Kordamisküsimused giidide atesteerimiseksamiks
NB! Küsimused (seisuga 04.03.2015) on abiks teooriatestiks ettevalmistamisel, kuid ei kata absoluutselt kogu materjali.
Statistika ja sotsiaalia osa soovitame üle kontrollida.

I. ARHITEKTUUR küsimused nr. 1 – 85
Nr.

Küsimus

Vastus

1

Alkoov

Voodinišš, tavaliselt võlvitud

2

Ampiir

Klassitsismi erivorm, esinduslik, matkib Rooma keisririigi arhitektuuri, palju Egiptuse motiive
(greifid, sfinksid). Tekkis Prantsusmaal Napoleon I ajal, levis 1800-1830 kõikjal Euroopas

3

Ansambel

Ühe tervikuna kujundatud hooneterühm

4

Apsiid e. koorilõpmik

Poolringikujuline või polügonaalne ruumilõpmik, tavaliselt võlvitud, gootikas ühendab tihti
pikiruumi kooriruumiga

5

Arkaad

Sambaile või piilareile toetuv kaar või kaaristu, kirikus ühendab kesklöövi külglöövidega

6

Art déco

Snobistlik ja luksust taotlev dekoratiivne kujundusstiil, kasvas välja juugendist, sai mõjutusi
kubismist ja ekspressionismist, 1920-40

7

Atlant

Sammast või piilarit asendav antiikne meesskulptuur

8

Balustraad

Pirnitaolistele postidele (balustritele) toetuv käsipuu või rinnatis

9

Baptisteerium

Ristimiskirik või kabel, tavaliselt ümmargune või polügonaalne

10

Barokk

Suurejooneline ja pidulik kunsti- ja arhitektuuristiil Euroopas 1580-1750 (Eestis 1630-1750),
lähtus Itaalia renessansist. Kasutati põhiliselt paleede puhul, kus arhitektuuri monumentaalsus
ühendati interjööri rikkaliku dekooriga. Kuppelkirikute ilmalikult pillav kujundus.

11

Basiilika

Piklik hoone, kus 2 või 4 samba- või piilaririda jaotavad ruumi kolmeks või viieks lööviks ja
kesklööv on külglöövidest tunduvalt kõrgem ja laiem. Kirikus liitub kesklööviga apsiid, kus
piiskopitool ja istmed vaimulikkonna esindajaile, nende ees kooriruumis altar.

12

Bastion

Eenduv muldkindlustus peavalliga kindlustussüsteemis, mis alates 16. sajandist seoses
suurtükkide löögijõu kasvuga hakkas asendama kivist kaitseehitisi

13

Dansker

Värava kohal olev noolekoda kindluses või ärklitaoline käimlaehitis müüri välisküljel

14

Diele

Keskaegse elamu tänavapoolne suur pearuum ehk eeskoda, mis naaberruumidest poole

Allikas

korruse võrra kõrgem ja mille ühes nurgas tavaliselt mantelkorsten
15

Dooria stiil

Vanim ja rangeim vanakreeka ehitusstiilidest, arenes välja doorlaste hõimu juures 600 a. paiku
e.m.a.

16

Dormitoorium

Magamissaal kloostrites ja konvendilinnustes

17

Dornse

Keskaegse elamu tagumine hoovipoolne elutuba, mida köeti keldrist hüpokaustkerisega

18

Eklektitsism

Erinevate stiilide üksikelementide ühendamisest tekkinud arhitektuuristiil 19. sajandi II poolel ja
20. saj. alguses

19

Ekspressionism

Avangardistlik, väljenduslikkust rõhutav suund kunstis ja kirjanduses, arhitektuuris põhiliselt
1910-30, hooned jõulised ja massiivsed, tumedates kontrastsetes toonides

20

Empoor

Tribüünitaoline rõdu e. väär kirikutes kuulajate, koori või oreli jaoks, võib toetuda sammastele,
olla osaliselt seina sisse ehitatud või ulatuda sellest välja

21

Epitaaf

Surnu mälestusele pühendatud tahvel või suurem kompositsioon koos vapiga või ilma selleta
kiriku seinal või piilaril

22

Etik

Keskajal levinud platvorm või terrass välisportaali ees, mille mõlemal küljel dekoratiivsed
peremärgi või vapiga varustatud nn. Etikukivid

23

Fiaal

Gooti stiilis sale terav tornike ehisviilu külgedel

24

Fresko

Fresko on seinamaaliliik ja -tehnika. Fresko maalitakse märjale krohvile lubjakindla värviga.
Vabaneva süsihappegaasi toimel kalgastub krohvipind klaasjaks. Tekib kõva, vees
lahustamatukaltsiumkarbonaadikiht. Värvaine reageerib krohvis oleva lubjaga ning tekivad
tugevad rikkalikud värvitoonid.

25

Friis

Ornamentitega kaunistatud vöönd ehitise liigendamiseks ja kaunistamiseks

26

Funktsionalism

1920-40 arhitektuuri stiil, kus vorm lähtus ehituse otstarbest, eitas kaunistusi, kasutas klaasi,
terast, betooni

27

Gootika

Kunsti- ja arhitektuuristiil, mida iseloomustab kõrgusesse pürgimine, saledad pikaksvenitatud
figuurid, ehitiste teravkaared, roietele toetuvad ristvõlvid. Tekkis 12. sajandil Prantsusmaal,
kust levis tervesse Euroopasse

28

Historitsism

Retrospektiivne arhitektuurisuund Euroopas 1840-1900, kus mehhaaniliselt kopeeriti
ajalooliste stiilide elemente

29

Hospiits

Kloostri või muu usulise organisatsiooni poolt ülalpeetav võõrastemaja

30

Ikonostaas

Kreekakatoliku kirikuis altariruumi pearuumist eraldav vahesein uste ja piibliaineliste või
pühakuid kujutavate tahvelmaalingutega (ikoonidega) kuni viies reas

31

Joonia stiil

Väike Aasia maakonnas 600. a. paiku e.m.a. tekkinud vana kreeka ehitusstiil.

32

Juugend

Kunsti- ja arhitektuuristiil 1880-1915, tekkis reaktsioonina eklektika vastu ja püüdis erinevaid
stiilielemente kasutades luua terviklikku keskkonnakujundust, Põhjamaades põimus läbi
rahvusromantikaga

33

Kapiteel

Samba või piilari kunstiliselt kujundatud ülaosa, millele toetub talastik, kaar vms. Kolm
klassikalist vormi: dooria, joonia ja korintose

34

Kapiitlisaal

Esinduslik saal kloostris või konvendihoones, tavaliselt kahelööviline käärkambri kõrval, kus
loeti igal hommikul üks peatükk (kapiitel) piiblist ja toimusid vaimulike nõupidamised

35

Karniis

Eenduv horisontaalne ehisliist arhitektuuris ja mööblikunstis

36

Kasematt

Valli sisse ehitatud võlvruum

37

Kastell

Nelinurkne ringmüürlinnus väravate ja nurgatornidega Rooma ajast, keskajal kasutusel ka
Saksa ordu aladel

38

Kerishüpokaust e. kalorifeer

Antiiksest põrandaküttest kohandatud keskaegne kütteseade, kus kolde kohale ehitatud keris
paikneb keldris soojendatava ruumi all, mille kivist põrandas on augud, kust peale kütmist soe
õhk ruumi lastakse

39

Klassitsism

Antiiksetel eeskujudel harmooniat ja selgust taotlev kunstisuund 1760-1830 Euroopas ja
Põhja-Ameerikas, mida arhitektuuris iseloomustab sümmeetria, horisontaalne liigendatus,
terviklikkus ja vähene dekoor

40

Klausuur

Kinnine sisehoovi ja nelja tiivaga kloostrihoone, kus elatakse oma reeglite järgi ja kuhu ei lasta
võõraid

41

Kodakirik

Mitmelööviline kirikutüüp, kus löövid on ühe kõrgusega ja kaetud ühise katusega. Tekkis
Prantsusmaal 11. sajandil ja levis sealt Kesk-Euroopasse ja Gotlandile, kust Eestisse 13. saj.
alguses

42

Konsool

Seinast, sambast või mujalt eenduv tugi simsi, karniisi, kaare jne. kandmiseks. Kaunistatud
tihti ornamentide või figuuridega.

43

Konstruktivism

Avangardistlik kunstisuund I maailmasõja ajal, eitab dekoori, pooldab geomeetrilisi vorme
(keelati NL-s 1930)

44

Konvendihoone

Konvendiliikmete hoone Saksa ordu aladel, arenes kastellist ja kloostrihoonetest. Koosnes
neljatiivalisest suletud hoonest, kus elati ühiselu reeglite kohaselt ja mille keskel nelinurkne

siseõu, kuhu pääses kindlustatud värava kaudu.
45

Koor

Kiriku idaosa, kus enne paiknes kiriku koor, nüüd tavaliselt peaaltar

46

Korintose stiil

Rikkalikem ja noorim vanakreeka ehitusstiilidest, nimetus pärineb Korintose sadamalinnalt;
kujunes välja 400.a. paiku e.m.a.

47

Käärkamber

Kiriku kooriruumi külge ehitatud ja sellega ühenduses olev ruum vaimulike jaoks, kus hoiti ka
reliikviaid ja jumalateenistuseks vajalikke esemeid

48

Lavatoorium

Pesemisruum või nõu, tihti seotud rituaalidega kloostrites või konvendihoones

49

Lööv

Pikisuunaline ruumilõik sammaste, piilarite või seinte vahel, enamjaolt sakraalhonetes ja
pidulikes saalides

50

Mantelkorsten

Keskaegne korstnatüüp, mis katab küttekolde ja ülevalt kitsenedes läbib elamu korrused. All
kahelt poolt avatuna ja sammastele toetatuna moodustas kööginurga

51

Maskaroon

Inimese- või loomanäoline dekoratiivelement ukse või akna kohal või purskkaevuna seinast
eenduv

52

Modernism

Avangardistlik suund 20. sajandi arhitektuuris, I maailmasõja järel väga lakoonilise
vormikeelega, selle variantideks ja edasiarendusteks konstruktivism, funktsionalism jne.

53

Order

Fassaadi kandvate sammaste osade arhitektooniline süsteem. Dooria, joonia, korintose,
toskaana jne. order vastavalt sellele, kus antiikajal välja kujunes. Erinevad kapiteelid, võrud,
lehtkaunistused jne.

54

Parlatoorium

Kõnelusruum kloostri klausuuris, kus vaikimiskohust eirates oli lubatud kõige vajalikumaid
kõnelusi pidada

55

Petik

Lame dekoratiivne nišš, mis matkib akna, ukse või mõne muu arhitektuurielemendi olemasolu
(petikaken), kasutati hilisgootikas

56

Piginukk

Väikese ärkli taoline luugiga põrandaga laske- või viskekoht keskaegses kindluses, kust
vaenlasele heideti kaela tulist pigi, kive jne.

57

Piilar

Neli- või hulktahkne püsttugi võlvistiku või kaaristu kandmiseks, erinevalt antiiksambast
puudub tal kapiteel (seda asendab talum)

58

Pikihoone

Altari ristteljel paiknev kiriku suurim ruum ilmalike (koguduse) jaoks, iseloomulik basiilikale, 1 5-lööviline

59

Pilaster

Müüri tugevdamiseks ja laetalastiku toetamiseks, hiljem ka dekoratiivelemendina kasutatav
seinast eenduv tugi, millel on piilarist erinevalt kapiteel ja baas nagu antiiksambal

60

Plafoon

Reljeefide või maalingutega kaunistatud lagi

61

Portaal

Hoone esinduslik, tavaliselt kaunistatud sissepääs, mis osutab ka hoone tähtsusele ja
funktsioonile. Tihtipeale kirikutes olemas peaportaal ja kõrvalportaalid

62

Portikus

Pidulik sammastega sissepääsuehitis või sammaskäik ehitiste vahel

63

Postmodernism

USA-s 1970-ndail tekkinud kunstistiil, mis vastandab end avangardismile, retrospektiivne,
kasutab vabalt ja mänguliselt ajaloolisi kujundusvõtteid, lähtub nn. massi maitsest

64

Puto

Lapsingel, paljas tiibadega poisike, kasutatakse palju sisearhitektuuris

65

Reduut

Iseseisvalt kaitstav suletud muldkindlustus, kolme- või hulknurkne

66

Refektoorium

Ühine söögisaal kloostris või konvendihoones, tavaliselt klausuuri kauneimaid ruume

67

Relvakoda

Keskaegsetes kirikutes väike eeskoda lõunapoolse portaali juures meestele relvade jätmiseks
enne kirikusse sisenemist

68

Renessanss

Antiikfilosoofiast ja -kunstist mõjustatud liikumine Euroopas 15. saj. teisel poolel ja 16. sajandil,
kunsti tõi enam humanismi ja arhitektuuri ilmalikke ehitisi

69

Rinnatis

Kaitsemüüri ülemine laskeavadega lõik, mille varjus kulgeb kaitsekäik või allakukkumist
ärahoidev rinnakõrgune kaitsesein või -võre

70

Ristikäik

Võlv- või talalaega galeriitaoline ringtee, mis ühe- või kahekorruselisena ümbritseb kloostri
klausuuri või konvendihoone nelinurkset sisehoovi ühendades seda ümbritsevaid ruume

71

Roided

Ristvõlvide servjooni tähistavad eenduvad kaared

72

Rokokoo

Barokist arenenud dekoratiivne kunstistiil 1710-80 peamiselt sise-ja pargiarhitektuuris, erines
baroki reeglipärasusest sellega, et palju väiksemaid stukkdekooriga kaunistatud salonge ja
buduaare, põhitunnuseks rocaille

73

Romaani stiil

Kirikutes ja kloostrites 1000-1200 kasutatud Rooma ehituskunsti eeskujudel põhinev
arhitektuuristiil, mida iseloomustavad ümarkaared, hoonete massiivsus ja eraldatus üksteisest,
astmelised portaalid

74

Rondeel

Ringikujulise põhiplaaniga lai madal suurtükitorn linnuse ringmüüris või selle eest värava
kaitseks, laskeavad igal korrusel, pargikunstis ümmargune peenar või teega ümbritsetud
rohuplats

75

Roosaken

Rikkaliku ehisraamistusega ümaraken romaani ja gooti kirikutes

76

Rotund

Laiemas mõttes igasugune ringikujuline ehitis (palee, teater jne), kitsamas mõttes 18. sajandil

pargikaunistuses kasutatud ümarhoone
77

Rustika

Konarlikult (talupoeglikult) tahutud müür või tahumata esipinnaga suurtest loodulikest kividest
müüritis

78

Seko

Kuivale siledale seinakrohvile kantud maaling

79

Simss

Lame eenduv vöö või liist seina horisontaalseks liigendamiseks, tavaliselt lagede või akende
kõrgusel, gootikas tihti tugipiilaritel ja soklis

80

Sokkel

Hoone alusmüüri maapealne osa, klassitsismis soklikorrus alumine rustikaga kaunistatud
korrus, mille peal rikkaliku fassaadiga peakorrus

81

Stukk

Dekoratiivdetailide valmistamiseks kasutatav kipsist, lubjast ja liivast mört, mis on kergesti
vormitav, kuivab ruttu, kuid ei talu niiskust

82

Tugipiilar

Piilaritaoline seinatugi võlvikandade toetamiseks, tavaliselt sein välisküljes

83

Vahvärk

Puidust seinakonstruktsioon kandva palksõrestiku nind tellistest või savist täitega, kusjuures
sõrestik tavaliselt nähtav

84

Voluut

Ühest või mõlemast otsast rullis ornament, joonia ja korintose kapiteelidel, taas kasutati palju
barokis

85

Võidukaar

Algselt auvärav Rooma väepealikuile, hiljem ka muile, sakraalarhitektuuris suur kaarava, mis
ühendab kooriruumi pikihoonega ja sümboliseerib Kristuse võitu

II. TOOMKIRIK küsimused nr. 1- 20

Nr.

1

Küsimus

Kellele ja miks on
pühitsetud? Millal ja
millega seoses
mainitakse esimest
korda?

2

Millal valminud esialgne
hoone praegusel kohal?

3

Millal on ümber ehitatud
praegustes mõõtmetes
kolmelöövilise
basiilikana?

4

Vastus

Allikas

Neitsi Maarjale, Saksa ordu ja Taani kuninga ristiretk
pühendas võidetud Liivimaa Neitsi Maarjale. Esimest korda
mainitakse1233 seoses Mõõgavendade ordu korraldatud
veresaunaga.

Villem Raam ja Kaur Alttoa, Toomkirik ja
Eesti arhitektuur. Tallinn
Entsüklopeedia Tallinn 1-2. 2004

1240

1430-1460 /15 saj. keskel

Entsükl.Tallinn

Sulev Mäeväli. Ajaloo-ja ehitusmälestisi
Tallinnas.1981
Entsükl. Tallinn.

Mis stiili esindab?

Tallinna gootika (iseloomusta)

Millal valmis praegune torn,
mis stiilis?

1779, barokk

5

Millal valminud altar ja
kantsel, autorid, stiil?

Gooti stiilis hoone sisemuses valitseb barokk. Kogu
interjöör pärineb 1684.aasta 6.juuni tulekahju järgsest
ajast, sest sel päeval põles maha kogu Toompea linn
koos peakirikuga.

Entsükl. Tallinn.

Kantsel - Christian Ackermann, 1686, barokk.
Altar – Nicodemus Tessin jun. ja Chr. Ackermann 1696.

6

Altarimaali valmimisaasta,
autor?

1866, Eduard von Gebhardt. „Kristus ristil"
(1981 Mäeväli, "Ajaloo-ja ehitusmälestisi" järgi")

Ent.Tallinn. 2004

Mida on kujutatud?
7

Hauaplaadid Toomkirikus. Mis Vanimad 13. – 14. sajandist.
sajandist pärit?
1372 Woldemar Sorseveri hauaplaat põhjalöövis.
Kirjelda vähemalt ühte ja
nimeta, kus see asub.
Lihunike hauaplaat 18.saj.algus. Orelivääri all.
Hermann Rahr'i hauaplaat 1696 kesklöövis.
Toompea gildi kingseppade 1766 ja lihunike 1708
hauaplaadid orelivääri all.
Otto Johan Tuve hauaplaat 1696 lõunalöövis.

Sulev Mäeväli. Matustest ja hauatähistest
tallinna Toomkirikus. 2004

8

Nimeta min. 5 ajalooliselt või
kunstilise teostuse
poolest väärtuslikku
hauamonumenti või
sarkofaagi kaant koos
autori, stiili ja
valmimisajaga. Kirjelda
mõnda neist.
Kus nad kirikus asuvad?

Pontus De la Gardie (1589-95), Arent Passer, renessanss.
Kooris.

Mäeväli, Matustest ja....

Caspar von Tiesenhausen, 1599, Passer. Kooris.
Carl Horn koos abikaasaga. 1601, Passer. Kooriosas.
Otto Konstantin von Uexküll (Üxküll), 1601, Passer.
Kooriosas.

Mäeväli, Ajaloo- ja ehitis...
Entsükl. Tallinn.

Olof Ryning, 1594, renessanss. Kooris.
Fabian von Fersen, 17.saj.lõpp, J.G.Stockenberg, barokk
Põhjalööv.
Otto Reinhold von Taube abikaasaga., 17.saj.
barokk.Põhjalööv.
Samuel Greigh, 1788, Giacomo Quarenghi, klassitsism.
Põhjalööv.
Ferdinand von Tiesenhausen, 1806, V.Demut-Malinovski,
klassitsism Kooriosas.
Adam Johann von Krusenstern, 1848, J.G.Exner,
pseudogootika. Põhjalööv.
Otto Wilhelm von Fersen. 1704, lõpetamata, autor tundmatu.
Ferseni kabel.

9

Millal ja kus valminud orel,
registrite, vilede arv?
Mille poolest haruldane
kogu maailmas?

1878 Friedrich Ladegast, täiendatud 1913 Wilhelm .Saueri
firmas Saksamaal Frankfurtis, 71 registrit, 4500 vilet.
Restaureeritud 1998.
Entsükl. Tallinn.
Manuaalne.

10

Mitu kella ja mis ajast on
kiriku tornis?

2 suurt: Maarjakell ja Salvator 1685 ja 2 väikest 1779

11

Kes on maetud
Toomkirikusse?

Toomkirik oli Eestimaa Rüütelkonna matmispaik. Toompea
Sulev Mäeväli, Matustest ja..
Maarja gildi liikmeid. 2 admirali (Greigh, Krusenstern).
Pontus de la Gardie & Sophia Gyllenhjelm, Gustav Vasa
õde Margareta av Hoya, Rootsi õuemarssal, Eestimaa
asehaldur Olof Ryning, Al. I tiibadjudant krahv Ferdinand
von Tiesenhausen

12

Kui palju on kirikus säilinud
vappepitaafe? Mis
sajandist, kelle
valmistatud?

107, 16.-19.sajand. vanim säilinud 1586. Mitmed Ackermanni Tallinna toomkiriku vappepitaafid.
töökoda 17.saj lõpp. Uuemad 19.sajandi keskpaik.
Stiililiselt barokist kuni klassitsismini, väheste autorid
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.2002
teada .Enne 17.saj. olid väikesed, ca 0,5 m läbimõõduga
vappepitaafid, kuid need ei pääsenud kiriku seinal mõjule.
Esimesena hakkas 17.saj. II poolel dekoratiivseid ja
suuremaid (ca 2,6 meetrise läbimõõduga) valmistama
Elert Thiele, tema õpilane ja töökoja pärija Christian
Ackermann viis dekoratiivse heraldika õitsengule. Suur
mälestusvappide valmistamine rauges Põhjasõja ajal.
1772 keelati matmine kirikaedadesse ja hauakambritesse
ning pärast seda paigutati Toomkirikusse kenotaafe:
mälestusmärke mujale maetud isikutele, mis olid
vappepitaafidest oluliselt väiksemad.

13

Nimeta vähemalt 3-5
perekonda, kes on
maetud Toomkirikusse.
Mis sümbolid on nende
vappidel?

3 kala (Maydell), rist ja kuu (Biestram), kuusk (Grünewaldt)
3 karukäppa (Lohde), 3 rüütlikiivrit (Schilling), jõgi ja 2 tähte
(Bellingshausen). Baranoff (jäär).

Sama.

Tee ise kindlaks, mis on nende vappidel: Stackelberg
(krooniga lõvi), Üksküll (krooniga ühendatud sõjakirved ja
lõvid, kel sõjakirves käes), Wrangel (müür 3 torniga),
Mannteuffel (keskel valge-punane-valge külgedel
kroonidega kotkad), Krusenstern (käsi vibuga)
Samuel Greigh (putod hoiavad vappi templikujulise sarkofaagi
ülaosas, aga mis vapil on, pole välja joonistunud)
14

Kus asuvad ja mis
perekondadele kuulusid
loožid kirikus?

Mannteuffelite perekonnaloož lõunalöövis, 17.saj. barokk
põhjalööv.

Mäeväli. Ajaloo ja...

Patkulite oma, 18.saj.klassitsism, kantsli vastas.

15

16

Nimeta veel tähelepanu
äratavaid kunstiteoseid
Toomkirikus. Kus
asuvad?

Miks on enamus kiriku
sisustusest pärit alates
17. sajandi lõpust?

* Paremal sambal ukse vastas Johann Hastferi epitaaf.

Mäeväli, Matustest ja..

1676, meister Nicolaes Millich, putod, pealuu, Hastferi büst.


võidukaare krutsifiks ( Kolgata grupp) 1694, meistrid
Berents ja Martens



kroonlühtrid 17.sajand

Kirik ja kogu Toompea asustus hävisid suurtulekahjus 1684.

Entsükl.Tallinn.

17

Räägi Samuel Greigh
hauamonumendist. Kes
oli Greigh? Mille poolest
erineb teistest
hauamonumentidest?

1788, autor Peterburis töötanud itaalia arhitekt Giacomo
Quarenghi, materjal Carrara marmor, mitte paekivi.

Kadri Tähepõld, Giidi käsiraamat. 2005

Shotlane, Katariina II sõjalaevastiku admiral. Tšesme (Çeşme)
lahingu sangar 1770 Vene-Türgi sõjas. Miks maeti
Tallinnasse? Kuna suri siin Vene-Rootsi sõja ajal, oli luterlane.
Tallinna kõige uhkemad matused 18. sajandil

18

Mis aastast alates kasutab
1927. aastast.
Toomkirikut EELK
Piiskoplik Toomkogudus?

Tallinna kirikurenessanss. Tallinna
Kultuuriväärtuste Amet.2002

19

Mis kogudusele kuulus
Toomkirik enne
1927.aastat?

Sama.

20

Kuidas mõjutas
reformatsioon
Toomkirikut?

Saksa kogudusele.

All-linna kirikuis toimus usuvahetus 1524.aastal,
Toomkiriku infoleht
Toomkirikusse jõudis see 1561.aastal. Sellest alates
kasutati kirikut luterliku piiskopkonna peakirikuna. Kabel
kui kultusehoone asendus kabeli kui matmispaigaga
(teenistusi kabelites enam ei peetud) ja kui katoliku
kirikusse maeti põhiliselt vaimulikke, siis nüüd kõrgaadlit.
16.-17.saj, ehitati sellised matusepaigad peaeeskojast
idapoole ja käärkambri lääneossa, eeskoja teisel korrusel
valmis aga raamatukoguruum, millel on sama otstarve
kuni tänaseni.
Püha Neitsi Maarja Peakirik on piiskopkonna katedraali
funktsiooni kõrval olnud kogu aeg ka Toompea kui
iseseisva linna kihelkonnakirik. Ning sellisena tihedalt
seotud Toompea elanike igapäevase eluga.

III. OLEVISTE KIRIK küsimused nr. 1 – 10

Nr

Küsimus

Vastus

1

Kellelt on kirik saanud nime? Norra kuningas Olav II Haraldsson juhtis Norra ristiusustamist Villem Raam ja Kaur Alttoa, Toomkirik ja
11. saj., suri 1030 selle käigus. Katoliku kirik kuulutas ta
Eesti arhitektuur. Tallinn
seejärel pühakuks.

2

Kui kõrge praegu? Kui kõrge
oli?

123.7 m

Allikas

Entsükl.Tallinn.2004

Umbes 1550 valmis toonase Euroopa üks kõrgemaid
tornikiivreid, osadel andmetel 159 m. Ei ole tõestatav, et
oli kõige kõrgem.
Giidi käsiraamat
Aastatel 1470-1625 oli arvatavasti maailma kõrgeim hoone.

3

Millal esmakordselt mainitud?

4

Millal valminud praegusel
kujul?

1267.
Taani kuninganna Margaretha annab eestkoste Oleviste kiriku
üle Püha Mihkli Tsistertslaste nunnakloostrile.

Säilinud hiliskeskaegne ilme 15.ja 16.saj.alguse
ümberehituste ajast.

5

Millal ja miks ümber ehitatud?

Tornikiivri kõrguse tõttu on teda ligi 10 korral tabanud välk.
1625 ja 1820 hävinud tulekahjus, nii et ainult müürid ja võlvid
alles jäid. 1825. Aastal külastas vene keiser Aleksander I
Tallinna ja lubas kanda kiriku ülesehituskulud. Tema järglane
keiser Nikolai I jätkas seda tööd, käies isegi kahel korral
Tallinnas. Ta oli saksa gootika suur austaja ja esimeste
muinsuskaitse seaduste vastuvõtja Venemaal.
Restaureerimist pärast 16. juuni 1820.a pikselöögist tekkinud
tulekahju peetakse Eestis süsteemse restaureerimistegevuse
alguseks.

Giidi käsiraamat

16. juunil 1840 õnnistati taastatud kirik uuesti. Neogooti
sisustus valmis samal ajal. Torni kõrguseks sai kuni
1931.aastani 133 meetrit.

6

7

8

1512-1521, Bernt Wolf, Gert Koningk. asub koori lõunaküljel
Mis ajast pärineb Püha Maarja Pika tänava pool. Selle seinas asubki Pawelsi kenotaaf.
(Breemeni) kabel, autor?
Kus asub?

Mis asi on ja mis ajast pärit
Pawelsi kenotaaf, autor?
Kus asub?

Kenotaaf on üks suurepärasemaid keskaegseid kiviskulptuure
Giidi käsiraamat.
Tallinnas, asub Maarja kabeli fassaadil. Kujutab Kristuse
kannatusi kaheksal raidkivipildil, mis asuvad ümber keskniśśi.
Nende all on suurem niśś, kus on kujutatud skeletti, mille pea
ümber on väänlev madu, rinnal istub konn. Kõik see
sümboliseerib surma, ülestõusmist ja igavikku. Juures
alamsaksa keelne tekst elu kaduvusest. 1516.a. autorid
poolakas Clement Pale, Hinrik Byldensnyder.

Altar Friedrich von Maydell ja Johann Exner 1835,
Kelle tehtud ja mis ajast altar
altarimaal Wilhelm von Kügelgen 1834
ja altarimaal?

9

10

Kirikus peetud esimestest evangeelsetest jutlustest sai alguse
Mis liikumine sai alguse
Tallinna kirikurenessanss.
reformatsioon Tallinnas. Reformatsiooni käigus hävitati kõik
Oleviste kirikust 1524?
pühakute pildid ja 25 altarit.
Kellele kuulus1524-1940? Kuulus saksa kogudusele.

Mis konfessiooni kirik on
praegu?

Alates 1950 Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide
Koguduste Liit.

IV. NIGULISTE KIRIK küsimused nr. 1- 9

Nr

Küsimus

Vastus

1

Millal ja kelle poolt
rajatud esialgsel
kujul?

2

Mis ajast esmamainimine Alles 1315, vanim hauaplaat 1309
ja miks arvatakse, et
vanem?

3

Mis ajast on praegusel
kujul?

Ojamaal ehk Gotlandi kaudu tulnud Vestfaalist pärit kaupmehed Villem Raam. Eesti arhitektuur I.Tallinn.
rajasid kiriku pärast saabumist Tallinnasse u. 1230. aastatel.

1405 – 1420 ehitati kirik lõplikult ümber hilisgooti 3-lööviliseks
basiilikaks. 1944 hävis peaaegu täielikult 9. märtsi
pommitamisel.
Restaureeriti 1953-1984 ja avati muuseum-kontsertsaalina.

4

Millised arvukatest
kabelitest on
restaureeritud?
Kellele ehitatud või
pühitsetud, mis ajast,
mis stiilis, mille
poolest oluline?
Nimeta kolm.

Allikas

Antoniuse kabel 1493. (algselt Püha Matteuse kabel u.1350)
- seal asub Surmatants.
Bogislaus von Roseni hauakabel 1651
Püha Jüri kabel peaportaali ees 14.sajand.
maanõunik Gustav Adolf von Clodti hauakabel 1678, barokk.
Peter August von Holstein-Becki kabel põhjaküljel, hilisbarokk
1773

Niguliste kirik. Tallinn 1993

5

Kiriku kuulsaim
kunstiteos, kelle
poolt ja millal tehtud?

6

Miks on Surmatants üks
Tallinna
tähelepanuväärsemai
d kunstiteoseid ?

7

Mis ajast ja kelle tehtud
on Niguliste
peaaltar?

Surmatants, Lüübeki meister Bernt Notke, 1490-aastatest.

Entsükl. Tallinn.

Surmatants ( Danse Macarbe, Der Totentanz) valmis
arvatavasti 1490-aastatel Lüübeki meistri Bernt Notke töökojas. Entsükl..Tallinn.
Tegemist on autorikordusega Lüübeki Maarja kirikus asunud,
nüüdseks hävinud Surmatantsust. Selle motiiviga maale on
Euroopas vähe säilinud.
Mai Lumiste, Tallinna Surmatants. 1976
Algne pikkus oli 26 meetrit, koosnes arv. 51 figuurist. Altarist on
säilinud 7,5 meetrit 13 figuuriga alustades paavstiga.
Ühiskonna eri kihtide esindajad tantsivad Surmaga( luukere)
tantsu kaduviku poole, neid saadab torupillil mängiv Surm.
Maali allosas Surma ja elavate värsivormis vestlus.
1478-1481 Lüübeki meistri Hermen Rode töökoda. Kahe
tiivapaariga kappaltar. Mõõtmetelt üks suuremaid – laius
avatud tiibadega 6,3 m, kõrgus 3,5 m.

Entsükl. Tallinn.

Suletud tiibadel 16 stseeni püha Nikolause ja püha Viktori elust.
Valmis Suurgildi ja Mustpeade vennaskonna tellimusel –
mõlema gildi vapid on kujutatud püha Nikolause poolt
päästetud laeval.

Kes oli Püha Nikolaus?
Kes oli Püha Viktor?

8

Mõlemad pühakud olid Tallinnas eriti austatud.
Püha Nikolaus kui kaupmeest ja meremeeste kaitsepühak.
Püha Viktor Marseille'st oli vana Rooma sõdur, ristiusu märter,
hukatud keiser Maximianuse poolt. Tallinna kaitsepühak.

Giidi käsiraamat.

Entsükl. Tallinn.

9

Mustpeade vennaskonna Maarja altar, enne 1493, tundmatu
Nimeta veel kiriku
autor
säilinud
Püha Hõimkonna altar (Brüsseli altar) u. 1490
kunstiteoseid, autor,
aeg?
Maal „Kristuse esitlemine templis“, Lichtensteini lossi
meister, 1440.-1450-ndad aastad.
Skulptuurid Kristus ristil, Neitsi Maarja ja apostel Johannes
(Kolgata grupp) Padise kloostrist / Harju-Risti kirikust, esimene
14.saj viimane veerand, teised 1410-1430 aastad.
Püha Kristoforuse figuur, 1625, Tobias Heintze. Algselt kantsli
tugipost.
Bogislaus von Roseni kabeli ehissein, 1655
Rootsi Mihkli kiriku ristimiskabel, 1680-ndad, Christian
Ackermann
Dietrich Mölleri epitaaf, 1614, Lübecki meistrid Jochym
Werncke ja Johann Willinges
Johannes Ballivi hauaplaat, u.1520, renessanss
Kroonlühtrid ja seinabraad 16.-18.sajand, renessanss, barokk
Seitsmeharuline kandelaaber, annetati 1519, Lübecki
valukoda
Keskaegne hõbe kirikutest, gildidelt ja tsunftidelt ning
Mustpeade vennaskonnalt (hirvejalapeekrid, hõbedast
papagoi), 16.-20. saj.

V. PÜHA VAIMU KIRIK küsimused 1 – 8

Nr

Küsimus

1

Vastus

Millal esmamainimine,
1316 kaudselt, 1319 otseselt, tõenäoliselt kabeli kujul juba 13.
millal arvatavasti juba
saj. alguses. Ainus põhikujult 14. sajandist muutumatuna
olemas? Mille poolest
püsinud sakraalehitus. Oli seegikirik, kuid allus all-linna
erinev teistest
magistraadile, kes pidas siin oma pidulikke
kirikutest?
jumalateenistusi ja avalikke koosolekuid.
Omapärased trepikujulised katuseviilud. Pärast
reformatsiooni ainus eesti koguduse kirik Tallinnas.

2

Miks kahelööviline?

3

Mis ajast ja mis stiilis
pärit tornikiiver?

4

Millal ja kelle tehtud
peaaltar, mida sellel
kujutatakse?

Oli samanimelise seegi kirik ja rae kabel. Pealööv kogudusele,
sh. raehärrad ja Suurgildi kaupmehed, külglööv
seegielanikele.

1630 ehitatud, 1688 pärast tulekahju taastatud hilisrenessanss.
Hävis tulekahjus 29.mai 2002. Uus tornikiiver ja -kell aastast
2003.
1483, Bernt Notke, kujutatud püha Olav, Anna, Elisabeth ja
Viktor, episoodid Kristuse passioonist ja Elisabethi legendist.

Allikas
EESTI ARHITEKTUUR TALLINN.
Tallinna kirikurenessanss. 2002.
Entsükl. Tallinn. 2004
Giidi käsiraamat.

5

Nimetage veel min. 2
väärtuslikku
interjööridetaili, millal
tehtud, kes arvatav
autor?

Rõdurinnatise kaunistused ehk väärid, Elert Thiele töökojast,
umbes 1650. Oreliväär hilisem, 17-18. saj. 18 Vana Testamendi
ja 28 Uue Testamendi ainelist maalingut. Tegemist on Eesti
mahukaima pildipiibliga.
Kantsel kõlaräästaga, 1597 renessanss, autor teadmata.
Kirikule kinkis selle Heinrich von Lohn. Vanim kantsel Tallinnas,
Eesti vanim tervikuna säilinud kantsel.
Võidukaare skulptuurid, 15-17.saj, tundmatu kunstnik.
Ristilöödu kuju ilmselt varasem, ca 1500, külgfiguurid Neitsi
Maarja ja apostel Johannes.
Wrangelite vapiga pingi otsatugi aastast 1513, millel Püha
Andreas ristiga, Michel Sittow? Kooriruumis.
Vergiliuse pink kooriruumis.
3 epitaafi (Soertsi, Roterti ja Frosa) 17.saj. keskelt
10 kroon- ja 7 seinalühtrit 16 – 17. saj.
Taani lipp
Lipu kinkis Eestile 1927.aastal Taani Kuningriik sõbralike
suhete märgiks, lipp vahetati uue vastu välja 1992, kui selle
kinkis Taani Kuninganna (?)

6

Mille poolest oli kuulus
kiriku Maarjakell?

Eesti vanim kirikukell, valatud 1433, Merten Seiferti poolt, hävis
tulekahjus 2002. Kellal oli tekst – Ma löön õigesti nii teenijale kui
sulasele, nii emandale kui isandale ja seda ei või mulle keegi
ette heita.
Uus kell valatud 2003 Hollandi firma poolt.

7

8

Nimeta 3 eesti kuultuuri
seisukohalt olulist
isikut, kes kirikus
töötanud.

Kes on fassaadil oleva
kella autor, mis ajast
pärit?

Johann Koell, 1535 Simon Wandradti katekismuse tõlkija eesti
keelde
Balthazar Russow, 1578 ilmunud Liivimaa kroonika autor
Georg Müller, 1600-1606 kirjutatud 39 eestikeelse jutluse autor
Christian Ackermann 1684.

VI. MUUD KIRIKUD küsimused nr. 1 – 60

Nr

Küsimus

Vastus

Allikas
Eesti arhitektuur I. Tallinn

ROOTSI MIHKLI KIRIK

Rootsi-Mihkli kogudus.Voldik.
Tallinna kirikurenessanss.
Giidi käsiraamat.

1

2

3

Mis ajast hoone ja
millises kasutuses
olnud?

Kiriku hoone valmis 1531 seegi – ehk haiglahoonena.
Pärast Põhjasõda vene garnisoni õigeusu kirik, 1733.alates
rootsi kogudus. 1944 koguduse tegevus jätkub Rootsis. 1949
tegutseb spordisaalina – raskejõustik.

1733 – 1944, uuesti alates 1992.
Millal olnud rootsli Mihkli
Kirikus tegutseb ka soome kogudus.
koguduse
käsutuses?

Nimeta kiriku
kunstiväärtusi.

Kantsel 1707 , Chr. Ackermann
altar 1697(1703) Johann Armbrust
kõlaräästas 1632, L. Heismann
baptisteerium 1680, Ackermann ( praegune asukoht Niguliste
muuseumis)

Eesti arhitektuur I Tallinn

4

Kes on kiriku
kaitsepühak?

Peaingel Miikael, kujutatud lohet tapmas.

JAANI SEEGI KIRIK

5

Millal tõenäoliselt
rajatud?

1364 mainitakse esimest korda. Rajatud ilmselt juba 13.saj.I
poolel samanimelise seegi kabelina.

Entsükl. Tallinn.
Tallinna kirikuren.

6

Mis ajast praegune
hoone?
Kus asub?

7

Mis seal praegu asub?

Lammutatakse 1559, ehitatakse uuesti üles 1648.
Tänapäevase ilme sai 1724. Torn ja katus aastast 1888.
Asukoht Tartu mnt.16.
Alates 1990 kasutab kirikut Armeenia Apostliku Kiriku
Eesti Püha Gregoriuse kogudus.

ADVENDIKIRIK
8

Millal ehitatud, mis stiilis, 1923, Erich Jacoby, hilisjuugend
arhitekt?
KAARLI KIRIK

9

Millal ehitatud, arhitekt,
stiil?

1870, Otto Pius Hippius, historitsism (neoromaani stiilis)
kiriku kaksiktornid ja peafassaad 1882. Suurimaid kirikuid Eestis,

istekohti 1500. Kiriku ehitamine eesti kogudusele oli rahvusliku
ärkamisaja suursündmus.
10

Millest nimi?

Karl XI järgi, kes rahastas esimese kiriku ehitust, mis püstitati
samale kohale 1670. Oli eesti-soome koguduse puust kirik, hävis
1710.

11

Altarimaali valmimise aeg, Johann Köler 1879 freskotehnikas altarimaal apsiidis Õnnistav
autorid?
Kristus (Tulge minu juurde...)
Allosa Sally von Kügelgen 1889.

12

Veel tähelepanuväärset
kirikus?

1923 valminud firma Walcker orel on üks suuremaid Eestis. 81
registrit. Tolleaegses Eesti Vabariigis esimene esinduslik uus
orel.
Üks kahest tornikellast Karl XI annetus aastast 1696 -säilinud
eelmisest kirikust.

TALLINNA ISSANDA
MUUTMISE PEAKIRIK
13

Mis olnud enne alates 13. 1219 taanlaste võidu auks püstitatud kabel
sajandist?
1249 naistsistertslaste kloostrikirik
1631 Rootsi garnisoni- ja kogudusekirik

14

Mis ajast muudeti õigeusu 1716 vene garnisoni kirik, sissepühitsemine 1732 ja peakirikuna
kirikuks?
tegutses kuni Aleksander Nevski kiriku valmimiseni.

15

Tähelepanuväärset kirikus Eesti silmapaistvaim ja suurim barokkaltar Moskva arhitekti,
skulptori ja maalija Ivan Zarudnõi juhatamisel valmis 1719, seati
üles 1732.
Tallinna vanim tornikell 1575.

16

Mis kogudus praegu? Kus Eesti Apostlik-Õigeuseu Kirik, peakirik, Suur-Kloostri 14.
asub?

ALEKSANDER NEVSKI
KATEDRAAL
17

Mis on ametlik nimi, millal Tallinna Neeva vaga õigeusulise suurvürsti Aleksandri peakirik
ehitatud, arhitekt, stiil?
1900, Mihhail Preobrazhenski
historistlik

18

Mis olnud eeskujuks, mis Moskva ja Jaroslavi 17.saj. kirikud – 5 kuplit
stiil?

19

Kunstiliselt ja alajooliselt Ainulaadsed mosaiikpannood sissekäikude kohal -Aleksandr
väärtuslikeim on kirikus Frolov. Kaitsepühakule pühendatud lõunapoolse trepi kohal.
Peasissekäigu kohal Veronika rätt.
Võimsaim kellade ansambel – 11 kella, suurim kaalub 15 tonni

20

Mis asus sellel kohal enne Hooned.
kirikut? Mida
Aastaks 1900 valmis Toompeal õigeusu Aleksander Nevski
sümboliseeris Aleksander katedraal, mille rajamine kuulus tsaarivõimu venestamispoliitika
Nevski katedraali
hulka.
rajamine?

21

Kes oli Aleksander
Nevski?

22

Kes haldab kirikut
praegu?

KAASANI JUMALAEMA
SÜNNIKIRIK

Aleksandr Jaroslavitš, Novgorodi vürst ja Vladimiri suurvürst.
1240.a. võideti tema juhtimisel rootsi-soome vägesid Neeva
lahingus, millest ta sai oma hüüdnime "Nevski". Ta on Venemaa
rahvuskangelane ja õigeusupühak. Enamikule tähendab 1242.
Peipsi Jäälahing (millega Nevskit seostatakse) sündmust, milles
Aleksander Nevski lõi sakslasi ning millega pandi paika ida- ja
läänekristluse piir.
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik.
Al. Nevski katedraalis töötas Aleksei Ridiger, Venemaa Patriarh
Aleksius II. Aleksius II heasoovilikkuse järgi ei ole katedraal mitte
Moskva patriarhaadi (nagu teised vene-õigeusu kirikud Eestis)
vaid otseselt Patriarhi alluvuses.

23

Mille poolest ainulaadne ? Tallinna vanim puidust sakraalhoone, ehitatud vene garnisoni
jaoks

24

Millal valminud, mis
stiilis?

1721 barokk, 19.saj.I poolel ümber ehitatud - klassitsism.
Vanimad ikoonid 17.-18.sajandist

NIKOLAI IMETEGIJA
KIRIK
25

Millal valminud, kes
arhitekt?

1827 Tallinna esimene kuppelehitis, Peterburi arhitekt Luigi
Rusca

26

Mis stiilis, mis varem sel
kohal?

Klassitsistlik, varem samal kohal juba 15.saj. vene õigeusu kirik

KATARIINA KIRIK
27

Kus asub ja mis ajast?

Katariina käik, dominiiklaste kloostri kiriku ehitus algas 1246.
Rüüstati reformatsiooni ajal, lõplikult hävis tulekahjus 1531.
Pikimaid kodakirikuid - pikkus koos apsiidiga 68 m

28

Kas on midagi
väärtuslikku säilinud?

Lääneportaali talumivööl kujutis koerast (domini canus-jumala
koer) ja lohed lõviga eesotsas.
Hauaplaadid, vanimad 14.sajandist. kiriku välisseinal.
Vasakult esimene a.1381 Kuningunde Schotelmundi, Kölni
kaupmehe abikaasa hauakivi.
Mustpeade altar 1495,asub Niguliste kirikust
Püha Hõimkonna altar, ka Nigulistes

PEETER-PAULI KIRIK
29

Millal ehitatud, mis stiilis. 1844 neogooti stiili, Peterburi arhitekt Carlo Rossi ( Sulev

Mäevälja järgi)
praegune ilme 1924
läänefassaadi ümberehitusest koos 2 torniga. 2002
restaureeritud
30

Kellele kuulub?

Rooma Katoliku Kiriku Apostellik Administratuur Eestis.

31

Mida tähendab
ladinakeelne tekst
fassaadil?

Hic vere est domus dei et porta del coeli.
See siin on jumala koda ja taeva väravad.

UKRAINA KREEKAKATOLIKU KIRIK
32

Kus asub, millal asutatud? Asub 17.saj.aidahoones Laboratooriumi 22. Tänaseni säilinud
ilme ümberehitusest 1894 Oleviste kiriku leerisaaliks neogooti
stiil.
Alates 1998 ukraina koguduse käsutuses.

33

Kellele pühitsetud?

Kolmekäelisele Jumalaemale, kes kaitseb süütuid. Kolmas käsi
kuulus
Damaskuse Johannesele, kellelt raiuti parem käsi ära ikoonide
maalimise pärast.

34
Tähelepanuväärset kirikus

Eriline ikonostaas P. Gumenjuk, kuninglikel väravatel 4
evangelisti.
Käsi -reljeef.

JAANI KIRIK
35

Millal ehitatud,arhitekt,
stiil?

1867 kubermanguarhitekt August Gabler, ehitati eesti
kogududele. Ehitusstiil lähtub Tallinna hilisgootikast – 3-lööviline
basiilika.

36

Nimeta tähelepanuväärset Gustav Normanni orel 1869, ümber ehitatud 1913 August
kirikus
Terkmann

TALLINNA PÜHA
SIIMEONI ja
NAISPROHVET HANNA
KIRIK
37

Millal ehitati ja kelle poolt? Siimeoni kirik on teine Põhjasõja järel eeslinna kerkinud õigeusu
kirik. Sadama lähedal asuv kirik rajati 1752-1755 vene
meremeeste algatusel. (Kuna tollane rannajoon oli linnale
märksa lähemal, asus kirik peaaegu veepiiril ning vundamendi
jaoks tuli pinnast täita. Legendi kohaselt kasutati selleks
laevarususid.)

38

Millal alustas Püha
Siimeoni ja Naisprohvet
Hanna kirikus tegevust
eesti kogudus?

1918-1919 Esimese eestlasest piiskopi Platoni otsusega
02.03.1919 määrati kirik Tallinna teise eestikeelse koguduse
kasutusse.

39

Millal sai kirik oma
praeguse näo?

1827 ja 1870 ehitati kirikuhoone märkimisväärselt ümber.
Arvatavasti sai puust kirik just viimase ümberehituse käigus oma
praeguse mahu, fassaadilahenduse ja ristikujulise põhiplaani.

40

Millena kasutati
kirikuhoonet Nõukogude
ajal?

1970. aastatest alates kasutati hoonet spordisaalina. 1987.
aastast jäi kirikuhoone Nelipüha Koguduse Immaanuel
kasutusse.

41

Mis toimub seal praegu?

EAÕK Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kogudus taasasutati
2000 ja on hetkel, nagu oli ka Eesti esimese Vabariigi ajal, teine
eesti õigeusklik kogudus Tallinnas. Tallinna püha Siimeoni ja
Naisprohvet Hanna kirik kuulub linnale ning on antud Eesti
Apostliku Õigeusu Kirikule tasuta rendile.

42

Miks väärib kirikuhoone
ära märkimist?

Tallinna Püha Siimeoni kirik on üks väheseid tänaseni säilinud
puukirikuid Eestis ning kuulub arhitektuurimälestiste hulka.

43

Tallinna Püha Siimeoni ja Käsitöö, mille valmistas Kreekas Thessalonikis perekond
Naisprohvet Hanna kiriku Oikonomidese ateljee. (Ikoonid maalisid Panagiotis ja Dimitris
ikonostaas
Christodoulou.) Ikonostaasi, piiskopitrooni ja kirikutoolid annetas
EAÕK katedraalkirikule Kreeka Thessaloniki
misjoniassotsiatsioon (Agios Kosmas o Aitolos)

44

TALLINNA JUUDI
SÜNAGOOG
Kus asub, millal ehitatud, Tallinna sünagoog asub Karu ja Aedvilja tänava nurgal (Karu tn.
arhitektid?
16).
Sünagoog avati 2007. aastal ning see on esimene ja ainuke
sünagoog Eestis, mis ehitati Eestis sõjajärgsel ajal. Sünagoogi
käis avamas Iisraeli president Shimon Peres.
KOKO büroo arhitektid Tõnis Kimmel ja Kaur Stöör.

45

Kus asus esimene
sünagoog Tallinnas?

Esimene sünagoog Tallinnas asus Maakri tänaval, nurgakivi
pandi 1882, pühitseti 1885. Arhitekt Nikolai Thamm (Tamm)
projekti järgi. Vana sünagoog tegutses 1941. aastani mil sinna
tehti saksa sõjaväe ladu. Sünagoog purunes arvatavasti 1944.
märtsipommitamisel, varemed lammutati arvatavasti 1946 või
1947. Praegu asub sellel kohal City Plaza ja Euroopa maja.

46

Tähelepanuväärset
sünagoogis

Nüüdisaegse ilmega sünagoog pole iseenesest midagi
ennekuulmatut, küll aga on tavapäratu klaasirohkus fassaadil.
Tavaliselt on sünagoogidel pisikesed aknad, sest klaaspindade
rohkus muudab hoone kergesti haavatavaks-rünnatavaks. Siin
seda kardetud pole. Lainetav klaasijoon paljastab tänaval
möödujale kaadritena tegevust sünagoogis, üksnes
sünagoogisaal jääb silmale täies mahus varjatuks.
Kõige suurejoonelisemalt on kujundatud sünagoogi peauks,
millel on keerukas intarsiatehnikas kujutatud granaadipuu.
Sümbol, mis viitab juutide kokkuhoidvusele ja mida kasutati juba
iidsetel aegadel Jeruusalemma templi ja ülempreestri riietuse
kaunistamiseks. Sama motiiv läbib tervet sünagoogi. Erinevalt
ristiusust pole sünagoogis lubatud kujutada inimest ja motiivistik,
mille seast valida, oli üsna piiratud (lilled, puuviljad, juuda lõvi).
Granaadipuumotiiv ei tulenenud ettekirjutustest, vaid oli
sisearhitektide Liis Lindvere ja Raili Palingu valik. Granaadipuu
graafika on välja töötanud samuti KOKO büroos tegutsev
graafiline disainer Martin Lazarev.

KIRIKULUGU
47

Kuidas seleteda

Kreekakatoliku kirikuis altariruumi pearuumist eraldav vahesein (Georgios Oikonomidis„Ikonostaas. Ajalooline

ikonostaasi tähendust?

48

49

50

51

52
53

uste ja piibliaineliste või pühakuid kujutavate
ja kunstiline käsitlus“ 2008.)
tahvelmaalingutega (ikoonidega) kuni viies reas.
Ikonostaas eraldab altari juures teenivad vaimulikud muust
kirikurahvast. Ta sümboliseerib piiri meeltemaailma ja
vaimumaailma vahel. Ikonostaas rõhutab sidet armulaua,
kui Kristuse ligioleku sakramendi ja ikooni kui sellesama
Ihu nähtava kujutise vahel.

Milles seisneb ikonostaasi Ikonostaasi kõige alumise rea keskel asetsevad kuninglikud
ukse tähendus?
uksed, mida on nimetatud ka usteks paradiisi, kuna õigeusklikud
peavad altarit paradiisi sümboliks. Nii omistatakse ka sellele, kas
kuninglikud uksed on jumalateenistuse käigus suletud või mitte,
suurt sümboolset tähendust.
Mille
poolest
erineb1.Jeesus Kristuse süüplaat (JNRI)
õigeusu rist nn. tavalisest2.Kolgata tee, Kristuse jalgade tugipuu. Levinuimaks seletuseks
ristist?
on, et alumist põikpuud tõlgendatakse „õigluse kaaluna“.
Jeesuse paremal käel oli hea röövel, kes pääses taevasse.
Vasakul aga kuri röövel, kes läks põrgusse.
Mida
sümboliseeribTuleleegi sümbol. 5-kuppelkirik - Jeesus Kristus keskel ja neli
sibulkuppel?
evangelisti (3-kuppelkirik – kolmainsus; 2-kuppelkirik - taevane ja
maine). Ka Bütsantsi arhitektuuri mõjud, kustkaudu need vene
kirikuarhitektuuri jõudsid.
Mis
on
luterluse
jaLuterluses on vahendajate/vahenduse puudumine või väiksem
katoliikluse/õigeusu
tähtsustamine. Jumala ja inimese vahel pole paavsti/metropoliiti,
suurim erinevus?
pühakuid, ikoone. Ei palvetata pühakujude ja ikoonide poole vaid
pöördutakse otse jumala poole.
Õigeusk versus
1054. a tekkinud kirikulõhe tulemusena kujunesid välja roomakatoliiklus?
katoliku usk, keskusega Roomas ja kreeka-katoliku usk,
keskusega Konstantinoopolis. Õigeusk on katoliiklusega väga
sarnane nii õpetuse kui kommete poolest, siiski esinevad
väikesed erinevused. Õigeusklikel ei ole ülemaailmset
kirikupead, igas riigis on oma usujuht.
Õigeusu
ja
katolikuKatoliku ja õigeusu kirikus on vaimulikul üldjuhul keelatud
preestri
peamineabielluda. Õigeusu kirikus võib preester abielluda enne ametisse
erinevus?
pühitsemist.
Protestantlikud
kirikudÜldiselt lihtsamad nii õpetuselt, kommetelt kui ka kirikuinterjööri
võrreldes katoliikluse japoolest. Puudub ülemaailmne usujuht; vaimulikel on lubatud
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56

57

õigeusuga ?
Mitu
sakramenti
katoliku kirikus?

abielluda, kirikuõpetajad võivad olla ka naissoost.
on7 sakramenti: ristimine, armulaud, piht, abielu, konfirmatsioon,
ordinatsioon, viimne võidmine. Kiriklikku traditsiooni ilmestab
pühakute (eriti Maarja) ja reliikviate kultus. Inimeste
õndsakssaamise eeldus on nende aktiivne tegutsemine. Kuna
usutakse, et (Jeesuse) lunastavat toimet saab ka kirik, on seal
käimine
hädavajalik.

Mitu sakramenti on luteri Ainult 2 sakramenti: ristimine ja armulaud. Luteri kiriku õpetus:
kirikus?
inimene saab õigeks ainult Jumalasse uskudes, Jumala armust,
Kristuse (kui lunastaja) läbi, ainuüksi vooruslikest tegudest ei
piisa. Õndsaks saab usu läbi, käitudes vastavalt oma
religioossele südametunnistusele. Kirik kui vahendaja pole
institutsioonina seega hädavajalik.
Kuidas kajastuvad
Katoliiklike maade kirikutes kõvasti rohkem ilustusi - inimesele
erinevused arhitektuuris? pidi kaunistuste kaudu pärale jõudma religiooni ja Jumala suurus
ning ülevus. Protestantlikud kirikud on üldiselt lihtsamad nii
õpetuselt, kommetelt kui ka kirikuinterjööri poolest.
Miks ehitati keskaja
Kogu arhitektuur juhib sisenejat peauksest altariruumi kui kiriku
kirikud tavaliselst idatähtsaima paiga suunas. Peaaltar paikneb idas, päikese tõusu
läänesuunalistena ja
pool - sest Kristuse tulek oli maailma jaoks nagu päikesetõus.
sissepääs oli kas idas või Põhjakaar tähendab külma ja pimedust. Mõnedes vanades
lõunas?
maakirikutes ei ehitatud põhja poole aknaidki.
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Kuidas kutsutakse
Õigeusu kirikut teiste
sõnadega?

59

Millised olid keskajal head Ida ja Lõuna. Idas tegutses Kristus, sealt oodati tema
ilmakaared ja
teistkordset tulemist, lõunakaart seostati valgusega.Heiki Valk, Kirikaiad ja külakalmistud,
Horisont, 7/94,lk.28-33
kuidas see
Soositud matmispaikadeks olid kiriku ja kirikaia ida ja
mõjutas
lõunakülg.
keskaegseid
matmiskombeid?
Seitsmeharuline
(hbr menora, ld candela – vahaküünal, kandelaaber –(Rasmus Kangropool Eesti arhitektuur I.
kandelaaber
kunstipärane kõrge küünla- või lambijalg) Seitsmeharulise lühtri Üldkoostaja V. Raam. Tln., 1993)
põhilahendus on pärit Jeruusalemma templist. Säilinud on neid
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Mõnikord kasutatakse ka nimetust kreekakatoliku kirik

suuri haruldasi lühtreid Euroopas vaid mõned. Üks neist, mis
elas üle Tallinna pommitamise ja kiriku põlemise, asub praegu
Niguliste kirikus (1519).

VII. TALLINNA VANALINN küsimused nr. 1- 34
Nr

Küsimus

Vastus

1

Kui suure territooriumi
hõlmas keskajal alllinn?

29,3 ha ja lisaks 11 ha sõjalisi kaitsekindlustusi linnamüüri
ümber.

2

Millal on ehitatud
praeguseni säilinud
linnamüür?

4

Mitu väravat oli
linnamüüris?

Rein Zobel "Walls and Towers of Tallinn",1996

13.-16.saj. Ehitamist alustati 1265 aastal, nn. Margreti müür; 1310
Rein Zobel ja Sulev Mäeväli 'Ehitus -ja
Kanne müür; 15. Sajandi ümberehitused;
kunstimälestisi Tallinnas'
2,35 km müür ja 27 torni

Kui pikk ja mitme torniga
oli Tallinna linnamüür
16. sajandi alguses? 46 kaitsetorni, all-linna müüride kogupikkus keskaja lõpul 3,7 km
3

Allikas

6 müüriväravat ja 2 vaheväravat

Rein Zobel „Tallinn (Reval) keskaegsed
kindlustused“, Tallinn 2011
Mäeväli

1,85 km ja kokku 26 torni, 18 torni + 3 torni osaliselt + 2
Kui pikk on säilinud
Mäeväli
väravatorni (Pika ja Lühikese jala);
linnamüür ja mitu torni
osaliselt 2 eesväravatorni: Suur Rannavärav ja 2 Viru värava torni
on säilinud?

5

Mis oli ja millal valmis
Kanne müür?

6

Millal on ehitatud
linnamüüris säilinud
väravad

Umbes 1355. Kuninga asehaldur Johannes Kanne (Canne, Jens Mäeväli
Cande) esitas 1310 raele kuninga kinnitatud ettepaneku
“Kui vana on Tallinn?” 2004
linnakindlustuste ehitamiseks. Kuninga nõue oli – P. Miikaeli
Tallinna Linnaarhiivi toimetised Nr 8
tsistertslaste klooster peab jääma linnamüüri sisse.
Lühikese jala väravatorn 1456, Suur Rannavärav 1529
Viru värava eeltornid 1456

Rein Zobel

7

Nimeta suurtükitornid ja
ehitusaeg.

8

Mida nimetatakse
Margareta müüriks?

2, Kiek in de Kök 1475 ja Paks Margareta 1529

I linnamüür Tallinnas 1265 käskis Taani kuninganna
Sambori Margareta ehitada linna ümbritseva kivimüüri.
Pole säilinud.

Rein Zobel; Mäeväli

Mäeväli
Tiina Kala

Hüpotees: võib olla osaliselt säilinud Soome suursaatkonna
keldrite all.
9

10

11

Millal aja kes andis
Tallinnale
linnaõigused?
Millal mainitakse raekoda I
korda ja mis nime all?
Mida see nimi
tähendab?

Lübecki õigus 1248 Erik IV Ploughpenning (Adraraha)
Õigeks loeme ka 1255
1322, consistorium - koosolekuruum

Tallinna raad koosnes:

13

Millal valmis Raekoja
tänaseni säilinud
hoone?

Tiina Kala (1255.a.)
Eesti arhitektuur/ Tallinn 1993
Teddy Böckler `Tallinna Raekoda` 2004

Täpset aastat pole teada, aga ilmselt 1230-1240ndatel,
Millal alustas tegutsemist
kuna linnaõigused anti Tallinnale 1248, siis enne seda.
Tallinna raad? Mis
sellele kõige
otsesemalt vihjab?

12

Raimo Pullat 'Brief history of Tallinn'1999

Põhiliselt 24 raehärrast, kes valiti Suurgildi liikmete seast
ja 4 bürgermeistrist. Raad koosnes enne 1457.aastat 14
raehärrast ja 4 bürgermeistrist
1404

“Kui vana on Tallinn?” 2004 Tallinna
Linnaarhiivi toimetised, Nr 8

Raimo Pullat 'Brief history of Tallinn'1999

EA/Tln 1993. Teddy Böckler `Tallinna
raekoda` Tallinn 2004

14

Nimeta vanimad
sisustuselemendid
Raekojas.

15

Millal paigutati Raekoja
torni tuulelipp Vana
Toomas.

16

Millal lõpetas raad oma
tegevuse?

17

Millal mainitakse I korda
raeapteeki?

18

Kelle vappi ja miks
säilitatakse
raeapteegis?

19

20

21

1. 1370 raehärrade pingi külgleenid, kujutatud Simson lõviga
Teddy Böckler
ning Tristan ja Isolde.
2. 1435 raehärrade pingi külgleenid, kus on kujutatud Taavet
ja Koljat ning Simson ja Delila.
1530

1877- 1889

1422

Perekond Burchardt, kellele apteek kuulus alates 1583 kuni
1911.a.

Endises raekantselei hoones, mille keldris oli linna veinikelder.
Mis hoones Raekoja platsil Mainitud on ka lihakarni asukohta.
tegutseb praegu
restoran Troika?

EA/ Tln, 1993 . Teddy Böckler

Raimo Pullat 'Brief history of Tallinn'1999

EA/ Tln 1993

EA/ Tln 1993 / Mäeväli

EA/ Tln 1993 / Mäeväli

Neid on 8: Vanaturu kael, Kullassepa, Dunkri, Voorimehe, Kinga,
Nimeta kõik tänavad, mis Mündi, Saiakäik, Apteegi.
Tallinna kaart
suubuvad Raekoja
platsile.
Kell Raekoja seinal 1843 ja unikaalne raidkivist päikesekell
Mitu ajanäitajat võib näha Raekoja vastas üle platsi asuval majal 1747.
Raekoja platsil ja mis
ajast nad pärit
on?

EA/ Tln 1993 / Mäeväli

22

Mis ajast on pärit raekoja
fassaadil olevad
lohepead ja mis
funktsioon neil oli?

23

Nimeta vanim väliskell
Tallinnas (aasta, kus
asub, kelle
valmistatud).

24

25
26

27

1627, veesülitid.

1684, Pühavaimu kiriku peaukse kõrval, Christian Ackermann.

Mäeväli. Böckler

Mäeväli

Matkamaja kunstigaleriis Vanaturu kaelas,
Nimeta hooneid all-linnas, linnamuuseumis Vene t., linnateatris Laial tn., hotellis Merchant's Oma silm on kuningas
kus on säilinud
House Dunkri tn., restoranis Peppersack.
mantelkorstnad.
Lisa veel kui tead.
Mis stiilis on säilinud alllinna keskaegsete
kirikute ja raekoja
tornikiivrid, mis
aastast?

Raekoda hilisrenessanss/barokk 1681
Pühavaimu hilisrenessanss 1630
Oleviste
neogooti ? 1836 /autorid ei määratle täpselt/

EA/ Tln 1993 / Mäeväli

Niguliste barokk1695
Issanda Muutmise kirik (end. P.Miikaeli klooster) barokk 1776

Asus Vanaturu kaela nurgal, 1656 ehitatud barokne hoone, praegu
Kus asus pakkhoone,
EA/ Tln 1993
restoran Olde Hansa.
millal ehitati, mis seal
praegu tegutseb?
Kasutusel kaubahoonena, importkaupade ladustamiseks ja
müügiks.
Nimeta vähemalt 3 maja
all-linnas, kus on
praegu etikukivid.
Kas neist on ka
originaale säilinud?

1. Matkamaja
2. Linnateater
3. Suurgild
4. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet Raekoja plats 12.
5. Mustpeade maja, need on aastast 1575 originaalid!
(Ewert Schroederi ja Hans Koseri annetatud)

Oma silm on kuningas ja Mäeväli
(Mustpead)

28

29

30

31

1. Vene 6 (Toomklubi, keskaegse hästi säilinud haruldase
Nimeta 3 keskaegset
hooviga)
hoonet Vene tänaval. 2. Vene 12 Katariina gild (kübaratöökoda),
3. Linnamuuseum
4. restoran Kloostri Ait, dominiiklaste kloostri viljaait
5. Vene 23 elamu.
2004. aastal Raekoda
restaureeriti uuesti.
Mida uut leiti või
lisati?



Seinamaalingud raesaalis



Dokumentidega nahkkotid pööningult



Endises raeköögis taastati mantelkorsten ja läbi selle
ehitati keerdtrepi ühendus pööningule, kus avati näitus
raekoja restaureerimisest ja seal on ka Tallinna linna
makett aastast 1825 ( 2009 enam ei ole, makett viidi tagasi
Linnamuuseumisse)



Kodanikesaalis on nüüd 1547.aasta 2 gobelääni koopiat ja
raesaalis 2 pingivaiba koopiat, mis valmistati Raekoja
juubeliks Inglismaal vanade flaami originaalide järgi



Peaportaali kohal olevasse nišši paigutati vapireljeef



Fassaadi viienurksesse nišši tehti koopia maalist “Viimne
kohus”

Sillutiskividega on maha märgitud maja piirjooned praeguse
Raekoja platsil asus enne restorani Maikrahv ees.
1944.a. pommitamist
vaekoda. Kus?
Rätsepad, kalevivanutajad, kullassepad, sepad,
Nimeta ameteid, mis
kingsepad, pagarid, sadul- ja rihmasepad, maalijad,
kuulusid Kanuti Gildi klaassepad, tislerid, kirurgid, ratas- ja tõldsepad,
lukussepad, pottsepad, treijad, vasksepad, nööbi- ja
poorditegijad, raud- ja relvasepad, korduaaniparkalid,
seemis- ja valgeparkalid, vöösepad, kinnas- ja
kukkursepad, kübarsepad, saksa müürsepad, möldrid,
frisöörid, parukategijad ja pärlitikkijad, koogipagarid,
raamatuköitjad, toolitegijad, mehaanikud –tehnikud,
tinavalajad.

EA/ Tln 1993

Teddy Böckler `Tallinna raekoda` Tallinn
2004

Oma silm on kuningas

Küllike Kaplinski `Tallinn – meistrite linn`
Tallinn 1995
Vt ka `Kümme keskaegset tallinlast`
(kullassepp) Tln. 2006

32

33

34

Nimeta ameteid, mis
kuulusid Püha Olavi
Gildi

Lihunikud, köösnerid, kivi- ja müürsepad, voorimehed, püttsepad,
õllekandjad, kanepiketrajad ja köiepunujad, mündrikud, puusepad, Kaplinski
kandjad, kalakaubitsejad, soola- ja viljakaalujad, linakangrud,
kellalööjad, nõelasepad, surnumatjad, kammitegijad,

Linakangrud, rätsepad, kingsepad, tislerid, müürsepad,
Milliseid ameteid ühendas lihunikud, lukussepad, puusepad, pottsepad, maalrid ja
Toomgild?
konterfaierid (portreemaalijad)

Nimeta ameteid, millega
tegeldi raeteenritena
(palgalised rae
teenistuses)

Tähtsamad – raekirjutaja, apteeker, linna arst,
suurtükimeister, sõjapealik,

Muud – linna käskjalad, koplivaht, tellisemeister,
kellamees, turufoogt (turu korrapidaja), puusepp, kokk,
lubjapõletaja, müürseppmeister, sepp, pillimehed,
sadamavaht

Kaplinski

Tiina Kala, Juhan Kreem, Anu Mänd
`Kümme keskaegset tallinlast` Tln. 2006

VIII TALLINN ÜLDINE küsimused nr. 1- 46
Nr
1

2

Küsimus
Millisel ajaloolisel ürikul
põhineb Jaan Krossi
romaan “Kolme katku
vahel”?
Millist perioodi Liivimaa
ajaloos kajastab
Johann Renneri
kroonika?

Vastus

Allikas

Balthasar Russow, “Liivimaa kroonika”

1556 – 1561
Saksa kroonik Johann Renner (umbes 1525 – 1583). Viibis
Eestimaa aladel ajavahemikul 1556-1561, töötades Järva foogti
sekretäri ja Pärnu komtuuri kirjutajana. Põhitöö kõrval pani
muuhulgas kokku Liivimaa ajaloo, milles kajastas Vana-Liivimaal
tema kohalviibimise ajal aset leidnud sündmusi. Faktiderohkelt
kirjeldatakse Liivi sõja ja 1560.a. talurahvarahutusi Harju- ja
Järvamaal.

Johann Renner, “Liivimaa ajalugu 1556 –
1561”. Tallinn, Olion 1995.

3

Millisesse perioodi
paigutad Adam
Oleariuse?

Adam Olearius, saksa päritolu geograaf, teadlane ja poliitik
Adam Olearius, “Uus Pärsia reisikiri”.
(1599-1671).
Tallinn, Olion 1996.
Koostas üksikasjalikke kirjeldusi nn. diplomaatiliste reiside
kohta, mis olid tavalisele reisijale kättesaamatud või seotud
suurema ohuga, mida ta aga ise Holstein-Gottorfi hertsogi
Friedrich III (1616-1659) saatkonna sekretäri ja oma aja
Euroopa parima orientaalkeelte tundjana kaasa tegi.
Hertsogi teisest ehk Pärsia reisist, mis toimus aastail 16351637 ja kulges Hamburgist läbi Tallinna, Narva, Alutaguse,
Moskva jt. linnade tolleaegsesse Pärsia pealinna Isfahan,
kirjutas Adam Olearius (õieti Ölschläger) "Uue Pärsia
reisikirja", mis oli seni põhjalikem kirjeldus Euroopa jaoks tollal
veel väga müstilise Venemaa ja veelgi kaugema ning
muinasjutulisema Pärsia kohta ja kus on kirjeldatud ka
Eestimaa elu-olu 17. sajandil.
Laevahukust ja talvest tingitud sunnitud peatusega elas
Tallinnas 1635 – 1936.

4

Millist ajalooürikut
peetakse 13. saj.
Eesti ajaloo
tähtsaimaks
allikaks? Millal see
on kirjutatud?

5

Millal saabusid
Tallinnasse
esimesed
dominikaani vennad
ja kuhu ehitasid oma
esimese kiriku?
(kauaks?)

Henriku Liivimaa kroonika, kirjutatud 1224 – 1227, kuid
kajastab sündmusi juba 12. saj. teisest poolest alates.

“Henriku Liivimaa kroonika” Toim. Enn
Tarvel. Tallinn, Eesti Raamat 1982.

Esimesed 12 venda saabusid Valdemar II kutsel Toompeale.
1229 kuni 1233.

“Tallinna Dominiiklased. Kloostrimõtisklusi.”
Tall. Linnaarhiivi väljaanded. Koost.Tiina
Kala, 1. vihik. Tallinn, Olearius 93.

6

7

8

9

Millal asutati all-linnas
Dominiiklaste
klooster ja millal
hävis tulekahjus?
Kuidas kutsuti
Dominikaanlaste
kloostri munki ja
miks?

1246/1531
Mustadeks munkadeks kutsuti neid rüü värvi järgi,
jutlustajateks munkadeks, sest nad jagasid oma
õpetust väljaspool kloostrimüüre ja Katariina
munkadeks nende kaitsepühaku Aleksandria Katariina
järgi.

Nimeta tulekahjusid
või hävitustöid,
milles Tallinn on
erinevate sajandite
jooksul enim
kannatada saanud?

1684 Toompeal, hävis kirik, elumajad, loss

Millal jõudis
reformatsioon
Eestisse? (Mis aastal
toimus Tallinnas
pildirüüste?)

Jõudis Eestisse 1523, kui on teada kolm luterlikku jutlustajat.

Millal kinnitati Tallinnale
laokohaõigused (jus
stapelae), s.t. et keegi ei
tohtinud vedada
Venemaale kaupu teisiti
kui Tallinna, Riia ja Pärnu
kaudu?

sama

Eesti ajaloo õpikud koolidele. Mäeväli

1531. a. katk, Põhjasõja aegne katk ja näljahäda
1625, 1820, 1931 tulekahjud Oleviste kirikus ja tornis
1944.a. 9.märtsi pommitamine
Lauri Vahtre “Eesti kultuuri ajalugu”

1524 toimus pildirüüste.

1346
See selgitab aidaliku elamutüübi levikut Tallinnas. Aidaruumid
olid ka neis majades, mis ei kuulunud kaupmeestele. Neid
üüriti soovijatele.

Küllike Kaplinski “Tallinn – meistrite linn”.
Tallinn 1995.
Jüri Kuuskemaa “Matkamaja”. Tallinn
Perioodika 1986

Millal ja mis otstarbel
ehitati praegune
Tarbekunsti ja Disaini
muuseumi hoone?

1692 – 1695. Viljaait.

Eesti arhitektuur: Tallinn. Tallinn, Valgus
1993.

Millal mainitakse säilinud
allikates esmakordselt
Suurgildi vana hoonet?

1370

K.Kaplinski “Tallinn – meistrite linn”. Tallinn
1995.

12

Millal Suurgild arvatavalt
tekkis?

Hiljemalt 1325. Kuid alus hansakaupmeeste võimumonopolile
pandi 1282 Lübecki õiguse Tallinna koodeksis (Codex
Revaliensis), millega keelati kaupmeeste ja käsitööliste ühised
nõupidamised ja pandi alus linnaelanike grupeerimisele
kutseala printsiibil.

K.Kaplinski “Tallinn – meistrite linn”....

13

Millal valmis Suurgildi
uus hoone?

1407 – 1410

14

Mis aastal valmis Patkuli
trepp? Millest selline
nimi?

1903. Nimi Rootsi kindralmajorilt Dietrich Friedrich von
Patkulilt, kes Põhja sõja ajal oli Tallinna asehaldur ja kelle ajal
linn venelastele alistus

K.Kaplinski ibid

15

Millal mainitakse säilinud
allikates esmakordselt
Kanuti Gildi?

1326

K.Kaplinski ibid

16

Millal mainitakse säilinud
allikates esmakordselt
Oleviste Gildi?

1341

K.Kaplinski ibid

10

11

17

Millal lõpetas tegevuse
Oleviste Gild?

1674 kerkis päevakorda Oleviste Gildi ühendamine Kanuti
gildiga (nn. Väikesed gildid – võrdlemisi unikaalne süsteem, et
neid oli kaks) rootsi võimu survel. Kanuti gild ei olnud
huvitatud eestlaste endi ridadesse võtmisest.

K.Kaplinski ibid

1679 Oleviste Gildi hoone põles, hävis ka arhiiv. Õigused
siiski säilisid.
1698 Kaotatakse Oleviste Gild rae vastava korraldusega.
(kõrgemasse järku kuuluvad köösnerite ja lihunike tsunftid
võetakse Kanuti Gildi liikmeks, ülejäänud umbes 20 “väikest”
e. tsunftivälist ametitametit allutatakse otse raele.)

18

19

20

Millal, mis stiilis ja
milline arhitekt
projekteeris hoone Pikk
tn. 18 (Draakoni Galerii)

1910, Jacques Rosenbaum, Riias õppinud baltisakslane. Pika
tn poolne fassaad juugendlik, Pühavaimu tn. pool
uusrenessansslik. (Art Nouveau)

Eesti arhitektuur, Tallinn. 1993.

Millisesse tsunfti
kuulusid rätsepad,
kullassepad, pagarid,
möldrid, lukussepad?

Kanuti Gildi

K.Kaplinski ibid

Millisesse gildi kuulusid
puusepad, müürsepad,
linakangrud?

Oleviste Gildi. (kehtib ka 20.küsimuse selgitus.)

Märkus: alates 17. saj. olid sarnased tsunftid lubatud ka
Toomgildis Gustav II Adolfi privileegiga teha käsitööd
kuulumata all-linna tsunftidesse. All-linna meistrid suhtusid
Toompea meistritesse kui välismaa konkurentidesse
varjamatu vaenuga ja püüdsid rae abiga nende toodete
levikut all-linnas takistada.
K.Kaplinski

21

Mida tead Maarja Gildist? 1407.a. kujunes Toompea omavalitsuslikuks organiks

K.Kaplinski ibid

1494 – 1508 reorganiseeriti Toomgildiks (maja Toomkooli tn.
9)
Tsunftide arv ulatus kuni 10ni.

22

Millal purunes lõplikult
tsunftisüsteem?

Seoses 1877. a. Tallinnas jõustunud Vene linnaseadusega.
Osad jäid tegutsema seltskondlike organisatsioonidena 1920.
a. jaanuarini, mil Eesti Vabariigi määrusega suleti seisuslikud
korporatsioonid.

K.Kaplinski ibid

23

Millal said koogipagarid
Tallinnas oma tsunfti?

1764

K.Kaplinski ibid

Millal mainitakse esimest
kohvikut Tallinnas?

1702

Milline on Tallinna vanim
töötav kohvik?

1864 avas Georg Stude Pikk 16 kondiitriäri kus pakuti ka
kohvi. Praegu töötab Stude majas kohvik Maiasmokk, mis on
Eesti vanim töötav kohvik.

Millal ja kus asutati
esimene trükikoda
Tallinnas?

1634 Tallinna Gümnaasiumi juures endise Mihkli
naistsistertslaste kloostri ruumides. (NB! Esimene Eestis oli
Tartus, 1631, samuti Gümnaasiumi juures)

Lauri Vahtre “Eesti kultuuri ajalugu”. Tallinn
1993.

Mis aastast pärinevad
Matkamaja seinal olevad
reljeefid ja mida nad
kujutavad?

Originaalid 1596.a.-st asuvad eestoas. Koopiad on 1980-test.

Jüri Kuuskemaa “Matkamaja”. Tallinn,
Perioodika 1986.

24

25

Kristus Päästja (salvator) ja evangelistid

26

27

28

Millal mainitakse
esmakordselt
Hobuveskit, mis
otstarbel seda kasutati ja
milleks nüüd?

1379. Sõdade ja katku ajal, kui linnaväravad suletud, oli
tarvitusel veskina, mille kive aeti ringi hobustega, nüüd
kasutab seda põhilisel Linnateater oma etendusteks, antakse
ka üürile ja tehakse näitusi.

Eesti arhitektuur: Tallinn. Tallinn, Valgus
1993

Millal
mainitakse 1237, asub Tartu mnt. ääres
esmakordselt Jaani seeki
1364 seegi kirik
ja kus see asub?

K.Kaplinski

Millal ehitati Suur-Karja
1. (Vanaturu kaela ja
Suur-Karja tn. nurgal
olev hoone)?

“Eesti arhitektuur: Tallinn.....

1903 –1904 Suur-Karja tn. poolne osa

“Eesti arhitektuur: Tallinn”....

1923 –1924 Vanaturu kaela poolne ots
Scheeli pank, 3. korrusel pangaomaniku korter.

Nimeta mõni hoone
vanalinnas, mille fassaad
ehitati ümber 19.
sajandil.

29

30

Mis ajast on Suur-Karja 1 1665 ja 1498
nikerdatud
uks
ja
raidportaal?

“Eesti arhitektuur: Tallinn”...

Mis ajast ja kelle auks 1965 Eduard Vilde, kirjanik 1865 –1933.
seisab
mälestusmärk
Arhitekt Allan Murdmaa, skulptor Albert Eskel.
Niguliste ja Harju tn.
nurgal?

M.
Eller
“Monumente
dekoratiivskulptuure”. Tallinn 1

ja

31

32

Mis aastal lakkas
Tallinna raad lõplikult
olemast? (ehk millal
hääbus viimane Lübecki
õiguse järgne
institutsioon Tallinnas.)

V: 1889. (17.nov.kl.12.) Rae viimane pidulik istung. Rae
likvideerimiskomisjon töötas kuni 1890. a. veebruarini.

A: Tiina Kala "Lübecki õigus ja Tallinn."
Tallinn 1998.

Keda on kujutatud
Kanuti gildi fassaadil?

Püha Kanut Taani vapiga kilbil, Taani kaitsepühak

Pullat

Martin Luther
Tallinna vapid

33

Millal omandas endise
Kanuti Gildi hoone pikal
tänaval praeguse
väljanägemise?

Ühise historitsistliku fassaadiga hõlmati 3 hoonet 1860. keskel

34

Millal ehitati ja mis
ehitusstiili iseloomustab
hoone Pikk tn.19 (Vene
saatkond)?

Ehitatud 18.jaj. lõpuaastatel ja on üks stiilsemaid
varaklassitsistlikke elamuid Tallinnas.

35

Milline otstarve oli
praegusel Tornide
väljakul 1896- 1929.a.?

Krunt eraldati põllumajandusnäituste korraldamiseks. Rajati
mitmeid puust paviljone, mis näitustevahelisel ajal toimisid
meelelahutuslike asutustena (rändkinod, isegi „skating rink“rulluisutamise paviljon). Peapaviljonis asunud kino kuulus
1920. aastatel eesti

36

Millal, mis stiilis ja kes
projekteeris hooned Pikk
tn. 23/25?

1908-1909, Jacques Rosenbaum, insener Ernst Boustedt,
skulptor A.Volz põhja-saksa neorenessanss elementidega
juugend-stiilis, maneristlike vormidega mängimine omane
20.saj alguse historitsismile.

Ibid

37

Mis ajal levis historitsism
Tallinnas? Nimeta 3 selle
stiili esindajat ja nende
projekteeritud hooneid.
Kes need arhitektid olid
ja kus oma hariduse
saanud?

38

20. saj. alguses: Kühnert – Pika tänava fassaadid 2, 4 ja 6,
Oleviste gildi fassaad, Rosenbaum – Pika tänava 21, 23 ,25
fassaadid vanalinnas, Maakri tn. endine nahavabriku
hoone,Tütarlaste Kommertsgümnaasium (koos Jacobiga) –
neobarokk, Knüpffer - Rotermanni kvartali tööstushooned
(uusbarokk ja –renessanss), Reinberg – Aadli Panga maja
Estonia pst.11 (uusgooti), Thamm & Hoyningen-Huene – end.
Aadliklubi, praegune Nukuteater, Neumann & Schott - Scheeli
panga hoone Suur-Karja nurgal .
Baltisakslased, õppinud Riia Tehnikaülikoolis

Kus on Tallinna uhkemad Vanalinnas – Draakoni kunstigaleriimaja Pikal tänaval,
juugendmajad, kelle
Rosenbaum 1910;
projekteeritud ja mis
Saksa teater ( Draamateater), Vassiljev & Bubõr 1910;
ajast?
Lutheri vabriku rahvamaja,Geselius, Lindgren Saarinen 1905;
Lutheri villa, Vassiljev & Bubõr 1910;
Noblessneri tehase peahoone, Sahharov & Schultz 1914;
Karl Burmani projekteeritud üürimajad Raua 39 ja Kreutzwaldi
12, 1913;
Kadrioru villad Weizenbergi ja Koidula tänaval (põhil. Uesson
1912-13) ja Laulupeo tänaval (Burman, Uesson, Kibanski)
1911-13.

39

Kus asus Tallinnas Riia
värav?

See oli Toomvärav. 17.saj.lõpust 1858. aastani ühendas
Toompead Tõnismäega.
Linnast väljumise suunas kutsuti selliselt.
Allikas:“Ununenud Tallinn“ V.Vende. 1990.

40

Kus asus Tallinnas
Sepavärav?

Nii kutsusid Harjuväravat sakslastest linnakodanikud seppade
tänava järgi. Lihtrahvahulgas kutsuti seda Harjuväravaks.
1538- 1767 oli värav suletud. Pärast liikluseks taasavamist

Tallinna XX sajandi arhitektuurijuht

kutsuti seda Uueks väravaks.
Allikas: „Ununenud Tallinn“ V.Vende 1990.
41

Kus asub ja miks kannab
sellist nime Mayeri
trepp?

1861 valmis Komandandi tee. Ilmselt saanud innustust Falcki
ja linnakomandandi tegutsemisest alustas bürgermeister
Mayer 1862. aastal korrastama bastioni ida külge. Trepp
valmis 1865, algselt keraamiliste vaasidega, mida lõhuti.
1887. asendati praeguste, Drümpelmanni vabrikus valatud
malmvaasidega. Esialgsed paeastmed asendati graniidiga
1907.a.
allikas:“Ununenud Tallinn“ V.Vende, 1990

42

Kui vana on Tõnismäe
veetorn?

Ehitatud 1882, et ühendada Toompea all-linna veevärgiga.

43

Kes oli ja millega
jäädvustas end ajalukku
H.H.Falck ?

(1791-1874) Toomgildi olderman, kes 1856. a. sõlmis kihlveo
linnakomandant kindral Salza`ga, et ehitab 1 kuu jooksul
normaalse tee läbi Toompea äärsete muldkindlustuste. Falck
võitis, millest tulenevalt oli komandant sunnitud välja- ehitama
analoogse läbipääsu teisele poole.

44

Millal hakati Tallinnas
kasutama elektrivalgust?

Esimene eraelektrijaam 1903. Tallinna Elektrijaam 1913-1979.
Asub Põhja pst 29. Praegu Energia Avastuskeskus.

45

Kus asus Tallinnas
kinoteater „Grand
Marina“? Milline on selle
ehitise lühiajalugu?

See oli 1913.a. rajatud hoone Mere puiesteel. Saal oli kahe
rõduga ja 1200 istekohaga, olles sellisena kogu tsaaririigi
suurim kinoteater. 1930.a. kandis nime „Ars“, hoones paiknes
ka populaarne öölokaal „Must Kass“. 1941. a. põles tühjaks ja
peale sõda ehitati varemetele Ohvitseride maja (1953), mida
tänapäeval tuntakse Vene kultuuri keskuse nime all.

Allikas: Ibid

46

Millal ja kus oli Tallinnas

1810 pandi Kadrioru lossi ette nurgakivi ja selleks ta jäigi.

Allikas: Ibid

Allikas: Ibid.

Peeter I monument?

1909. sept. Poltaava lahingu aastapäeval pandi uus nurgakivi
Heinaturule. Kuue konkursil osalenud kujuri hulgas olid ka
A.Adamson ja A.Weizenberg, kuid keisri soovil anti tellimus
hoopis Prantsusmaal elavale Leopold Bernstammile (sünd.
Riias). 1910 sept. Avamine. Kuju koos alusega (50 t soome
graniitmonoliiti lohistati sadamast kohale 3 nädalat) oli 5 m
kõrge. Heinaturg nimetati ümber Peetri platsiks. Kuju püsis
seal 1922.a. maini. 1935.a. pandi büst veel mõneks ajaks
Kadriorus Peetri maja juurde seisma, kuid seoses uue
administratiivhoone ehitamisega kadus peagi sealtki.

IX. KULTUUR küsimused nr. 1- 56

Nr

1

Küsimus

Esita peast

Kes on Eesti hümni viisi
ja sõnade autorid?

Vastus

Allikas
Sind tänan mina alati

Eesti hümn
Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial tääl,
See suure laia ilma pääl,
Mis mull´ nii armas oleks ka,
Kui sa, mu isamaa!

vt. eesti.ee; riigikantselei.ee

Ja jään sull´ truuiks
surmani.
Mul kõige armsam oled
sa,
Mu kallis isamaa!
Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja

Sa oled mind ju sünnitand

Ja võtku rohkest´
õnnista,

Ja üles kasvatand.

Mis iial ette võtad sa,

F.Pacius
Mu kallis isamaa!

J.V.Jannsen

2

Millal ja kus pühitseti
pidulikult Eesti lipp?

4. juuni 1884 õhtul Otepää pastoraadi saalis.
23.mai 1884

Heiki Raudla “Kodaniku raamat”, Tallinn
2002, Eesti Vabaharidusliit.
Sulev Vahtre “Eesti ajalugu. Kronoloogia”
Tallinn, Olion 1994

3

4

5

Millal võeti vastu
esimene riigivapi
seadus?

Millise laulu signatuuri
esitatakse riigilipu
heiskamisel ja
langetamisel?
Millal ja millega seoses
ilmusid esimesed
eestikeelsed trükised?
Mis need olid ja kus
trükiti?

19. juunil 1925.
Kuldsel kilbiväljal kolm sinist leopardina kujutatud lõvi.
Hiljem täiendatult 13. aprillil 1993 ja 13. juunil 2001.
Heiskamisel “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” (EV hümn),
Langetamisel Gustav Ernesaksa laulu “Mu isamaa on
minu arm” signatuur (alates 03. juulist 2009).

Esimene eestikeelne luterlik teos (Paul Johanseni järgi oli see
esimene eestikeelne katekismus) ilmus trükis seoses
reformatsiooniga 1525. a. Trükiti Wittenbergis.(Vahtre järgi
Lüübekis) Ei ole säilinud, kuid selle kohta on teateid, et see
eestikeelne teos pandi Lüübekis aresti alla.
Aastast 1535 pärineb Simon Wanradti ja Johann Koelli
eestikeelne katekismus, mis trükiti samuti Wittenbergis ja
millest on säilinud 11 lehte.

6

Kas oskate veel
nimetada eesti kirjakeele
ajalukku kuuluvaid
vanemaid töid?

ibid

Tartu pastori Franz Witteni tartumurdeline katekismus,
Lübek 1554, on dokumentaalsed tõendid, kuid pole ise
säilinud.
1547 saab eestlane Hans Susi Tallinna raelt ülesande
koostada eestikeelne lauluraamat. (pole säilinud, kuid
võimalik, et just sellele viitab Georg Müller oma jutluses.
Pühavaimu kiriku jutlustaja Georg Mülleri 39 jutluse
eestikeelsed tekstid on säilinud (oli jutlustajaks Pühavaimu
kirikus aastail 1601-1608)

Heiki Raudla “Kodaniku raamat”, Tallinn
2002, Eesti Vabaharidusliit.

Sulev Mäeväli “Ehitus- ja kunstimälestisi
Tallinnas” 1993;
Entsüklopeediline teatmeteos “Nõukogude
Eesti” 1975;
Raimo Pullat “Brief History of Tallinn” 1998
Lauri Vahtre “Eesti kultuuri ajalugu”
Tln. 1993

Sulev Mäeväli “Ehitus- ja kunstimälestisi
Tallinnas” 1993;
Lauri Vahtre “Eesti kultuuri ajalugu”
Tln. 1993

7

8

Millal ja kus ilmus
Balthasar Russowi
“Liivimaa provintsi
kroonika”?

1578 Rostockis, samal aastal veel teinegi kordustrükk ja 3.
trükk 1584

Lauri Vahtre “eesti kultuuri ajalugu”

Millal tuli teater
Eestisse?

Kirjalik allikas esimesest teatrietendusest pärineb aastast
1529, kui Tallinna raekoja kodanikesaalis esitasid linnakooli
õpilased ja õpetajad Terentiuse näidendi “Androslanna”.

Entsüklopeediline teatmeteos “Nõukogude
Eesti” 1975;

Sajandeid oli Tallinna raekoda kasutusel ka teatrisaalina,
põhiliselt andsid etendusi rändtrupid Lääne-Euroopast
(Saksamaalt, Hollandist, Skandinaaviast).

Tln. 1993

Jaak Rähesoo “Estonian Theatre” 1999.
Eesti Teatriliidu väljaanne;

Oli ka kohalikke amatöörtruppe, kes andsid etendusi
Mustpeade vennaskonna ja Suurgildi saalides.
17. saj. Hans Jakob Wigandt'i marionettide teater ja Heinrich
Moos´i (tantsumeister ja nooblite noormeeste tantsuõpetaja)
tantsuteater;
Tartus alustati religioosse sisuga näidendite esitamist alates
1595. aastast.

9

Millist osa mängis
August von Kotzebue
Eesti teatrielus ?

Alles 18. sajandi teisel poolel elavnes kohalik teatrielu. Nimelt
asutati 1784. a. Weimarist tulnud August von Kotzebue
(1761-1819) initsiatiivil saksa harrastusteater (Revaler
Liebhaber-Theater) , mille lavalt võis esmakordselt kuulda ka
eesti keelt, teenijate suust (1789.a.) ja mis avaldas positiivset
mõju eestikeelse teatri tekkele ja arengule.
Kotzebue asutas teatritrupi, kirjutas ise näidendeid ja lavastas
siin ka Euroopa menukaid melodraamasid ja farsse. Lahkus
Eestist 1791, oli hiljem teatridirektoriks Viinis ja Peterburis.
1809. a. sai teater ruumid Laiale tänavale – praeguse
nukuteatri asukohale – ja muutus kutseliseks. Sada aastat
hiljem ehitas saksa teater uue juugendstiilis hoone Pärnu
maanteele – praegune Eesti Draamateater (valmis 1910,
Peterburi arhitektid Nikolai Vassiljev ja Aleksei Bubõr).

Entsüklopeediline teatmeteos “Nõukogude
Eesti” 1975;
Jaak Rähesoo “Estonian Theatre” 1999.
Eesti Teatriliidu väljaanne;

10

11

12

Mis ajast pärinevad
laulu- ja mänguseltsid,
millest kasvas välja Eesti
rahvusteater?

Huvi näitemängude vastu sai inspiratsiooni ärkamisaja
vabadusliikumisest. Asutati seltse: Tallinnas Estonia selts
1865, Tartus Vanemuise lauluselts 1865.
Näitemänguharrastus levis kiiresti ka teistesse linnadesse –
teatriõhtud toimusid peale Tallinna ja Tartu ka Pärnus,
Viljandis, Kuressaares jm.

Entsüklopeediline teatmeteos “Nõukogude
Eesti” 1975;

Millist aastat võime
lugeda meie rahvusliku
teatri sünniaastaks?
Keda selle rajajaks?

Eesti rahvusliku teatri sünniaastaks loetakse aastat 1870, kui
Lydia Koidula (1843-1886), meie rahvusteatri rajaja, lavastas
Vanemuise seltsi hoones Tartus jaanipäeval, 24. juunil oma
algupärase näidendi “Saaremaa onupoeg”.

Entsüklopeediline teatmeteos “Nõukogude
Eesti” 1975;

Millal tekkisid esimesed
Eesti kutselised teatrid?

Kutselised teatrid tekkisid 20. sajandi algul: Estonia Tallinnas
1906 ja Vanemuine Tartus samal aastal, Endla Pärnus 1911.

Sama

Jaak Rähesoo “Estonian Theatre” 1999.
Eesti Teatriliidu väljaanne;

Jaak Rähesoo “Estonian Theatre” 1999.
Eesti Teatriliidu väljaanne;

Kõik kolm ehitasid ka juugendstiilis uhked teatrihooned,
millest säilinud ainult Estonia teater (valmis 1913, Soome
arhitektid Armas Lindgren ja Wivi Lönn)

13

14

Kino ajaloo algus
Tallinnas on ...?

Millal tekkisid Tallinnas
esimesed
kollektsioonid,
millest kasvasid
välja hilisemad
muuseumid?

1896. a. esimesed liikuvad pildid; 1904 rändkino; 1907
esimene kino;

ENE ja EE; koguteos "Estonia"

Esimene eestlasest filmitegija J. Pääsuke
1802 J. Burchardi kollektsioon, mida ta esimest korda
eksponeeris 1822.
1842 Eestimaa Kirjanduse Ühingu kogud ja selle põhjal
1864 Eestimaa Provintsiaalmuuseum.
Vastuseks võib lugeda ka 19. saj. I poolt

EAM Töid ajaloo alalt IV H.Gustavson
"Tallinna
vanimaist apteekidest"

15

Millal toimus Tallinnas
esimene
kunstinäitus?

16

Nimeta 3 kunstnikku, kes
olid Eesti rahvusliku
kunsti
alusepanijateks 19.
sajandi II poolel

17

Mida peab Eesti
Kunstimuuseum oma
sünniajaks?

1788

Eesti Kunstimuuseumi andmetel

Johann Köler, August Weizenberg, Amandus Adamson

Lühientsüklopeedia 1979

Hiljem järgnesid vennad Kristjan ja Paul Raud, Ants Laikmaa
jt.

Eesti Kunstimuuseumi materjalid
L.Vahtre “Eesti kultuuri ajalugu”
Tln. 1993

17. nov. 1919. a. loodi Tallinnas Eesti Muuseumi Ühing

Eesti kunstimuuseumi materjalid

18

Mis aega võib pidada
eesti spordi
sünniajaks?

19

Millal tuli Eestimaale
esimene
olümpiamedal?

19.saj. lõpp. 1870.a. oli võimlemine lülitatud eesti
rahvakoolide õppeplaani. 1890. alustas tegevust Eestile
kuulsust toonud maadleja Georg Lurich

L. Vahtre “Eesti kultuuri ajalugu” Tln.1993

1912 Martin Klein maadluses hõbe Stockholmi mängudel
Alfred Asikaise vastu. Ta on kantud Guinnessi rekordite
raamatusse kui kõige pikema maadlusmatši võitja
olümpiamängudel (11:40) Kullaheitlusse teda ei lastud, sest
keha oli üleni vermetes.

ibid

20

Kus ja millal toimusid
Tallinnas „Esimesed
Olümpiamängud“?

„Esimesed Olümpiamängud ehk ülemaalised
võistlusvõimlemised kerges atleetikas“ toimusid 1911.a.
praeguse Viru hotelli kohal. Selle maatüki oli linnale muu vara
hulgas sotsiaalhoolekandeks pärandanud raehärra Julius
Gonsior 1865.a. 1889. a.-st üüris seda laulu-ja mänguselts
„Lootus“, 1922.a.-st spordiselts „Kalev“.

“Ununenud Tallinn“, V.Vende. 1990.

21

Millal peeti Eestis
esimene avalik
jalgpallivõistlus?

1908 (inglise meremeeste eeskuju järgides)

L. Vahtre “Eesti kultuuri ajalugu” Tln.1993

06. juunil 1909 kohtusid Merkuur ja Meteor

Eesti Jalgpalliliit

Millal alustab tegevust
eestikeelne ülikool?

1. detsember 1919 läks Tartu Alma Mater üle eestikeelsele
õppele.

„Eesti ajalugu“ S. Vahtre, 1994

Mis aastal asfalteeritakse
Tallinnas esmakordselt
tänavaid?

1926. suvel

“Eesti ajalugu“ S. Vahtre, 1994

22
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24

Nimeta Tallinna
miljööväärtuslikud
piirkonnad.

1. Kalamaja
2. Pelgulinn
3. Veerenni-Herne-Magasini ja Õilme tänavate vaheline
piirkond
4. Nõmme
5. Kassisaba
6. Süda-Tatari kvartal
7. Kadriorg
8. Rotermanni kvartal

25
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Mida tead soolalao
omanikust?

Nimeta Rotermanni
soolalao valmimise aeg
ja projekteerija.

Christian Barthold Rotermann (1840-1912)
Oli oma aja nimekamaid suurtööstureid. Tema vanaisa oli
Paides kullasepp, isa käsitöölisest mütsimeister, kes 1828.
asutas Tallinnas kaubahoovi ´Chr. Rotermann`. Tegemist
seega Chr. Rotermannide dünastia 3. põlve esindajaga .

Eesti Arhitektuurimuuseumi voldik
Rotermanni soolalao kohta.

1908. baltisaksa insener Ernst Boustedt.
1996. a. Avati restaureeritud (arh.büroo Urbel & Peil) hoones
Arhitektuuri- ja kunstikeskus.

Ibid
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Millised tööstused olid
esindatud Rotermanni
kvartalis?

Kaubahoov alustas tegutsemist ehitustarvete valmistaja,
-sisse- ja väljavedajana; 1830 puidutehas,, tärklise- ja
piiritusepuhastusvabrik, jahutööstus, leivavabrik,
külmhoone.

Ibid

Oma 1861. a. Tallinna 1. auruveski Maarjamäel tõi
Rotermann-seenior 1869 siia üle.
Rotermann-juunior suurendas raua-ja puidutööstust, 1879
ehitas aurusae hoone,
1887 makaronivabriku, siis viljaveski, leivatehase.
Rotermann-juuniori poeg lisas toore lina puhastusvabriku.
(Suri Rootsis)
AS Rotermanni tehased lõpetas tegevuse 1. septembril 1939.

28
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Tähtsamad
tööstusettevõtted 19. saj.
lõpul, 20.saj.algul

- Tselluloosi- ja paberivabrik 1826. Hooned 20 saj.algus
- Rotermanni vabrikud 1830. Hooned 1888 - 1912.
- Grünwaldt´i nahavabrik. 1877 Hooned 20 saj.algus. Maakri
tn.19 ja 21 Jacques Rosenbaum 1909. Juugend- stiil
maneristlike vormidega.
- Lutheri Vineeri-ja Mööblivabrik 1897. Hooned 1912.
Kuulsaim hoone on rahvamaja 1905(arh.Lindgren,Saarinen,
Geselius)
- Balti puuvillavabrik. 1900. Kopli.
- Vene-Balti laevaremonditehas. 1912-1917

Millal toimus
18.sept. 1939 – mai 1940 lahkus 14 000 baltisakslast. 1934
baltisakslaste kodumaale loendati Eestis 16 346 baltisakslast
ümberasumine ja kui
Veebr. 1941, järelümberasumise käigus 3000 baltisakslast +
palju inimesi lahkub?
4000 eestlast, kes suudavad tõestada oma saksa päritolu.

„Eesti ajalugu“ S. Vahtre, 1994
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Milline otstarve oli
praegusel Tornide
väljakul 1896- 1929.a.?

Krunt eraldati põllumajandusnäituste korraldamiseks. Rajati
mitmeid puust paviljone, mis näitustevahelisel ajal toimisid
meelelahutuslike asutustena (rändkinod, isegi „skating
rink“- rulluisutamise paviljon). Peapaviljonis asunud kino
kuulus 1920. aastatel eesti filmientusiastide asutatud OÜ
„Estonia Film“ile. Seal toimusid enamuse selleaegsete eesti
mängu- ja dokumentaalfilmide esilinastused.

“Ununenud Tallinn“, V.Vende. 1990.

!930.aastal kolis näituseväljak praegusele asukohale Pirita
teel.
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Millise tunnustuse saab
Eesti 1867. a Pariisi
maailmanäituselt?

Eestisse tuleb 2 kuldraha:


Sindi kalevivabriku toodangu eest.



Tori hobusekasvatuse täku eest.

Ibid.

Millal avatakse ametlikult
Balti raudtee?

1870. aastal. Sõit Tallinnast Peterburgi (umbes 400 km) kestis
siis 11 tundi ja 43 minutit).

“Eesti ajalugu“, S. Vahtre. 1994.

Kes ja millal saab
esimeseks eestlasest
linnapeaks Tallinnas?

1906. a. Insener Voldemar Lender, kes püsib sellel kohal
kuni 1913. a., mil linnapeaks saab Jaan Poska.

„Eesti ajalugu“ S.Vahtre. 1994

NB! 1904.dets võidab Tallinnas linnavalitsuse valimised eestivene uuendusmeelne valimiskoalitsioon. 60 linnavolinikust on
38 eestlased. Linnavalitsuse eesotsa saab siis linnapea Erast
Hiatsintov (Giatsintov) ja abi Konstantin Päts.
NB! Esimene eestlasest linnapea Eestis valitakse Valgas
1901.a. (kaupmees-proviisor Märtson)
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Kes ja millal projekteeris
linnavalitsuse hoone
Vabaduse väljakul?

Robert Natus, 1929 -1931.
Eesti Kindlustuse Seltsi hooneks, + restoran, + korterid.
Põhja-saksa tellisekspressionism. Fassaadil Jaan Koorti
rahvariietes laternahoidjad.

“20th Century Architecture in Tallinn“ ed.
Karin Hallas, The museum of Estonian
Architecture
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Too 5 näidet Tallinna
parimate
funktsionalismiperioodi
ehitiste kohta, mis ajast
need on ja kes on
arhitektid?

Kunstihoone Vabaduse väljakul – Soans & Kuusik 1934.
Koolimajad 1930-ndate teisest poolest: Prantsuse lütseum,
Lasnamäe algkool ja end. Lenderi gümnaasium (kõik
Johanson) + elamu Toompuiestee 6 .
Polütehnikumi hoone Pärnu mnt 57 – Kotli & Küttner 1938.
Tehas Rauaniit – Habermann 1932.
Pärnulikus villalaadis endine jõuka töösturi van Jungi villa
Roosikrantsi 4B - Siinmaa 1932.
Tööstur Kersoni villa Nõmmel Nurme 40 – Kuusik 1938.
Uue Tare asum Vaarika ja Maasika tänaval Lillekülas –
Volberg, Lohk, Kuusik, Jacoby 1932

36

Too 3 näidet stalinistliku
klassitsismiperioodi
arhitektuuri kohta
Tallinnas.

Laevastiku Ohvitseride maja (praegune Vene Kultuuri keskus)
1954 Kuznetsov.
Dvigateli tehase töötajate torniga elamu (nn. Stalini hammas
või sõrm) Tartu mnt. nurgal, Vlassov 1954.
Tehnikakõrgkool (end. Mäetehnikum) Pärnu mnt 62 – Serlin
1953.
Kino Sõprus 1955 – Tarvas &Volberg (rahvuslike
elementidega)
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Millal ehitati ja mille
poolest väärivad
äramärkimist
vesilennukite angaarid
Tallinna sadama
piikonnas?

1916-1917, taani arhitektide Christiani ja Nielsen
projekteeritud rajatised Peeter Suure Merekindluse jaoks
enne I Maailmasõda. Unikaalne insenerilahendus, üks
esimesi kaarbetoon ehitisi maailmas. (Eng. long-span shell
construction covered by reinforced concrete domes)

“20th Century Architecture in Tallinn“ ed.
Karin Hallas, The museum of Estonian
Architecture

38

Nimeta vähemalt 8
Tallinna teatrit?

39

Milliseid objekte
projekteeris Raine Karp?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cabaret Rhizome (loodud 2009), Kaarli pst. 9
Eesti Nuku- ja Noorsooteater (asut. 1952), Lai tn. 1
Fine 5 Tantsuteater (loodud 1992), Lai tn. 9
Pärimusteater LOOMINE (asut. 2004), Vene tn 6
R.A.A.A.M (loodud 2000), Süda 8-7a
Teater NO99 (alustas tegevust 2005), Sakala 3
Teoteater (alates 1991), Vana-Kalamaja 9a
Vana Baskini Teater (moodustati 2005), Tartu mnt.
55/59
9. VAT Teater (asut. 1987), Tõnismägi 2
10.
Eesti Draamateater (asutati ümber sihtasutuseks
2003), Pärnu mnt. 5
11.
Estonia (asut. 1906), Estonia pst. 4
12.
Salong-Teater (asut. 1994), kaasaegne
„rändteater“
13.
Tallinna Linnateater (asut. 1965), Lai tn. 23
14.
Theatrum (asut. 1994), Vene tn. 14
15.
Vene Teater (avati 1948), Vabaduse väljak 5
16.
Von krahli Teater (alustas 1992), Rataskaevu tn.
10

1. Välisministeeriumi hoone 1968, nn International style.
Endine EKP KK hoone
2. Linnahall 1980, Raine Karp/Riina Altmäe. Hoonet tunnustati
1983 INTERARC biennaalil Grand Prix`ga ja UIA presidendi
kuldmedaliga.
3. Sakala Kultuurikeskus 1985. Lammutati 2008, sailinud
ainult torn. Praegusel kohal vaba-ajakeskus Solaris ja Nokia
Kontserdimaja, arh. Raivo Puusepp
4. Rahvusraamatukogu 1984-1992. Projekteeritud 1000
lugeja ja 5 miljoni raamatu jaoks
5. Tallinna Postimaja 1980.

www.teater.ee

“20th Century Architecture in Tallinn“ ed.
Karin Hallas, The museum of Estonian
Architecture
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Mida oskad rääkida
Vabadussõja
võidusamba kohta?

Vabadussõja võidusammas avati 23. juunil 2009. Selle
kaudu avaldab Eesti rahvas austust ja tunnustust kõigile
neile, kes on pidanud võitlust Eesti vabaduse ja iseseisvuse
nimel.

http://et.wikipedia.org/wiki/Vabaduss
%C3%B5ja_v%C3%B5idusammas

Sammas on 23,5 meetri kõrgune ja koosneb 143 klaasplokist.
Projekti autorid on Rainer Sternfeld, Andri Laidre, Kadri Kihi ja
Anto Savi.
Millal ehitati ja mis
ehitusstiili iseloomustab
hoone Pikk tn.19 (Vene
saatkond)?

Ehitatud 18.saj. lõpuaastatel ja on üks stiilsemaid
varaklassitsistlikke elamuid Tallinnas.

Eesti arhitektuur. Tallinn 1993

Millal omandas endise
Kanuti Gildi hoone Pikal
tänaval praeguse
väljanägemise?

Ühise historitsistliku fassaadiga hõlmati 3 hoonet 1860.
keskel.

ibid
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Millal, mis stiilis ja kes
projekteeris hoone Pikk
tn. 18 (Draakoni Galerii)?

1910, Jacques Rosenbaum, Riias õppinud baltisakslane.
Pika tn poolne fassaad juugendlik, Pühavaimu tn. pool
uusrenessansslik. (Art Nouveau)

Eesti arhitektuur. Tallinn 1993
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Millal ja kes projekteeris
hooned Maakri tn. 19 ja
21?

1908-1909, Jacques Rosenbaum, insener Ernst Boustedt,
skulptor A.Volz põhja-saksa neorenessanss elementidega
juugend-stiilis, maneristlike vormidega mängimine omane
20.saj alguse historitsismile.

Kes on Pärnu mnt. 10
projekti autor?

Eliel Saarinen, 1911-1912 projekteeritud Eesti Krediitpanga
hooneks, nn. „Warenhausstil“= business cum apartment
building.

41
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ibid.

ibid
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Nimeta vähemalt 3
kuulsate soome
arhitektide poolt Tallinna
projekteeritud hoonet.
Mis ajast need on?

Eliel Saarinen, 1911-1912 projekteeritud Eesti Krediitpanga
hoone, praegu Saarineni maja, teostamata jäänud Raekoda
1912 praeguse Viru hotelli kohal ja uue Raekoja platsi
kavand.
Lönn & Lindgren Estonia teater 1913.
Gesellius, Lindgren & Saarinen – Lutheri vabriku klubi
1905, Lindgren – üürimaja Roosikrantsi 10 (1912).
Pekka Vapaavuori KUMU 2006.

47

48

49

Millal ehitati Toompea
1920-1922, Herbert Johansoni ja Eugen Habermanni
lossi Parlamendihoone ja projekt, fassaad
mille poolest on see
20.-te aastate traditsionalism sobib ajaloolisse konteksti,
unikaalne?
lisaks viited rahvusromantismile. Kulminatsioon saabub
istungite saalis, mis on teadaolevalt maailmas ainuke
ekspressionistlik parlamendisaal.
Mille poolest vajaks
märkimist Pärnu mnt. ja
Roosikrantsi tn
nurgamaja?

Arhitekt Rober Natuse stiilipuhas Põhja-Saksa
tellisekspressionismi näide 1935-1936, otseselt
inspireeritud Hamburgis asuva Tsiili maja arhitektuurilisest
lahendusest. (arh.Fritz Höger).

Nimeta Tallinna
kuulsaimad Põhja-Saksa
telliseekspressionismistiilis maja. Kes on
autor?

Endine EKA-maja, praegune linnavalitsuse hoone 1931 ja
Pärnu mnt. ja Roosikrantsi tn nurgamaja 1936 Robert Natus

Mis ajal projekteeriti
Maarjamäe Memoriaal?

ibid

Ibid

Tallinna XX sajandi arhitektuurijuht

Endise saksa sõjaväekalmistu kohale
1959-1960, arhitekt Mart Port, skulptor Lembit Tolli 35m
obelisk 1918. Jääretke auks,
1966-1975 Allan Murdmaa, Peep Jänes et al, teine etapp.

Eesti arhitektuur. Tallinn 1993
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Nimeta 5 sinu meelest
parimat uut hoonet 19902000-ndatest aastatest.
Kes need projekteeris?

Metodisti kirik Narva mnt. 51, 1994-2000.
Radissoni Hotell, 1999. Künnapu & Padrik.

Arhitektuurimuuseumi kataloog näituselt
XXI saj. arhitektuur

SEB panga peahoone 1999 Puusepp.
end. Sampo, nüüdne Danske pank Narva mnt.11 – Jüri Okas,
M. Lõoke.
Panga- ja büroohoone, end. EVEA pank Pronksi 19, Künnapu
1998.
Pirita uus kloostrihoone – Luhse & Tuhal 2001.
Fahle maja - Andrus Kõresaar ja Raivo Kotov 2006.
Okupatsioonide muuseum - Vallner ja Peil 2003..
Rotermanni kvartali uued ehitised ja vanade ümberehitused –
arhitektibürood KOKO, Kosmos, Alver & Trummal ning Teigar
& Sova. 2004 - 2008
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Kes projekteeris KUMU?

1993-1994 toimus avalik rahvusvaheline arhitektuurivõistlus.
Osales arhitekte 10 riigist. Kokku laekus 233 võistlustööd.
Võitis Soome arhitekt Pekka Vapaavuori

Tallinnas toimuvad
traditsioonilised
kultuuriüritused:

- Rahvusvaheline mitmevõistlus kergejõustikus Reval Hotels
Cup
(jaanuar-veebruar)
- Rahvusvaheline jazzmuusika festival Jazzkaaar (aprill)
- Rahvusvaheline Koorifestival (aprill)
- Vanalinnapäevad (juuni)
- Õllesummer (juuli)
- Rahvusvaheline Orelifestival (august)
- Rahvusvaheline uue muusika festival NYYD (oktoober)
- Rahvusvaheline ratsashow Tallinn International Horse

Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus

Show (oktoober)
- Pimedate Ööde Filmifestival PÖFF (detsember)
53

Mida tead eesti
raadioringhäälingu
ajaloost?

Esimene raadiotelegraafijaam sidepidamiseks Tallinnas 1908.

Entsüklopeedia Tallinn

Oü Raadio-Ringhääling alustas proovisaadetega 1926,
aasta lõpus juba regulaarsaated eetris.
Esimene reportaaz eetris 1928, Felix Moor

Millal valmisid vana ja
uus Raadiomaja ja
telemaja?

1945 ja 1970 ja 1964

Entsüklopeedia Tallinn
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Mida tead televisiooni
ajaloost Eestis?

Sõna “television” tuli Eestis kasutusele 1926. Eesti kuulub 20
esimese riigi hulka, kes on saanud oma rahvusliku
televisiooni. Esimene saade väljastati 1955.

Entsüklopeedia Tallinn
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Mida tead rääkida
Tallinna esmamainimise
kohta 1154?

Miks ei tähistanud Tallinn 2014. aastal oma 860 aastapäeva?
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X. SOTSIAALVALDKOND JA STATISTIKA küsimused nr. 1- 38

Nr

1

2

Küsimus

Vastus

Rahvaarv Eestis?

Seisuga 01.01.2015 oli Eestis 1 312 252 elanikku

Milline on loomulik iive
Eestis?

Loomulik iive on viimastel aastatel olnud negatiivne. Viimati oli
Eestis positiivne iive 2010. aastal. Statistikaameti andmetel
sündis 2013. aastal 13 531 inimest ning suri 15 244, seega oli
2013.a. loomulik iive 1713 inimesega miinuses.

(sünd miinus surm 1000
elaniku kohta)

Allikas

Loomuliku iibe kordaja -1,30
Eestlaste iive oli 2008-2012 positiivne, aga 2013.a oli
negatiivne (-400).

3

4

5

Kuidas jaguneb rahvastik 69% - eestlased,
rahvuse järgi?
25% - venelased,
2% - ukrainlased,
1% - valgevenelased,
1% - soomlased,
1 % - muud rahvused
Mis ema vanusegrupis
sünnib enim lapsi?

Sünnitaja keskmine vanus on 29.a.

Keskmine eluiga

Naised 81,3; mehed 72,7

http://www.stat.ee/34276

Suurimad
surmapõhjused

Südame-veresoonkonna haigused, pahaloomulised kasvajad.

http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Database/Rahvastik/databasetre
e.asp

26-29 a.

6

Enesetappude arvu
tendents

Langev. 100000 elaniku kohta 2011.a. 16,3 (sh mehed 31,7,
naised 5,4) Meeste arv alati suurem.
EL keskmine 11,67.

http://www.stat.ee/57204

7

Milline on Eesti
haldusjaotus?

Eestis on 215 kohaliku omavalitsuse üksust: 185 valda ja 30
linna. Maakondi on 15.

https://www.eesti.ee/est/teemad/riik/eesti_va
bariik_2/uldandmed

8

Kui suur on rahvaarv
Tallinnas?

01. veebruari 2015 seisuga 434 810 elanikku

Rahvastiku koosseis

Mehed 46%
Naised 54%

Abielude ja lahutuste arv
1000 elaniku kohta

Abielud 4,6
Lahutused 2,4

Rahvastiku paiknemine

Linnades 68%
Harju mk 43%

12

Tööealine elanikkond
Eestis (15- 64)

2014 IV kvartalis. aastal oli 15-64 aastasest elanikkonnast
hõivatuid 63% kogu tööealisest elanikkonnast.

13

Keskmine brutopalk
kuus

2014 III kvartal 977 eur

14

Kõrgeim brutopalk
tegevusala järgi

1. Info ja side
2. Finants- ja kindlustustegevus
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Miinimumpalk tunnis /
kuus

Tunnipalga alammäär 2,34 eur ja kuupalga alammäär
täistööaja korral 390 eur.

9

10

11

Eurostat

http://www.stat.ee/13080
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Töötuse määr

2014 oli 7,4%
Töötukassa andmetel seisuga 31.12.2014 oli registreeritud
töötute arv 27597, mis moodustab 4,3% 16 a kuni
pensioniealisest tööjõust. Aasta keskmine registreeritud
töötus oli 4,6%.

Töötuskindlustus

Töötuskindlustusmakse aastatel 2015-2018 on tööandjal
0,8% ja töövõtjal (kindlustatul) 1,6% töötasult.

VV määrus „Töötuskindlustusmakse määrad
2015-2018”

Esimesed 100 töötuks olemise päeva makstakse
töötuskindlustushüvitist 50% töötaja varasemast töötasust.
Alates 101.-360.päevani 40% töötaja varasemast töötasust.

https://www.riigiteataja.ee/akt/1280920140
02

Hüvitist makstakse:
- kuni 180 kalendripäeva, kui kindlustusstaaź
on lühem kui 5 aastat
- kuni 270 kalendripäeva, kui kindlustusstaaź
on 5 kuni 10 aastat
- kuni 360 kalendripäeva, kui kindlustusstaaź
on 10 aastat ja enam
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Pensionäride osakaal
rahvastikus

Keskmine
vanaduspension

Töötuskindlustuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/1160420140
29?leiaKehtiv#para1

Pensionäride hulka kuuluvad vanaduspensionärid,
töövõimetuspensionärid ja rahvapensioni saajad.

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/201
3a-pens/

Seisuga 01.01.2014 pensionäride arv rahvastikus 31,1%
(vanaduspensionäre oli rahvastikus 22,8%)

http://www.stat.ee/58094

Pensionäride arv oli Eestis 411146 (sh vanaduspensionäre
300047).
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http://www.stat.ee/13080

Keskmine vanaduspension 2014.a. 374 eur

Statistikaameti väljaanne „Arve - fakte 2014”
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Tulumaks Eestis

Residendist füüsilised isikud maksavad tulumaksu kogu
Tulumaksuseadus
Eestis ja välismaal teenitud tulult. Seadusega on
https://www.riigiteataja.ee/akt/1110720140
maksustatavat tulu on lubatud vähendada seadusega lubatud 23#para1
mahaarvamistega (maksuvaba tulu, töötuskindlusmakse,
kogumispensioni makse, piiratud summas koolitus- ja
eluasemelaenu intressid )
Maksustamisperiood on aasta ja maksuvaba tulu 2015. aastal
1848 eurot ning maksumäär 20%
Residendendist juriidilised isikud maksavad tulumaksu
jaotatud kasumilt, tehtud kingitustelt, annetustelt,
vastuvõtukuludelt ja ettevõtlusega mitteseotud kuludelt.
Maksumäär on 2015.a samuti 20%.
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Sotsiaalmaks ja
ravikindlustusmaks
Eestis

Tööandjad maksavad 33% töötaja palgast sotsiaalmaksuks,
millest 13% läheb ravikindlustuseks ja 20% praeguste
pensionäride pensionideks.

Sotsiaalmaksuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/1110720140
25?leiaKehtiv

Kogumispension

Kogumispensioniga liitumine on vabatahtlik enne 1983. aastat
sündinud inimestele. 1983. aastal ja hiljem sündinud
inimestele on liitumine kohustuslik. Töötav inimene kogub
enda pensioni ise, makstes oma brutopalgast 2%
pensionifondi. Riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava
33% sotsiaalmaksu arvelt 4%.

http://www.pensionikeskus.ee/?id=589

Käibemaks Eestis

Käibemaksu üldine määr on 20%.
Käibemaksu alandatud määr 9%

Käibemaksuseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/1251020120
17?leiaKehtiv

Keskmine
maksukoormus Eestis

2014.aastal oli 32,1% SKP-st

Eurostati ja Euroopa Komisjoni kogumik
„Taxation trends in the European Union
2014”

Rahandusministeeriumi andmeil on 2015.a prognoositav
keskmine maksukoormus 32,7%

http://www.fin.ee/riigieelarve-2015
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Leibkonna kulutuste
struktuur

Leibkonna keskmised kulutused:

Tarbijahinnaindeks

Tarbijahinnaindeksi muutus
jaanuaris 2015 võrreldes detsembriga 2014 oli -0,4%

http://www.stat.ee/pressiteated

Riigieelarve maht 2015

2015. a riigieelarve maht on 8,477 miljardit eurot.

2015.a riigieelarve seadus

28% toit
17% eluase
11% transport
järgnesid:
rõivad, jalatsid
kaubad, teenused
tervishoid
vaba aeg

http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Database/Sotsiaalelu/08Leibkon
nad/08Leibkonnad.asp

https://www.riigiteataja.ee/akt/1291220140
79
SKP elaniku kohta

2013.a oli SKP elaniku kohta 13800 eurot (EL keskmine
25700 eurot, Soome 35600, Saksamaa 33300, Läti 11600,
Leedu 11700).

http://ec.europa.eu/eurostat

2013.a ostujõustandardi (PPS) järgi on SKP elaniku kohta 71
(EL keskmine 100, Soome 115, Saksamaa 123, Läti 64,
Leedu 71)
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Välisvõla osatähtsus
SKP-s

Seisuga 31.12.2013 oli SKP 18,7 miljardit eurot.
Koguvälisvõlg 17,5 miljardit (suhe SKP-sse 93,6%),
netovälisvõlg -4,9% (ligi 1 miljard eurot )
Valitsussektori võla suhe SKP-sse oli 7,7%
Eesti Panga andmetel oli Eesti välisvõlg 2014.a III kv lõpus
19 miljardit eurot.

Eesti Panga väljanne „Maksebilansi
aastaraamat 2013”
http://www.eestipank.ee/publikatsioon/ma
ksebilansi-aastaraamat/2013/eestimaksebilansi-aastaraamat-2013
http://www.eestipank.ee/statistika
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Välismaised
otseinvesteeringud ja

2012 lõpul 14,3 miljardit eurot. Suurimad investeerijad Rootsi
ja Soome.

väliskaubanduse
põhinäitajad

2013.a eksport 12,3 ja import 13,6 miljardit eurot (võrreldes
2012.a vähenemine 2%)

Statistika aastaraamat 2014

Eksport: masinad ja seadmed 28%, mineraalsed tooted
(bensiin, põlevkivi, elekter) 11%, põllumaj.tooted 10%. Riigid:
Rootsi 17%, Soome 16%, Venemaa 11%. Kokku EL 71%
Import: masinad ja seadmed 28%, mineraalsed tooted 13%,
põllumaj.tooted 11%. Riigid: Soome 15%, Saksamaa 11%,
Rootsi 10%, Läti 10%. Kokku EL 83%
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Majanduskasv Eestis

2014. aastal oli majanduskasv 1,8%

http://www.stat.ee/pressiteated

Turismi osakaal SKP-st

Turism moodustab koos kaudsete mõjudega SKP-st 7% ja
teenuste ekspordis 29% (veebruar 2015)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

01.01. – uusaasta

Pühade ja tähtpäevade seadus

Riigipühad Eestis.
Nimeta 10.

24.02- iseseisvuspäev
Suur reede (liikuv püha)
Ülestõusmispühade 1. püha (liikuv püha)
1.05 – kevadpüha
Nelipühade 1. püha (liikuv)
23.06 – võidupüha
24.06 – jaanipäev
20.08 – taasiseseisvumispäev
24.12 - jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha

https://www.mkm.ee/et/tegevusedeesmargid/turism

https://www.riigiteataja.ee/akt/898484?
leiaKehtiv

34

Lipupäevad Eestis

Eesti lipu seaduse (alates 14.06.2014) järgi on Eestis
järgmised lipupäevad:

Eesti lipu seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/1090320110
08?leiaKehtiv

3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev;
2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev;
14. märts – emakeelepäev;
maikuu teine pühapäev – emadepäev;
9. mai – Euroopa päev;
4. juuni – Eesti lipu päev;
14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna);
23. juuni – võidupüha;
24. juuni – jaanipäev;
20. august – taasiseseisvumispäev;
oktoobrikuu kolmas laupäev - hõimupäev
1. september – teadmistepäev;
novembrikuu teine pühapäev – isadepäev;
Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päev,
rahvahääletuse toimumise päev ja Euroopa Parlamendi
valimise päev.
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Kohustuslikud
lipupäevad Eestis?

24. veebruar
23. juuni
20. august

Eesti lipu seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/1040620140
04?leiaKehtiv
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Suuremad konfessioonid
Eestis

Kellele kehtib Eestis
kohustuslik
ajateenistus?

2011 a. rahvaloenduse andmetel 29% elanikonnast pidas end
mingi kindla religioosse traditsiooni järgijaks.
Nendest:
-õigeusklikke 16%
-luterlasi 10%
-katoliiklasi 0,4%
-baptiste 0,4%
-isalmiusulisi 0,14 %
Kaitseväekohustus tekib 17.a meessoost Eesti kodanikule ja
ta kantakse kaitseväekohustuslase registrisse. 17-27.a on
noormees kutsealune aja- või asendusteenistusse astumiseni
või sellest vabastamiseni.
Ajateenistus kestab üldjuhul 8 kuud, erandina 11 kuud.
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Registreeritud
kuritegude arv 1000
elaniku kohta

2013 a 38,8 kuritegu 1000 elaniku kohta (kokku 2013 16686
kuritegu ja 429899 elanikku

http://www.stat.ee/65351&parent_id=3278
4
http://www.stat.ee/sab-uuendus?
db_update_id=14122

Kaitseresursside Amet
http://www.kra.ee/ajateenistus/ajateenistu
sest
Kaitseväeteenistuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/559414?
leiaKehtiv#jg4
http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Database/Sotsiaalelu/databasetr
ee.asp

Sotsiaalvaldkond ja statistika Tallinnas
Nr

Küsimus

Vastus

1

Rahvaarv

01. veebruari 2015 seisuga 434 810 elanikku

http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-elanike-arv

2

Tallinna rahvastiku
osatähtsus Eesti
rahvastikus

01.01.2015 seisuga 33,1 %

http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes

3

Kuidas jaguneb
rahvastik rahvuse järgi?

Seisuga 01.2015:
53,2 % - eestlased,
38,1 % - venelased,
3,4% - ukrainlased,
1,8% - valgevenelased,
0,6% - soomlased,

Ibid

0,3% - juudid
4

Keskmine eluiga

Keskmine oodatav eluiga 2012 Tallinnas 77,65 (naised 81,65
ja mehed 72,81)

5

Registreeritud
kuritegude arv 1000
elaniku kohta

51,5

6

Tallinna rahvastiku
kodakondsus-koosseis?
(seisuga 01.2015)

78% - Eesti,
10% - määratlemata
8% - Venemaa,
1% - Ukraina

7

Loomulik iive Tallinnas

2013 aastal positiivne, 4937 sündi ja 4554 surma.

8

Abielude ja lahutuste arv

2329 abielu ja 1213 abielulahutust

9

15-74-aastased arvuti ja
interneti kasutajad

2014. aastal: 89%

10

Rahuldavas seisukorras
eluruumi pinna ruutmetri
keskmine ostu-müügi
hind

Tallinna korteri ruutmeeter maksis 2015 jaanuaris 1563 eurot

11

Pensionäride osatähtsus
rahvastikus

25% (Eestis 31%)

12

Rahvastiku
kõrgharidustaseme
osatähtsus

Ligi 45% (Eestis 35%), 2013 aastal

13

15-74-aastaste tööjõus
osalemise määr

74% 2013.a.

14

15-64-aastaste elanike
registreeritud töötus

8% 2014.a.

Tallinnas 108512 pensionäri (vanaduspensionärid,
töövõimetuspensionärid, rahvapensioni saajad)

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/2013a
-pens/

http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes

