro võrra lasteaia kohatasu hüvitamisest eriolukorra ajal.
Lisaeelarves on kavandatud summad munitsipaallasteaedade ja huvikoolide direktorite töötasu alammäära
tõstmiseks 1. oktoobrist. Lasteaedade õpetajate ja õpetajaabide palga alammäära tõsteti
1. septembrist.
Sotsiaalhoolekande valdkonnas nähakse lapsehoiuteenuse hüvitise maksmiseks
aasta lõpuni veel ette 332 846
eurot eriolukorra ajal rakendatud kõrgema lapsehoiu-

teenuse hüvitise määra ja
hüvitise otstarbe laiendamise tõttu alates 1. septembrist
(võimaldamaks katta ka lapse
toidukulu lapsehoius käidud
päevade eest). Uue meetmena
makstakse septembrist lapsehoiuteenuse hüvitist haridusliku erivajadusega lapse eest,
kes koolieelse nõustamismeeskonna soovitusel kasutab lapsehoiuteenust.
Tallinna kiirabi tegevuskulud kasvavad lisaeelarvega 2,5
miljoni euro võrra osutatava

teenuse mahu täpsustumise
ja eriolukorrast tulenevate lisakulude tõttu. Kiirabi investeeringud suurenevad 169 366
euro võrra, millest kaetakse
uute kiirabiautode ja nendesse meditsiiniseadmete soetus
ning olemasolevate rendilepingute lõppemisel seni rendil
olnud kolme kiirabiauto välja
ostmine.
Tallinna lastekodu imikute
ja erivajadustega laste maja
(Sõpruse pst 248) renoveerimistöödeks nähakse tänavu

ette veel 452 000 eurot.
Linnateatri
lisanduvate
kulude katteks nähakse ette
60 300 eurot uue tootmis- ja
laohoone valmimiseks SuurSõjamäel ja teatri tegevuse
alustamiseks Salme kultuurikeskuses.
Lisaeelarves kavandatud
muudatuste tulemusena suurenevad kulud kokku 8,7 miljoni euro võrra. Valdkonnad,
mille kulud lisaeelarvega enim
suurenevad, on tervishoid,
linnatransport ning teed ja

tänavad. Linna tulud suurenevad kokku 18,42 miljoni euro
võrra, linnakassa tulud vähenevad 6,5 miljoni euro ja linna
asutuste omatulud 8 miljoni
euro võrra. Samas suurenevad
saadavad toetused riigieelarvest ja välisrahastusest 32,93
miljoni euro võrra.
Lisaeelarve vastuvõtmisel
volikogus kujuneb Tallinna
2020. aasta eelarves planeeritud sissetulekute ja kavandatud väljaminekute täpsustatud mahuks 862 267 166 eurot.

Vanalinnas käivad juba nädalaid „Apteeker Melchiori” filmivõtted.
Pikk jalg, Raekoja plats ja muud paigad keskaegses linnas loovad sobiva keskkonna Indrek Hargla romaanisarjas hargnevale põnevale
sündmustikule. Peale Tallinna filmitakse ka Saaremaal, Virumaal, isegi Lätis.
Melchiori-sarja seitsmest romaanist kavatseb režissöör Elmo Nüganen filmilindile jäädvustada kolm. Võtted kestavad aasta lõpuni, esimest
filmi „Apteeker Melchior” lubatakse kinodes näidata tuleval sügisel.
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Vana-Egiptuse aarded Kumus

Foto autor TIK õpetaja Erlend Art Arras

80-aastane kool innustub väljakutsetest
Tänavu tähistab 80. sünnipäeva inglise kolledž. Juubelipidustusi hakati planeerima juba mitu aastat tagasi.
Kuna kaheksa kümnendi jooksul on pereliikmeid ja
sõpru kogunenud rohkem,
kui isegi aulasse ära mahub,
siis pidid peale koolimajas
planeeritud ürituste – inspiratsioonikonverentsi ja vilistlaspidude – kõik kokku
saama ka suurel vastuvõtul
Alexela kontserdimajas. Kuid
väärika juubeliaasta kevadel
tuli hoopis rinda pista viiruse
tekitatud viimaste kümnendite suurima kriisiga. Õnneks
on kolledži immuunsus läbi
aastate olnud raskete aegade
suhtes tugev.
1940.
aastal
Tallinna
prantsuse lütseumi ja Jakob
Westholmi poeglaste gümnaasiumi liitmisel tekkinud
segakool oli tugev ja püsis
koos kõigi järgnevate aastate
muutuste kiuste. 1960. aastal
alustas kool pioneerina Eestis
edukalt võõrkeele ja -kultuuri süvaõppega. 2000. aastate
alguses hakati süvitsi õppetegevust ümber vaatama ja viidi
koolis esimesena Eestis sisse

rahvusvaheline õppekava, mis
nüüdseks on saanud kõikidel
õppeastmetel maailmatasemel IBO akrediteeringu.
Kooli praegune vorm on
endiselt hea. Õpilased ja õpetajad suundusid koolimaja
rüpest küll kevadel hoopis
koju õppima, kuid kooliperel
oli selleks valmisolek olemas.
Õpetajatel olid sülearvutid ja
kogemus digivahendite kasutamisel, õpilastel säilis tahe
õppida. Sügiseks toimis kõik
juba digivaimus ning õpilastel
oli aega ja tahtmist panustada
ka kaugõppel toimetava koolipere heaolusse.
„Digiõppel olevad
õpilased
saavad koolist
soovi
korral
toidupakid
ja
õpilased otsustasid teha koos
kodundusõpetajaga
nende
toiduainete põhjal nädalamenüüd, isegi videoretseptid, et
kõik saaksid korralikult söönuks. See on väga hea näide
tänapäevasest
õppimisest
– inimesed on lõimitud ja ained on lõimitud,” rõõmustas
direktor Toomas Kruusimägi.

Kriisis sai selgeks, et digilahendused peavad muutuma loomulikuks osaks koolist
ja üleminek e-õppele olema
märkamatu. Kui õpetaja ei saa
viibida klassiruumis, siis peab
ta jõudma õpilaste ette digitaalsel kujul. Kui õpilane peab
püsima kodus, siis peab tal
olema võimalik siiski osaleda
koolitundides.
„Maailma muutumine on
saanud sisse eriti kiire hoo.
Meie visioon on olla maailmakool ja see tähendab sedagi,
et ükskõik millisest maailma
punktist peaks saama õppes
osaleda. Me tahame olla maailmale avatud nii sisuliselt kui
ka tehnoloogiliselt,” tõi Kruusimägi esile.
Kui sügistalvel peab kool
tegutsema kimbutava viiruse tõttu suletud uste taga, siis
kevadel loodab koolipere siiski
uksed valla lüüa ja tulla värske
õhu kätte suurt juubelit väärikalt tähistama. Seniks hoiab
kolledž oma suure pere liikmetega sidet tehnoloogiliste
vahendite kaudu ja näiteks inspireerivaid ideid konverentsilt
TIK Inspire kuuldakse digitaalsete kanalite vahendusel.

Kumu kunstimuuseumis on
kuni kevadeni avatud Eesti
esimene Vana-Egiptuse kunsti suurnäitus.
„Egiptuse hiilgus. Niiluse
oru kunst” näitab tuhandete aastate vanuseid esemeid
ühest maailma olulisemast
Vana-Egiptuse
kollektsioonist – Museo Egiziost (Egiptuse Muuseum, mis asub
Itaalias Torinos). Kumu näitusega samal ajal saab Egiptuse
Muuseumi aardeid näha ka
Amos Rexi kunstimuuseumis
Helsingis. Kolme muuseumi
mastaapne ühisprojekt on ainukordne võimalus avastada
Vana-Egiptuse muistset maailma kaugele reisimata.
Kumu näitusel on väljas
200 eset vaaraodemaa rikkalikust pärandist. Nende seas
on sarkofaage, muumiaid,
maagilisi amulette, erinevaid
hauapanuseid ja skulptuure. Seitsme alateema kaudu
jutustab näitus vaaraode aja
elukorraldusest ja usust igavikku ning inimeste, loomade
ja jumalate kujutamisest, hieroglüüfidest kui kunstivormist
ja tarbekunstist.
Suur osa Egiptuse kunstist ei olnud mõeldud vaatajate pilgule, kaunid esemed
ja kunstiteosed suleti hauakambritesse, et need teeniksid jumalaid ja siitilmast
lahkunuid. Näituse kuraatori
Paolo Marini sõnul annab näitus võimaluse vaadata maailma läbi vanade egiptlase pilgu. „Näitusel eksponeeritud
kaunite esemete kaudu on
võimalik mõista, kuidas tolle
aja egiptlased tegelikkust tõlgendasid, milline paistis neile
Niiluse-äärsete alade lopsakas
maastik ja milline oli nende ettekujutus teispoolsusest. Seda
kõike teame me tänu unikaalsele Vana-Egiptuse pärandile,”
kirjeldab Marini.

Khonsuirdise
sarkofaag.
Detail. HilisEgiptuse
periood.
722–332 eKr.
© Museo
Egizio

Lisaks annab näitus aimu
eestimaalaste seostest VanaEgiptusega, vaadates 19. sajandisse,
Egiptuse-vaimustuse aega, mis tõi sealseid
muistiseid ka meie muuseumikogudesse. „Võiks arvata, et
Vana-Egiptus jääb Eestist kaugeks nii ajalises kui ka ruumilises mõttes. Aga ka siin oldi 19.
sajandi alguses hästi kursis Euroopas toimuvaga. Napoleoni
sõjakäik ja selle tulemusena
aset leidnud üleilmne Egiptuse-vaimustus ei jätnud puutumata ka Eestit. Siingi püüti
koguda selle salapärase ja veel
vähe tuntud kultuuri muistiseid,” kirjeldab näituse kaaskuraator Jaanika Anderson.
Näitus on erakordne, kuna
toob Vana-Egiptuse originaalesemed esimest korda suures mahus Eestisse. Tegu on
samuti olulise rahvusvahelise koostööprojektiga Kumu
kunstimuuseumi,
Torinos
asuva prominentse Egiptuse
Muuseumi ja Helsingi Amos
Rex kunstimuuseumi vahel.
Kumu
kunstimuuseumi
direktor Kadi Polli rõhutab
koostöö kaudu loodud kul-

Vabamus on näitus vabaduse piiridest

Talvekontsert Vene Teatris

Oktoobri algusest uue aastani on okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu
avatud fotonäitus „Vabaduse
piirimail”, mis toodi Tallinna
koostöös Saksa Liitvabariigi
suursaatkonnaga.
Fotograaf Valerio Vincenzo
on 2007. aastast rännanud
Euroopas üle 20 000 km ning
jäädvustanud kümneid paiku,
kus varem kulges piir riikide
vahel. Vincenzo näitab oma
fotodel inimesi looduskaunites paikades – peegeldusi
headest rahvusvahelistest suhetest. Ajalooliselt pole need
piirkonnad aga sugugi alati
rahumeelsed olnud. Üleilmse koroonapandeemia tõttu
on piiridevaba Euroopa taas
muutunud ja sestap kerkib ka
õigustatud küsimus, milline
on praeguste riigipiiride tulevik.
Näituse avas aktuaalne
mõttevahetus piiride tähtsusest praeguses maailmas.
Me olime Euroopas harjunud
vabadusega ületada riigipiire,
sõita kerge vaevaga ühest riigist teise ning kodakondsuse
järgi erinevuse tegemine või
sissesõiduluba olid tuttavad

30. oktoobril jõuab Vene
Teatri suurel laval publiku
ette uus muusikaline projekt
– talvekontsert „Hoidke armastust”.
Kontsertetendusest saab
publik osa ainult piiratud aja –
talve – jooksul. Loominguline
meeskond eesotsas lavastaja
Artjom Garejevi ja muusikajuhi Aleksandr Žedeljoviga seadis eesmärgiks panna kokku
erakordselt soe ja südamlik
kontsert, mida kuulama tulles suudab publik unustada nii
2020. aasta kriisid kui ka külmad talvised ilmaolud.
„Hoidke armastust” keskendub kõige olulisemale
– armastusele. Kavas on erinevate põlvkondade lemmiklaulud armastusest: alates
lauludest „Voolavad ojad”
ja „Ma joonistan sind” ning
lõpetades Zemfira ja Konstantin Meladze lugudega.
Muusikaliste numbrite kõrval
rikastavad kontsertetendust
meeleolukad lood ja meenutused armastusest, Tallinnast, erinevatest aegadest,
mil kõlasid ühed või teised
meloodiad.
Kontserti juhivad särav

Foto näituselt: Eesti–Läti piir

vaid ajaloo näidetena. Koroonakriisis valisid paljud riigid
oma piiride sulgemise tee.
Mida tähendab see meie väärtusruumile ja vabadustele?
Selle üle diskuteerisid näituse
autor Valerio Vincenzo, Eesti
välispoliitikat uurinud Piret
Kuusik, fotograaf Kaupo Kikkas ning migratsiooniuurija ja

Vabamu direktor Keiu Telve.
Näitus tähistab 30 aasta
möödumist Ida- ja LääneSaksamaa ühinemisest ning
käesolevat Saksamaa eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus.
Näitust Vabamu galeriis saab
vaadata 2021. aasta alguseni
kolmapäevast
pühapäevani
kell 11–18.

Natalia Murina ja temperamentne Aleksandr Kutšmezov.
Üles astuvad Vene Teatri näitlejad Ivan Aleksejev, Alexandr
Domowoy, Natalja Dõmtšenko, Liidia Golovataja, Jelena
Jakovleva, Jekaterina Kordas,
Aleksandr Kutšmezov, Karin
Lamson, Viktor Marvin, Natalia Murina, Anna Sergejeva,
Liilia Šinkarjovav, Anastassia
Tsubina, Aleksandr Žilenko.
Kõlab ainult elav muusika ning
lauljaid saadab professionaal-

tuurisilda: „Kaks kunstimuuseumi, Kumu ja Amos Rex on
seda väärtuslikku näitust vastu võtmas koos, võimendades
kultuurisilda Tallinna ja Helsingi vahel. Kuigi üheaegsed,
täiendavad näitused siiski teineteist, sest Soomes aitab Vana-Egiptuse pärandiga sidet
luua Mika Waltari ajalooline
romaan „Sinuhe, egiptlane” ja
Eestis baltisaksa minevik.”
Näitusega kaasnevad eestikeelne raamat, publikusündmused, ekskursioonid,
elamusprogrammid ja VanaEgiptuse põnevat kultuuri
tutvustav haridusprogramm
nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Terviseameti soovitusi järgides on saali ja publikuruumidesse paigaldatud desinfitseerimisvahendid, külastus on
muudetud võimalikult kontaktivabaks, kliendi- ja saaliteenindajad kannavad visiire
ning muuseumi ruumides hajutatakse külastajate liikumist.
Näitus „Egiptuse hiilgus.
Niiluse oru kunst” on Kumu
kunstimuuseumis avatud 10.
oktoobrist kuni 21. märtsini.

setest muusikutest koosnev
ansambel koosseisus Aleksandr Žedeljov, Vladimir Võssotski, Ilmars Priede, Mihhail
Nikitin ja Vjatšeslav Mogilevtsev. Kontserdil osalevad
ka Vene Teatri stuudio vilistlased.
Talvekontsert „Hoidke armastust” paneb alguse Vene
Teatri uuele muusikaliste
projektide tsüklile, mille järge
saab nautida järgmisel aastal.
Lisainfo: www.veneteater.ee.
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Lemmikloomade pidamisel rikutakse eeskirju
Selle aasta jooksul on mupo saanud 218 kirjalikku teadet
koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise kohta.
Suurem osa teadetest puudutas koerte ründeid inimese
või teise koera vastu ning koduterritooriumilt välja pääsenud ja hulkuvaid või ilma rihmata liikuvaid koeri-kasse.
Koerte rünnakutega seotud menetlusi on mupo sel aastal alustanud 25, neist 13 on lõpule viidud ning tulemusena
koostatud 13 trahviotsust kogusummas 1600 eurot. Silma
torkab, et koerte ründed muutuvad sagedasemaks sügisel,
seda nii möödunud kui ka sel aastal.
Mupo tuletab meelde, et koerte ja kasside pidamise
eeskiri Tallinna linnas puudutab ühtviisi nii koera- kui ka
kassiomanikke. Ka kassi ei tohi õue hulkuma lasta, temaga jalutama minnes peab loom olema kas rihma otsas või
spetsiaalses kandekotis. Tänavu on mupo andmeil toimunud näiteks Nõmmel mitu raskete tagajärgedega kassirünnet, kus suurekasvuline, välisriigist sisse toodud võõrliigi
tunnustega kaslane ründas korduvalt lähiümbruses elavaid
kodukasse.
Augustis tegi mupo Põhja-Tallinnas katseprojekti „Koer
rihma otsa!”, mille käigus esmalt teavitati inimesi ja seejärel
hoiatati nõuete rikkujaid. Lõpuks alustati kuus menetlust,
mille raames eeskirju eiravad koeraomanikud said trahvi.

TALLINN
OTSIB
JÕULUKUUSKE
na valitsus
Tallinna Kesklin
- ja
kutsub kõiki maa
pakkuma
metsaomanikke
äljakule
pealinna esindusv
ULUPUUD,
KAUNEIMAT JÕ
Raekoja
mis püstitatakse
mbril.
platsile 19. nove

Hulk Kesklinna kodusid sai tuleohutuks

Fotodel projektiga hõlmatud korteri elektrisüsteem enne ja pärast remonti.

Jätkuprojektiga „Kodud tuleohutuks” kontrolliti ja korrastati Kesklinnas sarnaselt
möödunud aastaga tänavugi
hulk eluasemeid.
Päästeamet ja Tallinna linn
algatasid tunamullu kodude
tuleohutuse tagamiseks mõeldud projekti, tänu millele on
linnaosas korda tehtud juba
veerandsaja eluaseme küttekolded ja elektrisüsteemid ning
kontrollitud nende seisundit
sadades kodudes. Koostööprojekti rahastasid päästeamet ja
Kesklinna valitsus võrdselt; sel
aastal kasutati linnaeelarvest

ligikaudu 13 900 eurot. Korda
tehti viie korteri ahjud ja elektrijuhtmed. Eelmisel aastal hõlmasid tuleohutustööd 18 kesklinlase kodu.
„Iga eluase, mis on saanud
ohutuks, muudab turvalisemaks ka teiste linnakodanike
elukeskkonna ja aitab kohati säilitada miljööväärtuslikku
hoonet. Seetõttu on oluline jätkata projektiga „Kodud tuleohutuks” ka järgmisel aastal.
Aitäh päästeametile sellise olulise projekti vedamise ja hea
koostöö eest!” ütles Kesklinna
vanem Monika Haukanõmm.

Valiku tegemisel arvestame kuuse välimust, hinda ja
kasvukaugust Tallinnast. Pakutav kuusk peab olema
vähemalt 15 m kõrge, kahar ja ühtlaselt tihe, kasvama
ligipääsetavas kohas mitte kaugemal kui 150 km
Tallinnast. Puu lähedal ei tohi olla elektriliine, mis
takistavad kraana tööd.
Pakkuda võib maaomanik või tema esindaja. Samuti
võib puud pakkuda ﬁrma koos vajalike sissesõidulubade vormistamise, paigaldamise, hilisema demonteerimise ja jääkide äraveo teenuse hinnapakkumisega.
Ootame kuni 31. oktoobrini kuuse fotot ja andmeid
asukoha, kõrguse, hinnasoovi ja omaniku kontaktidega
e-mailile kylly.annus@tallinnlv.ee.
Lisainfo tel 6 457 251, 51 46612

Pärandivaderid kodukoha aknaid ja ajalugu avastamas

Euroopa
rohepealinnaks
valiti Grenoble
Euroopa Komisjon kuulutas
8. oktoobril Lissabonis välja Euroopa rohelise pealinna
2022 – Grenoble’i.
Finaalis konkureerisid Tallinn, Torino ning kaks Prantsusmaa linna Grenoble ja Dijon.
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et Tallinn on sellest
võistlusest ja finaalis osalemisest võitnud: „Juba see, et Tallinn valiti kevadel finaali, andis
meile suure tõuke mõtestada
linna rohepööret, muuta linnaorganisatsiooni rohelisemaks
ja teha uusi algatusi.” Tallinn
jätkab linnapea sõnul rohelise
suunaga, et ellu viia kavandatud
algatused ja üritused hoolimata
sellest, et tiitlit veel ei tulnud.
„Tallinn ei loobu pürgimusest
saada roheliseks pealinnaks,”
rõhutas Kõlvart.

Pärandivaderite algatus tegutseb 2015. aastast ja kutsub
õpilasi kultuuriloolistele paikadele vaderiks olema.
Ettevõtmine on eeskuju
saanud 1970.–1980. aastatel
tuhandeid Tallinna, Pärnu,
Tartu, Rakvere ja Tõrva koolinoori ühendanud liikumisest
Kodulinn.
Talgute korras pärandipaikade korrastamisel, hooldamisel ja tutvustamisel saavad
lapsed ja noored aktiivselt
käed külge panna. Seeläbi
õpivad nad vahetult kohalikku ajalugu tundma ja väärtustama. Kutsume ajaloolasi
ja muinsuskaitsjaid objektide
ajaloolist tausta noortele tutvustama. Loodame, et pärandivaderina adub iga õpilane, et
tema panus on oluline, sest ta
aitab kaasa kodukandi kultuuripärandi püsimisele.
Kevadel, kui õpilased jäid
distantsõppele, kuulutasime
koostöös Eesti vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskusega välja akende inven-

teerimise talgud „Mida aken
peegeldab?”. Eesmärk on suunata õpilasi märkama ajalugu
enda ümber kõige igapäevasemates detailides – akendes. Teiseks soovime pakkuda
ekspertide abiga teistmoodi
ajalootundi – vaadelda akende
põhjal vahetu ümbruse ehituslikku kujunemislugu, kasutades seejuures pärandivaderite endi tehtud fotosid.
Saime kevadel tegevusi korraldada kontaktivabalt,
valmistasime koolidele ette
nii juhendi, töölehed kui ka
videoõpetused. Iga õpilane
käis kodukohas inventeerimisretkel üksi, seejärel liideti
klassi(de) kogutud materjal
ühtseks uurimistööks. Muinsuskaitsespetsialistid andsid
noortele tagasisidet veebitunni või videoklipi vahendusel.
Kindlasti on õpilaste ja eksperdi ühiselt kokku pandud
ajalootund meeldejääv ja eriline. Lisaks said pärandivaderid
kogemuse arhitektuuriloolaste töömeetoditest, neil tuli iga

Kodulinna maja loodab, et Kalamaja põhikooli
tubli tegutsemine annab hoogu ka Kesklinna
koolidele ja siinset elu hakkavad peegeldama
veel paljud pildid. Kena oleks, kui nad jõuaksid
Pärandivaderiteni enne novembrikuu keskpaika,
sest siis saaksime neist Kodulinna majas juba
novembri lõpus pikemalt rääkida.
Tiina Mägi

pildistatud hoone kohta täita
ka inventeerimiskaart.
Mahukaim uurimistöö
tehti tänavate kaupa Kalamaja asumi mõnes kvartalis,
mida inventeerisid Kalamaja
põhikooli neljandad klassid.
Kokku jäädvustas 49 õpilast
155 hoone aknad (nendest 121
Kalamajas, ülejäänud teistes
piirkondades õpilaste asukoha
järgi distantsõppe ajal). Akende inventeerimistalgud toimusid ka mitmes Eesti vallas.
Kaasa lõid erinevas vanuses
õpilased, kõige nooremad esimesest klassist.
Inventeerimistalgute laiem
siht on koguda õpilaste abiga
teavet akende kohta Eesti eri
piirkondades. Kogutud pildimaterjali põhjal saame ülevaate, millised aknatüübid on
eri paikkondadele ja asumitele
kõige iseloomulikumad. Samuti on eesmärk kõige väärtuslikumaid aknaid märgata ja
jäädvustada. Maikuus õnnestus näiteks Kuressaares dokumenteerida koos ehisdetailidega sellise hoone aken, mis
on peagi minemas lammutamisele. Seetõttu jätkame õpilastalgutega, et piirkondlikke
kogumikke akendest järjest
täiendada.
Ootame uusi pärandivadereid kaasa lööma akende
inventeerimisel, aga ka heakorratalgutel. Osalemissoovist andke palun märku algatuse koordinaatorile aadressil
elle@estlander.org. Lisainfot

Kalamaja põhikooli 4. klasside õpilaste inventeeritud aknad Tallinna
vanimas eeslinnas Kalamajas, mis on tunnistatud ka miljööväärtuslikuks.

leiab veebilehelt pärandivaderid.ee ning uudiseid saab jälgida meie Facebooki lehel www.
facebook.com/parandivaderid/.
Pärandivaderite projekti
toetavad muinsuskaitseamet
ja rahvakultuuri keskus, koos-

tööpartner on Eesti vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri
keskus.

Elle Lepik
Pärandivaderite
algatuse eestvedaja
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Ekspert: murenev rõdupõrand ohustab möödakäijaid
Korteriühistutele
mõeldud
toetused ergutavad elanike
omaalgatust. Ehitusekspert
soovitab regulaarselt hinnata
korrusmajade rõdude seisukorda, milleks on linna toetustena tänavu 23 800 eurot.
Eesmärk on toetada elanike omaalgatust ja ühistegevust, juhtida tähelepanu
vajadusele tagada rõdude ja
varikatuste turvalisus ning sel-

eelarve lõppemiseni. Toetuse
maksimaalmäär on kuni 70%
auditi maksumusest, kuid kõige rohkem 1000 eurot korterelamu kohta. Toetust antakse
pärast 1. jaanuari 2018 tehtud
auditi maksumuse katmiseks.
Muutused silmaga näha
Rõdude, lodžade ja välisuste
kohal paiknevate varikatuste ehitustehnilise seisukorra
kontrollimiseks saavad toetust

Rõdude ja varikatuste turvalisust näitab audit.
gitada välja nende seisukord.
Toetus antakse pärast auditit,
mis aitab leida üles varjatud
ohud ning annab soovitused
rõdude ja varikatuste renoveerimise ja hooldamise kohta.
Samuti näitab audit, kui ohtlik
olukord on, kas rõdusid võib
üldse kasutada ja millal tuleks
nende renoveerimisega algust
teha. Ehitise auditit tegeva
eksperdi pädevust tuleb kontrollida kutseregistrist.
Rõdude ja varikatuste auditi toetusmeetme eelarve on
tänavu 23 800 eurot, millest
praeguse seisuga on eraldatud
15 974 eurot. Taotlusi võetakse
vastu aasta ringi kuni meetme

küsida enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kahe
või enama korteriga elamud.
Nende hoonete auditivajadusele viitavad ehitusinsener
Simo Ilometsa sõnul juba visuaalsed deformatsioonid.
Ilomets märkis, et korteriomanik saab rõdu seisundit
hinnata nii rõdul olles kui ka
majaesiselt: „Rõdu võib olla
näiteks viltu vajunud või betoonpõrandasse on tekkimas
praod. Tasuks vaadata ka ülakorruse rõdu põrandat. Halvemal juhul on eralduma hakanud betooni kaitsekiht, tükid
rõdu küljest murenenud ja armatuur paljandunud. Enamasti

hakkab rõdupõrand murenema servade piirkonnas, kust
varisenud tükid võivad ohustada möödakäijaid.”
Peale alumise paksema
raudbetoonist kihi, mis eriti äärealadest korrodeeruma
võib hakata, tuleb eksperdi
sõnul jälgida samuti rõdu hüdroisolatsiooni katvat pealisvalu. Ilomets hoiatas, et õhuke,
kahe-kolme sentimeetri paksune armeerimata pealisvalu
on kliima meelevallas, mistõttu
võivad selle mörti kergesti mõrad sisse lüüa.
„Pealisvalu tükid võivad pideva niiskuse mõjul lahti tulla
ja samuti alla pudeneda. Rõdul
seistes tuleks üle kontrollida
käsipuudki, mis võivad loksuma hakata. Korteriomanik saab
üle vaadata veel rõdu kinnitite
võimaliku
korrodeerumise,
intensiivne roostetamine on
palja silmaga näha. Kahtluse
korral tuleks olukorrast kindlasti teavitada korteriühistu
juhatust, et tellida rõdu ja varikatuse audit,” selgitas Ilomets.
Eksperdi sõnul tuleks juba
esimese kahtluse korral rõdu
kandevõime kohta mitte väga
rõdu koormata, sinna raskeid
asju ladustada ega astuda rõdule mitmekesi. Kui rõdu kan-

devõime hinnangu võtab detailsemalt ette spetsialist, siis
saab mõõta armatuuri ristlõike
vähenemist. Kandevõime ammendumisele viitavaid rõdude
viltuvajumisi saab välja selgitada ka geodeedi abil.
Toetuste taotlemine
Audititoetuse taotluse ankeedi saab täita linna projekti- ja
tegevustoetuste infosüsteemis
(TTR), valides tegevustoetuste
hulgast rühma „Korteriühistud” ja valdkonna „Rõdude
ja variaktuste auditi toetus”.

Taotlusele tuleb lisada auditi
aruande koopia, selle maksumust kajastav arve ja auditi
eest tasumist tõendav maksekorraldus.
Taotlusi menetleb linnavaraamet. Auditi jätkutegevuse
toetust saab taotleda audititoetuse saamise järel ja pärast
seda, kui on tehtud korterelamu rõdude ja varikatuste auditi
aruandes nimetatud puuduste
kõrvaldamiseks vajalikud ehitustööd. Taotlusele on vajalik
lisada rõdude ja varikatuste
auditi aruanne, omanikujäre-

levalve leping (olemasolu korral) ja ehituse töövõtuleping.
Samuti tööde üleandmisevastuvõtmise akt, mille on allkirjastanud taotleja esindaja ja
töövõtja esindaja.

Eha Võrk
abilinnapea

Kütteperioodi algul vajavad gaasiseadmed hooldust

Musumäe trepid tehti korda
Viru väravate kõrval asuval Musumäel ehk Virumäel on viimasel ajal toimunud positiivseid
muutusi: uuendatud pinke-prügikaste, tegeldud puhtuse ja turvalisusega. Äsja tehti korda trepp: vajunud ja ohtlikele astmetele rajati
uued sängitusalused ja korrigeeriti trepistik;
samuti puhastati ja korrastati trepiga külgnevad seinad. Kesklinna valitsuse tellimusel tegi

remondi Silur OÜ. Tööde kogumaksumus oli
29 760 eurot.
„Sellega pole Musumäe uuenduskuur veel
kaugeltki lõppenud! Soovime turvalisuse suurendamiseks parandada ka haljasala valgustust.
Kõigi nende tegevuste tulemusena hakatakse
Musumäge loodetavasti rohkem külastama,”
ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

tatud lekked tuleb lasta pädeval gaasitööde tegijal kõrvaldada.
Gaasiseadmetele kehtestatud nõuete ja
ohutuse tagamise eest vastutab alati omanik
või kasutaja. Korterisiseste seadmete puhul
on selleks korteriomanik, ühiskasutuses olevate torustike ja seadmete puhul vastutavad
kõik korteriomanikud ühiselt. Gaasiseadmete
paigaldamisel ja hooldamisel tuleb peale õigusaktide järgida ka seadme kasutusjuhendit ning
selles näidatud hoolduse sagedust.
Gaasiseadme hooldustöid ei tohi teha ise,
seda võib teha ainult eripädevust (A-kategooria gaasitööde vastutav isik) omav isik, kellel
on majandustegevuse registris registreering.
Gaasiseadme korstnat tohib puhastada ainult
pädev korstnapühkija (4. või 5. taseme kutse).
Gaasiseadmega eluruumis peab olema
töötav vingugaasiandur, mis tuleb paigaldada
seadmega kaasas oleva paigaldusjuhendi kohaselt.
Lisainfot gaasitööde tegijate ja kontrollijate kohta leiab majandustegevuse registrist
ja TTJA kodulehelt. Vingugaasist loe lähemalt
www.vingugaas.ee.

Üleskutse kõigile vanalinlastele

PLANEERINGUD
Tartu mnt 80m kinnisasja
osas kehtiva detailplaneeringu
tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu
avalik menetlus
Tallinna Kesklinna Valitsuses oli 14.09–28.09.2020
võimalik tutvuda Tartu mnt
80m kinnisasja osas kehtiva
detailplaneeringu
tingimusi
täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõuga. Avalikul
väljapanekul
materjalidega

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet
(TTJA) tuletab alanud kütteperioodil meelde,
et gaasiseadmeid ja nendega seotud korstnaid
ning ventilatsiooni tuleb regulaarselt hooldada ja kontrollida.
„Hoolduse õigeaegsel tegemata jätmisel
või vale seadistamise korral võib seadme töö
efektiivsus väheneda,” selgitas TTJA peadirektor Kaur Kajak. „Sealt edasi võib hooldamata
gaasiseade ja ummistunud korsten või mittetoimiv ventilatsioon kergesti hakata tootma
vingugaasi. Kahjuks on vingugaas viimastel
aastatel põhjustanud nii hukkunute kui ka
kannatanutega õnnetusi, mida saanuks ära
hoida, kui vingugaasiandur oleks nähtamatust
mürgist õigel ajal häiresignaaliga märku andnud.”
Vingugaasiga seotud häireteateid on sel
aastal septembrikuu seisuga 67, eelmise aasta
samal perioodil oli 57. „Suurenenud teadete arv
võib näidata ka seda, et inimesed on rohkem
vingugaasiandureid soetanud,” lisas Kajak.
Gaasiseadmega ruumides ei tohi ventilatsiooniavasid sulgeda, sest gaas vajab põlemiseks õhus sisalduvat hapnikku. Kui hapniku
juurdevool on piiratud, toimubki hapniku puudusest tingituna mittetäielik põlemine, mille
käigus tekib vingugaas.
Vingugaas on lõhnatu, värvitu, maitsetu ja
mürgine. Hooldamata torustikust võib märkamatult lekkida gaasi, mille lõhna veel tunda ei
ole. Gaasilõhna tundmise korral võib olla tegu
juba ohtliku lekkega. Hooldamise käigus tuvas-

tutvumas ei käinud ühtegi kodanikku. Avaliku väljapaneku
kestel laekus kohalikule omavalitsusele 1 kirjalik ettepanek.
Järvevana tee 5 ja 5a kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu
eelnõu avalik väljapanek
Kesklinna valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet
avalikustasid
ajavahemikul
24.08–22.09.2020 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosta-

tud Järvevana tee 5 kinnistu,
Järvevana tee 5a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eelnõu.
Avaliku väljapaneku kestel laekus kohalikule omavalitsusele 1
kirjalik arvamus ning 1 kirjalikke
ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldav pöördumine.
Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu
toimub 29.10 algusega kell 14
Kesklinna valitsuse saalis (Nunne 18). Info tel 645 7217.

Tallinna tehnikaülikooli ja
Eesti kunstiakadeemia koostöös hakatakse peatselt uurima vanalinna kogukondade
hinnanguid vanalinnale kui
pärandiruumile ja elukeskkonnale, sh turismiga seotud
protsessidele vanalinnas.
Ootame kaasa rääkima
kõiki vanalinlasi – nii pikaaegseid kui ka uusi elanikke, nii eestlasi kui ka teistest
rahvustest vanalinlasi, nii
kinnisvaraomanikke kui ka

üürnikke. Kõigepealt kogume
uuringu tegemiseks vanalinlaste e-posti aadresse, et
saaksime saata küsitluse õigetele inimestele. Kasutame
teie kontaktandmeid ainult
küsitluse edastamiseks, mõned elanikud tahame kutsuda
ka vestlustele. Kinnitame, et
kolmandatele pooltele aadresse ei edasta ja rämpsposti
ei saada.
Kui olete vanalinna elanik
ja nõus uuringus osalema,

palume saata e-kiri aadressile
triin.talk@artun.ee. Osalege
kindlasti ja saatke üleskutse
naabritelegi edasi! Mida rohkem osalejaid, seda kaalukam
on uuringutulemus, ning see
saab toetada vanalinna tasakaalustatud, kogukonna ootusi arvestavat arengut.

Triin Talk
Eesti kunstiakadeemia teadur
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AVASTUSRETK: Vestfaali moodne arhitektuur 16. sajandi alguse Tallinnas
Oleviste kirikut hakati teadaolevalt praegusesse asukohta
Laia tänava lõpus rajama 14.
sajandi esimesel poolel. Linnamuuseumis on säilinud
päiskivi, millel kujutatud ingel hoiab käes linti Rooma
numbritega kirjutatud aastaarvuga 1330.
Päiskivi kaunistas oletatavalt sellest ehitusperioodist
pärineva kooriruumi võlvide tippu. Sada aastat hiljem
alanud kiriku suurejoonelise
ümberehituse käigus alustati uue tähtvõlvidega kooriosa
ehitamist. See lõpetati 15. sajandi keskpaigas praegusest
paar meetrit kõrgema torniga,
mis on nüüdseks kahel korral
pärast hävimist uuega asendatud. Just 15. sajandi teisel
poolel sai kirik põhiosas senini
säilinud kolmelöövilise (kõrgema keskosaga) kuju. Hoone
põhikehandist eristub koori lõunaküljele vahetult enne
reformatsioonisündmusi rajatud tahutud kividest Maarja
kabel.
Tallinna ehituskoolkond
Keskaegne ehitusviis Tallinnas, nagu mujalgi, tuleneb nii
kohalike materjalide omadustest kui ka meistritavadest.
Ehituseks saadi paekivi nii
Toompealt, Lasnamäelt, Kalamajast, Ülemiste lähedalt
Härjapea jõe ülemjooksul kui
ka Astangult. Vaid keerulisemate raiddetailide valmistamiseks hangiti paekivi Märjamaalt, Orgita paemurrust.
Paekivi töötlemine aegade jooksul eriti ei muutunud,
milles oli oma osa kiviraidurite tsunfti alalhoidlikul korral.
Kätteõpitud oskustele lisan-

dus harva uusi võtteid, sest
meistriks pürgijalt ei nõutud
välismaist kogemust. Seepärast on hakatud 14. sajandiks
kujunenud viisil valminud ehitiste loojaid nimetama Tallinna ehituskoolkonnaks. Olulisel
kohal olid seal ka mõned eesti päritolu meistrid. Näiteks
raekoja ehitusmeister Gherke
Naystewalde, Oleviste kiriku
15. sajandi ümberehitustel tegutsenud Andreas Kulpesu ja
linnakindlustuste kujundamise juures olnud Hans Kotke.
Kivihoonete välisilmes iseloomustas kohalikku ehitusviisi
vabakujulistest kividest laotud
müür, mis lubimördiga ühtlaseks pinnaks krohviti ja enamasti heleda lubjatooniga üle
värviti. Vaid ukse-, akna- ja
luugiavad dekoreeriti raidkivist detailidega.
Oleviste kiriku Maarja kabel
eristub selgelt ülejäänud hoonest. Kooriruumi lõunaküljele
ehitatud kabel mõjub mitte juurdeehituse, vaid eraldi
hoonena. See on kooriruumiga sama kõrgete, 12 meetrini küündivate tähtvõlvidega,
kuid veidi lühem (16,5 m) ja
poole kitsam (9,5 m). Idaosa
lõpeb mitmetahuliselt ning
lääneviilu ehib kiivriga torn,
mis matkib kiriku kesklöövi
idaseinal olevat, aga ka raekoja oma.
Kabeli teeb eriliseks, et
selle fassaadid on erinevalt
ülejäänud kirikust üles laotud
puhta vuugiga ühekõrguseks
tahutud Lasnamäe paekivi plokkidest. Seinu toetavad
astmeliselt ahenevad ja keskosas baldahhiinidega dekoreeritud tugisambad. Nende

vahele on paigutatud veidi
ahenevatesse süvistesse hästi proportsioneeritud kõrged
raidkivist piitadega aknad,
mille kohal katuseräästa all
on väikeste poolsammastega
kaunistatud dekoratiivne vöö.
Kõik dekoratiivsed osad on
valmistatud Orgita dolomiidist.
Teadaolevalt olid kabeli
aknad kaunistatud vitraažidega. 1526. aastast pärinevad
teated, et Tallinna raad on
kabeli jaoks tellinud ühe vitraažakna. Teise akna kinkis
kabelile aasta varem Tallinna külastanud ordumeister
Wolter von Plettenberg ja
kolmanda Saare-Lääne piiskop Johannes IV Kievel. Neljas
aken oli tõenäoliselt samuti
vitraažiga kaunistatud ja võis
kujutada kabeli kaitsepühakut
Neitsi Maarjat. 1820 välgutabamuse saanud kirikutornist
süttinud tuli hävitas Maarja
kabeli katuse, võlvid, sisustuse
ja tõenäoliselt ka kõik raidraamidega aknad, rääkimata uhketest vitraažidest. Väärikate
annetajate nimekiri annab aga
tunnistust, et kabel oli väga
eriline.
Välismaised meistrid
Kabeli rajamise eestvedaja oli
Oleviste kiriku eestseisja Hans
Pawels, pärit Maini-äärsest
Frankfurdist ja saanud Tallinna kodanikuks 1495. Suurem
osa teadmistest kabeli ehituse kohta pärinevad tema
koostatud
arveraamatutest
1513.–1519. aastast. Pawelsi
surma järel lõpetas kabeli ehituse järgmine kiriku eestseisja, kaupmees Hans Selhorst.
Esimesed teated kabe-

li ehitamise plaanist on 1509.
aastast. 1510 annetas Tallinna kodanik Dietrich Naschart
oma testamendis kabeli ehituseks 100 marka (terve linna
tulud olid sel ajal umbes 10
000 marka aastas). Kabeli rajamist toetati ka Lübeckist ja
Münsterist. Ehitus algas arvatavasti 1512. või 1513. aastal
ning selleks kutsuti Tallinna
Münsteri ehitusmeister ja kiviraidur Bernt Wolt. Koos temaga saabusid Gert Koningk,
kellest hiljem sai Tallinna kodanik, ja Hinkrik (Byldensnyder). Kui esimese ülesanne
oli nähtavasti kabeli arhitektuurne kavandamine ja teisele
jäi dekoratiivsete osade valmistamine, siis kolmandat on
allikates mainitud kabeli idaseinale püstitatud altari (kenotaafi) pärast, mis pühendati
Pawelsile.
Wolt lahkus Tallinnast juba
1516, andes ehituse juhtimise
üle Koningkile. Müüride ehitus oli 1518 lõpetatud, aasta
hiljem sõlmiti Koningkiga le-

ping kabeli võlvide ehitamiseks. 1521 valmis kabeli torn
ja 1523 paigutati võlvide tippudesse kaunistatud päiskive,
mis tähistas kabeli valmimist.
Tornikiiver kaeti vaskplekiga
küll alles 1528, sest vahepeal
toimusid usuelus pöördelised
sündmused.
Katoliikluse viimane
mälestusmärk
Martin Lutheri eestvedamisel
pildirüüsteks lahvatanud usureform küpses aastakümneid,
avaldudes esialgu vähem või
rohkem radikaalsetes püüetes katoliku kirikut reformida. Mõõdukamat uuendamise
suunda esindas näiteks Rotterdamis sündinud humanist
Desiderius Erasmus (1466?–
1536), kelle filosoofilise võitluse fanaatilise Lutheriga on
ilukirjanduslikult kokku võtnud Stefan Zweig. Erasmuse
hea sõber ja mõttekaaslane oli
inglise jurist, filosoof ja riigikantsler Thomas More (1478–
1535), kes kaotas elu kuningas

Henry VIII kirikureformile
vastu seistes.
Selle pingelise vaimse atmosfääri taustal paistab uues
valguses ka Oleviste kiriku
suurejoonelise Maarja kabeli
ehitamine. Nii Pawels kui ka
paljud kabeli ehitusega seotud isikud olid pärit tolleaegse
Euroopa ühest kõrgeima majandus- ja kultuurilise arenguga piirkonnast. Kahtlemata
olid nad kursis ühiskonnas ja
seda enim mõjutanud usuelus
toimuvate aruteludega. Tallinna ühe suurema koguduse
eestseisjana kabeli ehitust algatades võis Hans Pawels pidada silmas vajadust näidata
katoliku kiriku elujõulisust ja
uuendusmeelsust. Just seepärast pidi Neitsi Maarjale kui
Liivimaa kaitsepühakule pühendatud kabel eristuma vanast ehitusviisist.

Eero Kangor
kunstiajaloolane

Hopneri maja kursus tutvustab Tallinna ajalugu
Oktoobri keskel algas Raekoja platsil asuvas
Hopneri majas põnev kursus „Tallinna ajalugu:
Taani kuningast Eesti presidendini”.
„Nii nagu Tallinn ei saa kunagi valmis, ei tule
lõppu ka legendidel ja uutel avastustel meie linnast. Nendega tutvuda võib samuti lõputult ja nii
rikka ajalooga linnas on need kindlasti ütlemata põnevad avastusretked. Eriti kui neid juhivad
kogenud teejuhtidest giidid, ajaloolased ja muuseumitöötajad,” ütles Kesklinna vanem Monika
Haukanõmm.
Venekeelsed loengud Hopneri majas toimuvad alates 15. oktoobrist igal neljapäeval algusega

kell 18. Loengusari hõlmab Tallinna ajalugu alates Valdemar II-st ja Saksa ordust kuni president
Pätsi linnakujundusliku tegevuseni. Detsembri
keskpaigani vältavasse programmi on kavandatud ka laupäeviti kl 13 algavad ekskursioonid.
Loengud ja ekskursioonid on tasulised. Registreerimine ja lisainfo: romanljagu@hot.ee.
Tallinna ajaloo vastu valitseb viimasel ajal nii
eesti-, vene- kui ka ingliskeelsete linnaelanike
seas rõõmustavalt suur huvi. Septembrikuised
tutvumisretked Kesklinna asumitesse olid väga
rahvarohked, mis annab põhjust nendega jätkata.
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KODULINNA MAJA ANNAB TEADA

Palju õnne!
102
Marta Aunapuu
98
Raissa Külaots
97
Salme Tsõganov
Aino Ant
Anastasia Belyaeva
96
Victor Aparin
95
Veera Rajevskaja
Erich Roosmaa
94
Vera Shmerlina
Antonina Kuznetsova
Valli Markus
Etkar Kanits
Eha Prikk
93
Aino Koit
Ivan Smalov
92
Magiya Veklicheva
Niina Murnikova
Nikolai Koval
Gunnar Kilter

91
Heino Ross
Vilma Siimre
Niina Komolova
Virve Salum
Juhan Kiris
90
Erna Merelaid
Virve Kiisa
Jaan Kikkas
Maria Gorlova
Anna Käresk
Jevgenija Mazina
Pelageja Horoševa
Irene Rebane
85
Valentyn Zhukov
Valdur Vagane
Viktor Šarandin
Urve Söödor
Eduard Markov
Helju Kröönström
Miralda Korro
Juri Rjazantsev
Malle Tohver
Salme Borzenkova
Aili-Maare Tooming
Milvi Roosilill
Jüri Metsik

80
Madis-Tambet Suur
Milvi Peterson
Evgeny Savchenko
Valentina Lokosova
Inna Raud
Fanni Viks
Merike Martinson
Anatoly Diyachkovskiy
Raissa Kondrašova
Vladimir Gladkikh
Izolda Narets
Jüri Parik
Kalju Tihamets
Anssi Juhani Horsti
Jaak Umborg
Mall-Merike Sibul
Rufina Lubenets
Oleg Kartsev
Elvira Baiburina
Galina Sidorova
Elvi Birnbaum
Laine Põldoja
Mare Märtinson
Albina Põlina
Galina Žigalina
Veera Kurganskaja
Alli Intelmann

*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

Oktoober-november
HOPNERI MAJAS
• K, 21. oktoober kell 20

K, 04. november kell 20
K, 18. november kell 20
TANTSUKLUBI
Tantsitakse eesti tantse ja alati elava muusika saatel.
Hopneri Maja Diele saalis. NB! Sissepääs Vanaturu kael 3

• N, 22. oktoober kell 18-20

KÄSITÖÖKURSUS „Luksusliku helkuri töötuba”
Juhendaja Heli Murakas käsitöökauplus-stuudiost PISTE
Õpitoa hind 27€ (kõik vajalik on õpitoa hinnas), pääsmed
müügil www.fienta.com/hopnerimaja
Lisainfo katrin.valkna@hopnerimaja.eu või tel 6410 022

• E, 26. oktoober kell 18.15

09. ja 23. 11. kell 18.15 / 07.12. kell 18.15
UKULELE KOOLITUS TÄISKASVANUTELE „Sel aastal
üllatan Jõuluvana”. Juhendaja Mai Kaur.
Tunnid kestavad 1,5h. Kursuse hind 75€
Pääsmed müügil www.fienta.com/hopnerimaja
Lisainfo katrin.valkna@hopnerimaja.eu või tel 6410 022

• N, 29. oktoober kell 18-20

PATSIPUNUMISE ÕPITUBA „Punutised iseendale”
Juhendaja Kaidi Trumsi. Koolituse hind 20€
Pääsmed müügil www.fienta.com/hopnerimaja
Lisainfo info@hopnerimaja.eu või tel 6410 022

• N, 29. oktoober kell 18-20

N, 05. november kell 18-20
KÄSITÖÖKURSUS „Ise tehtud, ilusake” – 2-osaline
õpituba „Koome mütsi”
Juhendaja Heli Murakas käsitöökauplus-stuudiost PISTE
Õpitoa hind 40€ (kõik vajalik on kursuse hinnas)
Pääsmed müügil www.fienta.com/hopnerimaja
Lisainfo katrin.valkna@hopnerimaja.eu või tel 6410 022

• L, 31. oktoober kell 12–14

KÄSITÖÖKURSUS „Õmble ise 13. sajandi kleit”
Koolitaja Monika Pill, MTÜ Bonifatiuse Gildi Kehakatte
Kursuse hind 60€ (lisanduvad materjalid)
Pääsmed müügil www.fienta.com/hopnerimaja
Lisainfo info@hopnerimaja.eu või tel 6455 321

• L, 31. oktoober kell 19-20.30

KONTSERT. TUKSAM JA SÕBRAD
Musitseerivad Jaak Tuksam (laul, kitarr), Riho Sibul (kitarr)
ja Ain Agan (kitarr). Pilet 20 €. Pääsmed müügil
www.fienta.com/et/kontsert-tuksam-ja-sobrad
Lisainfo ave.aradhana@gmail.com või 5649 9199

• L, 14. november kell 18

VANADE TANTSUDE KLUBI
Juhendaja Madli Telleri käe all õpitakse või
meenutatakse 15., 16., 17. ja 18. sajandist pärit peamiselt
seltskonnatantse, sekka ka mõnd õukonnatantsu.
Sisseastumistasu 7€, Hopneri Maja Diele saalis.
NB! Sissepääs Vanaturu kael 3.
Vajalik eelregistreerimine! Lisainfo info@hopnerimaja.eu
või tel 6455 321

Oktoobrikuu keskpaigaks, kui õues aina pimedam ja külmem, toome oma tegevusse
tavaliselt muutuse – „Väärtuse” sarja tutvumiskäigud viime tuppa. Tänavusel erilisel ajal
mõtleme veel pisut järele ja siis otsustame, kas nõutavad kaks meetrit vahemaad ja mask on
meie ettevõtmistele sobiv.
Muudest asjadest nii palju, et linnamüürile ning Sauna-, Nunna- ja Kuldjala torni saab minna
reedel, laupäeval ja pühapäeval kell 11–16. Kui aga mõnel rühmal (min 10 inimest) on kindlasti
soov minna muul ajal, siis andku nad meile vähemalt 48 tundi varem teada ja küll see saab
siis korraldatud.
MEISTRIKOJAD JA ÕPITOAD on ikka iga kuu viimasel laupäeval. Siidimaal (Aino Jakobi),
klaasmosaiik (Kaie Pärn), näpunukkude ja põimepaelte valmistamine (Maimu Johannes),
vaibakudumine (Külli Viil) toimuvad kindlasti, loodetavalt ka Uma Meki mahetoodetega
maiustamine söögitoas.
Kas olukorrad ja korraldused lubavad ette võtta ka mõeldud õpitubasid teiste rahvaste
käsitöö tundmaõppimiseks, kontserte ja näitusi – see kõik selgub aja jooksul.
Majas on püsinäitustena 13 tööd Edgar Valterilt ja EKA tudengite Sirje Maris Horma
hävimisohus maalide restaureerimist tutvustav väljapanek. Saab vaadata ka komplekti
aastakümnete taguseid õppematerjale – plakateid teemal „Ajalugu kunstis”.
Uusi ja põnevaid väljapanekuid (üleval kuni 1. detsembrini) on kaks:
• „AGA NÜÜD” on järg senisele näitusele „OLI NII”. Paarkümmend aastat tagasi pildistati
üles muinsuskaitsealused majad, nende juurde kuuluvad kommentaarid tolles ajas. Nüüd
palusime huvilistel kõndida linnas, pildistada neid maju uuesti ja lisada kommentaarid. Seda
tegi kaks tarmukat daami ja rühm EKA tudengeid.
• Kuldjala torni galeriis on üleval pildi-teksti lugu sellest, kuidas kujundati filmi „Talve”
olustik. Peale imeliste fotode saab näha Arno kodutalu riidekirstust pärit esemeid. See
näitus võiks olla tore lisamaterjal koolidele, sest siin on teemasid nii ajaloo kui ka kirjanduse
tundide jaoks. Lihtsalt tore on niisamagi vaadata.
Kodulinna maja on sügisel lahti iga päev kell 12–17, neljapäeval kinni. Kui on tahtmine tulla
mingil muul kellaajal, tuleks helistada telefonil 507 9565 ja kokku leppida.
Jääme terveks!

Tiina Mägi

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSES
Kesklinna sotsiaalkeskuses novembrikuus üritusi ei toimu.
E–R on avatud toitlustamine eelregistreerimisega telefonil 646 6123.
Osutatakse pesupesemise teenust. Palume pesu tuua E–R kell 9.30–14.
Huviringid töötavad tavapäraselt kuni uue infoni.
Tasuta juriidiline nõustamine (jurist Kristel Tina), vajalik eelregistreerimine infolauas või
tel 646 6123.
Iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kell 14.30 Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimine.
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

• N, 19. november kell 18-20

KÄSITÖÖKURSUS „Ise tehtud, ilusake” – „Teeme
vääriskiviga nahast käevõru”
Juhendaja Heli Murakas käsitöökauplus-stuudiost PISTE
Õpitoa hind 35€ (kõik vajalik on kursuse hinnas)
Pääsmed müügil www.fienta.com/hopnerimaja
Lisainfo katrin.valkna@hopnerimaja.eu või tel 6410 022

• T ja N kell 18–20

Hopneri Maja Naiskoor kutsub laulma!
Oma kolmandat hooaega alustav naiskoor ootab uusi
lauljaid. Eelnev koorikogemus ja nooditundmine ei ole
kohustuslikud. Dirigent Elviira Maasalu
Osalustasu 35€ kuus
Lisainfo elviiram3@gmail.com või tel 5615 2424

SEENIORIDE ÜLIKOOL
eestikeelsed loengud

• K, 21. oktoober kell 12 – AJALUGU
„Rooma Püha Peetruse katedraal”
Heiki Haljasorg, kultuuriajaloolane

• K, 04. november kell 12 – PSÜHHOLOOGIA
„Kuidas iseendaga kooskõlas elada”
Anneli Salk, psühholoog

• K, 18. november kell 12 – TERVIS

„Hellalt eakatest”
Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
sotsiaalhoolekande ja terviseosakonna tervisesektori
juhtivspetsialist

NÄITUS:

Oktoober–Detsember 2020
• Agne Kuusing-Soome akvarellide näitus
“Ma armastan eestimaad”

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

KESKLINNA PIIRKONNAPOLITSEINIKUD
Liisa Merekivi

piirkonnavanem

612 4193

5347 5436

liisa.merekivi@politsei.ee

Vanalinna piirkond (Vanalinna, Sadama, Südalinna, Aegna, Maakri, Kompassi, Sibulaküla asum)
Triin Poolen

piirkonnapolitseinik

612 4164

5300 7904

triin.poolen@politsei.ee

Ivar Saar

piirkonnapolitseinik

612 4192

5331 5978

ivar.saar@politsei.ee

Marlen Miilaste

noorsoopolitseinik

612 4275

5326 9732

marlen.miilaste@politsei.ee

Marion Pettai

noorsoopolitseinik

612 4250

5345 7803

marion.pettai@politsei.ee

Keldrimäe piirkond (Keldrimäe, Tatari, Juhkentali, Veerenni, Luite, Ülemiste järve asum)
Dmitri Mettus

piirkonnapolitseinik

612 4233

Reelika Niklas

noorsoopolitseinik

612 4296

5343 9244

dmitri.mettus@politsei.ee
reelika.niklas@politsei.ee

Kadrioru piirkond (Kadrioru, Raua, Torupilli asum)
Siret Tobber

piirkonnapolitseinik

612 4289

5330 4658

siret.tobber@politsei.ee

Kristel Ulp

noorsoopolitseinik

612 4256

5194 5626

kristel.ulp@politsei.ee

Uue Maailma piirkond (Uue Maailma, Kassisaba, Tõnismäe, Kitseküla asum)
Janno Mõisaäär

piirkonnapolitseinik

612 4229

5322 9741

janno.moisaaar@politsei.ee

Anželika Fedoruk

noorsoopolitseinik

612 4175

5302 5524

anzelika.fedoruk@politsei.ee
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VARIA

8. november on isadepäev

Rabea on esireas
paremal.

Lastekaitse liit:
USAs läbiviidud pikaajalistest uurimustest selgus, et lapsed, kes
kasvavad koos isaga, on sageli targemad, psüühiliselt tugevamad ja saavad koolis paremini hakkama. (Kindlon, 2000)
Eelmisel aastal ilmunud ülemaailmne isade raport kinnitab, et
jagatud hoolduskoormusel on positiivne mõju ka meestele (füüsiline, vaimne, seksuaalne, riskialtisus on vähenenud). Statistika
paljastab, et isad saavad paremini hakkama kui lastetud mehed. Nad on targemad, edukamad, teenivad rohkem ja elavad
kauem. (Statistikaamet, 2019)

Traditsiooniliselt on Kesklinna valitsus korraldanud isadepäeva puhul kogu perele
mõeldud sportliku ettevõtmise. See aasta on toonud
palju muutusi – ka isadepäeva tähistamises, mis toimub

nüüd virtuaalselt. Pakume
midagi põnevat nii isadele kui
ka lastele. 8. novembril ilmub
Kesklinna valitsuse Facebooki
lehele video, kus õpetatakse perega koos meisterdama
midagi lihtsat ja samal ajal

ebatavalist. Kõikide osalejate
vahel, kes saadavad korraldajatele pilte oma kätetööst,
loosime kingituse kogu perele.
Veel toimub 11. novembril Kesklinna vanemate kooli
raames virtuaalne loeng teemal „Isa roll lapse kasvatamisel”. Lektor on positiivse ja
rahumeelse vanemluse mentor ning isa Tanel Jäppinen.
Loeng arutleb tänapäevase
isa tähtsuse, ootuste ja raskuste, aga ka isa enda vajaduste üle.
Lisainfo ja registreerimisvorm ilmuvad Kesklinna valitsuse Facebooki lehel.

Saksa noor vabatahtlik innustab siinseid noori
Kesklinna noortekeskusse
saabunud uus rahvusvaheline vabatahtlik tahab noortele positiivset mõju avaldada.
Kolm nädalat tagasi tulid
Tallinna noortekeskustesse
vabatahtlikku tööd tegema
kaheksa vabatahtlikku, kes on
pärit Saksamaalt, Venemaalt
ja Türgist. 19-aastane Rabea
Wilms saabus Saksamaalt
ning on just lõpetanud keskkooli.
„Maailma muutmise jaoks
on alati vaja vabatahtlikke
ning ma tahan olla aktiivne,
et luua tolerantsem ja avatum maailm,” ütles Rabea,
kes tegutseb nüüd Kesklinna
noortekeskuses. Tema tööülesanded on hallata sotsiaal-

meediat, korraldada kultuuriõhtuid ja noortega muudki
ette võtta. Näiteks ilupäeval
on noortel võimalus avastada
oma personaalne stiil.
Rabea esimese üritusena toimub juba 29. oktoobril
gruusia kultuuri õhtu noortele alates 14. eluaastast. Õhtu
annab võimaluse laiendada
silmaringi, õppides Gruusia
ja selle maa kultuuri kohta.
Noored saavad valmistada
traditsioonilist Gruusia toitu
ja arutada Gruusiast pärit esinejaga tema kodumaa elu üle.
Rabea on alati tahtnud
teha vabatahtlikku tööd noortega välismaal. Ta valis Eesti,
mis avaldas talle muljet oma
kultuuri ja loodusega. „Ma

lihtsalt tahtsin hüljata n-ö
tavalised teed ning avastada
mingi uue sihtkoha, nagu on
minu jaoks Eesti,” ütles Rabea.
Vabatahtlikele meeldib külastada vanalinna ja suhelda
siinsete elanikega, et saada
parem ülevaade elust Eestis.
„Isiklikult arvan, et Eesti on
Euroopa alahinnatud osa. Tallinn on väga ilus oma ajaloo ja
tulevikuga,” kinnitab Rabea.
Peale kõige muu meeldib
Rabeale joonistada, maalida ja
sõita longboard’iga. Ta tahab
oma oskusi jagada ka siinsete noortega, et aidata neil
avastada uusi hobisid. Noored, olete oodatud Kesklinna
noortekeskusse Rabeaga tutvuma!

Naisliit ootab aasta isa kandidaate
Isa on meie kalju, kes toetab
meid, kui meil on raske, armastab, vahel võib-olla mehelikult karmilt, aga tundeliselt, hoolib ja kaitseb.
Palju on räägitud emaarmastusest, kuid vähem tähtis
ei ole meie laste arengus isa.
Isa on meie laste eeskuju: pojad jälgivad isa käitumist naistega, abikaasa, tütarde, oma
emaga; kuidas ta hoolitseb
oma pere eest, kuidas suhtleb
sõpradega. Tütardele on isa
eeskuju, kelle sarnast meest

Liivalaia

Eelmise ristsõna õige vastus oli TUTTAV MAJAKENE. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna
Kadri Saar. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse
Nunne 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 30. oktoobrini samal aadressil või e-kirjaga
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind!

hakatakse tulevikus alateadlikult otsima.
Tänapäeval, kui peremudelid on muutunud mitmekesisemaks, on isa aina olulisem,
ja mees, kes on valmis isa olema, aina rohkem hinnas.
Isa ees võib olla mitu
täiendit: kasuisa, vanaisa, pärisisa või laenuisa. Lapsele on
oluline vaid üks – mees, kes
annab edasi väärtused, mis
toetavad lapse täiskasvanuks
sirgumist. Mees, kes aitab
kujundada lapse elukäiku,

toetab teda, kannustab ja armastab.
Kutsun teid üles märkama ja tunnustama niisuguseid
mehi ja esitama aasta isa kandidaadiks!
Kandidaate ootame kuni
29. oktoobrini e-aadressil
naisliit@gmail.com. Täpsem
info www.naisliit.ee

Mailis Alt
Eesti Naisliidu esinaine

nüüd avatud!

• 28.10 kell 12 avame aadressil Narva mnt 90 Kadrioru Selver ABC kaupluse
• 25.11 kell 12 avame aadressil Narva mnt 21 Kreutzwaldi Selver ABC kaupluse
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REKLAAM

A+ puhastus

Käsitöökursus Hopneri Majas

Ise tehtud, ilusake

PAKUME KORTERMAJADELE:
SISEKORISTUST
VÄLIKORISTUST

LEHEKOTTIDE ÄRAVEDU
1.50€ + KM 150L KOTT

22.10. • kell 18.00
„Luksusliku helkuri töötuba”

VAATA LÄHEMALT WWW.APLUSSPUHASTUS.EE
+372 53 99 1650 INFO@APLUSSPUHASTUS.EE

Helkuril on väga praktiline väärtus, aga seejuures
võib see olla väga kaunis ehe ning kaunistada
naisterahva käekotti või ülerõivast. Helkuri teevad
luksuslikuks lisatud ehted, naharibad ja kaunistused.
Võib olla ilusaks kingiks. Hind 27€

Jäta oma jalaprobleemid meie mureks!
Info ja broneerimine
tel. 5810 3222,
e-post:
info@jalaravituba.ee
Ootame külla!
PrimaCare Ravituba OÜ

VEENILAIENDITE
RAVI al. EUR 65.—

saatekirjata ja järjekorrata

29.10. ja 5.11. • kell 18.00
kaheosaline kursus
„Koome mütsi”
Mütsi kudumine on jõukohane nii algajaile kui
neile, kes varem vardaid käes hoidnud. Esimesel
tunnil alustatakse kudumisega, teisel lõpetatakse
ning kaunistatakse müts. Kasutatakse looduslikke
lõngu. Hind 40€

Uksed avas uus JALARAVITUBA
Tallinnas, Peterburi tee 2c.

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

Registratuuri tel. 669-08-06
www.vita.ee/bron

ABC Laenude OÜ / Lombard
•

Laenud tagatise vastu

•

Kulla ja hõbeda kokkuost

• KOMISJONIMÜÜK

19.11. • kell 18.00
„Teeme vääriskiviga
nahast käevõru”
Võimalus valmistada ehteks enesele või kauniks
jõulukingiks naiselikud ning silmatorkavad
käekaunistused. Hind 35€
Kõikide töötubade vajalikud materjalid on hinnas.
Pääsmed müügil: Fienta.com
Rohkem infot: katrin.valkna@hopnerimaja.eu või tel. 641 0022

www.abclaenud.ee
Tel 631 0190

SIIN VÕIB
OLLA SINU
REKLAAM!
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

HOPNERI MAJA ÕPITUBA

PIIMASEEPIDE
VALMISTAMINE
21. novembril
kell 13.00

KESKLINNA VANEMATE KOOL
KELL 18.00 VIRTUAALLOENGUD

28.10.2020 - Lapsevanem lapse toetajana
Lektor: Merit Lage (psühhoterapeut ja koolitaja)

18.11.2020 - Isa roll lapse kasvatamisel
Lektor: Tanel Jäppinen (positiivse vanemluse mentor)

02.12.2020 - Koolilapse vaimse tervise toetamine
Lektor: Anna Haasma (kliiniline psühholoog-psühhoterapeut)

Õpituba kestab 3h ja selle käigus
teeme läbi kõik seebivalmistamise
etapid. Igal osalejal valmib koolitusel
200 g seebimassi, millest on võimalik
valmistada üks suurem või 2-3
väiksemat seepi

Loengud on tasuta!

Soovitatavalt lapsevanematele
alates teisest kooliastmest

• Hinna sees on kõik koolitusel
vajaminevad materjalid ja sammsammuline kirjalik juhend.
• Kaasa palun võtta põll või pikkade
varrukatega puuvillane pluus.
• Juhendaja: Helen Orav
• Töötoa hind 24€

Pääsmed müügil: Fienta.com
Rohkem infot: hopnerimaja.eu

REGISTREERIMINE JA LISAINFO
KESKLINNA VALITSUSE FACEBOOKIS
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Tallinn English College: the 80-year-old who thrives on challenges

This year marks the 80th anniversary of the founding of
Tallinn English College – and
its team have been planning
the celebrations for quite
some time.
In the eight decades since
it was established, the college
has seen friends and family members gather in such
numbers for special events

that its assembly hall
has proven too small
to accommodate them
all. As such, in addition
to an inspiration conference and reunion of
alumni planned for the
school building, the
extended college family has had to gather
at the Alexela Concert
Hall for a huge reception. But anniversary
year or not, back in
spring the college had
to come to grips with
the biggest crisis it, the
country and the world
has faced in recent
decades: coronavirus.
Thankfully, the college
has proven robust in
its immunity to hard
times over the years.
Built on strong
foundations, coming into being as a result of the merging
of the French Lyceum and
Westholm Upper Secondary
School for Boys in 1940, it remained standing throughout
subsequent decades, despite
the changes they wrought.
In 1960 the school pioneered
in-depth studies of foreign

languages and culture in Estonia, and 40 years later, in
the 2000s, it became the first
school in the country to offer
an international curriculum,
which has since been granted
IBO accreditation at all levels.
Now in its 80s, the college
remains as fit as ever. When
the transition had to be made
to home studies in spring,
the school was prepared: its
teachers were already using laptops and had digital
experience, and its students
were eager to learn. The crisis made it clear that digital solutions should form a
natural part of the school and
that the switch to e-learning,
whenever required, should be
seamless. If a teacher is unable to be physically present
in a classroom, they must be
able to address their class in
digital form. If a student has
to stay home, they must still
be able to take part in lessons.
“If they need to, students
studying remotely can get
food packs from the school,”
explains college director
Toomas Kruusimägi. “Our kids
decided to work with their

home economics teacher to
put together weekly menus
based on the ingredients included in the packs, even
video recipes, so that everyone gets to eat properly. It’s
a great example of how kids
learn today – people are integrated and subjects are integrated. And changing the
world has suddenly got a lot
more urgent. Our vision is
to be a world school, which
means our kids have to be
able to take part in lessons no
matter where they happen to
be on the planet. We want to
be open to the world in terms
of both what we offer and the
technology we use.”
Even if the school has to
operate from behind closed
doors in autumn and winter
due to second and possibly
further waves of coronavirus,
it is hoping to be able to throw
its doors open next spring to
finally celebrate the college’s
anniversary in style. Until
then, it is keeping in touch
with its extended family via
technological means – and
aspirational ideas from its Inspire conference are reaching
listeners digitally as well.

Calling all residents of the Old Town!
A cooperation project between Tallinn University of
Technology and the Estonian Academy of Arts is to be
launched shortly in order to
assess the Old Town as a heritage space and living environment, including tourismrelated processes, based on
the views of the communities
residing in the Old Town.
Both new and long-term
residents, be they Estonian or

of other nationalities, property owners or tenants, are
being invited to give their
opinions. In order to conduct
the survey, we will first collect
the e-mail addresses of the
residents of the Old Town so
as to be able to send the questionnaire to the right people.
Your contact details will only
be used to send you the questionnaire. Some residents
will also be invited to take

part in conversations. We can
confirm that your e-mail addresses will not be forwarded
to any third parties and that
you will receive no spam as a
result of taking part.
If you are a resident of
the Old Town and are willing
to participate in the survey,
please provide us with your
e-mail address by writing to
triin.talk@artun.ee.
Please
do take part if you can, and

pass the invitation on to your
neighbours as well! The more
participants there are, the
weightier the result of the
survey will be, thereby supporting the balanced development of the Old Town while
taking into account the expectations of the community.

Triin Talk
Researcher, Estonian
Academy of Arts

Chatting with David at Grenka

David is an animator, a YouTuber, a musician and a content
creator – in a word, an enterprising and creative person.
His work is computer-based,
which allows him to live in any
part of the world he fancies.
Nevertheless, he chose to reside
long-term in Estonia: his son
lives here, and over the years
he’s made a lot of friends in the
country – and friends are very
important to him.
One evening I meet David
at Grenka café. It’s packed (as
usual) and the room is buzzing. David gives me a friendly
waves and calls out, “I snagged
us the quietest corner!” ‘Quiet’ is an overstatement, but
it’s enough for a decent con-

versation. David first came to
Estonia in 2011, then returned
on a number occasions before spending a year or two
living in Tartu. This summer
he moved here permanently,
setting himself up in the city
centre in Tallinn. I ask him, as
someone on the outside looking in, how he feels Tallinn’s
changed of late.
He says the majority of
changes in the city centre and
in the capital as a whole have
been positive ones. He’s not
particularly taken with some
of the architectural choices
that have been made, however, and the speed at which
new-builds are going up – and
the sheer number of them

– worries him. At the same
time, he adds, things like the
Reidi Road project show development in a good light.
“A couple of years ago that
whole area was still pretty
wild and abandoned, but since
then the whole waterfront has
been completely reshaped,”
he says. “There are loads of
places along the promenade
where people can sit, and it’s
become a real socialising hotspot. It’s a really interesting
change.”
Having ordered doughnuts
and sausages, we talk about –
what else – the weather. He
says the Estonian autumn is
head and shoulders above the
Scottish autumn, since you
get more time to enjoy the
trees shedding their leaves.
“Autumn arrives here a bit
sooner,” he explains, “but the
last couple have been pretty
great. In Scotland at the moment the rain’s sweeping
in from the Atlantic and it’s
bucketing down. It’s a pretty
nasty time of year. It’s much
the same in Denmark – grey
days and rain. The climate’s a
bit better in London, but since
it’s basically a metropolis, you
only get to enjoy the autumn
as much as living in an enor-

mous city allows you to.”
I ask David what life in Estonia has taught or given him.
He says that here he’s regained
the feeling he thought he’d lost
when Scotland and the United Kingdom as a whole were
gripped, in his own words,
in a wave of modernisation
and other capitalist developments. “I’ve rediscovered a
sense of community here, and
a more relaxed way of life,” he
explains. “And I’ve met a lot of
people who are more optimistic about the future.”
At this juncture I ask
whether David’s experience
has confirmed or overturned
the notion that Estonians are
closed off and don’t let outsiders in. He says the locals’
infamous reserve has never
been a problem for him. “That
might have something to do
with my personality though,
since I’m the kind of person
who draws the ‘freaks’ of Estonian society to me, the sort
of people who are interested
in getting to know foreigners,”
he explains. “It might also be
the case that I just have an innate ability to overcome communication barriers.”
David thinks for a moment
before continuing. “It’s inter-

One year is too short
but still long enough
Local council elections will take place this time next year,
bring to an end the mandates of the current city council
and district governors. As such, when accepting the position of Governor of the City Centre a month ago, I knew
that the pressure of time mean we had to set realistic goals.
The good news is that Tallinn City Centre Government
has done a great job, so nowhere have we had to start from
scratch. We have to keep up the good work, incorporating
our own ideas and nuances depending on ourselves and
what is happening in society. Of the latter, one of the most
critical is dealing with everything related to coronavirus. The
most pressing issue in the coming months will definitely revolve around people’s health and their ability to cope, without restricting opportunities for social interaction in doing
so. It is important that we do not disproportionately restrict
people’s freedoms in the shadow of the crisis. This is also
linked to the issue of people being left alone and helpless
that has been highlighted during the crisis, and which we
definitely need to turn more of our attention to in the district government.
Secondly, it is the companies providing accommodation
and catering services in the city centre that have had the
most difficult time in dealing with the crisis since it began
in spring. Tallinn City Centre Government made sure that
these companies were exempt from paying rent for the first
half of the year and is offering them a discount of 80% for the
remainder of the year. This will help compensate for the restriction on selling alcohol late at night, which in my opinion
is crucial in stopping the virus from spreading, not to mention ensuring a decent night’s sleep for residents of the Old
Town.
Independent of what is happening on the coronavirus
front, another areas I am focusing on more is the social
field. No matter what is planned in the city centre during my
time in office, I want to take the needs of people with limited mobility and ability to communicate into account. There
remains a lot of room for improvement in this regard, and
striking a balance between different interests will be key.
Of course, I will also be championing the completion (or
at the very least the commencement) of long-awaited and
long-promised projects. One is the Central Market project,
which we need and hopefully soon will be able to press ahead
with once the designs are completed and the construction
terms set. Just as eagerly anticipated and in the interests
of the people of the city are the completion of the bridge
between the two harbours at the Port of Tallinn, the development of the Kalaranna district,
the reconstruction of PoolamäeTiigiveski Park, the construction
of new playgrounds, the cleaning
of Schnelli Pond and more besides.
In short, there is a lot for us to
do in the space of one short year.

Monika Haukanõmm
City Centre Governor

esting that while I was living
in London back in 2011 I did
everything I could to ensure
that my son wouldn’t end up
living in Estonia,” he admits.
But at some point he realised
there was more tying him to
Tallinn than there was to the
British capital. He was making
more and more friends here,
for starters. “The way I interact with people doesn’t seem
to bother anyone here, even
though I’m a bit of an oddball
myself,” he says. “Estonians

tend to find me interesting,
actually – I guess because I’m
a foreigner.”
David has no plans at present to return to the United
Kingdom, since he places
enormous value on the time
he gets to spend with his son
and the fact he has his own
company and friends here.
I come to the end of my
Grenka meal, and with it my
very pleasant chat with David.
David was talking to Svetlana Štšur.

