
Elamusterohket 
suve! 

Kassisaba asumi elanikel on saanud 
juba aastatepikkuseks traditsiooniks 
tulla Falgi parki kokku, et jõulukuul 
puudel tulukeste süttimist tähista-
da ja särtsaka peoga suve tervitada. 
Asumipidudele annavad oma tõhusa 
panuse ka linnaosa valitsus ja pargi 
serval paiknev Briti saatkond.

Saatkonna rahvas on asumi pidu-
desse kaasatud olnud nende algusest 
peale ja viimastel aastatel üha aktiiv-
semalt kaasa löönud ning omalt poolt 
mitmekesist külakosti pakkunud. Nii 
selgi korral. Peole lisas vürtsi tassi-
kookide jagamine, et tähistada ku-

ninganna troonijuubelit. Eesti Welsh 
Corgi’de Tõuühingu liikmed esitlesid 
Tema Majesteedi lemmiktõugu koerte 
esindajaid. Kaasahaarava eksootiliste 
paladega muusikalise etteaste tegi Fiji 
saartelt pärit Briti sõdurite koor.

Kesklinna valitsus juhatas omalt 
poolt sisse sellesuvise tasuta kontser-
tide sarja – esimesel kontserdil astus 
rahva ette Daniel Levi. Suve jooksul 
on Kesklinna parkides plaanis anda 
veel kolm erinevate esinejatega tasu-
ta kontserti. Jälgige reklaami!

Mitmesugusele meelelahutusele 
lisaks oli Kassisaba asumipeol tavapä-

raselt ka märksa praktilisem eesmärk: 
kapipuhastusõhtu koduse kraamiga 
kauplejatele. Keskkonna säästmine, 
taaskasutus ja ringmajandus on moes 
ja Kassisaba rahvas on selle ideoloo-
gia kenasti omaks võtnud. Eriti on 
kapipuhastusõhtud oodatud kohalike 
laste seas, kes müüvad pargis oma 
mänguasju, riideid või omavalmista-
tud kooke ja jooke.

Otse vanalinna külje all paikneva, 
suurtest tiheda liiklusega ühendus-
teedest ümbritsetud Kassisaba asumi 
vaikus ja rahu on tugevas kontrastis 
põgusa jalutuskäigu kaugusele jää-

vast liiklusmürast ja saginast, suurele 
linnale omastest argistest rutulistest 
askeldustest.

Kassisaba seltsi juhatuse liige Kai-
re Sõmer tõdeb, et paremat elukorral-
dust ei ole võimalik tahta. Kõik oluline 
on jalutuskäigu, rattasõidu või lühike-
se bussisõidu kaugusel, igapäevased 
käigud saab ka autota tehtud. Eriti kui 
lapsed käivad koolis siinsamas West-
holmi gümnaasiumis. Lähimad laste-
aiad ei ole samuti kuigi kaugel. Aeg-
lasele ja lasterohkele asumielule on 
murekohaks asumisisene autoliiklus, 
sest sugugi mitte kõik asumit läbivad 

Kesklinn pakub suvekuudel linlas-
tele hulganisti mitut masti tasuta 
meelelahutust – pargikontserte, va-
baõhutreeninguid, festivale ja palju 
muud.

Suve juhatab sisse üle mitme 
aasta taas peetav suur jaanipidu. 
Seekord toimub Kesklinna jaanipidu 
Snelli tiigi ääres ning rikkalikust esi-
nejate valikust leiavad endale mee-
lepärast igas eas pidulised. Ka see-
kordse jaaniku lõke on eriline – see 
süüdatakse keset tiiki. Lisaks lõkke, 
muusika ja roheluse nautimisele ja-
gub ka lastele mitmesugust lustimist. 
Jaanipeo lasteala on täidetud mit-

mete eriliste töötubadega, mis on 
inspireeritud jaanipäeva traditsioo-
nidest – näiteks rahvapärased män-
gud ja jaaniussi otsimine, ei puudu 
ka laste lemmikud seebimulli töötu-
ba ja teadusteater. Veel üks eriline 
töötuba keskendub oksanukkude 
valmistamisele Kudrun Vungi juhen-
damisel. Lisaks tuleb Päästeameti 
meeskond tutvustama tuleohutus-
reegleid. Saab ka keha kinnitada ja 
janu kustutada.

Sel kevadel ja suvel on kesklinlas-
tel võimalik tasuta osa saada ka mit-
mesugusest sportlikust vabaõhumee-
lelahutusest – jooksu- ja jõutrennid, 

discgolf ja tantsutunnid, SUP-lauaga 
surfamine noortele ja jooga algajate-
le, enesekaitse. Noored saavad suvi 
läbi osaleda võrk-, korv- ja jalgpalli- 
ning tõukerattatrennides. Iseseisvaks 
sportimiseks on üle linna avatud suur 
hulk koolistaadione spordiplatse.

Oodata on ka mitmeid kultuuri-
sündmusi – Keskaja päevad, Birgitta 
festival, Merepäevad, muinastulede 
öö jpm. Kõigest sellest saate täpse-
malt teada järgnevatelt lehekülge-
delt. Linnarahvale pakuvad tasuta 
kosutust ka rohelusse uppunud, 
õite- ja linnuküllased pargid ja hal-
jasalad. 

Kassisaba rahvas oskab särtsakalt lustida

Kesklinna suvi tuleb sündmusterohke
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TALLINNA KESKLINNAS  
ELAB 65 891 INIMEST.

Mai jooksul kasvas Kesklinna 
elanike arv 534 võrra, aasta 

algusest on linnaosa elanikkond 
kasvanud 849 inimese võrra. 
Tallinna elanike arv kasvas 

maikuus kokku 2271 võrra. Aasta 
algusest on pealinna elanikkond 

kasvanud 3662 inimese võrra.  
1. juuni 2022 seisuga elas  
Tallinnas 448 667 inimest.

2021. aastal kahanes Tallinna 
rahvaarv 683 võrra, ent Kesklinna 

elanikkond kasvas 951 inimese 
võrra.

Allikas: Rahvastikuregister,  
1. juuni 2022

Kesklinna Sõnumite järgmine 
number ilmub 31. augustil.

Väljaandja:  
Tallinna Kesklinna Valitsus

tel: 645 7229
e-post:  

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee  
Trükki toimetanud: OÜ Rkontor

Kassisaba seltsi, Kesklinna valitsuse ja Suurbritannia saatkonna koostöös peeti 
Falgi pargis taas maha üks meeleolukas ja tegevusrohke asumipidu.

liiklejad ei järgi alale seatud 30 km/h 
piirkiirust.

Koostöö Kesklinna valitsusega on 
hea, nii mõnigi probleem on elanike 
rõõmuks aastate jooksul lahendu-
se leidnud, kinnitab Sõmer. „Näiteks 
Falgi pargis on väikelastele mõeldud 
mänguvõimalusi uuendatud, valgus-
tust parandatud. 

Väga loodame, et täitub ka soov 
pakkuda kodulähedasi aktiivse tege-
vuse võimalusi erivajadusega inimes-
tele, suurematele lastele ning igas eas 
täiskasvanutele. Sellekohaseid ideid 
(suuremate laste mänguväljak ja/või 
välijõusaal) oleme Kesklinna valitsu-
sega arutanud ja loodan, et ükskord 
see soov ka täitub. Samuti oleme 
saavutanud väga hea klapi saatkon-
naperega. Saatkonna töötajad löövad 
ühistes ettevõtmistes aktiivselt kaasa. 
Igaks peoks on saatkonnal mõni vah-
va üllatus varuks,“ kiitis kogukonna- 
vaimu edendaja.

 Loe lk 2 ja 3 Teeme sporti!  Loe lk 3 Kogukonnaaiad  Loe lk 5 Keskaja päevad  Loe lk 4 Kõrghooneplaan 

Kesklinnajaanituli
23. juunil kell 18�

23. juunil kell 18:00 Snelli pargis

LAVAL: 
• Traffic
• Stefan
• Masha Ye
• Boris Lehtlaan
 ja Are Jaama

Pidu kogu perele!

MTÜ Kassisaba Selts loodi  
2014. aasta sügisel kogukonna 

liikmete algatusel. Seltsi kuuluvad 
piirkonnas elavad inimesed ja 

Kassisaba sõbrad. Kui tunned, et 
soovid ja jaksad oma kodukandi 

heaolusse panustada, oled oodatud 
osalema Kassisaba seltsi tegevuses!  

Lisainfo: kassisaba.org;  
info@kassisaba.org  
või seltsi FB lehelt.



2 22. juuni 2022

TÄHTSAD TEEMAD

Tegusat ja 
kaunist suve!
Kooliaasta on läbi saanud ja lõpukelladki nüüdseks 
juba kõlanud. Kätte on jõudnud aeg suurt suve täiel 
rinnal nautida. Kõledavõitu pikaldane kevad lasi 
suvesooja pikalt oodata, ent lõpuks on linnaloodus 
täies hiilguses särama löönud. Kätte on jõudnud 
aasta kõige ilusam aeg. 

Ka Kesklinna elanikele ei saa õiteküllus, lopsakas 
rohelus ja kümnete eri liiki lindude laul ja rõõmus 
sädin märkamata jääda. Kanname hoolt selle eest, 
et ka Kesklinnas oleks looduslähedust ja elurikkust 
aasta-aastalt üha rohkem. 

Traditsiooniliselt juhatasid esimese suvekuu sis-
se vanalinna päevad, mis tänavu olid juubelipidus-
tustele kohaselt eriti rahvarohked. Oli ka põhjust: 
programm oli mitmekülgne ja tihe, pakkudes paelu-
vat igale eale ja igale maitsele. Tänan kõiki Kesklinna 
valitsuse töötajaid, korraldustoimkonna liikmeid ja 
vabatahtlikke, kes suurte pidustuste kordaminekule 
töötunde lugemata innukalt kaasa aitasid! 

Selline suur pidu saab sündida ja teoks saada ai-
nult tänu ühisele omakasupüüdmatule tegutsemise-
le. Peost osa saajatele see hoomatav ei ole, et tegeli-
kult on mitu päeva kestva festivali ettevalmistamine 
ligi aasta kestev protsess – mis tähendab, et peo 
lõppedes tuleb juba pärast lühikest hingetõmbepau-
si hakata järgmist ette valmistama. Aga loomulikult 
on korraldajate jaoks kõige suurem tunnustus roh-
kearvuline tänulik ja rahulolev osalejaskond. Õnneks 
soosis juubelipidustusi ka ilmataat.

Ega elu kesklinnas suveks seisma jää! Üle paari 
sunnitult vaikse aasta korraldame tänavu taas suure 
jaanipeo. Sedakorda Toompargis Snelli tiigi kallastel. 
Jaanilõke paikneb koguni keset tiiki ning heidab vet-
te lummavalt võbelevaid peegeldusi.

Oleme hoolt kandnud selle eest, et linnarahval 
oleks võimalik kogu suve aktiivselt ja mitmekülgselt 
aega veeta. Juba kevadel alustasime erinevate tasu-
ta treeningutega ja need kestavad suvi läbi. Juunis 
sai discgolfi harjutada ja Ladina-Ameerika tantsu 
õppida, juuli- ja augustikuu kohta leiate täpsemat 
teavet käesolevast lehenumbrist. Ja muidugi on ka 
omal käel vabas õhus trenni tegemiseks üha rohkem 
võimalusi.

Nii nagu igal suvel, korraldame tänavugi tasu-
ta vabaõhukontserte. Esimesed on juba toimunud, 
kolm veel ees. Lapsed saavad aga erinevates parki-
des teatritükke nautida. Mõeldud on ka noorte suve 
sisustamisele erinevate tasuta treeningutega. Vana-
linnas pakume suvel tööd kahele õpilasmaleva rüh-
male.

Ja muidugi toimuvad ka sel suvel keskaja päevad, 
Birgitta festival, Kadrioru pargi sünnipäev,  mere-
päevad ja palju muud huvitavat.

Kes suve jooksul ühel või teisel põhjusel endale 
pikemat puhkust ja linnast kaugemale sõitmist või-
maldada ei saa, neil soovitan teha soojal päikselisel 
suvepäeval väljasõidu Aegna saarele. Korraks lin-
nakärast välja ja murelikest mõtetest eemale. Kellel 
soovi pikemaks jääda, see leiab saarelt ka öömaja, 
toitlustuse ja muu mõnusaks äraolemiseks tarviliku.

Veelgi põgusamaks hingetõmbeks soovitan ja-
lutuskäiku mererannas Reidi tee promenaadil ja 
peesitamist Ingliranna liival või pikemat lõunapausi 
rohelusse ja linnulaulu uppunud bastionivööndi hal-
jasaladel. Või siis põigata südalinna naabrusse rahu-
likke asumeid avastama. Tasub oma kodulinnaosa 
tundma õppida ja oma kodupiir-
konnast kaugemale kiigata.

Ohtralt tegutsemis-
lusti ja avastamisrõõmu!  

Monika  
Haukanõmm
Kesklinna vanem

Inglirannas saab päikest ja pallimängu nautida

Keldrimäel saab vabas õhus jõutrenni teha

Suvel on 14 koolistaadioni tasuta sportimiseks lahti

Tallinna lastel ja noortel on valida enam kui 300 suvelaagrit 

„Inglirand on suviti rahva seas 
väga armastatud vaba aja veet-
mise paik. Lisaks peesitamisele 
ja vaadete nautimisele saab seal 
rannavõrkpalli mängida ja seda 
aktiivselt ka tehakse,“ ütles 
Kesklinna vanem Monika Hau-
kanõmm. „Tuleb aga meeles pi-
dada, et Inglirand ei ole ametlik 
supelrand, mistõttu siin vee 
kvaliteeti regulaarselt ei kont-
rollita ja vette minek toimub 
omal vastutusel. Siiski on ka 
Kesklinna linnaosal välja pak-

kuda tervisele ohutu ja rahuli-
kus miljöös supluspaik – selleks 
tasub võtta ette väljasõit Aegna 
saarele.“

Noored saavad kogu suve 
Inglirannas tasuta võrkpalli-
trennidest osa võtta. Trennid 
toimuvad teisipäeviti ja nelja-
päeviti kell 14–16. Treeninguid 
korraldab linna haridusameti 
ning kultuuri- ja spordiameti 
tellimusel Tallinna Võrkpalli-
klubi.

Keldrimäe asumis avati mai-
kuu lõpul moodne ja mit-
mekülgseid treenimisvõi-
malusi pakkuv välijõusaal. 
Avamisel tutvustas suurele 
hulgale spordisõpradele tre-
nažööride kasutamise nippe 
Eesti üks tuntumaid kulturis-
te Ott Kiivikas.

Ott Kiivikas õpetas Kesk-
linna valitsuse kutsel huvilisi 
õigesti jõuharjutusi tegema 
terve kevade jooksul erineva-
tes Kesklinna välijõusaalides. 
Trennid olid alati rahvarohked. 
Mida teadlikumalt trenni teha, 
seda suurem on kasu tervisele 
ning seda väiksem on oht oma 
kehale liiga teha.

Imanta tänava äärde vaik-

sele kvartalisisesele alale ra-
jatud spordiplatsil on üheksa 
treeningseadet, mis sobivad nii 
erinevate lihasgruppide treeni-
miseks kui ka üldtugevdavate 
võimlemisharjutuste tegemi-
seks. Üks treenimisvahend on 
mõeldud spetsiaalselt eriva-
jadustega inimestele, märkis 
Kesklinna vanem. „Sellesse 
piirkonda välijõusaali rajamisel 
lähtusime kohalike elanike soo-
vist. Samalaadsed sportimis-
võimalused on eelmisest aas-
tast ka Tuvi pargis ja Lastekodu 
32 kinnistule rajatud suurel ko-
gupereväljakul,“ ütles linnaosa 
vanem Monika Haukanõmm. 

Uus välijõusaal paikneb Võl-
vi 6 maja ja parkla vahelisel alal 

mänguväljaku kõrval. Platsile 
istutati ka pooppuud ja paigal-
dati puidust istumisalad. Sead-
metel saab reguleerida raskusi 
ning need sobivad kasutada 

erineva vilumuse ja vanusega 
treenijatele.

Jõuväljaku ehitas Inseneri- 
teenused OÜ, ehitusprojekti 
koostas Lootusprojekt OÜ.

Tallinnas saab suvekuudel ta-
suta sportida 14 koolistaadio-
nil ja neljal spordiväljakul. Igas 
linnaosas avatakse vähemalt 
üks koolistaadion.

Kesklinnas on võimalik ta-
suta sportida Südalinna kooli 
staadionil (Liivalaia 23) ja Gus-
tav Adolfi Gümnaasiumi korv-
palliplatsil (Suur-Kloostri 16). 
Staadionid on kõigile spordi-
sõpradele kasutamiseks avatud 
28. augustini iga päev kell 8–21, 
v.a riigipühadel või juhul, kui 
need on välja renditud organi-
seeritud treeninguteks.

Teistes linnaosades on ava-

tud järgmiste koolide spor-
diplatsid: Kunstigümnaasium 
(Kopli 102a), Pelgulinna güm-
naasium (Mulla 7), 32. kesk-
kool (Kiili 10), Mahtra põhikool 
(Mahtra 60), Läänemere güm-
naasium (Vormsi 3), Haabersti 
vene gümnaasium (Õismäe tee 
132), Järveotsa gümnaasium 
(Järveotsa tee 31), Lasnamäe 
gümnaasium (Pae 59), Lillekü-
la gümnaasium (Kuldnoka 24), 
Nõmme gümnaasium (Raudtee 
73), Pirita majandusgümnaa-
sium (Metsavahi tee 19) ja Ra-
humäe põhikool (Vabaduse pst 
50). 

Suvehooajal on avatud ka 
linna kultuuri- ja spordiame-
ti hallatavate spordiasutuste 
väljakud: Sõle spordikeskuse 
jalgpalli- ja korvpalliväljakud 
(Sõle 40), Lasnamäe sportmän-
gude maja korvpalli- ja ranna-
võrkpalli väljakud (Koorti 25), 
Kristiine spordimaja korvpal-
liväliväljakud (Sõpruse pst 161) 
ja Pirita spordikeskuse ranna-
võrkpalli väljak (Rummu tee 4).

„Eelmisel aastal algatatud 
samasisuline pilootprojekt sai 
palju positiivset vastukaja. Su-
vevaheajal õpilaste poolt ka-
sutamata koolistaadionid on 

Tallinna elanikele suurepärane 
võimalus tasuta sportimiseks 
ja vabaajategevusteks linnas. 
Seega otsustasime ka sellel 
aastal koolistaadionid linlastele 
avada, suurendades märgata-
valt ka staadionite arvu,“ sõnas 
abilinnapea Vadim Belobrovt-
sev, avaldades ühtlasi lootust, 
et spordiväljakuid kasutatakse 
aktiivselt ja heaperemehelikult. 
„Sportima on oodatud igas eas 
inimesed, kuid palume kind-
lasti pidada kinni staadionite ja 
väljakute kodukorrast.“

Haridusamet koondas oma ko-
dulehele info suvel toimuvate 
laagrite kohta. Kavast leiab nii 
Tallinnas kui üle Eesti toimu-
vaid laagreid ning tegevusi igas 
vanuses lastele ja noortele. 

Linnalaagrites saab näiteks 
õppida surfamist ja tantsimist, 
meisterdada, tegeleda robooti-
kaga ning osa võtta isegi print-

sesside linnalaagrist. Käiakse 
ekskursioonidel ja külastatakse 
põnevaid paiku.

„Pikk puhkus aitab maha 
raputada kooliväsimuse, kuid 
samas on see hea aeg luua ka 
toredaid mälestusi, leida uusi 
sõpru ja laadida end positiivse-
te emotsioonidega,“ ütles abi-
linnapea Vadim Belobrovtsev.

Suvise laagriprogrammiga 
saab tutvuda linna haridus-
ameti noorteinfo kodulehel. 
Kavast leiab nii eesti- kui ve-
nekeelseid laagreid. Välja on 
toodud korraldaja, laagri toi-
mumise aeg ja koht, sihtrühm, 
laagri suunitlus ning pileti- ja 
registreerimisinfo. 

Üle Eesti toimuvad laagrid 

näiteks Muhu saarel, Klooga-
rannas, Taevaskojas, Kurgjärvel 
ja Saaremaal, kus tegevust jagub 
igas vanuses noortele ja lastele. 

Programm täieneb pidevalt, 
paljud laagrid sobivad ka Ukrai-
na lastele.

Haridusameti noorteinfo 
koduleht asub aadressil tallinn.
ee/noorteinfo/Koolivaheaeg.

Kesklinna suvekontserdid
17.  august  kel l  19:0 0

 ALIKA MILOVA
TUVI PARK

6. juul i  kel l  19:0 0

JÄÄÄÄR
KADRIORU PARGI

KONTSERDIVÄL JAK

3. august  kel l  19:0 0

LIISI KOIKSON
VAIKNE PARK

Kesklinna valitsuse tellimusel sõeluti populaarse Ingliranna liiv 
prahist puhtaks. Prahti kogunes lausa autokoorma jagu. Lisaks 
rannaliiva puhastamisele korrastati inventari ja merre suubuvale 
ojale paigaldati uus purre.
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Tallinnas avati esimene legaalse grafiti sein

Vanalinna müüri äärde rajati nägus kogukonnaaed 

Maikuu lõpust on paljude 
teiste suurte linnade ees-
kujul ka Tallinnas esime-
ne legaalne grafitisein, kus 
noored tänavakunstnikud 
saavad end karistamatult 
väljendada.

Kahe päeva jooksul kat-
sid noored kunstnikud Pärnu 
maantee viadukti betoon-
seinad eeskujuks järgmistele 
katsetajatele kõrgetasemeli-
se grafitikunstiga. Möödunud 
nelja nädala jooksul on sein 
olnud aktiivses kasutuses ja 
pidevas muutumises, kusjuu-
res enesetsensuuri korras on 
tööd püsinud pidevalt heal 
tasemel ja sündsad.

„Soovime anda noortele 
võimaluse ennast linnaruu-
mis kunstiliselt väljendada 
ilma korda rikkumata ja sea-
dusega pahuksisse minema-

ta,“ ütles Kesklinna vanem 
Monika Haukanõmm. „Heal 
tasemel töödega kaunista-
tud grafitiseinad on mujal 
maailmas väga laialt levinud 
kogemus ja nüüd lõpuks on 
esimene taoline ka Tallinnas. 
Tänavakunst, kui see on õi-
ges kohas ning hästi tehtud, 
rikastab linnaruumi ning loo-
detavasti annab pilootprojekt 
meile põhjust ja võimalust 
avada taolisi seinu veelgi.“

Legaalse grafiti seina loo-
mise idee algatas Kesklinna 
valitsus koostöös Tallin-
na haridusameti mobiilsete 
noorsootöötajatega. Tarviku-
te ja teostusega toetas kuns-
titarvete kauplus Spekter. 
Esimesed pildid tegid mo-
biilse noorsootöö raames ka 
varemalt grafitiprojektidesse 
kaasatud noored, kohalikud 

tänavakunstnikud ja kutsu-
tud tänavakunstnik Berliinist.

Legaalse grafiti sein pa-
kub nii noortele, kes teevad 
alles esimesi katsetusi, kui 
ka suurte kogemustega tä-
navakunstnikele turvalist 
ruumi grafiti harjutamiseks 
ja eneseväljenduseks. See vä-
hendab avaliku ja eraomandi 

ebaseaduslikku märgista-
mist. Legaalse grafiti sein ei 
pane kunstnikele loomepii-
ranguid ja toetab oma ar-
vamuse väljendamist, kuid 
seda siiski sündsuse piires – 
loomevabadus ei laiene eba- 
tsensuursustele ning vaenu 
õhutavatele väljenditele ja 
kujutistele.

Sel kevadel rajati linnamüü-
ri äärde Tornide väljakule 
ühise talgutööna Vanalinna 
aed.

Kogukonna aed lähtub 
Saksamaalt Bingenist pärit 
keskaegse nunna Hildegardi 
ravimtaimede õpetustest. Aia 
rajamisele on kaasa aidanud 
Kesklinna valitsus. Paeki-
videst rajatud aiasüdamest 
leiab Hildegardi ilmakaari 
järgiva kosmoseringi. Sar-

nast ringikujulist ülesehitust 
kohtab paljudes ajaloolistes 
kloostriaedades. Aeda külas-
tanud Jaapani aiandushuvili-
ne märkis, et nende uskumu-
se kohaselt vastupäeva ringi 
mööda käies saabub inimese 
ellu tasakaal. 

Looduse ühtsuse süm-
bolina on aias nelikannaku-
julised erakastid, mida saab 
Vanalinna aia kogukonna 
liige üheks aiandushooajaks 

rendile võtta. Esimesel aas-
tal on kaste üheksa ja huvi-
lisi küllaga ootelehel. Risti-
kujulist eesti rahvusmotiivi 
meenutavad Hildegardi ra-
vimtaimedega peenrakastid 
on aidanud kujundada maas-
tikuarhitekt Loona Põtter. 
Kastides on järgitud istuta-
misel sümmeetriat ja enamik 
maitsetaimedest on püsikud. 
Kõikidel taimedel on terven-
dav toime ja neid kannatab 
toidu või joogi sisse maitseks 
lisada. 

Pärandtaimedena on aia 
südamikku istutatud aptee-
giroosid ja lavendlipõõsad. 
Müüri äärde on rajatud lille-
aas ja kõrvitsapeenar. Vana-
linna aed osaleb kahe kastiga 
ka Põhjamaade ühisprojektis 
„1 m2 lina”. Aia kogukonnale 
kuulub taaskasutatud raa-
matute kapp, et oleks mõnus 
ilusa ilmaga aias lugeda. Ko-
gukond loodab väga, et ühis-
kond on niivõrd arenenud, et 
aia külastajad austavad nende 
rajatut, ei kipu taimi ega vilju 
endaga kaasa haarama ega 
raamatukappi tühjendama.

Kõiki aia- ja ajaloohuvilisi 
ning kindlasti teiste kogu-
konnaaedade liikmeid ooda- 
takse suve jooksul aeda. Sa-
muti oodatakse vanalinna 
elanikke aia kogukonnaga 
liituma, et vanalinlaste jaoks 
tekiks ühine roheline kogu-
nemiskoht, saaks müüride 
vahel elavate kivilinna ini-
mestega rohkem tuttavaks ja 
tuntaks rõõmu koos tegutse-

misest. 
Aias on kuni 1. oktoobrini 

igal kolmapäeval kella 16 ja 
18 vahel keegi aia initsiaato-
ritest lahkesti aiast ja taime-
dest huvilistega vestlemas.

Aias on juba toimunud 
rahvariiete tuulutamise üri-
tus, tai chi ja avamise puhul 
piknik.

Avalikud üritused Vanalinna 
aias:

22. juunil kell 17 räägitak-
se Hildegardi ürtidest köögi- 
ja söögitaimedena.

30. juunil kell 16 Tallinna 
Giidide Liidu, Kruiisituris-
mifrmade Liidu ja Eesti Tu-
rismifirmade Liidu liikmetele 
aeda tutvustav loeng, mille 
viib läbi kogukonna liige Anna 
Bogdanova. Eesmärk on tut-
vustada giidide kaudu aeda 
Tallinna saabuvatele välistu-
ristidele.

Suve jooksul toimuvad 
eesti keele ja prantsuse keele 
aiakohvikud ning palju muud 
põnevat. Täpsemat infot leiab 
Facebooki grupist „Vanalinna 
aia kogukond”.

17. septembril tähistatak-
se Hildegardi mälestuspäeva 
ja 29. septembril mihklipäeva, 
millega ühtlasi loetakse esi-
mene kogukondlik aiandus-
aasta lõppenuks.

Kohtumiseni aias!

Kadri Kroon
aia kommunikatsiooni 
eest vastutav isik

Alates 2018. aastast toetab Tallinna linn linnapõllumajandust, 
sh kogukonnaaedade arendamist. Ühiskondlikul algatusel 
rajatud avatud juurdepääsuga aias kasvatatakse 
dekoratiiv- ja tarbetaimi, korraldatakse huvitegevust ja 
veedetakse vaba aega.

Kesklinnas oli seni neli eraalgatuslikku kogukonnaaeda: 
Ameerika aed Uue Maailma asumis, Kadrioru seltsi 
kogukonnaaed Kollase tn ääres, Juhkentali seltsi Aafrika aed 
Püssirohu tänaval ja Tallinna Ülikooli kogukonnaaed Astra 
maja aatriumis. Vastrajatud Vanalinna aed on seega viies 
kogukonnaaed linnaosas. 

Ameerika aed (Kesklinn, Koidu 80) 
2019. aastal rajatud kogukonnaaed asub Koidu tänaval. Aed 
rajati Uue Maailma seltsi ja Tallinna linna ühisalgatusena.

Aafrika aed (Püssirohu tn 5) 
2019. aastal rajatud kogukonnaaed asub Juhkentali asumis, 
Võistluse ja Püssirohu tänava nurgal oleval haljasalal Kalevi 
staadioni läheduses. Oma nime on aed saanud Võistluse 
tänava ajaloolise nime järgi: aastail 1885–1955 kandis tänav 
Aafrika nime, viidates sealsetele tuiskliivaväljadele, mis 
meenutasid Aafrika kõrbe.

Kadrioru aed (Kollane tn 16) 
2020. aastal rajatud kogukonnaaed asub Kollase tänava 
haljasalal. Eestvedaja: Kadrioru selts. 

Tallinna Ülikooli aed (Narva mnt 29, Kesklinn) 
2019. aastal rajatud kogukonnaaed asub TLÜ Astra maja 
aatriumis. Aed loodi valdkonnaülese projektina erinevate 
erialade tudengite koostöös.
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PLANEERINGUD

Lennuki tänava, Liivalaia tänava, 
A. Lauteri tänava ja Maakri tänava 
vahelise kvartali detailplaneeringu 
ning detailplaneeringu keskkon-
namõju strateegilise hindamise 
aruande avalikustamine 

Kesklinna valitsus ja linna-
planeerimise amet avalikustavad 
ajavahemikul 30.06.-13.07.2022 
Tallinna linnavalitsuse 18.05.2022 
korraldusega nr 454 vastu võetud 
0,98 ha suuruse maa-ala kohta koos-
tatud Lennuki tänava, Liivalaia täna-
va, A. Lauteri tänava ja Maakri tänava 
vahelise kvartali detailplaneeringu 
(K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06455) 
ning koostöös keskkonna- ja kom-
munaalametiga OÜ Hendrikson & Ko 
poolt koostatud detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise (edaspidi ka KSH) aruande. 

Detailplaneering on koostatud 
eesmärgil liita Maakri tn 29 ja Len-
nuki tn 24 kinnistu ning osa Lennuki 
tn 26 kinnistust ja osa Liivalaia tn 
41 kinnistust kuni 50% elamumaa 
ja vähemalt 50% ärimaa sihtotstar-
bega krundiks ning määrata ehitus-
õigus moodustatavale krundile ühe 
kuni 36 maapealse ja 4 maa-aluse 
korrusega eluruumidega ärihoone 
ehitamiseks; muuta Lennuki tn 26, 
Liivalaia tn 39, Liivalaia tn 41 ja Liiva-
laia tn 43 kinnistute piire ja sihtots-
tarvet ning määrata kruntidel asu-
vate hoonete rekonstrueerimise või 
laiendamise ulatus ja tingimused; 
määrata A. Lauteri tn 7 ühiskondli-
ke ruumidega elamu ja A. Lauteri tn 
7c ühiskondliku hoone laiendamise 
ulatus ja tingimused. A. Lauteri tn 
7b, A. Lauteri tn 7a ja A. Lauteri tn 
7d kinnistute piire ei ole ette nähtud 
muuta ja uusi hooneid ei ole krunti-
dele kavandatud. Määratud on kõigi 
planeeritud alal asuvate kruntide 
kasutamise tingimused. 

Planeeritud maa-ala linnavo-
likogu 11. jaanuari 2001 määrusega 
nr 3 kehtestatud Tallinna üldpla-

neeringu kohane maakasutuse 
juhtotstarve on kesklinna segahoo-
nestusala, kuhu võib ehitada kõiki 
hooneid, välja arvatud keskkonda 
saastavaid ettevõtteid. Detailpla-
neering on kooskõlas Tallinna üld-
planeeringuga. 

Planeeritud maa-ala jääb linna-
volikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 
77 kehtestatud teemaplaneeringu 
„Kõrghoonete paiknemine Tallin-
nas” kohasesse Maakri kõrghoonete 
piirkonna 6. kvartalisse. Detailpla-
neering on kooskõlas teemaplanee-
ringuga „Kõrghoonete paiknemine 
Tallinnas“.

Detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegilise hindamise (edas-
pidi ka KSH) aruande on koostanud 
OÜ Hendrikson & Ko. KSH protsessi 
käigus viidi läbi eriuuringud potent-
siaalselt oluliste teemade täpsusta-
miseks, sh dendroloogiline hinnang, 
radoonitasemete uuring, liiklusuu-
ring, insolatsiooni uuring (õigus 
päevavalgusele), tuulekoridoride 
uuring ja hüdrogeoloogiline uuring. 
Alternatiivsete arengustsenaariu-
mitena ja lahendustena on KSH aru-
andes vaadeldud järgmisi põhimõt-
telisi variante: 1) 0-alternatiiv ehk 
detailplaneeringu rakendamisest 
loobumine ja planeeringualal ole-
masoleva olukorra säilimine, 2) va-
riant 1 - arendaja poolt kavandatava 
tegevuse (eskiislahenduse) elluvii-
mine, 3) variant 2 – lahendus, mil-
lega nähakse ette kõrghoone ning 
lisaks nähakse ette Liivalaia tn 39 ja 
41 kinnistute hoonestamist A. Lau-
teri tn 7 elamu kõrguste hoonetega 
ning A. Lauteri tn 7C hoonele ühe 
korruse peale ehitamist sihtasutu-
se Eesti Muusikafond saali tarbeks, 
3) variant 3 - lahendus, mille puhul 
kogu kvartal (va ehitismälestistega 
krundid) hoonestatakse A. Lauteri 
tänavale tüüpilise kõrgusega (5 kor-
rust) hoonetega. 

KSH käigus hinnati kavandatava 

tegevusega kaasnevaid välismõjusid 
järgmistes valdkondades: mõju lin-
naruumi kasutamisefektiivsusele ja 
kesklinna väärtustamisele, visuaal-
ne mõju, mõjud seoses võimalike 
tuulekoridoride tekkimisega, mõju 
insolatsioonitingimustele, mõju 
kultuuriväärtusele, mõju inimese 
sotsiaalsetele vajadustele ja varale, 
mõju liiklusele, välisõhu kvaliteet, 
müra häiring, radooniga seotud 
mõjud, põhjaveega seotud mõjud, 
mõju haljastusele, mõju linnustiku-
le ja jäätmeteke. Mõjude hindamise 
käigus anti ka hinnang kõigi varian-
tide võimalikule keskkonnamõjule 
ja tehti variantide võrdlus. Võrd-
lustulemusi kokku võttes järelda-
ti, et krunti arendades avalduvad 
selgemalt tuvastatavad positiivsed 
mõjud variantide 1 ja 2 (kõrghoone) 
puhul. Positiivne on mõju eelkõige 
linnaruumi funktsionaalsele ja ruu-
milisele mitmekesisusele, uue ava-
liku ruumi tekkimisele ja piirkonna 
kasutajate sotsiaalsetele vajadusele. 
Kõrghoone on kavandatud välja-
poole väärtustatud vaatekoridore 
Tallinna vanalinnale. Kui lähtuda 
eesmärgist arendada planeeritud 
ala vastavalt kesklinna kõrghoonete 
piirkonnas kehtivatele põhimõte-
tele, võib detailplaneeringu lahen-
dust pidada vastuvõetavaks, sellega 
kaasnevad mõningad positiivsed 
mõjud ning negatiivsed mõjud on 
leevendatavad. 

Detailplaneeringu ja KSH ma-
terjalidega saab 30.06.-13.07.2022 
tutvuda tööpäeviti Kesklinna valit-
suses aadressil Nunne tn 18, linna-
valitsuses aadressil Vabaduse väljak 
7, Tallinna planeeringute registris 
veebiaadressil https://tpr.tallinn.
ee/ (detailplaneering nr DP039200) 
ja https://www.tallinn.ee/est/
keskkond/Lennuki-lauteri-ksh. 
Avaliku väljapaneku jooksul on igal 
isikul õigus esitada ettepanekuid ja 
vastuväiteid planeeringu kohta.

Suvekuudel aitab inimesi taas Tallinna kiirabi jalgrattabrigaad 

Tallinlased tõid kogumisringidele ligi 27 tonni ohtlikke jäätmeid 

Juunis, juulis ja augustis ai-
tab vanalinna ja kesklinna 
piirkonnas inimesi taas Tal-
linna kiirabi jalgrattabrigaad, 
kes suudab rahvarohkes piir-
konnas abikutsele kiiresti ja 
operatiivselt reageerida.

Kiirabi jalgrattabrigaa-
di varustuses on olemas kõik 
vajalik nii lihtsamate kui ka 
keerukamate terviseprob-
leemide lahendamiseks, sh 
elustamiseks ja traumakäsit-
luseks vajalikud vahendid. Kui 
patsient tuleb viia haiglasse, 
kaasatakse sündmusele ka au-
tobrigaad.

Abilinnapea Betina Beški-
na sõnul on varasemad aastad 
näidanud, et kiirabi jalgratta- 

brigaadid on ennast igati õi-
gustanud ja kiiret abi on saa-
nud sajad inimesed. „Just kiirus 
ongi peamine eelis tavapärase 
kiirabi ees, seda eeskätt rah-
varohketes kohtades, kus kiir-
abiautol on keerulisem liiku-
da. Näiteks vanalinnas autoga 
igale poole ei pääsegi ja kõige 
kiiremini jõuab asjatundlik ja 
sageli ka elupäästev abi kohale 
rattaga,“ ütles Beškina.

COVIDi-eelsetel suvedel, 
kui linn oli veel turistidest tul-
vil, sai ühe hooajaga abi ligi 300 
patsienti. „Kohapeal aidati 85 
väiksema trauma või tervise- 
rikkega patsienti, haiglasse 
viidi 79 ja politseile anti üle 52 
patsienti. Abi vajasid peamiselt 

tänaval ja mujal avalikus ruu-
mis viibijad. Brigaad läbis pat-
rullides enam kui 8920 kilo- 
meetrit,“ täpsustas Tallinna 
kiirabi peaarst Raul Adlas ja 
lisas: „Loodan, et algav suvi 
möödub kõigil turvaliselt ja 
tervena, kuid meie meeskond 
on valmis reageerima, kui õn-
netus siiski juhtub.“

Liiklemiseks kasutab jalg-
rattabrigaad elektrirattaid, 
mis toetavad väntamist kiiru-
seni kuni 25 km/h. Akusid lae-
takse Tallinna kiirabi katusel 
olevatest elektripaneelidest –  
seega on tegu igati rohelise 
liikumisviisiga.

Kiirabi kutsumiseks tuleb 
helistada hädaabinumbrile 112.

Mai kolmandal ja neljandal 
nädalavahetusel tõi 1444 tal-
linlast kogumisringidele 26,5 
tonni ohtlikke jäätmeid, li-
saks annetasid inimesed kor-

duskasutusse 1,5 tonni kasu-
tuskõlblikke esemeid. 

Ohtlikke jäätmeid sai ära 
anda ligi 90 kohas üle linna 
ning seda võimalust kasutati 

väga aktiivselt. Lisaks said lin-
lased sel kevadel kogumisrin-
gidel uuele ringile saata korra-
likke asju, mida neil endal enam 
tarvis ei lähe. „Pikas plaanis ta-
hame linnaosades avada ring-
majanduskeskused, kus saab 
jäätmeid liigiti ära anda,“ ütles 
abilinnapea Joosep Vimm.

Kõigis linnaosades toimu-
nud kogumisringidel koguti 
ohtlikest jäätmetest kõige roh-
kem värvi-, laki- ja liimijäät-
meid, kokku 16,6 tonni. Elektri- 
ja elektroonikaseadmeid anti 
ära 5,6 tonni ning saastunud 
pakendeid kogunes 943 kilo-
grammi. 

Kogumisringidel tõi oht-
likke jäätmeid ära kokku 1444 
tallinlast, neist kõige roh-
kem Mustamäel 303 inimest. 
Koguseliselt toodi jäätmeid 
kogumisringile kõige enam 

Haabersti, Nõmme ja Pirita lin-
naosas. 

Linlastelt kogutud kasu-
tuskõlblikud esemed anti üle 
korduskasutusse suunamiseks 
Uuskasutuskeskusele. Kõige 
rohkem tõid linlased kordus-
kasutusse raamatuid ja riideid. 
Enim asju koguti Nõmme ja 
Haabersti linnaosast.

Ohtlikke jäätmeid saab üle 
anda Tallinna kuues ohtlike 
jäätmete kogumispunktis, neist 
kaks asuvad Kesklinnas: Wis-
mari 13 parklas ja Väike-Ranna- 
värav 6 parklas. Kogumispunk-
tid on avatud laupäeval ja pü-
hapäeval kell 10.00–15.00 ja 
suletud riigipühadel. Ohtlikke 
jäätmeid saab üle anda ka Tal-
linna jäätmejaamades Pärna-
mäel, Rahumäel, Pääskülas ja 
Paljassaares. 

Kasutuskõlblikke riideid, 

jalanõusid ja mänguasju saab 
igapäevaselt viia üle linna asu-
vatesse punastesse ja rohe-
listesse riiete konteineritesse. 
Muid kasutuskõlblikke esemeid 
(raamatud, nõud, aksessuaa-
rid, sporditarbed jms) saab viia 
Paljassaare jäätmejaama kor-
duskasutusruumi ja MTÜ Uus-
kasutuskeskus poodidesse ja 
kogumispunktidesse.

Info kogutavate jäätmeliiki-
de kohta on leitav Tallinna kodu- 
lehelt: https://www.tallinn.ee/
jaatmed. 

Arengustrateegia „Tallinn 
2035“ üks eesmärk on kujun-
dada Tallinn linnaks, kus hoo-
litakse keskkonnast, elatakse 
ressursisäästlikult ja tarbitak-
se ringmajanduse põhimõte-
test lähtudes. Ringmajanduse 
eesmärk on tagada puhtam, 
ressursitõhusam ja konkurent-

sivõimelisem majandus. Uus 
ringmajandussüsteem peaks 
kaasama kõiki sidusrühmi, pa-
randama koostööd ametiasu-
tuste, ettevõtete ja vabaühen-
duste vahel ning täiendama 
olemasolevaid võrgustikke. 

Kuigi ringmajandust seos-
tatakse kõige rohkem jäätme- 
korraldusega, puudutab see 
väga suurt osa inimeste igapäe-
vasest elust, pakkudes võima-
lusi vältida jäätmete ja heitmete 
teket ning vähendada ressurs-
side kasutamist ja oma tege-
vuse keskkonnamõju laiemalt. 
See tähendab muu hulgas mõt-
tetu tarbimise vähendamist, 
tarbimise ümberkujundamist, 
loobumist toodetest, mille val-
mistamisel ei ole kasutatud 
korduv- või taaskasutatavaid 
ressursse, ning muid käitumus-
likke muutusi.

Tallinn tunnustas eeskujulikke restaureerimistöid
Linnaplaneerimise amet tun-
nustas mullu eeskujulikult 
restaureeritud ja korrastatud 
ajalooliste hoonete omanikke, 
projekteerijaid ja ehitajaid.

Tallinna abilinnapea Madle 
Lippuse sõnul on tunnustust 
väärt kõik omanikud, kes on 
ette võtnud ajaloolise hoone 
korrastamise. „Restaureeri-
mine vajab hoonete omani-
kelt suuremat teadlikkust ja 
teadmisi, hoolimist ja sageli 
ka täiendavat rahalist panust. 
Seda enam on rõõm näha, kui 
paljud selle töö siiski ette võta-
vad ja jõuavad tõesti suurepä-
raste tulemusteni,“ ütles Lip-
pus. „Ehituspärandi hoidmine 
ja arendamine on oluline ühise 
kultuurimälu säilitamiseks, li-
saks panustavad nii miljööalad 
kui ka mälestised mõnusama 
linnaruumi loomisse.“

Tunnustatud töödest on 
kuni 6. juulini Vabaduse välja-
ku jalakäijate tunnelis avatud 
fotonäitus. 

„Ajalooliste hoonete res-
taureerimine on aeganõudev 
protsess, milles on väga tähtis 
osa projekteerimisel ja järele-
valvel, et hoone väärtust loo-
vad detailid kaduma ei läheks,“ 
ütles linnaplaneerimise ameti 
muinsuskaitse osakonna juha-
taja Boris Dubovik.

Peapreemiaga tunnus-
tati vanalinnas asuva Lai 11 
korteri omanikke interjööri 
eeskujuliku restaureerimi-

se ja maalingutega raidde-
tailide konserveerimise eest. 
Viimistlusuuringute käigus 
tulid ajaloolises korteris ilm-
siks keskaegsed raiddetailid ja 
maalingud, mis konserveeriti 
ja eksponeeriti. Maalingute ja 
raiddetailide eeskujuliku kon-
serveerimise eest tunnusta-
takse ASi KAR-Grupp, inter-
jööri restaureerinud Meisel 
Ehitus OÜd ja eeskujuliku 
muinsuskaitselise järelevalve 
teostamise eest Tiina Linnat. 

Preemiaga tunnustati kol-
me hoone omanikke: eesku-
juliku restaureerimise eest 
pälvisid tunnustuse Nõmme 
miljööala Raudtee 89 elamu 
fassaadid, Sõlme 6 hoone fas-
saadid, ajaloolised aknad ja 
välisuksed ning Süsta 9 korter- 
elamu fassaadid. 

Tänukirjadega tunnustati 
Rahukohtu 1 peahoone tervik-
liku restaureerimise eest riigi- 
kantseleid ja Riigi Kinnisvara 
ASi, tööde tegijat Oma Ehitaja 
ASi ja muinsuskaitselise järele-
valve teostajat Aleksandr Pan-
telejevit. 

2021. aastal jätkusid res-
taureerimistööd kolmes ki-
rikus. Restaureeriti Oleviste 
kiriku lõunakabeli raidaknad 
ja peaportaal koos uksega ning 
Tallinna Toomkiriku kantselei 
sai restaureerimisega tagasi 
oma ajaloolise ilme. Mullu jõu-
dis lõpule Kaasani kiriku (Liiva-
laia 38) restaureerimine. 2021. 

aastal restaureeriti ikonostaas 
ja ikoonid. 

Esiletõstmist vääris Kuns-
tikonservaator OÜ läbiviidud 
Lai 22 hoone fassaadide ees-
kujulik viimistlusuuring.

Tallinna linn toetab kul-
tuurimälestiste, vanalinna 
muinsuskaitsealal ja miljöö-
väärtuslikel hoonestusaladel 
paiknevate hoonete ning üld-
planeeringus väärtuslikuks 
määratud ehitiste säilitamist 
iga-aastase restaureerimistoe-
tusega. 

Toetust antakse ehitiste, 
sh detailide restaureerimiseks, 
konserveerimiseks ja algsel 
kujul taastamiseks. Tänavu oli 
restaureerimistoetuste eelar-
ve 300 000 eurot ja amet ra-
huldas 24 taotlust, sealhulgas 
katuste, konstruktsioonide, 
fassaadide ning avatäidete res-
taureerimist ja taastamist. 
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Keskaja päevad tulevad taas!
Need toimuvad 7.-10. juulini 
Raekoja platsil ja Niguliste ki-
riku ümbruses.

„Seisan oma vabadel jalga-
del, ei ole vangis ega seotud 
ja vannun kõrgeaulisele Raele, 
Tallinna linnale ja tema sündi-
nud ja sündimata elanikkonna-
le, välis- ja sisemaal, enesele ja 
omastele, sündinuile ja sündi-
matutele, et tahan oma kaupa 
ausalt müüa.“ 

Sellist turuvannet kuuleme 
me ilmselt taas 7. juuli õhtul 
Raekoja platsil, mil keskaja tu-
rulised oma turuvande anna-
vad.

Eesti Rahvakunsti ja Käsi-
töö Liidu korraldatavate tra-
ditsiooniliste keskaja päevade 
südameks on muidugi Raeko-
ja platsi keskaja turg. Lisaks 
ostule-müügile on siin roh-
kelt  meistrikodasid, kus huvi-
listel võimalus ise kaasa lüüa 
ning meistrite tegemisi jälgida. 
Kohal on kangatrükkalid, kalli-
graafid ja keraamikud. 

Samuti saab platsil päe-
vade jooksul kuulata-vaadata 
Hopneri Maja eestvedamisel 
kohale kutsutud lustilisi ränd-
näitlejaid, meelt kosutavaid 
muusikuid, tantsijaid ja laul-
jaid. Muusikalist kaugemat 
külakosti pakub ansambel 

Bordó Sárkány Ungarimaalt, 
kes siinsetele keskaja sõpra-
dele väga tuttavaks ja armsaks 
on saanud ja kes oma nakata-
va temperamendiga ka kõige 
tagasihoidlikumad eestlased 
tantsima paneb. Ansambel 
rõõmustab meid lausa kolmel 
järjestikusel päeval.

Erilist tähelepanu tasuks 
külastajal pöörata ka keskaja 
päevade avamisele, mis Viru 
väravate juurest 7. juulil kell 
17.30 rongkäiguga Raekoja 
platsi hakatuse saab. Seekord 
on platsil oodata tõesti uhkeid 
üllatusi. 

Avatseremooniale järgneb 
õhuvaatemäng „Magnificent“ 
– see on suurejooneline õhu-
komejantide vaatemäng maa 
ja taeva vahel peadpööritavas 
kõrguses. Naer, vaimustus ja 
vaimustatus lubatud nii suure-
le kui väiksele. Tegijad: Grete 
Gross, Laura Kivistik, Ile Poi-
kela.

Ja kui ilm meid soosib, siis 
kõnnib maa ja taeva vahel 35 
meetri kõrgusel Raekoja ja  
Pühavaimu kiriku tornide vahel, 
tehes sellega enneolematu ette- 
aste, maailma üks parimaid 
slacklinereid Tauri Vahesaar!

Keskaja külas, Nigulis-
te kiriku esisel platsil leiab 

just arhailisi käsitöötehnikaid 
tutvustavaid meistrikoda-
sid. Külas töötavad külg külje 
kõrval paadimeistrid, sepad, 
lontmaakrid, ehtesepad, par-
kalid, kangakudujad, ketra-
jad, paelapunujad, nõelujad, 
seebimeistrid ja taimetar-
gad. Üksteist toetatakse nagu 
külaühiskonnas ikka. Vilgas 
külaelu on ehe, lisaks vilunud 
meistrite uhkele käsitööle saad 
siin kogeda lõhnu, maitseid, 
osavuse ning nutikuse proo-
vile panna. Niguliste mäe laste 
alal saab õppida rüütlikombeid 
läbi mõõgavõitluse ning 
osavusmängude. Avatud on  
viburada.

Laupäeval, 9. juulil kell 12 – 
16 leiab aset rüütliturniir, kus 
tõsised mõõgahoidjad võist-
luse kolm kolme vastu korral-
davad. Siiagi on oodata rüüt-
liisandaid maade ja merede 
tagant, et selgitada parimast 
parim ja osavaimast osavaim! 
Korraldab ajaloolise võitluse 
klubi Nordburg.

Ekskursioonide rikkalikus 
programmis on palju sisulist 
ja huvitavat – saame teada eri-
nevate ajaloolaste ja giidide 
juhendamisel keskaegse linna 
värvikast elu-olust, uudistame, 
miks oli Tallinn õllelõhnaline, 

heidame pilgu gildide ja tsunf-
tide maailma, piilume kesk-
aegsesse ravitsejate ilma ja 
uurime ka tolleaegsete maius-
tusete kohta. Jaak Juskega eks-
leme Toompeal ja on kuulda, et 
Toompea ringkäikudega liitu-
vad ka keskaegsed rändnäitle-
jad - tegelased aegade tagant!  

Hingele kosutavat õhtut 
tõotab ka Kristjan Üksküla – 
Peeter Klaasi ühisloomingus 
sündiv Shakespeare´i sonetti-
de ja ajastu muusika kava “Nii 
nagu lained ulgumerelt randa” 
Dominiiklaste kloostri hoovis 
9. juuli õhtupoolikul. 

Vaimutoidu kõrval kosutab 
kõhtu ikka meie hea Olde Han-
sa, kes keskaja päevade puhul  
8. juulil ühe erilise pidusöö-
mingu korraldab.

Paljut saab linnarahvas 
niisama uudistama tulla, aga 
mõnda erilisemasse paika pää-
suks tuleb ka sissepääsupilet 
soetada.

Täpsem info www.medie- 
valdays.ee

Täname toetajaid: Tallinna 
linna, Eesti Kultuurkapitali ja 
rohkeid koostööpartnereid!

Peakorraldaja: Eesti Rahva-
kunsti ja Käsitöö Liit.

Kultuuriprogramm:  Hop-
neri Maja 

Suvised lasteetendused
Ka sel suvel saavad lapsed Kesklinna  

parkides tasuta lasteetendusi nautida.  
Kõik etendused algavad kell 11, kuid  

toimumispaik on iga kord erinev.

Sandra Lange esitab teatritükki  
“Sinitriibuline unistus” 17. juulil Lembitu pargis,  

7. augustil Vaikses pargis ja  
28. augustil Lastekodu tn 32 perepargis.

Tallinna Haridusamet ning Tallinna Kultuuri- ja 
Spordiamet korraldavad terve suve jooksul noortele 
mitmesuguseid TASUTA treeninguid.

JALGPALLITREENINGUD 
esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 14–16  
Südalinna Kooli staadionil

(Treeninguid viib läbi Tallinna Kalevi Jalgpallikool)

TÕUKERATTATREENINGUD 
kolmapäeviti kell 14-15 Koidu skatepargis

(Treeninguid viib läbi MTÜ Keerdtrepp.)

KORVPALLITREENINGUD  
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15–16.30  
Snelli staadioni väliväljakul

(Treeninguid viib läbi Training For The Game) 

VÕRKPALLITREENINGUD   
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 14–16  
Ingliranna väliväljakul

(Treeninguid viib läbi Tallinna Võrkpalliklubi) 

Rohkem infot leiad haridusameti ning  
kultuuri- ja spordiameti Facebooki lehelt.

Sporditrennid 
noortele

Fotografiska – suur nii väljast kui seest 

Arhitektiuurimuuseum näitab linnade peatänavate muutumisi

Fotografiska maja Telliskivi 
südames on juba kaugele näha. 
Rahvusvahelises fotomuuseu-
mis kohtuvad maailmatasemel 
fotokunst, aus ja maitsev toit 
ning avatud mõtteviis.

Rootsist alguse saanud Foto- 
grafiska Tallinn tähistas 17. juu-
nil kolmandat sünnipäeva.

“Oleme vaid kolm aastat 
vanad, aga see aeg on olnud 
intensiivsem, kui arvata oleks 
osanud või soovinud. Esimesse 
poolde aastasse jäi Fotografiska 
käivitamine, mis viis meid ra-
ketina kõige külastatavamaks 
majaks linnas. Sellele järgne-
nud COVIDi kaks aastat tegid 
aga meid ettevõtte ja tiimina 
tugevamaks kui varem. Täna 
tunneme uhkust ja põnevust, et 
saame pidada kolmandat sün-
nipäeva, vaadates ootusäre-
valt tulevikku,” kommenteeris 
Fotografiska Tallinn tegevjuht  
Margit Aasmäe. 

Ta lisas: “Oleme väga tä-

nulikud kõigile, kes meid on 
siiamaani omaks võtnud. Loo-
dame, et leiame oma tegemis-
tega – olgu need maailmatase-
mel näitused, sellega kaasnev 
ürituste programm või parim 
jätkusuutlik toiduelamus meie 
restoranis, kohvikus või üri-
tustel – jätkuvalt tee paljudeni, 
sest tahame ka edaspidi olla 
kõige inspireerivam kokkukäi-
misekoht linnas.”

Lühikese, kuid samas väga 
tegusa aja jooksul on maja näi-
tusesaalide seintel näidatud 
mitmete maailmakuulsate fo-
tograafide töid. Kunstnikke va-
litakse nende tööde kvaliteedi, 
aga ka visiooni ja sõnumi järgi, 
hoides teemade spektri laiana. 
Fotografiska soov on näidata 
külastajatele elu mitmekesi-
sust ja kutsuda inimesi vaata-
ma ka “nurga taha”. Olgu need 
siis Bryan Adamsi jõulised ja 
intiimsed portreed meelelahu-
tus-, moe- ja kunstimaailmast; 
Jimmy Nelsoni austusavaldus 
inimkonnale, viies vaataja era-
kordsele rännakule maailma 
kaugeimatesse paikadesse või 
Arno Rafael Minkkineni ainu-
laadsed mustvalged fotod –  
kummardus inimese ja loodu-
se suhtele; Sebastião Salgado 
kõnekad fotod, mis hoiavad 

elus legendi maailma suurimast 
kullakaevandusest Brasiialias 
või Tom of Finlandi ikoonilised 
tööd.

Näitused vahelduvad iga 
kolme kuu tagant. 

Neli uut näitust 
Rootsi kunstnike duo Cooper 
& Gorfer visuaalselt võimas 
“Nende volditud seinte vahel, 
Utoopia”. Sõdadest ja kliima-
muutuse kõikehõlmavatest 
mõjudest põhjustatud humani-
taartragöödiad tekitavad mõõt-
matuid rändelaineid ja kannatusi. 
Kunstnikud on aastaid interv-
jueerinud ja kuulanud naiste 
lugusid, kelle elud on sunnitud 
rände tagajärjel purunenud. 
Pixy Liao näituse “Su pilk 
kuulub mulle” fotod portre-
teerivad mehe ja naise vahe-
list ebatavalist dünaamikat. 
Carla Gannise teos “Emoji – 
naudingute aed” on digitaal-
ajastu versioon maalikunstniku 
Hieronymus Boschi üle 500 
aasta vanusest meistriteosest,   
„Maiste mõnude aia“ triptüh-
honist.

Frank Ockenfels 3: rohkem 
kui kolme aastakümne jooksul 
on ta oma kaameraga jäädvus-
tanud näitlejaid, muusikuid ja 
Hollywoodi tegelasi. Tema kaa-

mera ees on olnud näiteks Nir-
vana, David Bowie, David Lynch, 
Angelina Jolie, George Clooney, 
Natalie Portman, Willie Nelson, 
No Doubt, The Strokes ja paljud 
teised tuntud nimed. Kunstnik 
otsib sageli seda, mis kaldub 
kõrvale normist, ootuspärasest 
või ilmselgest, lähenedes oma 
subjektidele mängulisuse ja 
spontaansusega.

Fotografiska toidukultuur 
on kantud „Kestliku naudin-
gu” ideest, kus kontseptsiooni 
keskmes on jätkusuutlik toidu 
valmistamine kohalikust toor-
ainest. Restorani Fotografiska 
peakokk Peeter Pihel otsib pü-
hendumisega võimalusi toime-
tada 0-kulu põhimõttel.  

Sellest vähesest, mis toidust 
alles jääb, saab kompost, mis 
läheb ringiga tagasi talunikele. 
Eesmärk inspireerida teadliku-
mat maailma seab omamoodi 
väljakutseid, kuid restoranile 
omandatud Michelini roheline 
tärn kinnitab, et teeme õiget 
asja ja hästi! 

Fotografiska sõprade ring 
on lai ning majas toimub alati 
midagi. 

Eesti Arhitektuurimuuseum 
kutsub osa saama põnevast 
ja palju mõtlemisainet pak-
kuvast näitusest „Linnapilt. 
Tallinna, Tartu ja Pärnu pea-
tänavad“.

Näitus toob vaatajani kolme 
Eesti linna kesksete tänavate ja 
väljakute muutumise viimase 
pooleteise sajandi jooksul – ala-
tes ajast, kui fotograafid jääd-
vustasid esimesed meieni jõud-
nud linnavaated. Nende kolme 
linna valik on osalt subjektiivne, 

sest erinevalt näiteks Narvast 
või Rakverest on näituse koos-
taja Tallinna, Tartut ja Pärnut 
kujutava ajaloolise fotopäran-
diga põhjalikult tuttav. Tallinna 
vaated hõlmavad kaht keskset 
linnaväljakut – Viru ja Vabaduse 
väljakut – ning neid ühendavat 
kaht tänavat (Pärnu maantee ja 
Estonia puiestee).

Tallinna puhul keskendub 
näitus südalinna väljanäge-
misele enne selle ilmet prae-
guseni kujundavate hoonete 

püstitamist. Seega peaks näitus 
pakkuma külastajatele tublisti 
avastamisrõõmu. 

Nõukogude Eesti aegsed 
fotod, mis vanemas vaatajas 
nostalgiat võiksid tekitada, on 
valikust pigem välja jäänud. 
Kõik tänapäeva fotod on viima-
se 12 aasta jooksul teinud näitu-
se koostaja Aare Olander.

Tartu vaated on kesklinna 
alast, mis jääb Raekoja platsi, 
Emajõe ning praeguse Riia ja 
Ülikooli tänava vahele. Pär-

nu vaated ulatuvad väljakust 
praeguse Endla teatri ees aja-
loolise Endla teatri esise väl-
jakuni. Põhirõhk on pandud 
võimalikult vanadele, kuid 
kvaliteetsetele fotodele, vali-
des sellised, mida pole varem 
arvukalt publitseeritud (kui 
üldse). Nii Tartus kui Pärnus 
(vähem ka Tallinnas) muutsid 
1941. ja eriti 1944. aasta sõja- 
purustused näitusega hõlma-
tavaid piirkondi peaaegu tund-
matuseni.

Karin Saar
Fotografiska Tallinn 
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Mis ühendab kuulsuse narre, üldlaulupidu ja loomaaeda?

Tallinn korraldab linnaruumifestivali „Tulevik on täna/v!“

Vastus on lühike ja käänu-
line: neid ühendab Rohelise 
aasa nimeline tänav Kadri- 
orus. See tänav ning selle lähi- 
ümbrus peidavad mitmeid 
põnevaid seiku Tallinna kul-
tuuriloos.

1880. aasta juunis toimus 
üldlaulupidu esimest kor-
da Tallinnas, kuid mitte veel 
laulväljakul, vaid Kadriorus, 
praeguse Rohelise aasa tänava 

piirkonnas. Täpset asukohta 
meenutab täna mälestuskivi 
Köleri tänava Rohelise aasa 
poolses otsas (1). Ka 1923. aas-
tal toimunud iseseisva Eesti 
esimene üldlaulupidu toimus 
taas Rohelise aasa ääres. Se-
dakorda aga paigas, kus kolm 
aastat hiljem avati Kadrioru 
staadion (2).

Roheline aas 3 on aga ol-
nud koduks Eduard Vildele (3). 

Ta elas selles majas aastatel 
1927-1933 ning täna asub seal 
tema majamuuseum. 

Teisel pool teed, Roheli-
se aasa kurvi peal oli aga ühe 
Eesti legendaarseima telela-
vastuse võttepaik. Teise tun-
tud Eduardi – Eduard Born- 
höhe – loodud kuulsuse nar-
ride Jaan Tatika ja Saalomon 
Vesipruuli kodud asusid 1982. 
aastal valminud telelavastuses 

just seal, tänaseks lammuta-
tud puumajades (4). 

Rohelise aasa lõppu jõudes 
viib värskelt renoveeritud Il-
vesesild üle Laagna tee Lasna-
mäele. See sild tähistab paika, 
kus aastatel 1939-1983 asus 
Tallinna loomaaed (5).

Roheline aas on väike, aga 
kõnekas tänav. Selle ajaloost 
räägib ka vastavatud infotah-
vel tänava alguses. 

Tallinn kutsub kõiki 18. ja 19. 
augustil Rävala puiesteele 
linnaruumifestivalile „Tu-
levik on täna/v“, kus fooku-
sesse tõstetakse pealinna 
linnaruum, kliimaküsimused 
ja Tallinna tulevikuperspek-
tiivid. 

Linnavolikogu korraldata-
va ürituse taustast rääkides 
ütles volikogu esimees Jevge-
ni Ossinovski, et festivali näol 
on tegemist eksperimendi-
ga, mille abil näitlikustatakse 
seda, kui mitmekülgne võib 
olla elu, kui tänavatele mahu-
tada lisaks autodele ka inime-
sed koos kaasakiskuva prog-
rammiga. 

„Katsetame koos elanikega 
tänavaruumi erinevaid palgeid 
ja saame näha, millist mõju 
omab tänavate teadlik sulge-
mine, elanike kaasamine ning 
aktiivne osalemine linnaelus,“ 
rääkis Ossinovski. „Meie ees-
märgiks on arengud Tallinna 

linnaruumis veerema lükata ja 
muutustele hoogu anda,“ too-
nitas volikogu esimees.

Festivali vajalikkusest kõ-
neldes ütles Ossinovski, et 
Tallinnas peab senisest roh-
kem hakkama rõhku panema 
keskkonnateadlikele valikute-
le ja lähenemisviisidele. Lin-
naruumifestival on hea viis 
olulisi teemasid lähemale tuua 
ning seda nii linnarahvale kui 
-juhtidele. Sündmuse toimu-
mispaigaks ja fookuseks on 
valitud südalinna tänav just 
suunamaks tähelepanu as-
jaolule, et aina suurenev au-
tostumine Tallinnas ei ole jät-
kusuutlik, vaid see süvendab 
keskkonnareostust, vähendab 
elurikkust ja mõjub halvasti 
inimeste tervisele.

Festival kutsub kõiki: 
mudilastest eakateni
Festival „Tulevik on täna/v“ 
on suunatud kogu linnarah-
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Lorenz Heinrich Petersen, Roheline aas 
Kadriorus. 1870, AM _ 6987 G 870, Eesti 

Ajaloomuuseum SA

Kuulsuse narrid: Jaan Tatikas - U. Kibuspuu,  
Saalomon Vesipruul - J. Krjukov 
ETMM _ 11394 T 561:2/15:23, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 
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Tuletõrje teatejooksu 
start Kadriorus  
1950. aastatel,  
TTM _ F 13599, Eesti 
Tuletõrjemuuseum. 
Taamal kurvi 
peal paistavad 
telelavastusest tuntud 
Tatika ja Vesipruuli 
majad.

vale, kutsudes osalema kõi-
ki Tallinna elanikke lastest 
pensionärideni. Toimuvad 
erinevad vestlusringid, töö-
toad, kontserdid, ruumieks-
perimendid ning palju muud 
põnevat. Lisaks saab vaadata 
öökino ja osaleda ekskursioo-
nidel. Festival on külastajatele 
tasuta.

Linnaruumifestival püüab 
inimesi kõnetada mitmel eri-
neval viisil. Üks kõlavaid sek-
kumisi linnaruumis on tasuta 
tipptunnikontsertide korral-
damine festivalialal, et panna 
inimesi tööpäeva lõpus kohe 
koju vuhisemise asemel pea-
tuma, muusikat nautima ja 
tänavaruumi tajuma. Täna-
valaval saab kuulata nii EiK-i 
koos Maris Pihlapi ja Mattias 
Tirmastega kui ka Robert Lin-
na ja Marten Kuninga ülesas-
tumisi.

Programmis on mõeldud  
ka pere kõige pisematele, kel-

lele pakub harivat meelela-
hutust loovuslabor VIVISTOP. 
Loovuslabori juhendamisel 
tekib sündmusele mängi-
ma kutsuv installatsioon, mis 
õhutab lapsi avastama, orga-
niseeruma ning probleemide-
le iseseisvalt loovaid lahendu-
si otsima. 

Tähelepanuta ei jää ka 
ümberkaudsed tänavad ja 
hooned. Ürituse raames on 
võimalik koostöös välisminis-
teeriumiga külastada minis-
teeriumi „kilukarbisaali,“ kuhu 
sai linnarahvas viimati külla 
minna 2013. aastal. Külaskäigu 
kohta selgub lisainfot sünd-
muse lähenedes, ent kalend-
ritesse tasub festivalipäevad 
igal juhul juba kirja panna!

Saab nii kaasa mõelda 
kui tegutseda!
Lisaks meelelahutuslikule 
programmile, on „Tulevik on 
täna/v“ raames toimumas 

ka terve hulk kaasahaaravaid 
arutelusid, kuhu kutsutakse 
linnakodanikke kaasa mõtle-
ma ja tegutsema.

Näiteks võetakse abilin-
napea Madle Lippuse eest-
vedamisel luubi alla süda-
linna laste koolitee ja viisid, 
kuidas seda ohutumaks ning 
mugavamaks muuta. Samuti 
arutletakse koos ettevõtjate-
ga jätkusuutliku ettevõtluse 
tuleviku ja vormide üle, ko-
gukonnaalgatus Elav Tänav 
arutleb linnakeskkonnas piir-
kiiruste alandamise eri tah-
kude teemal ning räägitakse 
ekstreemspordikultuurist lin-
nas.

Paralleelselt aruteludega 
saab käed külge panna ka eri-
nevates töötubades, kus lei-
dub tegevust nii suurtele kui 
väikestele. Näiteks saab luua 
endale päris oma aknalauaaia 
ja tutvuda rühmituse Fridays 
for Future loodud vertikaal-

aiaga. Peale selle tutvustavad 
noored kliimaaktivistid män-
gulisel viisil kliimamuutustega 
seotud teemasid. Veel saab 
katsetada oma oskusi jäät-
mete sorteerimise mängus ja 
vaadata Eesti Kunstiakadee-
mia magistritudengite linna-
ruumiteemalist näitust.

Kui ka sina leiad, et Tallin-
na linnaruum võiks olla palju 
enamat kui pelgalt liikumis-
trajektoor punktist A punkti 
B, siis anna oma panus ja tule 
kindlasti kohale!
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Tallinna merepäevad toimuvad sel aastal augusti lõpus
Ahoi! Tänavused Tallinna 
merepäevad toimuvad 25.-28. 
augustini juba traditsioonili-
selt neljas sadamas: Vanasa-
dama kruiisialal, Lennusada-
mas, Noblessneri sadamas ja 
Haven Kakumäel.

 14. korda aset leidev Eesti 
suurim mere- ja perepidu on 

sel aastal ühe päeva võrra pi-
kem – algab juba neljapäeval 
Läänemere päevaga, mis on 
keskendunud meie kõigi ühi-
se mere mitmekesisusele ja 
väärtustele. 

Avakontsert toimub sel 
korral reedel Lennusadamas 
ja Eesti ühe erilisema mälu-

asutuse Meremuuseumi kõr-
val, mis tänavu tähistab oma 
10. aastapäeva.  Publiku ette 
tuuakse aastaid unustuses ol-
nud filmimuusika kontsert so-
listide Hanna-Liina Võsa ja Ivo 
Linna ning Tallinna politsei- 
orkestri esituses. Meeleolu-
kaid artiste jagub loomulikult 

ka muudele päevadele.
Laupäev on ajalooliselt ol-

nud merepäevade kõige pub-
likurohkem päev ning sel aas-
tal kattub see ka muinastulede 
ööga. Lõkked süüdatakse pea 
kõigis merepäevade sadama-
tes. Kindlasti saab sõita me-
repäevade üheks suurimaks 

atraktsiooniks kujunenud me-
retaksoga – kiirkaatriga, mis 
viib Lennusadamast Vanasa-
damasse vähem kui 5 minu-
tiga. 

Pardale saab astuda ja 
Tallinna lahele sõitma min-
na Eesti oma, Soome ja Läti 
purjelaevadega. Lisaks tuleb 

Helsingist kohale õlireostuse 
tõrjelaev. 

Pühapäeval, merepäevade  
viimasel päeval, on kõigil või-
malus vingele purjelaevade 
paraadile kaasa elada ja miks 
mitte mõne aluse pardal ka ise 
selles osaleda. Kohtume mere- 
päevadel!

Pealinnas toimub suvel ohtralt noortefestivale
2. juulil kell 11-17 on kõik 
Tallinna noored oodatud 
Ingliranna noortefestivalile, 
kus lisaks merekohinale ja 
rannaliivale ootavad kaasa-
haaravad rütmid ja põnevad 
tegevused.

Festivali programm pa-
kub nii sportlikke tegevusi ja 
kunsti kui ka võimalust niisa-
ma rannamelu nautida. Oma 
oskusi saab proovile panna 
rannavõrkpallis, tänavakuns-
tis, SUP lauaga sõitmises ja 
zumba trennis. Lisaks saavad 

soovijad osa võtta ka oma 
keharaskusega treeningust. 
Kogu üritus ja tegevused on 
TASUTA! Ingliranna noorte-
festivali korraldavad linna ha-
ridusamet ja Kesklinna noor-
tekeskus.

Kokku toimub suve jook-
sul Tallinnas üheksa noor-
tefestivali, mille fookuses on 
ekstreemsport, tänavakunst 
ja -tants ning muusika.

„Noorte suvepuhkus peab 
olema võimalikult põnev. Mul 
on hea meel, et juba mitmen-

dat aastat mõeldakse ka neile 
noortele, kes veedavad suve 
linnas. Festivalide korralda-
mine Tallinna viies linnaosas 
tähendab, et üritused tule-
vad noortele peaaegu et koju 
kätte,“ ütles abilinnapea Va-
dim Belobrovtsev. „Ühtekok-
ku toimub üheksa eriilmelist 
festivali, kust leiab nii loovust, 
ettevõtlikkust kui meeskon-
natööd toetavaid tegevusi ja 
ka rohkesti meelelahutust, 
mida noored suvelt kindlasti 
ootavad.“

Teised noortefestivalid 

9. juulil Põhja-Tallinna 
noortekeskuses ja Kase 
pargis,
4. augustil Mustamäel Vilde 
pargis,
12. augustil Põhja-Tallinnas 
Kari pargis,
27. augustil Lasnamäel Kivila 
pargis,
28. augustil Haabersti 
skate-pargis,
3. septembril Kesklinnas 
Vabaduse väljakul.

KODULINNA MAJAS
Kodulinna majas on ikka niimoodi olnud, et pärast va-
nalinna päevi me suurt midagi ette ei võta ja hooaega 
alustame tõsiselt taas septembrikuu esimesel laupäe-
val “Heliseva linnamüüriga”. Tänavu teoks saav on juba 
üheksas. 

Alustame kell 10 endises Karja väravas Tallinna Muu-
sikakooli akordioniõpilaste esinemisega ja lõpetame kell 
21 Hellemanni tornis Helin Mari Arderi lauludega. Vahe-
peal on veel 26 peatust erinevate tornide juures mõne 
koori, ansambli, suure orkestri, dueti või solisti kuulami-
seks. Täpsema kava anname teada augustikuu keskel.

Linnamüürile on võimalik Nunnatorni kaudu minna 
iga päev (v.a neljapäev) kell 10-19. Iga kuu teisel ja nel-
jandal pühapäeval soovitame kella 12-ks minna Nunna-
torni viimasele korrusele. Seal õpetab Maimu Johannson 
rahvusliku paela punumist ja nii saate ise teha toreda 
kingituse headele tuttavatele ja eneselegi tarbeks võtit, 
lugemisjärge või midagi muud hoidma.

Majas on mõnda aega veel üleval näitus “Vanalinna 
päevadega seotud asju mitmest ajast”. Vanalinna päevade 
ajal pani Tallinnas elav aserbaidžaani kunstnik Rovshan 
Nur maja ette müürile paberid, akvarellid ja pliiatsid ning 
julgustas lapsi joonistama just seda, mida nad selles õues 
nägid ja joonistada tahtsid. Ja nii tekkisidki pildid – kellel 
Issanda Muutmise kiriku tornist, kel muru seest välja tur-
ritavast võilillest, kellel suure puu otsas istuvast linnust. 
Osa nendest piltidest on väikese väljapanekuna kõigile 
vaadata. 

Suures saalis suvel midagi ei toimu, panime sinna taas 
üles mitu lauda igasuguse pudi-padiga ja nimetasime 
selle retrotäikaks. Pruugitud raamatuid olematu hinnaga 
on ka kuhjade viisi müügiks, Setumaalt saadetakse Uma 
Meki nime all igasuguseid mahetooteid. Kui juulikuu juh-
tub vihmane olema ja imetoredatel välilaudadel pinksi 
mängida ei saa, võite meile tulla ja kivisaali laual mängida. 

“Väärtuse” sarja tutvumiskäikudega alustame sep-
tembrikuu algul, ent pole võimatu, et mõne teemaga juba 
ka augustis. Aga anname sellest siis teada oma FB lehel.

Väga sooviks, et suvi oleks soe ja päikeseline ning et 
maailm ja meie endi elu rahulikumaks muutuks. Siis pea-
me paremini eesootavale külmale ja keerulisele sügistal-
vele vastu.

Kõike kaunist!

Tiina Mägi 

Kesklinna noortekeskuses
Maikuus tähistati Kesklinna 
noortekeskuses nii Tallinna 
kui Euroopa päeva, toimus 
legolabor ning Tiktoki võist-
lus, samuti sai mitmel moel 
kokata. 

Paaril korral käisime meie 
keskust ja tegevusi tutvusta-
mas Ukraina noortele laevas, 
mis on sõjapõgenike ajutine 
elupaik. Mängisime, õppisime, 
vestlesime ja lihtsalt veetsime 
koos lõbusasti aega. Osalejaid 
oli mõlemal korral sadakond! 
Tänu sellele on ka meie kes-
kuses Ukraina noorte arv aina 
kasvanud ja selle üle on meil 
vaid hea meel.

Vabatahtlike klubi jätkab 
tööd ja kasvatab liikmete arvu. 
Noored vabatahtlikud osalesid 
„Teeme ära“ talgupäeval Järve 
terviserajal, samuti olid nad 
aktiivsed abilised nii Ukrai-
na noortele mõeldud üritusel 
laevas kui ka meie keskuses 
toimunud maikuu tegevustes. 
Info ja liitumine: jana@kesklin-
nanoored.ee.

YEC (Youth English Club) 
korraldas samuti mitmeid põ-
nevaid üritusi: pere kultuu-
ri õhtu, kus noored arutlesid 
erinevate perekondade kul-
tuuride ja traditsioonide üle. 

Veel korraldati lauamängu- ja 
Stand-up komöödia õhtu, mis 
loomulikult oli humoorikas ja 
andis noortele koomikutele 
võimaluse end proovile panna.

Ka juunikuu on alanud 
rõõmsalt ja hoogsalt: 3.– 5. juu-
nini toimusid vanalinna päevad, 
kus ka meie noorsootöötajad 
aktiivselt toimetasid. Tunnus-
tame Reelikat ja Õnneliisi suu-
repärase laste- ja noorteala 
koordineerimise eest ning Iva-
rit veatu ja inspireeriva vaba-
tahtlike juhtimise eest! 

Kasulik teada: meie noor-
sootöötaja Reelika osales koo-
litusel “Arengut toetav juhen-
damine ja tagasiside praktika 
protsessis”. See tähendab, et 
meie keskuses on nüüd kooli-
tatud praktikajuhendaja! Prak-
tika juhendamise kogemusi on 
meil varasemastki ja ootame 
jätkuvalt kõiki huvilisi meie 
juurde praktikale. Info: reeli-
ka@kesklinnanoored.ee.

Suvi tuleb meil toimekas 
ja n-ö väline. See tähendab, et 
veedame palju aega õues. Kaks 
korda nädalas võid meid leida 
kas Politseipargist, Ingliran-
nast või mõnest muust Kesk-
linna piirkonnast. Täpsem info 
on alati kättesaadav sotsiaal-

meedias. Suvel oleme avatud 
kell 11-17.

Juulis korraldame kaks ing-
liskeelset rahvusvahelist mat-
ka, kus lisaks keelepraktikale 
ja matkamisele saab ka uusi 
teadmisi. Matkad viivad Pääs-
küla rappa ja Aegna saarele.

Ja loomulikult kutsume 
kõiki 2. juulil Inglirada suvefes-
tivalile! Saab osaleda erineva-
tes töötubades, sportlikes ning 
tantsulistes tegevustes.

8. juulil toimub “Fairplay 
Tournament” – tänavajalgpal-
li ja -korvpalli võistlus, kuhu 
ootame kolmeliikmelisi mees-

kondi. Võistlus korraldatakse 
koostöös Lasnamäe noorte-
keskuse ja mobiilsete noor-
sootöötajatega. Täpsem info: 
ivar@kesklinnanoored.ee.

Lisaks planeerib Vabataht-
like klubi Bingoõhtut, ööd 
noortekas ja loomade varju-
paiga külastust. 

Kesklinna noortekeskuse 
meeskond soovib kõigile lõbu-
sat, päikselist ja heade emot-
sioonide rohket suve!

Minna Lahtvee
Kesklinna noortekeskuse 
juhataja

Kesklinna noortekeskus pakub ettevõtlikele noortele väärtuslikke 
isetegemise ja mitteformaalse õppe võimalusi. Noortekeskuse sihtgrupp 
on noored vanuses 7-26 aastat.

tallinnamerepaevad.ee
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99
Inge Koot
 
98
Hilma Tsoi 

97
Klara Lukoškina 
Salme Maslova 
Jelizaveta Biller 
Helju Taul 
 
96
Nadežda Aleksandrova

95
Aino Brems 
Valentina Khavronina 

94
Nadezda Spiridonova 
Meida Säär

93
Valda Kruuse 
Erich Viiul
Lass Laine 
Maara Üksti 
Luule Käis 
Aino Põldmets 
Carmen Olbrei 

92
Raisa Ustynova 
Uno Saks 
Anastasia Annenkova

91
Valentina Kuropatkina 
Valentina Jaama 
Viiu Urb 
Lehte Koppel 
Ivar Altsep
Hilja Reila
Valve Ratassepp
Hulda Kosk  
Arto R. K. Hakkarainen 

90
Iveta Kulukhova
Mayya Shakhzadova

Ülo Liiv 
Peter John Phillips 
Zoya Suchkova 
Viive Linnart 
Irja Grabbi 
Ruth Karemäe 
Nina Kudryashova

85
Roza Jeropud 
Elviira Seemel
Aire Proškina
Tiia Upine 
Neeme Järvi 
Anna Kudryavets
Linda Priim
Maimo Karabanova
Kustav-Agu Püüman
Emilia Trinoga
Tamara Gordeeva 
Meta Kalvik
Roza Paistik
Heli-Kristy Ilinsky 
Jaan Pruljan
Olev Heide 
Svetlana Verhovskaja 
Ülle Liib

80
Enno Kuusk 
Sulev Põldoja
Aino Linnupõld
Eha Nõmmik
Benito G. G. Casagrande 
Peter-Yan Hääl 
Viivi Sepp 
Ludmilla Vaino 
Marje Evart 
Juta Halop
Reet Mänd 
Reet Tamm 
Tatiana Vovchenko
Milvi Arjasepp
Malle Voogre
Laine Häidson
Tiiu Siig
Helgi Mõtus
Hasso Nurm
Leili Nappo
Juta Teslon
Mare Tonts

98
Helga Einberg
 
97
Glafira Eremeeva 

96
Viktoria Kulabuhhova
Jaan Tamm 
Reet Kalmet
Liidia Mardiste
Vallija Purgina

95
Asta Tuberik 
Mall Tomberg 
Valentina Krasnikova 
Antonina Turdakova 
Salme Jugaste

94
Einike Ader 
Evi Herkel 
Ülo Klein 
Helgi Koord 
Virve Laev 
Asta Riismann 

93
Vaike Einlo 
Juta Sauga 
Ludmilla Sergejeva 
Emma Komarova

92
Jelena Moroz 
Paul Martin 
Heldur Harak 
Olga Šimkevitš

91
Endel Pullerits 
Maurice Schiff 

90
Heino Alango
Erna Raud 
Victor Kurichev
Luule Sirp 
Valentina Paju 
Anastassia Pšenitšnaja

Aime Vaino 
Helvi Aamer 
Aino Silla

85
Galina Trapeznikova
Silvi-Maimu Ranne 
Galina Pyshkina
Rein Rannamäe
Ritta Astapenko
Dina Tokareva
Vladimir Tšikinev 
Milvi Sommer
Raivo Pütsep 
Viive Jants 
Boris Kisluhhin 
Asta Alango 
Maret Aver
Viiu Alling 
Alexander Khalemskiy 
Rita Bukharkina 
Taissa Vladislavleva 
Antonina Vilgats 
Galina Seleznjova
Valentin Beljajev 
Matti Valgepea

80
Indrek Tael 
Mauri Kalevi Mantere 
Mari-Ann Männama 
Rein Holm 
Tiit Männik 
Ene Vaksmaa 
Aime Kampus 
Urve Tiido 
Vello Viil 
Aavo-Aarne Mürk 
Ülo Kõlvart 
Siim Sööt 
Stanislava Larjuhina 
Maritte Merimaa 
Enno Taaler 
Janina Koltutskaja 
Zinaida Osipenko 
Helvi Heidmets 
Anne Kõpper 
Milvi Kadastu 

 

Palju õnne!

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

22. juuni 2022

Eelmisel sügisel alustas tegevust Kesklinna 
eakate nõukogu uus koosseis.

Eakate nõukogu tegeleb Kesklinnas elavate 
eakate esindamise ja nende huvide kaitsmisega, 
erinevates linnaelu puudutavates küsimustes 
seisukohtade väljaselgitamisega, eakate ideede 
avalikustamise ja teostamisega. Eakate nõukogu 
loomise eesmärk oli kaasata linnaosa eakaid ot-
sustusprotsessidesse.

Pärast suvepuhkust taas koguneva eakate 
nõukogu töösse kaasati ka väliseksperte, kes 
tõid eakate poolt tõstatatud teemadesse sel-
gust, aidates nõukogul teemat paremini mõista 
ja mõtestada. Enim huvi pakkusid energiatoe-
tuste ja pagulaste teema.

Nõukogu toimimise ja korraldusliku külje 
eest vastutab Kesklinna sotsiaalkeskus. Nõuko-
gu kutsutakse kokku vähemalt üks kord kvarta-
lis. Nõukogu koosolekuid juhatab linnaosa va-
nem või tema poolt määratud isik ning nõukogu 

võib oma töösse kaasata eksperte, ametnikke ja 
arutatavate valdkondade asjatundjaid. 

Nõukogu koosolekud on avalikud, seal või-
vad osaleda kõik eakad, kes elavad Kesklinna lin-
naosas. Nõukogu koosoleku kohta kirjutatakse 
memorandum ning Kesklinna valitsus arvestab 
oma töös selles esitatud seisukohtadega.

Aktiivsed eakad annavad linnaosavalitsusele nõu

Juuni Juuli

04.07 – 12.08 on keskus SULETUD. Oleme suvisel kollektiivpuhkusel. 
   
TOITLUSTAMINE kuni 30. juunini.
ALUSTAME TOITLUSTAMIST taas 17. augustist.
PÄEVAHOIUTEENUS alates 17. augustist.
LASTE PÄEVAKESKUS alates 17. augustist.

PÄIKSELIST SUVE!
-----------------------------------------------------

EKSKURSIOON LAHEMAALE (idapoolne osa) 30. augustil
9.00 väljasõit Estonia parklast. 
I. Külastame Põhja-Eesti rannaküla Lobi, tutvume Lobi muuseumiga (rannaküla elanike isiklikud 
esemed, tööriistad, kohalikud lood ja legendid). Tegevus nii muuseumi ruumides kui hoovis. 
II. Lõunasöök Võsul. 
III. Külastame Mäehansu talu, kus tehakse vanaaegset käsitööd, on väike lambakari ja kitsed, kes 
annavad piima, millest valmib hõrgutav juust. Talus on ka siidivilla andvad angoora kitsed. Vaatame 
käsitööd ja kuulame perenaise selgitusi. 
IV. Kalame talu – tuntud meremaalija Richard Sagritsa talumuuseum Karepa külas. 19. saj lõpul sai talu 
rentnikuks Richard Sagritsa isa. Vaatame 19. saj hooneid: tüüpilist rehielamut, aita ja aidakambrit ning 
praegugi kasutusel silmukööki. Suvel 2020 taastati Alice Sagritsa kiviktaimla. Talumuuseumi ateljees 
on suviti Richard Sagritsa maalide näitus. Jalutada saab skulptuuriaias. 
V. Karepa ravimtaimeaias tutvume üle 200 ravim- ja maitsetaimega ja saame teada, kuidas neid 
kasutada toiduks ja tervise heaks. 
VI. Lõpuks külastame mereäärset Toolse ordulinnust, mis on Eesti põhjapoolseim ja noorim 
keskaegne ordulinnus. Rajati juba 14. saj sadama, kauplemiskoha ja teede kaitseks, purustati Põhjasõja 
päevil. 
19.45 tagasi Tallinnas. 
Hind 43 eurot sisaldab bussi, giidi, sissepääse, lõunasööki. Soovijatel registreerida ja tasuda infolauas.                                          

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
       

KESKLINNA SOTSIAALKESKUSE SUVEKUUDE INFO

MÄLUHÄIRETEGA EAKATE PÄEVAHOID 
avatud E-R: 7.00-18.00
AADRESS: Raua tn 1
LISAINFO: 534 55 026         
Võtame vastu uusi kliente!                       
                  

Vanaisad andsid uhke juubelikontserdi
Juba 20 aastat tegutsenud 
meesansambel Vanaisad an-
dis Hopneri majas täissaalile 
mitmekülgse kavaga meele-
oluka juubelikontserdi.

Kesklinna sotsiaalkeskuse 
juures tegutsev lauluansam-
bel Vanaisad loodi 20. märtsil 
2002. Ansambli koosseisus on 
kümme pikaajalise koori- või 
ansamblikogemusega lauljat. 
Kaastegevad on ka August Sar-
rap kontrabassil ja Valju Kasuk 
viiulil. 

Laululembeste Vanaisade 
keskmine vanus on 81 eluaas-
tat, vanim liige on 89-aastane. 
Auväärses eas meeste laulu-
ansambli tegevus on väga ak-
tiivne. Väga südikas on olnud 
ka Vanaisasid alguspäevadest 
peale juhendanud Vaike Sarn. 
See, et ansambel kestab ja liik-
meid jagub, näitab, et Vanaisad 
hindavad oma juhendajat kõr-
gelt.

Juubelikontserdil esines 
Vanaisade toetuseks nii ise-
seisvalt kui koos juubilaridega 
ka sotsiaalkeskuse naisansam-
bel Miraaž.

 
***
Jaan Kiviall ansambli 
Vanaisad baritonirühmast: 

2002. aastal tuli huviklubi 
Raavis juures tegutseva Va-
naisade klubi meestel mõte 
luua oma meesansambel. Klu-
bis oli mitmeid mehi, kes olid 
kunagi laulnud laulukoorides 
ja ansamblites. Seitse neist 
võtsid tuld ja algkoosseis oligi 
olemas. Kes aga hakkaks seda 
seltskonda juhendama? Hea, 
kui ta oleks võimeline ka kla-
veril saatma. Õnneks meenus 
ühele klubi liikmele üks diri-
gent, kes juhendamise ja ka 
klaveril saatmisega võiks hak-
kama saada. See oli Vaike Sarn. 
Kuigi Vaikel oli juhendada juba 
mitu koori ja ansamblit, võttis 
ta siiski pakkumise vastu. Ja ta 
on suutnud sedagi ansamblit 
juhendada siiani.

Kuna Raavise saal läks re-
noveerimisele ja seal polnud 

võimalik enam tegutseda, lei-
ti selleks uus koht, Kesklinna 
sotsiaalkeskus. See on meie 
„laulukodu“ siiani.

Nagu ansambli nimetus 
vihjab, ei ole selle koosseis 
mitte noor. Käesoleval ajal on 
lauljate keskmine vanus um-
bes 81 aastat. Peale Vaike on 
algkoosseisust rivis veel ainult 
üks mees – Artur Kukk. 

Lauljate vanusega on seo-
tud ka koosseisu vahetumine, 
ja seda mitte seoses õppima 
mineku või töövahetusega, 
vaid … Noh, teame küll. Prae-
guse seisuga on ansamblis 
laulnud 40 meest. Iga uue laul-
ja liitumine tähendab juhenda-
jale täiendavat tööd varasema 
repertuaari õpetamisega.

Ansamblisse sulandumist 
on hõlbustanud ilmselt meeste 
varasem laulukogemus. Näi-
teks Endel Vellmann on laul-
nud 11 kooris. Laulupidudest 
on ta osa võtnud 13 korral. 
Kolm meest, kes on ansamblis 
laulnud, on lausa RAM-i koge-
musega. Praeguses koosseisus 
on selline Lembit Traks, kes on 
RAM-is lausa 40 aastat laulnud 
ja enne seda veel Eesti Raadio 
segakooris.  

Võib küsida, kas sedavõrd 
eaka kollektiivi esitus pakub 
piisavalt huvi kuulajatele. Pe-
rioodil 2009-2019 on esine-
misi aastas olnud keskmiselt 
32, maksimaalselt 38 – vist ei 
ole vähe. Ikka on kutsutud ja 
korduvalt, ju siis on kuulajatele 
meie laulud meeldinud. Kah-

juks aastad 2020 ja 2021 ei ol-
nud koroona tõttu ansamblile 
iseloomulikult aktiivsed.

Laulnud oleme paljudes 
kohtades. Loomulikult sage-
li Kesklinna sotsiaalkeskuses, 
aga ka teistes sotsiaalkeskus-
tes nii Tallinnas kui mujal. Veel 
kultuurikeskustes, kirikutes, 
erinevates asutustes. Ansam-
bel on reisinud mitmel korral 
Soomes, veel Norras, Ukrainas, 
Lätis, mitmel korral kruiisilae-
val. Meid on kutsutud esine-
ma ka juubelisünnipäevadele. 
Palju kordi on esinetud Eesti  
Vabaõhumuuseumis „Memme- 
taadi päevadel“, mitmel korral 
on tulnud esineda ka televi-
sioonis.

Korduvalt oleme andnud 
temaatilisi kontserte, milles 
osalevad ka teised sotsiaalkes-
kuse kollektiivid (peale meie 
segakoor Videvik, naisan-
samblid Miraaž ja Liivalaid, 
instrumentaalansambel Liiva- 
bänd). Teemaks on olnud Kus-
tas Kikerpuu, Raimond Valgre 
looming, „Horoskoobi“ laulud. 
Repertuaaris on meil nii vanu 
kui uuemaid laule. On lau-
le operettidest, on tõsiseid, 
on naljalaule, samuti nii Ees-
ti kui ka välismaa heliloojate 
laule. Kogunenud on umbes  
130 laulu. 

Ei ole üllatav, et ka meie 
kuulajad on enamasti juba aas-
tates. Meil on ju hinges palju 
ühiseid laule ajast, kui „olime 
veel nooremad“. Neist püüa-
megi üheskoos rõõmu tunda.



Eelmise ristsõna õige vastus: NAGU MUINASJUTT. Õige vastuse saatnute seast pälvis auhinna 
Vladimir Raudsepp. Palume järgmise nädala jooksul tulla auhinnale järele Kesklinna valitsusse 
Nunne tn 18. Siinse ristsõna õigeid vastuseid ootame kuni 10. juulini samal aadressil või e-kirjaga 
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee. Taas läheb loosi auhind!
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Hoia oma kaherattalist sõpra!
Rattasõiduhooaja algusest 
alates on sagenenud jalgrat-
tavarguste teated politseile. 
Möödunud aastal varastati 
Tallinnas ligi 500 ratast. Sel 
aastal on teatatud pealinnas 
juba üle saja ratta vargusest.

Ratast ostma asudes tasub 
kohe mõelda, kus ja kuidas 
seda hiljem turvaliselt hoida. 
Peamiselt varastatakse rat-
taid trepikodadest ja avalikest 
kohtadest, näiteks kauban-
duskeskuste ja koolide eest, 
parkidest. Rohkelt toimub 
vargusi ka garaažidest, kuu-
ridest ja kinnistelt õuealadelt.  

Kuigi rattavarguste tipp-
hooaeg on kevad ja suvi, ei ta-
suks oma kaherattalist sõpra 
unustada ka ülejäänud aasta-
aegadel. Politseile teatatak-
se olukordadest, kus ohver 
avastab kevadel, et keldrist on 
kadunud ratas, mida omanik 
nägi viimati keldris sügisel, 
kui ratta talveks hoiule pani. 
Lühidalt – kõik, mis on ripakil 
ja lukustamata, võidakse viia 
ära.

Jalgrattaid saab varastada 
just seetõttu, et seda on lihtne 
teha. Vargus võtab vähe aega, 

võimaldab kiiret põgenemist 
ja anonüümsust. Samuti on 
võimalik ratas kiiresti maha 
müüa, kuna nõudlus odava-
tele ratastele on suur. Sage-
li müüakse varastatud ratas 
edasi kuni kümme korda oda-
vamalt. 

Peamiselt toimuvad var-
gused öisel ajal, kui vargal on 
lihtsam tegutseda ja vahe-
lejäämist vähem karta. Kuid 
näiteks trepikojast on lihtne 
ka päeval ratast varastada – 
elanikud on tööl ja vargal hea 
tegutseda. Ka avalikest koh-
tadest varastatakse päevasel 
ajal. Isegi kui ratas on pargi-
tud selleks ettenähtud kohta, 
asub turvakaamera vaateväljas 
ja on lukustatud, teeb varguse 
võimalikuks odav rattalukk, 
mis avatakse hõlpsalt näpit-
sate abil või hammustatakse 
tross tangidega läbi.

Kui märkad, et sinu ratas 
on varastatud, teavita polit-
seid ning anna edasi kogu tea-
daolev info: ajavahemik, millal 
vargus toimus; koht, kus ratas 
oli; millise lukuga see oli lu-
kustatud; ratta nimetus, vär-
vus, raaminumber, eritunnu-

sed. Samuti soovitan teavitada 
kogukonda, korrusmajade pu-
hul teisi majaelanikke. Tea-
vitades teisi ja politseid, on 
lootust oma kaherattaline ta-
gasi saada.  Oleme omanikule 
tagasi toimetanud ka rattaid, 
mille kadumisest on möödu-
nud juba aastaid.

Kuid kõige tähtsam on 
see, et rattavargust ei tohi ise 
soodustada. Seetõttu tuletab 
politsei meelde lihtsamad abi-
nõud, kuidas varga elu võima-
likult keeruliseks muuta:

• Kasuta jämedat lukku, 
mida ei ole võimalik läbi ham-
mustada või lahti murda.

• Pargi võimalusel oma ra-
tas videovalvega rattahoidlas-
se või kohta, mis ei jääks teiste 
silmade eest varju.

• Tee oma rattast ja raami 
numbrist fotod ja hoia neid 
kindlas kohas.

• Kallima jalgratta puhul 
kaalu ratta kindlustamist.

• Varguse puhul teavita 
sellest viivitamata politseid.

Kaido Atspol
Ida-Harju politseijaoskonna 
vanemuurija

Kuidas sõlmida sobiv energialeping?
Energiahinnad on tõusnud 
harjumuspärasest kõrgemaks 
ja seetõttu on igal tarbijal 
tark läbi mõelda, kuidas saaks 
energiat säästa. Ühtlasi tasub 
üle vaadata ka oma elektri- ja 
gaasileping. Pakkumisel on 
palju erinevaid pakette – kui-
das valida nende seast endale 
õige?

Elektripaketid jagunevad 
üldjoontes börsi- ja fikseeri-
tud hinnaga pakettideks. Võib 
esineda ka osaliselt muutuva 
hinnaga pakette, mis koosne-
vad börsi- ja fikseeritud hinna 
kombinatsioonist. Elektrimüü-
jad pakuvad ka keskkonnasõb-
ralikke rohelise energia pa-
kette, mille puhul on elekter 
toodetud taastuvatest ener-
giaallikatest.

Börsipakett sobib pigem 
inimesele, kellel on aastaring-
selt stabiilne ja pigem väike 
tarbimine. Näiteks kui elate 
kaugküttega ühendatud kor-
teris, kus on ka tsentraalne 
soe vesi, siis talvine tarbimine 
võrreldes suvisega tõenäoliselt 
eriti ei muutu. Seejuures tasub 
tähele panna, kas paketis sõl-
tub hind kaalutud keskmisest 
börsihinnast või igal tunnil 
tarbitud elektrikogusest ja sel-
lel tunnil kehtivast börsihin-
nast. Tunnipõhist elektri bör-
sipaketti kasutades on tarbijal 
võimalik ka tarbimist ajastada 
odavama hinnaga tundidele. 
Gaasi puhul tunnihinnale põ-
hinevaid pakette ei pakuta, 
seal arvestatakse kuu keskmist 
börsihinda.

Fikseeritud hinnaga pa-
kett sobib neile, kes soovi-

vad kindlust, et iga kuu oleks 
energiaarve sama suur. Seda 
on mõistlik kaaluda, kui olete 
suurem tarbija või näiteks kas-
vab külmade ilmade saabudes 
teie energiatarbimine märga-
tavalt. Lisaks tasub fikseeritud 
paketti kaaluda, kui te ei soovi 
või polegi võimalust börsi-
hindade järgi oma tarbimist 
ajastada. Nüüd pakuvad ener-
giamüüjad ka uusi pikaajalisi 
fikseeritud pakette, mille hind 
võib olla lühiajalistest teatud 
juhtudel odavam.

Kindlasti tasub oma elektri- 
või gaasimüüjaga leping sõlmi-
da, sest selle puudumisel ka-
sutatakse võrguettevõtja va-
hendatavat üldteenust. See ei 
ole kindlasti soodsaim variant.

Kas ja kuidas valida 
uus pakett?

• Vaadake üle oma praegu-
ne leping. Info selle kohta leia-
te oma energiamüüja kodule-
helt või müüjaga suheldes.

• Vaadake üle ka oma ener-
giatarbimine ja mõelge läbi, 
kas praegune pakett vastab 
teie vajadustele ja rahalistele 

võimalustele. Oma tarbimis-
andmed leiate Eleringi veebi-
lehe www.elering.ee e-teenin-
dusest.

• Võrrelge erinevaid elektri- 
pakette veebiaadressil www.
elektrihind.ee ja gaasipakette 
aadressil www.gaasihind.ee.

• Kui hakkab silma sobivam 
pakkumine, võtke energia-
müüjaga ühendust ning uuri-
ge täpsemalt senise lepingu 
muutmise ja uue lepingu tingi-
muste kohta.

• Kui pakett on soodsam ja 
tingimused sobivad, vahetage 
see välja.

NB! Kui soovite tähtajali-
se elektri- või soojusenergia 
müügilepingu ennetähtaegselt 
lõpetada, võib osa lepingute 
puhul kaasneda leppetrahv. 
Info selle kohta leiate oma 
kehtiva lepingu tingimustest.

Rohkem infot on veebiaad-
ressil www.mkm.ee/energia- 
lepingud.

Allikas: majandus- ja kom-
munikatsiooniministeerium

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

Juuli kuus Raua saun puhkab! 

Raudselt puhtaks  
juba aastast 1937!

Üldsaunad 
Tunnisaunad 

Tunnidušid
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OSTAME ABSOLUUTSELT  
IGAS SEISUS AUTOSID. 

 
Kustutame ARKist  

litsentsi alusel.  

Tallinn ja lähiümbrus.  
Tel 5823 8310

EHITUSOUTLET  
Harjumaal, Kose alevikus pakub 

SOODSALT immutatud poste, 
puitu (terrassilaud, Siberi lehis, 

höövelmaterjal), soojustust (vill ja 
Kingspan PIR´i), aiakaupu (varjualused, 

lehtlad, kuurid, aiamööbel jpm). 
Pakume ka transporti. 

Kontakt: 5656 0096  
www.ehitusoutlet.ee 

Kaardid ennustavad 24/7 
Tel 900 1727 

Vaata, kes on liinil: ennustus.ee

8 Nõmme Sõnumid | 29. jaanuar 2021

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

Info ja kontakt
Tel + 372 604 0000

Mob + 372 5553 0422
WWW.TAVIBERGEHITUS.EE

PÕHJA-EESTI
KÜTTEPUU OÜ

• Küttepuud lahtiselt
• Küttepuud konteinerites
• Kaminapuud kottides

Kohaletoomine Tallinnas ja
30 km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel 5333 4347, 501 9454
www.tulepuu.ee

 
 
 

•  Laenud tagatise vastu

•  Kulla ja hõbeda  kokkuost

•  KOMISJONIMÜÜK

ABC Laenude OÜ / Lombard

Tel 631 0190
www.abclaenud.ee Piletid müügil Fientas ja Piletilevis

www.hopnerimaja.eu

Piletid müügil Fientas ja Piletilevis
www.hopnerimaja.eu

1. juulil · kell 19.00
Katariina kirikus (Vene 14a)

Piletid müügil Fientas ja Piletilevis

JAAN TÄTTE · MARI JÜRJENS

Hingeasjad

Pole kahtlustki, et just suvi 
on Tallinna Botaanikaaias ehk 
taimeriigi suursaatkonnas 
kõige kuumem aeg – nii otse-
ses kui ka ülekantud tähendu-
ses. Lisaks kirevale ja põneva-
le taimeilule, saab siin nautida 
vahvaid üritusi ning imetleda 
kauneid arhitektuurilisi la-
hendusi.

Maikuus avati botaanikaaias 
ametlikult uuendatud mägiaed, 
mis on botaanikaaias saanud 
juba üheks õite- ja värviküllas-
emaks paigaks. Siinsete taime-
de looduslik levila on peamiselt 
Euroopa, Aasia ja Põhja-Amee-
rika mäestikes, arktilistel aladel 
ja rohtlates.

Kes pole veel jõudnud uu-
distama eelmisel aastal taas-
avatud ja uuenduskuuri läbi 
teinud Palmimaja, siis suvi on 
selleks suurepärane aeg. Palmi-
majas saab külastada valdavalt 
palmidega asustatud Palmisaali 
ning troopilist, subtroopilist ja 
kõrbe kasvuhoonet. Tähelepa-
nu väärib ka botaanikaaia uus 
ja omapärane betoonist pea-
trepp, mis asendab nüüdsest 
senist puittreppi

Suvel jätkub botaanikaaias 
eelmise aasta maikuus alanud 
edukas Taimeriigi Suursaat-
konna projekt. Suvekuudel on 
riikidest esindatud Taani (juu-
nis), Prantsusmaa (juulis) ja Ru-
meenia (augustis). Valitud lau-
päevadel viib botaanik Urmas 
Laansoo huvilised retkele eri-
nevate maade taimede juurde.

Taimeriigi Suursaatkonna 
projekti korraldame koostöös 
saatkondadega, kes esitle-
vad Palmimajas näituseid ning 
viivad läbi mitmeid vahvaid 
üritusi. Näiteks esitleb Taani 
saatkond näitust Taani edukast 
jagrattakultuurist, viib külasta-
jad lipujahile, esitleb vestlus-
õhtul Gröönimaa loodust ning 
kutsub taime- ja kokandushu-
vilised metsataimede töötuppa. 
Prantsuse saatkond aga pakub 
degusteerimiseks veine, õpetab 

mängima petanque’i, esitleb fil-
mi veinitootmisest ning arutleb 
toidutootmise tuleviku üle.

Kuna rosaarium on re-
konstrueerimisel, toimuvad 
tänavu roosipäevade asemel 
uhked pojengipäevad. 20. juu-
nist kuni 3. juulini on Tallinna 
Botaanikaaias võimalik nauti-
da imeilusat ning põnevat po-
jengimaailma. See on aeg, mil 
pojengide õitsemine on kulmi-
natsioonis ning iga alanud päev 
pakub üllatusi vast-avanenud 
õite näol. Kahe nädala jooksul 
saab osaleda ekskursioonidel, 
meisterdada lilleõisi, kuulata 
kontserti või siis jalutada ise-
seisvalt lõhnavate peenarde 
vahel. Argipäeva-õhtuses ku-
raatoritunnis õpetatakse liht-
said nippe, millele kodus tähe-
lepanu pöörata, et taimed hästi 
kasvaksid.

9. juulil on botaanikaaias ra-
vimtaimepäev. Südasuvi on hea 
aeg ravimtaimedega tutvust 
teha, paljusid ürditaimi just 
siis kogutaksegi. Botaanikaaia 
Meelte aiast leiab hulgaliselt 
nii kodumaiseid kui ka aedades 
kasvatatavaid ravimtaimi. Toi-
muvad töötoad ja ravimtaimi 
tutvustavad õppekäigud.

20. juulil saab aga tutvuda 
taimekaitse ja väetamise põ-
himõtetega. Õppekäigul piilu-
takse väetamise salapärasesse 
maailma ning kindlasti ei saa 
üle ega ümber ka taimekaitse 
kavalatest nippidest.

4. augustil saab taaskord 
osaleda botaanikaaia ülipopu-
laarses vikatitreeningus. Juba 
kolmandat aastat õpetatakse 
botaanikaaia puisniidul vikati 
oskuslikku käsitlemist ja hool-
damist. Treeningusse tuleb end 
kindlasti kirja panna, sest soo-
vijaid on palju.

Üheks botaanikaaia suve 
kõrghetkeks on kindlasti ka 
populaarne Tomatifestival 19.-
21. augustil. Avatud on tomati-
näitus, toimuvad eesti- ja ve-
nekeesed ekskursioonid ning 
loeng. Näitusel eksponeeritak-
se tomateid ja paprikaid Lätist 
Valdis Pūliņši kollektsioonist, 
Saare-Tõrvaaugu aiandist ja 
Kutsiku talust. Lisaks väike va-
lik viinamarjasorte Saare-Tõr-
vaaugu aiandist. 

Tavapilet botaanikaaeda on 
6 eurot, sooduspilet 3. Perepilet 
(kuni kaks täiskasvanut ja nen-
de kuni 19-aastased (k.a) lap-
sed) on 12 eurot ning aastakaart 
31 eurot. Soetada saab Tallinna 
Botaanikaaia ja Teletorni ühis-
pileteid hinnaga 19 eurot, soo-
duspilet 12 eurot. Saadaval ka 
e-sooduspiletid alates 2,5 eu-
rost: https://taotlen.tallinn.ee/
toode/tba-e-sooduspilet

Tallinna Botaanikaaed on 
avatud iga päev kell 10.00-
19.00. Botaanikaaia sündmus-
tega saab kursis olla kodulehe 
aadressil https://botaanikaaed.
ee/sundmused-2022

Sündmusterohke suvi Tallinna Botaanikaaias Valgete ööde kontserdid
Corelli Music jätkab kaunitel 
suveõhtutel sarjade „Mõisaro-
mantika“ ja “Toompea muusi-
kasalong” kontsertidega, mis 
seekord seonduvad õhkama-
panevate valgete ööde mee-
leoludega. Salongikontserdid 
kaunites mõisa ja aadlipalee 
ballisaalides pakuvad publikule 
lisaks muusikale ka helgeid ja 
positiivseid emotsioone loo-
tusrikkast ja heledast suve-
ajast.    

„TRUBADUURIDE LAUL“ 
E, 27. juuni 2022 kell 19 

Toompea muusikasalong, Eesti 
Teaduste Akadeemia (Kohtu 6) 

ESINEJAD: 
Anto Õnnis (laul, löökpil-

lid), Tõnu Jõesaar (viola da 
gamba, fiidel) ja Robert Staak 
(lauto, teorb).

KAVAS: Dufay, Dowland, 
Purcell, Grandi, Caccini - lau-
lud pühakutest ja nende ime-
tegudest, armastus- ja joogi-
laulud ning tantsud.

Südamliku ja meeleoluka 
“Trubaduuride laulu” toovad 
publiku ette tänapäeva tru-
baduurid Anto Õnnis, Tõnu 
Jõesaar ja Robert Staak. Sel-
line kava ühendab ajalooliste 
hoonete hinguse ja sumedate 
valgete ööde meeleolu. Igal 
ajastul ja igal sajandil on oma 
suured trubaduurid, nautida 
saab sügavmõttelisi laule pü-
hakutest ja nende imetegu-
dest, aga ka armastus- ja joo-
gilaule ning tantse keskajast, 
renessansist ja barokiajastust. 

„Toompea muusikasalong“ on 
lisatud UNESCO muusikalinn 
Tallinna programmi. 

Tund enne algust ja vahe-
ajal ootavad mõnusad salongi-
kohvikud.

Naudi endiste aegade stiili 
ja elegantsi koos suurepäraste 
muusikutega kaunis saalis.

Kontserdi pikkus koos vahe- 
ajaga 1 tund 40 min 

Korraldaja: Corelli Music 
www.corelli.ee
www.fb.com/corellimusic
PILETID: 20/15* €
Piletilevis, Circle K-s ja või-

malusel tund enne algust ko-
hapeal. 

Kohtade arv on piiratud.
TOETAJPILETID: 35 €, 50 €,  

100 € on suureks abiks Corelli 
kontsertide korraldamisel ning 
tagavad muusikute suure tänu.

*Sooduspiletid: pensionär, 
õpilane, üliõpilane, õpetaja, 
puudega inimene ja tema saat-
ja, Eesti Interpreetide Liidu 
liige

NB! SERK liikmekaardi 
omanikele Piletilevi eelmüü-
gist erisoodustus.
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7 – 10 July, 2022 at Town Hall 
Square and around Niguliste 
Church.

At the heart of the tra-
ditional Medieval Days is, of 
course, the Medieval Market 
in Town Hall Square. In addi-
tion to shopping and selling, 
there will be plenty of crafts-
men’s workshops, where visi-
tors will be able to get hands-
on and watch the craftsmen 
at work. There will be weav-
ers, calligraphers and cera-
mists alike. 

There will also be a chance 
to watch and listen to travel-
ling performers, musicians, 
dancers and singers. A more 
unique musical experience 
will be provided by a band 
from Hungary, Bordó Sárkány, 
which has become very famil-

iar and beloved by medieval 
theme enthusiasts.

Visitors should also pay 
special attention to the 
opening of the Medieval 
Days, which will start with 
a procession from the Viru 
Gates to Town Hall Square at 
5.30 PM on 7 July. This time, 
the square will be full of sur-
prises! 

The opening ceremony 
will be followed by an aerial 
spectacle called “Magnifi-
cent” - a wonderful spectacle 
of aerial show suspended be-
tween the earth and the sky at 
dizzying heights.

Should the weather allow, 
one of the world’s best slack-
liners, Tauri Vahesaar, will 
walk between the ground and 
the sky at 35 metres between 

the towers of the Town Hall 
and the Church of the Holy 
Spirit, performing an unprec-
edented feat!

In the medieval village, on 
the square in front of Niguliste 
Church, you will find work-
shops showcasing archaic 
handicraft techniques. In the 
children’s area of Niguliste 
Hill all can learn about the 
life of a knight through sword 
fighting and games of skill. An 
archery trail will be open. 

On Saturday, 9 July, from 
Midday until 4 PM, there will 
be a knights’ tournament, 
where serious sword-hold-
ers will compete in a three-
against-three contest. 

The rich programme of 
guided tours includes a wealth 
of interesting and informative 

knowledge about the colour-
ful life of the medieval city, 
guided by various historians 
and guides.  

A programme of Shake-
spearean sonnets and music 
of the period, “As the waves 
from the sea to the shore”, in 
the courtyard of the Domini-
can Monastery on the even-
ing of 9 July, promises to be 
an evening to soothe the soul. 

For more information visit 
www.medievaldays.ee

We thank the City of Tal-
linn, the Cultural Endowment 
of Estonia and our many part-
ners!

The main organiser of the 
event: Estonian Folk Art and 
Craft Union

Cultural Programme by 
Hopneri Maja

An eventful summer in 
the Tallinn City Centre
The city centre offers a wide 
range of free entertainment 
for city dwellers during the 
summer months - concerts in 
the parks, open-air exercise 
classes, festivals and much 
more. The summer will be 
kicked off with big Midsum-
mer celebrations, which will 
be held again for the first time 
in several years.

This year, the City Centre 
Midsummer Party will take 
place by the Snelli Pond, and 
there will be a wide choice 
of performers to suit all ages. 
This year’s bonfire will also 
be special - it will be lit in the 
middle of the pond. There will 
also be plenty of fun activites 
for the kids. The children’s 
area will be filled with a range 
of special workshops inspired 
by Midsummer traditions. 
Children’s favourites such as 
the soap bubble workshop and 
the science theatre are also at 
the venue. In addition, a team 
from the Fire and Rescue Ser-
vice will be on hand to explain 
fire safety rules. There will also 
be a chance to grab a bite and 
quench your thirst.

During the summer 
months, everyone in the City 
Centre can find refreshment 
for body and soul. Just as every 
summer, the City Centre Gov-
ernment is offering free open-
air concerts and theatre per-
formances for children. This 
spring and summer, residents 
will also be able to take part in 
a wide range of free outdoor 
sporting activities - running 
and weight training, disc golf 
and dance classes, SUP surfing 
for youngsters and yoga for be-
ginners as well as self-defence 
classes. Young people can take 
part in volleyball, basketball, 
football and scooter training 
throughout the summer. Many 
school sports fields are open 
across the city for use.

There will also be a range 
of cultural events - Medieval 
Days, Birgitta Festival, Mari-
time Days, Night of the An-
cient Bonfires, and more. Find 
out more about all this on the 
following pages. For the resi-
dents, there are also parks and 
green spaces immersed in 
greenery, full of flowers and 
birds.

Since 2018, the City of Tallinn has supported urban agriculture, 
including the development of community gardens. The 
community gardens are open-access gardens where 
ornamental and commercial plants are grown, recreational 
activities are organised and leisure time is spent.

Previously there were four private community gardens in the 
city centre: The Ameerika Garden in the Uus Maailm subdistrict, 
the Kadriorg Society’s community garden on Kollase Street, 
the Juhkentali Society’s Aafrika Garden on Püssirohu Street 
and the Tallinn University community garden in the atrium of 
the Astra building. The newly created Old Town Community 
Garden is thus the fifth in a family of community gardens in the 
City Centre district. 

Ameerika Garden (Koidu 80, City Centre)
The community garden is located on Koidu Street. It was 
established in 2019. The garden was created on the joint 
initiative of the Uus Maailm Society and the City of Tallinn.  

Aafrika Garden (Püssirohu 5)
The community garden, created in 2019, is in Juhkentali 
subdistrict, on the corner of Võistluse and Püssirohu streets, in a 
green area near the Kalevi Stadium. The garden takes its name 
from the historical name of Võistluse street, which previously 
was named Aafrika in 1885-1955, referring to the local sand 
fields that resembled the African desert. 

Kadriorg Park Garden (Kollane tn 16)
Created in 2020, the community garden is in the green area of 
Kollane Street. Organised by Kadriorg Society. 

Tallinn University Garden (Narva mnt 29, City Centre).
The community garden was built in 2019 in the atrium of the 
Astra building of Tallinn University. The garden was created as 
a cross-disciplinary project in cooperation with students from 
different faculties.

A community garden has been built next to the Walls of Tallinn
This spring, a community 
garden was created on the 
edge of the city wall in Tow-
ers’ Square.

The community garden is 
based on the herbal teachings 
of the medieval nun Hildegard 
of Bingen from Germany. The 
community garden project 
is supported by the Tallinn 
City Centre Government. The 
planter boxes installed in the 
Old Town Community Gar-
den can be rented by anyone 
for one gardening season. 
There are nine boxes for the 
first year, and plenty of peo-
ple are waiting in the queue. 
The Hildegard’s herbs’ planter 
boxes, which are reminiscent 
of the Estonian national motif 
in the shape of a cross, were 
designed by landscape archi-
tect Loona Põtter. The boxes 
are symmetrically positioned 
and most of the herbs are 
perennials. All the plants have 
healing properties and can 
be added to food or drink to 
add flavour. Fennel roses and 

lavender bushes have been 
planted in the heart of the 
garden as heirloom plants. A 
flower garden and a pump-
kin patch have been planted 
along the wall. The Old Town 
Community Garden also par-
ticipates with two boxes in 
the Nordic joint project “1 sqm 
flax”. The community garden 
also has a bookcase with used 
books for reading in the gar-
den in fine weather. The com-
munity is hopeful that society 
has evolved to such an extent 
that people visiting the gar-
den will respect what they 
have built and will not tend to 
take plants or fruit with them, 
nor empty the bookcase. 

All garden and history 
enthusiasts, and certainly 
members of other community 
gardens, are welcome to visit 
the garden during the sum-
mer. Old Town residents are 
also invited to join the garden 
community to create a com-
mon green gathering place 
for Tallinners, to get to know 

the people living in the stone-
walled town better, and to just 
enjoy working together.   

Every Wednesday until 
1 October from 4 PM until 6 
PM, one of the garden’s initia-
tors will be at the spot to talk 

about the garden and plants 
to those interested. 

See you in the garden!

Kadri Kroon
Garden Communications 
Manager

Medieval Days are coming again!



12

IN ENGLISH

22. juuni 2022

Tallinn cycle paramedics 
back on duty this summer

Sun-bathing and ball games 
allowed now at Inglirand

In June, July and August, the 
Tallinn cycle paramedics 
team is once again patrolling 
in the Tallinn Old Town and 
City Centre. The cycle para-
medics are able to respond 
quickly and operatively to 
medical emergencies in 
crowded areas.

The cycle responders are 
trained and equipped to pro-
vide fast and effective medi-
cal assistance to patients with 
simple or complex health 
problems, including the tools 
needed for resuscitation and 
injury treatment. If the pa-
tient needs to be hospitalised, 
a regular ambulance is called 
for transport.

According to Deputy 
Mayor Betina Beškina, previ-
ous years have shown that 

the cycle paramedics team 
has proven its worth and al-
together, they have helped 
hundreds of people. “Speed 
is the main advantage over 
conventional ambulances, 
especially in crowded areas 
where it is more difficult for 
ambulances to get around. 
For example, in the Old Town, 
access is often limited for 
motor vehicles and the fast-
est way to provide expert and 
often life-saving help is by bi-
cycle,” said Beškina.

In the tourist seasons be-
fore COVID, the Tallinn cycle 
paramedics helped around 
300 patients per season. “Last 
year, eighty-five patients 
with minor trauma or health 
problems were assisted on 
the spot, seventy-nine were 

taken to hospital, and fifty-
two were handed over to the 
police. First aid was mainly 
needed on the street and in 
other public spaces. The pa-
trol team covered more than 
8,920 kilometres on bicycles,” 
said Tallinn ambulance ser-
vice’s chief doctor Raul Adlas. 
“I hope that the beginning of 
summer will pass safely and 
healthily for everyone, but 
our team is ready to respond 
if an accident does happen.” 

The cycle paramedics use 
electric bicycles, allowing cy-
cling speed of up to 25 km/h. 
The batteries are charged 
from the electric panels on 
the roof of the Tallinn am-
bulance service, making it a 
green mode of transport. To 
call an ambulance, dial 112.

At the request of the city 
government, the sand of the 
popular Inglirand beach was 
screened clean of debris. In 
addition to cleaning up the 
beach sand, fixtures and fit-
tings were tidied up and a 
new pedestrian bridge was 
installed in the creek that 
flows into the sea.

Inglirand is a very popular 
summer leisure destination. 

In addition to lounging and 
enjoying the views, it is also 
a popular place to play beach 
volleyball, which is actively 
practiced. However, it should 
be remembered that Ing-
lirand is not an official bath-
ing beach, so the water qual-
ity is not regularly monitored 
and people can swim there on 
their own risk. However, the 
Central City also has a bath-

ing area in a peaceful and safe 
environment - a trip to the 
island of Aegna is worthwhile!

Young people can take part 
in free volleyball training ses-
sions at Ingliranna throughout 
the summer. The training ses-
sions are organised by the Tal-
linn Volleyball Club on behalf 
of the Tallinn Education De-
partment and the Tallinn Cul-
ture and Sports Department.

First legal graffiti wall  
opened in Tallinn

Tallinn opens 14 school stadiums 
for public use in summer

Since the end of May, Tal-
linn, following the example 
of many other big cities, has 
designated its first legal graf-
fiti wall, where young street 
artists can express them-
selves with impunity.

For two days, the young 
artists tested the concrete 
walls of the Pärnu maantee 
viaduct with high-quality 
graffiti art, setting an exam-
ple for the next generation of 
experimenters. Over the past 
forty weeks, the wall has been 
in active use and in constant 
flux, with self-censorship 
keeping the works consist-
ently fresh and decent.

“We want to give young 
people the opportunity to 
express themselves artisti-
cally in urban spaces without 
breaking the rules and with-
out breaking the law,” said 
Monika Haukanõmm, Head 
of the City Centre District. 
“Graffiti walls decorated with 
inspiring artwork are a very 
common sight in other parts 
of the world - now, finally, the 
first of its kind can be found 
in Tallinn. Street art, when it 
is in the right place and done 
well, enriches the urban space 
and hopefully the pilot project 
will give us a reason and an 
opportunity to open up more 
such locations.”

The idea of creating a legal 
graffiti wall was initiated by 
the City Centre Government 
in cooperation with the youth 
workers of the Tallinn Educa-
tion Department. Spekter, an 
art supplies store, supported 
the project with supplies and 
advice. The first pictures were 

also made by young people 
previously involved in graf-
fiti projects, local street art-
ists and a famous street artist 
from Berlin specially invited 
on the occasion.

The wall of legal graf-
fiti provides a safe space for 
young people making their 
first attempts as well as for 
street artists with a lot of 

experience to practise graf-
fiti. It will help reduce the il-
legal vandalism of public and 
private property. The legal 
graffiti wall does not impose 
creative restrictions on artists 
and encourages the expres-
sion of opinion, but within the 
bounds of decency – creative 
freedom does not extend to 
obscenities and hate speech.

14 school stadiums and 4 
sports fields are open to 
the public in Tallinn, free of 
charge. At least one school 
stadium will be opened in 
each district.

“We are very pleased that a 
similar pilot project launched 
by the city last year received 
a very positive response. 
School stadiums, which are 
not used by students during 
the summer holidays, are a 
great opportunity for Tallinn 
residents to enjoy free sports 
and leisure activities in the 
city. We have therefore de-
cided to open up the school 
stadiums to the public again, 
significantly increasing the 
number of stadiums this year,” 
said Deputy Mayor Vadim Be-
lobrovtsev. „I hope that the 
sports fields will be used ac-
tively and considerately. Peo-
ple of all ages are welcome to 
take part in sports, but we ask 
you to respect the rules of the 
stadiums and sports fields.” 

The following schools will 
open their stadiums: Tallinn 
Art Gymnasium (Kopli 102a), 
Tallinn Pelgulinn Gymnasium 
(Mulla 7), Tallinn Secondary 

School No. 32 (Kiili 10), Tallinn 
Mahtra Basic School (Mahtra 
60), Tallinn Läänemere Sec-
ondary School (Vormsi 3), 
Haabersti Russian Gymna-
sium (Õismäe tee 132), Tallinn 
Järveotsa Secondary School 
(Järveotsa tee 31), Lasnamäe 
Secondary School (Pae 59), 
Tallinn Südalinna School (Li-
ivalaia 23), Tallinn Lilleküla 
Secondary School (Kuldnoka 
24), Tallinn Nõmme Second-
ary School (Raudtee 73), Pi-
rita Gymnasium of Economics 

(Metsavahi tee 19), Rahumäe 
Basic School (Vabaduse pst 
50) and Gustav Adolf Gram-
mar School’s basketball court 
(Vana-Kalamaja 9).

The courts of the sports 
facilities managed by the Tal-
linn Culture and Sports De-
partment are also open during 
the summer season.

The stadiums will be open 
daily from 13 June to 28 August 
from 8.00-21.00, except on 
public holidays or when rent-
ed out for organised training.


