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Muuseum, mida 
peaks märkama
Eesti vanima kooli Gustav Adolfi gümnaasiumi 
muuseumis Nunne ja Väike-Kloostri nurgal on 
väljas nii voltmeeter, saagkala saag kui ka aja-
loolase tekkel. Novembris tähistatakse kooli 
spordiringi 100. sünnipäeva.

Galojani  
õppetunnid
Kärme õhulend õigesse riiki 
võib päästa vanglaleivale mi-
nekust, näitab nn AMG kaasus. 
On siiski loota, et varsti see 
seaduselünk kaob.tegusad tegelased lk 6

Aldo Luud (Õhtuleht)

tallinn lk 4

päevateema lk 8

Arno Saar (Õhtuleht)hõimu-
rahvaste  
kaitsel

TEEME TALLINNA 
VEELGI PAREMAKS, 
ET SAAKSIME OMA 
PEALINNA ÜLE 
UHKED OLLA!

Urmas Paet
Nõmme 586Taavi Rõivas

Haabersti 334

Hanno Pevkur
Mustamäe 511

Jürgen Ligi
Kristiine 426Keit Pentus-Rosimannus

Kesklinn 380

Vilja Savisaar-Toomast
Põhja-Tallinn 684

Kristen Michal
Pirita 654

UHKE EESTI ÜLE! Tule valima pühapäeval, 20. oktoobril!

Valdo Randpere
Lasnamäe 464
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Peatoimetaja Tiina Kangro,  
tiina.kangro@linnaleht.ee
Reklaam Ethel Reier,  
ethel.reier@ohtuleht.ee
Kõik Linnalehes avaldatud artiklid on autoriõigusega 
kaitstud teosed, mille suhtes autoriõiguse teostamine, 
sh nende edastamine ja reprodutseerimine Linnalehe 
nõusolekuta on keelatud. Toimetusel on õigus kaas-
töid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Pean nüüd olema rõõmus, sest riik on 
kaasanud mind kui kodanikku üht tähtsat 
valdkonda puudutava arengukava välja-
arendamisse. Täna toimubki ümarlaud ja 
üleeile saatsid asjakohased ametnikud ja 
sidusgrupid osalejatele välja kuus kuud 
kestnud eeltöö põhjal koostatud kava 
mustandi.

Hakkan lugema. Esimene peatükk on 
arengukava lähtekohad. Arengukava kesk-
mes peavad olema olulisimad 
ja enim mõju avaldavad tege-
vused. Selge. Keskmes ei tohi 
olla marginaalsed ja mõtte-
tud pisiasjad. Jätan meelde. 

Edasi kirjeldatakse tegevu-
si nende eeldatavate tulemus-
te järgi. Näiteks arendatava 
teema teenuste juhtumikorraldusliku süs-
teemi rakendamisel lähtutakse eesmärgist, 
et inimesele osutatavad teenused ja teenu-
seosutajad on hallatud juhtumikorraldusli-
kul meetodil, millega on tagatud mitmesu-
guste teenuste seostatavus ning ülevaade 
tulemuslikkusest inimese jaoks. 

Äkki võtaks valge lehe ja alustaks ot-
sast? Unustaks varem konstrueeritud 
fraasid ja kirjutaks südamest, lihtsas kee-
les, inimestele mõeldes. Ei saa, palju töö-
tunde on juba tehtud.
Tiina Kangro 
peatoimetaja

toimetaja veerg

Mida segasem, 
seda uhkem

Kirjutaks 
südamest, 
lihtsas 
keeles, 
inimestele 
mõeldes.
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Peep Linno

Mõru on see 
kingitus meile 
isiklikult, sest 
me tõesti, ma 
kordan, me ei ole 
seda taotlenud 
ega tunne sellest 
isiklikku rõõmu.
Rahandusminister Jürgen Li-
gi ja teised ministrid neela-
vad alla kärbetest tüdinud 
riigikogu otsuse tõsta kõrge-
te riigimeeste palku üle 20 
protsendi

Eestil läheb paremini 

Euroopa andmeladu kütab Tallinna
Ettevõte Data Valley Enterprises 
plaanib rajada jaheda kliima ning 
soodsa majanduskliima tõttu Eestis-
se Euroopa moodsaimat ning suuri-
mat andmeladu. Kogu 600 miljoni 
eurose projekti teostumisel valmib 
siin 2017. aastaks 200 000-ruutmeet-

rise pinnaga andmehoidla. Andmelao 
asukoht peaks selguma mõne kuu 
pärast, kaalumisel on selle rajamine 
Tallinna lähedale. Andmelao juurde 
tuleks ka oma gaasielektrijaam ning 
serveritest eralduva soojuse saaks 
suunata linna küttesüsteemi. 

Eesti positsioon globaalses kontekstis on parem, kui inimeste 
hinnangud oma heaolule seda lubada võiks, leidsid riigikogus 
olulise riikliku küsimusena arutusel olnud inimarengu aruande 
põhjal mitmed ettekandjad. ÜRO koostatava inimarengu indeksi 
pingereas on Eesti olnud 185 riigi seas juba viimase kümnekon-
na aasta jooksul pidevalt 30. positsiooni lähedal, ühiskonna oo-
tused on aga seotud tabeli esimese veerandsaja riikide taseme 
saavutamisega, tõdes aruande peatoimetaja Mati Heidmets. 

Samas selgus, et Eesti inimesed ei ole valmis poliitilisteks 
aktsioonideks – üle 50 protsendi inimestest kinnitab, et nad ei 
ole valmis liituma poliitiliste petitsioonidega.

Oo, kaunis hetk, sa viibi veel!

piiri peal

Piiravad  
Euroopat
Maroko politsei peatas 
400 Aafrika migranti, kes 
püüdsid tormata üle piiri 
Hispaaniale kuuluvale  
alale. 

Piirasid  
Toompead
Fotograafid avaldasid fo-
tod hulgast Öise Vahtkon-
na inimesest, kes olid 
ametis Toompea piiramise 
nimetust kandnud Kesk-
erakonna valimisüritusel. 

Piiravad ronge
Paljude rongisõitjate ar-
vates on sõit Elroni elekt-
rirongides juba praegu 
Tallinna piires tasuta, kui-
gi sellist lepingut pole 
veel sõlmitud. 

Piiravad liiklust
Täna tehakse Tallinna–
Tartu–Võru–Luhamaa 
maanteel Harju maakon-
nas märgistus- ja tee-
peenratöid. 

Ei piira end
Eelhääletamas käis ligi 
veerand valijatest, e-hää-
letusel osales rekordili-
selt 133 808 valijat vaa-
tamata Keskerakonna 
katsetele kuulutada see 
valimisviis saatanast 
 pärinevaks. 

Rahajõustik on elu-
spordi raskeim ala
aKsEl KiriKal, 
MTÜ Ärikatel juhatuse liige

Mis hetkel muutub sündinud 
lapse suus olev lusikas mõne 
jaoks kuldseks, teisel mitte?

Lihtne on öelda, et osadel on 
rikkad ja targad vanemad ning 
nende lapsed ei pea iial raha 
pärast muret tundma. Warren 
Buffett, kes oli 2008. aastal 
maailma kõige rikkam inime-
ne, ostis oma esimesed aktsiad 
juba 11-aastaselt. Kindlasti ei 
olnud tal tol ajal rohkem raha 
ega teadmisi kui tavalisel Ees-
ti noorel. Edu tagas huvi ette-
võtluse ja säästmise vastu.

2012. aasta lõpus uuriti meil 
elanike finantsilist kirjaoskust. 
Uuringu üks küsimus oli: kui-
võrd olete oma raha investeeri-
misel valmis riske võtma? Va-
nusegrupis 18–29 selgus, et kõi-

gest neli protsenti noori oli „vä-
gagi valmis” seda tegema ja 19 
protsenti „pigem valmis”. Mis 
tähendab, et 77 protsenti noori 
ei julge riske võtta ning igasu-
gused investeerimisinstrumen-
did neil sisuliselt puuduvad.

Üldiselt hindasid noored 
oma teadmisi rahaasjadest vaid 
„rahuldavaks”. See näitab tege-
likult teravat probleemi. Koo-
lides õpetatakse rahaga ning fi-
nantsvahenditega ümberkäi-
mist väga napilt ning ka kodu-
des pole põlvkondadevahelist 
kogemuste vahetamist. Selle 
tulemusel võtavad noored liht-
sakäeliselt näiteks kiirlaene 
ega mõista nendega seotud oh-
te. Eriti murelikuks teeb see, et 
ainult 43 protsenti noortest 
suutis koolimatemaatika ühe 
nurgakivi ehk lihtsa liitintres-

si ülesande õigesti ära lahen-
dada. Samuti selgus küsitlu-
sest, et noored ei planeerigi 
oma rahaasju.

Kuis siis nii, tuleb küsida. Sa 
teed trenni, et hoolitseda oma 
keha eest. Sa käid kinos, teat-
ris, kontserdil, et vaimu eest 
hoolt kanda. Miks sa ei hoolit-
se oma isikliku finantsseisu 
eest, selle eest, et saada aru, 
kuidas oma rahakest kasvama 
panna ning kuidas seda hoida 
„halva ilma” ja „heade” nõuan-
nete eest? Sinu sissetulek saab 
kasvada nii palju, kui palju are-
ned sa ise. Seega, enamasti ei 
saa me paremaid tulemusi kui 
me ise väärt oleme. Kas sina ta-
had, et raha töötaks sinu eest?

Tippsportlane ei saa olüm-
piavõitjaks, kui ta ei harjuta iga 
päev, inimene ei saa finantsili-
selt targaks ja edukaks, kui ta 
ei arenda ennast pidevalt. Ai-
nus tee on õppimine parimate 
käest. Pideva enesearengu kau-
du jõuame lõpuks ka rahajõus-
tikus poodiumi kõrgeimale ast-
mele ehk finantsvabaduseni. 
Selleks, et seda kõike saavuta-
da ning teistele õpetada, oleme 
loonud noorteorganisatsiooni 
Ärikatel, millel on erikursus 
„Rahajõustik”. Läbi nelja semi-
nari jagavad oma tarkusi pal-
jud eksperdid, et noored saaks 
edaspidi oma rahaasjade pla-
neerimisega paremini hakka-
ma. Rikkad panevad finantsres-
sursid enda kasuks teenima, 
aga vaesed rügavad raha nimel. 

Sa teed 
trenni, et 
hoolitseda oma 
keha eest, miks 
sa ei hoolitse 
oma raha eest?
Ärikatla asutajaliige  
Aksel Kirikal kutsub üles 
oma teadmisi rahast 
treenima, et raha teeniks 
inimest, mitte inimene 
raha.

Eesti, soomlaste 
lemmik
Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutus uuris soomlaste seas 
Eesti mainet puhkuse sihtko-
hana. Selgus, et 74 protsenti 
vastanutest pidas tõenäoliseks 
vaba aja reisi Eestisse lähema 
kolme aasta jooksul ja 62 prot-
senti juba lähima aasta jooksul. 
Peamised põhjused, miks soo-
vitakse Eestisse tulla, on järg-
mised: me asume lähedal, siia 
on lihtne sõita, siin on loodud 
head tingimused ostlemiseks 
ja spaades kosutamiseks. Üle-
jäänud soomlasi ei huvita Eesti 
või muud sihtkohad on huvi-
pakkuvamad. Paljusid häirib ka 
soomlaste „viinaralli”.

Erakogu

häälte ostmises 
kahtlustatavat pidas 

kinni kriminaalpolitsei.
Kinni peeti kaks Paldiski ja 
kaks Kiviõli linnavolikogus-
se kandideerivat isikut, uuri-
misel on häälteostmise juh-
tum Narva-Jõesuus.

4

Õhtuleht

5,90 €

13,90 €

5,90 €36 €

18,20 €
15 €

32 €

TALLINN Sadama 6 ∙ Vikerlase 23, Laagna keskus ∙ Telliskivi 61∙ Kopli 2B ∙ MAARDU 
Nurga 1 ∙ TARTU Riia 2, Eedeni keskus ∙ PÄRNU Riia mnt 131, XXX Maxima ∙ RAKVERE 
Lõõtspilli 2, Vaala keskus, Haljala 4, Põhjakeskus ∙ NARVA Kreenholmi 52, XX Maxima

kingkingking

KÕIGE SUUREM 
KINGAVALIK!

NAISTEKINGAD, suurused 35–43 • MEESTEKINGAD, suurused kuni 49

www.linnaleht.ee
KODUSOOJUSE LOOB AKNAKODA

TALLINN    Peterburi tee 53, tel 600 6255
      Lennujaama tee 5, tel 655 5331
      Sõpruse pst. 237, tel 659 1909
TARTU      Riia 128, tel 744 1129
PÄRNU      Lai 10, tel 445 5588
      Savi 3, tel 445 6238
RAKVERE  Laada 41, tel 324 2352
VALGA      Vabaduse 2/4, tel 511 1272

-

Ivari Padar
Nr. 1439 Kesklinnas

Indrek Saar
Nr. 1493 Mustamäel

Marianne Mikko
Nr. 1388 Haaberstis

Rainer Vakra
Nr. 1521 Nõmmel

Karel Rüütli
Nr. 1440 Kristiines

Mart Meri
Nr. 1542 Pirital

Eiki Nestor
Nr. 1553 Põhja-Tallinnas

Andres Anvelt 
nr. 1410 Kesklinnas 
Tallinna 
linnapeakandidaat

Meie, sotsiaaldemokraadid, toome Tallinna ausa ja demokraatliku juhtimise - selleks  vajame SINU toetust! 
www.sotsdem.ee/tallinn
Andres Anvelti korruptsioonivastane plaan: www.andresanvelt.com

Tule 
meiega!

Sven Mikser
Nr. 1459 Lasnamäel

Andres Anvelt 

Andres Anvelt – normaalne mees linnapeaks. 
Meie toetame!

 www.sol.ee

SOL Eesti OÜ on rahvusvahelisse kontserni kuuluv 
kinnisvarahooldus- ning puhastusteenuseid pakkuv ettevõte. 
Meie edu taga on hea kvaliteet ja kliendi rahulolu, ettevõtlik 
vaim ja asjatundlik personal. SOL-i juhtimispõhimõtetes rõhuta-
takse loovust, vabadust, vastutust ja soovi oma töös õnnestuda.

SOL Eesti OÜ
otsib oma meeskonda

SUURPUHASTUSTÖÖDE 
SPETSIALISTE TALLINNA

Kui soovid meile tööle tulla,
siis helista palun tööpäeviti
kella 9–16 telefonil 677 1551

Peamisteks ülesanneteks on
- suurpuhastustööde tegemine;
- põrandakatete eritöötlus (süvapesu ja vahatamine);
- akende ja fassaadide pesemine; 
- kvaliteetse teenuse tagamine.

Meie uuelt meeskonnaliikmelt ootame
- ausust ja kohusetundlikkust;
- korrektsust ja iseseisvust;
- eesti keele oskust suhtlemistasemel;
- soovitavalt B-kategooria sõiduki juhtimise õigust.

Omalt poolt pakume 
- võimalust ettevõtte arengule kaasa aidata;
- tänapäevaseid töövahendeid ja -tingimusi, koolitust ning võimalust
 ennast tööalaselt täiendada, motiveerivat töötasu.
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Kas „maailmalõpp” on inimeste otsus?
Kui jätkame inimkonna-
na samasugust majandus-
tegevust kui seni, siis  ootab 
meid maakera inimtalu-
vuse võime ammendumi-
ne juba enne 2029. aastat.

„Sellise olukorra vältimine 
on aga meie kõigi käes, inim-
konna jätkusuutlikku arengus-
se saavad kõik jõudumööda pa-
nustada, nii üksi kui ühiselt,” 
ütles kohe alustuseks uue kes-
kuse juhataja Rea Raus. Tallinn 
ülikooli ökoloogia instituut 
asutas Säästva Arengu Hari-
duskeskuse (SAHK) alles täna-
vu märtsis, praeguseks on aga 
juba käivitatud õpetajatele ja 
keskkonnahariduse spetsialis-
tidele suunatud täienduskooli-
tused, et edaspidi ka õpilased 
oskaksid kaasa lüüa jätkusuut-

likkuse ehk mõnes mõttes tu-
levikupäästmise teemadel. Vei-
di kaugemaks sihiks on haara-
ta säästva arengu aruteludesse 
ja koolitustesse ka näiteks et-
tevõtjad, samuti algatada sel-
leteemalisi teadusuuringuid.

Meie kõigi mure

“ÜRO, UNESCO ja mitmed 
muudki rahvusvahelised orga-
nisatsioonid on aastakümnete 
jooksul võtnud vastu olulisi do-
kumente – otsuseid, stratee-
giaid, initsiatiive. Aga reaalseid 
muutusi pole, olukord halve-
neb kasvavas tempos,” juhatas 
oma teema sisse Raus. Ta mär-
kis, et jutte keskkonnahoiust 
on olnud samas palju, nii et 
vast lapsedki teavad, et prügi 
on vaja sorteerida.

Samas aga jäävad need 
probleemid ikkagi inimestest 
kaugeks – näiteks üks globaal-
semaid probleeme on joogivee 
nappus. „Mõnedki teadlased on 
hoiatanud, et veepuudus võib 
saada kolmanda maailmasõja 
käivitajaks. Nii võivadki glo-
baalprobleemid peagi meie ko-
duõule jõuda, ehkki meil siin 
Eestis on probleeme joogivee-
ga ju vähestes kohtades,” sel-
gitas Raus. „Jätkusuutliku 
arengu probleem polegi niivõrd 
ja ainult keskkonnaprobleem, 
kuivõrd inimeste väärtushoia-
kute ja nende kujundamise 
probleem,” nentis Rea Raus. 

„Kui vaadata maailma tervi-
kuna, tekib küsimus, mis saab 
siis, kui kogu Aasia soovib sa-
malaadset tarbimisühiskonda, 
kui seda on Läänes. Praegu ole-

me globaalselt üle kulutanud, 
kui samamoodi jätkame, siis ju-
ba lähitulevikus võivad meid 
kõiki oodata väga suured prob-
leemid. See pole sugugi enam 
mingi abstraktne, kauge oht, 
see on praeguste kooliõpilaste 
täiskasvanuea reaalsus,” põh-
jendas Raus, miks on vaja kõi-
gile võimalikult palju jät-
kusuutlikku ning säästvat elu-
laadi tutvustada.

Klaas piima akvaariumi?

„Mida teha – see on tarvis 
igaühel ise läbi mõelda. Kesk-
konna taluvusvõimet saab õpi-
lastele illustreerida akvaariu-
misse mahutatud autonoomse 
ökosüsteemi tasakaalu rikku-
misega, valades sinna näiteks 
piima. Kui klaasitäiest saab 

süsteem paari päevaga „jagu”, 
siis juba mitme klaasitäie või 
liitri sellele keskkonnale reos-
tusena mõjuva kohvivalge sis-
sekallamine võib viia kogu elu 
väljasuremisele sellises väike-
ses ökosüsteemis. Aga sama 
näite võib üle kanda ka abst-
raktsemale, majandusküsimus-
te lahkamise vaatevinklile.“

Rea Raus püüab oma kabi-
netist Tallinna ülikooli Narva 
maantee ääres kõrguva uue 
hoone viiendalt korrusel kau-
gemalegi vaadata: „Meie täien-
duskursuste eesmärk on algul 
õpetajaile, nende kaudu aga 
õpilastele ja ehk ka nende ko-
dustele anda võimalus välja 
mõelda, kuidas ise, oma konk-
reetsete tegudega, meie ühist 
keskkonda ja ressursse säästa. 
Inimesed ise on geniaalsed, kui 

Muuseum, kus on voltmeeter 
ning Palametsa tekkel
anTs Vill 
ants.vill@linnaleht.ee

Balti jaama poolt vanalinna 
ründavad turistidehordid 
mööduvad sellest tillukesest 
majakesest peatumata. 
Samuti ka tuhanded iga 
päev Nunne tänavat pidi 
tõttavad tallinlasedki.

Aga ometi peaksid paljud 
meist hoo maha võtma – tegu 
on Gustav Adolfi gümnaasiumi 
muuseumiga Nunne ja Väike-
Kloostri nurgal. Kõige vanemas 
Eesti koolis on koolitarkust käi-
nud nõudmas paljud meie sugu-
lased või tuttavad. 

„Kui ma kooli 375. sünnipäe-
va aastal muuseumiga alusta-
sin, polnud mul ei sulepead, tin-
ti ega ühtki eksponaati. 1998. 
aastal oli koolis olnud põhjalik 
renoveerimine, siis tehti kogu 
koolimaja tühjaks, kõik vana vi-
sati minema. Tuli alustada 
täiesti tühjalt kohalt. Aga mul 
on palju abilisi olnud – vilistla-
si eelkõige, aga ka täiesti võõ-
raid inimesi. Pisitasa on kogu-
nenud nii dokumente, fotosid ja 
muid eksponaate,” meenutab 
algusaegu muuseumi juhataja 
Helda Venderstöm, kes oli va-
rem koolis õppealajuhataja.

„Tütarlaste viimase veneaeg-
se koolivormi juurde tõi puna-
sed Kommunaari kingad üks siia 
juhuslikult sattunud venelanna. 
Punase lipuga pioneerifanfaari 

ostsin lähedalasuvast antiigi-
poest. Palju on annetanud mui-
dugi vilistlased, näiteks endis-
aegne vormimüts on ajaloola-
selt Hillar Palametsalt,” tutvus-
tab juhataja vitriinide sisu. Osa 
eksponaate on siiski ka kooli en-
da ajaloost: õppetarbeid, labo-

ririistu, kaarte ja planšette, mõ-
ned neist tulevad kooliajast tut-
tavadki ette. Nurgas on eriti ek-
sootilisena kapile nõjatumas üle 
meetri pikk saagkala suureham-
buline saag.

Suhteliselt väikesesse ruumi 
on mahutatud auväärse kooli 

kogu ajalugu, alates nn õndsast 
Rootsi ajast kuni tänapäevani. 

Sada aastat koolisporti

Eesti ajaloos olulisi ja tutta-
vaid nimesid näeb kõikidel 
stendidel, alates kooli asutami-
se eest seisnud Forseliusest ku-
ni praeguste akadeemikuteni. 
Praegu valmistatakse ette koo-
li spordiringi, mis oli ka Eesti 
esimene kooli spordiring, 100. 
aastapäeva tähistamist. Ühtlasi 
ilmub asjakohane raamat. 5. no-
vembril avatakse kõrvalmajas, 
koolivõimlas, spordikuulsuste 
sein. Peale selle, et koolist on 
sirgunud palju väljapaistvaid 

ühiselu- ja teadustegelasi, on 
ette näidata ka kaks olümpia-
hõbedat, väiksematest saavu-
tustest rääkimata. Viimane saa-
vutus oli traditsioonilises jalg-
pallikohtumises ühepunktilise 
võidu saamine kauaaegse rivaa-
li, kunagise Peetri, praegu liht-
salt reaalkooli üle.

„Mälestuste kogumine on üks 
olulisemaid valdkondi. Üks raa-
mat on valmis, sellega on enam-
vähem kaetud möödunud sa-
jand. Ilmunud on ka raamat 
meie koolist sirgunud 19 aka-
deemikust,” tutvustab muuseu-
mi hing ja vilistlaste innustaja 
Venderström oma ja muuseumi 
üht tähtsat tegevusvaldkonda.

Igale muuseumiskäijale on pakkuda midagi erilist, isegi Austraalia külalistele saab 
muusemi looja Helda Venderström näidata temaatilist eksponaati.

Gümnaasiumi 1930. aasta lend täitis medalil  
antud tõotuse kohtuda pool sajandit hiljem. 

Heiko Kruusi

on vaja keerukatele probleemi-
dele parimaid lahendusi välja 
mõelda. Sellele tuleb lihtsalt 
tähelepanu pöörata ja n-ö asi 
ette võtta.”

Sel sügisel algavate kooli-
tuste käigus, kus on peale loen-
gute ka hulganisti praktikume, 
saab säästva arengu õpetust 
esialgu üle 500 kooliõpetaja ja 
keskkonnaspetsialisti. 

„Alustada tuleb endast, oma 
kogukonnast. Üks töötav ees-
kuju üksikisiku või paari inime-
se rollist on näiteks juba pool 
sajandit tegutsenud Findhorni 
kogukond Šotimaal. Mõne ini-
mese ideest on praeguseks kas-
vanud selline kogukond, kelle 
jätkusuutliku elukorralduse ko-
gemustest käiakse õppimas 
 kogu maailmast. 
anTs Vill

Heiko Kruusi

Isegi suurte probleemide lahendamist peab alustama oma kodulävelt, veenab säästva arengu keskuse juht Rea Raus. 

Riigi eest võidelnud
 ■Muuseum ootab kõikvõimalikke andmeid Vabadussõjas 
langenud õppursõdurite Hans Püssi, Artur Viikmanni, Karl 
Nelke ja Nikolai Reinoki saatuse ning matmispaikade väl-
ja selgitamiseks. Samuti on oodatud täiendavad andmed 
legendaarsete õpetajate, Vabadussõjas võidelnud Villem 
Orava ja Vassili Peet’i kohta.
 ■Andmed on oodatud aadressil helda.venderstrom@gag.ee.

lühidalt

Kiirusepiirang 
Paldiski maantee linnast 
väljuval suunal Tallinna loo-
maaia juures, alates Paldiski 
mnt 96A juurest kuni Haa-
bersti ringristmikuni piira-
takse maksimumkiirust 50 
km/h, nagu see on juba lin-
na suunal. 

Avatud tänavad
Liikluseks on avatud pärast 
suuremahulisi ümberehitusi 
Telliskivi tänav. Avatud on 
ka jalakäijate tänavaiks üm-
ber ehitatud Harju ja Kullas-
sepa tänav.

Maalihke  
põhjus
Pärnu maantee Tammsaare 
teele viiv teelõik suleti, kui 
ilmnes, et kaabli paigalda-
miseks tehtud puurimistöö-
de käigus vigastati kanali-
satsioonitorusid ja seetõttu 
oli tee alt osa pinnast ära 
uhtunud. Teelõigu remondi-
tööd lõpevad homme.

Kalmistu  
infopunkt
Siselinna kalmistu külasta-
jad saavad tänasest tutvuda 
Tallinna vanima seni tegut-
seva rahula ajaloo, seal 
paiknevate kultuurilooliste 
hauakohtade ning muu olu-
lise teabega kalmistule pai-
galdatud interaktiivse info-
punkti abil. Tegu on vandaa-
likindla puuteekraaniga ar-
vutiga, kus kalmistulkäija 
saab tutvuda ka hea tava 
reeglistikuga.

Värske valik!

18.-20. oktoober
HURMAA
kg

2.39

1.79

21.-22. oktoober
PÕLTSAMAA TALUVÕI
80%
150 g

1.22

0.89
5.93 kg

22.-24. oktoober
VICI MARINEERITUD 
HEERINGAFILEE
kerges kastmes
250 g

1.47

0.85
3.40 kg

17.-18. oktoober
RANNAMÕISA 
BROILERIPOOLKOIB
kg

4.39

2.69

-25% -27% -42%

-39%

Fazer Gruppi kuuluv Tänassilma Teenindusköök on nüüdisaegne laia 
sortimendiga tootmisüksus, mis on orienteeritud suurköökide varustamisele töömahu-

kate valmis- ja pooltoodetega. Ettevõtte eesmärk on pakkuda 
Fazer Grupi ettevõtetele ning valitud välisklientidele kvaliteetseid 

väikeseeriatooteid, suurepärast tarnekindlust ja paindlikku klienditeenindust.

Pakutav ametikoht: KONDIITER
TÖÖÜLESANDED:
• Erinevate kondiitritoodete valmistamine.
EELDAME:
• Erialast haridust
• Korrektsust ja kohusetunnet
• Head rutiinitaluvust
• Kasuks tuleb varasem töökogemus 

kondiitrina

OMALT POOLT PAKUME: 
• Töötajate bussi kasutamise võimalust
• Toitlustamist kohapeal 

(hommiku- ja lõunasöök)
• Kvaliteeditasu pärast katseaja lõppemist
• Tööriideid ettevõtte poolt
• Sporditoetust

LISAINFO: Töö toimub graaku alusel, pikk ja lühike nädal. 
Tööpäevad algavad kell 7 ja vahetuse pikkus on 12 h. 
Töökoht asub Tänassilma tehnopargis Tallinna piiril. 

KANDIDEERIMISEKS palun saada oma CV hiljemalt 31. oktoobriks  
e-posti aadressil eirene.sau@fazer.com. Lisainfo Eirene Sau 5918 2011

LISAINFO: Töö toimub graaku alusel, pikk ja lühike nädal. 
Tööpäevad algavad kell 7 ja vahetuse pikkus on 12 h. 
Töökoht asub Tänassilma tehnopargis Tallinna piiril. 

KANDIDEERIMISEKS palun saada oma CV hiljemalt 31. oktoobriks  
e-posti aadressil eirene.sau@fazer.com. Lisainfo Eirene Sau 5918 2011

Fazer Gruppi kuuluv Tänassilma Teenindusköök on nüüdisaegne laia 
sortimendiga tootmisüksus, mis on orienteeritud suurköökide varustamisele töömahu-

kate valmis- ja pooltoodetega. Ettevõtte eesmärk on pakkuda 
Fazer Grupi ettevõtetele ning valitud välisklientidele kvaliteetseid 

väikeseeriatooteid, suurepärast tarnekindlust ja paindlikku klienditeenindust.

Pakutav ametikoht: KOKAABI (külm köök)

TÖÖÜLESANDED:
• Võileibade ja lihtsamate toitude 

valmistamine etteantud retsepti järgi
• Vormiroogade, quichide jne. 

kokkupanek
• Toodete sügavkülmutamine
• Köögiviljade puhastamine ja käsitsi 

lõikamine
• Ettevalmistus ja abitööde tegemine
• Töökoha puhtana  ja korras hoidmine
• Valmistoodangu pakendamine ja 

etikettimine

EELDAME:
• Kiirust, energilisust, töökust
• Head rutiinitaluvust
• Kasuks tuleb eriharidus või varasem 

töökogemus köögis
OMALT POOLT PAKUME:
• Töötajate bussi kasutamise võimalust 

hommikul ja õhtul
• Toitlustamist kohapeal 

(hommiku- ja lõunasöök)
• Kvaliteeditasu pärast katseaja lõppemist
• Tööriideid ettevõtte poolt
• Sporditoetust

LISAINFO: Töö toimub graa�ku alusel, pikk ja lühike nädal. 
Tööpäevad algavad kell 7 ja on 12 h pikad. Külma köögi töö toimub 
temperatuuril +12°C.Töökoht asub Tänassilma tehnopargis Tallinna piiril.

KANDIDEERIMISEKS palun saada oma CV 
hiljemalt 31. oktoobriks  e-posti aadressil 
eirene.sau@fazer.com. Lisainfo Eirene Sau 5918 2011

LISAINFO: Töö toimub graa�ku alusel, pikk ja lühike nädal. 
Tööpäevad algavad kell 7 ja on 12 h pikad. Külma köögi töö toimub 
temperatuuril +12°C.Töökoht asub Tänassilma tehnopargis Tallinna piiril.

KANDIDEERIMISEKS palun saada oma CV 
hiljemalt 31. oktoobriks  e-posti aadressil 
eirene.sau@fazer.com. Lisainfo Eirene Sau 5918 2011
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Fenno-Ugria seisab  
soome-ugri rahvaste eest  
KrisTjan roos 
kristjan.roos@linnaleht.ee

Viia-Kadi Raudalainen ja 
Jaak Prozes soome-ugri 
hõimurahvaste kultuuri, 
hariduse ja teaduse 
edendamisega tegelevast 
Fenno-Ugriast teevad 
iga päev õilsat tööd, sest 
hõimurahvaste kultuuri 
tutvustamise kõrval 
tegutsevad nad ka nende 
rahvaste halva olukorra 
teadvustamisega.

„Vahel tundub küll, et võit-
led justkui tuuleveskitega. Aga 
kui sa seda ise ka ei usuks, siis 
poleks meie tööl ja tegevusel 
mõtet. Tegelikult me arvame, et 
ka maailma väärtushinnangud 
muutuvad ja et kõik ei liigu ik-
kagi üheülbastumise poole,” 
avaldab Prozes, kes muretseb 
täiest hingest sellepärast, mis 
saab meie Venemaal elavatest 
hõimurahvastest. „Venemaal 
elavatel hõimurahvastel on tu-
gev alaväärsuskompleks, sest 
neid ümbritsev võim on püüd-
nud neid igatpidi alla suruda. 
Seepärast ongi tähtis tuua siia 
esinema muusikuid või ükskõik 
keda. Selleks, et nad saaks tähe-
lepanu ja et nad julgeks end näi-
data. Nii saame neid julgustada 
olema nemad ise. See on väär-
tustamise moment,” räägib 
praegu Fenno-Ugrias nõuniku-
na töötav Prozes. 

Koos suuremad

Just sel nädalal ongi Fenno-
Ugria töötajatel kõige kiiremad 
päevad, sest käimas on taasise-
seisvusaja 25. hõimupäevad. 
Fenno-Ugria kutsel on Eestis 
sel puhul külas meie paljude 
hõimurahvaste esindajad. 
Ühest küljest on see pidu, kus 
saab kuulata kümneid kontser-
te. Teisalt on see midagi palju 
olulisemat: üritus, kus nii eest-
lased kui ka meie suuremad ja 
väiksemad hõimurahvad saa-
vad üheskoos tunnetada oma 
identiteeti ja sugulust. 

Just identiteet ongi see 
märksõna, mis võiks ja peaks 
igat eestlast panema rohkem 
huvi tundma meie hõimurah-
vaste vastu. „Koostöös teiste 
soome-ugri rahvastega suuda-
me ehk olla natukene suuremad 
ja natukene sügavamad. See on 
oluline tunnetus. Kui meie maa-
ilmapildist soome-ugri rahvad 
ära võtta, siis kindlasti oleme 
haavatavamad igasugustele 
võõrmõjudele, mis meid ümb-
ritsevad,” tähtsustab Prozes.

Aastaid hõimuliikumises te-
gev olnud Prozes meenutab, et 
laulva revolutsiooni ajal sai ta 
noore ajaloolasena ühel hetkel 
aru, et hõimupäevade tradit-
sioon tuleb taastada. „Koolides 
korraldati toona juba hõimu-
päevi. Soome küsimus oli 1988. 
ja 1989. aastal täiesti eriline 
küsimus, sest eestlastel oli to-
hutu tung saada akent lääne 
poole laiemaks. Hõimurahvas-
te maailm tundus siis niivõrd 
huvitav, eriti veel selle foonil, 
et puutusin kokku ka toona üli-
koolis õppinud filoloogi Valeri 
Alikoviga, kes on rahvuselt ma-
ri,” meenutab Prozes õhustik-
ku, kus ta toona 23-aastase 
poisina oli hõimupäevade taas-
tamise idee autoriks. 

Prozese kolleegi, Fenno-Ug-

ria direktori Viia-Kadi Rauda-
laineni tee soome-ugri rahvas-
te juurde oli selline nagu see te-
ma põlvkonna inimestel ideaa-
lis olla võikski: „Minu teismeli-
se iga langes 1970. aastate lõ-
pupoolde, kus soome-ugri te-
maatika oli kuidagi õhus. Val-
misid Veljo Tormise läänemere-
soome rahvaste rahvamuusikal 
põhineva kooritsükli „Unusta-
tud rahvad” erinevad osad, 1977 
väntas Lennart Meri oma esi-
mese filmi „Veelinnurahvas” 
soome-ugri rahvastest, Kaljo 
Põllu juhtimisel hakati korral-
dama Venemaa soome-ugri rah-
vaste juurde kunstiüliõpilaste 
ekspeditsioone.“ Kõik see tun-
dus noorele inimesele põnev ja 
tohutult võimas. „Mäletan ka 
lapsepõlvest, kuidas isa viis mu 

ehedale liivlaste folkloorian-
sambli kontserdile,” meenutab 
Raudalainen. Polnud siis ka 
suur ime, et ülikoolis eesti filo-
loogiat õppima asudes valis ta 
eriharuks soome-ugri keeled. 

„Kui 1970-ndatel tulid Me-
ri, Tormis ja Põllu oma tööde-
ga välja, siis see tõstis soome-
ugri rahvad väga väärtuslikuks 
ja teadvustas, et see on midagi 
väga erilist, mida tuleb hoida ja 
toetada,” lisab Raudalainen. 
Mis seal salata ehk teadvusta-
sid ja tähtsustasid eestlased 
noil rasketel venestamise ae-
gadel oma soome-ugri rahvaks 
olemist rohkem kui tänapäeval. 

Hääbuvate keelte kaitsel

See aga ei tähenda, et prae-
gu ei tasuks Eestis sama vald-
konnaga tegelda. „Tegelikult 
peaks me toetama kõiki hääbu-
vaid ja ohustatud keeli, ei ole 
vahet, kas need on soome-ugri 
keeled või mitte. Aga muidugi 
on meie kohustus algust teha 

oma keelesugulastega, oma su-
gulasrahvastega. Nendele on ka 
meie toetus võib-olla tähtsam 
ja kindlasti usaldusväärsem,” 
pakub Raudalainen. Prozes li-
sab, et Venemaal elavate sugu-
lasrahvaste juures ongi üks tõ-
sisemaid probleeme just nende 
rahvaste keelte kiire hääbumis-
protsess. Näiteks Karjalas on 
kaheksa aastaga keele kõnele-
jaid jäänud vähemaks 51 prot-
senti.

„Riigivõim rõhutab Vene-
maal, et sealne kultuurkeel ja 
hariduskeel on vene keel. Prob-
leem on ka selles, et kui rahvus-
keeli õpetataksegi, siis neid 
õpetatakse kui võõrkeeli. Mari 
või udmurt ei lähe oma rahvus-
keele tundi kui oma emakeele-
tundi, vaid seda hakatakse õpe-
tama kui võõrast keelt,” näitli-
kustab Raudalainen. Karjala va-
bariigis on aga tema sõnul tun-
da väga tugevat ametkondade 
vastuseisu soomlaste algatatud 
karjala keelepesade projektile. 
Keeltepesa projektis kõnelevad 
vähemuskeelt valdavad peda-
googid ja abilised lastega ainu-
üksi rahvuskeeles ning nii õpib 
laps keelt loomulikus keele-
keskkonnas. Ametkonnad seda 
tegevust ei toeta, tuues põhjen-
duseks, et tekib rahvuslik eral-
datus ning lapsed ei omanda 
korralikult hariduskeelt. Tege-
likult on see suurriigis, kus ve-
ne keele mõjusfäär on niivõrd 
suur, täiesti välistatud. 

Rahvus kui muuseumikaup

„Teine oht on aga see, et vä-
hemusrahvaste kultuure püü-
takse Venemaal teha muuseu-
mikaubaks. Asutatakse mõni 
koduloomuuseum ja etnopark 
ning korraldatakse folkloori-
festival,– tegemist on tegeli-
kult kultuurikonserviga, mis ei 
ela oma loomulikku elu. Elus 
pärimuskultuur võtab küll 
juurde uusi mõjusid, aga ta 
sünteesib seda omale loomu-
omase ehedaga, sidudes niivii-
si laiemat osa kogukonnast, 
mitte ainult seda väikest kild-
konda, kes selle kultuurikon-
servi säilitamisega tegeleb,” 
toob Raudalainen välja meie 
hõimurahvaid ähvardava ohu. 

Millisel hõimurahval on aga 
praegu kõige hullem olukord? 

Prozes vastab, et igal rahval on 
oma spetsiifika. Veel 1989. aas-
ta rahvaloenduse järgi olid näi-
teks mordvalased eestlaste ees 
ja ungarlaste ning soomlaste jä-
rel suuruselt kolmas soome-ug-
ri rahvas. Mordvalasi oli siis 1,2 
miljonit, tänaseks on neid alles 
800 000 ja neistki on keele rää-
kijad vaid pooled. Paljud hõi-
murahvad ei ela ka oma ajaloo-
lisel territooriumil: näiteks 
mordvalasi elab 60 protsenti 
väljapool oma territooriumi, 
maridel on see protsent 50 ja 
udmurtidel 30. Peale selle on 
osad soome-ugri rahvad kaota-
mas Venemaal oma territoriaal-
set identiteeti. 

Kuidas linnas endaks jääda

„Riigivõim, kellele mets 
kuulub, ei arvesta, mida toovad 
metsaraiumised kaasa soome-
ugri rahvastele, kes on metsa-
kultuuri rahvad. Aga Venemaal 
pole mingi ime, et tulevad bul-
dooserid ja lükkavad külad kok-
ku. Leitakse, et need pole ma-
janduslikult otstarbekad. Aga 
see on just väikerahvastele äär-
miselt ohtlik. Kui venelane lä-
heb maalt linna, siis on ta ühes 
ja samas emakeelses keskkon-
nas, aga kui läheb linna väike-
se hõimurahva esindaja, siis on 
võtmeküsimuseks, et kuidas 
jääda mariks, komiks või ud-
murdiks linnas. Head lahen-
dust siin ei ole,” tõdeb Prozes. 

Raudalainen on ka seda 
meelt, et meil siin Eestis kipub 
olema natuke romantiline suh-
tumine sugulasrahvastesse, 
eeldatakse, et meie hõimurah-
vad on Venemaal suured pat-
riotismi kandjad ja võitlevad 
aktiivselt oma rahva vabaduse 
ja keeleõiguse eest. Tegelikult 
on nende rahvad läbi põlvede 
elanud Venemaal ja nii on neil 
kujunenud mitu identiteeti. 
Nad on ühel ajal venemaalased 
ja samal ajal ühe väikese hõi-
murahva esindajad. „Meie 
püüdlus on turgutada just seda 
vähemusrahva identiteeti, mis 
neis on ka olemas ja mida tu-
leks järgmisele põlvele edasi 
kanda. Muidu on selle inimese 
lapsed jäänud millestki ole-
muslikust ilma ja toimuks kor-
vamatu kultuuriline katkes-
tus,” selgitab Raudalainen. 

Heiko Kruusi

Viia-Kadi Raudalainen ja Jaak Prozes turgutavad meie hõimurahvaste identiteeti. 

Saami lauljatar on külas
 ■Hõimupäevade peakülaliseks on tänavu Põhja-Soomest saabu-

nud lummava häälega saami lauljatar Ulla Pirttijärvi koos an-
sambliga Ulda, kes esineb kontsertidega Sügisjazzil täna kell 19 
Kumus. Ulla Pirttijärvi on üks ehedamaid ja omanäolisemaid saa-
mi lauljaid, tema muusika põhineb iidsetel saami joigude sulan-
damisel nüüdisaegsesse helikeelde. 

 ■ Soome-ugri rahvaste folklooripärandist saab ülevaate hõimu-
päevade peakontserdil, mis toimub Tallinnas laupäeval kell 17 
Mustpeade majas, kus astuvad teiste hulgas ülesse Baškortostani 
udmurtide Utšõ Nõl, komide Zarni An’, Tatarstani maride Lai Mar-
dež, mokšade Paigonja ja Ungari rahvakunstiansambel Debreceni 
Népi Együttes. 

 ■Hõimupäevade raames korraldab MTÜ Fenno-Ugria Asutus lau-
päeval kella 10–15 rahvusraamatukogus konverentsi „Soome-ugri 
rahvaste taasärkamisaeg ja hõimupäevad 25”.Ulla Pirttijärvi 

Jazzkaar

„Kui meie maailmapildist soome-ugri rahvad 
ära võtta, siis kindlasti oleme haavatavamad 
igasugustele võõrmõjudele, mis meid ümbritsevad.” 
Jaak Prozes selgitab, miks peaks hõimuliikumine meile korda minema

Meie püüdlus on turgutada just seda 
vähemusrahva identiteeti, mis neis on ka olemas 
ja mida tuleks järgmisele põlvele edasi kanda. 
Viia-Kadi Raudalainen tutvustab Fenno-Ugria eesmärki

ANTIIK- JA VANAMÖÖBEL

www.moobliait.ee
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Kui vanglaleib ei meeldi, sõida võõrsile. Seni veel
Mullu kevadel avalikuks 
tulnud üllatav lünk, mida 
võiks nimetada ka „Galojani” 
aiaauguks, on meie 
kohtulikus karistuspraktikas 
alles ka tänavu sügisel.

Nn Galojani kaasus seisnes 
selles, et reaalse vanglakaristu-
se kandmisest kõrvalehoidjat ei 
saagi seaduse järgi karistada, te-
da saab vaid vanglasse tuua kas 
sunniviisiliselt või siis tagaotsi-
tavaks kuulutada. Tuntuim ning 
suurt avalikkuse tähelepanu 
pälvinud näide on Eesti Euroo-
pa Liikumise eksjuhi Anna-Ma-
ria Galojani juhtum. Omastami-
se ja võltsitud dokumendi kasu-
tamise eest viiekuuse vanglaka-
ristuse saanud naine sõitis 
vanglasse minemise asemel 
hoopis Suurbritanniasse. 

Asjade praegust seisu kom-
menteerib meie justiitsminis-
teeriumi karistusõiguse ja me-
netluse talituse juhataja Kati 
Maitse-Pärkna.

Kas väidetav lünk on olemas 
ja kas sellisel juhul on selle 
kõrvaldamisele asutud?

Kohtuotsusega mõistetud 
karistuse vabatahtlikust täit-
misest loobumine ei ole alati 
kuritegu. Seadusandja on näi-

nud ette riigipoolsed sammud 
kohtuotsuse sundkorras täit-
miseks – nii saab rahalise ka-
ristuse pöörata sundkorras 
täitmisele läbi kohtutäituri, sa-
muti saab vanglasse mitteil-
munud isiku suhtes kohaldada 
sundtoomist või tagaotsimist. 

Näiteks trahvi tasumata jät-
mine ei ole automaatselt kuri-
tegu – kui isik trahvisummat ära 
ei maksa, saadetakse otsus 
sundtäitmiseks täiturile. Täien-
dava süüdistuse saab võlglase-
le esitada siis, kui isik takistab 
karistuse sundtäitmist.

Praktika on siiski näidanud, 
et ka sundtäitmise meetmed ei 

ole alati kõige tõhusamad, mis-
tõttu olemegi ette valmistanud 
seadusemuudatuse, nähes sel-
ge sõnaga ette, et ka täitmise-
le pööratud vangistusest tead-
lik kõrvalehoidmine on karis-
tatav. Meetmed kohtuotsuse 
täitmise tagamiseks on vajali-
kud nii kohtuvõimu kui riigi 
autoriteedi huvides.

Millised on riigid, kellega 
Eestil pole väljaandmise 
 lepingut?

Euroopa Liidu riikide vahel 
reguleerib isikute loovutamist 
(ehk väljaandmist) kriminaal-
menetluse jätkamiseks või jõus-

tunud kohtuotsusega mõistetud 
vangistuse täideviimiseks 
13.06.2002 raamotsus Euroopa 
vahistamismääruse ja liikmes-
riikidevahelise üleandmiskorra 
kohta. Kolmandate riikidega, st 
EL-i mittekuuluvate riikidega, 
on isikute väljaandmise aluseks 
Euroopa Nõukogu väljaandmi-
se konventsioon koos oma lisa-
protokollidega. Ameerika 
Ühendriikidega on Eestil kahe-
poolne valitsustevaheline välja-
andmise leping.

Kuidas on kohtuotsuse 
 täitmisest kõrvalehoidmine 
karistatav?

Kehtiva seaduse järgi on ka-
ristatav, kui vanglast lahkuda 
lubatud kinnipeetav hakkab 
karistuse kandmise jätkamisest 
kõrvale hoidma. Samuti on ka-
ristatav täitmisele pööratud 
kohtuotsusega süüteo eest 
mõistetud muu karistuse täit-
misest kõrvalehoidmine. Selli-
se tegevuse eest näeb seadus 
ette rahalise karistuse või kuni 
üheaastase vangistuse. 

Millisetel tingimustel saab 
vanglakaristuse täitmist 
edasi lükata?

Kriminaalmenetluse sea-
dustikus on välja toodud, mil-
listel alustel saab süüdimõiste-
tu taotleda ja täitmiskohtunik 
otsustada vangistuse täitmise-
le pööramise edasilükkamise 
seaduses ette nähtud tähtaega-
deks. Nimetatud alused ja täht-
ajad on:

 - kuni kuue kuu võrra – süü-
dimõistetu raske haigestumise 
korral, kui vanglas ravivõima-
lused puuduvad;

 - kuni ühe aasta võrra – kui 
süüdimõistetu on kohtuotsuse 
täitmise ajal lapseootel;

 - kuni lapse kolmeaastaseks 
saamiseni – kui naissoost süü-
dimõistetul on väike laps;

 - kuni kahe kuu võrra – kui 

vangistuse viivitamatu täitmi-
sele pööramisega võivad era-
kordsete asjaolude tõttu kaas-
neda rasked tagajärjed süüdi-
mõistetule või tema perekon-
naliikmetele.

Süüdimõistetu taotluse van-
gistuse täitmisele pööramise 
edasilükkamise otsustab täit-
miskohtunik, kuulates eelne-
valt ära prokuröri ja vangla 
esindaja arvamused. Vangistu-
se edasilükkamise taotluse esi-
tab reeglina süüdimõistetu, kes 
on kohtumenetluse ajal viibi-
nud vabaduses, ning kelle suh-
tes ei ole kohus otsuse kuulu-
tamisel kohaldanud vahista-
mist otse kohtusaalist. 

Viimast võib kohus teha 
vangistuse täitmise tagamiseks 
juhul, kui ta leiab, et süüdista-
tav võib karistuse kandmisest 
kõrvale hoida. Siis toimetatak-
segi süüdistav kohtuotsuse 
kuulutamiselt otse kinnipida-
misasutusse.

ja lõpuks – kuidas areneb 
galojani juhtumi lahenda
mine?

Anna-Maria Galojani loovu-
tamise menetluses ei ole Suur-
britanniast täiendavat infor-
matsiooni saabunud.
Küsis anTs Vill

Mati Hiis, Arno Saar (Õhtuleht)

Kakskümmend kuud on möödas sellest, kui ajakirjanikud ja vanglaametnikud ootasid naistevangla 
väravas viieks kuuks vangi mõistetud Anna-Maria Galojani. Ametnikud ootavad siiani. 

Uus dokumentaalfilm ärgitab 
rahvast oma elu ise juhtima
Tiina Kangro
tiina.kangro@linnaleht.ee

Kas kodanikuühiskond 
ongi see, kui Harta 12-
st saab jääkelder, millele 
järgneb riiklik rahvakogu 
ja seejärel suur rahulolu?

Kas eestlased on lambad, 
nagu paar aastat tagasi kirju-
tas vaat et riiklikuks vaenla-
seks tembeldatud põhjanaab-
rist lehekolumnist Sami Loti-
la, või hõõgub me rahva rinnus 
paksu vammuse all siiski kuum 
süda ja õiglane meel, mis hä-
davajalikul hetkel annab mei-
le võimekuse ka müüre purus-
tada? 

Mis müüridest jutt üldse 
käib?

Oma äsja valminud dokfil-
mis „Okupeeri oma müür” on 
autorid mitme aasta jooksul 
jälginud kolme Eesti kogukon-
na – Pühajärve kooli eest võit-
lejate, Tuhala nõiakaevu kaits-
jate ja ACTA vastu üles astunud 
Eesti internetikogukonna 
püüdlusi võidelda oma soovide 
ja õiguste eest poliitilise ja ma-
jandusliku eliidiga. Ehk „müü-
riga”, nagu seda filmis nimeta-
takse. 

Filmimees Artur Talvik ja 
Tallinna ülikooli rahvusvahe-
liste ja sotsiaaluuringute insti-
tuudis lektorina töötav Peeter 
Vihma on linateosega otsinud 
vastust küsimusele, kas tõeli-
ne kodanikeühiskond on Eestis 
üldse võimalik. 

Värsked idud

„Film kutsub üles kodaniku-
julgusele ja mitte passiivselt 
rahule jääma poliitikute ja äri-
meeste peale sunnitud jama-
ga,” kirjeldab Vihma filmi sõ-
numit. „Räägime poliitilistest 
sigadustest, kui otse välja öel-
da. Seda, kuidas meil Eestis 
kerkiva kodanikuühiskonnaga 
tegelikult käitutakse, on vaja 

enne valimisi meelde tuleta-
da,” lisab Talvik.

Et filmi ja kogu teemaga on 
tõsi taga, näitab ka tõik, et 
„müüri” jaoks on linateose val-
mimine olnud juba mõnda ae-
ga kui pind silmas. „Töö valmi-
mist on saatnud negatiivsed 
reaktsioonid poliitikutelt, mil-
le krooniks oli isegi keeldumi-
ne filmi toetamisest juhul, kui 
plaanime seda näidata enne 
kohalike omavalitsuse valimi-
si,” räägib Talvik. „Ju viitab 
tsensuurisoov sellele, et prae-
gused Eesti poliitikud näevad 
aktiivsetes kodanikes eeloleva-
te valimiste kontekstis arves-
tatavat vastast,” lisab ta.

Film valmis aga ikkagi plaa-
nitud ajaks ja autorite mees-
kond sõidab juba mitmendat 
päeva mööda Eestit ringi ja tut-
vustab seda valijatele. Teisi-
päeval Tallinnas toimunud esi-
linastusel oli Solarise kinosaal 

pungil ja vaatajail ei tulnud kii-
dusõnadest puudust. Arutluse 
objektiks ei kujunenudki see-
kord filmi kunstiline pool, vaid 
just eelkõige sõnum, mis lan-
ges viimase aja poliitskandaa-
lidest sügavuti ülesküntud ja 
rahva ärkamispüüdlustest vil-
jakale pinnasele.

Tuulte keerises

Kuigi mõningase dramatur-
gilise ebaproportsionaalsuse-
ga, koosneb film kolmest mõt-
telisest osast: inimeste ärkami-
ne ja kodanikeks kasvamine, 
suure töö ja sisemise kasvami-
sega ärateenitud võit, ja siis ta-
gasilöögid. Viimastest selgub 
tõde, et kodanikuühiskond on 
lõputa protsess, normaalse 
ühiskonna mootor, mitte kind-
la mõõduga kontrollitav pro-
jekt. 

Kuna filmikaamera on saat-

Mis keelt te, poisid, siin räägite?

nud vaatluse all olnud kolme 
kogukonnaliikumist järjekind-
lalt mitme aasta vältel, portre-
teerub ekraanil ka „müür” ise. 
Vaataja silme all saab selgeks, 
milline on müürlaste töö-
riistaarsenal, mis lastakse käi-
ku, kui on tarvis pead tõstvat 
kodanikuühiskonda vormilt 
viisakate vahenditega kahju-
tuks teha. 

Eriti ilmekalt rullub see lah-
ti ACTA vastu võitlejate puhul, 
kus müürlastel õnnestub kaa-
sata kodanikuaktivistid avasü-
li kõikvõimalikesse enda kont-
rolli all hoitavatesse ümarlau-
dadesse, töögruppidesse ja ko-
misjonidesse, kuni protestiva-
te kodanike vereringest saab 
viimanegi märjuke välja ime-
tud ja nad kõigi silme all liht-
salt känguvad.

Näeme ka oma silmaga, kui-
das loomult demokraatliku 
juhtimismehhanismiga koda-

Üsna ootamatu on see, et Talvi-
ku-Vihma filmi süžeeliini seo-
tud ja meilegi uudistest teada 
2011. aasta septembris Man-
hattani rahatänava ääres asu-
vas Zucotti pargis toimunud 
Occupy Wall Street (OWS) akt-
siooni taga seisis Eesti juurte-
ga Kanadas elav filmimees ja 
kirjastaja Kalle Lasn. Teise ilma-
sõja lõpu eel paariaastasena pe-

rega Eestist pagenud Kalle Lasn 
(71) selgitab filmis, miks ta asus 
protestiliikumise taha, miks on 
kodanikuühiskond üldse oluline, 
kuidas see töötab ja miks on va-
ja, et inimesed purustaksid ak-
tiivselt poliitilisi ja korporatiiv-
seid müüre.

Occupy Wall Street aktsiooni 
loosung oli „We are the 99%“ 
(Meie oleme 99 protsenti ühis-

konnast) ja selle eesmärk oli 
näidata näpuga USA-s, aga 
koos sellega suuremas osas tä-
napäeva maailmas enneolema-
tuks kasvanud majanduslikule 
ebavõrdsusele, mis vajab korri-
geerimist, sest hävitab ühis-
kondi seestpoolt. 

Filmi tõeliseks tipphetkeks 
kujunes aga stseen, kus aktsioo-
ni ajal Manhattanil toimunud fil-

mimise käigus pöördus üht äkki 
võttegrupi poole keset sünd-
mustekära istunud kentsakas ro-
heliste prillidega mees, kes küsis 
selges eesti keeles: „Mis keelt te, 
poisid, siin räägite?“

Nii et kus ettevõtmisi, seal 
ka eestlaseid. Jutud meile esi-
isadelt geenidega kaasa antud 
ugrimugrilusest on päris kind-
lasti ülepaisutatud.

Kaader filmist 

Vaba inimene vabal maal. Eestlasi on küll vaid üks miljon, kuid 
ometi jagub neid ka sinna, kus neid otsida ega oodata ei oskaks.

nikuühenduse juhtorganisse 
„imbuvad” sisse sihtülesande 
saanud poliitbroilerid, kes nur-
javad kogu algse tegevuse.

Toimiv kodanikuühiskond 
on siiski palju keerulisem meh-
hanism kui käsitööklubi või 
tantsuring, millega seltsiliiku-
mist veel 21. sajandi teisel 
kümnendil tihtilugu samasta-
da püütakse. 

Õppida ja mõelda

Ei ole rahva võim ka päris 
see, et inimesed lihtsalt ütle-
vad, mida parasjagu tahavad ja 
siis nii saabki olema. Igasugus-
te õigustega kaasnevad kohus-
tused ja otsustamistega käib 
alati käsikäes vastutus. Koda-
nikeks tuleb kasvada ja arene-
da, selleks on vaja teha tööd, 
õppida ja harjutada. Kui auk on 
vahepeal sisse tulnud, on kõik 
veelgi keerulisem. Eesti heitlik 

ajalugu on loonud pinnase, kus 
paljud on ebakindlad ja palju-
de jaoks on põhiväärtused 
praeguseni nihkes. Lisaks on 
meie keskel ikka veel üksjagu 
hirme ja usaldamatust, seal-
hulgas vahel ka oma suurima 
sõbra ehk iseenda vastu. 

Talviku ja Vihma film, mis 
tegelikult polegi niivõrd nende 
autoritöö, kui just filmis osale-
vate tegelaste ühislooming, on 
hea õppevahend. Ta on väga 
lihtne ja võõpab puidust vooli-
tud a ja b suisa punaseks. Kui 
uskuda, et pea ees sotsialismist 
tundmatusse tarbimisühiskon-
da hüpanud ja sellest paraja 
vaimse obaduse saanud elu-
kestvail õppijail on veel säili-
nud võimekus hoida tähelepa-
nu enam kui tunni pikkusel sõ-
numitereal, võiks see kodani-
kumurest sündinud linateos 
mõned olulised asjad nii mõ-
negi jaoks paika nihutada küll.

„Okupeeri 
oma müür” 
ootab vaatama

 ■ Artur Talviku ja Peeter 
Vihma uus film esili-
nastus teisipäeval.
 ■ Tallinnas saab filmi 
näha kinos Solaris  
reedel kell 17.10 ja  
kinos Sõprus reedel 
kell 17.15 ja laupäeval 
kell 15.15
 ■ Elva kultuurimajas 
esitlevad autorid filmi 
laupäeval kell 15.
 ■ Film hakkab levima ka 
partisanikinona, kus 
autorid käivad aktiiv-
sete kohalike elanike 
kutsel näitamas lina-
teost paljudes kogu-
kondades üle Eesti. 
 ■ Vaata ka facebook.
com/okupeeriVaevalt et ükski poliitik püriks riigitüüri juurde selleks, et riigi arengut sihilikult torpedeerida, kuid paraku on võimul omadus rikkuda 

inimesi ja seepärast peetaksegi asjakohaseks, et juhid vahetuvad.

Kaader filmist 
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TALLINN
MÜÜK

 ■ Küttpuud ja -klotsid võrkkotis. 
Tel 5198 9070, www.unitedexpo.ee

 ■ Lille talu müüb talvekartulit. Saada-
val kõik levinud sordid – “Laura”, “Gala”, 
“Läti kollane”.  Alates 100 kilost kojutoo-

mine tasuta. Tel 5389 0402, 
kartuliabi@gmail.com

 ■ 3-meetrised lehtpuuküttepuud 
kohaletoomisega, 16 €/rm. Telefon 
5390 0491

 ■ Küttepuud. Brikett. Kõdusõnnik 30 kg. 
Info tel 654 1100, 523 8852

 ■ 200 l plastvaadid. Tel 5803 3282
 ■ LIIV, KILLUSTIK, FREESASFALT, 

KRUUS, MULD veoga. Tel 507 9362

 ■ Kuivad 30 cm lepad, kased 40 l, 
võrgus. Tel 5345 2279

 ■ Küttepuud − segapuu 30€/rm. 
Transport al 10 rm tasuta. Tel 506 2645

 ■ Kartul “Laura” ja “Vineta”. Vedu. 
Tel 5598 7622

 ■ Müüme uusi ja kasutatud muusika-
instrumente, samuti remondime. Tule 
uudistama! Asume Paldiski mnt 19A, 
Tallinn. E–R 10–18, L 10–15. Rohkem 
infot: www.kayansound.com

 ■ Ostke kvaliteetne MESI otse mesi-
nikult. Toon koju. Tel 5648 7857

OST

 ■ Ostan vanu märke, postkaarte, 
fotosid, dokumente, münte. Tel 514 0618 
(Andres)

 ■ Ostan autosid ja metalli. 
Tel 5380 7882

 ■ RAAMATURING OSTAB RAAMATUID, 
TRÜKISEID, MÄRKE, MÜNTE, POSTKAAR-
TE. TELLISKIVI 60A, TEL 5399 6098

 ■ Ostan enda kollektsiooni vanu VENE 
MUDELAUTOSID (1:43), NORMA mude-
leid, PIKO ronge, laste PEDAALAUTOSID. 
Tel 510 7375

 ■ OSTAN MEREKOOLI LÕPUMÄRKE. 
TEL 557 9826

 ■ PERE OSTAB NÕUKOGUDEAEGSEID 
JA VANEMAID LAUANÕUSID. 
TEL 5859 9737

 ■ OSTAN KOOLIMÄRKE (Kõrgkoolid: 
EPA,TPI jne. Tehnikumid: Tihemetsa, 
Jäneda jne) MAKSAN 15 EUROT TK. 
Tel 5595 8057

 ■ Ostan vanaaegse söögilaua, raama-
tuid, postkaarte, paberrahasid, münte, 
nõusid, maale, ikoone, medaleid, hõbe-
dat, märke, ordeneid, dokumente, kella-
sid jne. Tel 5829 9810

 ■ Igasugust vanavara kõikjal Eestis: 
märgid, mündid, mööbel, nõud, kunst, 
hõbe jne. Ostan ka nõukogudeaegseid 
esemeid. Raha kohe. Tel 5803 6671

 ■ Raamatuid ja vinüülplaate. 
Tel 504 0999

KINNISVARA MÜÜK

 ■ Müüa talumaja 5 km Tallinna piirist 
Pärnu mnt lähedal. Ka osaliselt või vahe-
tada. Tel 5815 7120

KINNISVARA OST

 ■ OSTAN KORTERI TALLINNAS. 
VÕIMALIK VAHETUS + KOMPENS. TEL 
5813 0954 (PAVEL)

 ■ Ostan garaaži. Tel 5669 3386
 ■ Maksan raha 2–3-toalise korteri eest 

Tallinnas. Tel 5820 0800
 ■ Korteri Tallinnas hinnaga kuni 

90 000 €. TLA Grupp OÜ, tel 5660 7716

VÕTAN RENDILE

 ■ VAJATAKSE ÜÜRIKORTEREID 
TALLINNAS! RAID & KO, tel 627 2080, 
raid@raid.ee, www.raid.ee

 ■ ÜÜRIN OMANIKULT KORTERI 
TALLINNAS. TEL 508 9052

 ■ Soovin pikemaks ajaks võtta üürile 
2-toalise korteri Lasnamäel, otse omani-
kult. Tel 5341 5671

 ■ Naine võtab üürile toa. Abistan. 
Tel 5606 7737

 ■ Korteri. Kiire! Tel 5620 1007

PAKUN TÖÖD

 ■ Puhastusteenindajatele Lasnamäel, 
tööks kaupluse koristus (töö vahetuste-
ga). Hetkel välja pakkuda õhtused va-
riandid: kas kl 15–23 või kl 20–23.30. 
Samas pakkuda tööd 3 puhastusteenin-
dajale Jüri piirkonnnas. Tööks on tootmi-
se kontori koristus, tööaeg E–R kl 17–20 
(3 tundi); laokontori koristus, tööaeg 
E–R kl 17.30–22 (4,5 tundi). Pakume ka 
autokompensatsiooni! Tootmise kontori 
koristus, tööaeg E–R kl 15.30–23.30 
(8 tundi). Tallinnast Jürisse viib ja toob 
tööliste transport. Tel 5561 7637

 ■ AS Eesti Keskkonnateenused võtab 
tööle sorteerijaid. Helistada 
tel 512 6953

 ■ Rae vallas asuv ettevõte pakub jahe- 
ja külmlaos tööd komplekteerijatele. Töö 
vahetustega (päevane ja öine). Info 
tel 607 7627

 ■ Pakume büroohoones tööd sise-
koristajale. Kristi@eestihaldus.ee. 
Tel 5689 7609

 ■ Restoran AED pakub Tallinna vana-
linnas tööd nõudepesijale. Töö on graa -
ku alusel. Tööaeg kl 12–23. Palk katse-
ajal 2,40 €/h (bruto). Võta ühendust: 
vanaema.juures@mail.ee või 
tel 626 9089, vene keeles suhtlemiseks 
tel 5691 0882

 ■ Naine otsib maale abiliseks pensio-
näri. Tel 5757 0055

 ■ Kesklinnas asuv koolisöökla otsib 
kokka. Lisainfo tel 5875 6366

 ■ Tallinna Komeedi Lasteaed 
(Komeedi 3) pakub tööd õpetajaabile. 
Soovitav eelnev töökogemus. Vanus 
25−50. Palk 380 bruto. Tel 523 4663, 
tööpäeviti kella 10.00−17.00

 ■ OÜ Kinnisvarateenindus otsib 
Tallinnas sise- ja välikoristajaid. Täpsema 
info saamiseks palume helistada telefo-
nil 5330 5821

 ■ Otsime kogemusega veokijuhti. Vaja-
lik CE-kat. Töö Baltikumis. Tel 5837 0967 
/raido@bwg.ee

 ■ Kadriorus asuv kohvik pakub tööd 
nõudepesijale-koristajale. Soovijatel 
palume helistada esmaspäevast reedeni 
tel 603 2270

 ■ Firma pakub tasuvat tööd san-
tehnikule. Tel 5624 4715

OTSIN TÖÖD

 ■ 53-aastane naisterahvas otsib tööd 
nõudepesijana. Tel 5613 1122

Kuivad pakitud kütteklotsid ja kaminapuud  
40 l võrkkottides, transport tasuta.  

Tel 52 38 503, 4 333 130 

Pallaslaste jt Eesti kunstnike 
maalide, graafika, skulp-
tuuride ost ja hindamine.

Ostame ka vanaaegset mööblit, 
lauahõbedat, ikoone, münte jm vanavara. 

Raha kohe! Tel 55 46 341

SHIFARA GALERII
Ostab münte, medaleid, 

paberraha, postkaarte, portselani, 
lauahõbedat, hõbe- ja kuldehteid

Vana-Posti 7. Tel 644 3536 

VEO- ja KOLIMISTEENUS

OSTAME-MÜÜME-ÜÜRIME 
TEIE KINNISVARA

• Kiire ja korrektne vormistamine
• 15 a. töökogemus
• Konsultatsioon tasuta!

REVAL ANTIIK ostab vanu maale, 
münte, kuld- ja hõbeesemeid, märke, 

raamatuid, portselani, mööblit jne. 

Pakkuda võib kõike, 
mis tundub olevat vana. 

Harju 13 / Müürivahe 2 
Tel 644 0747, 511 8825

RAHA KOHE!

OÜ Baltika Tailor võtab 
Lasnamäel tööle õmblejaid 

ja õmbleja õpilasi. 
Info tel 526 2866

OSTAME KINNISVARA!
RAHA KOHE KÄTTE!

Tel 520 6055

Ostame põllumaad üle Eesti!

KIIRE TEHING
Tel 506 9600   

ott@apslund.ee

 „Kokkuvõtted risttabeliga“ (MS Excel baasil) 
 Aeg: 24.10 / Hind: 64 € + km 

 „Professionaalne arvutikasutamine“ 
 (Windows, digi-allkiri, tekstitöötlus, tabelarvutus) 
 Aeg: 28.30.10 / Hind: 250 € + km 

 „Nauditava esitlusettekande koostamine“ 
 (MS PowerPoint 2010/2007 baasil) 
 Aeg: 01.11 / Hind: 180 € + km 

 „Arvutikasutaja baaskoolitus“ 
 (Internet, failihaldus, tekstitöötlus, tabelarvutus) 
 Aeg: 04.06.11 / Hind: 205 € + km

Suure valiku vajaduste- ja ametikohakeskseid 
koolitusi konkurentsivõime tõstmiseks tööturul 

leiate www.akoolitus.ee 
Tallinna Arvutikool on Eesti Töötukassa koolituspartner

SuurSõjamäe 10, Tallinn / tel 617 7344 
arvutikool@akoolitus.ee / www.akoolitus.ee

ARVUTI- JA JUHTIMISKOOLITUSED

Lähenevad avatud koolitused Tallinnas

Ootame Tallinna Maximasse tööle
peakassapidajaid 

kassapidaja-müüjaid 
saalitöötajaid

koristajaid
Ettevõte garanteerib
- Stabiilse palga 
- Sotsiaalsed garantiid 
- Tasuta lõunasöögid
- Motivatsioonipaketid
- Tööalase tasuta koolituse

Kontaktandmed: personal@maxima.ee, tel 623 0690

P. DUSSMANN EESTI OÜ

võtab tööle 

Kontakt: Olga Pavlova
Tel 514 3527

E-post 
pavlova@dussmann.ee

Töö asukoht: Tallinn
Töö algus: 

niipea kui võimalik
Tööaeg: graafi ku alusel

KOMPLEKTEERIJA

P. DUSSMANN EESTI OÜ

võtab tööle 

Kontakt: Olga Pavlova
Tel 514 3527

E-post 
pavlova@dussmann.ee

Töö asukoht: Tallinn
Töö algus: 

niipea kui võimalik
Tööaeg: graafi ku alusel

NÕUDEPESIJA

Suurim valik 
kasutatud kodumasinaid! 

Gigant mööblikeskuse maja, 
Vesse 3, Lasnamäel, Tallinn, 
Tel 550 9000, www.triinu.ee

Gigant mööblikeskuse maja, 
Teguri 39, Tartu 

Tel 507 9261 , www.triinu.ee

AITAN TEID KINNISVARA MÜÜGI JA ÜÜRIGA! 
NOTARITASUD TASUME MEIE! VIHJETASU!

Helena Mandel, tel 503 8213
helena@arethe.ee, www .arethe.ee

Võtame tööle Tallinnas
Saku tänaval asuvasse spordisaali

Töö graafi ku alusel
Tunnipalk 3 eurot
Info tel 502 4781, lenne@lenne.ee

ADMINISTRAATORI-
KORISTAJA

Kohvik-bistroo pakub 
Tallinnas Pärnu mnt 

139 tööd nõudepesijale. 
Info tel 651 3100

Tööpakkumine koristajale 
kesklinnas! Info 

tel 5669 8744. Anne

Pakume Põhja-Tallinna 
linnaosas asuvas spordisaalis 

tööd. Tööaeg tööpäevadel 
kl 17–21, nädalavahetusel 
kl 14–21. Tööülesanneteks 

on külaliste vastuvõtt, 
ruumide koristus. 
Info tel 5344 0181

AUTOD

 ■ Ostame igasuguses seisukorras auto-
sid. Võtame arvelt maha. Tel 5807 9320

 ■ Ostan autosid. Tel 5566 2462
 ■ Ostan igas seisukorras auto. Võtan 

arvelt maha. Tel 5893 7714
 ■ Ostan sõiduauto, võib vajada remonti. 

Tel 5629 8239

TEENUS

 ■ Nii vanade kui ka uute telerite 
remont puhkepäevadeta. Tel 518 9839

 ■ Õmblusmasinate parandus. 
Tel 516 8180 (Hillar)

 ■ VÕTAME VASTU OLMEMASINAID JM 
VANAMETALLIKS. TASUTA. LAADIME ISE 
PEALE. Tel 662 0892

 ■ DEMONTEERIMINE JA EHITUSPRAHI 
VÄLJAVEDU. Tel 552 3321

 ■ VANA MÖÖBLI, VANAKRAAMI 
ÄRAVEDU. KORRALIKUD LAADIJAD. 
Tel 502 8148

 ■ KOLIMISTEENUSED. KORRALIKUD 
LAADIJAD. Tel 507 2694

 ■ VIIN ÄRA VANARAUA. TEL 5567 0479
 ■ TV ja pultide remont. Tel 5593 8743

 ■ Soodne kolimis- ja transporditeenus 
Tallinnas ja Harjumaal. Lao- ja hoiusta-
misteenus Tabasalus. www.laod.ee. 
Tel 5559 2319

 ■ Kolimis- ja veoteenus. Tel 505 5862
 ■ PESUMASINATE, VANNIDE, PLIITIDE, 

KÜLMKAPPIDE, BOILERITE, MIKROLAINE-
AHJUDE, ARVUTITE, MONITORIDE, TELE-
RITE TASUTA ÄRAVEDU. TEL 655 9606, 
509 6897

 ■ Ohtlike puude aastaringne raie, hool-
dus ja saetööd; katuserennide puhastus. 
Tel 5551 2104, www.puuhooldaja.ee

 ■ Veoteenus (45 senti/km). 
Tel 5386 7742

 ■ Boilerite puhastamine, remont ja 
paigaldamine. Tel 5803 3282

 ■ VANARAUA JA KODUMASINATE 
TASUTA ÄRAVEDU. TEL 5550 5017

 ■ PVC-akende remont. Tel 5362 0778
 ■ PESUMASINATE, PLIITIDE, VANNIDE, 

RADIAATORITE, VANAMETALLI TASUTA 
DEMONTEERIMINE JA VÄLJAVEDAMINE. 
TEL 648 4164, 565 1487

 ■ Laen Invest laenud 30–300 €. Olete 
tööl käiv inimene, kuid raha napib ja 
palgapäev kaugel! Näiteks võttes 50 €, 
tuleb 5 päeva pärast tagasi maksta 55 € 
jne. Tutvuge laenutingimustega kodu-
lehel www.laeninvest.ee, E–R kl 9–17 
tel 5668 0344

 ■ Valmistame puidust uksi, aknaid. 
Rõdude klaasimine. Tel 5551 1325, 
660 3465

 ■ PESUMASINATE PARANDUS. 
TEL 5561 0873

 ■ KOLIMINE, UTIILIVEDU 
Tel 5850 3903

 ■ Kogemustega aednik lõikab viljapuid. 
Tel 5665 1281. Ilmar

 ■ TELERITE REMONT. MADALAD 
HINNAD. TASUTA VÄLJAKUTSE. 
TEL 55 931 473

 ■ Köögimööbel, garderoobikapid, 
raamaturiiulid, vannitoakapid tellija 
mõõtude järgi. Vahetame kapiuksi. 
Restaureerime mööblit. Tel 553 5220

EHITUS/REMONT

 ■ Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5662 5978, martin@monsis.ee

 ■ Soodsalt ELEKTRITÖÖD. 
Tel 5384 0880

 ■ Korterite remont. Tel 505 5862
 ■ San-tehnilised ja elektritööd. 

Tel 5820 1968
 ■ Põranda lihvimine tolmuvabalt. 

Tel 5591 8294
 ■ AIAD-VÄRAVAD. www.iis.ee, 

tel 524 9034
 ■ Katuste paigaldus ja remont SBS-

materjalidega. Tel 5595 7067
 ■ Elektritööd (B-pädevus). 

Tel 5386 7742
 ■ Firma restaureerib vanne akrüüliga. 

Tel 5595 3754

 ■ Treppide valmistamine. 
Tel 5698 6348

 ■ Bituumenkatuste remont SBS-
rullmaterjaliga, plekitööd. Tel 5819 7445

 ■ Torutööd, küte, vesi, kanal, san-
seadmete müük ja paigaldus, vannituba-
de renoveerimine. Tallinn-Harjumaa. 
Tel 5649 1815 (Egon Vool)

 ■ Soodsalt kõik MAALRI-,TAPEEDI- ja 
PÕRANDATÖÖD. Garanteerin kvaliteedi. 
Tel 5624 1861 (Martin)

 ■ Ehitus-remondi-, elektri-, san-tehnili-
sed, katusetööd materjaliga SBS. Laon 
korstnaotsi. SOODSALT. Tel 501 1413

 ■ Elektrik-santehnik. Boilerite, pesu-
masinate paigaldus SOODSALT. 
Tel 5850 8713

 ■ Teen korteritele, majadele remonti ja 
muid ehitustöid. Tel 501 6542

 ■ Parketi paigaldus. Tel 524 3593
 ■ Kvaliteetne MAALRI- TAPEETIMIS- ja 

VIIMISTLUSTÖÖ Tel 5382 4428
 ■ MAALRITÖÖD. TEL 504 6962, 

673 2127
 ■ Teeme mitmesuguseid ehitustöid 

(vundamendist katuseni), siseviimistlus, 
fasaaditööd. www.k-ruudus.ee. 
Tel 5627 9192

 ■ Odavalt san-tehnilised, värvimis- jm 
remonditööd. Tel 5697 6455

TERVIS

 ■ Hambatehniline labor teostab 
proteeside kiirparandust. Tel 5661 5135

 ■ Tselluliidivastane ravi. Meeldiv 
naismassöör vormib odavalt ja tõhusalt 
su keha paremaks. Kuulan, innustan ja 
nõustan. Võimalik ka üldmassaaž. 
Tel 5893 9334
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KAARDID ENNUSTAVAD 
tel 900 1727. 24 h. 

H 1,09 €/min. www.ennustus.ee

Laen pensionäridele 
tagatiseta kuni 1500 € 
(4% kuus, 48% aastas) 

Tallinn, Masina 22
Lolo Credit OÜ 
Tel 5855 8129

IGALE LAPSELE LASTEAIA KOHT!

Aimar Karu
kandidaat nr. 937

Sinu kandidaat Haaberstis

RAVIMITE JA TOIDUKAUPADE HINNAD ALLA!

Korteri-, elamu- ning tööstuslikud vee- ja soojusarvestid

Miks eelistada SENSUSi veearvestit:
kauglugemissüsteemi kasutamise võimalus
lihtne näitude ülelugemine
mugav paigaldamine ja kasutamine
garantii- ja postgarantii teenindus

PREM EESTI OÜ on mõõteseadmete kontserni SENSUS Metering 
Systems, a.s. ametlik esindaja ja maaletooja Eestis

SENSUS Metering Systems, a.s. VEEARVESTID 
SÄÄSTAVAD TEIE AEGA JA RAHA!

Kadaka tee 5-323, 10621 Tallinn

Kadaka tee 5-108, 10621 Tallinn

tel/faks 657 9948
tel  525 8857
tel/faks 626 7881

- müük, garantii- ja postgarantii teenindus
 prem@prem.ee
- järgnev veearvestite taatlemine

LEBOR OÜ
16.–31. oktoobrini individuaalsed 

hambaravi soodustused. 
Plaatproteesidel madalad hinnad.  

Tasuta konsultatsioonid. 
Ravi 2, tel 646 1450, tööpäeviti 9–15

Inglitiiva lapsehoid 
Harkujärvel (Kiriku tee 2) 

pakub kuue kuu jooksul tasuta 
lapsehoiuteenust peredele, kellel 
on sotsiaalseid või majanduslikke 

toimetulekuprobleeme – eesmärgil, 
et lapsevanem saaks aktiivselt tööd 
otsida. Teenuse pakkumist toetab 

Euroopa Sotsiaalfond. 
Soovijatel palume võtta ühendust 

koordinaatoriga: Keili Kollamaa 
(keili.kollamaa@gmail.com)

Seekord muude teemade seas kavas:

• Kas õhksoojuspump on tõesti hooldusvaba küttekeha?
• Nõuandeid, milliseid küttekehi kasutada enne küttehooaja algust
• Kas pesta pesu geeli, pesupulbri või hoopis pesukapslitega?
• Vannitoale soodsalt värske ilme: kena vaip, uus vannikardin, seebidosaator ja  
 seinale veidike värvi

Teemaleht

• Ilmub A3 formaadis ajalehepaberil mahuga 4–8 lehekülge
• Jõuab eesti- ja venekeelse lugejani Linnalehe vahel
• Kogutiraaž on 95 000 eksemplari
• Teemalehte loeb ligi 140 000* inimest
• Oma tooteid ja teenuseid on võimalik tutvustada ka reklaamloona
• Aitame küljenduse-toimetamisega ja vajadusel tõlkega

Küsi pakkumist 
reklaam@linnaleht.ee

25. oktoobri Linnalehes teemaküljed 

„Linnakodu – soe kodu”

*Allikas: Turu-uuringute AS
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HULGIKAUP
E–R 9–18, L 10–16

Sügispakkumised!
Hinnad kehtivad, kuni kaupa jätkub

Aadress: Punane 72A, Tallinn
Mugav tasuta parkla
Bussid 35, 50, 55, Kuuli peatus

Lõhemari, 100 g
Külmutatud koorimata krevetid, 500 g
Külmutatud nahata lõhefi leetükid, 250–300 g
Külmutatud nahaga lõhefi leetükid, 500 g
Heigifi lee, nahaga, 700 g
Mintaifi lee, nahata, 700 g
Külmutatud hõbeheik
Külmutatud notateenia, 200–400 g
Heigifi lee tšillimarinaadis, 300 g

4,50 €
3,20 €
9 €/kg
2,50 €
3 €
1,95 €
3,60 €/kg
2,75 €
1,50 €

Suur valik 

mereande ja kala

3,80 €
2,75 €
6,50 €/kg
1,80 €
2,45 €
1,40 €
3,20 €/kg
1,95 €
1 €

Pakume ka 

tuuramarja!

Paljud inimesed eelistavad leiba valides ainult 
rukkijahust tooteid. Leiburi tootearendajad on 
nende soovidele vastu tulles korrigeerinud klassikalise 
täisteraleiva retsep   nii, et see sisaldab nüüd ainult rukki-
täisterajahu, milles on loomulikus proportsioonis ja koguses 
alles kõik rukkis leiduvad vitamiinid ja mineraalained. Nii 
on need organismile ka kõige paremini omastatavad. Lisaks 
on leivas idandatud rukkiterad, mis on harilikest teradest 
pehmemad ning kus on idanemise ajal tekkinud kasulikke 
ühendeid. Need annavad leivale mõnusa maitse, ilma 
et sellele tuleks suhkrut lisada. 

Leiburi klassikaline täisterarukkileib on suurepärane 
kiudaineallikas: juba ühest viilust saab organism 13% 
soovitatavast päevasest kogusest. 

Toode on Leiburi valikus 
terve (700 g) ja 
pooliku (330 g) 
vormileivana.
www.leibur.ee

LEIBURI KLASSIKALINE TÄISTERARUKKILEIB – 
TÄIS TERA TERVISTOstame hakkimiseks

• Võsa
• Raiejäätmeid
Tel 528 5800
Hakkimine ja tasumine kiirelt
Pakume koostööd aastaringselt
andrus@reinpaul.ee

Reede, 18. oktoober 2013 toitkodu Reede, 18. oktoober 2013

Fassaadimaterjali valides pea 
silmas selle hooldusvajadust
Pidevalt loodusjõudude 
meelevallas olev fassaad 
vajab üldiselt regulaarset 
korrastamist ja hooldamist 
kogu maja eluea jooksul. 

Seega tuleb majaehitust pla-
neerides fassaadikatte valik 
põhjalikult läbi mõelda ning 
hoolduskuluga arvestada.

Puitfassaadid

Puitpindasid kahjustab ult-
raviolettkiirgus, niiskuse ja 
temperatuuride muutus. Puit-
pinna vastupidavus sõltub pui-
du kvaliteedist ja sellest, kui 
korralikult on pinda töödeldud. 
Üldjuhul tuleb puidust fassaa-
di üle värvida kümmekonna 
aasta tagant, mõnel juhul sa-
gedamini. Puitfassaadi eelis on 
kindlasti aga see, et näiteks 

mädanikuprobleemide korral 
saab kahjustunud fassaadi-
lauad suhteliselt lihtsalt välja 
vahetada ning paranduskulud 
jäävad mõistlikkuse piiresse. 
Samas on vaja fassaadi puitpin-
dasid ühtlasi puhastada, kor-
rastada ja enamasti tuleb mit-
mekorruselise maja korral ka-
sutusele võtta tellingud, mille 
tõttu ei ole korrastustööd kok-
kuvõttes sugugi odavad.

Krohvitud fassaadid

Esimestel aastatel pärast 
maja valmimist on krohvitud 
fassaadid ilusad, kuid juba 4–5 
aasta pärast kipuvad üldjuhul 
nähtavale tulema esimesed 
kahjustused. Krohvikihti aja 
jooksul tekkivad mikropraod ja 
külmumis- ja sulamistsüklid 
teevad oma laastavat tööd suh-

teliselt kiiresti ning sageli juba 
5–6 aasta pärast oleks vajalik 
fassaad hoolikalt üle vaadata. 
Kahjuks ei ole väga harvad ka 
need olukorrad, kui fassaadi-
krohv paigaldatakse seintele 
hilissügisel ning fassaadpinnad 
ei suuda enne külmade tulekut 
ära kuivada ning juba kevadeks 
on krohvikihid seinast lahti 
ning vajavad kohe parandamist.

Lisaks määrduvad krohvitud 

fassaadid aja jooksul ja vajavad 
parandustöid paremal juhul iga 
10–15 aasta järel.

Fassaaditellised ja 
betoonpinnad

Ajale peavad kõige paremini 
vastu betoonpinnad ja fassaa-
ditellised (näiteks silikaatkivid 
ja keraamilised tellised), mis ei 
vaja parandustöid väga pika aja 

jooksul. Kui vundament on kor-
ralik ning vertikaalseid pragu-
sid ei teki, võivad need fassaa-
dipinnad hoolduseta vastu pi-
dada aastakümneid (30–40 aas-
tat või rohkemgi). Selle aja 
jooksul võib tekkida vajadus 
pindu puhastada, kuid otseseid 
parandustöid ei pruugi vaja 
minna. Eriti vastupidav on ke-
raamiline tellis (põletatud sa-
vitellis), näeb korralikult laotu-

Krunt on kõige riskantsem investeering
1Partner Kinnisvara tegevdirek-
tori Martin Vahteri sõnul on kõi-
ge riskantsem investeering hoo-
nestamata maatükk, mis võib 
kriisi korral esialgsest väärtu-
sest kaotada 90 protsenti. 

Vahteri kinnitusel pole prae-
gu maa hinnad tõusnud, kuid 
tõenäoliselt see vaikselt juh-
tub. „Teised varaklassid on ees 
tõusnud ja kui pank jälle krun-
dile raha annab, siis peaks järg-
nema väike hinnatõus,” prog-
noosis Vahter.

Olenemata võimalikust hin-
natõusust on tühja krunti in-

vesteerimine tema sõnul ris-
kantne. „Kui kriisiga langes kor-
teri hind 40–50 protsenti, siis 
maalapid kukkusid 80–90 
protsenti ja mõned põllukrun-

did tuli täiesti nulli hinnata. Ma 
ise küll ei julgeks kuskile ääre-
maale pensioniks põllulappi 
osta. Krunt on alati madalama 
likviidsusega ja kunagi tegeli-

kult ei tea, kas õige aeg reali-
seerimiseks tuleb kolme või 
kolmekümne aasta pärast,” 
 ütles Vahter.

„Ka põllumajandusmaa ost-
mine on investeeringuna mõt-
tekas siis, kui on suured maa-
massiivid. Muidu ma ei usu, et 
järgmistel aastakümnetel maa-
ilmas toit nii otsa saab, et Eesti 
kliimavööndis kõik tahvelarvu-
tid atradeks taotakse,” lisas ta. 
„Kõige kindlam investeering on 
osta kesklinna üürikorter, see 
teenib oma raha tagasi ja te-
mast saab alati lahti.” ll

Leivast võib teha nii kotlette kui ka lasanjet

Toidublogija Gea Küngas 
laseb fantaasial lennata 
ega piirdu leivast vaid 
võileibade valmistamisega. 

Leivakotletid

 ■ 0,5 kandilist veidi seisnud või 
kõva leiba
 ■ 200 g šampinjone
 ■ 1 sibul
 ■ 100 g suitsupeekonit
 ■ 150 g kodujuustu
 ■ 1 muna
 ■ 3 spl tomatipüreed
 ■ 2 küüslaugu küünt
 ■ soola-pipart
 ■ praadimiseks õli
Lõika leib kuubikuteks ning 

purusta köögikombainiga või 
sõrmedega peeneks puruks. 
Tükelda šampinjonid ja sibul 
käsitsi või köögikombainiga 
väikesteks tükkideks. Tükelda 
ka suitsupeekon. Sega purusta-
tud leib sibula, seente, suitsu-
peekoni, kodujuustu, muna, to-
matipasta ja purustatud küüs-
lauguga. Maitsesta soola ja pip-
raga. Vormi tainast kotletid ja 
prae pannil õlis mõlemalt poolt 
kuldpruuniks. 

Leivalasanje

 ■ 400 g hakkliha
 ■ 1 sibul
 ■ u 300 g suvikõrvitsat
 ■ 400 g purustatud tomateid
 ■ 2 küüslaugu küünt
 ■ soola, pipart, tšillimaitseainet
 ■ 2 dl tomatipastat
 ■ 2 spl ketšupit
 ■ 0,5 tl kuivatatud punet
 ■ praadimiseks õli
 ■ 12 viilu kandilist leiba

Kastmeks
 ■ 2 dl piima
 ■ 1 muna
 ■ 1 dl tomatipastat
 ■ 0,5 tl punet
 ■ soola-pipart
 ■ 100 g riivjuustu
Prae pannil õliga hakkliha ja 

tükeldatud sibul. Lisa kooritud 
ja tükeldatud suvikõrvits. Prae 
veel 5–6 minutit. Nüüd lisa pu-
rustatud tomatid ja purustatud 
küüslauk. Maitsesta segu soola, 
pipra, tomatipasta, ketšupi ja 
kuivatatud punega ning maitse 
järgi soola, pipra ja tšillimaitse-
ainega. Hauta veel umbes 5 mi-
nutit, et maitsed seguneksid. 
Lao lasanjevormi põhja leivavii-

lud. Leivaviiludele pane pool täi-
dise kogusest. Lao peale teine 
kiht leivaviile ning laota sinna 
peale taas täidis. Sega kastmeks 
piim, muna, tomatipasta ja pu-
ne ning maitsesta soola ja pip-
raga. Vala kaste lasanjele ja ra-
puta peale riivjuust. Küpseta 180 
kraadi juures 30 minutit. 

Soe suitsukala- 
munasalat rukkileival

 ■ 250 g suitsukala
 ■ 2 muna
 ■ sidrunipipart
 ■ 3 leivaviilu
 ■ rukolat
 ■ oliiviõli praadimiseks

Majoneesikastmeks
 ■ 3 spl tilliga majoneesi
 ■ 0,5 tšillikauna
 ■ 0,25 tl suhkrut
 ■ 0,25 tl sidrunipipart
 ■ 1 tl magusat tšillikastet
 ■ 1 spl sidrunimahla
Alusta kastmest. Sega kokku 

majonees, peenestatud tšilli, 
suhkur, sidrunipipar, tšillikaste 
ja sidrunimahl. Jäta kaste veidi-
keseks seisma, et maitsed saak-
sid seguneda. Puhasta ja tükel-

Kinnisvaraasjatundja sõnul kuuluvad krundid alati madalama  
likviidsusega kinnisvaraobjektide hulka.

Ei ole kahjuks väga harvad ka need olukorrad, kui 
fassaadikrohv paigaldatakse seintele hilissügisel 
ning fassaadpinnad ei suuda enne külmade tulekut 
ära kuivada ning juba kevadeks on krohvikihid 
seinast lahti ning vajavad kohe parandamist.

na alati kena ja värske välja ka 
pikkade aastate pärast.

Loomulikult on vastupida-
vamad fassaadimaterjalid kal-
limad ning alginvesteering on 
suurem. Aga juhul, kui pidev 
hoolduskulu on minimaalne 
või puudub pikemat aega soo-
tuks (näiteks keraamilisel tel-
lisel), võib näiteks seinas tek-
kinud praegude parandamine 
olla kallis ja keeruline töö.

Fassaadi planeerimisel tu-
lekski kokkuvõttes otsustada, 
kas valida regulaarsemat hool-
dust vajavad pinnad, mida on 
vajadusel ka suhteliselt odav 
parandada, või investeerida vä-
ga korralikku vundamenti, et ei 
tekiks vajumisest tingitud pra-
gusid, ja vastupidavamasse fas-
saadikatesse, mis püsib pikka 
aega pea hooldusvabana.
Eno PaPPEl, ehitusspetsialist

ehitusveeb

Lisainfot oma maja ehitamise kohta saab 
ehitusveebist aadressil www.majaehitaja.ee. 

Bulls

Puitpinna  
vastupidavus 
sõltub puidu 
kvaliteedist ja 
sellest, kui 
korralikult on 
pinda töödel-
dud.

Gea Küngas – kes ta on?
„Igapäevaselt kuu-
lun kontorirottide 
seltskonda ning toi-
metan T-maastikul 
ehk tegelen turismi, 
turunduse ja tee-
nindusega. Vabal 
ajal lisandub veel 
üks T – toidublogi. 
Toit oli, on ja jääb. 
Minu toidukatsetus-
te keskmes on iga-
päevased, kiiresti 
valmivad ja lihtsad 
road, kuigi jah, aeg-
ajalt satub ka mõni 
keerukam retsept 
üle köögiukse sisse 
astuma. 

Minu jaoks pei-
tub lihtsuses võlu. Mulle küll meeldib telerist tippkokkade 
uhkeid saateid vaadata, kuid ise köögis askeldades jätan 
gurmeeretseptid teistele ja valmistan toite meil igapäeva-
selt kättesaadavast toorainest. 

Kokkamine on minu jaoks lõõgastav tegevus, millele 
järgneb põnev pildistamise seeria blogi jaoks ja hiljem nau-
timine, mida mõnikord tuleb vähe pikemalt oodata, kui so-
biv pilt kohe välja ei tule. Heast toidust ei ütle ma kunagi 
ära ning mulle meeldib seda ka ise valmistada. Oma silm on 
kuningas ja kõht on kuninganna!” 

Gea Küngase retsepte leiab Kirsiku retseptiriiulist aad-
ressil kirsikuretseptiriiul.wordpress.com. 

Leivalasanje

da kala. Prae tükke pannil mõ-
ned minutid ja lisa siis munad. 
Sega kala ja munad läbi ning 
maitsesta sidrunipipraga. Prae, 
kuni munad on hüübinud ja val-
mis. Teisel pannil prae väheses 
oliiviõlis leivaviilud. Määri soo-
jadele leivaviiludele majoneesi, 
laota peale rukola ning sellele 
kala-munasalat. Kõige peale til-
guta majoneesi. Serveeri soojalt. 

Leivakotletid

Soe suitsukala-munasalat  
rukkileival

Gea Küngas
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Kas teil on
      esinenud infarkti
            või insulti viimase
      5 aasta jooksul?
Kui jah, siis võite osutuda sobivaks kliinilise uuringu jaoks, millega soovitakse teada 
saada, kas uuritav ravim võib vähendada kardiovaskulaarsete sündmuste riski.

Te võite osutuda sobivaks, kui vastate järgmistele kriteeriumitele:
 • vanus 40–85 aastat
 • viimase 5 aasta jooksul diagnoositud südameinfarkt või insult

Kui olete käesolevas uuringus osalemisest huvitatud, siis arutab
uuringuarst teiega läbi ka teised uuringusse sobivad tingimused.

Ainult uuringuarst saab otsustada, kas olete uuringus osalemiseks sobiv või mitte.

HUVI KORRAL VÕI TÄPSEMA INFORMATSIOONI SAAMISEKS PALUME PÖÖRDUDA
PÄRNA KLIINIKUSSE TELEFONIL 680 2000

ASUME TALLINNAS, J. PÄRNA 4. OLEME AVATUD ESMASPÄEVAST REEDENI KL 8.00–17.00

Uuringu on heaks kiitnud Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee ja Ravimiamet. Sotsiaalministri 17.02.2005 määrus nr. 23
„Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord” kohustub teavitama, et „tegemist on teadusliku uuringuga, millega võib kaasneda oht osaleja tervisele”.

    

www.nordoptika.ee

ERIPAKKUMINE: 
KÕIK

SILMAARSTI VASTUVÕTT. Nägemiskontroll prillide tellimisel 6 €!
* Pakkumine kehtib plastklaaside tellimisel al 18.10 kuni 30.11.13 

AINULT MEIE KOLMES KAUPLUSES:

 RIMI HÜPERMARKET  (HAABERSTI 1)  tel: 656 8551 
EUROMEKKA (PUNANE 52) tel: 626 4813

TUULEMAA 21, tel 601 0999

FASHION (35 €), EXPRESS (35 €)
PRILLIRAAMID

  0 €*
HINNAGA

Huvi korral või täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda 
Pärna Kliinikusse: J. Pärna 4, Tallinn. 
Tel 680 2000, e-kiri: ccbr.tallinn@ccbr.com.
Oleme avatud esmaspäevast reedeni kella 8.00–17.00.

Te võite sobida meie piirkonnas korraldatavasse
teadusuuringusse, kus hinnatakse psoriaatilise artriidi
raviks mõeldud uuritava ravimi ohutust ja efektiivsust.

See uuring võib aidata meil paremini aru saada selle sageli
valuliku seisundi võimalikest ravimisviisidest.

Uuringusse sobimiseks peate:
• olema vähemalt 18-aastane
• olema põdenud psoriaatilist artriiti vähemalt 6 kuud
• põdema praegu või olema varem põdenud naastulist psoriaasi.

Osalejatele on kogu uuringuga seotud ravi
ja uuringuravim tasuta.

Ravikindlustus ei ole nõutav.

Sotsiaalministri määruse nr 23 „Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord“
järgi: see on teaduslik uuring, millega võib kaasneda oht uuringus osaleja tervisele.

Valulikud või turses liigesed?
Sügelev ja kestendav nahk?

 
 

 

Psoriaatiline artriit
Teadusuuring

www.linnaleht.ee

tervis Reede, 18. oktoober 2013 Reede, 18. oktoober 2013 tervis

Immuunsust peaks tugevdama 
aasta läbi, mitte ainult sügisel
KrisTina KazaTšEnKo
 kristina.kazatsenko@linnaleht.ee 

Sügisene jahe, vihmane ja 
muutlik ilm ning kõle tuul 
soodustavad külmetumist 
ning nõrgendavad 
seeläbi meie organismi 
vastupanuvõimet viirustele. 
Eelkõige ohustavad 
nakkushaigused lapsi. 

Kohtla-Järve kesklinna põhi-
kooli medõde Natalja Filonik 
tuletab meelde, et stressis ja 
üleväsinud täiskasvanud on vii-
rushaigustele kerge saak ning 
sama kehtib ka laste kohta. 

Kuidas saab sügisel laste 
immuunsüsteemi tugevda
da ja külmetushaigust 
enne tada?

Kõige lihtsam soovitus on 
režiimist ja õigest toitumisest 
kinnipidamine. Tänapäeval on 
lastel väga suur koormus ja pi-
dev stress: kool, eksamid, kont-
rolltööd, huviringid, lisatunnid 
ja kursused. Lapsed „töötavad” 
nagu täiskasvanud – terve päe-
va. Seetõttu on äärmiselt täh-
tis päeva õigesti planeerida, et 
jääks aega ka söömiseks, jalu-

tamiseks ja puhkamiseks. 
Sügis on kõige sobilikum aeg 

vitamiinide manustamiseks. 
Paljud vanemad ostavad aptee-
gist immuunsust tugevdavaid 
preparaate. Soovitada võiks sa-
muti A-, C-, D-, E- ja B6-polüvi-
tamiine – need aitavad suuren-
dada viirustele vastupanuvõi-
met. Kindlasti ei tohi unustada 
ka naturaalseid vitamiinialli-
kaid – õunu, pirne, Kreeka 
pähkleid, kuivatatud aprikoo-
se, rosinaid, mett, sidrunit. 

Epideemia kõrgpunkti ajal 
on igaühe heaks kaaslaseks 
küüslauk. Tehke omanäoline 
„kaelaehe” Kinder-Surprise pa-
kendist, täitke see tükeldatud 
küüslauguga ning saatke laps 

sellega lasteaeda või kooli. 
Taldrikud tükeldatud küüslau-
guga võib asetada ka klassiruu-
mis mitmesse kohta. Meie koo-
lis praktiseeritakse seda igal 
aastal. Kindlasti tuulutage ruu-
me ja peske sagedamini käsi, 
eriti peale tualettruumis käi-
mist ning pärast koolitundide 
lõppu. Lasteaiast või koolist 
koju tulles loputage kindlasti 
lapse nina soolalahusega. Val-
mis soolalahust võib osta ka 
apteegist.

Kas gripivastane vaktsiin 
aitab immuunsust tugev
dada?

Õige aeg gripivastaseks kait-
sesüstiks on septembrist det-

Täiskasvanud õppijatele 
pühendatud nädal  
julgustab kõiki õppima
Täna lõpeb Eestis 16. korda 
peetav täiskasvanud õppija 
nädal, mille moto on tänavu 
“Õige aeg on õppida”. 

Täiskasvanud õppija nädalal 
võis igaüks üle vaadata oma se-
nise teekonna ja küsida endalt, 
kas ta õpib, mida ja kuidas ta 
õpib ning mil moel saab ta oma 
teadmisi igapäevaelus kasuta-
da. Õppimiseks on õige aeg just 
nüüd ja praegu ning paremat 
või eraldi aega ei pruugi tulla-
gi, kinnitab ettevõtmise korral-
daja, Eesti Täiskasvanute Koo-
litajate Assotsiatsioon Andras. 

Nädala eest kuulutati välja 
aasta õppija, aasta koolitaja, 
aasta koolitussõbralik organi-
satsioon ja omavalitsus. Aasta 
õppijaks valiti tänavu Tartumaa 
parim õppija Lauri Veso (38), 
kelle suunas õppimise teeotsa-
le Eestit tabanud majandussu-
rutis. Tööd ei olnud, küll aga ja-
gus aega ja tarkust, et seda õp-
pimisega sisustada. Nii sai Tar-

tu täiskasvanute gümnaasium 
juurde ühe tubli õpilase, kes 
peagi klassikaaslasi abistada 
suutis ja lähedasigi õppimispi-
sikuga nakatama hakkas. Nüüd-
seks lõpetatud gümnaasiumi-
õpingute kõrvale mahtusid veel 
ettevõtluskursused, inglise kee-
le õpe ning sellest sügisest on 
Veso Tallinna tehnikaülikooli 
majandustudeng. “Ühel hetkel 

mõistsin, et kaheksa klassi ha-
ridusega ei suuda ma mõista 
isegi neid raamatuid, mida lu-
geda tahaksin,” põhjendab  Veso 
oma õppimisindu ning tõdeb, et 
nüüdseks on maailm tema jaoks 
justkui avanenud, silmaring 
laienenud ja palju uusi sõpru on 
juurde võidetud. 

Oskused ja 
konkurentsivõime

Täna peetakse Tallinnas Eu-
roopa hotellis täiskasvanuhari-
duse foorum „Kui targad me 
oleme?”, mille keskmes on rah-
vusvahelise täiskasvanute os-
kuste uuringu PIAAC (Program-
me for the International Assess-
ment of Adult Competencies) 
tulemused. Foorumil tutvustak-
se täpsemalt kahte aspekti: os-
kuste mittevastavust ja seda, 
kas see on madala nõudluse või 
kõrge pakkumise tagajärg; ning 
oskuste tasuvuse hindamist 
Eestis. linnalEhT

Bayeri kontsern tutvustab oma ajalugu
Tallinna ülikooli akadeemilise 
raamatukogu fuajees (Rävala 
pst 10) on välja pandud Bayeri 
kontserni 150. aastapäevale pü-
hendatud juubelinäitus. Välja-
panek, mis valmis Bayeri Eesti 
esinduse ja Eesti tervishoiu-

muuseumi koostöös, annab üle-
vaate Bayeri tegevusest alates 
19. sajandi keskpaigast kuni tä-
napäevani ja võimaldab tutvuda 
kontserni ajalooliste ravimite 
kollektsiooniga Eesti Tervishoiu 
Muuseumi kogust. Näitus jääb 

avatuks 16. novembrini ja rän-
dab siis edasi Pärnu haiglasse. 

Bayer on ülemaailmne ette-
võte, mis tegeleb põhiliselt ter-
vishoiu, põllumajanduse ja 
kõrgtehnoloogiliste materjali-
de valdkonnaga. ll

Kooliõde Natalja Filonik soovitab: kui laps on külmetunud, aga 
palavikku tal ei ole, ärge teda siiski kooli saatke. 

Erakogu

Taldrikud tükeldatud 
küüslauguga võib 
asetada ka klassiruumis 
mitmesse kohta. Meie 
koolis praktiseeritakse 
seda igal aastal.

sembrini. Immuunsus gripi 
vastu tekib juba 14 päeva möö-
dudes. Gripivastase vaktsiini 
efektiivsus lastel ja alla 60-aas-
tastel inimestel on 70–90 prot-
senti. Vaktsiin kaitseb üksnes 
gripi vastu – ägedate respira-
toorsete haiguste puhul see ei 
toimi. Olen kuulnud kurtmist, 
et „vaktsineerisin end küll, aga 
jäin ikkagi haigeks”. Rõhutan 
veel kord, et gripivaktsiin kait-
seb ainult gripiviiruse vastu, 
seega haigestumist muudesse 
ülemiste hingamisteede viirus-
nakkustesse see ära ei hoia. 

Kast last tasub lasteaeda 
või kooli viia siis, kui tal 
palavikku ei ole, kuid kül
metushaiguse esimesed 
 nähud on juba olemas?

Kui näete, et lapsel tekivad 
haigusnähud, tasub ta koju jät-
ta. Hommikul võib ju lapsel pa-
lavikku mitte olla, aga keset 
koolipäeva tõuseb tal kehatem-
peratuur üles. Tihti juhtub, et 
laps tunneb ennast halvasti – 
tal on nohu, nõrkus ja raskus-
tunne peas, vanemad aga an-
navad talle paratsetamooli 
ning saadavad ta kooli. Selline 
käitumine pole küll õige! Jätke 
laps koju ning ravige ta terveks. 
Teatage klassijuhatajale, et 
paar-kolm päeva laps kooli ei 
tule. Ärge muretsege, kooli-
programmist ta maha ei jää – 
õppida võib ka kodus! 

Küüslaugust on viirushaiguste hooajal suurt abi nii sees- kui ka 
välispidiselt.

Aldo Luud (Õhtuleht)

Lauri Veso

Erakogu

LUUTIHEDUSE MÕÕTMINE

OSTEOPOROOTILISTE LUUMURDUDE 
RISKI HINDAMINE

Menopausijärgse luuhõrenemise diagnoosimine tsentraalse 
densitomeetriga lülisamba nimmeosas ja reieluukaelas.

Registreerimine ja info tööpäeviti kl 8–17 telefonil 680 2000

Asume Tallinna südalinnas J. Pärna 4
Pärna Kliinik

Center for Clinical and Basic Research
Tegevusluba L02705

Narkootikumidest puhtaks!

Tasuta rehabilitatsiooniteenus
Sillamäe 

Narkorehabilitatsioonikeskuses

Tervise 8, Sillamäe
Tel 392 4422

www.narkokeskus.ee
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Jalgpallikoondis pakkus ühe ilusa  
hetke, kuid muidu mannetu valiktsükli
KrisTjan roos 
kristjan.roos@linnaleht.ee

Aastad ja valiktsüklid po-
le vennad: kui kaks aas-
tat tagasi mängis vuti-
koondis EM-i finaaltur-
niiri play-off’is, siis teisi-
päeval lõppenud MM-va-
liktsüklis rõõmustamiseks 
palju põhjust ei olnud.

Mullu septembris, kui MM-
valiksari pihta hakkas, kirjuta-
sin põhjendatult kõrgetest 
 ootustest: „Peatreener Tarmo 
Rüütli ja meeskond eesotsas 
Konstantin Vassiljeviga taha-
vad fännidele tõestada, et mul-
lu sügisel EM-i finaalturniiri 
play-off’i jõudmine polnud ju-
hus.“ Nüüd, pisut rohkem kui 
aasta hiljem, tuleb tunnistada, 
et pidevalt ei suuda Eesti jalg-
pallikoondis siiski suures män-
gus püsida. 

Kas Eesti jalgpallikoondis on 
siis sügisel 2013 kehvem kui 
sügisel 2011, kui EM-valiksari 
lõpetati kolme võiduga ja jõu-
ti oma alagrupis teiseks? Jah ja 

ei. Septembri alguse kodune 
viik maailma tippmeeskonna 
Hollandiga näitas, et heal päe-
val võib Eesti kodus näksata ke-
da tahes ja Lillekülas ei oota 
kedagi kerge jalutuskäik. Kind-
lasti pakkus kodune Hollandi 
mäng Eesti vutiloo ühe ilusai-
ma emotsiooni ja andis kinni-
tust, et meie mehed pole nii 
saamatud midagi. Huvitav, mi-
da vastaks fänn, kui temalt kü-
sida: kas valiksid valiksarja, kus 
röövime suurelt vutiriigilt 
punkte või eelistaksid tsüklit, 
kust tuleb paar võitu keskmike 
üle? 

Kus on uus Oper?

Teisalt ei suutnud sinisärk-
lased Euroopa kõvadele kesk-
mikele Rumeeniale, Ungarile ja 
Türgile kodus ühtegi väravat 
lüüa, jäädes neile alla vastavalt 
0:2, 0:1 ja 0:2. Ja siin ei maksa 
paraku ka see, kui palju Eesti 
mängus sees oli või kui palju 
võimalusi tekitas. Just värava-
te realiseerimine ongi Eesti 

jalgpallikoondise suurim prob-
leem. Paraku pole Andres Ope-
ri mantlipärijat veel silmapiiril 
ja vanameister on samal ajal 
vaikselt karjääri lõpetamas. 

Võib ka nii mõelda, et sport-
lik õnn on Eesti jalgpallikoon-

dise maha jätnud. Sellega seo-
ses viitas Rüütli kodusele Unga-
ri mängule, kus Andres Operil 
oli kohtumise lõpus ülihea või-
malus värav lüüa ja viigipunkt 
ära tuua. Paraku ei suutnud Ees-
ti koondise läbi aegade resulta-

tiivseim ründaja paarilt meet-
rilt palli väravavõrku lüüa. Või 
siis seesama kodune viik Hol-
landiga, kus kohtunik Sergei 
Boiko Hollandile ebaõiglaselt 
antud penalt röövis meilt võidu. 
Aga millise emotsiooniga (ja 

Tuuli Vellingut inspireerib 
„argielu poeesia” 
Laulja, laululooja ja luu-
letaja Tuuli Vellingu küm-
ne aasta muusikalooming 
on kokku kogutud tema 
 debüütalbumil „Kuus ruut-
meetrit põrandapinda”.

Laiema avalikkuse jaoks 
rohkem oma endise nimega 
Tuuli Taul tuntud laulja sõnul 
inspireerib teda kõige rohkem 
ilmselt see, kui lihtsatel, liig-
selt ilustamata ning suurejoo-
nelisemaks mängimata asjadel 
ilmneb äkki mingisugune uus, 
võib-olla isegi vastuoluline 
külg, mis teeb nad ootamatuks 
ja paeluvaks. 

Tuuli, teie autoriplaadil 
võib kuulata eri muusi
kastiile, nii poppi, džässi 
kui ka folki. Mis stiil teile 
neist enim meeldib?

Mingis mõttes meeldib mul-
le kõige rohkem looming, mil-

les on minimalistlik muusika 
sünteesitud näiteks väga hea 
tekstiga – looming, kus on tä-
henduse jaoks õhku.

Pole just tavaline, et plaa
diga koos ilmub ka luuleko
gu „6 m2”. Kas plaat ja luu
lekogu peaks teineteist 
täiendama või sobivad ka 
eraldiseisvalt?

Luulekogu otsustasime 
trükkida, et lisada plaadi toe-
tusprojektile hooandja.ee vee-
bilehel lisaväärtust. Selle tiraaž 
on mõeldud neile toetajatele, 
kes valisid kogu põhiplaadi 
kõrvale kingituseks. Samas 
olen sellesse panustanud sama 
palju, kui teeksin ka laiema 
publikuni jõudva kogu puhul, 
lihtsalt kogu maht on väiksem.

Usun, et luulekogu ja plaat 
on pigem eraldiseisvad üksused, 
sest peegeldavad võrdlemisi eri-
nevalt autorit. Plaadi lood on 
sündinud rohkem kui kümne 
aasta jooksul, alates ajast, kui 
lõpetasin põhikooli. Luuletused 
pärinevad aga viimasest paarist 
aastast. Kuid loomulikult on ka 
mõlemat läbivaid teemasid. 
KrisTjan roos

„Riigimeeste” produtsent: 
„pärispoliitikud” teevad 
meie fantaasiale ära
ETV vaatajaid lõbustav ja 
poliitikuid pilava sarja „Rii-
gimehed” produtsent Tõnis 
Leht tunnistab, et telesarja 
ja valimismöllu maailmad 
on sarnased, sest üks on tei-
sele otsene inspiratsiooni-
allikas.

„Ja tunne, et „pärispoliiti-
kud” teevad tihti meie fan-
taasiale pika puuga ära, on 
meid pidevalt saatnud. Kraa-
nakonksu otsa poodud vaht-
plastist hiidolendeid ja ot-
se-eetri droonirünnakuid 
suudavad välja mõelda ikka-
gi väga lennuka fantaasiaga 
inimesed,” tunnistab Leht 
Linnalehele.

Produtsendi sõnul on aga 
sarja tegijad saanud üllatus-

likult poliitikutelt üldiselt kiita, 
sest huumorgia asja ei saa ju 
tõsiselt tümitada. „Teine hoo-
aeg on ilmselt professionaalse-
tele poliitikutele rohkemgi 
meeldinud, kui esimene hoo-
aeg, sest lisaks vanadele par-
teidele on saanud „Riigimeeste” 
uurimisobjektiks ka igasugu 
vabaühendused ja uued jõud,” 
märgib Leht. Tema sõnul on 
sarja teise hooaja tegelastel 
ehk konkreetseid prototüüpe 
vähem kui esimesel hooajal. 
„Konkreetsete eeskujude otsi-
mise töö jätaksime aga meel-
sasti vaatajate teha. SÜLEM-i 
esimehes on kindlasti koos 
paljude tublide „pärispoliitiku-
te” tugevad küljed!“ naljatab 
Leht. KrisTjan roos

Renee Altrov

SÜLEM-i esimehena särab „Riigimeestes” Taavi Teplenkov. 

Plaadi esitlus-
kontsert
Tuuli Vellingu plaadi 
„Kuus ruutmeetrit põran-
dapinda” esitluskontser-
did toimuvad täna Viljan-
dis Fellini kohvikus, lau-
päeval Tallinnas Kumu 
auditooriumis ja püha-
päeval Pärnu Endla teatri 
küünis.

Urmas Taul

Tuuli Velling esitleb ühel ajal 
nii plaati kui luulekogu. 

sealjuures kollaste kaartideta) 
oleks me sel juhul läinud vastu 
kohe sellele järgnenud Ungari 
mängule. Me jätkanuks ju veel 
edasipääsulootusega! 

Rüütli võiks jätkata

Seekordne MM-valiktsükkel 
tõi koondise põhitegijate hul-
ka küll mitu uut tegijat, nagu 
Henrik Ojamaa, Taijo Teniste, 
Henri Anier ja Igor Morozov, 
aga sarnaselt Operiga on küsi-
märgi all ka Raio Piiroja edasi-
ne karjäär. Tõenäoliselt jäi hil-
jutine lahing Türgiga Piiroja 
viimaseks valikmänguks. Nii 
hingestatud ja võitlushimulist 
mängijat teist Eesti jalgpalli-
koondises praegu pole. Õhu-
duellide valitseja Piiroja oli pa-
rimatel päevadel kindlus ise: 
sisendades oma mängu ja ole-
kuga kaasmängijatesse enese-
kindlust ja võitlusvaimu. 

Ehk siis Oper ja Piiroja, meie 
kaks elavat legendi, ilmselt 
järgmises EM-valiksarjas sini-
särgis väljakule ei jookse. Küll 

aga on tuleval sügisel algav 
uus EM-valiksari viimaseks 
võimaluseks jõuda suurtur-
niirile mitmele praegusele 
koondise põhitegijale eesot-
sas Konstantin Vassiljevi ja 
Sergei Pareikoga.

Ilmselge, et nad eelistaks 
koondise peatreenerina nä-
ha jätkuvalt Rüütlit. Koos on 
ju jõutud finaalturniiri läve-
le ja nüüd tuleb koos heas-
tada valusad mälestused 
play-off’i mängudest Iiri-
maaga ja ka lõppenud eba-
õnnestunud MM-valiksari. 
Suure tõenäosusega pole 
jalgpalliliidul ka nii paksu 
tengelpunga, et tuua piiri 
tagant maailmatasemel 
tipptreener. Pealegi ei pruu-
gi neid praegu turul saada-
val olla.

Jääbki üle Rüütli. Ja see 
pole halb valik, sest Täri on 
tõestanud, et ta oskab mees-
konna kriisist edukalt välja 
tuua. Lausa nii, et meeskond 
on seejärel varasemast tuge-
vam.

Arno Saar (Õhtuleht)

Andres Operil oli mullu sügisel hiiglama hea võimalus Ungari vastu viigivärav lüüa, paraku väravat 
ei sündinud. Just sportlikust õnnest jäi selles valiktsüklis Eestil puudu. 

www.ekre.ee

Vali konservatiivid! Vali eestluse elujõud! 
EKRE Tallinna linnapeakandidaat Mart Helme, 

kandidaadi number 1585

• Tallinn peab olema eesti keelne ja eesti meelne. 
Lõpetame sisulise kakskeelsuse linnaasutustes

• Tasuta parkimine väljaspool vanalinna
• Igale lapsele ühe huviringi toetus

• Puhastame linnaettevõtted parteibroileritest 
ning ohjeldame monopole

Vali kodulähedane töökoht:
 Kesklinn – Viru Keskus, Laikmaa, Bussiterminal, Postimaja, Vabaduse väljak, Solaris
 Mustamäe ja Kristiine – Kristiine Keskus, Kadaka Neste, Marja, Tondi K-Rauta
 Laagri Neste
 Peterburi Neste
 Sõle Neste

R-kiosk on Eesti turul sissetöötanud jaekontseptsioon ning tegutsenud siin pea 20 aastat. Oleme oma 
110 kioskiga suurim jaekett, andes tööd ligi 400 inimesele. Teame, et R-kioski edu võtmeks on töötajad 
leti taga, kes pakuvad meie klientidele personaalset, kiiret ja sõbralikku teenindust. 

...kus Sinu ülesanneteks on: 
 klientide kiire ja sõbralik teenindamine
 aktiivne müügitöö
 kaupade väljapanek
 töökohas puhtuse ja korra tagamine

...ja meie pakume Sulle:
 lisaks põhipalgale müügitulemustest sõltuvat tasu
 huvitavat ja mitmekesist tööd rahvusvahelises ettevõttes
 põhjalikku väljaõpet ja järjepidevaid koolitusi
 paindlikku tööaega 
 toetavat ja sõbralikku meeskonda
 põnevaid müügivõistlusi ja ühisüritusi
 karjäärivõimalusi ja eneseteostust nii kioskites kui peamajas
 erinevaid soodustusi ja hüvesid

OOTAME SIND 
KANDIDEERIMA!

Kandideerimiseks saada CV: 
personal@rkiosk.ee. Lisainfo saamiseks vaata 
kodulehte www.rkiosk.ee või helista 
personaliosakonda numbril  633 6056.

Kuulan ära kõik suured ja 
väikesed mured! Helista 
Lasteabi tasuta numbrile 
116111 ükskõik millal, 
kasvõi öösel. Lasteabi 
on olemas ka facebookis 
ja Skype’is (otsisõna: 
lasteabi). Räägi julgesti, 
meie aitame alati!

Lasteabi

Lasteabi_116111

OLEN ÜKS SUUR KÕRV

   116111

Info ja broneerimine:
Estonia Medical Spa Hotel, Tammsaare 4a, 80010, Pärnu
tel.: +372 447 6905    e-mail: estonia@spaestonia.ee   

Spaanaudingu pakett 
koolivaheajal -20%

Hinnad alates 33,60€, lastele 4-14a 22€
Lisaks igale lapsele tasuta smuuti või jäätisekokteil.

Lõõgastuspaketiga sõber -50%
Maxima Aitäh kaardi ettenäitamisel, kehtib kuni 19.12.2013. 

Selle kupongi ette näitamisel ükskõik millise Estonia Spa 
majutusega paketile lisaks Surnumere veekeskuse kasutus.

Kehtib kuni 19.12.2013
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Tallinna

1345
LINN AITAB SIND!

1345
ABITELEFON

Helistage 1345, kui

• Teil on abi vaja kommunaal- või 
elamumajanduse valdkonnas
• Te näete, et linnamajanduses on midagi 
korrast ära
• Teil on ettepanekuid linna eluolu 
parandamiseks

Helistamine maksab kohaliku kõne hinna 
ja teenus töötab 24 h

ILUVÕIMLEMINE, 
RÜHMVÕIMLEMINE, 
TANTSULINE VÕIMLEMINE
tütarlapsed vanuses 5–12 aastat
Treeningud toimuvad 

Tallinna Laagna Gümnaasiumi 
võimlas (Vikerlase 16)

Info ja registreerimine: 
Mare Vooglaid, tel 509 2127, 
marevooglaid@gmail.com
Kristjan Palusalu Spordiklubi

Mõtle, otsusta, kiirusta!

Tuleme koju ja kontorisse! Töötame iga päev!

Tel. 621 0853 Mob. 520 4832

VAIBAPUHASTUS

Nõuanded inimestele, kes otsivad tööd, 
on töö leidnud või juba töötasid välisriigis ja puutusid kokku 

tööõiguse rikkumisega.

Tasuta juriidilised konsultatsioonid (sh lepingute kontrollimine) 

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise 
Nõustamisliin 660 7320 (tööpäevadel kella 10–18) 

või info@lft.ee, www.lft.ee. 

MTÜ Living for Tomorrow Nõustamisliini teenused on tasuta.

KULLA JA HÕBEDA 
KOKKUOST

Head hinnad!                 Raha kohe kätte!
Pärnu mnt 8  •  Tel 600 7715

Kadaka tee 36  • Tel 699 7370

Panasonic, Toshiba

Elektroonika, audio-video,

Arvutite remont
foto-, videokaamerate remont

Liimi 1, Tallinn
tel. 6 997 000, 53 430 003

www.panaservice.ee
Avatud E-R kl 9.30 - 18.00

garantiiremont

Hambaravi

Soovime Teile ilusat naeratust läbi aastate!
Info: kvr.hambaravi@mail.ee, www.kvr.ee

Avatud ka laupäeval

Vabriku 2. Balti jaama ja Telliskivi peatuse vahel
Hambaravi, kirurgia, proteesimine

Kuni 19-aastaste laste hambaravi TASUTA
Tel 621 5661

 

 

 

 

 

 

MEESTE 
DŽEMPER 

18 €

NAISTE 
KLEIT  

29 €

TÜDRUKUTE 
KAMPSUN

13 €

NAISTE 
DŽEMPER 

18 €

NAISTE 
TUUNIKA 

19 €

NAISTE 
VEST 

55 €

Rotermanni keskus
Mere pst 4,
2. korrus
E–R 8.30–20

Kadaka tee 46
E–R 10–19
L 10–17
P 10–16
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Eelmise sudoku lahendus

Villas selgub  
Eesti tippmodell
Esmaspäeval kell 21.30 näeb 
Kanal 2 tõsielusaate „Eesti tipp-
modell” uue hooaja teist saa-
det. „Eesti tippmodelli” võistle-
jad elavad kuu aega luksuslikus 
mereäärses villas külg külje 
kõrval. Igas saates läbivad nad 
mitmesuguseid õppetükke – 
poodiumil kõndimine, profes-
sionaalne jumestuskoolitus, sti-
listika õppetunnid, stuudiopil-
distamine ja telereklaamid.

Zetod korjasid  
kolm etnokulpi
Viljandis pärimusmuusika aidas 
toimunud Etnokulbid 2013 tse-
remoonial läks viiest kulbist 
kolm Zetodele. Parima plaadi 
auhinna sai veenva ülekaaluga 
teiste sel aastal välja antud pä-
rimusmuusika albumite ees Ze-
tode „Lätsi kõrtsu”. Samamoodi 
oli rahvas kindel ka parimat 
kollektiivi ja aasta parimat lu-
gu valides – selleks sai Zetode 
„Sõda om lännu’ sõudõmahe”. 
Tasavägisem oli konkurents pa-
rima lauliku ja pillimängija ka-
tegoorias. Pillimängijatest 
edastas Silver Sepp kõige napi-
malt Kulno Malvat. Parima lau-
liku kulbi sai Mari Kalkun.

Bulls

Bulls

1. Hiina A 628
2. Jaapan B 404
3. Rootsi C 160
4. Soome D 36
5. USA E 4
6. Venemaa F 1

Teadmiste kontrolli vastus: 
1E, 2F, 3C, 4A, 5D, 6B

Tiit Koppel

Marek Kuubsudoku
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Mitu nende  
riikide välis- 
osalusega  
ettevõtet oli  
Eestis  
2012. aastal?

Bulls

Kalle Veesaar

Täiuslike  
kiharate otsingul

Minu jaoks on juuksed alati suhteliselt sirg-
jooneline asi olnud. Pesed paar korda nädalas, 
sirgendad, käid korra kuus juuksuris, et juur-
test üle käia, ja asi korras. Hiljuti aga sattusi-
me sõbrannadega juuksehooldusest rääkima, 
ning minu lihtsast rutiinist kuuldes tõmbusid 
nad kaugemale, et täid külge ei hakkaks.

Sõbranna number üks kulutab juuste pea-
le umbes 300 eurot kuus. Alustuseks sõidab 
ta iga kaheksa nädala tagant Peterburi bra-
siilia keratiinhooldust saama: 250 eurot. See 
pidavat juuksed lihtsasti hooldatavaks tege-
ma, aga mida see tähendab? Et juuksuris käib 
ta „ainult” kord kahele nädala jooksul. Igal 
hommikul peseb ta juukseid 50-eurose šam-
pooniga, lisades samaväärse juuksemaski. 
Seejärel masseerib ta oma eebenmusti kiha-
raid Maroko õliga, mis saadetakse otse Casa-
blancast. Ning muidugi on tal 150-eurosed 
eliitsirgendajad. Palganumber? 600 eurot 
kuus. Ning ei, ta ei tööta juuksemodellina.

Sõbranna number kaks blondeeris juukseid 
kodus. Ühel hetkel aga unustas ta end „Kätte-
maksukontorit” vaatama, jättis kemikaalid pä-
he ning ta poolemeetrised kiharad kukkusid 
lihtsalt juurest alates maha. Seetõttu väitis ta 
pool aastat, et ta pooleldi ülipikk, pooleldi poi-
sipea, on suurmood Jaapanist. Nüüd käib ta 
kaks korda nädalas Tallinna parima juuksuri 
juures, sentigi kokku hoidmata.

Sõbranna number kolm aga jääb vähe-
malt kord nädalas tunni võrra tööle hiljaks, 
kuna üritab oma loomulikult pead ligi 
juukseid püsivaks afrosoenguks teha. 
Nüüd te siis teate, miks Elioni klienditoe 
telefonil esmaspäeva hommikuti keegi 
vastu ei võta!

Pildi peal näevad mu karvad ju suhte-
liselt eeskujulikud välja? Meilige mulle, 
kui teisiti arvate – olen hea meelega 
nõus mõne staarjuuksuri juurde tasuta 
eksperimenteerima tulema.

Ahjaa, lõpuks ometi on ka meedia Liis 
Lassi salapulmadest haisu ninna saanud. 
Soovin Liisule siinkohal ka avalikult 

õnne, nüüd lõpuks ometi tohib. Kibe!

Tauno Aints ühendab 
ooperimaailma  
„Rehepapi” omaga
Täna algusega kell 19 esietendub 
Vanemuise väikeses majas Tauno 
Aintsi ooper „Rehepapp”, millele on 
Andrus Kivirähki romaani ainetel 
kirjutanud libreto Urmas Lennuk.

„Rehepapi” on lavastanud Marko 
Matvere, nimiosa laulab Tõnis Mägi, kes 
teeb ooperižanris oma debüüdi. Oope-
ri helilooja Tauno Aintsi sõnul on Kivi-
rähki kirjanduslik maailm teda alati vai-
mustanud just oma karakterite, oota-
matuste ja kujundite poolest. „Ka muu-
sikalises maailmas pean just neid nime-

tajaid väga olulisteks. Loomulikult seis-
nes probleem valikutes – mida välja jät-
ta ja kuidas moodustada uus tervik? 
Koostöös Urmas Lennuki ja Marko Mat-
verega kujunesid jõujooned, millele tu-
ginedes valmis libreto,” rääkis Aints. 

Helilooja kõige suuremaks inspirat-
siooniallikaks oli vastuolu ooperimaa-
ilma ja „Rehepapi”-maailma vahel. 
„Mulle meeldib arvata, et sündisid 
muusikalised lahendused, mis muutsid 
ka oma teguviisidelt eemaletõukavad 
tegelaskujud korraga justkui omadeks 
ja mõistetavateks,” mõtiskles Aints.

Mart Kangro  
ootab homset
Täna ja tuleval nädalal näeb Tallinnas Kanuti 
gildi saalis (Pikk 20) rahvusvaheliselt ühe tun-
tuma eesti nüüdisaegse tantsu koreograafi 
Mart Kangro uut soololavastust „waiting for 
tomorrow” („homset oodates”). Vastusena oma 
eelmisele soolole „Can't Get No/Satisfaction”, 
mille keskmes oli autor oma loomingulises 
ebakindluses, vahetab Mart Kangro nüüd 
poolt, sukeldudes vaatajana oma ihade ja oo-
tuste allhoovustesse. Ta üritab mõista, miks nii 
sageli on tema ootused kantud igatsusest mil-
legi üleva järele. 

Salapärased  
trilobiidid  
loodusmuuseumis
19. jaanuarini viib Eesti loo-
dusmuuseum (Lai 29A) aja-
rännakule sadade miljonite 
aastate tagusesse aega Maa 
ajaloos – elu arengu algu-
sesse. Trilobiitide näitus on 
harukordne võimalus tutvu-
da ühe ürgseima ja põneva 
loomarühmaga, kes on tänapäevaks ammu 
välja surnud. „Oli aeg, kui maismaal puudus 
elu ning maailmamerede kuningad olidki just 
nimelt trilobiidid. Keldrikakandeid meenuta-
vad mereelukad valitsesid maailmamerd um-
bes kaks ja poolsada miljonit aastat enne kui 
esimesed dinosaurused maapinnale astusid,” 
rääkis Kairi Põldsaar Eesti loodusmuuseumist.

Vanemuine

Tõnis Mägi teeb ooperidebüüdi „Rehepapina”.

Kuidas kunst sotsrealismist lahti murdis
Tänasest on Kumu kunstimuuseumis 
avatud näitus „Pühalik kaasaeg. Nikolai 
Kormašovi 1960. aastate maalid”. Välja-
panek keskendub Eesti maalikunsti 
kuuekümnendate põlvkonna ühe juhtfi-
guuri Kormašovi (1929–2012) varasele, 

kõige otsingulisemale loominguperioo-
dile. Kormašov kuulub Eesti kunstis nn 
kuuekümnendate põlvkonda, kelle üles-
andeks sai stalinistliku sotsrealismi 
dogmadest lahtimurdmine. Väljapaneku 
keskmes on nn temaatilised maalid. Kormašovi “Äärelinn”.

Kumu 

Võistlejaid hindavad moefoto-
graaf Toomas Volkmann, moe-
disainer Liisi Eesmaa ja 
moeajakirjanik Urmas Väljaots.

KUULUTUS.LINNALEHT.EE

TULE UJUMISTREENINGUTELE!

Info ja registreerimine: 
Mare Vooglaid, tel 509 2127, marevooglaid@gmail.com, Kristjan Palusalu Spordiklubi

Oodatud on tüdrukud ja poisid 
vanuses 7-9 aastased

Treeningud toimuvad 
Tallinna Laagna Gümnaasiumi 

ujulas (Vikerlase 16)

Tallinna Arte Gümnaasiumi 
ujulas      (Vilde tee 62 )MÕTLE, OTSUSTA, KIIRUSTA!

Info ja broneerimine:
Narva-Jõesuu Spa & Sanatoorium

Narva-Jõesuu, Aia 3

Tel 359 9529, 359 9521, 5344 7779
E-post info@narvajoesuu.ee

www.ravispa.ee

Kallis klient!

Veeda koolivaheaeg Narva-Jõesuu Spa & Sanatooriumis! 
Puhka ja tõsta enda ja lapse immuunsust!

Terve oktoobrikuu kehtivad erihinnad:

KLASSIKALINE RAVIPAKETT (al 45 € / ravipäev) ja 
RAVIPAKETT LASTELE (al 34 € / ravipäev)!

Koolivaheajal pakub Narva-Jõesuu Spa & Sanatoorium 
lastele meelelahutusprogrammi.
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