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KÜLM TAKISTAB 
TÜRSAMÄEL 
TEE EHITAMIST

Türsamäe õliwabriku juhatus 
palkas Narwa tööbörsi kau-
du töölisi Türsamäe wabriku 
tee ehitamise töödele. Kui 
töölised kohale sõitsid ja 
ehitustööga algust tegid, sel-
gus, et äärmiselt külmade il-
made tõttu on wõimatu sü-
gawalt külmunud maapinda 
kaewata; lõhkeaine tarwitu-
sele wõtmine oleks tekita-
nud suurt kulu ja töö pro-
duktiiwsus wähenenud. Piir-
duti waid sellega, maa pu-
hastati kiwidest. Edaspidine 
ehitus lükati edasi kuni eel-
olewa kewadeni, millal maa 
sulamine wõimaldab kawat-
setud töid alustada. Et siiski 
rahuldada inimesi tööga, 
paigutati paarkümmend töö-
list õliwabriku kiwipurustaja 
juurde. Töölised lõhuwad ja 
murrawad jäätunud kiwe 
lahti ja kärutawad purustaja 
juurde. (Põhja Kodu, 9. veeb-
ruar 1940) 

EILSEST KEHTIB ÜHTNE 
HÄDAABINUMBER 112

Eile läks kogu Eesti häirekes-
kuse süsteem üle ühtsele hä-
daabinumbrile 112.

Häirekeskuse Ida keskuse 
juhataja Jaan Varter ütles, et 
nüüdsest saab ühtsel numb-
ril kutsuda kiirabi, päästjaid 
ja politseid. Tema sõnul tä-
hendab uuendus eelkõige 
kvaliteedihüpet abivajajale, 
sest inimest, kes helistab 
abinumbrile, ei suunata 
enam kusagile ümber, kui 
teema puudutab näiteks po-
litseitööd, vaid kõne võetak-
se kohe töösse. "Aasta taga-
si oli veel nii, et kui inimene 
helistas valele numbrile, pa-
luti tal oodata, kuni kõne 
ümber suunatakse, või soo-
vitati helistada õigel numb-
ril," sõnas Varter. (Põhjaran-
nik, 12. veebruar 2015)

AJA LEHT

Pühapäeval, 16. veeb-
ruaril kell 14 toimub Toi-
la seltsimajas kohtu-
mine Katrin Karisma-
ga, kes lubab üritusel 
nii rääkida kui ka laul-
da. Sissepääs on tasu-
ta ja avatud on kohvik. 

TEET KORSTEN
teet@pohjarannik.ee 

Katrin Karisma lubab, et koh-
tumisel ta nii räägib kui ka 
laulab.

Siiani Pipi 
"Eks ma vestlen, minult kü-

sitakse üht, teist ja kolman-
dat. Siis annan väikese kont-
serdi," ütleb Karisma. Tun-
tud näitleja ja laulja kahtlus-
tab, et publik saab olema pi-
gem vanemaealine. "Ajal, mil 
Estonia teatris laulsin − teis-
tes teatrites ka −, domineeri-
sid publiku hulgas eakamad. 
Noor inimene nii kergesti 
teatrisse vahest ei tule. Võib-
olla on see temale ka liiga kal-
lis," arvab ta.

Teatrist kõneldes seostub 
Karisma nimi paljudel Pi-
pi Pikksukaga. "Pipi kuvand 
saadab mind kogu aeg. Väga 
paljud inimesed, kellega olen 
kohtunud, ütlevad: "Teie ole-
te minu lapsepõlve Pipi!" Nii 
ongi − ega ma saa ju öelda, et 
ei ole. Olen seda rolli nii kaua 
esitanud ja siiani laulan kont-
sertidel ühe Pipi-laulu, kui 
nad nii väga paluvad," tunnis-
tab Karisma.

Karisma lõpetas Tallin-
na riikliku konservatooriu-
mi lavakunstikateedri 3. len-
nu 1968. aastal. Samal kur-
susel õppisid meestest Kal-
ju Komissarov, Raivo Trass, 
Jaan Tooming, Peeter Jako-

bi, Enn Klooren, Ago Sal-Sal-
ler, Ago Roo, Andres Ots ja Il-
mar Mikkor ning naistest Ma-
ri Lill, Tiina Kukli, Mari Urb-
soo, Tiiu Randviir ja Helle-
Reet Helenurm. 

Karisma muigab, et ema, 
kes ise polnud üldse näitleja, 
vaid hoopis keemik, käskis tal 
lavakasse minna: "Mine sinna! 
Mine proovi!" Karismaga ves-
teldes selgub, muide, hiljem, 
et ema poolt on ta pärit Nar-
va-Jõesuu kandist ja isa poolt 
Rakvere lähistelt. Seega täis-
virukas!

Tubli ema ja isegi 
vanavanaema 

Mida peab Karisma oma 
senistest saavutustest suuri-
maks? Näitlejanna peab oma 
kõige suuremaks saavutuseks 
seda, et tal on kolm toredat 
täiskasvanud last. Poeg tege-
leb transpordiga, on ettevõt-
ja, vanem tütar on pangandu-
ses ametis ja noorim on Piret 
Krumm, kes on samuti näit-
leja. "See on väga raske elu-
kutse. Hoiatasin küll, aga te-
ma ütles, et võite öelda, mis 
tahate, aga mina õpin näitle-
jaks. Ja läkski ja nii ongi," rää-
gib Karisma.

Näitlejast tütre suurimaks 
saavutuseks laval peab ema 

tema Anita rolli Estonia teat-
ri suveetenduses "West Si-
de Story", mida nägi mullu ja 
näeb ka sel suvel. "Ses rollis 
Piret laulab, tantsib, mängib 
− ja teeb seda kõike suurepä-
raselt. Ja näeb veel väga hea 
välja ka!" pole ema kitsi.

Lisaks tublidele lastele on 
Karismal ka lapselapsed ja 
isegi üks praegu pooleaasta-
ne lapselapselaps. "Lapselap-
selaps tuletab meelde, et vii-
mane veerand on elada. Aga 
tore on mõelda, et elu läheb 
lastes edasi. Ja tahaks veel 
kõike endasse ahmida, kõike 
näha ja kuulda. Ja elu on nii 
ilus, et ainult ela − vaid päi-
kest võiks rohkem olla," rää-
gib vanavanaema.

Karisma mäletab oma esi-
mesi esinemisi Kohtla-Järvel 
ja Jõhvis. "Tore, et Ida-Viru-
maa on saanud kohaks, kus pal-
ju ära tehakse. Ema ikka rää-
kis, et tahaks näha Narva-Jõe-
suud sellisena, nagu see oli en-
ne sõda," meenub Karismale. 

Näitleja ütleb, et talle meel-
divad kohtumised, nagu peagi 
Toilas aset leiab, sest sinna tu-
levad ikka inimesed, kes tun-
nevad tema vastu huvi. "Oo-
tan väga, et neil oleks palju 
küsimusi, sest tean siis, mis 
neid huvitab."

Kunagine kuulsaim Pipi ahmib elu 
täiel rinnal

Katrin Karisma: "Pipi kuvand saadab mind kogu aeg." ERR.EE

13. veebruaril esineb Jõhvi 
kontserdimajas Viini sümfoo-
niline Straussi festivaliorkes-
ter. Tänu Peter Guthi kaasa-
haaravale dirigeerimisele on 
see kontserdielamus, mis so-
bib nii klassikalise muusika 
kogenud austajaile kui ka nei-
le, kes selle muusikaga esi-
mest korda tutvust teevad. 

Peter Guth, keda on ni-
metatud Strausside muusika 
üheks stiilsemaks tänapäeva-
seks esindajaks, on üle maail-
ma tuntud tänu Straussi muu-
sika esitamisele talle omasel 
unikaalsel viisil.

"Nagu Strauss"
Guth haarab muusikute ja 

publiku tähelepanu, dirigee-
rides Johann Straussi stiilis, 
st paralleelselt viiulimängu-
ga. Guth täidab lava liikumise 
ja ruumi huumoriga, muutes 
kunstiliselt sügava muusikali-
se kogemuse samal ajal lõbu-
saks kontserdielamuseks. 

Dirigent Guth külastab 
Eestit teist korda. "Ootan vä-
ga Eesti publikuga taaskohtu-
mist, sest siinse publiku soe 
vastuvõtt on mul eelmisest 
korrast hästi meeles," ütleb 
Guth. Kontserdil tulevad esi-
tamisele tuntud Straussi dü-
nastia, Joseph Lanneri, Carl 
Michael Ziehreri ja Robert 
Stolzi muusikateosed. Kont-
serdil kuuleb ka kuulsat ja ar-
mastatud muusikapala "Ilusal 
sinisel Doonaul". 

Pärast hariduse omanda-
mist Viini muusika- ja esi-
tuskunstide akadeemias õp-
pis Guth kolm aastat koos Da-
vid Oistrahhiga Moskva Tšai-
kovski-nimelises konservatoo-

riumis. 2007. aastal sai Guthist 
esimene külalisdirigent Peter-
buri muusikalise komöödia teat-
ris, kus ta dirigeerib operette ja 
iga-aastaseid galakontserte, mil-
lest võtavad osa maailmakuul-
sad artistid. Pedagoogilises töös 
on ta hinnatud oma viiuliõppe tä-
napäevaste metoodikate pärast 
ning tema muusikaline uuen-
dusmeelsus väljendub ka tema 
kontsertides.

Tuttav aastavahetuse 
kontsertidelt

"Guthi seltsis möödub kaks 
tundi kvaliteetset klassikalist 
muusikat nii kiiresti, et kui tava-
liselt võib publiku seas näha nii 
mõndagi tööpäevast räsitud tuk-
kujat, siis mitte saalis, kus juha-
tab Guth. Kogenud Viini muu-
sika eksperdi ja meelelahutaja 
seltsis on nauditav kontserdiko-
gemus garanteeritud nii koge-
nud klassikalise muusika kõr-
vadele kui ka alles alustavatele 
muusikahuvilistele," ütleb kor-
raldaja.

1978. aastal Peter Guthi asu-
tatud Viini sümfooniline Straussi 
festivaliorkester on eriline, sest 
paljude Viini sümfooniaorkest-
rite seas on kollektiiv üks vähe-
seid, kellel on au juba viimased 
20 aastat anda traditsiooniline 
uusaastakontsert Viini kontser-
dimajas. 

Viini aastavahetuse kontser-
did on ühed oodatumad suur-
sündmused miljonitele muusika-
sõpradele üle maailma. Tänase-
ni esineb rahvusvaheliselt tun-
tud orkester Viini muusika origi-
naalse interpretatsiooniga nime-
kates kontserdisaalides üle maa-
ilma, Euroopast Jaapani, Hiina 
ja Lõuna-Koreani.  (PR)

Jõhvis esineb üks 
stiilsemaid Straussi-
interpreete

Peter Guth haarab muusikute ja publiku tähelepanu, dirigeerides 
Johann Straussi stiilis, st paralleelselt viiulimänguga. 

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA VIENN

Juhul kui teil on probleeme 
unega, siis võib põhjus peitu-
da magamistoa värvivalikus.

Madratsitootja Sealy läbi-
viidud uuringust selgub, et 
magamistoa seinte värv mõ-
jutab meie une kvaliteeti. Tu-
li välja, et kõige halvem valik 
on hall. 

"Kuigi hall on neutraalne 
toon, on sellel värvil emot-
sionaalselt rusuv mõju. Kuigi 
hetketrendid julgustavad ma-
gamistoa seinu halliks värvi-
ma, ei saa me eirata selle vär-
vi psühholoogilist mõju," sõnab 

Magamistoa seinte värv 
mõjutab une kvaliteeti

uneekspert Natalie Armstrong. 
Ekspert lisab, et halvimal juhul 
põhjustavad hallid seinad une-
tust, vahendab countryliving.
com. 

Peale selle tuleb uuringust 
välja, et unele mõjuvad halvas-
ti ka lilla, punane ja pruun värv. 
Armstrong soovitab magamis-
toa seinad värvida hoopis sini-
seks, kuna sellel toonil on rahus-
tav mõju. Kuid ekspert hoiatab 
liiga erksate värvide kasutamise 
eest, sest need stimuleerivad en-
ne magamaminekut aju ega lase 
uinuda. (Postimees.ee)


