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P
resident Kersti 
Kaljulaid tun
nustas seksuaal 
ja koduvägivalla 
 ennetamiseks 
tehtud töö eest 
seitset inimest, 

nende seas Pärnu kauaaegset 
 haridustöötajat Vaike Kukke, kes 
seksuaalselt väärkoheldud ini
meste aitamiseks võttis ette tu
handeid kilomeetreid väldanud 
jalgrattaretke.

President ja justiitsminister 
Maris Lauri tunnustasid juba 
viiendat korda eeskujulikku ja in
nustavat valikut vägivallaenneta
jaid, kes levitavad vajalikku sõna, 
aitavad ohvreid, harivad kolleege 
ja spetsialiste ja toimetavad koha
ti väga konar likul teel sallivama 
ühiskonna poole.

Vaike Kukk on olnud seotud 
peamiselt hariduse, sotsiaalala, 
noorsootöö ja lastekaitsega. Ta on 
olnud mitme tähendusliku projek
ti algataja ja edendaja, olgu siis 
erivajadustega inimeste, alaealis
te õigusrikkujate või lapsena sek
suaalset väärkohtlemist kogenud 

täiskasvanute toetuseks. Näiteks 
algatas ta rattasõidu, mille abil 
püüdis tõmmata tähelepanu lap
sepõlves seksuaalset väärkohtle
mist kogenud täiskasvanute ehk 
ellujääjate vajadustele.

Samaväärselt Kukega tunnus
tas president Kaljulaid vägivallaga 
seotute nõustajat Roman Krõlovi, 

Eesti vanima naiste varjupaiga Tar
tu naiste tugi- ja teabekeskuse juh
ti Pille Tsopp-Paganat, OÜ Verge 
Eesti eestvedajaid Martin Kallavust 
ja Airiin Demiri, Lõuna-Eesti pro
kuröri Toomas Liivat ja sotsiaal
kindlustusameti MARAC-mudeli 
(Multi-Agency Risk Assessment 
Conferences) võrgustikutöö laien

damise projektijuhti Hannaliisa 
Uusmad.

“Kodu- ja seksuaalvägivallast 
räägitakse meie ühiskonnas üha 
rohkem ja oma lugusid jaganud 
kangelased on sellele palju kaasa 
aidanud ja julgustanud teisigi abi 
otsima,” ütles president tunnus
tust üle andes.

“Möödunud aastal oli oluline 
teetähis meie spordimaailmas ava
likuks tulnud juhtumid, kui treene
rid on lapsi väärkohelnud. Ma loo
dan, et see arutelu läheb edasi, sest 
reaktsioonid on olnud seinast sei
na,” rääkis Kaljulaid. Lisades, et on 
organisatsioone, mis on juhtunule 
väga adekvaatselt reageerinud, aga 
endiselt kohtab suhtumist, et “mis 
siis ikka juhtus” või et “see juhtus 
ammu ja muidu on ju tegemist 
ühiskonnas toreda inimese, hea 
treeneriga”.

“Seda enam tänan neid, kes 
on tulnud ja oma loo ära rääki
nud,” sõnas president. “Öeldak
se, et rääkimine on teraapiline. 
Ent kui ühiskondlik vastuvõtt    
on selline, nagu ta meil tihti on  
olnud, siis see kindlasti ohvrit ei 
toeta.”

President rõhutas, et meie   
õigussüsteem ja õigusriik on 
kahtlemata tugev, ja julgustas ini
mesi kohtu poole pöörduma. Aga 
vägivalda pannakse vahel toime 
olukorras, kus ohver ei suuda 
oma seisundi tõttu ise toimuvat 
adekvaatselt hinnata. “See ei ole 
õigustus. Nii tuleb üle käia sea
dusandlus, mis tegeleb vägivalla
ohvritega, et saada täpselt aru    
ja olla kindel, et süsteem ohvrit ei 
taasohvrista,” ütles Kaljulaid.

Riigipea kiitis ajakirjandust, 
kes järjekindlalt näitab meie 
 ühiskonna vähem ilusat paletki. 
“Nende tehtud töö ja räägitud 
lood mõjuvad rohkem kui Euroo
pa riikide statistika, mille järgi 
Eesti on üks vägivaldsemaid koh
ti Euroopas. Ent peame siin para
tamatult vaatama igaühe lapse
põlve, sest ükski inimene ei tule 
siia ilma geneetiliselt pahataht-
liku ega vägivaldsena. See on üks 
vigu, mida ühiskonnas kiputakse 
tegema,” rõhutas president.

Vaike Kukk pälvis vägivallaennetuse 
eest presidendi tunnustuse

Lauri Mutso

 � President Kersti Kaljulaid tunnustas vägivallaennetuse eest Pärnu kauaaegset haridustöötajat Vaike Kukke.
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Muinsuskaitseamet on võtnud 
 ette Eesti muinsuskaitsealade uue 
kaitsekorra koostamise. See toi
ming ootab ees Lihulatki ja prot
sess algab sel nädalal ala inven
tuuri ja esmaste tulemuste tut
vustamisega kohapeal konverent
sil.

Eestis on 12 muinsuskaitseala, 
mille eesmärk on säilitada kohalik 
ehituspärand ja traditsioonid. 
2019. aastast kehtima hakanud 
muinsuskaitseseaduse alusel on 
võetud ette kaitsekorra koosta-
mine kõigi nende alade suhtes. 
Nüüd on järg jõudnud Lihulani.

Kaitsekorra eesmärk on tuua 
senisest paremini esile ala eri pära 
ja pärandi potentsiaali, soodusta
des sedasi kohalikku arengut kul
tuuripärandi kaudu. Seni kehti
vast muinsuskaitseala põhimää
rusest erineb kaitsekord suurema 
täpsuse ja paindlikkuse poolest. 
Kaitsekorraga jagatakse hooned 
kaitsekategooriatesse ja piiran
gud tööde tegemisel hakkavad 
sõltuma konkreetse hoone liigitu
sest, mis ameti teatel tähendab 
paljude majade puhul väiksemaid 
piiranguid ja vähem kooskõlas-
tusi kui seni.

Alustatakse muinsuskaitse
alale jäävate hoonete inventeeri

misest, mida teevad muinsuskait
se taustaga spetsialistid. Toimin
gu käigus määratakse koostöös 
hoonete omanike ja kogukonna
ga majade kaitsekategooriad. 
Korraldatakse ka avalikke arute
lusid ja arvamust on võimalik 
avaldada kirjalikult.

Viis päeva kestev inventeerimi
ne algas Lihulas eile. Väikelinna 
muinsuskaitseala hooneid aitavad 
koos spetsialistidega üle vaadata 
kunstiakadeemia tudengid.

Esmaseid tulemusi ja kait
sekorra koostamise protsessi 
 tutvustav arutelu toimub juba   

28. augustil Lihula mõisa peahoo
nes kogu nädalavahetuse kestva 
konverentsi “Elavad vanalinnad. 
Kultuuripärand ja kestlikud lin
nasüdamed” käigus, kus üle vaate 
annab Triin Talk kunstiakadee
miast. Helle-Triin Hansumäe 
muinsuskaitseametist selgitab 
aga, mis Lihula muinsuskaitsealal 
uue kaitsekorraga täpsemalt 
muutub.

Algas Lihula muinsuskaitseala kaitsekorra loomine
Meelis Kalme

 � Muinsus-
kaitsealasse 
jääb Lihula 
peatänavgi.

Urmas Luik

Kodu- ja seksuaalvägivallast 
räägitakse meie ühiskonnas 
üha rohkem, oma lugusid ja-
ganud kangelased on sellele 
palju kaasa aidanud ja jul-
gustanud teisigi abi otsima.

Kersti Kaljulaid 
Eesti Vabariigi president

LIHULA                                     
MUINSUSKAITSEALA
Lihula muinsuskaitseala hõlmab muinas-
linnuse kohale rajatud piiskopilinnuse ja 
läheduses paiknenud asula ja frantsis-
kaani kloostri ala. Peale linnusevaremete 
on muinsuskaitseala mõjusamad objektid 
Lihula mõisakompleksi kuuluvad hooned, 
luteri ja õigeusu kirik, nõukogudeaegne 
kultuurimaja. Tänavapildis annavad tooni 
ühekorruselised puitelamud, sekka uue-
maid, 20. sajandil rajatud hooneid.

Andmed: muinsuskaitseamet

Ala kaitsekorra eelnõu koos
tamiseks kutsub muinsuskaitse
amet hiljem kokku töörühma, 
 kuhu kuuluvad nii ameti kui 
omavalitsuse esindajad ja sõltu
matud eksperdid.

Järgneb eelnõu avalikusta-
mine, selle kohta saab esitada 
 ettepanekuid ja vastuväiteid. 

Lõplikult kinnitab uue korra 
valitsus.Mailiis Ollino

 � Peale linnusevaremete on Lihula muinsus-
kaitseala mõjusamad objektid Lihula mõisa-
kompleksi kuuluvad hooned, sealhulgas viina-
vabriku varemed.


