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muuhulgas paberit, tinti, tubakat, piipusid, mängukaarte, tõrvikuid, kangaid, püssirohtu, soola ja vürtse.
Lisaks nüüdisaegsetele ravimitele
on Raeapteegis ka tänapäeval müügil
kuulus 16. sajandi retsepti järgi valmistatud ja vürtsidega maitsestatud vein
klarett ning armuvalurohuks arvatud
martsipan, mitmesugused tinktuurid
ja ürditeed, kadakamarjad ning palju
muud eripärast. Lastele on Raeapteegi lauamäng ja ravimtaimeteemalised
mängukaardid.

Tulge külla!
Tulge pere, sõprade või kolleegidega
Raeapteeki külla!

Euroopa vanim apteek tähistab juubeliaastat
Tallinna Raeapteek on vanim püsivalt samades ruumides tegutsenud apteek Euroopas.
Aastal 2022 möödub Raeapteegi kirjalikust esmamainimisest 600 aastat!
Raeapteegi täpne asutamisaeg pole
teada, kuid Tallinna rae märkmeraamatust selgub, et 1422. aastal oli apteegil juba kolmas omanik. Raeapteek on
vanim ühes ja samas kohas paiknenud
ning senini tegutsev tervishoiuasutus
ja ettevõte Eestis.
Pika ajaloo vältel on olnud perioode, kus apteeker oli ühtlasi õpetatud
meedik ja linnaarst. Keskaegses Tallinnas oli apteek muudki kui ravimite müümise paik; seda võib võrrelda
nüüdisaegse kohvikuga, kuhu astuti
sisse, et vürtsiveini või teed juua, uudiseid kuulata ja neid edasi jutustada.
Raeapteek oli ka raeisandate ning teiste tähtsate isikute kokkusaamise paik,
kus peeti nõu ja sõlmiti kokkuleppeid.
Arvatakse, et just siin mõjutati oluliselt

Tallinna käekäiku.
Raeapteegi pika ajaloo jooksul
on seal apteekriametit pidanud palju väärikaid mehi. Eriline au kuulub
aga Burchartide suguvõsale: aastatel
1582-1911 oli apteek kümme sugupõlve
Burchartite perekonna valduses.
Tänapäeval tegutseb apteek käsikäes muuseumiga, mille tegevust
toetab Tallinna linn ja mida saavad
kõik apteegi kliendid tasuta külastada. Muuseumitoas on võimalik näha
17.-20. sajandist pärit apteegitarvikuid.
Muuseum korraldab ekskursioone ja
töötubasid nii lastele kui täiskasvanutele.
„Huvi ekskursioonide ja töötubade vastu on väga suur: detsembrikuus
teenindasime lausa ligi 40 gruppi,“

Loengusari „Raeapteek 600“
Juubeliaasta puhul toimuvad Raeapteegis terve aasta jooksul tunnustatud
ajaloolaste, teadlaste ja õppejõudude huvitavad loengud. Huvilised saavad rohkem
teada nii Raeapteegi ajaloost kui siin müüdud kummalistest ravimitest, aga ka
keskaegsest toidu- ja joogikultuurist. Raeapteegi juubeliloengud toimuvad Tallinna
linna toetusel.
Järgmine loeng on 17. märtsil kell 18–19.30. Esineb ajaloolane, keskaja uurija Inna
Jürjo teemal “Keskaegne joogikultuur ja klareti ajalugu”.
Keskajal võis jook olla nii janukustutaja, tujutõstja kui arstirohi. Loengus tuleb juttu
mõdust, koirohuõlust ja muidugi vürtsidega timmitud reinveinist ehk klaretist. Viimast
tavatses Tallinna raehärradele valmistada raeapteeker ise, ning on võimatu kokku
arvata kõiki neid rõõmsaid tunde, mis keskajal klareti seltsis veedeti. Loengu raames
saavad soovijad klaretti ka degusteerida.
Loengu hind 5 eurot. Tasumine kohapeal kuni 30 min enne algust. Eelregistreerimine ja
info e-maili teel: revalirae@apotheka.ee. Kohtade arv on piiratud!
NB! Osaleda saavad vaid COVID-19 vastu vaktsineeritud või läbi põdenud inimesed.
COVID tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

ütles proviisor-juhataja Triinu EntsikGrünberg. „Kui enne käisid peamiselt
turistid, siis viimastel aastatel, n-ö koroonaajal on meie oma inimeste huvi
märkimisväärselt kasvanud. Väga palju
käib kooli- ja lasteaialapsi, ka gümnaasiumiastme õpilasi ning sageli tellivad
tuure täiskasvanute grupid.“
Raeapteek võtab aktiivselt osa ka
keskaja päevadest ja korraldab üritusi vanalinna päevade raames ning on
avatud muuseumiööl.
„Nii mõnigi klient on öelnud, et
elab Tallinnas juba mitukümmend aastat ja väisab Raekoja platsi sageli, kuid
avastas alles nüüd poolkogemata selle
nii põneva koha,“ nentis Entsik-Grünberg. „Meil on aega ja soovi kliendiga
tegeleda, tema tervisemuresid kuula-

ta, nõu anda ja soovitusi jagada – on
tekkinud püsikunded, kes just hea
nõustamise pärast meil käivadki. Rohkearvulise klientuuriga kaubanduskeskuste apteegid endale sellist luksust lubada ei saa.“
Sellest, mida keskajal Raeapteegis
müüdi, annab tunnistust 1695. aastast pärinev apteegikaupade hinnakiri TAXA, kuhu kuulus 54 eri liiki vett,
25 rasva, 128 õli, 20 tinktuuri, 49 salvi,
71 ravimteed jne. Lisaks oli nimekirjas
mitmeid kummalisi ravimeid, nagu põletatud mesilased, täku kabjad, kõrvetatud siilid, vihmaussiõli, valgeks pleegitatud koerafekaalid ja palju muud.
Loetellu kuulus ka armuvalu leevendamiseks ja mälu taastamiseks kasutatav
martsipan. Keskajal müüdi apteegis

Tutvustame nii suurtele kui väikestele
külastajatele apteegi huvitavat
ajalugu. Seejärel saab osaleda
keldrisaalis kas ravimtaimetee,
köömne või ürdisoola õpitoas.
Lastel on lisaks tee valmistamisele
võimalus martsipani voolida ja
kuulsat mardileiva legendi kuulata,
täiskasvanud saavad soovi
korral klaretti mekkida. Kõigile
maiustamiseks on müügil käsitsi
valmistatud Raeapteegi martsipan.
Üritus kestab umbes tunni, hind
täiskasvanule 10 eurot, lapsele 5
eurot.
Palun võta ühendust ja anna
oma soovist teada:
revalirae@apotheka.ee
Asukoht: Raekoja plats 11
Lahtiolekuajad: E-L kl 10-18
Lisainfo: www.raeapteek.ee ja
Raeapteegi FB lehel.

TALLINNA KESKLINNAS
ELAB 64 914 INIMEST.
Jaanuaris kahanes Kesklinna
elanike arv 128 võrra.
Tallinnas kokku vähenes elanike
arv jaanuaris 413 võrra. 1. veebruari
seisuga elab pealinnas
444 592 inimest.
2021. aastal kahanes Tallinna
rahvaarv 683 võrra, ent
Kesklinna elanikkond kasvas
951 inimese võrra.
Allikas: Rahvastikuregister,
1. veebruar 2022

Kesklinna Sõnumite järgmine
number ilmub 30. märtsil.

Väljaandja:
Tallinna Kesklinna Valitsus
tel: 645 7229
e-post:
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor
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Kevade ootel
Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva kõigile! Tundkem
rõõmu oma vabast riigist. Osakem vabadust hinnata ja hoida. Nautigem riigi suurimat pidupäeva
ja mõelgem neile tuhandeile julgetele ja vapratele,
kes oma elu hinnaga meile vabaduse ja vabaks rahvaks kujunemise kindlustasid.
Mõelgem neile ränkrasketele aegadele, mida
meie esiemad ja -isad pidid üle elama, kõigile neile,
kes oma elu sõjatandrile, kaugele külmale maale või
tormise mere lainetesse jätsid. Kõigele sellele mõeldes tuleb tõdeda, et see elu, mis meile on antud, on
olnuga võrreldes lihtne ja muretu.
Tõsi, igapäevaelus on meile kõigile muret põhjustavaid tegureid. Energiahindade hüppeline tõus,
jätkuv pandeemia, sellest tingitud kitsendused ja
haigestumisoht, rahvusvaheliselt pingeline olukord,
rääkimata muutlikust ilmast, lõputust lumest, jääst
ja libedusest.
Juba traditsiooniks saanud jääskulptuuride näitus Tuvi pargis kestis seekord kõigest nädala. Kui
õues vaheldumisi külmetab ja sulab, siis jääst kuju
minetab oma vormi. Nii ei suutnud ka selleaastased võimsad mütoloogilised tegelased plusskraade
trotsides pikemalt vormis püsida. Arvestades nädala
jooksul pargist läbi käinud rahvahulka, jõudis ilmselt
enamik huvilisi nendega siiski tutvust teha.
Põrgulikult keeruliseks teevad pidevas muutuses ilmaolud ka tänavate hooldamise. Lumerohkuse poolest on tegemist peaaegu rekordilise talvega. Paljudele tundub ilmselt uskumatu, et pealinna
teedelt-tänavatelt on selle talve jooksul välja veetud
kokku pool miljonit kuupmeetrit lund!
Viimastel nädalatel üha nulli ümber kõikunud
temperatuur, maapinna vaheldumisi sulamine ja
külmumine, tagatipuks ohtralt vihma ja lörtsi – see
on kujunenud katsumuseks nii teede kasutajatele
kui ka hooldajatele. Paraku ilmataadi tujude vastu
ei saa, tuleb selle kummalise tujuka talvega leppida
ja veel pisut kannatust varuda. Kevad läheneb ning
toob valgust, värskust ja looduse tärkamise. Kes
hoolega vaatab, võib juba seda kinnitavaid esimesi
märke leida! Peame vastu ja saame hakkama!
Ka selletalviste energiahindade tõusu raames on
Kesklinna valitsuse sõnum sama: üheskoos saame
hakkama! Energiahüvitiste menetlemiseks tuli meie
sotsiaalosakonnale appi uusi inimesi ja oleme neile
selle töö eest väga tänulikud! Kuid lisaks eraisikutele, kes saavad abi riiklikult välja töötatud kava alusel, abistab Tallinn ka linna äripindadel tegutsevaid
MTÜsid, kes samamoodi ootamatute kulude tõttu
hätta sattusid – nende jaoks rakendas linn ajutisi vabastusi üürimaksetest.
Raekoja platsil on ikka veel püsti jõuludeks saabunud võimas kuusk, jõuluturust sai aga õdus võlumets ja seejärel põnev kuuselabürint. Õige pea
aga vallutavad selle pika ajalooga linnaväljaku juba
vanalinna päevade meeleolukad sündmused, mille
ettevalmistused juba täie hooga käivad. Tänavune
on võimas juubeliaasta: vanalinna päevad toimuvad
juba 40. korda, Raeapteegi esmamainimisest möödub 600 ja raekoja esmamainimisest 700 aastat.
Vanalinnas jätkuvad ka ulatuslikud korrastustööd
– käsil on Skoone bastioni, dominiiklaste kloostri ja
linnamüüri ennistamine.
Kes aga ihkab melu ja pidustuste asemel hoopis
rahu ja loodusevaikust, siis Aegna saarele viib sellest
kevadest uus senisest tunduvalt kiirem laev. Katamaraan viib kesklinnast Aegna saarele kõigest poole
tunniga!
Aja kulgemise sümbolina seisab Kirjanike maja
juures Kullassepa tänaval nüüd mälestusmärk Jaan
Krossile, meie ühele silmapaistvamale ja rahvusvaheliselt tuntumale kirjanikule, kes oma teostes Eesti
maa ja rahva sajanditepikkust lugu lahti mõtestas.
Seda lugu me kõik siin ka sellel kevadel jätkame!

Monika Haukanõmm
Kesklinna vanem

Aegna laevaliinil hakkab sõitma kiire katamaraan
Tallinna ja Aegna saare vahelisel laevaliinil hakkab 1. maist
sõitma kiire katamaraani tüüpi laev, mis mahutab kuni 90
reisijat ja 20 jalgratast.
Uue kiire liinilaevaga kestab
sõit Patarei sadama ja Aegna
sadama vahel ainult pool tundi.
„Keskkonnasäästlikule loodusturismile keskendunud Aegna
saar on Tallinna varjatud pärl.
Kiire laevaühendus võimaldab
lihtsasti linnakärast loodusesse, metsavaikusse ja rahulikele
randadele eemalduda,“ ütles
abilinnapea Andrei Novikov.
“Soovi korral saab uudistada
ka saare militaarpärandit. Reisi
Aegnale saab ette võtta ka siis,
kui maailmas valitseva olukorra tõttu on kaugemale minek
komplitseeritud.“
Aegna saarele laevaliikluse
korraldamise konkursi võitis

OÜ Spinnaker, kes paneb liinile sõitma kiire katamaraani,
millel pikkust 29, laiust kaheksa
meetrit ja suurim süvis poolteist meetrit. Laeval on liikumispuudega inimestele kaldteed, laiemad uksed ja samuti
invatualett. Vajadusel saab laev
võtta pardale 3000 kilogrammi
kaupu, mille tarbeks on eraldi
lastiruum.
Aegna saar on kõigest kolme
ruutkilomeetri suurune, jäädes Eesti saarte seas 17. kohale.
Sõltuvalt aastaajast elab Aegnal
püsivalt 3–12 leibkonda. Aegnat
külastades ei pea piirduma lühikese väljasõiduga, sest saarel
jätkub avastamist mitmeks päevaks.
Saare rannajoon on ligikaudu kümne kilomeetri pikkune ja
vahelduvad rannikutüübid annavad rannaaladele kauni ilme,

Aegna saare huviväärsustega saab tutvuda saare
kodulehel Tallinna veebis aadressil

https://www.tallinn.ee/aegna/

liivarannad vahelduvad moreenrandadega. Aegna on suures osas kaetud metsaga, mille
vahele jäävad mitmed soolai-

gud. Kohaliku loodusega tutvumiseks on tähistatud kolme- ja
kuuekilomeetrine matkarada.

Tallinn pakub restaureerimistoetust
Linnalt saab taotleda toetust
kultuurimälestiste, vanalinna
muinsuskaitseala ja miljööväärtuslike alade hoonete
ning planeeringutega määratud väärtuslike hoonete restaureerimiseks. Linn toetab
nii hoonete konserveerimist,
restaureerimist kui ka algsel
kujul taastamist.
2022. aastal eraldatakse
taotlejatele restaureerimistoetusteks kokku 300 000 eurot.
Toetuse ülempiir on 25 000
eurot ehk maksimaalselt kuni
75 protsenti toetatava restaureerimistöö
maksumusest.
Toetust antakse tööde teostamiseks, millega ei ole alustatud
enne taotluse esitamist ja mis
lõpetatakse hiljemalt tänavu

30. novembriks.
Abilinnapea Madle Lippuse
sõnul on toetuse andmise eesmärk hoida ja arendada ajaloolisi linnapiirkondi ja hooneid
nüüdisaegse elukeskkonnana.
„Põhjus, miks miljööalad ja ehitismälestised on elukeskkonnana hinnatud, on sealne eriline
ja hubane õhkkond. Olulisel
määral loovad seda õhkkonda
ajalugu väärtustavalt korrastatud hooned, kus restaureeritud
on aknad ja uksed, traditsiooniliste materjalide ja värvidega
ennistatud fassaadid. Et restaureerimine on sageli uutest
lahendustest kallim, siis selle
toetusega saamegi eraomanikele abiks olla,“ ütles Lippus.
Toetuse taotlust saab esi-

tada linnaplaneerimise ametile kuni 10. märtsini Tallinna
projekti- ja tegevustoetuste
infosüsteemi
iseteeninduskeskkonnas aadressil https://
mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus.

Täiendav
informatsioon
restaureerimistoetuse
kohta
on leitav Tallinna teenuste
veebilehel aadressil https://
www.tallinn.ee/Teenus-Restaureerimistoetus

Tallinna Linnateatri uus maja sai nurgakivi
Linnateatri uus hoone tuleb
üks omanäolisemaid terves
Euroopas. Teatri sünnipäeval,
13. veebruaril panid kultuuriminister Tiit Terik, linnapea
Mihhail Kõlvart ja teised uuele
hoonele nurgakivi. Tseremoonial osales ka endine kauane
peanäitejuht Elmo Nüganen.
„1966. aasta 13. veebruaril,
kui Tallinna Linnateater, tollane ENSV Riiklik Noorsooteater
andis tollases Jaan Tombi nimelises kultuuripalees, praeguses Salme kultuurikeskuses
oma esimese etenduse, kirjutas
Voldemar Panso avalavastuse
kavalehel: „Seda teatrit peab
kandma ideeline tuumakus,
kaasaegsus, vaimsus, intelligents, elurõõm, sisusügavus
ja vormitäpsus.“ 65 aastat on
möödunud käänuliselt, aga
need sõnad on ikka paika pidanud, peavad ka nüüd ning peavad ka siis, kui see maja, mille
nurgakivi asetada on praegu
meie ajalooline roll, peagi vastvalminuna oma uksed avab,“ ütles kultuuriminister Tiit Terik.
„Mis saab olla teatrile parem
kingitus kui uue maja nurgakivi.
Uue maja valmimiseni ei lähe
enam kaua – võtmed antakse teatrile üle juba kahe aasta
pärast,“ ütles Tallinna linnapea
Mihhail Kõlvart. „Vanalinna IX
kvartalis on teatrile nurgakivi
pandud varemgi, esimene neist

asetati suvel 1990 Linnateatri
eelkäija, Noorsooteatri tulevasele majale, kuid nagu me teame, jäi see hoone paraku valmimata. Sama saatus tabas ka
järgmist projekti, mille elluviimisel oleks Linnateater saanud
uue katuse alla Tallinna kultuuripealinna aastal 2011. Praegu
aga liigume kindlal sammul sihi
poole, kuhu jõudmist on teatripere ja kultuurisõbrad oodanud
aastakümneid ning olen kindel,
et seekord jõuame ka kohale.“
Linnateatri arendusprojektiga ehitatakse välja Laia ja Aida
tänava vaheline kvartal koos
Põrgulava laiendusega, millega
saab ühtlasi korda üks väga oluline osa vanalinnast. Muinsuskaitsenõudeid arvestades rajatakse teatrile kaks uut hoonet
ja rekonstrueeritakse olemasolevad, nii et kahest sisehoovist
moodustub terviklik kompleks.
Kuna kvartali ajalugu ulatub
14. sajandisse ja tänavavõrk IX
kvartali ümber pärineb 16. sajandist, järgivad Aida tänava
äärde rajatavad hooned ja Põrgulava ajaloolist tänavafronti
ja unikaalset hoonestruktuuri.
Uute saalide peasissepääsud
tehakse Laia tänava ja Aida tänava nurgale, nii et teatri külastajal oleks võimalus läbida
ka ajaloolist hoonestust, mis
taastatakse võimalikult suures
mahus.

Kogu objekt koosneb kokku 16 eri kinnistust, ehitusega
minnakse kuni 9 meetri sügavusele vanalinna alla. Arheoloogiliste väljakaevamiste jooksul on tulnud välja nii mõnedki
leiud, mis nõuavad ruumiprogrammi ümbervaatamist. Linnateatri direktori Mihkel Kübara
sõnul tuleb valmiv teatrihoone
harukordne mitte ainult Eestis,
vaid üks omanäolisemaid terves
Euroopas.
Ühtekokku lisandub ajaloolise IX kvartali väljaehitamisega
teatrisse ja suvelavale kokku
620 istekohta. Samas on kogu
projekt kavandatud nii, et säiliks Linnateatrile omane intiimne keskkond ja näitlejate lähedus publikuga.
Nelja aasta eest korraldatud rahvusvahelise arhitektuurivõistluse parimaks tunnistati
arhitektuuribüroo Salto AB OÜ

ideekavand „Paviljon“ (autorid
Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson ja Martin McLean).
Hooned projekteeris Salto Arhitektuuribüroo koostöös Projektipea OÜ-ga. Ehitustööd algasid 2021. aasta teatripäeval.
Teatri arenduse kogumaksumuseks on kavandatud üle 34
miljoni euro, vahendid tulevad
nii linna- kui riigieelarvest.
Novembris
2020
avati
Linnateatri tootmiskompleks
(Suur-Sõjamäe 44d), millega sai
samuti läbitud üks oluline etapp
Linnateatri terviklikust arendusprojektist.
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Tänavused vanalinna päevad mööduvad juubelite tähe all
Tänavu on tõeline juubelite
aasta. Tallinna raekoja esmamainimisest möödub 700
aastat ning Raeapteegi esmamainimisest 600 aastat. Aasta
on eriliselt tähtis ka vanalinna päevadele, sest seda toredat sündmust on korraldatud
juba 40 aastat!
Sel puhul vaatame natuke
tagasi vanalinna päevade ajalukku. Eelmise sajandi keskpaigas levis laialdaselt idee
Tallinna vanalinn lammutada,
kuna vanade lagunenud majade remontimist ei peetud otstarbekaks. Õnneks jäid peale
muinsust hindavad jõud ning
1971. aastal võeti vanalinn tervikuna muinsuskaitse alla.
1982. aastal tähistas Vanalinna Elamuvalitsus kontsertidega Raekoja platsil ja mujal
vanalinnas oma kümnendat
tegevusaastat. Korraldajad nimetasid selle peo Tallinna vanalinna päevadeks ning nõnda
pandigi alus uusaja populaarseimale traditsioonile Tallinnas.

Festivali esimesel kümnendil toimus nii mõndagi
märkismisväärset, näiteks rahvusvaheline kollokvium, kus 25
välisriigist saabunud delegaatide hulgas osales UNESCO
mälestiste
kaitsenõukogu
president Michel Parent. Tallinna vanalinn avaldas muljet
ja kogus rahvusvahelist tuntust ning kuulub 1997. aastast
UNSECO maailmapärandi nimistusse.
1990. aastate alguses, Eesti
vabanemise ajal hakati arvama,
et vanalinna päevad on oma
tähtsuse minetanud. Ent traditsioon jäi siiski püsima ning
hakkas hoopis uuesti elujõudu koguma. 1993. aastal taaselustati igivanad traditsioonid:
papagoi laskmine ja maikrahvi
valimine. Eesti oli vaba ja vanalinna päevad vallatud.
2000. aastate alguses kohtas ajakirjanduses arvamust, et
vanalinna päevad on väsinud
ning kaotamas oma nägu. Korraldajad võtsid muret kuulda
ja keskendusid kõrgkultuuri

lisamisele programmi, taas hakati vaatama ka vanade lätete
poole.
2011. aastal peetud juubelipäevadel kujutati vanalinna
südamekujulisena. See sümboliseeris endise hansalinna
suurt külalislahkust ja avatust.
Samal aastal kandis Tallinn Euroopa kultuuripealinna tiitlit,
mis lisas vanalinna päevadele
taas rahvusvahelist mõõdet.
Järgmisel aastal alustas
festivali korraldamist juba uus
meeskond, kes tõi omakorda vanalinna tänavatele uut ja
värsket hingamist. Tänavuseks,
vanalinna päevade 40. aastaks,
on taas pead kokku pannud
uus korraldusmeeskond. Taaskord püütakse ühendada uus
ja vana ning avada linnasüda
kõigile, kes soovivad kogeda
siinset maailmapärandi imelist
miljööd oma erinevates värvides, helides ja varjundites.
Vanalinna päevad ootavad
kõiki 3.-5. juunil tähistama
juubelite aastat koos raekoja ja
Raeapteegiga.

Skoone bastioni ja dominiiklaste kloostri restaureerimine jätkub
Tallinna ehituspärandi hoidmiseks on tänavu kavas hulk
restaureerimistöid: korrastada Rannamäena tuntud Skoone bastioni ja selle ümbrust,
rekonstrueerida
dominiiklaste kloostri Katariina kiriku
katus, samuti restaureerida
linnamüüri ja Toompea tugimüüri ning konserveerida
Pirita kloostri varemeid.
“Tallinna rikkalik ehituspärand muudab linna pika ja põneva ajaloo tajutavaks nii kohalikule elanikule kui turistile.
Meie ajani säilinud objektid
jutustavad lugusid siinsest igapäevaelust, linna kaitsmisest
vaenlaste eest, aga ka pühaduse tähendusest erinevatel aja-

perioodidel,” ütles abilinnapea
Madle Lippus. “Linna ehituspärandit korrastades hoiame
au sees ka traditsioonilisi materjale ja ehitusvõtteid, mille
kasutamine restaureerimisel
on oluline nende objektide ajaloo hoidmisel.”
Tallinna
muinsuskaitse
valdkonna investeeringute kogumaht 2022. aastal ulatub 1,26
miljoni euroni.
Suure Rannavärava kõrval
asuv ja ka Rannamäena tuntud
Skoone bastion jääb Telliskivi
loomelinnakust reisisadamani ulatuvasse alasse. See osa
linnaruumist on kavas nii linlastele kui külalistele atraktiivsemaks muuta. Eesmärgiks on

seatud, et ajalooliselt selle piirkonna üks domineerivamaid
ehitisi tõuseks taas linnaruumis paremini nähtavale. Muu
hulgas on kavas bastion paremini vanalinnaga ühendada
ja avada Rannamäe teele viiv
kinnimüüritud trepp. Skoone
bastion rajati aastail 1685–1706
ja see oli Tallinna võimsaim
rootsiaegne kaitseehitis. Bastion oli sõjalises kasutuses
1867. aastani ja kujundati 1881.
aastal pargiks.
Vanalinnas Vene ja Müürivahe tänava vahel asuva dominiiklaste kloostrikompleksi
restaureerimisel on kavas sel
aastal taastada Katariina kiriku
katus. Dominiiklaste kloostri

kirik valmis 14. sajandi teisel
poolel, kuid hävis tulekahjus
pärast 1530. aastat. Kiriku varemetes oli 19. sajandil viljaait
ja laohoone, kuid praeguseks
on hea akustikaga hoone kujunenud armastatud kontserdi-,
teatrietenduste ja näitusepaigaks.
Lisaks korrastatakse tänavu Toompea tugimüür Patkuli
vaateplatvormi ja Kitseaia vahelisel lõigul ning Kohtuotsa vaateplatvormi all. Pirita
kloostri varemete konserveerimine on vajalik igal aastal, et
varemed ka edaspidi säiliksid.
Tallinna vanalinn kuulub
1997. aastast UNESCO maailmapärandi nimekirja. Linna

pikaajalise strateegia „Tallinn
2035“ järgi peab olema tagatud
kultuurimälestiste, väärtuslike
hoonete ja arheoloogiapärandi
kaitse ja korrashoid, nii et ajaloolist linnaruumi ja elukeskkonda väärtustatakse, kuid
samas pakuks ehituspärand
atraktiivset elu-, ettevõtlus- ja
külastuskeskkonda.
Tallinna kaitsealused pühakojad, tornidega linnamüür ja
muldkindlustused peavad olema strateegia järgi restaureeritud ning avalikkusele ligipääsetavad, samuti edendatakse
pärandi rakenduslikku ja akadeemilist uurimist.

Lähme muuseumisse! Tasuta!

Millal?
Järgmised muusemipühapäevad: 6. märts, 3. aprill, 15. mai*
* 2022. aasta mai esimene pühapäev langeb riigipühale, mil Linnamuuseumi
filiaalid ja Kirjanduskeskuse muuseumid on suletud. Seetõttu toimub maikuu
muusemipühapäev 15. kuupäeval, mis on ühtlasi Tallinna päev.

Kus?
Muuseumipühapäevadel pakub tasuta sissepääsu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tallinna Linnaelumuuseum (Vene tn. 17),
Fotomuuseum endises raevanglas (Raekoja 4/6),
Kalamaja kogukonnamuuseum (Kotzebue 16),
Miiamilla lastemuuseum Kadriorus (Koidula 21c),
Peeter I maja (Mäekalda 2),
Kiek in de Kök kindlustustemuuseum ühes bastioni käikudega
(Komandandi tee 2),
Tallinna vene muuseum (Pikk 29a)
Vilde muuseum (Roheline aas 3),
Tammsaare muuseum (Koidula 12a)
Mati Undi muuseum (L. Koidula 17).

Loe lähemalt: www.tallinn.ee/muuseumipuhapaev

Tõenäoliselt on nii mõnigi meist sattunud välismaal
muuseumisse just muuseumipühapäeval või siis suisa
teadlikult oma külastuse sellel ajal ette võtnud.
Muuseumipühapäev
on
tavapäraselt kuu esimene pühapäev, kui pileti eest tasu ei
küsita ning korraldatakse suuremaid või väiksemad eriprogramme.
Selline traditsioon on pika
ajalooga näiteks Pariisis (jah,
näiteks Louvre’i külastamiseks
ei pea muuseumipühapäeval
piletit ostma juba üle 20 aasta),
Barcelonas (sh enam kui 4000
tööd eksponeerivas Picasso
muuseumis) ja eelmisest aastast alates ka Berliinis, kus kõik
eriti suurejooneliselt ette on
võetud, kaasates ajaloomuuseumid, kunstimuuseumid ja
erinevad teemamuuseumid.
Nüüd on Tallinna kord!
Kõikjal, kus on traditsiooniga
alustatud, sellega ka jätkatakse ehk tegemist on väärt ettevõtmisega, millest võidavad nii
külastajad kui muuseumid ise.
Seetõttu olemegi kokku leppi-

nud, et alates märtsist ei küsita
ka Tallinna linnale kuuluvates
muuseumides kuu esimesel
pühapäeval enam piletiraha.
Hirmpõnevad bastionikäigud ja Tallinna kaitsmise ajalugu Kiek in de Kökis, Kalamaja
lugu läbi elanike vaatevinkli
kogukonnamuuseumis, Tallinna
ajalugu läbi viie korruse Linnaelumuuseumis, meie fotolugu endise raevangla ruumides, sõprade tuba lastemuuseumis Miiamilla, kirjanike
muuseumid Kadriorus – Vilde
ja Tammsaare muuseum ning
Tallinna kõige värskem, Mati
Undi muuseum. Kõike seda
on kokku kaugelt rohkem kui
üheks päevaks. Seetõttu ei
tasu kiirustada: muuseum või
kaks esimesel muusemipühapäeval, järgmised järgmistel.
Tallinna muuseumid arenevad pidevalt, ekspositsioonid uuenevad ja ajutised näitused on aina põnevamad,
sisukamad ja interaktiivsemad.
Seetõttu võib rahumeeli olla
kindel, et aastaid tagasi külastatud muuseumisse tasub
minna alati uuesti – elamus on

pea alati garanteeritud.
Pole mingi saladus, et
tallinlased armastavad oma
muuseume. Kuidas muidu
oleks võimalik kokku lugeda,
et oleme muuseumide arvult
elanike kohta Euroopa neljas
linn (eespool vaid Firenze, Lissabon ja Praha). Ainus tõrvatilk selles meepotis on viimasel
kahel aastal elu seganud koroona, mis erinevatel viisidel
paraku ka muuseumide külastatavust kärpinud. Nii statistika kui muuseumijuhtide
kinnitusel on oma mõju olnud
korraga erinevatel kehtinud
piirangutel, aga ka inimeste
vastutustundlikul käitumisel
kontaktide vähendamiseks ja
mõistetaval hirmul oma tervise pärast.
Nüüd, kui me kõik loodame, et tervisekriisi lõpp paistab, on aeg muuseumidesse
naasta. Teeme seda, olles samal ajal mõõdukalt ettevaatlikud ehk järgime loomulikult ka
muuseumipühapäevadel kõiki
terviseameti soovitusi ja nõudeid.
Aga ennekõike – lähme

tõesti jälle muuseumisse. Loodan väga, et muuseumipühapäevad saavad tallinlastelt
sooja vastuvõtu, sest kui algatus Tallinna Linnamuuseumis
ja Kadrioru kirjandusmuuseumides õnnestub, on lihtne
kutsuda ettevõtmisega liituma
ka kõiki teisi Tallinnas asuvaid
muuseume.
Mina võtan endale eesmärgiks käia muuseumipühapäevadel järgemööda läbi kõik
juba ettevõtmisega liitunud ja
edaspidi liituvad muuseumid.
Loodetavasti kohtume!

Kaarel Oja
kultuurivaldkonna abilinnapea

4

23. veebruar 2022

LINNAELU

Eesti Vabariik 104
24. veebruaril tähistame Eesti
Vabariigi 104. aastapäeva.
Pealinnas algab vabariigi
aastapäev tavapäraselt päikesetõusu ajal piduliku lipuheiskamisega Pika Hermanni torni.
Tseremoonia algab kell 7.30.
Kell 9 asetavad riigijuhid pärjad Vabadussõja võidusamba
jalamile ning kell 10.15 algab
toomkirikus oikumeeniline jumalateenistus.
Seekord toimub ka tavapärane kaitsejõudude paraad
Vabaduse väljakul, mis mäletatavasti mullu nakkusohu tõttu
ära jäi. Kell 12 algava paraadi
võtab vastu vabariigi president Alar Karis, paraadi juhatab
kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.
Paraadiga ja 23. veebruari
õhtul toimuva peaprooviga
kaasnevad kesklinnas liikluskorralduse muudatused: Vabaduse väljaku ümbruses on
mitmed teelõigud liiklusele
suletud ja ühistranspordiliinid ümbersõidule suunatud.
Tänavate sulgemise ajaks on
piirkonna erinevates kohtades
suletud ka paarsada parkimiskohta.
Paraadi ettevalmistamise
ja läbiviimise ajal rakendatakse
liikluspiiranguid Vabaduse väljakul, Toompea tänaval, Harju
tänaval, Kaarli puiesteel, Mere
puiesteel, Pärnu maanteel,
Falgi teel, Kuninga tänaval, Kanuti tänaval, Inseneri tänaval,
Vana turu tänaval, Georg Otsa
tänaval, Suur-Karja tänaval,
Roosikrantsi tänaval, Tõnismäe
tänaval, Estonia puiesteel ja
Komandandi teel.
Ümbersõidule suunatakse
trolliliinid 1 ja 3 ning bussiliinid 3, 5, 9, 11, 14, 16, 17, 17A, 18,
18A, 20, 20A, 21, 21B, 23, 24, 24A,
36, 40, 41, 41B, 42, 46, 48 ja 73.
Trammiliinid 1, 2, 3 ja 4 suletakse ajutiselt paraadi ajaks.
Paraadil osaleb 29 lippu, neli
kompaniid, 12 rühma, 15 jagu ja
kaks orkestrit. Esmakordselt
osalevad paraadil jalgsiüksuse-

na ka reservväelased – 2. jalaväebrigaadi 22. jalaväepataljon.
Liitlastest on paraadil esindatud Belgia Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi
liputoimkonnad.
Samuti osalevad paraadil NATO
Eesti lahingugruppi kuuluvad Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigi ja Prantsuse
Vabariigi üksused lahingutehnikal. Paraadil näeb ka Suurbritannia tanki Challenger ja
Prantsuse Vabariigi tanki Leclerc.
Sobiva ilma korral teevad
paraadist ülelennu erinevad
Eesti ja liitlaste õhuvahendid.
Mistahes droonide ja muude
lennuvahendite lennutamine
paraadialal ja selle läheduses
on õhuvahendite ülelennu tõttu rangelt keelatud.
Paraadi vaatama tulijad
peavad kinni pidama kehtestatud ohutusreeglitest koroonaviiruse leviku piiramiseks:
hoidke teiste pealtvaatajatega
ohutut distantsi ning kandke
kaitsemaski. Pärast paraadmarssi on huvilistel võimalik
kell 13.30–15.30 tutvuda kaitseväe ja meie liitlaste lahingutehnikaga. Näitusealal peab kandma maski.
Näitusealas saab näha Eesti
kaitseväe jalaväe lahingumasinat CV9035EE, soomustransportööre Sisu XA-188 ja XA180, Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigi ning Prantsusmaa lahingutehnikat, õhutõrjeraketisüsteemi Mistral ja
23 mm õhutõrjekahurit, tankitõrje raketisüsteemi Javelin,
meditsiinisoomukit, liikursuurtükki K9, puksiirmasinat MB
Actros 4150K.
Traditsioonilist presidendi
vastuvõttu nakkusohu tõttu
nii nagu mullu, ei toimu ka sel
aastal. President peab kõne ja
kontsertlavastus antakse tühjale Estonia teatri saalile, ent
nii kõnest kui kontserdist on
võimalik osa saada ETV otseülekande vahendusel.

Armastusega, Eesti –
kontsert Mustpeade majas
Tallinna Filharmoonia Mustpeade majas toimub
24. veebruaril kell 13 Tallinna politseiorkestri ja
Tallinna kammerkoori ühiskontsert, millega tähistatakse
Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva.
Kavas on Eesti autorite looming isamaast, loodusest ja
armastusest. Juhatavad dirigendid Heli Jürgenson ja
Kärolin Tuisk.

Monument suurele kirjamehele
Kullassepa ja Niguliste tänava nurgale püstitati mälestusmärk Jaan Krossile – rahvusvaheliselt ühele
tuntuimale Eesti kirjanikule,
kelle loomingul on suur roll
ka Tallinna ajaloo jäädvustamisel ja tutvustamisel.
Vanalinnas Kullassepa ja
Niguliste tänava nurgale püstitatud mälestusmärk avati
pidulikult 19. veebruaril, rahvakirjaniku ja Tallinna aukodaniku Jaan Krossi sünniaastapäeval.
Mälestusmärgi
autorid
on Jaak Soans, Karmo Tõra ja

Mark Kovalenko, kelle võistlustöö „Pilk“ tunnistati parimaks avalikule ideekonkursile
esitatud 13 võistlustöö seast.
Kahe aasta eest, kirjaniku
100. sünniaastapäeva paiku
läbi viidud võistlusega otsiti
skulptuuri, mis annaks edasi
Jaan Krossi kui Eesti ühe silmapaistvama kirjaniku tähendust ja suurust.
Jaan Kross (19.02.1920 –
27.12.2007) oli Eesti proosakirjanik, luuletaja, esseist ja
tõlkija. Ta pälvis mitmeid auhindu, preemiaid ja aunimetusi ning esitati mitmel korral

ka Nobeli kirjandusauhinna
kandidaadiks. Kross oli aastast
1998 Tallinna vapimärgi kavaler. Põlise tallinlase Jaan Krossi panus eesti kirjandusloos
on hindamatu. Ta on mitmes
oma romaanis („Kolme katku vahel“, „Wikmani poisid“ jt)
kajastanud erinevaid Tallinna
ajalooperioode.
Traditsiooniliselt anti kirjaniku sünniaastapäeval üle ka
Jaan Krossi kirjandusauhind,
mille tänavu pälvis Jüri Talvet
tõlkeluulekogumike „Valitud
tõlkeluulet (1970–2020). I. Hiliskeskajast
modernismini”

ja „Valitud tõlkeluulet (1970–
2020). II. 20. sajandi keskpaigast 21. sajandi alguseni” eest.
Jaan Krossi kirjandusauhinna
eesmärk on tunnustada silmapaistvaid
kirjanduslikke
saavutusi valdkondades, mis
seostuvad kirjaniku mitmekülgse loometegevusega ning
milles ilmneb sellele iseloomulik eetiline ja esteetiline
nõudlikkus.
Auhinnatakse
viimase kolme aasta jooksul
ilmunud väljapaistva teose
eest proosa, luule, draama,
esseistika, kultuuriloo või tõlke vallas.

Tallinna teedelt veeti välja pool miljonit kuupmeetrit lund
Pealinna tänavailt on sel
talvel ära veetud 500 000
kuupmeetrit ehk 33 333 veoautokoormat lund, sh kõigest
ühe ööpäeva jooksul 12 445
kuupmeetrit ehk 830 koormat.
Pluss- ja miinuskraadide vahel kõikuv temperatuur
on viimaste nädalate jooksul
pealinna kõnniteed ja kõrvaltänavad korduvalt jäiseks ja
väga libedaks muutnud. Kõigest ühe äärmiselt libedate
teeoludega ööpäeva jooksul
puistati kõnni- ja kergliiklusteedele üle 270 tonni graniitsõelmeid.
Kinnistuga
külgnevatel
kõnniteedel on libedusetõrje kinnistu omanike ülesanne. Selleks tuleb kõnniteedel
kasutada
graniitkillustikku,
mille tera läbimõõt on 2-6
millimeetrit. Linn jagab korteriühistutele vajadusel tasuta graniitsõelmeid, korteriühistud saavad killustikuvaru
täiendamiseks pöörduda linnaosavalitsuse poole. Käesoleval talvel on linnaosad
jaganud välja 412,7 tonni graniitsõelmeid maksumusega

ligi 64 900 eurot.
Vahelduvate sula- ja külmumistsüklite tagajärjel on
teedele kogunenud lumest
tekkinud ka jääroopad, mille
likvideerimiseks kasutatakse nii jäärulle, raudkoppasid
kui ka alusterasid. Muutlikud ilmad on samuti kaasa
toonud iga-aastase probleemi löökaukudega, mistõttu
kutsume neist teada andma
e-postil kommunaal@tallinnlv.ee või mupo lühinumbrile
14410.
“Keerulised ilmaolud panevad asfaldi kiiremini deformeeruma. Seetõttu tegeletakse löökaukude parandamisega
ka talvisel perioodil,“ selgitas
abilinnapea Vladimir Svet.
„Kuna talvine asfaldisegu ei
anna sama kvaliteeti, mis tavaline asfalt, siis suur osa talvel
kiirkorras parandatud löökaukudest käiakse soojal ajal veel
kord korraliku asfaldiga üle.”
Keskkonna- ja kommunaalameti
lepingupartner
teeb avariiohtlike löökaukude remonttöid igapäevaselt
kolme brigaadiga. Käesoleval
talvel on remonditud 2700 m2

teekatet.
Löökauguks peetakse üle
20 cm läbimõõduga ja üle 5
cm sügavusega asfaldiauke ning need tuleb tähistada
liiklusmärgiga.
Löökaugud
tekivad üldjuhul kas teekatete kulumisest naastrehvide
kasutamise tagajärjel või tee
materjalide omaduste muutumisest aja jooksul, samuti
põhjustab teekonstruktsioonis muutusi raskeveokite liiklus. Protsesse kiirendab märg
teekate ning sulamis- ja külmumistsüklite vaheldumine.
Suvist
asfaltbetoonsegu tootva asfalditehase saab

käivitada siis, kui ööpäevane
keskmine temperatuur tõuseb pluss viie kraadini, misjärel alustatakse suuremahuliste hooldusremonttöödega.
Tänaseks on linnal kulunud
160 000 eurot talvisele hooldusremondile ning tõenäoliselt talve lõpuks see summa
vähemalt kahekordistub.
“Ehkki keskkonna- ja
kommunaalamet teeb linnatänavatele igapäevaselt järelevalvet, saavad ka linnakodanikud aidata meil probleeme
paremini kaardistada ja meie
saame neile kiiremini reageerida,” lisas Svet.
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Linnaroheluse poolest elame Euroopa ühes rikkamas linnas
Euroopa Keskkonnaagentuuri
värske uuringu järgi kuulub
Tallinn roheluse poolest Euroopa pealinnade esikümnesse. Linnaroheluselt on Tallinn
seitsmes ning puude võra
katvuse osas kaheksas. Samuti leidis uuringus eraldi märkimist Tallinna botaanikaaia
Meelte aed.
Tallinn valiti 2023. aasta
Euroopa roheliseks pealinnaks.
Pealinna-aastal on Tallinna üks
põhiteemasid elurikkus ning
kavas on veelgi suurendada
ligipääsetavaid rohealasid ja
kaitsealasid. Ligi viiendiku Tallinna pindalast katavad riiklikul
ja kohalikul tasandil kaitstavad
alad ning Tallinn on ainus Euroopa pealinn, kus on ka raba.
„Kõrge koht mõnes reitingus ei ole omaette põhjus
uhkustamiseks. Tallinn ei ole
valmis ning meie plaanid linna rohealade laiendamiseks,
rikastamiseks, omavaheliseks

sidumiseks vajavad veel palju
tööd,“ lausus abilinnapea Vladimir Svet. „Rohelise pealinna
tiitli saamisele aitas see kindlasti kaasa, et Tallinn on oma
rohealade ja parkide väärtustamise ja arendamisega pikalt
tegelenud. Tallinn 2025 arengustrateegia seab eesmärgiks,
et loodusliku pinnase osakaal
oleks vähemalt 65% Tallinna
pindalast ning lähiaastatel on
plaanis veelgi panustada linna
elurikkusesse ja koostööle kogukondadega, et meie linnaloodust hoida ja arendada. Hea
näide on Putukaväil – Hiiu asumist kuni Kopli kaubajaamani
kulgev 14 km pikkune lineaarpark, aga ka Lasnamäe klindiservale rajatav klindipark.“
Tihti on linnades ebavõrdsust selles osas, kellel on
võimalik rohealasid kasutada
ja kuivõrd ligipääsetavad on
need erivajadustega inimestele. Euroopa Keskkonna-

agentuuri uuringus on toodud
erivajadustega inimeste peale
mõtlemise eeskujuna Tallinna botaanikaaia Meelte aeda,
mis võimaldab tunnetada taimi
läbi kõigi meelte. Meelte aed
on suunatud ennekõike erivajadustega inimestele, kuid ka
nii profi- kui hobiaednikele,
ravimtaimehuvilistele, toidugurmaanidele ja kooliõpilastele. Aias saab taimi vaadata,
puudutada, nuusutada, vahel
ka maitsta ja isegi kuulata.
ÜRO kestliku arengu eesmärkides on ära toodud võrdne ligipääs turvalistele, kaasavatele ja ligipääsetavatele
rohealadele (pargid, linnametsad, alleed, rannaalad). Rohelisem elukeskkond mõjub hästi
noorte ja laste vaimsele tervisele, aitab neil paremini õppida
ning leevendab stressi. Samuti mõjuvad rohealad ja pargid
hästi vanemale põlvkonnale,
võimaldades neile rohkem füü-

silist tegevust ning pakkudes
võimalusi teiste omavanustega
suhelda, mis vähendab depressiooni ja sotsiaalse isolatsiooni ohtu. Haljasaladel või
nende lähedal elavatel, tööta-

vatel või õppivatel inimestel on
parem vaimne tervis, vaimsed
võimed ja väiksem suremus
või diabeedioht. Rohealade
olemasolu linnades parandab
õhukvaliteeti, vähendab müra

ja mõjub hästi elurikkusele. Samuti pakuvad puud, pargid ja
muud haljastusega piirkonnad
kuumadel perioodidel jahutust
ja varju ning võimalusi sportida, suhelda ja lõõgastuda.

Tallinna parkide kogumik pälvis kultuurkapitali aastapreemia

Teeme kesklinna veelgi rohelisemaks!
Linlased saavad kaasa rääkida, millistesse kesklinna paikadesse võiks kõrghaljastust
ja muud rohelust lisada.
Kesklinna valitsus kutsub
kaaslinlasi osalema mõttetalgutel, mille eesmärgiks on
ühiselt otsustada, millistesse
kesklinna paikadesse peaks,
saaks ja võiks kaasava eelarve
raames puid ja muud rohelust
juurde istutada.
Ettepanekuid saab esitada kas sotsiaalmeedia vahendusel Kesklinna valitsuse
Facebook’i lehel, kirjutades
e-postiaadressile kesklinlane
@tallinnlv.ee või postitades
pabersedeli vastavasse arvamuskasti linnaosa teeninduspunktides: Kesklinna valitsuse maja (Nunne tn 18), Raua
saun (Raua tn 23) ja Kesklinna

sotsiaalkeskus (Liivalaia tn 32).
„Tänavuse kaasava eelarve
ideede võistluse võitis ülekaalukalt idee “Rohkem puid
kesklinna!” ning nüüd asume
seda ideed ühiselt ellu viima,“
ütles Kesklinna vanem Monika
Haukanõmm. „Selgus, et linaste huvi istutuskohtade osas
kaasa rääkida on väga suur ja
seetõttu otsustasime ettepanekute kogumise aega kümne päeva võrra pikendada –
ettepanekuid saab esitada
kuni 10. märtsini.“
Seejärel vaatavad linnakeskkonna spetsialistid kõik
pakutud kohad üle ning selgitavad välja sinna puude
istutamise võimalused. Lõppnimekiri saab paika koostöös
idee autori Andres Andoga ja
seda jagatakse pärast kõikides

linnaosa infokanalites.
„Kindlasti on sellise ühise
mõttetöö tulemuseks midagi veelgi enamat kui senisest
rohelisem elukeskkond, sest
võimalike
istutuskohtade
üle arutledes saame me kõik
rohkem teada ka selle kohta,
missugustesse paikadesse on
võimalik elujõulist haljastust
linnaruumis istutada ning
mida on vaja, et ka puu end
oma elukohas hästi tunneks,“
toonitas Haukanõmm.
Kesklinnas võitis 2022.
aasta kaasava eelarve ideedest
706 linnaosaelaniku häälega
algatus istutada rohkem puid
linna omanduses olevatesse
kesklinna parkidesse, tänavate äärde ja ristmike vahelistele
muruplatsidele.

Keskkonna- ja kommunaalameti välja antud raamat „Tallinna pargid ja haljasalad“ sai
kõrge tunnustuse Eesti arhitektuuripreemiate konkursil
– see valiti Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali
aastapreemia laureaadiks.
Raamat „Tallinna pargid ja
haljasalad“ annab 700 leheküljel ülevaate enam kui saja
Tallinna pargi ja aia ajaloost.
Raamatut illustreerib üle 600
ajaloolise või tänapäevase foto
ja kaardi, mis aitab rännata
minevikku kuni keskajani välja. Esimene Eesti maastikuarhitektuuri ajalugu käsitlev
teos on hea õppevahend valdkonnast huvitatud õpetajatele
ja õppuritele.
Raamatu teksti on kirjutanud peamiselt Tiina Tallinn,
kaasautoriteks Tiina Tuulik,
Elle Pent ja Olev Abner. Raamatu peatoimetaja on Kristiina Kupper, abiliseks Tiina
Tammet. Kujunduse on teinud
Marje Eelma Tuumik Stuudiost. Raamatut saab osta Tallinna botaanikaaiast, loomaaiast ja Kadrioru pargist.
Tallinna
Vanasadama
kruiisiterminal noppis kaksikvõidu – Eesti Kultuurkapitali
arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia ja Eesti Arhitektide
Liidu arhitekti aastapreemia.
Kruiisiterminal on oluline
samm Tallinna avaliku ruumi
kvaliteetseks muutmisel. „Vanasadama kruiisiterminaliga
on kesklinna loodud uus oluline sihtpunkt, mis meelitab
inimesi seal aasta ringi aega

Tallinn toetab muusikasündmuste korraldajaid
Tallinn kannab 2021. a oktoobrist UNESCO muusikalinna
tiitlit ning toetab sellega seoses linnas toimuvate muusikasündmuste
korraldamist.
Aasta esimesest muusikaprojektide toetusvoorust eraldatakse 11 projektile kokku 53 584
eurot.
Abilinnapea Kaarel Oja
märkis, et muusikaprojektide

taotlusvooru eesmärk on ennekõike toetada elava muusika sündmusi – nii kontserte,
kontserdisarju kui ka festivale
ja võimalikult erinevates žanrites.
„Muusikalinna tiitel on Tallinnale märgiline ning annab
meile ühekorraga võimaluse ja
kohustuse muusikavaldkonnale erilist tähelepanu pöörata.

Ühelt poolt on oluline koostöö ja toetus muusikaprofessionaalidele, kuid teisalt on
eesmärk, et muusikasündmused jõuaksid võimalikult suure hulga publikuni ja pakuksid
elamusi väga erinevatele muusikasõpradele. Tallinn on piisavalt suur, et siin oleks ruumi
kõigele ja seda väga heal tasemel,“ rääkis Oja.

Kokku laekus muusikaürituste aasta esimesse taotlusvooru 25 taotlust kogusummale 169 270 eurot.
Järgmine
kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse muusikaprojektide
taotluste esitamise tähtaeg on
10. märts 2022 ja taotlusi saab
esitada tegevusteks, mis toimuvad alates 10. aprillist.

veetma,“ ütles Tallina abilinnapea Madle Lippus. „See on
hea näide sellest, kuidas mereäärt linlastele avada. See on
maja ja maastik ühekorraga,
kus suurepäraste vaadetega
ajaviitepaiku pakuvad nii hoone sise- kui väliruum.“
Kruiisiterminali
arhitektuuri, sisearhitektuuri ja
maastikukujunduse
autorid on arhitektid Ralf Lõoke,
Maarja Kask, Ragnar Põllukivi
ja Margus Tamm ning sisekujundaja Marja Viltrop arhitektuuribüroost Salto, arhitekt
Villem Tomiste (Stuudio Tallinn) ja Polka OÜ maastikuarhitekt Maarja Gustavson.
Eesti arhitektuuripreemia
konkursi nominentide hulka
pääsesid Tallinna kesklinna
projektidest ka Tammsaare
pargi rekonstrueerimine ning
Reidi tee ja Pikksilma tänava
promenaad.
Tammsaare pargi pla-

neerimisel arvestati nii eri
vanuses linnaelanike kui ka
turistidega,
projekteerides
tegevusi pakkuvaid ruumiosasid ja seda toetavat inventari
ning väikevorme. Rõhku pandi
olemasoleva haljastuse väärtustamisele pargiruumi osana
ja vanade puude kasvutingimuste parandamisele. Haljastuses kasutati palju ajaloolisi
ja pargis kunagi esinenud liike
ja sorte, samuti on pealinna
haljasaladelt paljundatud seal
praeguseks haruldaseks muutunud põõsaid.
Reidi tee ja Pikksilma tänava promenaadi ehitamisega avati meri inimestele ning
loodi side sadama ja inimeste vahel. Umbes 13,6 hektari
suurune park pakub meeldivat
ajaveetmise võimalust ning jalakäijate alast on saanud mugav, ohutu, esteetiline ja hariv
otsetee Tallinna vanalinnast
mere äärde.

Toetatud projektid:
• Tallinna Noorteklubi KODULINN projekt Helisev linnamüür
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EELK Tallinna Jaani koguduse lõunakontserdid
Tallinna XVII rahvusvahelise kitarrifestival
XII rahvusvahelineTallinna puhkpillifestival
III koolinoorte klassikalise muusika festival KRATT
II Tallinna keelpillifestival
Corelli Music’u „Kirikupühad Maarjamaal”
Kammerooper „Söövitab.Tuhk”
Eesti Interpreetide Liidu sarja „i nagu interpreet” kontserdid
TUJA (Tudengijazz) 2022 Tallinna üritused
Sveta baari ürituste kava veebruar-mai 2022
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LINNAELU
Suurkujud ehiti rahvusvärvides salliga
Eesti aja- ja kultuuriloos tähtsat rolli mänginud isikutele püstitatud mälestusmärgid Kesklinnas saavad iseseisvuspäeva puhul taas kaela sinimustvalge salli.
Traditsioon sai alguse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval 2018. aastal.
Tänavu ehitakse juba viiendat korda rahvusvärvides salliga kümmekond
monumenti. Salli saavad kaela ümber Jaan Poska, A. H. Tammsaare, Marie Underi,
Gustav Ernesaksa, Voldemar ja Elfriede Lenderi jmt mälestusmärgid.
Ühtlasi on sinimustvalgete lindikestega ehitud nii Raekoja platsil olev suur kuusk kui
ka seda labürindina ümbritsevad väiksed kuused.

Uisutunnid lasteaialastele
Kesklinna 18 lasteaia vanemate rühmade mudilased said veebruaris Tondiraba jäähallis uisutamise
algõpetust.
Treener Lea Rand õpetas kokku enam kui 200 lapsele uisutamise algtõdesid, lihtsamaid trikke ja
tasakaaluharjutusi jääl. Lapsed sai õpitut iseseisvalt korrata ja ka jääl vabalt lustida. Nii lastele kui ka
lasteaedadele olid tunnid tasuta – projekti rahastas ja korraldas traditsiooniliselt Kesklinna valitsus.

Taas algas fotokonkurss „Aastaring Tallinnas“
Keskkonna- ja kommunaalamet kuulutas välja veebipõhise fotovõistluse „Aastaring
Tallinnas 2022“. Traditsioonilise konkursi eesmärk on leida uusi ja huvitavaid fotosid,
mis jäädvustaksid sündmusi
ja tegevusi pealinnas ning
linnapildi muutumist aastaajati.
„Tallinnas on fotokonkursside korraldamisega juba
pikaaegne kogemus. Aastatel
2006–2013 korraldas linn fotokonkursse teemal „Parim
jõulukaunistus“ ning aastast
2014 on konkursi teemaks
olnud „Aastaring Tallinnas,”
selgitas abilinnapea Vladimir Svet. „Aastatega on kogunenud suur hulk põnevaid
ja esteetiliselt nauditavaid
ülesvõtteid, mis jäädvustavad

mälestusi linnas toimunud
sündmustest ja linnaruumist.
Samas on huvitav ka teada
saada, mida linnaelanikud
oma igapäevaelus märkavad ja
väärtustavad ning mida linnakeskkonnas tähele pannakse.
Ootame ka sellel aastal kõiki
huvilisi aktiivselt kaasa lööma!“
Võistlusele „Aastaring Tallinnas 2022“ võib saata selle
aasta jooksul tehtud fotosid.
Esitada võib nii mobiili- kui
digitaalkaameraga pildistatud
mustvalgeid või värvilisi digitaalseid pilte. Iga osaleja saab
üles laadida kuni neli fotot.
Võistlustöid saab esitada
15. novembrini läbi konkursi
kodulehe. Kõik tööd, mis vastavad konkursi tingimustele,
avalikustatakse hindamiseks

r
W. Kohlhaase ja R. Zimme

Etendused
3.–11. märts 2022
Hopneri majas

Krimikomöödia

Lavastaja: Anne Velt
Kunstnik: Killu Mägi
Mängivad: Tarvo Krall
Merilin Kirbits
Katrin Valkna
Liis Haab

16. novembrist kuni 1. detsembrini. Konkursi kodulehel
toimub avalik hääletamine,
mille tulemusel selgub rahva
lemmik.
Esitatud töid hindab ka
komisjon, kes valib välja peapreemia ja 10 eripreemiat väärivat tööd. Komisjoni poolt parimaks tunnistatud foto autor
saab auhinnaks kinkekaardi
väärtusega 500 eurot. Rahva
lemmikuks valitud foto autor
ja eripreemia vääriliseks tunnistatud fotode autorid saavad kinkekaardid väärtusega
100 eurot. Parimatest fotodest
koostatakse näitus Vabaduse
väljaku tunnelis.
Täpsem konkursiinfo ja
piltide üleslaadimise keskkond asub aadressil fotokonkurss.tallinn.ee.

Kesklinna valitsus kutsub
vastlapäeva tähistama
Igaüks on vastlapäeval, 1. märtsil
kell 18-21 oodatud tasuta külastama
vanalinna uisuparki (Harju 32).
Meeleloluka vastlaõhtu juhatavad
sisse iluuisutajate särtsakad ja
sütitavad jäätantsud. Soojenduseks
ja jõu taastamiseks pakutakse kõigile
uisusõpradele tasuta teed. Vajaliku
varustuse saab soovi korral kohapeal
tasu eest laenutada.

Seenioride filmiklubi avab kevadhooaja
15. märtsil alustab uut hooaega eakate filmiklubi. Seansid toimuvad kaks korda kuus teisipäeviti kell 10
Coca-Cola Plazas (Hobujaama tn 5). Kõik filmid on varustatud eesti- ja/või venekeelsete subtiitritega.
Filmiklubi saab külastada liikmekaardiga, mida on võimalik soetada enne seansi algust. Klubi liikmeteks
on oodatud kõik soovijad vanuses 65+, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmeil Kesklinna, PõhjaTallinna või Kristiine linnaosas.
Filmiklubi projekt sündis Kesklinna valitsuse, Põhja-Tallinna valitsuse ja Kristiine linnaosa valitsuse
koostöös, et mitmekesistada nende linnaosade eakate elanike ajaveetmise võimalusi.
Küsimuste korral palume julgelt võtta ühendust Kesklinna valitsusega telefonil 645 7200, Põhja-Tallinna
valitsusega tel 645 7000 või Kristiine linnaosa valitsusega tel 645 7100.

LOODUSLIKE
KODUPUHASTUSVAHENDITE
VALMISTAMISE ÕPITUBA
26. märtsil kell 13.00
Hopneri Majas

Üldsaunad • Tunnisaunad • Tunnidušid
RAUA SAUN
tähistab 18. märtsil
85. sünnipäeva
Terve päev ootavad külastajaid maiustused,
tervisejoogid ja kingitustega viktoriin.
Raua tn 23 Tallinn, Harjumaa 10124
Tel.: 622 94 95 | E-post: info@rauasaun.ee | www.rauasaun.ee

Mõeldud kõigile, kes soovivad oma kodu puhastamiseks kasutada tõhusaid, odavaid
ja mürgivabu vahendeid. Kohapeal valmib pesugeel, pesupulber, üldpuhastusvahend,
klaasipuhastusvahend, küürimispasta, nõudepesuvahend masinale.
Juhendab Helen Orav
Õpitoa hind 25€
Pääsmed müügil Fienta.com ja kohapeal.
Info: katrin.valkna@hopnerimaja.eu
www.hopnerimaja.eu

55 940 946
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Keskraamatukogu tähistab 115. sünnipäeva
Raamatud ja lugemine on raamatukogus endiselt esirinnas,
kuid uuendusmeelse asutusena nihutab Tallinna Keskraamatukogu raamatukogude
traditsioonilise definitsiooni
piire.
Keskraamatukogu sünnipäevaks loetakse 1907. aasta 14.
oktoobrit, mil aadressil Nunne tn 2 avas huvilistele uksed
Tallinna Linna Maksuta Avalik
Raamatukogu ja Lugemistuba.
Praegusel aadressil, Estonia pst
8 majas tegutseb raamatukogu
juba alates 1920. aastast. Raamatukogu historitsistlikus stiilis peahoone ehitati 1894–1895
algselt Tallinna Vene Seltskondliku Kogu tarbeks, ehitise
eskiisprojekti autor oli akadeemik M. T. Preobraženski ning
lõpliku projekti koostas tuntud
arhitekt R. O. von Knüpffer. Aegade jooksul on keskraamatukogu peamaja mitu korda renoveeritud. Suurim uuendamine

toimus aastail 2000–2001, mil
hoone sai tagasi nii mõnegi varem kaduma läinud ajaloolise
detaili.
Ajalukku pilku heites ei saa
mööda minna raamatukogu
legendaarsest direktorist Aleksander Sibulast, kes asus ametisse 1921. aastal. Just Sibula
eestvedamisel kasvas senisest
lugemistoast mitme osakonna
ja haruraamatukoguga Eesti suurim rahvaraamatukogu.
Oma raamatukogu juhtimise
kõrvalt tegeles Sibul aktiivselt
kogu Eesti raamatukogunduse
arendamisega.
Olulisteks tähisteks raamatukogu ajaloos on ka 1923.
aasta, mil kirjandust hakati koju
laenutama, ja 1933. aasta, mil
esimese rahvaraamatukoguna hakati raamatukoguteenust
pakkuma lastele. Esimene Tallinna Keskraamatukogu haruraamatukogu avas uksed 1926.
aastal ning nüüdseks on välja

kujunenud kogu linna haarav
haruraamatukogude süsteem.
Raamatukogude
muutunud roll
Tänapäevased rahvaraamatukogud pole enam pelgalt materiaalsete väärtuste hoidmise
paigad, vaid on kujunenud olulisteks väravateks infomaailma,
täites ühtlasi ka kultuuri- ja kogukonnakeskuste rolli. Tallinna
Keskraamatukogu on uue mõtteviisi ehe näide, aidates inimestel elada tähendusrikkamat
ja mitmekülgsemat elu.
Tegevust jagub raamatukogus kõigile, olenemata vanusest, huvidest või senistest
teadmistest ja oskustest. Väikelapsed on raamatukogudesse
oodatud koos vanematega, et
lugemisharjumusele juba varakult korralik alus panna. Noori
ja täiskasvanuid rõõmustavad
mitmesugused lugemisprogrammid ning väga erinevad rin-

Keskraamatukogu arvudes
Töötajate arv: 157
Teenindusüksuste arv: 20 (eestikeelse kirjanduse osakond,
võõrkeelse kirjanduse osakond, 17 haruraamatukogu ja
raamatukogubuss Katarina Jee)
Kogu suurus seisuga 31.12.2021: 856 044 eksemplari,
sh raamatuid 837 666
ilukirjandus: 510 888 eksemplari (61%)
teadmiskirjandus: 326 778 eksemplari (39%)
Lugejate arv seisuga 31.12.2021: 71 314
Külastuste arv aastal 2021: 1 910 608, sh 830 150 füüsilist külastust
ja 1 080 458 virtuaalset külastust
Sündmuste arv aastal 2021: 1720, neist 1167 (67,8%) toimus veebis

gid ja klubid – igav ei hakka ei
robootikahuvilistel, hispaania
keele ja kultuuri austajatel ega
karaokefännidel.
Eakamatel inimestel aitavad abivalmis raamatukoguhoidjad mistahes infot leida
ning pakuvad tasuta koolitusi
ja nõustamist erinevatel digiteemadel. Lisaks on seeniorid
oodatud liituma Skype’i vestlusklubidega, et üheskoos päevakajalistel teemadel arutleda,
uusi oskusi omandada ja meelt
lahutada.
Põnevust jagub ka haruraamatukogudes. Kännukuke raamatukogus asuv innovatsioonilabor suudab silmad särama
panna ilmselt ka tehnikakaugematel inimestel. Kõik huvilised
saavad 3D printeri, laserlõikepingi, graafikalaua, rinnamärgi
pressi ja kilelõikuri abil midagi
omanäolist luua.
Laagna raamatukogu juures
tegutseb aga seemneraamatukogu, mis võimaldab kõigil rohenäppudel muuta oma rõdu,
terrass või peenar lõhna-, värvi- ja maitseelamusi pakkuvaks.
Tagastamistähtaegu ja viiviseid
seemneraamatukogus loomulikult pole.
Sõle raamatukogust leiavad
kõik vajaliku õmblemis- ja moehuvilised, vaid kangas ja lõikepaber tuleb ise kaasa võtta. Pelguranna raamatukogu Tööriistalaegas aitab aga hädast välja
siis, kui kodus puudub mõni
aia-, remondi- või ehitustöödeks vajalik tööriist.

Sündmuste ja uuenduste
tuules
Käesolev aasta on kuulutatud
raamatukogude
teema-aastaks, mis jaguneb mõtteliselt
neljaks osaks, et tuua esile
kõik raamatukogudes pakutavad võimalused. Aasta esimesel kolmel kuul on tähelepanu
keskmes raamatukogud kui
kirjandus- ja kultuurikeskused,
kevadel tutvustatakse nende
võimalusi tegutseda kogukonnakeskustena, suvekuudel tulevad raamatukogud oma tavapärastest ruumidest välja ning
aasta viimased neli kuud on
pühendatud tulevikuraamatukogule.
Raamatukogude aastal toimub keskraamatukogus palju
sündmusi, millest on oodatud
osa võtma kõik huvilised. Lisainformatsiooni leiab raamatukogu kodulehelt www.keskraamatukogu.ee ja Facebooki
lehelt
www.facebook.com/
keskraamatukogu,
ürituste
kava täieneb pidevalt.

Lisaks hakatakse sellest
aastast juurutama iseteeninduse terviklahendust, mis
peaks lõplikult valmis saama
aastaks 2024. Selle lahenduse
põhikomponendid on erinevad
iseteenindusautomaadid, mis
peaksid nii töötajate kui ka lugejate elu märgatavalt lihtsustama. Enne iseteenindusautomaatide kasutuselevõttu tuleb
aga ära teha mahukas eeltöö –
kiibistamist ootab üle 850 000
teaviku. Kiibistamisega alustatakse kevadel ja juba suvel
peaks saama kasutusele võtta
esimesed laenutuskapid, mis
leiavad koha välitingimustes iga
linnaosa suurima raamatukogu
juures. Tänu sellele saavad inimesed raamatukogust tellitud
teavikutele järele tulla igal ajal,
sõltumata raamatukogu lahtiolekuaegadest.

Elina Roosaar
kommunikatsioonispetsialist

MÄRTS
HOPNERI MAJAS
KONTSERT
• E, 21. märts kell 19.00
Anna-Liisa Eller „HELISID PARADIISIST”
Euroopa vanamuusika päeva kontsert
Pilet: 18€/15€. Piletid müügil Fienta.com
TEATER
• AJATEATER esitleb:
W. Kohlhaas, R. Zimmer
krimikomöödia „KALA NELJALE”
Etendused toimuvad Hopneri majas kell 19.00
N, 3. märts • R, 4. märts • L, 5. märts;
K, 9. märts • N, 10. märts • R, 11. märts
Pilet: 23€/20€. Pilet müügi Fienta.com ja
Piletilevi.ee ja kohapeal.
KURSUSED
• E, 7. märts ja 21. märts kell 18.15
UKULELE KURSUS ALGAJATELE
Kuuest pilliõppe tunnist koosnev kursus
annab algtõed ning oskuse lihtsamate lugude
mängimiseks.
• E, 14. märts ja 28. märts kell 18.15
UKULELE KURSUS EDASIJÕUDNUTELE
6-osalisel kursusel kinnistatakse õpitut ning
lihvitakse pillimänguoskust.
• L, 19. märts ja P, 20. märts kell 12.00
Toomas Volkmanni
PORTREEFOTO KOOLITUS
2-päevase kursuse hind 200€
Pääsmed müügil Fienta.com
TÖÖTOAD
TÖÖTUBADE SARI „SIIDIMAAL”
I moodul – tutvumine tehnikatega
• T, 15. märts ja N, 17. märts kell 18.00
II moodul – siidrätiku või -salli maalimine
• T, 22. märts ja N, 24. märts kell 18.00
Kogu kursuse hind: 90€
I mooduli hind 35€ / II mooduli hind 65€
Pääsmed müügil Fienta.com

• L, 26. märts kell 13.00
LOODUSLIKE PUHASTUSVAHENDITE
VALMISTAMISE ÕPITUBA
Juhendaja Helen Orav
Pääse 25€. Pääsmed müügil Fienta.com
VANADE TANTSUDE KLUBI
• K, 16. märts kell 18.30
Hopneri Vanade Tantsude Klubi on
kohtumispaik, kus tantsuhuvilised kokku
saavad ja õpivad keskaegseid tantse.
Oodatud on nii uued huvilised kui juba vanad
„tantsukalad”. Juhendaja Jane Kaju.
Sisseastumistasu 7€. Eelregistreerimine:
info@hopnerimaja.eu või 6455 321
TANTSUKLUBI
• K, 23. märts kell 20.00
Tantsuklubis saab tantsida 19.–20. sajandi
külapidude tantse meilt ja mujalt. Sissepääsuks
on väike annetus Diele saali üüri katteks.
SEENIORIDE ÜLIKOOL
• K, 9. märts kell 12.00
Andranik Ketchek, Naistepäeva kontsert
„Lillede ball”
• K, 23. märts kell 12.00
Hanno Talving „Eesti koolimajad”
ELAMUSPROGRAMM –
ajarännak vanas kaupmehemajas.

Kevadine siidimaali kursus kutsub kõiki huvilisi
valmistama siidist salli või rätikut.
Kursus koosneb kahest moodulist, kus esimeses on rõhk materjalil ja katsetustel
ning teises asume salli või rätiku maalimise juurde.
Kursuse juhendaja on tekstiili- ja moekunstnik Küllike Tuvikene.

I moodul
tutvumine tehnikatega ja läbiproovimine
15. ja 17. märts kell 18.00–20.30
II moodul
Siidrätiku või -salli maalimine
22. ja 24. märts kell 18.00–20.30
Tallinna vanalinnas Hopneri majas
(Raekoja plats 18).

Ringkäik majas ja tegevused koos
Hopneri majaemandatega. Ettetellimisega
gruppidele. Elamusprogrammi saab tellida nii
täiskasvanutele kui koolilastele.
Lisainfo: katrin.valkna@hopnerimaja.eu,
tel. 6410022
NÄITUS
7.–28. veebruar
Dmytro Dobrovolsky ja Nina Dobrovolska
maalide näitus. Dmytro Dobrovolsky ja
Nina Dobrovolska on Ukraina juurtega
maalikunstnikud.

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

Esimese mooduli hind 35 € / Teise mooduli hind 65 €
Terve kursuse hind, mis sisaldab nelja kohtumist: 90 €
Piletid müügil: fienta.com
Rohkem infot www.facebook.com/HopneriMaja või nele.talussaar@hopnerimaja.eu
www.hopnerimaja.eu
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TEATED

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE MÄRTSIKUU ÜRITUSED
E 8. märtsil kl 14
		
		

NAISTEPÄEVAKONTSERT
Naisi tervitab NÕMME AKORDIONIKLUBI AMULETT (juh Eve Muna).
Palume eelnevalt registreerida infolauas või tel 6466 123.

N 17. märtsil kl 14 TANTSUPÄRASTLÕUNA
Tantsuks mängib NEEME OTSTAVEL.
E 21. märtsil kl 14 KEVAD SÜDAMES
		
Lembelaule laulab seeniorlauluvõistlustel osaleja RUDOLF ERNESAKS.
E 28. märtsil kl 14 MEELEOLUKAS PÄRASTLÕUNAKOHV
		
Külalisena näitleja TAAVI TEPLENKOV.
		
Palume eelnevalt registreerida infolauas või tel 6466 123.
Laupäeval, 12. märtsil kl 19 Linnateatri ühiskülastus (Salme 12).
		”OSNAP” – muusikaline lavastus VOLDEMAR PANSO elust.
		
Sooduspilet 20 eurot. Soovi korral anna kiirelt teada infolauda või tel 6466 123.
EELINFO
Laupäeval, 21. mail EKSKURSIOON NARVA muljeterohke laevasõidu ja Kreenholmi kompleksiga.
Giid-reisijuht Arne Timm. Kava:
07.15 buss Estonia parklas
07.30 väljasõit Estonia parklast
10–11.30 Narva-Jõesuus lühiekskursioon (rand ja villad)
12–13.20 sõit jõetrammiga Narva jõel, avatud kohvik
13.30 saabumine Narva sadamasse, jalutuskäik rannapromenaadil (vähem kui 1 km), sõit Peetri
platsile
14–14.45 lõuna restoranis Rondeel
15–16 Narva vanalinna sõjaeelne makett endise mööblikombinaadi saalis
16.15–18.15 ekskursioon Kreenholmi kompleksis
Väljasõit Narvast 18.30, tagasi Tallinnas ca 21.30.
SOODUSHIND 47 eurot. Hinnas: reisibuss, giid-reisijuht, laevasõit, ekskursioon Kreenholmis,
vanalinna makett kohaliku giidiga, lõunasöök (küpsetatud kanafilee, riis köögiviljadega, värsked
juurviljad, hapukoore-marjakook, leib määrdega, kohv, tee, kannuvesi).
Avatud näitus ”LOODUSVAATED TURU SAARESTIKUST (SOOME)” – autor VEIKO KOKK.
Kepikõnd igal kolmapäeval kell 11. Kepid kohapeal. Kogunemine sotsiaalkeskuse juures.
Igal neljapäeval kell 11.30-12 ja 13-13.30 toimub meditsiiniline nõustamine ja vererõhu mõõtmine.
Tasuta juriidiline nõustamine, jurist Kristel Tina. Vajalik eelregistreerimine infolauas või tel 6466
123.
Iga kuu teisel esmaspäeval kell 14.30 toimuvad Soomepoiste Leskede Klubi koosviibimised.
Lisaks tegutsevad paljud ringid, kursused ja ansamblid. Tööd jätkab ja uusi hoolealuseid ootab ka
eakate päevahoid.
AVATUD: E-R kl 9.00-17.00
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs maja sisehoovist)
INFO: 646 6123
e-post: info@kesotskeskus.ee
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee
JUUKSUR, MANIKÜÜR ja PEDIKÜÜR: 645 9029
MÄLUHÄIRETEGA EAKATE PÄEVAHOID
AADRESS: Raua tn 1, avatud E-R 7.00-18.00
INFO: 534 55 026
Võtame vastu uusi kliente!

98
Uno Kanarbik
97
Klara Aistova
96
Evi Kruus
Armilde Reemets
Ivan Davydov
Zoya Nikolaeva
Zinaida Arsenieva
Helga Urb
Valentina Šilina
Jevdokia Antonova
95
Elvi Altsar
Tatjana KuldseppŠtšerbinina
Eleonoore Meri
94
Sinaida Kiisk
Leida Konsand
Lia Bergert
Evdokia Anisimova
Kaisa Mens

Palju õnne!
93
Helje-Melanie Ment
Aino Pikka
Olga Kontšajeva
Victor Parfenovich
Dolorice Raud
Aleksandra Järve

92
Liia Palmse
Hellen-Maria Tamre
Maie Nirk
Nelli Silvet
Alla Baikova
Helve Suurkask
Margarita Osipova
Lia Epštein
91
Maria Urbanovitš
Ljudmilla Kirjanova
Ruta Letner
Anna Koplyakova
Vladimir Lepre
Tatjana Ševtsova
90
Ottilie-Olga Kõiva
Maie-Luule Reženko
Helga Klara Elisabeth
Fischer
Azol Mineev

Püüame oma majas endiselt tegeleda n-ö pärisasjade ja -ettevõtmistega. Kõikvõimalik kaugtegevus meile hästi ei sobi. Loodame, et kevadine
päike ajab ära või vähemalt lükkab kaugemale
kõik pahad viirused ja maailmas võimust võtva
kurjuse.
26. veebruaril on sünniaastapäev Kodulinna
Maja heal sõbral ja paljude lemmikul Ott Arderil.
Eelmisel aastal korraldasime sel puhul tema luuletuste põhjal konkursi “Nähtavaks”, tänavu piirdume ühe ammuse videosalvestuse vaatamisega,
kus ta laulab koos Rein Rannapi ja paljude lastega.
Kuni märtsikuu lõpuni on võimalik vaadata
keskkonna- ja kommunaalameti korraldatud fotokonkursil “Aastaring 2021 Tallinnas” tunnustatud fotosid.
Iga kuu kolmandal laupäeval, seega ka 19.
märtsil, on maja täis nobedate näppude ja heade
ideedega meistreid. Päeva nimekski on MEISTRIKODADE PÄEV. Tutvustatakse siidimaali, klaasmosaiiki, põimepaela tegemist, vanaema ruudu
heegeldamist, kaltsuvaiba kudumist, vaadatakse
filmilugusid meie kultuuriloost.
Pühapäeval, 20. märtsil on plaanis taas võtta
kevad vastu nii, nagu me seda juba aastakümneid
teinud oleme: kõnnime hommikust peale koos

TOOMAS VOLKMANNI

PORTREEFOTO
KOOLITUS
19.–20. märtsil
Hopneri Majas

Portreekoolitusel keskendub Toomas
Volkmann žanri väljakujunemisele
antiigist ja keskajast kuni
renessansini.
Fookus on eelkõige vararenessansil,
kus väljenduvad kõige täpsemalt
valguse, kompositsiooni, kujundite,
värvide ja objektide sümboolsed
tähendused.
G. de Machaut’, W. Byrd’i, G. Frescobaldi ja J. Ph. Rameau
palade seaded Eesti kromaatilisele kandlele
ning Helena Tulve originaallooming.
Piletid müügil Fientas ja Piletilevis
www.hopnerimaja.eu

80
Galina Bahtina
Tiia Petersoo
Tiiu Randloo

KODULINNA MAJA ANNAB TEADA

Anna-Liisa Eller
21. märtsil 2022
kell 19.00
Hopneri Majas

85
Liubov Kuznetsova
Valentina Tairova
Nikolay Zimenko
Žanna Revo
Rosalia Kask
Mati Aren
Maria Bereznjak
Oleg Agriomati
Tiia Aron
Elena Spevak
Galina Koržets
Nelli Lebed
Lehti Vahtramäe
Lidia Telesheva
Petr Melnik
Igor Borovikov
Emma Põldver
Arne Lauringson
Säde Elbrecht
Virve Pärni

Maie Karing
Tõnu Villemsoo
Galina Savko
Mai Raudik
Külvi Heiki
Victoria Traat
Rein Keerdi
Valentina Paidra
Edgar Puhasorg
Regina Kakhidze
Aina Jaanson
Maie Võrk
Valentina Gechanskaya
Heldur Sirel
Liudmila Ivnenko
Liia Jõgi
Tiiu Pärn
Dr Otto Jastrow
Rein Kruus
Asta Mey
Maile Grünberg
Ida Aramjants
Nadežda Kišik
Reet Kallaste
Helle Põhjala
Maret Sõmer
Virve Voolma
Silvi Noor

*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

Euroopa vanamuusika päeva kontsert

HELISID
PARADIISIST

Asta Rätsep
Villu Aguraijuja
Milvi Paenurm
Aleksandra Baranova
Ly-Milvi Kärvet

Koolituse hind 200 €
Pääsmed müügil Fienta.com

sõpradega mööda linna, peatudes botaanikaaias,
loomaaias, Kullo lastegaleriis, loodusmuuseumis,
asuurkeraamika stuudios, Bogapotis. Kell 17.55
oleme Musumäel tunnistajaks, kuidas kevad sel
aastal kohale jõuab. Teda on vastu võtmas Tallinna politseiorkester, Tallinna Tehnikaülikooli
meeskoor, segakoor Noorus, Toomas Luhats oma
karjasepasunaga. Kell 18.37 saadame Toompeal
Piiskopi aias kombekohaselt trummirütmide ja
tuletantsuga looja esimese kevadpäikese.
Sarja “Väärtus” pühapäevased tutvumiskäigud on planeeritud Vene 16 restaureeritud ruumide vaatamiseks, mitme teatri lavatagustega
tutvumiseks ning mitme kiriku uudistamiseks.
Alates märtsikuust muutuvad meie poolt
lahti hoitavale linnamüürilõigule mineku ajad.
Senise kolme hommikupooliku asemel hakkavad
Nunnatorni uksed olema lahti kell 11-18 (v.a neljapäev).
Kodulinna Maja on avatud E-K ja R kell 11-18
ning T, L ja P kell 14-18. Siin on mitmes ruumis
näitusi ja muid väljapanekuid, raamatuid jagub nii
ostmiseks kui priilt kaasavõtmiseks.
Kohtumisteni!

Tiina Mägi
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VARIA

Abivahendite soetamisel tasub teada riikliku soodustuse võimalusi
Abivahendite valdkond on viimase aastakümnega oluliselt
arenenud, toodete valik laienenud ja kättesaadavus paranenud. Teinekord piisab juba
ühest abivahendist, et aidata
inimesel taastada iseseisev
harjumuspärane toiming.
Abivahendite soetamisel ja
laenutamisel tasub teada, et
riik toetab abivahendi saajat,
hüvitades teinekord koguni 90% toote või rendi maksumusest
(hüvitusprotsent
sõltub tootest ja sellele kehtestatud piirhinnast). Riikliku
soodustuse saamiseks tuleb
küsida arstitõend, mille väljastab sõltuvalt abivahendi tüübist kas perearst, eriarst, vastava täiendkoolituse läbinud
õde või ämmaemand, rehabilitatsioonimeeskond, füsio- või
tegevusterapeut. Arstitõendil
peab olema kirjas konkreetne
abivahend, millele tõend kehtib.
Kindlasti on oluline jätta

meelde, et kõikidel vanaduspensionäridel on automaatselt
õigus saada riiklikku soodustust uriinipidamatustoodetele
(ligikaudu 40% sõltuvalt tooterühmast ja riigi poolt kehtestatud piirhinnast). Seega,
kui teiste abivahendite ostmisel või laenutamisel küsitakse
arstitõendit, siis nii täiskasvanute sidemeid, mähkmeid
kui ka niiskust imavaid aluslinu ja uriinpidamatuse nahahooldustooteid saavad eakad
soetada soodushinnaga, ilma
et nad peaksid selleks arstilt
eraldi tõendit paluma.
2020. aasta lõpus kadus
paberkandjal abivahendi kaart
ning inimese info abivahenditehingute kohta hakkas liikuma
elektrooniliselt. Sotsiaalkindlustusameti e-teenuse arendus võimaldab iseteenindusest
jälgida oma ostu- ja renditehingute andmeid ning tänu
sellele ei pea kliendid enam
abivahendi kaarti taotlema ega

seda paberi kujul kaasas kandma. Soodustuse saamiseks on
seega abivahendikeskusesse
tulles vaja kaasa võtta vaid arstitõend (v.a vanaduspensionäridel uriinipidamatustoodetele) või rehabilitatsiooniplaan
ning isikut tõendav dokument.
Riikliku soodustusega saab
tooteid soetada ka mugavalt
koju kätte või endale lähimasse pakiautomaati e-poest
pood.itak.ee. Ainsa e-poena
Eestis saab ITAK-i kodulehelt
www.itak.ee soetada vajaminevaid abivahendeid koos
riikliku soodustusega. Selleks
on vaja e-poodi sisenedes end
identifitseerida kas ID-kaardi,
mobiil-ID või Smart-ID kaudu
ning olemasoleva arstitõendi
saab e-poe keskkonda ise sisestada.
Nõu saamiseks tasub kaaluda kohtumist abivahendite
spetsialistiga. Paljude toodete
olemasolu või üksikasjadega ei ole kursis ka kõik pere-

arstid. ITAK-i terviseabivahendite ettevõttes, mille alla
kuuluvad alates sellest kuust
ka kõik Rehabilitatsiooniabi
kauplused, on võimalik broneerida aeg tasuta personaalsele nõustamisele. Selleks
tuleb võtta ühendust näiteks
Kesklinna
lastepolikliinikus
(tel 5558 4480) või Pelgulinna tervisekeskuses (tel 5569
3034) asuvate Rehabilitatsiooniabi kauplustega või ITAK-i
esinduskauplusega Lasnamäel
(Tähesaju tee 31, tel 610 6430),
kus asub ka abivahendite näidiskorter. ITAK OÜ eesmärk
on aidata inimestel elada täisväärtuslikku elu. Sel põhjusel
ei pea ka kartma, et nõustamisele tulekuga kaasneksid mingid kohustused.

Gerli Selge
ITAK OÜ turundusjuht

Tallinna Vaba Waldorfkooli
tutvustav päev

“XXI sajandi waldorfharidus”
Laupäeval, 5. märtsil kl 12.00-15.00
Tuulemaa 12
12.00 Waldorfkooli tund õpilastele ja vanematele
13.00 Tervitus kogukonnakohvikust
13.15 - Vanematele loeng “Müüdid ja tegelikkus
kaasaegses waldorfhariduses ehk
mis juhtub, kui kool sarnaneb
munatööstusele”
- Lastele loovust ja rõõmu pakkuvad tegevused
14.00 Ekskursioon koolimajas
Kooli juhataja ja õpetajate kõnetund

Ootame külla koolieelikuid,
I-III klassi õpilasi ja nende peresid.

Eelmise ristsõna õige vastus: HEAD UUT AASTAT. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna
Sirje Ekmann. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse Nunne
tn 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 9. märtsini samal aadressil või e-kirjaga
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind!

Lisainfo: https://www.waldorf.ee/tvw
e-post: tallinn@waldorf.ee
tel 601 6504
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REKLAAM

PÕHJA-EESTI
KÜTTEPUU OÜ
KINNISVARA
Õie Aunapu Maria Pruul
50 18398
565 1944

Alar Pruul
555 66 176

MÜÜK JA ÜÜR

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
BÜROO

ROOSIKRANTSI 9

Laenud tagatise vastu

•

Kulla ja hõbeda kokkuost

Juubeliaasta

Vaata, kes on liinil: ennustus.ee

Kohaletoomine Tallinnas ja
30OSTAME
km Tallinna
piirist tasuta.
ABSOLUUTSELT
Kõik
pikkused
puuliigid.
IGAS
SEISUS ja
AUTOSID.

ABC Laenude OÜ / Lombard
•

15

• Küttepuud lahtiselt
Kaardid ennustavad
24/7
• Küttepuud
konteinerites
Tel 900 1727
• Kaminapuud
kottides

Kustutame ARKist
litsentsi alusel.

Tel 5333 4347, 501 9454
Tallinn ja lähiümbrus.
www.tulepuu.ee
Tel 5823 8310

• KOMISJONIMÜÜK

www.abclaenud.ee
Tel 631 0190

SIIN
VÕIB
OLLA
SINU
REKLAAM!

☞ Eramu ehitus ja remont
☞ Siseviimistlustööd
☞ Fassaaditööd
☞ Katuste ehitus
☞ Santehnilised tööd
☞ Elektritööd
☞ Aedade ja piirete ehitustööd
☞ Tänavakivide paigaldus

kesklinnasonumid
@tallinnlv.ee

Info ja kontakt
Tel + 372 604 0000
Mob + 372 5553 0422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

meister on vaid
kliki kaugusel:
PÕRANDATE EHITUS
BETONEERIMINE
KARKASSITÖÖD
PUIDUTÖÖD
PAHTELDAMINE
KROHVIMINE
VÄRVIMINE
PLAATIMINE...

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE remont
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Europe’s oldest pharmacy celebrates its anniversary
The Raeapteek in Tallinn is the oldest
active pharmacy in Europe. In 2022, 600
years will have passed since the first
written mention of the Raeapteek!
The Town Hall Pharmacy, or Raeapteek, is the oldest operating healthcare institution and company in Estonia.
Throughout its long history, there have
been periods where pharmacists were
also trained medics and city doctors.
The Raeapteek back in the day could be
compared to cafés today, where people
socialised whilst drinking sparkling wine
or tea. The Raeapteek was also a meeting
place for town hall lords and other important people, thus it is believed to have had
a big influence on Tallinn’s history.
Today, the pharmacy works hand in
hand with the museum, which is supported by the city of Tallinn. In the museum room, you can see 17th-20th century pharmacy supplies. The room can
be visited free of charge by all pharmacy
customers.
Evidence of what was sold in the Raeapteek in the Middle Ages can be found
in the 1695 TAXA pharmacy price list,

which included 54 different types of water, 25 fats, 128 oils, 20 tinctures, 49 ointments, 71 medicinal teas, etc. In addition,
the list included a number of strange
medicines, such as burnt bees, stallion
hooves, burnt hedgehogs, earthworm
oil, white-bleached dog faeces and more.
The list also included marzipan, used to
relieve a broken heart and restore memory. In the Middle Ages, the pharmacy
sold, among other things, paper, ink, tobacco, pipes, playing cards, torches, fabrics, gunpowder, salt and spices.
In addition to modern medicines, the
Raeapteek also currently sells the famous
16th century spiced wine claret, marzipan
to cure heartache, a variety of tinctures
and herbal teas, juniper berries and many
other specialties. For children, there are
also board games and medicinal plant
themed playing cards.
The museum organises tours and
workshops for both children and adults.
The Raeapteek also takes an active part
in the Tallinn Medieval Days, organises
events within the Old Town Days and is
open on Museum Night.

Come visit!
Come and visit the Raeapteek with your family, friends or colleagues!

We will introduce the interesting history of the Raeapteek to both younger and older visitors. You can then
choose to take part in a herbal tea, cumin or herbal salt workshop in the basement. In addition to making tea,
children can make marzipan and listen to the famous legend of Mardileib and adults can have a taste of the
claret if they wish. There will also be hand-made marzipan for sale on-site!
The event will last about 60 minutes. The fee is 10 euros (5 euros for children).
Please contact us and notify us of your attendance: revalirae@apotheka.ee
Location: Town Hall Square 11
Opening times: Mon-Sat 10:00-18:00
Additional information: www.raeapteek.ee and the Raeapteek FB page.

Tallinn will launch free Museum Sundays in March

A monument for a great writer
A memorial to Jaan Kross, one
of the most renowned Estonian writers, was erected on
the corner of Kullassepa and
Niguliste Streets.
The memorial erected on
the corner of Kullassepa and
Niguliste Streets was inaugurated on 19 February, on the
birthday of Jaan Kross, a folk
writer and honorary citizen
of Tallinn.
The authors of the memorial are Jaak Soans, Karmo
Tõra and Mark Kovalenko,
whose work “Pilk” was recognised as the best out of the
13 entries submitted for the
public design competition.
The competition, held two
years ago around the writer’s
100th birthday, looked for a

sculpture that could convey
the meaning and greatness
of Jaan Kross, one of Estonia’s
most prominent writers.
Jaan Kross (19.02.1920–
27.12.2007) was an Estonian
prose writer, poet, essayist and translator. Kross has
won several awards, prizes
and honorary titles and been
nominated for the Nobel
Prize for Literature on several
occasions. Kross has been a
cavalier of the Tallinn coat
of arms since 1998. His contribution to the history of
Estonian literature is invaluable. He has depicted various
periods of Tallinn’s history
in several of his novels (“Between the Three Plagues”,
“Wikman’s Boys”, etc.).

From March, visitors will be
able to visit Tallinn’s museums
for free on the first Sunday of
every month. The Museum
Sundays with free admission
is a practice common to many
cities in the world.
According to Kaarel Oja,
Tallinn’s Deputy Mayor for
Culture, the city had planned
to start free Museum Sundays
already in February, but due to
the worrying health situation,
the start was postponed until
next month. “Seeing the great
interest in the Museum Sundays, we decided to be responsible and start in March,” said
the Deputy Mayor.
The last two years have affected the cultural participation habits of the citizens of
Tallinn, and one of the objectives of the Museum Sundays
is to overcome the cultural
disruptions that have occurred.
“On the one hand, the absence
of a ticket price is important for
free Museum Sundays, as surveys reveal this to be a barrier
to museum visits for some. On
the other hand, and perhaps
more importantly, the initiative of Museum Sundays is an
opportunity to draw more attention to the activities of our
museums on a regular basis,”
explained Oja.
“Visitor numbers have de-

clined somewhat in museums
over the last two years, and
while we hope to see a recovery, statistics as well as the
observations of museums suggest that some visitors and audiences have lost contact with
culture for longer periods. The
Museum Days are one way to
help re-establish these contacts and to boost visits to museums,” said the Deputy Mayor.
In the latest satisfaction survey,
residents of Tallinn gave the
fear of being infected as the
most common reason for not
visiting museums, followed by
lack of time. Ticket prices were
also given as a barrier by a significant proportion of people.
Initially, the Tallinn City
Museum with its seven
branches is involved in the
project, and as welcome news,
three museums of the Tallinn Literary Centre have also
joined. In the future, the city
also hopes to motivate other
museums in the city to get
involved. “Tallinn is known to
have one of the highest number of museums per capita
among European cities, they
are important to Tallinners
and people are eager to visit
them,” stressed Oja.
Starting on 6 March, the
Museum Sunday programme
will include all branches of Tal-

linn City Museum: the Tallinn
City Life Museum (Vene street
17), the Photo Museum in the
former Town Prison (Raekoja
4/6), Tallinn’s first community
museum in Kalamaja (Kotzebue 16), the Miiamilla Children’s
Museum in Kadriorg (Koidula
21c), the Peter I House Museum
(Mäekalda 2), the Kiek in de Kök
Fortifications Museum with
bastion walkways (Komandandi
tee 2), the Tallinn Russian Mu-

seum (Pikk 29a), as well as three
Tallinn Literary Museums in
Kadriorg: Vilde Museum (Roheline aas 3), Tammsaare Museum (Koidula 12a) and Tallinn’s
newest museum, the Mati Unt
Museum (L. Koidula 17).
Free Museum Sundays will
be organised in accordance
with all precautions in force.
For more information on
the Museum Sunday, visit tallinn.ee/museumsunday.

Tallinn Old Town Days will be spent celebrating anniversaries
This year is packed with anniversaries. 700 years have
passed since the first mention
of Tallinn Town Hall and 600
years since the first mention
of the Raeapteek. This year is
especially important for the
Tallinn Old Town Days, because this great event has now
been organised for 40 years!
Let us then look back at
the history of the Old Town
Days. In the middle of the last
century, the idea of demolishing Tallinn’s Old Town started
spreading, as repairing old di-

lapidated houses was not seen
as practical. Fortunately, those
that valued our heritage won
that debate and in 1971 the Old
Town was put under protection.
In 1982, the Old Town
Housing Authority celebrated
its tenth year of operation with
concerts on the Town Hall
Square and elsewhere in the
Old Town. This celebration was
called the Old Town Days and
thus began the most popular
tradition of Tallinn’s modern
age.

During the first years of
the festival, a number of notable events took place, such
as an international colloquium
with Michel Parent, President
of the International Council of
Monuments and Sites, among
delegates from 25 foreign
countries. And thus, Tallinn’s
Old Town gained international
recognition and has been a
UNESCO World Heritage Site
since 1997.
In the early 1990s, during
the liberation of Estonia, many
thought that the Old Town

Days had lost their significance,
but the tradition continued and
began to regain vitality. In 1993,
the ancient traditions of the
shooting of the parrot and Maikrahv elections were revived.
Estonia was free and the Old
Town Days were jolly.
In the early 2000s, the
press reported that the Old
Town Days were losing their
spark. The organisers listened
to their concerns and turned
their focus to adding a high
culture program and looked
into old sources for inspiration.

The anniversary event held
in 2011 depicted the Old Town
as heart-shaped. It symbolised the great hospitality and
openness of the former Hanseatic city. In the same year,
Tallinn was awarded the title
of European Capital of Culture, which again brought the
Old Town Days international
attention.
The following year, a new
team started organising the
festival, bringing new and fresh
ideas to the streets of the Old
Town.

Today, on the 40th anniversary of the Old Town Days,
a new team has been put together yet again. They will
work to unite the new and the
old and open the heart of Tallinn to anyone wishing to experience the wonderful environment of this world heritage
in its various colours, sounds
and shades.
The Old Town Days welcome everyone to celebrate
the anniversaries of the Town
Hall and the Raeapteek from
3–5 June.
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The Republic of Estonia 104
Last year, 2,305 marriages
were concluded in Tallinn
Civil Registry Office, with the
oldest groom aged 85 and the
oldest bride 74. July and August were the most popular
months for marriages, with
nearly 360 marriages in each
month.
Karin Kask, head of the Tallinn Civil Registry Office, said
that the number of registries
is stabilising compared to the
beginning of the pandemic.
“The number of civil status
procedures carried out at the
Tallinn Civil Registry Office
has been affected by travel restrictions between countries
in the last couple of years, and
the reopening of the borders
has taken us back to the prepandemic level in terms of the
number of procedures,” said
Kask. “In 2021, we concluded
71 more marriages than a year
earlier, and the statistics show
that over 47 per cent of marriages registered in Estonia
were performed in Tallinn. We
issued 7,464 certificates for
family events, an increase of
2,493 on the previous year, and
the number of applications for
name changes also increased.
Although the number of births
decreased slightly, we could
still welcome 4472 newborns,
including 77 pairs of twins.”
In 2021, 801 foreigners
from 59 different countries
entered into marriages at

the Tallinn Civil Registry Office. On average, 17 per cent
of people getting married in
a month were of foreign nationality. The highest numbers were from Russia (360)
and Ukraine (162), followed
by Belarus (26), Latvia (25),
Lithuania (18) and the United
Kingdom (17). Among other
jurisdictions, Algeria, Bangladesh, Costa Rica, Hong Kong,
Jordan, Kyrgyzstan, Monaco,
Pakistan, Sri Lanka, New Zealand and Venezuela were represented.
There were 96 marriage
ceremonies in a location chosen by the couple. Upon marrying, 1,661 women took the
husband’s surname, while
43 men chose the wife’s surname. Wedding anniversaries
were celebrated at the Tallinn Civil Registry Office on
three occasions, twice for the
Golden Wedding (50 years of
marriage) and once for the
Diamond Wedding (60 years
of marriage).
504 marriage certificates
were issued for marriages
outside Estonia. The most
popular countries for marriage abroad were Russia
and Finland. Other countries
where people wanted to perform their marriage were Japan, Jamaica, the Philippines,
Vietnam, Colombia, Guatemala and Bahrain.
Last year, 1,227 petitions

for divorce were filed and
1,041 divorces were registered, 4 more than in 2020.
In 2021, 4,472 births were
registered at the Tallinn Civil
Registry Office, which was 99
fewer than in 2020. 2,298 of
the newborns were boys and
2,174 girls. The parents who
registered the birth of a child
were from 70 different countries, with the highest number
of citizens of Russia, Ukraine,
Latvia, Finland, Great Britain,
Nigeria, Belarus, Lithuania,
the United States of America,
Bangladesh and Italy. Bolivia,
Iraq, Kenya, Syria, Israel, Monaco, Yemen were also represented.
The most popular girls’
names in Tallinn in 2021 were
Emili, Emilia, Emily, Alisa,
Alisia, Eva, Mia, Sofia, Maria
and Emma. The most popular boys’ names were Mark,
Aaron, Aron, Maksim, Miron,
Luka, Lukas, Martin and Robert.
The Tallinn Civil Registry
Office received 1,294 applications for change of name, 136
more than last year. 999 new
names were granted by decision of the Tallinn Civil Registry Office and 207 by decision
of the Ministry of the Interior.
The highest number of applications was for ancestral surnames. There were six changes of gender, three fewer than
a year earlier.

We are one of Europe’s richest
cities in terms of urban greenery
According to a recent study
by the European Environment Agency, Tallinn ranks
in the top ten of European
capitals for greenery. Tallinn ranks seventh for urban
greenery and eighth for tree
crown coverage. A special
mention was also made in the
study of the Garden of Senses
in the Tallinn Botanic Garden.
Tallinn has been chosen as
the European Green Capital
for 2023. Tallinn is focusing
on biodiversity during its year
as Green Capital with plans
already in motion to further
increase the number of accessible green spaces, including
nature reserves. Almost 1/5 of
Tallinn is covered by nationally and locally protected areas,
and Tallinn is the only European capital with a wetland.
“A high ranking is not an
excuse to brag on its own. Tallinn is not finished yet and our
plans for expanding, enriching and connecting the city’s
green spaces still need a lot
of work,” said Vladimir Svet,
Deputy Mayor of Tallinn. “The
fact that Tallinn has long been
involved in the conservation
and development of its green
spaces and parks has certainly contributed to its title of

Green Capital. Tallinn’s 2025
development strategy aims for
65% of the city’s land surface
to be covered by natural soil
and there are plans in place
to continue investing in the
city’s biodiversity as well as
work with local communities
to preserve and develop our
urban landscape in the coming years. A good example is
the 14-kilometre-long linear
park called Putukaväil, which
extends from Hiiu settlement
to the Kopli freight station,
as well as the klint park that
is being built along the Lasnamäe escarpment.”
There are often inequalities in cities when it comes
to access to green spaces
and how accessible they are
to people with special needs.
A study published by the European Environment Agency
cited Tallinn Botanical Garden’s Garden of Senses as a
model for accommodating
people with special needs
since the garden allows plants
to be experienced through
all the senses. The Garden of
Senses is designed primarily
for people with special needs,
but professional and amateur
gardeners, herbalists, foodies
and school children are also
welcome. There are various

ways to interact with plants
in the garden, including looking at them, touching them,
smelling them and sometimes
even tasting them and listening to them.
The UN’s Sustainable Development Goals include
equal access to safe, inclusive
and accessible green spaces
(parks, urban forests, avenues,
coastal areas). Greener living environments improve
the mental health of young
people and children, as well
as help them learn better and
relieve stress. Green spaces
and parks are also beneficial
for older people, as they provide opportunities for more
physical activity and socialisation with their peers, which
help reduce the risk of depression and social isolation.
Those who live, work or study
near green spaces have better
mental health, higher intellectual abilities and a lower risk
of death or diabetes. The presence of green spaces in cities
improves air quality, reduces
noise and is good for biodiversity. Trees, parks and other
landscaped areas also provide
cooling and shade during hot
periods, as well as opportunities for sport, socialising and
relaxation.

A fast catamaran will start sailing on the Aegna ferry route in May
A fast catamaran type vessel
with a capacity of up to 90
passengers and 20 bicycles
will start operating on the
Tallinn - Aegna ferry route
from 1 May.
“The trip between the Patarei harbour and the port of
Aegna will take only half an hour
and will allow an easy getaway
from the city to nature, to the
quiet forest or peaceful beaches. Focused on eco-friendly
nature tourism, Aegna Island
is a hidden gem of Tallinn,” said
Andrei Novikov, Deputy Mayor
of Tallinn. “At the same time,
the island’s military heritage is
waiting to be explored. A trip
to Aegna can be planned with a

light heart, even if the situation
in the world makes travelling
abroad complicated.”
Spinnaker Ltd won the competition to organise shipping on
the route and will operate a fast
catamaran with a length of 29
metres, a beam of eight metres
and a maximum draught of one
and a half metres. The vessel
will have ramps for people with
reduced mobility, as well as
wider doors and an assessable
toilet. If necessary, the vessel
can take on board 3,000 kilograms of goods, for which there
is a separate cargo hold.
The Aegna Island is just
three square kilometres, ranking 17th among Estonian islands

by size. Depending on the season, between 3 and 12 households permanently reside on
Aegna. A visit to Aegna need
not be limited to a short trip,
as there is plenty to explore for
several days.
The
island’s
coastline
stretches for about 10 kilometres, and the diverse coastal
types give the coastline a beautiful appearance, with sandy
beaches alternating with moraine beaches. Aegna is largely
covered by forest, interspersed
with several marshes, and there
are two designated hiking trails
on the island to explore the local nature, extending three and
six kilometres.

The places of interest can be explored on the Aegna Island’s website at

https://www.tallinn.ee/aegna/

