
“Sarikapidu on traditsiooniliselt ehitaja pidu ajal, kui on püs-
titatud maja kõrgeim tipp. Et meie uuel hoonel on lamekatus, 
tuli pidutsemiseks valida aeg, kus paika said lae paneelid ja pa-
rapett,” selgitab Tallinna Lastehaigla haldusjuht Peeter Inšakov. 
    “Vana kombe kohaselt lööb ehitaja kõrgeimasse paika ris-
ti ja kinnitab ristile pärja, mille peremees ehk tellija peab kät-
te saama (mis ei peaks olema ei liiga lihtne ega ka liiga raske), 
katuselt alla tooma ning lunastama vägeva pidusöögi ja -joo-
giga. Nii näitas kunagi see, kui pärg liiga kauaks üles rippu-
ma jäi, peremehe ihnsust ja lugupidamatust töömehe vastu.”  
   Laste Vaimse Tervise Keskuse sarikapärja eraldamine sarikaris-
tilt polnud kergete killast, kuid haigla nõukogu esimees dr Merike 
Martinson, juhatuse esimees dr Katrin Luts ning psühhiaatri-
akliiniku juhataja dr Anne Kleinberg tõid selle siiski võidukalt 
alla. Ehitaja, Astlanda Ehitus OÜ, sai vastutasuks nii rikkaliku 
lõunasöögi, sümboolse pudeli eluvett (Värskat) kui ka juba hoo-
ne siseruumidele esimest pilku heitvate külaliste tähelepanu. 
     “Ehituse enne talve katuse alla saamine on Põhjamaa inimeste-
le märk asjade õigest toimimisest ning annab kindlustunnet mei-
le kõigile,“ märkis rahulolevalt dr Anne Kleinberg, kes on Laste 
Vaimse Tervise Keskust pikisilmi oodanud ning selle nimel küm-
me aastat tööd teinud. 

Katrin Luts lisas, et õigeaegne sarikapidu annab lootust, et 
õigeks ajaks, järgmise aasta sügiseks, saab valmis kogu ehitus 
tervikuna.

Esimene kopalöök vundamendiaugu kaevamiseks tehti 9. 
juuni varahommikul, nurgakivisilinder asetati pidulikult paika 7. 
augustil. Ehitus on kerkinud kiiresti ning tööd jätkuvad iga päev. 
Enne lume tulekut loodetakse saada maa alla uut ja vana maja 
ühendavad tunnelid ning valmis polikliiniku esine parkla. 
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Fookuses:
IRO taasavamispidu Lk 3 
Sirje Tarraste viimane öö 
Nõmme haiglas lk 5   
 

Puusepad, tõstke kõrgele sarikad!
30. oktoobri keskpäeval peeti Tallinna Lastehaigla Vaimse 
Tervise Keskuse sarikapidu.

Katusel
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Mis toimub  
haigla arhiivis? 

Üldjuhul arvatakse, et arhiivitöö on igav 
ja väheoluline. Tartu Ülikooli info- ja doku-
mendihalduse eriala 2014. aasta lõpetajana 
saan kindlalt väita, et nii see ei ole!

Arhiivi kui mäluasutusse kogutakse, sel-
les säilitatakse ja tagatakse dokumentide ka-
sutamise vastavus nõuetele. See on muutunud 
tänapäeva kiires informatsioonivahetuses 
tähtsamaks, kui arvatagi oskame.

2011. a septembrikuu lõpus SA Tallinna 
Lastehaiglasse tööle asunult võisin juba KLP 
tervisekaartidest pungil ruumi vaadates aru 
saada, et üks inimene ei tee siin kahe-kolme 
kuuga suurt midagi ära. Vaadanud üle kogu 
haigla dokumentide hoiuruumid, oli selge, et 
ühe hoidla arhivaalide süstematiseerimiseks 
läheb aega vähemalt paar aastat, millest sai 
teavitatud ka KLP juhatajat Esti Põldmaad. 
Kahjuks ei ole sellest ajast säilinud ühtki fo-
tot, mis endist seisukorda tõestaks ja oleks 
siinkohal vägagi kohane.

Aga asjaga sai hoogsalt algust tehtud ja 
hoolikalt paelaga kokkuseotud tervisekaarti-
de pakke ühelt riiulilt teisele tõstetud, abili-
seks arvuti. Märkamatult on möödunud kolm 
aastat ja terve hoidla on täitunud karpidega, 
mis on vaid üks saavutus paljude hulgas, 
tõestamaks arhiivitöö edasiminekut. Andme-
te sisestamise kiirendamisel arvutisüsteemi 
LIISA arhiivimoodulisse ja tervise-kaarti-
de paigutamisel karpidesse on suur teene ka 
arhivaariabilisel Anne Pallil (endine statis-
tikaosakonna töötaja), kes töötab Kesklinna 
Lastepolikliinikus.

SA Tallinna Lastehaigla arhiiv areneb vas-
tavalt tegevuskavale stabiilselt ja järjekind-
lalt. Dokumente saab laenutada arvutisüstee-
mi kaudu – seda tööd teeb juba kaks inimest. 
                                                              
                                                  Hinge Vaiksoo
                    SA Tallinna Lastehaigla arhivaar  

UUDISED

Lastehaiglasse tuli tööle  
tunnustatud pediaater Alge Vare

Norra ministri Euroopa ja Euroopa 
majanduspiirkonna asjades ning 
suursaadiku külaskäik 

Visiidi eesmärk oli tutvuda Norra toe-
tuste programmi “Rahvatervis” raames ellu 
viidava Laste Vaimse Tervise Keskuse raja-
mise projekti hetkeseisuga. Kohal viibinud 
sotsiaal- ning rahandusministeeriumi esin-
dajad andsid lühiülevaate Euroopa Majan-
duspiirkonna ja Norra toetustest Eestis ning 
“Rahvatervise” programmist tervikuna.

Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees 
dr Katrin Luts rääkis Laste Vaimse Tervi-
se Keskuse projekti hetkeseisust ja eesmär-
kidest ning peamistest tegevustest sisulises 
töös.     

Ta kinnitas, et võrreldes kümne-viieteist 
aasta taguse ajaga on ühiskonna suhtumine 
vaimse tervise probleemidesse, mis kunagi 
oli häbimärgistav, paremaks muutunud. Va-

Aasta arst 2013 pediaater Alge Vare, kes 
töötas seni Läänemaa haiglas ning perears-
tifirmas Kodutohter, asus seoses kolimisega 
Tallinnasse 2014. aasta 1. oktoobrist tööle 
Kesklinna Lastepolikliinikusse. 

Kesklinna Lastepolikliiniku juhataja dr 
Esti  Põldmaa ütleb, et uue kolleegi tööks 
on praegu ambulatoorsed vastuvõtud ning 
plaanilised valved Tallinna Lastehaigla 
valvetoas. Põldmaa hinnangul on tegemist 
äärmiselt tööka arsti ning vastutuleliku ini-
mesega.

Varasemalt on ajaleht Lääne Elu kirjuta-
nud, et k.a jaanuaris aasta arstiks kuulutatud 
ning enam kui 250 kandidaadi hulgast välja 
valitud doktor Vare on esimene sellise tiitli 
saanud maakonnahaigla arst Eestis üldse.

Veebruaris omistati talle tänulike lapse-
vanemate ettepanekul ka Haapsalu linna va-
pimärk. Läänemaa haigla ravijuht Kai Ten-
nisberg on iseloomustanud doktor Varet kui 
väga kohusetruud arsti, kes ei jäta midagi 
kahe silma vahele ning muretseb pigem üle, 
kui eksib patsiendi seisukohalt, jättes mida-
gi tegemata.

21. oktoobri pärastlõunal väisasid 
Tallinna Lastehaiglat Norra minister 
Euroopa ja Euroopa Majanduspiirkonna 
asjades Vidar Helgesen ning suursaadik 
hr Dagfinn Sørli.

nemad julgevad varasemast enam lapsega 
psühhiaatri vastuvõtule tulla ning pöördu-
vad arstide poole juba laste esmaste käitu-
misprobleemide ilmnedes, mis on oluline 
probleemide ennetamise seisukohalt.

Norra suursaadikut Dagfinn Sørlit huvi-
tas Eestis lastele antava psühhiaatrilise abi 
tase ning haigla koostöökogemused Norra 
partneritega.

Toodi välja, et Laste Vaimse Tervise 
Keskuse projekti hea partner on Oslo Üli-
kooli Haigla, kellega koostöö on ka jätku-
mas. Piret Marvet Norra suursaatkonnast 
lisas, et kevadel toimunud Laste Vaimse 
Tervise Keskuse avakonverentsil Tallinna 
Lastehaiglas hindasid kohalviibinud Oslo 
Ülikooli Haigla kolleegid siin kasutusel ole-
vaid diagnostikavahendeid ja ravimeetodeid 
kaasaegseteks ning uuenduslikeks.

Külalised said ringkäigul tutvuda ka 
noorukite psühhiaatriaosakonnaga ning 
järgmise aasta sügiseks valmiva uue kesku-
se ehitusega.
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Katrin Luts tänas Ehitus 5 ECOt sujuva 
koostöö ning tähtaegadest kinnipidamise 
eest, millega firma murdis läbi nõudlikest 
lisaülesannetest. Ehitus 5 ECO juhataja 
Andres Neemre tunnustas koostööd ehi-
tuse kõigi osapoolte vahel, sest “olenema-
ta olukorrast istuti samal pool lauda, mitte 
vastaspooltel“  ning ütles tagasihoidlikult, et 
kui ehitaja sooritab vea, saab ta selle maha 
lõhkuda ning otsast alustada, mida kindlasti 
ei saa teha intensiivraviarstid.

Piduliku päeva puhul peeti tänuga 
meeles veel projekteerijat, ehitusjärelval-
vet ning intensiivraviosakonda ennast: 
selle juhatat dr Mari-Liis Ilmojat ja õen-
dusjuhti Birgit Kiilaspääd, kes seisid 
tellijana haigla ja töötegija vahel ning 
suutsid tagada igapäevatöö toimimise. 
     

Mari-Liis Ilmoja: “Ükski jalajälg ei ole liiga 
väike, et jätta märk siia maailma!”
3. novembril lõikasid Tallinna Lastehaigla 
juhatuse esimees Katrin Luts, 
nõukogu esimees Merike Martinson ja 
anestesioloogia-intensiivraviosakonna 
juhataja dr Mari-Liis Ilmoja läbi kuldse 
lindi uuendatud intensviiraviosakonda.

Dr Merike Martinson ütles, et äsjalõppe-
nud suurremont on selles osakonnas järje-
korras kolmas (kui arvestada osakonna ehi-
tusejärgset ümbertegemist).

Ta möönis, et on tundnud muret, kas haig-
la saab lubada Laste Vaimse Tervise Keskuse 
rajamise kõrvalt ka suuri ressursse nõudvat 
renoveerimist, kuid juhatuse mõistlike ma-
jandusotsuste tõttu on see siiski võimalikuks 
osutunud. Eriliselt rõhutas Martinson Birgit 
Kiilaspää osa projekti õnnestumisel.

Oma osa intensiivraviosakonna valmi-
misse on andnud ka Tallinna Lastehaigla 
toetusfond, kes hankis osakonnale kolm 
teise põlvkonna NAVA funktsiooniga hin-
gamisaparaati maksumusega 120 000 eurot. 
NAVA ventilatsioon tähendab, et aparaat 
registreerib lapse diafragmast tuleva hin-
gamistahte ja asub hingamist toetama alles 
seejärel, säästes ja kaitstes sellega sügavalt 
enneaegsete vastsündinute hapraid ning eba-
küpseid kopse.

     
 Inimesed
Ka dr Mari-Liis Ilmoja avaldas oma sõ-

Mis toimub  
haigla arhiivis? 

IRO AVAS UUESTI UKSED

navõtus rõõmu osakonna valmissaamise 
üle, kuid rõhutas, et seinad iseenesest ei ravi 
kedagi ning tsisteeris maailmakuulsat prof 
Peter Rimensbergerit: “It ś the driver not 
the machine! It ś not what You use, but how 
You use it...but You always have to use Your 
brain!”

 
   „Need on inimesed, kes on kujundanud 
intensiivraviosakonna, osakonna juhatajad 
ning vanemõed/õendusjuhid,“ ütles Ilmoja, 
tuues ükshaaval ära igaühe jälje. „Esimene 
juhataja Merike Martinson ja Igor Žutšen-
ko, kes osakonna rajajatena on määranud 
selle toimimispõhimõtted. Dr Meeme Ap-
pelberg on kõige töökam arst, kelle kõrval 
on ka teistel raske jääda diivanile jutustama. 
Dr Mati Eivak jääb ajalukku kui nõudlik 
õdede õpetaja ja õppematerjalide etteval-
mistaja, kelle konspekte õed siiamaani ka-
sutavad.  

Liina Sau teene on üksikasjaliku statisti-
ka sisseviimine, et veel aastaid hiljem saame 
minutilise täpsusega öelda, mis kuupäeval 
ja kellaajal on lapsele surfaktantravi tehtud. 
Dr Neeme Somma tõi osakonda bronhos-
koopia.

Esimene õendusjuht Laine Rahnel oli 
kõige nõudlikum ja samal ajal õiglasem va-
nemõde. Kaie Kolk ja Rita Raudsepp (Ut-
ser) on jätnud koos dr Sauga jälje II reno-
veerimise õendusjuhtidena ning vanemõde 
Merle Saarmetsa võis absoluutselt usal-
dada kõiges, mis puudutas osakonna kulu-
tamisi: ta ei olnud nõus välja käima ühtegi 
liigset senti ega krooni. Marika Zuihhina 
oli erakordselt korrektne ja Kristel Sillaste 
väga rõõmsameelne õendusjuht.

Nende inimeste najal on osakond kasva-
nud ja saavutanud oma suurepärased me-
ditsiinilised tulemused. Uued ajad nõuavad 
uusi tingimusi, kus lisaks laste paranemisele 
on oluline ka nende vanemate heaolu. Meie 
uueks motoks võiks olla: „Ükski jalajälg ei 
ole liiga väike, et jätta märk siia maailma!““

Osakonna õendusjuht Birgit Kiilaspää 
koos ehitajatega 
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Minu initsiatiiv kirjutada Nõmme Laste-
haiglast (täpsema nimetusega Nõmme Haig-
la Lastehaiglast) tuleneb ühelt poolt  julgus-
tusest aastapäevakonventsi kava lugedes (dr 
Suur-org saab samuti antud teemal sõna), 
teiselt poolt aga kõigist neist kuraditosinast 
aastast tühjusetundest hinges. Üks haigla 
oma ajaloo, töötajate ja murede-rõõmudega 
oleks justkui õhku haihtunud. Seetõttu mee-
nutan Nõmme Lastehaigla viimaseid päevi, 
tehes seda n.ö rohujuure tasandilt, lihtsa 
töövõtjana, kes me selles tervishoiu üm-
berkorralduste laines olime. Siinkohal olgu 
öeldud, et sisulisest küljest olin kahe käega 
ühinemise poolt. 

Jutud Nõmme Lastehaigla kinnipane-
kust/ühinemisest mõne teise haiglaga/üm-
berkolimisest jne olid saatnud meid aastaid. 
Aeg-ajalt tekkis tuleviku suhtes kerge ärevus 
ja siis jälle käegalöömine, jutte oli kuuldud 
ju ennegi. Just siis, kui ärevus maha vaibu-
mas, teatas mõni vabariigi suvalises tervis-
hoiuasutuses töötav kolleeg usalduslikult, et 
olla kuulnud, et haigla ikkagi suletakse. On 
ikka mõnel inimesel hea kuulmine! 

Peaproov ühinemiseks oli tegelikult teh-
tud, kui iseseisvast lastehaiglast sai mõni 
aasta varem osa tollasest Nõmme Haiglast. 
Usun, et enamus „endistest nõmmekatest“ 
on nõus, et selle ühinemisega me valdavalt 
võitsime, mõeldes kasvõi  euroremondile, 
mis pani ajaloolise maja seestpoolt lausa 
särama. Nüüd aga oli tekkinud olukord, kus 
lisaks 2001. a toimunud administratiivse-
le ühinemisele planeeriti kolimist Tervise 
tänavale ning meeleolud olid kahtlemata 
ärevamad. Arvata võis, et osa personalist 
(mitte et just arstidest ja õdedest) endises 
kollektiivis tööd ei jätka. Arste ja õdesid 
erutas küsimus, kus ja kellena uues majas 
tööle hakatakse. Infot polnud just ülevoo-
lavalt palju. Ning siis see kolimise täpne 
kuupäev. Kui esmaspäeval, 8. oktoobril, 
tööle tulime, oli teada, et käesoleval nädalal 
kolimist ei toimu. Teisipäeval selgus, et ik-
kagi  toimub: asjad tuleb kokku panna, lapsi 
võetakse haiglasse vastu reede hommikuni, 
ambulatoorsed vastuvõtud jätkuvad viimse 
võimaluseni, patsiendid kolitakse laupäeval. 

No küll hakkas kõigil kiire! Töö nägi 
viimastel päevadel välja nii, et tegelesin 
osakonnas haigega, siis lippasin korrus kõr-
gemale, et paar pakki komplekteerida, kinni 
kleepida ja sildistada, seejärel lippasin kaks 
korrust allapoole vastuvõtutuppa, mida sai 
kasutada ambulatoorseks vastuvõtuks. Väi-
ke maja, kus vastuvõtud tavaliselt toimusid, 
oli juba tühjaks tehtud. Seal kastivirnade 
vahel vastuvõtutoas konsulteerisin üht oma 
viimastest patsientidest, kes oli saabunud 

Möödunud on kolmteist aastat kahe Tallin-
na lastehaigla ühinemisest sihtasutuseks, 
aeg tundub olevat paslik meenutusteks.  

lasteallergoloogia eriala rajajana, erakord-
selt tagasihoidlik ja sõbralik. Meie, noore-
mate kolleegide ja kunagiste internide jaoks 
(oli ja on ta) eeskuju inimesest, kes suure 
arstina on ka hingelt suur. Meenus esime-
ne IVIGi ülekanne kongenitaalse immuun-
defitsiidiga poisil, kelle nimi ja probleemid 
igale tollase osakonna kolleegile praegugi 
une pealt meelde tulevad.

Ja siis dr Tiiu Luuk, keda iseloomustas 
erakordne vaist ära tabada, millal patsient 
„kehvaks läheb“. Enamasti oli tegemist in-
toksikatsioonis, paralüütilise sooletegevuse-
ga patsiendiga, kellele dr Luuk noorematele 
kolleegidele õpetussõnu jagades muuhulgas 
K infusiooni ordineeris. Mis sest, et biokee-
milisi analüüse ei saanud valvetingimustes 
teha kuni viimaste aastateni. Patsiendi klii-
niline hindamine oli dr Luugil  veres, suu-
ri kogemusi oli ta saanud Suure-Jaanis (dr 
Luugi kõnepruugis Essu-Jaanis) töötades. 
Ja siis see spetsiifiline visisev heli, mida dr 
Luuk koridoris kõndimisel tekitas! Kui olid 
raske haigega hädas, kuulutas selle visina 
lähenemine kergendust ja lahenduse saabu-
mist probleemidele. 

Dr Ingrid Laan. Kolleeg, kes oli alati 
paljude keeruliste patsientidega hõivatud 
(alalises ajapuuduses nagu Miki merehä-
das), kellel oli reumatoloogiliste haiguste 

tollal tüüpilise saatekirjaga. Kirjas oli, et a) laps 
on saadetud konsultatsioonile, b) diagnoosi ko-
hal minu nimi. Siiski: ka kahtlus kõrgvererõhu-
tõvele oli ära toodud, aga ei ühtegi numbrilist 
näitu. Ega lapse emagi muud öelda osanud kui 
„mnooga, tšut što ni sto soorok“. 

Tookord jäidki teismelise tüdruku vererõhu 
väärtused tuvastamata, sest vastavad aparaadid 
olid ära pakitud. Andsin emale isikliku mobii-
linumbri, et ta saaks mõne aja pärast uue vastu-
võtuaja kokku leppida. Mobiilinumbrit jagasin 
päris palju seetõttu, et ei teadnud edaspidiseid 
kontaktandmeid. Reedel, päev enne kolimist, 
saabus ärev teade: lõuna paiku tuleb minna 
tulevasse töökohta koolitusele. Tutvustatakse 
haiglat ja selle sisekorda. Appi! Nii palju asju 
on tegemata ja nüüd sõida veel kuhugi! Õnneks 
saabus peatselt uus teadaanne: minek pole va-
jalik.

Ja siis saabus viimane õhtu. Olin õhtupoole 
valves ja jäin koos öise valvearsti dr Raamet-
saga ööseks haiglasse, et veel viimast korda ... 
no teate isegi. Muginud kõhu kolleegi tehtud 
suurepäraseid võileibu täis ja käinud veel kogu 
haigla läbi, läksin ilusasse euroremonitud pala-
tisse magama. Maja oli haudvaikne, akna taga 
seisid liikumatud männid. Meenutasin.

Dr Marja Pärlistiga koosveedetud tunde, 
vestlusi nii meditsiiniteemadel kui elust. Dr 
Pärlist on, vaatamata oma suurele autoriteedile 

MINU INIMESED 

 Viimane õhtu ja öö

   
    
Marja Pärlist  
(tagaplaanil)  
allakirjutanuga 

 Ingrid Laan  Tiiu Luuk 

 Foto: Peep Puks 



diagnoosimisel erakordsed teadmised ja vaist. 
Mäletan teismelise tüdruku haigusjuhtumi aru-
telu, kus dr Laan oma arvamuse jalapealt välja 
ütles: „Tehke, mis tahate, aga see on luupus“, 
ning kõndis teiste patsientide juurde. Muidu-
gi oli luupus. Tollal ANAt määrata ei saanud, 
määrati nn LE-rakke. Vaatasin tookord kollee-
gile põlevate silmadega järele ning mõtlesin, 
et saaks minust kunagi kasvõi pooltki nii hea 
diagnostik. Ütlematagi on selge, et need kollee-
gid on minu ja arvan, et paljude Eesti pediaat-
rite, suured eeskujud. Rääkida võiks paljudest.

Haigla oli väike ning kõik tundsid kõiki. 
Suhtlemine toimus üsna vabalt. Töömees Hugo 
(kõnepruugis Uugu) ütles oma sünnipäeva-
lauas tõsise näoga, et mind (ja üht minu kol-
leegi), kes me oleme lootusetud vanatüdrukud, 
tuleks paaris punti siduda ja allavoolu ujuma 
lasta. Naersin nii, et tõmbasin küpsisepuru kur-
ku. Või maja valvur Albert, kes mind viimaste 
jõulude ajal üles otsis ning, kilekott käes, hä-
belikult ütles: “Mõtlesin, et tahan ka kellelegi 
kingitust teha, ma teen selle teile. Teie olete 
minu vastu alati sõbralik.“ Kotis oli suur kar-
vane päkapikk. 

Nõmme Lastehaigla köök oma arhailise 
interjööriga oli üks maailma õdusamaid pai-
ku ning valvejärgsed hommikud munahüübe 
ja koka seltsis parimad hetked. Kokk Iivega 
(ülemisel pildil) saime nii headeks sõpradeks, 
et olime kirjavahetuses aastaid pärast haigla 
sulgemist. 

Meenutada võiks paljut, eriti valvetest. Kui-
das ükskord südaöösel tormas valvearstituppa 
Täiesti Tundmatu Valges Kitlis Naiskodanik 
ja karjus: „Epilepsia!“, pööras ümber ja lahkus 
sündmuskohalt. Mis selle sürrealistliku olukor-
ra taga tegelikult oli ja mis edasi sai, on juba 
pikem jutt. Või kuidas ma valves auskultatoor-
selt kopsupõletikku põdeva (röntgenit valvetin-
gimustes teha ei saanud) ja atsetoonise hinge-
õhuga patsiendi kust WC-s maha tilgutasin, et 
vaadata, kas hakkab naksuma  (tollal ei saanud 
valves teha ka uriini ja biokeemilisi analüüse). 
Ehkki igasugune meditsiiniline loogika ütles, 
et oliguuriline patsient vaevalt et diabeeti põeb, 
tahtsin asja ikkagi veidi uurida ning antud mee-
tod oli kuse mekkimisele meeldivam alterna-
tiiv.

Meenutanuks veel, aga saabus hommik. 
Vaikuses ringi vaadates tekkis järsku illusioon 
palati lagede ja seinte kaugenemisest. Tunne oli 
nii realistlik, et kargasin voodist välja. Mõelda 
vaid, haigla haihtub ja mina olen vabas õhus 
mändide all Minzdravi linade vahel! 

Viimane hommikusöök köögis. Taldrikul 
mannapuder ning kokk Herta ja dieetõde Alli 
Künnapuu vaidlemas, kas tahaksin pigem moo-
si-  või võisilma. Minult nad seda ei küsinud. 
Nii ongi viimane mälestus Nõmme Lastehaig-
last taldrikutäis putru, peal kaks silma. Üks või 
ja teine moosiga.

                                                       Sirje Tarraste
                 reumatoloogiateenistuse juhataja 
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Kas tuleb veel mõni Lotte film?
Võib-olla. Üks film, “Lotte ja tuldpurskav lohe”, on ettevalmistamisel, kuid selle 
rahastamine ja seega ka valmissaamine on etapiviisiline ja sõltub paljudest asjadest. 
Lihtsam on teha Lotte-teemalisi raamatuid ja pildiseeriaid. Neid tuleb veel kindlasti. 
Kuidas sellised lood üldse sünnivad? Kas mõni lugu on võetud elust või 
kirjutatud maha laste pealt? 
Lugude väljamõtlemine on nagu iga teinegi töö. Mõnda juttu tuleb lihtsalt alustada, ja seal 
ta on. Tegelased on teada, Lotte-maailm loodud, tuleb mõelda, kuidas koeratüdruk ja tema 
sõbrad mõtlevad ja kasutada fantaasiat. Päriselust me teadlikult lugusid maha kirjutanud 
pole. 
Kes Lotte välja mõtlesite välja teie või Andrus Kivirähk? Ja millal? 
Ikka meie, pärast “Tom ja Fluffy” (1997, samade autorite eelmine joonisfilm) lõpetamist. 
Andrus Kivirähu oleme kutsunud stsenaariumi arutamise juurde, kus mõtleme välja 
igasuguseid ideid ja jääme nende juurde, mis omavahel sobivad.
Kas teil on Lottega palju reisimist või turneesid? 
Käime päris tihti filmifestivalidel. Viimati oli selline Ateenas, kus kohtusime koguni kolme 
vaatajategrupiga. 

22. oktoobril kirjutas Tallinna Lastehaigla vastuvõtuosakonna arst dr Ülle Uustalu 
alla 0-eurosele arvele, kinnitades sellega, et on võtnud vastu komplekti tuliuusi li-
nasest riidest liblikamustriga kardinaid.
Nullarve esitas haiglale vanalinnas naturaalsetest materjalidest valmistatud rõivaid müüv 
Veta kauplustekett. Kingituse kohale toonud Anna Tšekanova (pildil vasakul) ütleb, et 
märkas juuni lõpus lapsega vastuvõtuosakonnas ravil olles, et akna ees olevad kardinad 
olid vanad, luitunud ja ilmetud.
“Mõtlesin, et ehk saab aidata perefirma – Veta poed kuuluvad minu ämmale, ta on need 
nullist üles ehitanud ja haaranud tegevusse ka lähimad sugulased,” räägib ta. “Samal ajal 
olin arstide ja õdede tööga väga rahul ning tänulik kõige eest, mida nad meie heaks tegid. 
Minu last uuris dr Ülle Uustalu, kes diagnoosis probleemi väga kiiresti ja määras õige ravi.”
Ettevõtlik ema mäletab, et oli pärast poe ning arstidega nõu pidamist ette kujutanud, et 
akende ees peaks olema midagi erksamat, lillede või liblikatega, et muuta haiglasoleku 
aega peredele hubasemaks. Tulemusega on ta väga rahul.
Kardinad on õmmelnud firma enda tootmisüksus.
 

HEA TEGU

Ema kinkis osakonnale liblikakardinad

Janno Põldmaa ning Heiki Ernits 
rääkisid lastele Lotte sünniloo
28. oktoobril korraldas 
Anna Tõnissaare juhitav 
heategevusühendus Süda-
mete Soojus koostöös 
Tallinna Lastehaigla 
Toetusfondiga lastele 
filmivaatamispeo ning 
kohtumise armastatud 
kunstnike Janno Põldmaa 
ning Heiki Ernitsaga.

Pärast “Lotte ja kuukivi 
saladuse” vaatamist said 
lapsed ja vanemad kaasa 
autorite autogrammiga 
kaardi ning maitsta Lotte-
teemalist torti. Mõistagi 
sai filmiloojatele küsimusi 
esitada, mida laste eest 
kippusid tegema nende 
vanemad.   
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Juubelid 
1. november. Tiina Eier, kommunikatsioonijuht, 50
4. november. Svetlana Zintšenko, anestesioloogia-intensiivraviosakonna õde, 
45
6. november. Sirje Horn, anesteesiaõde, 55
9. november. Margarita Kalvik, KLP füsioterapeut, 50
10. november. Karin Kuusik, radioloogiatehnik, 40
13. november. Ene Vilu, hambaraviosakonna vastutav õde, 60
14. november. Maimu Tamme, kõrva-nina-kurguarst, 75
16. november. Aidi Mürkel, logopeed, 65
24. november. Helina Sillaots, eriarstiabiosakonna õde, 40
25. november. Ann Paal, kirurg, 65
29. november. Siiri Keernik, neuroloogia-taastusraviosakonna sekretär, 60
30. november. Jelena Zinovjeva, traumatoloog-ortopeed, 65
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KÕNELEVAD: Merike Martinson, Jadviga Kreek, Lagle Suurorg, Tiit Härma,
                              Esti Põldmaa, Mall-Anne Riikjärv, Adik Levin, Krista Urbsoo/Kaja Leito, 

                                   Ann Paal/Mari Majass, Tiia Muts, Inna Kramer, Katrin Luts

                                       Järgneb pidulik õhtusöök maestro Olav Ehala klaverimängu saatel.
   
  

KUST ME TULEME?
KUHU LÄHEME?
TALLINNA LASTEHAIGLA 35. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD KONVERENTS
VIKTORIA KESKUSES 28. NOVEMBRIL KELL 14 Keevise tn 6 
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     4. ja 5. detsember, Nordic Hotell Forum:
    SpBH konverents ja kaks kontserti

     Ülemaailmse Spina bifi da ja Hydrocephaluse 
     märkimise nädala harjal on saabumas suursündmus, 
     “2nd Baltic Conference on treatment and care of SpBH 
     patients – practical approach”.
     Konverentsi raames esitletakse mh Graham Webb`i 
     eestindatud raamatut “Pudelist välja”.
     Soovijatel palume registreeruda hiljemalt 17. nov
     aadressil http://www.eecentre.ee/conference/.
     Samal aadressil saab tutvuda programmiga.

     KONTSERDID
      4. detsember kell 18:00–19:00. Tütarlastekoor Ellerhein 
      Niguliste Muuseumi kontserdisaalis  (sissepääs tasuta).
      5. detsember kell 19:00–21:00.  Heategevuskontsert 
      SpBHC-haigete hüvanguks Estonia kontserdisaalis, 
      esineb Põhjamaa de Noorte Sümfooniaorkester 
      õdede Talide juhatusel 
     (piletid palume osta müügivõrgu kaudu).


