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K as panite tähele, et selle aasta suve oodati kohe eriti? Põh-
juseid ei pea kaugelt otsima: kaks aastat koroonavõitlust, 
rekordilised energiahinnad toonud talv, hoopis ohtliku-
maks paigaks muutunud Euroopa, pikalt-pikalt saabunud 

kevadsoojus. Kõik see kokku tekitas inimestes ärevust, ebakindlust ja 
väsimust. Mis võikski pakkuda sellele kõigele paremat leevendust kui 
valgust ja soojust täis  Eestimaa suvi. Ja mis kõige parem – see suvi kes-
tab veel. 

Kuigi pealinn kipub südasuvel olema kuidagi unine ning inimestest 
tühi, ei ole linnaosa tegemised sugugi peatunud. Otsustasime ka sel su-
vel jätkata kuni 18-aastastele lastele ja noortele tasuta sooja lõunasöö-
gi pakkumist, nüüd juba kahel korral nädalas, teisipäeviti ja kolma-
päeviti. Algatus on populaarne ning saanud siira tänu osaliseks. Mai-
nimata ei saa jätta, et kõik söömas käijad paistavad silma viisaka käi-
tumisega: „palun“ ja „aitäh“ on suurepäraselt selged ning prügi ei jää 
maha vedelema kellelgi. Paljudel mustamäelastel on küll kindel koht 
ja traditsioon, kuhu suvel linnast ära sõita, kuid ühelgi üritusel ei ole 
saanud publiku puudumise üle kurta. Kõik meie juubeliaasta suvised 
üritused – põnevad treeningud, hoovikontserdid, lastehommikud – on 
rahva rohked ning väga hästi vastu võetud. Osalejatelt ning publikult 
saadud rohke positiivne tagasiside tähendab korraldajatele palju. Ai-
täh lahkete sõnade eest!

E esootava sügise ees on kõhkluseid-kahtluseid omajagu ning 
küllap see teadmatus ongi ka üheks põhjuseks, miks ini-
mesed püüavad osa saada võimalikult paljudest üritustest. 
Tahetakse kogeda neid kultuurilisi ja meelelahutuslikke 

emotsioone, millest kahel keerulisel koroona-aastal puudu jäi. Mus-
tamäe jätkab ka sügisperioodil juubeliaastale pühendatud huvitavate 
üritustega, loomulikult on valmimas veel mitmed üllatused, mis aita-
vad mõnusat meeleolu luua. Ühe üllatuse aitavad valmistada töökad 
tiivulised mustamäelased, nimelt mesilased, kes nutitarudes Kaja kes-
kuse katusel on hoogsalt toimetanud. Esmane tagasiside meid abista-
valt mesinikult on igati positiivne: mesilaste aktiivsus näitab, et nad on 
hästi kohanenud, ilmaolud samuti soosivad ning üldse tundub Musta-
mäe mesilastele meeltmööda. Ootame esimest meesaaki põnevusega!

Omajagu põnevust pakuvad rahvale mõistagi ka poliitikud Toompeal, 
kes keset suurt suve uue valitsuse kokku panid. Arvestades, et parla-
mendivalimisteni on jäänud veel vaid loetud kuud, siis suure tõenäosu-
sega keskendutakse rohkem kampaania ettevalmistamisele kui suur-
tele sisulistele algatustele. Ja mine tea ehk ongi nii parem, sest praegu-
se parlamendi mandaat on ju üsna lõpujärgus. 

Head mustamäelased! Loodan, et suvi on pakkunud teile kuhjaga 
häid emotsioone ning olete teha saanud just kõike seda, mis plaanisi-
te. Kuna paljude Eesti inimeste jaoks on suve lahutamatuks osaks te-
ha remonti ja toimetada hoolsalt aiamaal toimetada, siis usun, et sai-
te ka sellega suurepäraselt hakkama, et värskelt vär-
vitud seinad annavad toale hoopis parema ilme 
ning omakasvatatud saaki ei jõua ise äragi süüa. 
Kindlasti soovitan aga järele mõelda, kas olete 
ikka leidnud need hetked, et nautida ilusat il-
ma, lugeda, kohvitass kõrval päikese käes, lem-
mikraamatut või tunda paljaste taldade all kuu-
ma liiva. Kas juba jõudsite kokku saada ja juttu 
puhuda nende heade inimestega, keda pole kaua 
näinud? Kas need asjad on juba tehtud, mis 
lastele või lastelastele lubasite, et suvel 
kindlasti ette võtate?  Õnneks veel jõua-
te, see eriti oodatud suvi alles kestab. 

Soovin kõigile palju mõnusaid au-
gustikuised hetki ning pidulikku saa-
buvat taasiseseisvumispäeva. 

Olge hoitud, püsige terved!

JUHTKIRI

Eriti oodatud suvi

Aitame üheskoos!
Kätte on jõudnud augustikuu ning lastega pered hak-
kavad tegema ettevalmistusi uueks kooliaastaks. Nii 
mõnegi pere eelarvesse teevad sellised väljamine-
kud nii arvestatava augu, nii et raha ei pruugi jät-
kuda elementaarsetele olme-  ja hügieenitarvetele, 
milleta tavaliselt ei kujuta tänapäeval elu ette. Sa-
mas on paljudel meist kappidesse kogunenud ja 
seisma jäänud just neid vajalikke asju, mida teistel puudu.

Head mustamäelased, kutsume teid vaatama üle oma ka-
pid ja varud – kas seal on hambaharju, hambapastat, šampoo-
ni, dušigeeli, seepi, niiskeid salvrätte, beebipuudrit ja -kree-
me, mähkmeid, hügieenisidemeid higipulki ja WC-paberit, 
mida te raatsite annetada puudust kannatavatele lastega pe-

redele. Oleme väga tänulikud ka kõigile neile, kes 
ei pea paljuks neid asju spetsiaalselt poest osta. Li-
saks hügieenitoodetele võib loomulikult tuua ka 
koolitarbeid (vihikuid, pliiatseid, pastakaid, värvi-
pabereid, liimipulki jne).

Mustamäe Linnaosa Valitsuse lastekaitsetalitus 
jagab mustamäelaste annetatud asju puudust kan-

natavatele lastega peredele meie linnaosas.
Annetuseks mõeldud esemed saab augustis tuua E 8.15 

– 18, T – N 8.15 – 17 ja R 8.15 – 16 kogumiskastidesse Musta-
mäe Linnaosa Valitsuse fuajees (E. Vilde tee 118). 

Aitame üheskoos!
Mustamäe Linnaosa Valitsus Mustamäe Linnaosa Valitsuse välikontor

Head mustamäelased! 
▶  26. augustil tegutseb linnaosavalitsuse välikontor  

kell 13-14 Mustamäe turul

Tere tulemast!

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Tallinnas on toimetulekutoetuse saajate 
arv käesoleva aasta kuue kuuga enam 
kui kahekordistunud, kasvanud on ka 
toiduabi vajavate inimeste arv. Sarna-
seid murelikke märke on täheldanud 
ka meie sotsiaaltöötajad. Paljud lapsed 
ei saa kodus täisväärtuslikku sooja toi-
tu. Selleks, et kõik lapsed saaksid kord-
ki päevas täisväärtusliku lõuna, hakati 
Eestis 2006. aastast pakkuma põhikoo-
li õpilastele tasuta koolitoitu. Aga mida 
teha siis, kui kooli parajasti pole, kui ei 
saa loota ka koolitoidule, suvevaheaeg 
on aga võrdlemisi pikk?

Selleks, et kõikidel Mustamäe pere-
de lastel oleks sel suvevaheajal võima-
lik saada head tervislikku sooja toitu, 
otsustasid Mustamäe Linnaosa Valitsus 
ning üheksa Mustamäe ja naaberlin-
naosade parimat söögikohta, kes kõik 
osalevad selles projektis tasuta heate-
gevuse eesmärgil, pakkuda kõigile sel-
leks soovi avaldanud lastele kaks kor-
da nädalas tasuta lõunasööki. Esimese-

na liitus eelmisel aastal Mustamäe Lin-
naosa Valitsuse tasuta lõunate heate-
gevuskampaaniaga restoran ARMUDU. 
Ent sel suvel osaleb Mustamäe projek-
tis juba koguni üheksa restorani! Tä-
helepanuväärne on see, et just paljud 
pereväärtusi hindavad pererestoranid 
olid esimeste seas, kes väljendasid soo-
vi Mustamäe lapsi aidata. Paljud neist 
toetasid aktiivselt ka teisi linna heate-
gevusprojekte: pandeemia haripunktis 
pakkusid nad Eesti suurima Kaja vakt-
sineerimiskeskuse meditsiinitöötajate-
le tasuta hommiku- ja lõunasööke, toe-
tasid pensionäre ja korraldasid toitlus-
tamist Ukraina pagulastele nende Tal-
linnasse saabumisel. 

Mustamäe lehe toimetus kohtus hea-
tegijatega, et küsida, mis ajendas neid 
osalema Mustamäe laste tasuta lõuna-
te projektis.

Mustamäe Linnaosa Valitsus tänab 
Mustamäe lastele korraldatud tasuta 
suvelõunate projekti osalejaid!

“Selleks, et  
headusse uskuda, 
tuleb hakata ise 
head tegema”
Sarnaselt meie põhjanaabrite pealinna Helsingi 
omavalitsusele käivitas Mustamäe Linnaosa Valit-
sus eelmise aasta augustis linnaosa lastele suuna-
tud tasuta sooja lõuna pilootprojekti. Kui eelmisel 
aastal said kõik selleks soovi avaldanud lapsed ta-
suta süüa üks kord nädalas, siis sel suvel juba kaks 
korda nädalas, teisipäeviti ja kolmapäeviti.

Juuli algusest kuni augusti lõpuni pakub Mustamäe Linnaosa Valitsus kõi-
kidele selleks kohapeal soovi avaldanud lastele tasuta sooju toitu:
▶  teisipäeviti kell 13 Männi pargis
▶  kolmapäeviti kell 13 E. Vilde tee 69 mänguväljaku juures 

NB! Antud projekti raames saavad sooja toitu üksnes kuni 18-aastased lapsed (Soo-
mes kuni 16.). Loodame teiste kohalviibijate mõistvale suhtumisele.

Head mustamäelased! Anname endast parima, et lastele tasuta sooja toidu 
pakkumine sujuks meeldivalt ja tõrgeteta. Samas ootame teilt tagasisidet ja ette-
panekuid, et saaksime nende baasil seda projekti veelgi paremaks muuta.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Nõmme restorani ARMUDU peakokk Nazim Rasulov.

Kohviku perenaine Natalja Gusseinova, kokad Ilkin Gulijev ja Dmitri Kolo-
kolnikov, kohviku peremees Kurban Gusseinov.

Männi kohviku kokad Fariz Rahimov ja Orhan Farzullayev.

Kohvik SÕPRUS
Kohviku SÕPRUS peremees 
Kurban Gusseinov: “Praegu on 
rasked ajad. Väga rasked. Kuid 
kõike ei saa rahas mõõta. Ini-
mesed peaksid üksteist aitama. 
Headus pole siit maailmast ku-
hugi kadunud.“
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Nõmme restorani ARMUDU peakokk Nazim Rasulov. Kristiine Löwenruh restorani kollektiiv.Restorani MERLOT peakokk Tahir Teymurov.

Kohviku perenaine Natalja Gusseinova, kokad Ilkin Gulijev ja Dmitri Kolo-
kolnikov, kohviku peremees Kurban Gusseinov.

Pirosmani kokk Nato Shonia, kokk ja seltskonna hing Zviad Dvaladze ja te-
ma abiline Sofia Chokheli (keskel).

PAPA´S GRILL kollektiiv Mustamäe laadal.

Männi kohviku kokad Fariz Rahimov ja Orhan Farzullayev. Mustamäe Lido peakokk Jelena Ljovina.Ukraina restorani HUTOROK kollektiiv.

Restoran  
LÖWENRUH
Kristiine Löwenruh restora-
ni juhataja Jevgenia Solonko: 
“Meie ettevõte on lisaks res-
toranile viis aastat pakkunud 
koolitoitu, seega teame omast 
käest, et mõned lapsed ei saa 
kodus korralikult kõhtu täis ja 
söövad sooja toitu vaid korra 
päevas koolis. Oli juhtumeid, 
kui lapsed tulid meie restora-
ni ja küsisid leiba. On imeline, 
et leidub inimesi, kes pole sel-
le probleemi suhtes ükskõiksed. 
Meil on hea meel aidata.“

Restoran MERLOT
Restorani MERLOT peakokk 
Tahir Teymurov: „Elus on nii, 
et mida rohkem sa annad, se-
da rohkem saad. Mulle väga 
meeldib inimestele, eriti las-
tele, süüa teha, nii et aitan vä-
ga hea meelega.“

Restoran PIROSMANI 
Pirosmani kokk Nato Shonia: „Miks me valmistame lastele tasuta lõunaid? Kõik 
lapsed peaksid olema õnnelikud, nendes on kogu maailma headus. Kui suuda-
me lastele kasvõi natukenegi rõõmu pakkuda, oleme alati valmis kaasa lööma!”

Restoran PAPA´S GRILL
PAPA´S GRILL omanik Manuk Ivanjan: “Meil on pererestoran. Kõik, kes meie juur-
de tööle tulevad, saavad ka pere osaks. Öeldakse, et võõraid peresid ja lapsi pole. 
Ma usun sellesse. Elu on üks ja see on mõnikord raske, nii et oma ligimest peab 
alati aitama.“

Restoran  
MUSTAMÄE LIDO
Mustamäe Lido peakokk Jele-
na Ljovina: „Meil Lidos on hea 
meel, et Mustamäe Linnaosa 
andis toreda võimaluse selles 
projektis osaleda. Saime kinni-
tust, et sarnaseid eriprogram-
mid on väga olulised ja hea-
meelega osaleme ka edaspidi. 
See tunne, et saan head teha, 
on väga hea.“

Restoran HUTOROK
Ukraina restorani HUTOROK perenaine Svetlana Dogavina: „Heategevuseks peab 
inimene küpseks saama. Teiste abistamine on hingetarkus, inimese loomupära-
ne vajadus. Noored peavad sellest arusaamiseks kasvama. Ja selleks, et headusse 
uskuda, tuleb hakata ise head tegema. Kõigil, kes soovivad aidata, kuid kahtlevad, 
kas ülesanne on jõukohane, on oluline meeles pidada, et abi ei mõõdeta alati rahas 
– vabatahtlike antud aeg on ka heategevus, nii et kõik saavad aidata.“

Restoran ARMUDU 
Nõmme restorani ARMUDU 
peakokk Nazim Rasulov: “Kui-
das sa jätad last nälga? Mõelda-
matu. Lastele süüa tehes pingu-
tan kogu hingest, et toit saaks 
eriti maitsev.“

Kohvik MÄNNI 
Männi kohviku kokad Fariz Ra-
himov ja Orhan Farzullayev: 
“Me oskame ja armastame sup-
pe keeta, seega on meie koh-
vikul hea meel projektis osa-
leda. Töötavatel vanematel on 
raske leida aega, et hoolitseda 
selle eest, et nende laps päeva 
jooksul hästi sööks. Meie koh-
vikus on kliente, kelle lapsed 
tulevad koolivaheaegadel iga 
päev meie juurde lõunale sup-
pi sööma. Lapsed on toidetud, ja 
vanemad rahul. Hea, et Musta-
mäe selle teemaga linnaosava-
litsuse tasemel tegeleb.»
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Miks tänavavalgustid päeval põlevad?
Mustamäelased pöörduvad tihti linna-
osavalitsuse poole küsimusega, miks 
põlevad tänavavalgustid päevasel ajal. 

Põhjus on selles, et Enefit Connect OÜ, 
kelle kohustuseks on hoida korras Tal-
linna tänavavalgustust, saab pidevalt tea-
teid kustunud, vilkuvate või kustub-põ-
leb režiimil töötavate valgustite kohta. 
Kui rikkis valgusti asukoht on täpselt tea-
da, ei ole vaja valgustust põlema lülita-
da ning valgusti vahetatakse ära. Kui tea-
de on mitmeti tõlgendatav ja probleem-
se valgusti kindlaksmääramisega on ras-
kusi, tuleb mõneks minutiks (olenevalt 
juhtimiskilbi kaugusest) kogu tänava val-
gustus sisse lülitada.

Lisaks praegusel ajal – veel enne pi-
medate sügisõhtute saabumist – kontrol-
litakse üldist valgustite korrasolekut, et 
pimeda aja saabumisel kõik tänavaval-
gustid töötaksid.
Mustamäe Linnaosa Valitsus 

Mustamäel sõidab reisijaid 
tasuta vedav isejuhtiv buss 
15. juulist kuni 14. septembrini on 
Mustamäel võimalik sõita tasuta 
isejuhtiva bussiga Mustamäe tee, 
Tammsaare tee ja Ehitajate tee va-
helistel kvartalisisestel teedel.

Kaheksa istekohaga isejuhtiv buss lii-
gub teisipäevast pühapäevani 1,8 ki-
lomeetri pikkusel ringil kell 10–16 
ligikaudu 25-minutilise intervalliga. 
Esmaspäeviti isejuhtiv buss ei sõida. 
Isejuhtiva bussi liikumistee lähedus-
se jääb lisaks kortermajadele Tamm-
saare tee bussi- ja trollipeatus Mus-
tamäe teel, Mustamäe Päevakeskus, 
endine Mustamäe linnaosa valitsuse 
hoone ning Maxima pood (Tammsaa-
re tee 133).

Bussi liikumistee algab Mustamäe 
teel paikneva Tammsaare tee peatuse 
piirkonnast ja kulgeb Mustamäe tee 
102 ning Tammsaare tee 123 ja 125 
hoonete tagant läbi osaliselt mööda 
kergliiklusteed suunaga Mustamäe 
Päevakeskuse poole ning Ehitajate 
tee 86 ja 88 ning Tammsaare tee 141 
ja 137 hoonete eest tagasi algpeatu-
sesse Mustamäe tee ääres.

Tegemist on Tallinna Transpordi-
ameti ja Auve Tech OÜ koostöös lä-
biviidava pilootprojektiga, et uurida 
isejuhtiva bussi kasutamise võimalu-
si. Bussis on alati turvaisik, kes jälgib 
iga manöövri ohutust ning vajadusel 
sekkub. Isejuhtiv buss on varustatud 

ka eri tüüpi anduritega, mis jälgivad 
ümbruses olevaid objekte ning nen-
de liikumist. 

Kui sõiduki ette satub mõni jala-
käija või muu takistus, siis buss pi-
durdab automaatselt. Isejuhtiv buss 
liigub aeglasel kiirusel ning ei ohus-
ta teisi liiklejaid. Buss sõidab eelne-
valt kaardistatud rajal.

Eesti ettevõtte Auve Tech loodud isejuhtiv buss.

Kui isejuhtiva bussi pilootprojekt 
Mustamäe tänavatel sujub häs-
ti, võib lähitulevik tuua meie lin-
naossa isejuhtiva bussi juba pike-
maks perioodiks. Sisekvartaalsetel 
teedel sõitvad kompaktsed isejuhi-
tavad bussid võiksid tuua leeven-
dust eakatele ja liikumisraskuste-
ga elanikele, kellel on raske liikuda 
ühistranspordipeatusest koju, eriti 
poekottidega.

Head mustamäelased! Palun aval-
dage arvamust, kas ja mis tänavatel 
oleks isejuhitavaid busse kõige enam 
vaja. Kirjutage meile, mida te sellest 
projektist arvate ning mida peaks sel-
le elluviimisel arvestama. Kõikide ar-
vajate vahel loosime välja Kaja Kul-
tuurikeskuse katusel nutimesilasta-
rudes pesitsevate Mustamäe mesi-
laste mett. 

Kirjutage meile hiljemalt 26. au-
gustil: mustamaeleht@tallinnlv.ee 
või Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 
118, 12614 Tallinn. 

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Üks või kaks Hiinat
Taiwani küsimuse taust ulatub eelmise 
sajandi keskpaika, mil Hiinas toimus te-
rav võimuvõitlus ning kodusõja (1945-
1949) tulemusel saavutasid kommunis-
tid kontrolli riigi mandriosa üle ning lõid 
Hiina Rahvavabariigi. Kaotajaks jäänud 
natsionalistid põgenesid Taiwani viies 
Hiina Vabariigi pealinna Taipeisse. Ko-
dusõda küll lõppes, kuid rahulepingut 
pole sõlmitud ning poliitilisel ja majan-

duslikul tasemel hõõgub konflikt jätku-
valt, oma tõusude-mõõnadega. 2016. aas-
tast on sealne riigipea Tsai Ing-wen, esi-
mene naispresident ning president teist 
järjestikust ametiaega, kes on veendu-
nud iseseisva Taiwani pooldaja. Nii on 
järk-järgult teravnenud suhted ka Hii-
na Rahvavabariigiga ning jõudnud Pe-
losi visiidi järgselt üsna kriitilisse punkti. 

Siinkohal tasub meenutada, et „ühe 
Hiina poliitika“ tähendab seda, et Hiina 
Rahvavabariigiga diplomaatilistes su-
hetes olevatel riikidel ei saa olla ametli-
ke suhteid Hiina Vabariigiga ehk Taiwa-
niga. Nii suheldaksegi Taiwaniga kui 

riigiga, kes justkui pole riik, asju tu-
leb ajada valitsusväliste struktuuride 
kaudu. Ameerika Ühendriikidelgi on 
Taiwaniga erisuhe ja kaitsekoostöö, 
kuid ametlikult valitsust ei tunnistata.

Planeeritav visiit ärritas aga Hiina 
Rahvavabariigi presidenti Xi Jinpingi 
sedavõrd, et ta ei pidanud selle eel pal-
juks võtta ühendust Ühendriikide ame-
tivenna Joe Bideniga ning hoiatada teda, 
et „need, kes mängivad tulega, saavad 
ka kõrvetada“. Hoiatustele vaatamata 
sai Pelosi visiit teoks ning juba järgmi-
sel päeval alustas Hiina Taiwani lähistel 
õppuseid, mida kohalikud kirjeldavad 
kui sisuliselt mere- ja õhuruumi blokaa-
di. Õppuste käigus ületati mandri-Hiina 
ja Taiwani vaheline mediaanjoon ning 
rakette lasti ka üle saare. Tsai Ing-wen 
kutsus Hiinat üles vastutustundlikku-
sele ning ütles, et omalt poolt ei asuta 
olukorda eskaleerima, kuid ollakse val-
mis suveräänsust kaitsma.

Juhtroll majanduses
Oleme nendel veergudel korduvalt 
vaadanud USA ja Hiina ambitsioone 

Taiwan – 
mõõduvõtt 
USA ja 
Hiina vahel
3. augustil külastas Ameerika Ühendriikide 
Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi Taiwani. Et 
tegu on võimuhierarhias kolmanda inimesega 
presidendi ning asepresidendi järel, teeb see 
visiidist Ameerika kõrgetasemeliseima viimase 
25 aasta jooksul. Vastuseks alustas Hiina – mis 
peab Taiwani oma mässuliseks provintsiks 
– pärast Pelosi visiiti saart ümbritseval 
merel ja õhuruumis sõjaväeõppuseid 
koos lahinglaskmistega. Sellele lisaks on 
kasutusele võetud terve rida majanduslikke ja 
kaubanduslikke mõjutusvahendeid. Tegemist 
on taas ühe etapiga USA ja Hiina vahelisest 
võidujooksust liidripositsiooni nimel maailma 
majanduses. 

Nancy Pelosi Taiwani visiidil. 
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Kuigi suurjäätmed on hõlmatud korraldatud jäätmeveo-
ga ja nende äraveo saab tellida oma jäätmevedajalt, saa-
vad rahvastikuregistri järgsed Tallinna elanikud näda-
la jooksul (22.–28.08.2022) tasuta suurjäätmeid ära an-
da kõikidesse Tallinnas asuvatesse jäätmejaamadesse. 

Kampaania on leidnud aset kaks korda – esmakordselt toi-
mus kampaania 2022. aasta märtsikuus, mil toodi Tallinna 
jäätmejaamadesse kümme korda rohkem suurjäätmeid kui 
tavapärasel märtsikuu nädalal (kokku 1 472 m3). Teist kor-
da toimus kampaania keskkonnakuu raames 2022. aasta 
mais, mil toodi suurjäätmeid viis korda rohkem kui tava-
päraselt samal ajal (kokku 1 247 m3). 

Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta vastu kuni 3m3 
suurjäätmeid (kogus peab mahtuma ühe sõiduauto järel-
haagisesse). Isikutuvastuseks tuleb kaasa võtta ID-kaart või 
juhiluba. Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele (sh kor-
teriühistud). 

Jäätmejaamad asuvad Pääskülas (Raba tn 40), Rahumäel 
(Rahumäe tee 5a), Pärnamäel (Pärnamäe tee 36/Ristaia tee 8) 
ja Paljassaares (Paljassaare põik 5). Jäätmejaamade lahtiole-
kuajad ning informatsiooni kõikide teiste jäätmete üleand-
mise kohta leiab kodulehelt (www.jaatmejaam.ee). 

22.–28.08.2022 saavad Tallinna elanikud jäätmejaamadesse tasuta suurjäätmeid ära anda

SUURJÄÄTMED ON: SUURJÄÄTMED EI OLE: 

✚  mööbliesemed ja nende osad (nt diivan, laud, 
riiul);  

✚  vaibad, muud põrandakatted; 
✚  madratsid;
✚  kardinad ja kardinapuud;
✚  suured lillepotid; 
✚  riidenagid;
✚  peeglid; 
✚  spordivahendid; 
✚  jalgrattad;
✚  katkised suusad ja kelgud; 
✚  lapsevankrid; 
✚  jõulukuused.

✖  ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-pott, vala-
mu, vann, aknad, uksed, tapeet, värvirullid); 

✖  ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvipurgid, eter-
niit); 

✖  probleemtooted (nt romusõidukite varuosad, 
rehvid); 

✖  vanametall; 
✖  elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pesuma-

sin, teler, külmik, pliit);
✖  muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed. 

Männi pargis avati mölkky 
ning petangi plats
Mustamäe elanikud on soovinud 
vastvalminud Männi parki täien-
davaid atraktsioone ning linna-
osavalitsuse poolt on juba tellitud 
täiendavad kiiged, jõutrenažöörid, 
seikluspark ja mölkky ning petan-
gi mängimiseks sobiv plats. 

Praeguseks on elanike soovitud mölk-
ky ja petangi plats juba valmis – see 
asub Männi pargi kõlakoja ja Ehitaja-
te tee vahelisel alal ning seda saavad 
kasutada igas vanuses huvilised. Män-
gimiseks vajalikud vahendid peavad 
endal kaasas olema.

Mölkky
Mölkky-mängu ajalugu ulatub sajan-
dite taha. Nagu golfile panid kunagi 
aluse karjused vanal Inglismaal, nii on 
ka see mäng arenenud sajandite jook-
sul Soome karjamaadel. Tänapäevaste 
mängude tootmisega alustati Soomes 
90ndate aastate keskel. Samal ajal re-
gistreeriti ka sellekohane kaubamärk. 
Kuigi eestlastele tundub mängu nimi 
veidi harjumatu, siis soomlased jät-
sid nime just selliseks vastukaaluks 
ingliskeelsete nimede pealetungile. 

Mölkky on lihtne kogupere mäng, 
mis sobib igas vanuses, pikkuses ja 
kaalus inimestele. See meenutab pal-
jusid muid viskemänge, kasvõi näi-
teks prantsuse päritolu petanki. Män-
gida võib igasugusel pinnasel, aga pa-
rim on tasane liivaväljak, nagu nüüd 
Männi pargis. Et mõnus ajaviide oleks 
garanteeritud on vaja ainult nelja asja: 
vähemalt kahte mängijat, mängu en-
nast, väljakut ja rõõmsat tahet. Muu 
tuleb juba iseenesest.

Petank
Petangiga sarnaseid viskemänge ek-
sisteeris kõikjal maailmas. Tavali-

selt kasutati nendeks ümmargusi 
kive ja harjutati viskekaugust või 
visati täpsust raudköites puidust 
kuulidega.

Viskemängud olid eriti populaar-
sed Keskajal, kui neid tunti prantsus-
keelse nimetusega „bouleurs“. Mäng 
muutus nii populaarseks, et 14. sajan-
dil kehtestati selle mängu keeld, et 
inimesed tegeleksid hoopis kasuliku-
mate aladega nagu vehklemine või vi-
bulaskmine.

On teada juhtum, kui 1792. aas-
tal Marseilles suri seda pallimängu 
mängides 38 inimest. Juhtus nii, et 
kloostri territooriumil, kus mäng toi-
mus, paiknes püssirohulaudu ning 
mängijad kasutasid kuulidena ka-
hurikuule. 

Ühe versiooni kohaselt lõi kuul 
mängu ajal kivipõrandalt sädet ja 
püssirohuosakesed lahvatasid, teise 
versiooni järgi osutus üks kuulidest 
plahvatavaks granaadiks.

Vaatamata keeldudele on mäng 
säilinud tänapäevani. Pisut erineva-
tes vormides, erinevate nimetuste all 
esineb seda paljudes Vahemere maa-
des ja Suurbritannias. Praegusel kujul 
sündis petank 1907. aastal.

Kuidas petanki mängitakse? Kaks 
võistkonda mängivad 15 x 4 m suu-
rusel platsil visates kordamööda me-
tallpalle ning püüdes saada oma pall 
võimalikult lähedale väikesele pui-
dust kuulile– košonetile (pr. cochon-
net – põrsake). 

Metallkuul tohib tabada puidust 
kuuli ning vastaste palle laiali tõu-
gata. Peaasi, et mängu lõpus oleks 
üks või mitu teie meeskonna pal-
li „põrsakesele“ lähemal kui vasta-
se pallid. Iga sellise palli eest an-
takse üks punkt. Mäng jätkub 13 
punktini.

maailmamajanduses domineerida 
ning nende huvide põrkumist. Presi-
dent Donald Trump tegeles oma ame-
tiaja jooksul pidevalt Hiina küsimuste-
ga ning ei püüdnudki ilustada, et käi-
mas on kaubandussõda, sest Ameeri-
ka lihttööliste sissetulek on jäänud Aa-
sia odava tööjõu tõttu madalamaks kui 
see olla võiks. 

Kõrgete panustega mäng sai vahetu-
lemuse 2020. aasta alguses, mil allkir-
jastati kaubandusleppe esimese etapi, 
millega Hiina lubas osta USA kaupu ka-
he aasta jooksul täiendavalt 200 miljar-
di dollari väärtuses.

Kahe aasta möödudes on Peterso-
ni Instituut – majandustemaatikat 
analüüsiv USA mõttekoda – teinud 
põhjalikke analüüse, millest selgub, 
et lubatud 200 miljardist lisadollarist 
saadi hiinlastelt hoopis ümmargune 
null. Chad P. Browni koostatud ana-
lüüs toob välja, et tegemist oli üsna 
ebarealistlike ootustega juba algusest 
peale, sest kaubandussõja käigus vähe-
nes kauplemise maht sedavõrd palju, 
et alustama oleks pidanud varasema 

baasi taastamisest; mõistagi oli suur 
roll ka 2020. aastal alanud koroona-
pandeemial, mis mõjutas majanduse 
käekäiku veelgi negatiivsemalt. Mõtte-
koda leiab, et USA-l on aeg teha asjako-
hased järeldused ning uus kaubandus-
strateegia peaks hõlmama Hiina kau-
bandusküsimustes palju enam koos-
tööd Euroopa Liiduga.

Hiljutistes Riigikogu Toimetistes 
(juuni 2022) ilmus akadeemik Urmas 
Varblase ning TÜ majandusteaduskon-
na doktorandi Mathias Juustu artikkel, 
mis ennustab USA ja Hiina vastasseisu-
le vaid teravnemist. Tuuakse välja, kui-
das koroonakriisiga ilmnes järsult nii 
USA kui ka muu läänemaailma sõltu-
vus Hiina töötlevast tööstusest saadava-
test komponentidest ning hakkab tek-
kima konsensus, et tarnete mitmekesis-
tamine selle sõltuvuse vähendamiseks 
on hädavajalik: nii liigub USA mudeli 
poole, kus mitte kasutada Hiina tehno-
loogiat, kes teeb omakorda jõupingu-
tusi, et olla tehnoloogiliselt sõltumatu 
ehk tekkimas on mitme juhtriigi põhi-
ne majanduskord. 

Võidujooks jätkub
Koroonakriis näitas oma kõikehõlma-
vuses riikidele kätte nõrgad kohad, 
mis vajavad lahendamist ning samu-
ti strateegiliste partnerite tähtsuse. 
Taiwani puhul tuleb meeles pidada, 
et tegemist on maailma peamise kii-
bitootjaga: sealne ettevõte TSMC too-
dab enam kui 90% globaalsest kiibitoo-
dangust, mida vajavad nii Hiina kui ka 
USA. Mikrokiipe sisaldab teatavasti val-
dav enamus tänapäevasest tehnikast, 
kuid Taiwanis suudetakse toota eriti 
kõrgtehnoloogilisi kiipe, mis muuhul-
gas on asendamatu komponent mood-
sates relvades. Seetõttu peetakse kii-
bitööstust mitmekülgseks garantiiks, 
mis ühelt poolt takistab Hiinal rünna-
kut ette võtta ning teiselt poolt kinnis-
tab USA toetuse.

Loodetavasti on Mustamäe lehe lu-
gejateni jõudmiseni hetkeks olukord 
Taiwani osas rahunenud ning maailm 
ei ole juurde saanud veel üht sõjalise 
konflikti piirkonda. Võidujooks globaal-
se majandusliku võimu saavutamise ni-
mel jätkub aga täie hooga.
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Nancy Pelosi Taiwani visiidil. 
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Augustikuust saab koolilapsele 100€ rattaostu toetust 

Joosep Vimm
Tallinna abilinnapea

Uue meetme „Rattaga kooli“ raa-
mes saab lapsevanem taotleda ku-
ni 100-eurost toetust jalgratta ost-
miseks 10–15-aastastele jalgratturi 
juhiloaga lastele. 

Ühekordset kuni 100-eurost toetust on 
õigus saada 10–15-aastasele lapsele, kes 
on käimasoleva aasta jooksul teinud 
jalgratturi juhiloa, elab rahvastikure-
gistri järgi Tallinnas ja kellele on jalg-
ratas ostetud taotlemisega samal aastal.

„Meie eesmärk on tõsta nii laste tur-
valisust liikluses, kasvatada jalgratturi-
te hulka noorte seas kui ka soodustada 
tervislikku liikumist. Jalgratturi juhiek-
sami läbimine annab kindlust, et laps 
oskab valida õiged sõidutehnikad ning 
hinnata, kus on turvaline sõita. Noorest 
peast tekkinud jalgratta kasutamise har-
jumus ning oskused võiksid jääda lap-
si saatma kogu eluks. Selleks, et lapse 
jalgratta hind ei osutuks takistavaks te-
guriks ning anda julgustav signaal rat-
ta ostmiseks, soovimegi selle liiklusva-
hendi soetamist linnana toetada,” üt-
les Tallinna abilinnapea Joosep Vimm.

Toetuse maksmise eesmärk on kas-
vatada jalgratast igapäevaselt kasutava-
te õpilaste arvu ja suurendada ratturi-
te osakaalu Tallinna liikluses. Toetuse 
eesmärk on ka suurendada nende las-
te hulka, kes teevad jalgratturi juhiloa 
eksami, mis kasvataks nende teadlik-
kust liiklemisreeglitest ja turvalisust 

liikluses. Liiklusseaduse järgi peab ise-
seisvalt sõiduteel jalgrattaga sõita soo-
vival 10–15-aastasel lapsel olema jalg-
ratturi juhiluba. 

Meetme  „Rattaga kooli” koguma-
huks on 2022. aastal kavandatud 100 
000 eurot. Sellele lisaks on Tallinna täna-
vuses eelarves 1,5 miljonit eurot kooli-
ümbruste turvaliseks muutmiseks, linn 
tegeleb uute rattaparklate rajamisega 
ning uute rattateede loomisega. Linn 
toetab ka korterelamute rattamajade 
rajamist, et rattaid saaks kodus turva-
liselt parkida. Tallinna rattastrateegia 
2018–2027 on seadnud sihiks, et rat-
tasõidu osakaal jõuaks 11 protsendini 
kõikidest liikumisviisidest ja sealhulgas 
25 protsendini kodu ja kooli vahel lii-
kumisest. Rattaliikluse kasv vähendaks 
liiklusummikuid linnas, muudaks õhu 
puhtamaks ja kasvataks linnaelanike 
harjumust tervislikumalt liigelda. 

Küsimused ja vastused:
Miks saab rattatoetust just 10-15-aastasele lapsele?
Selles vanuses asuvad lapsed üha enam iseseisvalt liiklema 
ning rattaga sõiduteel sõites on selles vanuserühmas kohus-
tus omada ratturi juhiluba. Kuna Tallinnas tehakse ratturi ju-
hilube võrreldes teiste omavalitsustega proportsionaalselt vä-
hem, on eesmärk suurendada liiklusteadlike noorte ratturite 
osakaalu liikluses.

Kus saab ratturi juhiluba teha?
Rattaloa eksami sooritamiseks suvekuudel saab pöörduda 
Transpordiameti Tallinna büroosse, kus eksamid toimuvad 
vähemalt korra kuus. 

Eksami tegemise võimaluse kohta tasub uurida ka lapse 
koolist, paljud koolid korraldavad vähemalt korra aastas kur-
susi ja võimaldavad sooritada eksamit. 

Vaata lähemalt: 
Transpordiamet.ee/jalgratturi-juhiluba

Kui mitu korda lapsele ratta ostuks toetust saab?
Toetust saab ühe korra. 

Kuidas toetust saab?
Pärast ratta välja ostmist saab esitada toetuse taotluse veebi-
lehel taotlen.tallinn.ee.

Kas toetust saab ka tõukerattale?
Ei. Toetust saab ainult jalgratta ostule. 

Kas kasutatud ratast võib ka osta?
Toetuse saamiseks on vaja esitada jalgratta ostu tõendav tšekk. 
Seejuures ei tehta vahet, kas tegemist on uue või kasutatud 
rattaga. Aina enam poode pakub võimalust soetada ka kor-
ralikke kasutatuid jalgrattaid. Lapsele sobiva ratta valik jääb 
lapsevanema teha.

Loe rattatoetusest lähemalt:  tallinn.ee/rattatoetus

Mustamäe

Kampaania „Ranits 
2022“ aitab tänavu  
452 Tallinna koolilast
Juba 1994. aastast toimib Tallinnas 
koolikotikampaania „Ranits”, mis on 
mõeldud abistamaks vähekindlusta-
tud perekondadest pärit koolimine-
vaid lapsi.  Algusaastatel kandis see 
heategevuskampaania nime „Rõõm-
sat esimest koolipäeva igale lapsele“. 

Tallinna Linnavalitsus ja Tallinna 
Linnavolikogu toetavad koolikotikam-
paaniat aastast 2001  ehk juba 21 aas-
tat. Tänavu Eesti Punase Risti Tallin-
na Seltsi poolt korraldatava kampaa-
nia „Ranits 2022“ raames saavad en-
dale uued koolitarvetega komplektee-
ritud ranitsad 452 pealinna koolilast, 
nendest 40 Mustamäelt.

Toetust vajavate perede nimekir-
jad koostati Tallinna linnaosade sot-
siaalhoolekande osakondade töötaja-
te ühistööna ning nende nimekirjade 
alusel said lapsed kutsed kampaania 
„Ranits 2022“ lõppüritusele Apollo Ki-
nos Coca-Cola Plaza, kus nad saavad 
kutse ettenäitamisel koolitarvetega 
komplekteeritud ranitsa.

Koolikotikampaaniat „Ranits 2022” 
toetavad Tallinna Linnavalitsus, Tal-
linna Volikogu, Eesti RIMI Food AS 
Tallinna kauplused, Gasell AS, Apol-
lo Kino OÜ, Lendliis OÜ, Marmiton/
Svensky Kaubandus AS, Transpordi-
amet, Politsei- ja Piirivalveameti Põh-
ja prefektuur korrakaitsebüroo liiklus-
järelevalvekeskus, kommipood Magus 
Elu ja Eesti Punane Rist.

Head uut õppeaastat!

Vilde spordipargis val-
mis uus supergraafika
22. kuni 23. juulil toimus Vilde spordi-
pargis (E. Vilde tee 69) uus Mono Su-
pergraafika projekt, tänu millele on 
see noorte seas populaarne ajaviite-
koht saanud uue, värskema ilme. 

Uued grafitid asendasid sarnase 
projekti raames kaks aastat tagasi 
noorte loodud supergraafikat, mida 
ajahammas ja, mis seal salata, van-
daalid olid jõudnud ära rikkuda.

Uute kujunduste leidmiseks kor-
raldati sel suvel Tallinna mobiilsete 
noorsootöötajate (Mono) eestvedami-
sel konkurss, kuhu noored said oma 
ideid esitada. Parimad tööd valiti välja 
Spekter tänavakunstnike poolt, kes kor-
raldasid kujunduste autoritele super-
graafika töötuba ning juhendasid noo-
ri omaloodud supergraafikate tegemist 
parkuuri elementidele Vilde pargis.

Selle projekti põhieesmärk on an-
da noortele kunstnikele võimalus le-
gaalselt avalikus ruumis kätt proovida. 
Tähtis on motiveerida noori arendada 
nende grafitioskusi ja samal ajal kaa-
sata nad meie linnaruumi arendamis-
se ja kaunistamisse. Žürii valib kon-
kursil välja parimad kavandid, seejä-
rel saavad noored, kellest paljud pole 
varem kunagi pihustusvärvidega töö-
tanud, võimaluse harjutada professio-
naalsete grafitikunstnike juhendami-
sel. Ja alles siis viivad nad oma ideed 
ellu linnaruumis.

Kokku osales sel aastal projektis 11 
noort kunstnikku, kellest 3 joonistasid 
spray-ga esimest korda elus.

Lisaks tuli kunstnikele appi um-
bes 15 hakkajat kohalikku last vanu-
ses 7-10, kelle jaoks korraldajad tegid 
jooksvalt töötubasid ning kes seejä-
rel samuti proovisid kätt supergraa-
fika loomisel.

Mustamäe Linnaosa Valitsus tänab 
tublisid noori kunstnikke, aktiivseid 
Mustamäe lapsi, kes tulid neile appi, 
ja Mono ning Spekteri meeskonda sel-
le ürituse korraldamise eest!

Head mustamäelased! Tere tule-
mast uue, värvilisema ilme saanud 
Vilde spordiparki!

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Lapse kooliminek toob endaga kaasa 
tema märgatava iseseisvumise – seda 
ka liiklemises. Laps hakkab järk-järgult 
liiklema üksi või sõpradega, läbides ise-
seisvalt pikemaid vahemaid. Laps õpib 
eelkõige sellest, mida ta näeb, olles tihti-
peale oma lähedaste inimeste liikluskäi-
tumise peegelpilt. Seetõttu on vanema 
hea eeskuju väga vajalik, et laps õpiks 
ohutult ja teistega arvestavalt liiklema.

Kuidas lapsevanem saab 
oma last koolitee alguses 
toetada?
▶  Lapsega koos liigeldes ja teda juhenda-

des on lapsevanema suurim väljakut-
se end lapse rolli asetada. Tuleb arves-
tada, et lapse vaateväli on tema pikku-
se tõttu oluliselt piiratum ja ümbritse-
va liikluse tajumine alles arengufaasis.

▶  Lapse kooliteed planeerides arvesta, et 
teekond kooli olgu pigem pikem, aga 
ohutum – kooliteele peaks jääma või-
malikult vähe teeületuskohti.

▶  Kodu ümbruses ületage perega sõidu-
teed alati ühes ja samas kohas, et lastel 
tekiks ohutum liiklemise harjumus. 
Teeületuse õppimisel liigu algul lap-
se kõrval, hiljem veidi tagapool, jälgi-
des lapse tegevust ja otsuste tegemist. 
Palu lapsel selgitada, miks ja mida ta 
teeb. Nii kinnistuvad teadmised pare-
mini ja tasapisi tekivad harjumused.

▶  Laps järgib liikluses vanemate eesku-
ju, seepärast jääge alati enne tee üle-
tamist seisma. Vaadake ja veenduge, 
et kummastki suunast ei tule autosid 
või need on seisma jäänud. Lapsega 

teeületuse õppimisel jälgi, et laps suu-
naks oma pilgu ka kaugemale sõidu-
teele, et märgata ka kaugemalt tule-
vaid sõidukeid.

▶  Leidke lapse kooliteel kohad, mis 
on kõige turvalisemad tee ületami-
seks. Kui foori või ülekäigurada ei ole, 
valige tee ületamiseks koht, kus näh-
tavus on mõlemas suunas hea (pime-
da ajal valgustatud) ja kus ka sõiduki-
juhil on lihtsam last märgata.

▶  Selgita lapsele, et tee ääres parkivate 
sõidukite või puude ja põõsaste var-
just on ohtlik teed ületada, sest auto-
juht ei pruugi last näha. Samuti on 

oluline rääkida, et mitte autodel po-
le „silmad“, vaid sõidukijuht peab last 
pilguga märkama.

▶  Ühistranspordiga liigeldes selgita lap-
sele, mis number bussi või trammiga 
saab koju sõita, kuidas siseneda ja väl-
juda, kuidas käituda ühistranspordis. 
Arutage koos, miks on oluline ühis-
transpordis kusagilt kinni hoida. Kui 
bussi istekohtadel on olemas turva-
vööd, selgita lapsele, miks tuleb need 
sõidu ajaks kinnitada.

▶  Ühistranspordist väljudes ületage sõi-
dutee lähimal ülekäigukohal. Kui aga 
ülekäigukohta bussipeatuse lähedu-

ses pole, siis selgita lapsele, et ohu-
tum on lasta sõidukil peatusest lah-
kuda ja alles siis sõidutee ületada, sest 
bussi varjust võib läheneda teine sõi-
duk, mille juht ei pruugi last märgata.

▶  Tutvusta lapsele helkuri töötamise põ-
himõtteid ja kanna ka ise alati nii lin-
natänavatel kui maanteel pimeda ajal 
liikudes helkurit.

▶  Lapse autosse sisenemine ja väljumi-
ne on ohutum kõnnitee või teepeen-
ra poolsest küljest.

▶  Õpeta last sõidukist väljudes jälgima, 
kas ukse avamine on ohutu ja mär-
kama ka tagurdavaid sõidukeid. Kui 
sõiduki tagumised tuled põlevad, siis 
võib sõiduk hakata tagurdama ja ohu-
tum on mööduda autost eespool.

Koolimineva lapsega on oluline har-
jutada korduvalt kooliteel liiklemist 
erinevatel kellaaegadel ja ilmastiku-
oludes.

Lapsele selgitades jälgi, et uut in-
fot oleks korraga vähe ja toimuks õpi-
tu järjepidev kordamine.

See, mis on täiskasvanule enesest-
mõistetav, ei pruugi olla arusaadav 
lapsele.

Laps ei oska arvestada ka ilmastiku-
oludega muudatustega (pimedus, udu, 
libedus või lumi) kaasnevate liiklus-
keskkonna muudatustega.

Rohkem näpunäiteid leiad  
www.liikluskasvatus.ee

ALLIKAS: MAANTEEAMETI VOLDIK  
„TARK LAPS KOOLITEEL“

Turvalise ja ohutu liiklemise põhitõed  
kooliminevale lapsele ja lapsevanemale
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Tarvo Kärgenberg 
SOLARSTONE OÜ 
ärikliendi teeninduse 
juht 

Elektri hinnad pole kunagi olnud nii 
kõrged kui need on täna. Ja tõenäoli-
selt ei leebu see hinnatõus veel sel küm-
nendil, sest maailm tarbib üha enam 
energiat, aga tootmisvõimsused ei tu-
le järele. Käesolev aastakümme saab 
olema märgiline, sest majanduse are-
nedes tekib üha rohkem energiainten-
siivseid tootmiseid. Näiteks maalähedas-
te katelde asemel paigaldatakse õhksoo-
juspumbad, liiklusvahendid muutuvad 
fossiilseid kütuseid tarbivatest elektri 
jõul sõitvateks ning üleüldine kliima 
kõikumine nõuab rohkem kui eales 
jahutusvõimsust suveks. Paigaldades 
päikesepaneelid kortermajale on või-
malik saada kulud kontrolli alla ja tõs-
ta hoone väärtust.

Elektri hinnad saab 
kontrolli alla 
päikesepaneelidega
Hetkel on ajalooliselt parim aeg paigal-
dada päikesepaneele – tehnoloogiad on 
küpsed, paneelid on efektiivsed ning tu-
lenevalt kõrgetest elektrihindadest või-
maldavad oluliselt soodsamat keskmist 
arvet ning mõistlikku tasuvusaega. Päi-
kesepaneelid võimaldavad toota ener-
giat, mis on stabiilse hinnaga – viima-
sed aasta aega on selgelt näidanud, et 
olles sõltuv keskkütte- ning energiatras-
sist, on hinnad üksnes trassiomanike 
kontrollida ning võivad rahakoti pau-
guga lõhki lüüa.

Tänapäeval pakutakse korterma-
jadele erinevaid tooteid ja teenuseid, 
mis võimaldavad nii hoonet parenda-
da, energiahindasid stabiliseerida kui 
luua maja ümber uut funktsionaalsust.

Mis kasu on päikesepanee-
lidest kortermajale?
Kortermajade elanikud saavad elektrit 
osta tavatarbijale pakutavatel tingimus-
tel börsihinnaga või fikseeritud paketi 
alusel. Kõigil, kellel on täna veel juba 
varasemast kehtiv fikseeritud hinnaga 
pakett, on õnnega koos, sest ei kumb-
ki eelnevalt nimetatud versioonidest ei 
ole tänasel päeval kaugeltki võrdväärne 
veel aasta tagasi kehtinud hindadega.

Olen hiljuti võrrelnud kõigi Eesti 
elektripakkujate fikseeritud paketti-
de hindu ning naljalt alla 30 senti/kWh 
keegi enam ei paku (aasta tagasi oli see 
ligi 5 senti/kWh). Küll aga võib see osu-
tuda mõistlikumaks valikuks kui bör-
sipakett, mis teatavasti ei ole kontrolli-
tav ning tegi möödunud talvel kümnete 
tuhandete perede rahakoti kergemaks, 
sest kulud kasvasid märkimisväärselt.

Arvestades, et Euroopa on energia-
kriisis ning tavapärased tarneahelad 
ning mudelid enam ei toimi, hoiata-
takse, et käesolev talv saab olema veel 
karmim. Juba tänavune suvi demonst-
reerib olukorra tõsidust, kuna energia-
hinnad on kohati veelgi kõrgemad kui 
need oli möödunud talvel. Praegu on 
viimane aeg valmistuda.

Päikeseenergiast toodetava elektri-
ga on võimalik 9 kuud aastas katta kor-
termaja energiatarbimine päevasel ajal. 
Lisades süsteemi ka salvestuslahendu-

se, on võimalik kortermajal toimida 
selliselt, et 9 päikselisema kuu jooksul 
ei ole vaja üldse energiat võrgust juur-
de osta. Seeläbi energiat kohapeal too-
tes ei säästeta mitte üksnes erineva-
telt maksudelt, mis tavaolukorras li-
sanduvad (aktsiis, taastuvenergia tasu, 
võrgutasu, käibemaks), vaid tagatakse 
stabiilne elektrihind, mis ei too kaasa 
ebameeldivaid üllatusi elektriarvetel.

Kas igale kortermajale  
saab paigaldada 
päikesepaneelid?
Üldiselt jah. Küll aga vaatleks siinko-
hal eraldi
▶  lamekatuseid
▶  väikeste, näiteks miljööväärtuslike 

kortermajade katuseid
▶  viilkatustega majade katuseid.

1. Lamekatused
Lamekatustele saab paigaldada ca 1 kW 
PV-süsteemi 10 m2 kohta. Oluliseks mõ-
jutajaks lamekatustel on erinevad läbi-
viigud, sh korstnad, ventilatsioonitorud- 
ning seadmed. Need vähendavad mär-
gatavalt võimaliku süsteemi mahtu. Sa-
muti tuleb otsuse kaalumisel veenduda, 
et katuse konstruktsioonid on piisavalt 
tugevad, et kanda ära lisanduvat kaalu 
(ca 25 kg/m2 kohta), ning katuse seisu-
korras – kui päikesepaneelid korterma-
jale paigaldatakse, siis võiks arvestada, 
et järgmise 25 aasta jooksul on katuse-
tööd oluliselt raskendatud ja pigem vä-
listatud, mistõttu katusekate peab heas 
seisukorras olema.

2. Väikeste miljööväärtuslike kor-
termajade katused või vintskappi-
dega katused
Erinevalt traditsioonilistest katusema-
terjalidest ei ole päikesepaneelid lõiga-
tavad. See tähendab, et mida keeruli-
sem on katus oma akende, vintskap-
pide, neelude jmt poolest, seda keeru-
lisem ning ebaefektiivsem on sinna ka 
paigaldada päikesepaneele. Lisaks eba-
tõhususele rikuvad traditsioonilised päi-
kesepaneelid hoone ilme.

Üha enam on nii hoonete omanike-
le kui omavalitsustele oluline, et päike-
sepaneelid kortermajade katustel oleks 
visuaalselt kenad ning sobituksid lin-
napilti. Sellest tulenevalt on Eesti lin-
nades järjepanu vastu võetud lähene-
mist, et tavalised päikesepaneelid pea-
tänavate ääres ning miljöö- ja muinsus-
kaitse piirkondades ei ole aktsepteeri-
tavad lahendused ning lubatakse vaid 
integreeritud lahendusi.

Näiteks meie ettevõttel on selleks 
tarbeks kolm toodet, mis kõik sellisel 
puhul on aktsepteeritud – integreeritud 
täiskatuse lahendus, katusekividega in-
tegreeritav lahendus (mõlemad katuse 
vahetuseks) ning valtskatusega integree-
ritav lahendus, mis on puhkudeks, kus 
kortermaja katus on pigem uuem ning 
vahetust ei vaja või miljööväärtuslikesse 
piirkondadesse, kuhu KOV ei luba pai-
galdada traditsioonilisi päikesepaneele.

3. Viilkatused
Viilkatus on täna kõige parem pind, ku-
hu paigaldada päikesepaneele. Viilkatu-
sed võimaldavad täiskatuse lahendust 
paigaldada 1kW 5m2 kohta, mis on si-
suliselt 2x parem pindalakasutus kui la-
mekatustel. Lisaks võimaldavad ehitisin-
tegreeritud paneelid asendada katuse-

materjali. Seetõttu on need parim valik 
katuse renoveerimiseks, sest tavapärase 
materjali (plekk, eterniit vms) paigaldus-
vajadus puudub. Paigaldatavad päikese-
paneelid on veetihedad ning asendavad 
kõik muud katusematerjalid.

Kui aga katus on korras, siis võib pai-
galdada ka tavapaneelid katuse peale. 
Seda siis teadliku arvestusega, et see ka-
tus peab vastu pidama vähemalt järg-
mised 30 aastat, sest paneelide alla liht-
sa vaevaga ei pääse.

Mida tasub arvestada, kui 
on plaanis paigaldada 
päikesepaneelid 
kortermajale?
Veel hiljuti on vaadeldud kortermajale 
vajaliku päikesejaama valikul korterma-
ja üldelektri kogutarbimist, et siis toot-
mine oleks samaväärses mahus tarbi-
misega – ei jää puudu, ei jää üle. Ühest 
küljest mõistlik lähenemine, kuid sel-
le juures unustatakse ära, et korterma-
ja tarbimine ei ole trepikoja ning keld-
ri valgustus, vaid kõigi kortermaja ela-
nike tarbimine sinna otsa.

Kuna kõigis vanemates kortermaja-
des on valdavalt korteriomanikel isikli-
kud energia ostulepingud ning uuema-
tes majades pigem ostetakse ühiselt, st 
KÜ-l on energiaostu leping ning korte-

riomanikel mitte, siis siin tuleb arves-
tada seda erisust:

Ühisostu puhul on võimalik tarbi-
misandmeid analüüsides arvutada väl-
ja optimaalne päikesepaneelide maht 
ning peale süsteemi paigaldust on kõi-
gil korteriomanikel võimalik toodetud 
päikeseenergiat tarbida.

Eraldi elektrilepingutega maja puhul 
ei ole elanikel päikesest toodetud ener-
giat koheselt võimalik korteri tarbeks 
kasutada. Võit tuleb siis, kui majal on 
suur üldenergia kulu, nt ventilatsiooni- 
ning lokaalse kütteseadme tõttu. Sel-
leks, et vanemates korterites oleks või-
malik samuti päikeseenergiat kasutada 
ning paigaldusest maksimum võtta, tu-
leks seadistada ümber kortermaja elekt-
risüsteem. See on keerulisem, aga kõi-
ge mõistlikum lähenemine, sest vastasel 
korral võib osa toodetud energiast rais-
ku minna, samas kui korteriomanikel tu-
leb endiselt maksta kõrget elektrihinda. 
Niisuguste lahenduste teemal on võima-
lik konsulteerida meie spetsialistidega.

Muud päikeseenergia 
lahendused kortermajadele
1. Elektrit tootvad autode varju-
alused
Auto parkimiskohal on ajalooliselt ol-
nud üks primitiivne funktsioon – pak-

kuda parkimiskohta sõidukile. Turul 
on olemas lahendused, mis pakuvad 
sellele lihtsale funktsionaalsusele kaks 
juurde – toota energiat ning kaitsta au-
tot nii kuumuse kui muude taevast al-
la sadavate hooajast sõltuvate elemen-
tide eest.

Elektrit tootev autovarjualune või-
maldab majadel, kus katusepind on li-
miteeritud või paigaldus võimatu, aga 
energiatarve suur, toota päikesest ener-
giat parkimiskohtade kohal. 

Elektriautode levikut piirab laadi-
mistaristu, mis omakorda sõltub ener-
geetika infrastruktuurist. Juba õige pea 
toppame laadijate püstitamisel problee-
mi otsa, kus maasse ehitatud võrk ei 
võimalda elektriautosid laadida. Selle 
võrgu arendamine on aga ülimalt kal-
lis ning pikaajaline protsess. Varjualu-
sesse on võimalik integreerida võime-
kus elektriauto laadimiseks.

Selline lahendus võimaldab toota 
energiat kohapeal ning lahendada võr-
gutranspordi pudelikaelad. Kui iga kor-
termaja juures on piisav arv päikesepa-
neelidega varjualuseid, siis saaks ka kor-
teriomanikud endale elektriautosid soe-
tada ja neid mugavalt laadida. Vastasel 
korral võime põrgata stsenaariumi ot-
sa, kus maksimaalselt kolm omanikku 
korraga saavad oma autot laadida ning 
isegi siis säilib oht, et elektrikaabel maa 
sees sulab üles.

2. Jalgrattamaja
Jätkusuutlikku ja rohelist ühiskonna-
mudelit luues peab lähtuda printsiibist, 
et energia tuleb toota lokaalselt ning iga 
ehitise ja rajatise katusel. Sellest mis-
sioonist ning rattakultuuri tõusust tu-
lenevalt on välja töötatud erinevaid rat-
tamajade kontseptsioone.

Saab luua nii kinniseid kui avatud va-
riatsioone, lisaks luua laadimisvõimalu-
se nii elektri- kui tõukeratastele. Oluli-
ne konstruktsiooni püstitamise juures 
on asjaolu, et rattamaja on vaja ühenda-
da maja peakilbiga, et päikesekatusest 
toodetavat energiat nutikalt ka korteri-
te või korterelamu üldelektri tarbimise 
katmiseks ära saaks kasutada.

Samal põhimõttel saab luua ka näi-
teks prügimaja jm sarnaseid tooteid.

Finantseerimine
Loo alguses viidatult ei ole olnud pa-
remat aega päikeseenergia lahenduse 
kaalumiseks ning paigaldamiseks. Kui 
ühest küljest on energiahinnad lihtsalt 
niivõrd kõrged, siis teisalt on olemas ri-
da finantseerimismehhanisme, mis soo-
dustavad ning julgustavad süsteeme ka-
sutusse võtma.

1. Rattamaja toetus
▶  https://www.tallinn.ee/et/rattamaja-

toetus
▶  70% või kuni 10 000 eurot
▶  350 000 eurot eelarve kokku

2. Rohepöörde toetus
▶  https://www.tallinn.ee/et/rohepoor-

detoetus
▶  30% või kuni 20 000 eurot
▶  532 000 eurot eelarve kokku

3. Korterelamu päikesepaneelide 
toetus
▶  https://kredex.ee/et/paikesepaneelid
▶  30% või 40% või kuni 150 000 eurot
▶  5 000 000 eurot eelarve kokku

Päikesepaneelid ja päikeseenergia
lahendused kortermajadele

Autovarjualune korterelamutele.

Jalgrattamaja.

Kortermaja katus.
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MUSTAMÄE NOORED! TERE TULEMAST 
KERGEJÕUSTIKUPÄEVALE SÜGIS CUP 2022 KALEVI 
STAADIONIL!
Spordiklubi Liider korraldab 17. septembril algusega kell 11.00 Kalevi staadionil (Staadioni 3, Tallinn)  
7–12-aastaste kooliõpilaste kergejõustikupäeva Sügis Cup 2022.
Võistlus on mõeldud lastele sünniaastaga 2010 – 2015 ning toimub nii tüdrukutele kui ka poistele kolmes vanuseklassis:  
2015. – 2014. a sündinud, 2013. – 2012. a sündinud ja 2011. – 2010. a sündinud.
Kavas on 60 m jooks, kaugushüpe ja pallivise. Võistlus on individuaalne, parematele on autasuks diplomid ja medalid.  
Registreeruda saab võistluspäeval kell 10.00–10.45 kohapeal, sealsamas toimub ka võistlejakaartide täitmine.
Koolide organiseeritud arvuline osavõtt registreerida 15. septembriks telefonil 5021346.
Võistlus on tasuta, ootame rohket osavõttu! Ants Soosaar, Spordiklubi Liider

MUSTAMÄE KULTUURIKESKUS KAJA 
(E. Vilde tee 118) HUVIRINGID 2022-2023
LASTELE 
BEEBIDE LOOVUSTUBA 
alates 12.09.2022
Lastele 6 kuud – 3 a.  
Tel 508 9607,  
info@loovustuba.ee,  
www.loovustuba.ee

LIIKUMISKUNSTI JA  
MOE SHOW STUUDIO  
“JULIE STINETTE” 
alates 06.09.2022
Tütarlastele 7–16 a.  
Tel 514 0803, vaata Facebooki: 
JULIE STINETTE,  
nloore@gmail.com

MOESTUUDIO „BRANCHE“ 
alates 11.09.2022
Tütarlastele 7–16 a.  
Tel 515 0337,  
olgabranche@gmail.com

BEL CANTO laste  
laulustuudio 
alates 01.09.2022
Lastele 3–7 a. Tel 564 55477, 
belcanto@hot.ee

LAULUSTUUDIO LÕOKE 
alates 06.09.2022
Laulu- ja muusikaring laste-
le 3–6 a. ning lauluansambel 
7–12a. Tel 510 0911, elveerm@
gmail.com 

TEATRISTUUDIO BOOM  
(vene keeles)
alates 29.08.2022 
Lastele 3–-13+ a. Tel 580 32156, 
www.facebook.com/boomstuu-
dio

SPORDIKLUBI „NORD“ 
alates 01.08.2022
Sporttants (võimlemis-, akro-
baatika-,tantsuelemendid) laste-
le 3. eluaastast ja noortele.
Tel 566 81370,
sporttants@sknord.ee,
regina.lilleberg@gmail.com

SMART KIDS HUVIKOOL 
alates 02.09.2022
Eesti ja inglise keel vene ema-
keelega lastele 3–13 a.
Tel 55696686, 
info@smartkids.ee

LOOVUSSTUUDIO FANTAA-
SIA (vene keeles) 
alates 08.09.2022
Lastele 5–12 a. Tel 559 96558, 
nata-27@mail.ru

MUUSIKAKLASS 
„KLAVER“(vene keeles) 
alates 11.09.2022 
Klaveriõpe ja solfedžo  
lastele  
al. 5. eluaastast.  
Tel 559 30311,
olena.gunter@gmail.com

SOLAS IIRITANTS 
alates 03.09.2022 
Lastele 9–14 a.  
Tel 566 42925,
solasirishdance@gmail.com 

KUNSTIRING LOOVUSPRO-
JEKT (vene keeles) 
alates 04.09.2022 
Lastele 3–14 a.  
Tel 560 61908,
loovusprojekt@gmail.com

TANTSUKOOL FENIKS 
alates 17.08.2022 
Võistlustants lastele 5–10 a. 
Tel 56358733  
või 56358844
tk-feniks@postbox.ee

HUVIKOOL OLEN EDUKAS/
SOTSIAALSETE  
OSKUSTE KOOL  
(vene keeles)
alates oktoobrist
Lastele ja noortele 8–18 a. 
Tel 56494719,
olenedukas@gmail.com

MUSTAMÄE KEELTEKOOL 
alates 01.09.2022
Eesti keel vene emakeelega  
lastele 7 –  9 a
mkeeltekool@gmail.com

TÄISKASVANUTELE
STUUDIO KANGASTELG 
vaipade kudumine
alates septembrist 2022
Tel 5017904, 528 0400 
ylle.asur@gmail.com

KAJA LINE DANCE  
algajatele ja edasijõudnutele 
alates 30.08.2022
Tel 5388 9071,
kristina.pahk@gmail.com

KÕHUTANTS ja HISPAANIA 
fusioon igale eale 
alates 05.09.2022
Tel 5563 2096,
dianaotsing@gmail.com

MUSTLASTANTSUTRUPP 
SHATRITSA kõikidele soovi-
jatele 
alates 11.09.2022 
Tel 5563 2096,
dianaotsing@gmail.com

JOOGA (vene keeles) igale eale
alates 12.09.2022
Tel 559 78548,
svetlana.namaskar@gmail.com 

TAI CHI tervisevõimlemine 
igale eale
alates 22.09.2022 
Tel 565 01350,
taichi.klubi@gmail.com

TEATRISTUUDIO BOOM  
täiskasvanutele (vene keeles) 
alates 29.08.2022
Tel 580 32156,
facebook.com/boomstuudio

TANTSUSELTS “SÕLEKE“ 
alates 29.08.2022
Tel 506 7801,
matiraid@gmail.com

TALLINNA TANTSU-
AKADEEMIA 
tantsurühm UPPSAR  
alates 04.09.2022
Tel 516 6789,
janar.vabarna@gmail.com

EMLS TALLINNA MEES-
KOOR 
alates 13.09.2022
Tel 534 64061,
jyri.mellik@gmail.com

FOORUMTEATER 
alates 06.09.2022 
Tel 5091828,
kylli.aru@gmail.com

BIGBAND MICKEYS 
alates oktoobrist 2022
Tel 504 1026,
kaido.haal@ttu.ee

NAISKOOR KAJA 
alates 01.09.2022
segakoorkaja@gmail.com

SOLAS IIRITANTS 
alates 03.09.2022 
Tel 566 42925, 
solasirishdance@gmail.com

FLAMENCOTANTS 
alates 05.09.2022
Tel. 566 61631,
anulikk@gmail.com

Rohkem infot  
ringide kohta  
www.kajakeskus.ee/ 
huviringid

MUSTAMÄE HUVIKOOLI RINGID 2022-2023  
(E. Vilde tee 69) HUVIRINGID 2022-2023
Tel 6522536 www.tallinn.ee/mllm

KOOLIKS ETTE
VALMISTAMINE  
(ABC kool)
õpetaja Kersti Sihver
VANUS: 4 – 7 a
18-36 €/kuus

EESTI KULTUURI 
ALUSED  
(eesti keel) 
õpetaja Endla Reinkort
VANUS: 7 – 13 a
26 €/kuus

ARTFLORISTIKA JA 
DISAINISTUUDIO 
„KREATIFF“
õpetaja Jelena  
Tartõnskihh
VANUS: 10 – 19 a
22-26 €/kuus

ESTRAADITANT
SUKOOL „PEPPY 
DANCE“
õpetaja Olga Juškova
VANUS: 4 – 19 a
18-28 €/kuus

ESTRAADITANT
SUKOOL „PEPPY 
DANCE“
(venitus ja akrobaatika)
õpetaja Olga Juškova
VANUS: 4 –18 a
18 €/kuus

GIIDINDUS  
(eesti keele ring)
õpetaja Erna Podanjova
VANUS: 14 – 18 a
26 €/kuus

GRAAFILINE  
DISAIN 
õpetaja Julia Rusakova
VANUS: 7 – 15 a
24 €/kuus

JUNGAKOOL
õpetaja Dmitri  
Petrjakov
VANUS: 7 – 15 a
22-24 €/kuus

KICKBOXING
õpetaja Dmitri  
Petrjakov
VANUS: 10 – 19 a
22-28 €/kuus

KITARRIÕPETUSE 
RING
õpetaja Mihkel Kuusler
VANUS: 7 – 14 a
21-22 €/kuus

KLAVERIMÄNGU
RING 
VANUS: 4-16 / 7 a
33-83 €/kuus

KODUKULTUURI 
RING
õpetaja Tatjana  
Kravtšenko
VANUS: 7 – 14 a
23 €/kuus

KOKANDUS
õpetaja Olga Sidorenko
VANUS: 7 – 12 a
25-28 €/kuus

KOREOGRAAFIA
RING „PÄÄSUKE“
õpetaja Scarlett Ilves
VANUS: 4 – 8 a
26 €/kuus

KUNSTI JA  
TEKSTIILIRING
õpetaja Liina Luht
VANUS: 7 – 18 a
23-25 €/kuus

KUNSTIRING
õpetaja Marina Rõmar
18-23 €/kuus

KUNSTIRING
õpetaja Larissa  
Budtitskajas
VANUS: 7 – 12 a
18-23 €/kuus

KUNSTIRING JA 
KUNSTITERAAPIA 
õpetaja Marju Jõgis 
VANUS: 4 – 19 a
18-23 €/kuus

KUNSTI JA MEIS
TERDAMISE RING
õpetaja Liina Luht
VANUS: 4 – 7 a
18-26 €/kuus

KÄSITÖÖRING
õpetaja Jelena Garnis
VANUS: 4 – 7 a
18-26 €/kuus

LASTE JA NOORTE
KOOR „HELLAS“  
(mudilased)
õpetaja Maia Rotselain
VANUS: 4 – 9 a
10 €/kuus

LASTE JA NOORTE
KOOR „HELLAS“
õpetaja Aleksander 
Kaidja. VANUS: 7 – 19 a
12-18 €/kuus

LEGO KONSTRUEE
RIMINE
õpetaja Julia Rusakova
VANUS: 6 – 7 a
18-32 €/kuus

LIIKUMISRÜHM  
(üldfüüsiline)
õpetaja Dmitri Petrjakov.
VANUS: 4 – 8 a
18 €/kuus

LIIKUMISRÜHM  
(pallimängud)
õpetaja Dmitri Petrjakov
VANUS: 4 – 8 a
18 €/kuus

LINGVISTIKA (eesti ja 
inglise keel) UUS! 
VANUS: 6 – 14 a
18-26 €/kuus

LOOVUSRING  
„HARRY POTTER“ 
(inglise keel)
õpetaja Tatjana Tomilova
VANUS: 15 – 18 a
26 €/kuus

LOOVUSRING  
„MÕTTEMOSAIIK“ 
(eesti keel)
õpetaja Endla Reinkort
VANUS: 4 – 6 a
18 €/kuus

LOOVUSRING „NAK
SITRALLID“ (eelkool) 
õpetaja Ingrid Reiman
VANUS: 4 – 7 a
18-26 €/kuus

LOOVUSRING 
„SIPSIK“(eesti keel)
õpetaja Endla Reinkort
VANUS: 7 – 8 a
26 €/kuus

MAAL JA SKULP
TUUR
õpetaja Julia Rusakova
VANUS: 7 – 14 a
22-28 €/kuus

MALERING
õpetaja Tatjana Fomina
VANUS: 6 – 16 a
23-26 €/kuus

MUUSIKALINE  
TEATER
õpetaja Tamara  
Pekarskaja
VANUS: 7 – 17 a
23 €/kuus

HUVIRING „NOOR 
TEADUR“ UUS!
õpetaja Sergei Lutškin
VANUS: 7 – 14 a
22-26 €/kuus

ÕMBLUSRING  
„PEHME MÄNGUASI“
õpetaja Julia Rusakova
VANUS: 7 – 16 a
22-26 €/kuus

PROGRAMMEERIMI
SE, ARVUTITEHNI
KA JA
ELEKTROONIKA 
ALUSED UUS!
õpetaja Juri Jestin
VANUS: 7 – 18 a
22-26 €/kuus

SHOWTANTSURING 
„JETÉ“
õpetaja Diana Senkel
VANUS: 6 – 19 a
18-28 €/kuus

SPORTLIKUD  
TANTSUD
õpetaja Scarlett Ilves
VANUS: 7 – 19 a
26 €/kuus

TANTSULINE VÕIM
LEMINE UUS!
õpetaja Scarlett Ilves
VANUS: 4 – 8 a
18-26 €/kuus

TANTSURING  
„FILIGRAAN“
õpetaja Nadežda Tšalaja
VANUS: 4 – 19 a
18-28 €/kuus

TANTSURING  
„STREET DANCE“
õpetaja Aleksandr  
Tšetšet
VANUS: 7 – 19 a
26 €/kuus

TEATRIRING
õpetaja Tamara  
Pekarskaja
VANUS: 8 – 16 a
23 €/kuus

TEATRIRING NAE
RATUS (inglise keel)
õpetaja Tatjana  
Tomilova
VANUS: 5 – 12 a
18-26 €/kuus

TEHNIKARING JA 
MUDELITE VALMIS
TAMINE
õpetaja Juri Jestin
VANUS: 7 – 14 a
22-24 €/kuus

LAULURING  
„VOKAAL“
õpetaja Tamara  
Pekarskaja
VANUS: 10 – 12 a
10-12 €/kuus
Täisõpe 36 €/kuus

KÕIK MUSTAMÄE 
HUVIKOOLI RIN-
GID ALUSTAVAD  
1. SEPTEMBRIL.
TERE TULEMAST!
Rohkem infot ringide 
kohta telefonil 6522536 
ning  
www.tallinn.ee/mllm

Mustamäe
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MINE METSA! MINE METSA!MINE METSA!

LOODUSTARKUSE 
LINNALAAGER 

15-18.08
Koolivaheaja linnalaagrist ootame 
osa võtma lapsi vanuses 9-13. 

Linnalaager sisaldab erinevaid 
tegevusi koos juhendajaga  
Tallinna matkaradadel. 

Loodustarkuse laagri jooksul 
läbivad lapsed neli matkarada: 
Männiku karjäär, Pääsküla 
raba, Nõmme-Mustamäe 
maastikukaitseala, Kuusiku mets. 
Koos lahendatakse erinevaid 
loovülesandeid, et õppida märkama 
elurikkust meie ümber.

Juhendajaks on kogemustega 
retkejuht Margit Salmar, kes 
aitab lastele loodust tutvustada 
ja arusaadavaks muuta.

LOODUSTARKUSE LAAGER ON: 
neli päeva täis lusti ja seiklusi
uued teadmised ja oskused
matkamine, piknikud, värske õhk
uute sõprade leidmine

Lisainfo ja registreerumine 
info@kajakeskus.ee, 53 886 330

www.kajakeskus.ee

Hind 80€ 
sisaldab kõiki tegevusi, 
lõunat ja puuviljapause. 

Selga ilmastikule vastav riietus, 
kaasa joogipudel!

Vaata lisa: www.kajakeskus.ee Kultuurikeskus Kaja  Vilde tee 118, Tallinn

KAJA TANTSUÕHTU
elava muusikaga

25.08 kell 19 ansambel Black&White
Pilet 5 eurot tund varem kohapealt. Avatud kohvik. 

Kaja tantsuõhtu
TALLINNA POLITSEIORKESTRI 
BIGBÄND JA MARVI VALLASTE
Dirigent Siim Aimla

15.09 kl 19
Pilet 10 eur
Kajast, Fientast ja Piletilevist

Kaja uueks juhiks valiti Elvis Hrupa
Mustamäe Kultuurikeskus Kaja 
juhina alustas 8. augustil tööd El-
vis Hrupa. 

Elvis Hrupa on õppinud Tallinna Üli-
koolis rekreatsioonikorraldust ja jät-
kab õpinguid Estonian Business School 
magistrantuuris ärikorralduse erialal. 
Eelnevalt töötas Elvis Hrupa Anija val-
lavalitsuses kultuurivaldkonna juhina. 

Kultuurikeskuse Kaja uue juhi leid-
miseks kuulutas Mustamäe Linnaosa 
Valitsus välja avaliku konkursi, kuhu 
laekus 46 sooviavaldust, valikukomis-
jon valis vestlusvooru 16 kandidaati. 
Peale vestlemist kandidaatidega valiti 
jätkuvooru kaks kandidaati ning ko-
misjoniliikmed valisid parimaks kan-
didaadiks Mustamäe Kultuurikeskuse 
Kaja juhataja ametikohale Elvis Hrupa. 

Mustamäe lehe toimetus kohtus 
Kaja uue juhiga ja esitas talle mõned 
küsimused.

Mis ajendas Teid kandideerima 
Mustamäe Kaja Kultuurikesku-
se juhi kohale?
Töö Mustamäel, Kaja Kultuurikesku-
ses tundub põneva väljakutsena: tege-
mist on kaasaegse ja  suure potentsaa-
liga kultuurikeskusega pealinna suu-
ruselt teises linnaosas, mis elanike ar-
vult on sama suur, kui nii mõnigi Ees-
ti suurlinn. Mustamäe on viimastel 
aastatel jõudsalt arenenud, seda nii 
linnaosa kui kogukonnana ning Kaja 
Kultuurikeskus on vaieldamatult selle 
kogukonna kultuuri- ja vabaajakese. 

Mis seob Teid Mustamäega?
Olen sündinud ja kasvanud küll Tal-
linna Kesklinnas, kuid olen lühiajali-
selt elanud ka Mustamäel. 

Mis on Teie huvid ja hobid?
Vabal ajal naudin üle kõige olemist koos 
perega, meeldib reisida ja aias toime-
tada. Naudin ka spordiga tegelemist, 
olen nooremana mänginud tipp tase-
mel jalgpalli – hetkel mängin jalgpal-

li tervisespordina enda rõõmuks ning 
naudin ka jooksmist ja tennisemängu.  
Minu üheks hobiks on veel vinüülplaa-
tide kogumine – plaate olen kogunud 
nüüd juba ca 15 aastat, täpselt kokku 
lugenud neid ei ole aga suurusjärgus 
2000 plaati peaks kokku olema küll. 

Mis kultuurisündmusi ise meel-
sasti külastate?
Seinast-seina. Lähtuvalt tööst osalen 
väga tihti erinevatel kultuurisünd-
mustel, mis on mõeldud väga erine-
vatele sihtrühmadele, kuid vabal ajal 
kui kuskil mõni põnev uus alternatiiv-
ne produktsioon või esineja, siis hoian 
ennast kursis ja külastan.

Mis suunas Kaja Kultuurikeskus 
Teie juhtimisel areneb? Mis on 
prioriteedid?
Minu nägemuses on olulisel kohal, et 
sündmused oleksid korraldatud kvali-
teetselt ning töökorraldus oleks efek-
tiivne. Kindlasti on oluline turundu-
se ning teiste linnaasutustega koos-
töö edendamine. Tuleb vaadata ter-
vikpilti, et sündmuseid ning tegevu-
si oleks erinevate sihtrühmade jaoks.

Kas soovite midagi mustamäe-
lastele öelda?
Tere tulemast Kajasse! Meie uksed on 
teile lahti. Tulge osalema meie prog-
rammi üritustel ja samuti pakkuge 
julgelt, mida te sooviksite Kajas veel 
näha, kuulda ja kogeda. 

Hei, matkahimuline noor!
Kui oled huvitatud looduskeskkon-
nast meie lähimas ümbruses, taime-
dest, loomadest-lindudest ja putuka-
test, keda seal kohata võime, siis on 
see laager just sinu jaoks. Oled oo-
datud Mustamäe Kaja kultuurikes-
kuse loodustarkuste linnalaagrisse 
15.-18. augustini 2022. aastal. 

Mida me teeme? Nelja päeva jooksul käi-
me läbi mõned põneva looduse ja aja-
looga kohad, mida linnaruumis meile 
pakkuda on. Mujal maailmas ei ole see 
tavapärane, et linnas on raba, kus saab 
jalutada ning õppida rabakooslust tund-
ma. Vaatame, milline näeb välja turvas, 
kuidas on ta arenenud, mida temast on 
kunagi tehtud ja milleks turvas üldse 
oluline on. 

Mis on liiv ja milleks liiva kasutatak-
se? Jalutame liival, katsume liiva ja vaa-
tame, kuidas näeb välja liivakarjäär. Kas 
karjäärides on elu ja milline see elu seal 
on? Kas saab olla nii, et natukene kae-
vandame liiva ja kruusa, aga siiski kait-
seme ka looduses elavaid liike? 

Kas Mustamägi on must mägi? Kust 
sai Mustamäe oma nime? Kus asuvad 
Mustamäel sinised mäed? Jalutame Mus-

tamäe nõlval, vaatleme mände, räägi-
me Mustamäe seosest kruusa ja liivaga.

Vaatleme inimtegevuse jälgi Kuusiku 
parkmetsa ümbruses. Käime õpiringi ki-
vide juures ja vaatame, kas kividega tut-
vumine annab meile eelise õppimisel. 

Miks ja milleks, mida ja kuidas, mis 
ja millal küsimusi võiks lehekülgede vii-
si kirjutada. Meie sinuga ei kirjuta mi-
dagi, vaid otsime neile küsimustele vas-

tuseid tehes vaatlemisi looduses. Jaluta-
des matkaseltskonnaga uutes keskkon-
dades arendame endis erinevate jälge-
de märkamist looduses ja meeskonnas 
koostöötamise oskust.

Oled oodatud 15. augusti hommikul 
kella 10.00-ks Kaja kultuurikeskusesse, 
et koos alustada rännakut looduse ime-
lisse maailma. Kohtumiseni! 

Margit Salmar  

Kaja galeriis „Gunnar Vaidla spordimaastikud“
10.08-10.10 on Kaja galeriis avatud 
fotonäitus „Gunnar Vaidla spordi-
maastikud“, mis kajastab Eesti spor-
dielu keerukatel sõjajärgsetel aasta-
tel 1947-1953. 

Fotograaf Gunnar Vaidla tegi aastaküm-
neid tänuväärset tööd spordielu doku-
menteerimisel kõikjal üle Eesti, olles ik-
ka sündmuste tulipunktis – nii vihmas 
kui ka päikeses, nii suvel kui ka talvel, 
nii soojas toas kui ka külmas metsas.

Käesoleval näitusel vaadeldakse te-
ma jäädvustusi keerukatest sõjajärgse-
test aastatest 1947-1953, mis keskendu-
sid eeskätt sporditegemise praktilisele 
küljele. Nähtut esireast talletanud fo-
tograafi tähelepaneliku kaamerasilma 
eest ei jäänud varjule ei tihtipeale üsna 
spartalikud võistlustingimused, pom-
pöössed loosungid, mille all atleedid en-
di võimeid võrdlesid, ajastule omaselt 

napivõitu võistlusvarustus – ega ka toi-
munut kõigele vaatamata saatnud spor-
dirahva tegutsemistahe. Nii muutubki 
Vaidla seeläbi enda eripärasel moel maa-
ilma salvestanud kroonikuks, kes aitab 
oma detailirohkete spordimaastikega 
meil paremini tollast aega mõista.

Gunnar Vaidla (1919-2007)
„Eesti fotograafia vanaisaks“ nimeta-
tud Gunnar Vaidla alustas spordifoto-
graafina tööd juba enne II maailmasõ-
da ning jäi sellele valikule truuks ko-
gu eluks. Suurema osa enda fotograa-
fiteest oli ta ametis ajakirja Kehakul-
tuur juures, kuid tegi kaastööd teiste-
gagi. Vaidla loomingut iseloomustades 
on öeldud, et sellele olid ürgselt omased 
dünaamilisus ja dramaatilisus, aga sa-
muti tegevust jäädvustav vaimne mõõde 
– ning just tema looming kujundas aja-
kirjast Kehakultuur omas ajas erilaadse 

esteetilise ja elitaarse fenomeni. Täna-
seks on Gunnar Vaidla rikkalik spordi-
fotopärand leidnud koha Eesti Spordi-
ja Olümpiamuuseumi kogus.

Näituse pidulik avamine toimub 
10.08 kl 17:00.

Kaja galerii on avatud külastajatele 
avatud E-R 10-18 ja L 10-15. Näitus jääb 
Kaja galeriis avatuks oktoobri alguseni.

Kaja on avatud E-R 10-18, L 10-15, va riiklike pühade ajal. Piletid müügil Piletilevis, Fientas ja vabade kohtade 
olemasolul tund enne algust kohapealt. Kaja korraldatud üritustele saab pileti osta Kaja kassast. Värskeim info 

alati: www.kajakeskus.ee ja Kaja Facebookis: Kultuurikeskus Kaja

LOODUSTARKUSE LINNALAAGER 15.-18.08
Koolivaheaja linnalaagrist ootame osa 
võtma lapsi vanuses 9-13.

Linnalaager sisaldab erinevaid tege-
vusi koos juhendajaga Tallinna matka-
radadel.

LOODUSTARKUSE LAAGER ON:
▶  neli päeva täis lusti ja seiklusi
▶  uued teadmised ja oskused
▶  matkamine, piknikud, värske õhk
▶  uute sõprade leidmine

Loodustarkuse laagri jooksul läbivad 
lapsed neli matkarada: Männiku kar-
jäär, Pääsküla raba, Nõmme-Musta-
mäe maastikukaitseala, Kuusiku mets. 

Koos lahendatakse erinevaid loovüles-
andeid, et õppida märkama elurikkust 
meie ümber.

Juhendajaks on kogemustega retke-
juht Margit Salmar, kes aitab lastele loo-
dust tutvustada ja arusaadavaks muuta.

Hind 80€
▶  sisaldab kõiki tegevusi, lõunat ja puu-

viljapause.

Selga ilmastikule vastav riietus, kaasa 
joogipudel!

Lisainfo ja registreerumine:  
info@kajakeskus.ee, 53 886 330,  
www.kajakeskus.ee

Gunnar Vaidla 
spordimaastikud

20.01.2022

Fotonäitus eriskummalisest 
spordielust aastatel 1947-1953 

Gunnar Vaidla 
spordimaastikud
Fotonäitus eriskummalisest 
spordielust aastatel 1947-1953

10.08-10.10.2022

Elvis Hrupa.
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Avasta Mustamäe  
raamatukogusid!
Käimas on üle-eestiline raamatuko-
gude teema-aasta. Selle raames toi-
mub kuni oktoobrini ka kampaania 
„Avasta Eesti raamatukogusid“, mis 
kutsub igaüht astuma sisse vähe-
malt viide erinevasse Eesti raama-
tukokku. Hea uudis on, et ainuüksi 
Mustamäe linnaosas leiab neid ja-
lutuskäigu kauguselt tervelt kolm.

Mustamäe raamatukogud, nagu kõik 
teisedki Tallinna Keskraamatukogu 
haruraamatukogud, pakuvad lisaks 
laiale kirjanduse valikule ja vajalikule 
infole mitmekülgset elukestvat õpet 
ja tuge igapäevatoimingutes.  Kõigis 
neis on tasuta internet, õppimis- ja 
kaugtöövõimalused. Järjest enam on 
raamatukogud ka kogukonnakesku-
sed, kus saab käia üritustel, klubides 
ja ringides, tegeleda hobidega ja sõl-
mida uusi tutvusi. Seega tasub kind-
lasti mitte ainult raamatukokku kor-
raks sisse astuda, vaid ka lähemalt rin-
gi vaadata ja huvi korral ennast raa-
matukogu lugejaks registreerida.

„Võimalusi, mida Tallinna Kesk-
raamatukogu peale raamatute lae-
nutamise pakub, on tegelikult vä-
ga palju,“ selgitab Sääse raamatuko-
gu juhataja Leelo Ainsoo. „Sageli ini-
mesed ei teagi, mida kõike raamatu-
kogust leida võib – näiteks tuleb ik-
ka veel üllatusena, et koju saab lae-
nata ka lauamänge, mõnest haruraa-
matukogust ka spordivahendeid jm 
esemeid, et raamatukogudes on tege-
vustoad jne. Lisaks sellele, et raamatu-
kogu võib aidata iga inimese elu eri-
neval moel toetada ja rikastada, on 
selle kasutamine ka säästev ja kesk-
konnasõbralik. Paljusid raamatuid ja 
ka muid teavikuid, esemeid või sead-
meid ei ole mõtet endale koju seisma 
soetada. Raamatukogu kaudu saavad 
neist kasu ja rõõmu paljud.“

Raamatukogu lugejaks registreeru-
da saab nii veebis kui raamatukogus 
kohapeal ja lugejakaardiks võib vor-
mistada ka ID-kaardi (selleks on vaja 
teada PIN2-koodi). Lugejakaart annab 
ligipääsu teenustele kõikides Tallin-
na Keskraamatukogu teenindusosa-
kondades ja haruraamatukogudes, sh 
Mustamäe raamatukogudes.

Neile, kel kodust väljumine ja raa-
matukokku tulek tervislikel põhjustel 
võimalik ei ole, tuuakse raamatukogust 
raamatuid, ajakirju, filme ja muusi-
kat, soovi korral ka spordivahendeid 
ja muusikainstrumente tasuta koju. 
Selleks on vaja tellida koduteenindus, 
mida saab teha telefonil 683 0920 või 
e-postil koduteenindus@tln.lib.ee. Ko-
dust lahkumata on ööpäevaringselt kõi-
gile avatud ka e-raamatukogud.

Kuigi raamatukogu põhiteenused 
on Mustamäe raamatukogudes sarna-
sed, leidub igaühes neist ka erilisi või-
malusi.

Kännukuke raamatukogu 
(E. Vilde tee 72)
Kännukuke on Mustamäe raamatu-
kogudest suurim. Sealt saab laenata 
spordi- ja liikumisvahendeid ning seal 
paikneb ka kaks tegevustuba – inno-
vatsioonilabor ja loovuse tuba. Inno-
vatsioonilaboris on võimalik 3D-printi-
da, kasutada kilelõikurit ja laserlõike-
pinki, joonistada suurel graafikalaual, 
teha rinnamärke jmt, samuti saab kat-
setada erinevaid robootika- ja leiutaja-
komplekte ning seigelda virtuaalreaal-
suses Oculus Quest 2 prillidega. Loovu-
se tuba on võimalik kasutada fotostuu-

diona ning seal asub ka videotehnika, 
millega saab teha nt kvaliteetseid vlo-
gipostitusi. Õppimiseks ja töötamiseks 
on olemas ka konverentsitehnikaga 
rühmaruum kuni kümnele inimese-
le. Raamatukogus käib koos malering 
ja sügisest alustavad taas mitmed tei-
sedki klubid ja huvitegevused, sh täis-
kasvanute lugemisklubi ja tasuta ro-
bootikaringid lastele. Kännukuke raa-
matukogu aias paikneb kogukonna-
aed ning ilusate ilmadega on avatud 
ka õueraamatukogu.

Lisainfo: tel 683 0951,  
e-post kannukuke@tln.lib.ee

Männi raamatukogu 
(Ehitajate tee 48)
Väikeses hubases Männi raamatu-
kogus on hiljuti avatud uus rühma-
ruum kuni üheksale inimesele, kus 
saab mugavalt õppida või töötada, sh 
muuhulgas kasutades suurt arvutiga 
ühendatavat ekraani ja tahvelseina. 
Sügisest toimuvad raamatukogus taas 
ka erinevad tegevused, nt keelekoh-
vikud eesti kõnekeele õppimiseks ja 
lastehommikud.

Lisainfo: tel 653 2556,  
e-post manni@tln.lib.ee

Sääse raamatukogu 
(Sõpruse pst 186)
Ka Sääse raamatukogus on olemas 
rühmaruum, mida saab korraga ka-
sutada kuni 12 inimest. Ilusate ilma-
dega on avatud õueraamatukogu, 
kus saab roheluses lugeda ning las-
tele pakuvad erinevaid tegevusi raa-
matukogu vabatahtlikud. Sügisest toi-
muvad raamatukogus taas põnni- ja 
lastehommikud, keelekohvikud, kul-
tuuri- ja mäluklubi seenioridele jpm.

Lisainfo: tel 683 0990,  
e-post saase@tln.lib.ee

Kui Mustamäe raamatukogud on avas-
tatud, tasub sõita ka pisut kaugema-
le. Kalamaja raamatukogust (Kotze-
bue 9) ja Kadrioru raamatukogust (L. 
Koidula 12a) saab laenata muuseu-
mipileteid, et külastada kas üksinda 
või koos perega tasuta Tallinna Lin-
namuuseumi, Tallinna Kirjanduskes-
kust või Eesti Tervisemuuseumi. Tal-
linna Keskraamatukogu peamajas (Es-
tonia pst 8) paikneb muuhulgas Pil-
lilaegas – tasuta muusikainstrumen-
tide laenutus. Pelguranna raamatu-
kogust (Kangru 13) saab tasuta lae-
nata kodusteks remondi-, ehitus- või 
aiatöödeks vajalikke tööriistu. Laag-
na raamatukogu (Võru 11) Seemne-
laegas pakub köögiviljade, maitse- ja 
ilutaimede seemneid, millega katse-
tada taimekasvatust näiteks rõdul või 
aknalaual. Õmblushuvilisi ootab Sõ-
le raamatukogus (Sõle 47b) õmblus-
tuba, kust leiab kõik õmblustöödeks 
vajalikud seadmed ja vahendid. Koo-
miksifännid võiksid aga sammud sea-
da Paepealse raamatukokku (P. Pin-
na 8), kus asub suur koomiksikogu.
 
▶  Mustamäe ja teiste Tallinna Keskraa-

matukogu teenindusüksuste, nende 
lahtiolekuaegade ja teenuste kohta 
saab lisainfot veebilehelt www.kesk-
raamatukogu.ee.

▶  Kampaania „Avasta Eesti raamatuko-
gusid“ kohta saab lugeda raamatuko-
gude aasta veebilehel www.raamatu-
kogudeaasta.ee.

▶  Mustamäe raamatukogudes toimu-
val saab jooksvalt silma peal hoida, 
jälgides Facebooki lehte Mustamäe 
raamatukogud.

Tallinn kutsub kõiki 18. ja 19. augus-
til Rävala puiesteele linnaruumifes-
tivalile „Tulevik on täna/v,“ kus ase-
tatakse fookusesse pealinna linna-
ruum, kliimaküsimused ning Tallin-
na tulevikuperspektiivid. 

Tallinna Linnavolikogu poolt korralda-
tava festivali näol on tegemist eksperi-
mendiga, mille abil näitlikustatakse se-
da, kui mitmekülgne võib olla elu, kui 
tänavatele mahutada lisaks autodele ka 
inimesed koos kaasakiskuva program-
miga. „Katsetame koos elanikega täna-
varuumi erinevaid palgeid ja saame nä-
ha, millist mõju omab tänavate teadlik 
sulgemine, elanike kaasamine ning ak-
tiivne osalemine linnaelus,“ rääkis Tal-
linna Linnavolikogu esimees Jevgeni Os-
sinovski. „Meie eesmärgiks on arengud 
Tallinna linnaruumis veerema lükata 
ning muutustele hoogu anda.“

Ürituse korraldajate arvates Tallinn 
peab senisest rohkem hakkama rõhku 
panema keskkonnateadlikele valikute-
le ning lähenemisviisidele ja linnaruu-
mifestival on hea viis olulisi teemasid lä-
hemale tuua ning seda nii linnarahvale 
kui -juhtidele. Sündmuse toimumispai-
gaks ja fookuseks on valitud südalinna 
tänav just seetõttu, et tuua tähelepanu 
asjaolule et Tallinnas aina suurenev au-
tostumine ei ole jätkusuutlik, süvenda-
des keskkonnareostust, elurikkuse vä-
hendamist ja mõjudes negatiivselt ini-
meste tervisele.

Festival kutsub kõiki: 
mudilastest eakateni
Festival „Tulevik on täna/v“ on suuna-
tud kogu linnarahvale, kutsudes osale-
ma kõiki Tallinna elanikke – lastest pen-
sionärideni. Toimuvad erinevad vestlus-
ringid, töötoad, kontserdid, ruumieks-
perimendid ning palju muud põnevat. 
Lisaks saab vaadata öökino ja osaleda 
ekskursioonidel. Festival on külastaja-
tele tasuta.

Linnaruumifestival püüab inime-
si kõnetada mitmel erineval viisil. 
Üheks kõlavaks sekkumiseks linna-

ruumis on tasuta tipptunnikontserti-
de korraldamine festivalialal, et pan-
na inimesi tööpäeva lõpus  kohe ko-
ju vuhisemise asemel peatuma, muu-
sikat nautima ning tänavaruumi taju-
ma. Tänavalaval saab kuulata saab nii 
EiK-i koos Maris Pihlapi ja Mattias Tir-
mastega kui ka Robert Linna ja Mar-
ten Kuninga ülesastumisi.

Programmis on mõeldud ka pere 
kõige pisematele, kellele pakub hari-
vat meelelahutust loovuslabor VIVITA. 
Loovuslabori juhendamisel tekib sünd-
musele mängima kutsuv installatsioon, 
mis kutsub lapsi avastama, iseorgani-
seeruma ning probleemidele iseseisvalt 
loovaid lahendusi otsima. 

Tähelepanuta ei jää ka ümbruskaud-
sed tänavad ning hooned. Linnaruumi-
festivali ja Välisministeeriumi koostöös 
on võimalik külastada Välisministeeriu-
mi „kilukarbisaali,“ kuhu sai linnarah-
vas viimati külla minna 2013. aastal. Li-
saks toimub piirkonnas veel mitmeid 
põnevaid tuure, näiteks Jaak Juske tuur 
Tartu mnt ja Rävala puiestee piirkon-
na ajaloost, Andres Siplase tuur kanali-
satsioonikaevu luukidest ning südalin-
na unikaalsete kohvikute avastusretk.  

Saab nii kaasa mõelda  
kui tegutseda!
Lisaks meelelahutuslikule programmi-
le, on „Tulevik on täna/v“ raames toi-

mumas ka terve hulk kaasahaaravaid 
arutelusid, kuhu linnakodanikke kaa-
sa mõtlema ja tegutsema kutsutakse.

Näiteks võetakse Tallinna abilinna-
pea Madle Lippuse eestvedamisel luu-
bi alla südalinna laste koolitee ning vii-
sid, kuidas seda ohutumaks ning mu-
gavamaks muuta, arutletakse koos et-
tevõtjatega jätkusuutlikku ettevõtluse 
tuleviku ning vormide üle, kogukon-
naalgatus Elav Tänav arutleb linnakesk-
konnas piirkiiruste alandamise eri tah-
kude teemal ning räägitakse ka elektri-
tõukeratastest.

Paralleelselt aruteludega saab käed 
panna külge ka erinevates töötubades, 
kus leidub tegevust nii suurtele kui väi-
kestele. Näiteks saab luua endale päris 
enda aknalauaaia ning  tutvuda rüh-
mituse  Fridays for Future loodud ver-
tikaalaiaga. Lisaks tutvustavad noored 
kliimaaktivistid ka mängulisel viisil klii-
mamuutustega seotud teemasid. Veel 
saab katsetada oma oskuseid jäätmete 
sorteerimise mängus ning vaadata Ees-
ti Kunstiakadeemia magistritudengite 
linnaruumiteemalist näitust.

Kui ka sina leiad, et Tallinna linna-
ruum võiks olla palju enamat, kui pel-
galt liikumistrajektoor punktist A punk-
ti B, siis anna oma panus ja tule kind-
lasti kohale! Festivaliprogramm toimub 
18. ja 19. augustil. Ala avatakse üritu-
seks mõlemal päeval kell 12.

Tallinn kutsub linnaruumi
festivalile „Tulevik on täna/v!“

Linnaruumifestivalil pääseb Välisministeeriumi  
unikaalsesse kilukarbisaali
18. ja 19. augustil Tallinnas Rävala 
puiesteel toimuva linnaruumifesti-
vali „Tulevik on täna/v“ raames saab 
külastada ka haruldast Välisminis-
teeriumi „kilukarbisaali,“ mida vii-
mati näidati avalikkusele 2013. aas-
tal.

Linnaruumifestivali korraldaja Pille 
Laiakase sõnul on kilukarbisaali külas-
tamisvõimalus harukordne ning korral-
dajatel on suur rõõm, et just esimene 
Tallinna linnaruumifestivali raames on 

võimalik festivalikülalistel saali omapä-
ra kogeda. „See on tõeline arhitektuur-
ne pärl, mida võiks igaüks korra elus 
ära näha,“ ütles Laiakask.

Kilukarbisaal on 600-kohaline istun-
gitesaal, mille lagi kujutab endast pea-
le Tallinna laululava valmimist mood-
saks muutunud raudbetoonist hüper-
boolset paraboolkoorikut. 

Selline laekonstruktsioon ei või-
maldanud valgustite paigaldamist lak-
ke, seintele kinnitatud lambid ei and-
nud aga piisavalt valgust. Nii tuli totaal-

se materjalide defitsiidi tingimustes ar-
hitekt Mart Pordil julge mõte – kruvida 
lakke 60 000 õlitatud tühja kilukarpi, 
mis reflekteeriksid ja hajutaksid neile 
suunatud valgust ning samas summu-
taksid liigset heli. 

Lisainfot nii festivali kui kilukarbi-
saali külastamisvõimaluste kohta leiab 
linnaruumifestivali kodulehelt tallinn.
ee/linnaruumifestival või sündmuse 
Facebooki lehelt.

Kohtume 18. ja 19. augustil Rävala 
puiesteel!
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Tänavu tähistavad oma 60. aasta-
päeva nii Mustamäe linnaosa kui 
ka Tallinna Tehnikaülikooli Musta-
mäe kampus. Kuna Mustamäe esi-
mene uus kortermaja oli Tehnikaüli-
kooli 1962. aastal valminud esime-
ne ühiselamu, siis on tegemist ühise 
sünnipäevaga. Nõnda olid ka Mus-
tamäe uuslinnaosa esimesteks ela-
nikeks ülikooli uude ühiselamusse 
kolinud tudengid.

Tehnikaülikooli läbipõimitus Mustamäe 
linnaosaga on alates 1960. aastatest ol-
nud kõikehõlmav ning sageli ei tead-
vustatagi, et Mustamäe jaoks on Teh-
nikaülikool samavõrd oluline kui Tar-
tu Ülikool Emajõe Ateena jaoks. Musta-
mäel elab tuhandeid ülikooli endiseid 
ja praeguseid õppejõude, töötajaid ja vi-
listlasi, samuti on ülikooli ümber koon-
dunud teadmismahukas ettevõtlus ja 
akadeemiline vaim.

Vaid veidi üle poole sajandi tagasi oli 
Mustamäe liivaluidete ja männimetsa-
ga kaetud looduskaunis ja väheasusta-
tud ääremaa. Kümmekond aastat hil-
jem elas uuslinnaosas juba ligi 80 000 
inimest, kellest paljud olid ühel või tei-
sel moel ka Tehnikaülikooliga seotud. 
See side on ka tuhandetel tänastel mus-
tamäelastel.

Mustamäe uuselamurajoonide kerki-
misega samaaegselt valmisid järjepanu 

Tehnikaülikooli Mustamäe õppekomp-
leksi hooned. 23. mail 1962 pandi nurga-
kivi esimesele – mehaanikateaduskonna 
õppehoonele. Pidulik avamine toimus 
kaks aastat hiljem, 15. aprillil 1964. Ko-
he jätkus järgmiste õppehoonete ehi-
tus ning kampuse vanem osa, viis õppe-
korpust koos peamaja ja aulaga valmis 
1968. aastaks. Vabaplaneeringulise õp-
pekompleksi hooned rühmitati nõnda, 
et jääks vaba ruumi laienemiseks ning 
hoonete vahele tekiks avar autovaba si-
seõu. Samuti planeeriti kampusesse tu-
dengite ühiselamud, söögikohad, spor-
dirajatised ja muu eluks vajalik.

Hoogne õppekompleksi arendamine 
jätkus ka 1970.–80. aastatel, mil valmi-
sid raamatukoguhoone, spordihoone, 
taastati Glehni loss ja kerkis hulk teisi 
ehitisi. Järgmine aktiivsem ehitustege-
vuse periood algas 2000. aastate algul. 
Kampuse tulevikku vaatav edasiarenda-
mine eeldab aga oma senise arenguloo 
võimalikult head tundmist.

Tehnikaülikooli linnaku varasema-
le ehitusloole pole seni suuremat tähe-
lepanu pööratud. Suurepärane ja ainu-
laadne õppekeskkond vajab aga uut mõ-
testamist ja väärtustamist. Arhitektuuri 
ja urbanistika akadeemia dotsendi Epi 
Tohvri eestvedamisel tekkis möödunud 
aastal mõte korraldada kampuse vää-
rika aastapäeva auks kaalukas näitus. 
Mõttest sai tegu. Näitusemeeskonnaga 

liitusid Tallinna Tehnikaülikooli muu-
seumi juhataja Kadri Kallaste ning Tõ-
nis Liibek, Signe Jantson, Milvi Vahtra 
ja Marita Paas ülikooli raamatukogust. 
Näituse kujundas Laika, Belka & Strel-
ka disainibüroo.

16. juunist avatud väljapanek läbib 
ülikooli kogu vanemat õppekorpust ja 
kajastab väga erinevaid teemasid. Nõn-
da on võimalik tutvuda, kuidas Tehni-
kaülikool Mustamäele jõudis ja millised 
oli alternatiivsed asukohad. Huvipakkuv 
on näha, kuivõrd algsed plaanid teostu-
sid või kuivõrd jäid need vaid paberile. 
Näitusel on esmakordselt väljas arvukad 
kavandid, plaanid ja tööjoonised Musta-
mäe õppekompleksi kavandamisest ja 
teostamisest. Näha saab, kuipalju eriil-
meline oleks võinud Mustamäe kampus 
olla, kui oleksid teostunud algsed plaa-
nid. Samuti näeb näitusel meeleolukaid 
filmikroonikaid Mustamäe õppehoone-
te ehitamisest ja eluolust.

Vanemas õppekorpuses on säilinud 
üllatavalt palju algupäraseid sisekujun-
duselemente, millele näitusel tähelepa-
nu juhitakse. Eriti tänuväärne on, et näi-
tuse teostamisel on võimalik olnud ves-
telda algsete lahenduste auväärses eas 
loojatega. Olgu selleks siis arhitektid, 
sisekujundajad või ehitusinsenerid. Ni-
metagem Olga Kontšajevat, Raine Kar-
pi, Enn Põldroosi, Maire Morgen-Häält, 
Loomet Raudseppa ja Ado Soansi. Kõigi-

le neile ja paljudele teistele näituse val-
mimisse panustajatele suur tänu!

Näitus pakub mitmekülgset avas-
tamisrõõmu. Ainuüksi võrdlused lähi-
riikide sarnaste kampustega – Kauna-
se Tehnikaülikooliga ja Aalto Ülikooli 
Otaniemi kampusega pakuvad uusi vaa-
tenurki. Tähelepanu väärivad mitmed 
Mustamäe kampuse ehitamisel raken-
datud ehitustehnilised lahendused, mis 
kuuluvad 1960. aastate inseneriteadu-
se tippsaavutuste hulka. Ühtlasi pakub 
väljapanek võimalust tutvuda sellega, 
kuidas on läbi aastakümnete muutu-
nud ülikooli sümboolika, millised vää-
rikad inimesed on ülikooli külastanud, 
millised sündmused ja üritused on toi-
munud ülikooli aulas ja klubides ning 
kuidas on elatud ühiselamutes. Eelkõi-
ge 1960.–70. aastatel oli ülikooli Musta-
mäe kampus oluline kohaliku kultuu-
rielu keskus, kuhu leidsid sageli tee ka 
Mustamäe elanikud, aga ka paljud ini-
mesed kaugemalt.

Näitus on avatud 16. juunist kuni 
31. detsembrini 2022.

Väljapanek algab ülikooli peamaja 
fuajees (Ehitajate tee 5) ning läbib üli-
kooli kogu vanemat õppekorpust, õp-
pehooneid U02-U06.

Kõik huvilised on teretulnud!
Tekst: näitusemeeskonna nimel 

Epi Tohvri, Tõnis Liibek 

Suurnäitus „Kampus 60. Tallinna 
Tehnikaülikool Mustamäe luidetel“
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08.08 kell 11.00 tasuta treening 
seenioridele Kadaka staadionil (E. 
Vilde tee 120)
10.08 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine TalTech 
spordihoone juures, Männiliiva 7
11.08 kell 17.00 tasuta treening 
välijõusaalis noortele Kadaka staa-
dionil (E. Vilde tee 120)
11.08 kell 18.00 tasuta treening 
välijõusaalis täiskasvanutele Ka-
daka staadionil (E. Vilde tee 120)
12.08 kell 14.00 Lauri Liivi ja Olav 
Ehala kontsert Nõmme turul
14.08 kell 12.00 Lastehommik 
Sääse 1 
15.08 kell 11.00 tasuta treening 
seenioridele Kadaka staadionil (E. 
Vilde tee 120)
17.08 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine TalTech 
spordihoone juures, Männiliiva 7
18.08 kell 17.00 tasuta treening 
välijõusaalis noortele Kadaka staa-
dionil (E. Vilde tee 120)
18.08 kell 18.00 tasuta treening 
välijõusaalis täiskasvanutele Ka-
daka staadionil (E. Vilde tee 120)
18.08 kell 18.00 Taasiseseisvumis-
päeva tähistamine Männi pargis.  
Esinevad Ott Lepland,  Birgit Sarrap 
ja Tallinna politseiorkester
19.08 kell 14.00 Karl Madise kont-
sert Mustamäe turul
20.08 kell 12 Ivo Linna ja Antti 
Kammiste kontsert Nõmme turul
21.08 kell 12.00 Lastehommik Ka-
daka pst 142
22.08 kell 11.00 tasuta treening 
seenioridele Kadaka staadionil (E. 
Vilde tee 120)
24.08 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine TalTech 
spordihoone juures, Männiliiva 7
25.08 kell 17.00 tasuta treening 
välijõusaalis noortele Kadaka staa-
dionil (E. Vilde tee 120)
25.08 kell 18.00 tasuta treening 
välijõusaalis täiskasvanutele Ka-
daka staadionil (E. Vilde tee 120)
26.08 kell 14.00 Toomas Anni 
kontsert Mustamäe turul
28.08 kell 12.00 Lastehommik Ra-
baküla tn 15
29.08 kell 11.00 tasuta treening 
seenioridele Kadaka staadionil (E. 
Vilde tee 120)
31.08 kell 18.00 Hoovikontsert. 
Stefan, E. Vilde tee 69 
31.08 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine TalTech 
spordihoone juures, Männiliiva 7

Riigikogu kutsub Eesti 
taasiseseisvumispäeva 
puhul kõiki huvilisi  
Pika Hermanni torni

Torn on külalistele avatud 20. au-
gustil kell 11–17. 

Ladusamaks sissepääsuks jagatak-
se külastajatele tasuta pääsmed, ku-
hu on märgitud torni pääsu kellaaeg. 

Pääsmeid on piiratud arv.
Head Eesti Vabariigi taasiseseisvu-

mispäeva! Tere tulemast Pika Herma-
ni torni!
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Jäär
21. märts – 19. aprill
August on soodne aktiivse puh-
kuse nautimiseks, seiklemiseks, 
matkamiseks, oma mängulise poo-
le avastamiseks. Sind kisub lõbu-
sasse seltskonda, tahad pidutseda 
ja hobidega tegeleda, ka armusuh-
teid on lihtne arendada. Raha- ja 
äriasjade korraldamisel tuleb kuu 
esimesel poolel ettevaatlik olla, siis 
on oht valearvestusi teha või kel-
legagi tülli pöörata. Aeg töö tege-
miseks ja raha teenimiseks algab 
kuu viimasel nädalal.

Sõnn
20. aprill – 20. mai
Sinu jaoks on eriti oluline kuu al-
gus, mil Marss, Uraan ja Saatuse-
sõlm Sõnni märgis ühinevad. See 
on hea aeg uuendusmeelsete, jul-
gete projektide hoogsaks alustami-
seks, enda salasoovide täide viimi-
seks. Vältida tuleb aga impulsiiv-
set käitumist ning liigset riskimist. 
Augusti edenedes tempo aeglus-
tub, kuu lõpu energiad sobivad si-
nu olemusega kõige paremini – siis 
ei tule enam palju pingutada, kõik 
sujub loomulikul viisil.

Kaksikud
21. mai – 21. juuni
Aeg pakub ohtralt võimalusi eri-
nevate inimestega suhtlemiseks 
ja mööda Eestimaad ringi tuuri-
tamiseks. Võta sõprade-tuttavate 
külastamine ette – neilt saad ka 
ägedaid ideid! 20. augustil jõuab 
energiline Marss Kaksikute mär-
ki. Siis algab periood, mil sul on 
ohtralt jõudu tegutsemiseks. Pa-
rem on teha asju, mille eest vas-
tutad ainuisikuliselt. Kaaslastega 
on konfliktid tavapärasest kerge-
mad tekkima, sul tuleb oma käi-
tumist jälgida.

Vähk
22. juuni – 22. juuli 
Rahaasjade ajamine võib kiiret edu 
tuua, parim aeg äritehinguteks on 
kuu keskpaiku. Suhtlus teiste ini-
mestega on põnev, ent ka keeru-
line. Võid leida uusi huvitavaid 
kaaslasi, ent võimalik on seegi, et 
keegi sõpradest või koostööpartne-
ritest sind alt veab. Parem on ra-
haasjad ja sõprussuhted lahus hoi-
da. Kuu lõpupoole võib pead tõs-
ta enesetäiendamise soov. Ehk lä-
hed sel aastal uut eriala õppima 
või jätkad kunagi pooleli jäänud 
haridust.

Lõvi
23. juuli – 22. august
Suurema osa augustikuust oled 
sõiduvees – Päike liigub Lõvi 
märgis, andes sulle ohtralt ener-
giat. Tähelepanu keskpunktis sä-
rades tunned end suurepäraselt. 
12. kuupäevast jõuab Lõvi mär-
ki ka Veenus, andes vunki juurde 
seltskondlikule suhtlusele ja ar-
muasjade arengule. Kuu viimasel 
nädalal saabub aeg asjalikuks ha-
kata – suvised vallatused jäävad 
selja taha, tuleb taas raha- ja äri-
asjadele hoogu anda.

Neitsi
23. august – 22. september
Kuu esimesel poolel tuleb lõpeta-
da pooleli olevad asjad, maksta va-
nad võlad. Aeg sobib reisimiseks 
juhul, kui oled seiklushimuline – 
reis ei pruugi sujuda plaanide ko-
haselt, aga võib kujuneda eriti põ-
nevaks ja üllatusterohkeks, avada 
su elus uusi vaatenurki. 23. augus-
ti varahommikul jõuab Päike Neit-
si märki. Algab sinu aeg, mil ener-
giat on palju ja suudad oma plaa-
ne edukalt realiseerida. Eriti hästi 
kulgevad asjad pärast 27. augus-
ti noorkuud.

Kaalud
23. september – 23. oktoober
Väga olulisel kohal on sõprus-
suhted. Mis iganes ka ei toimuks 
– sõpradega aru pidades edeneb 
kõik lihtsamalt. Kuu algul tuleb 
tegeleda tõsiste, sügavate teema-
dega. Aeg võib pinnale tuua varem 
pooleli jäänud asju või lahenda-
mata probleeme. Kui julged olu-
korrale näkku vaadata, leiad nei-
le kiirelt geniaalsed lahendused. 
26. augustil jõuab Merkuur Kaa-
lude märki, soodustades suhtlust 
ning infovahetust.

Skorpion
24. oktoober – 21. november
Augusti algusnädal on tõeline su-
hete proovikivi. Kui oled mingid 
tähtsad asjaolud kahe silma va-
hele jätnud, ennast kuidagi pet-
nud, tulevad vajakajäämised su-
hetes eredalt esile. Keeruliste olu-
kordade kaudu õpid palju nii iseen-
da kui teiste inimeste kohta, saad 
paremini aru, mida suhete eden-
damisel silmas pidada. Võima-
lik on uue, kiiresti areneva armu-
suhte pöörane algus. Kuu keskpai-
gast alates tasub töistele teemade-
le keskenduda, karjääri edendada.

Ambur
22. november – 21. detsember
Ühest küljest on suurepärane aeg 
mööda maailma ringi reisimiseks, 
teisalt aga tõstatub vajadus ka töö-
asjadega tegeleda. Isegi juhul, kui 
oled puhkusel, pead omajagu töö-
le mõtlema, kuna mingid järsud 
muudatused selles vallas sind te-
gutsema sunnivad. Võimalik, et 
sulle tehakse üllatuslik pakkumi-
ne, mille tulemusel saad väljakut-
set pakkuva töökoha. Kuu lõpp on 
karjääri edendamiseks paljulubav.

Kaljukits
22. detsember – 19. jaanuar
Augusti algul vaata endasse, ana-
lüüsi oma soove ja vajadusi, aga ka 
hirme ja varjupoolt – nii saad tuge-
vamaks ja teadlikumaks. Erilises 
sõiduvees oled kuu keskpaiku, mil 
Marsi ja Pluuto trigoon loob või-
malused ülikiireks edasiminekuks. 
Siis tasub jõuliselt tegutseda, astu-
da konkreetseid samme muuda-
tuste tegemiseks. Kuu lõpp annab 
võimaluse end arendada, ehk isegi 
rahvusvahelisel tasemel väljaõp-
pest või konverentsist osa saada.

Veevalaja
20. jaanuar – 18. veebruar
Sinu jaoks on saabunud parim aeg 
partnerlussuhete korrastamiseks 
ja arendamiseks. Erilise tähtsuse-
ga kuupäev on 12. august, mil täis-
kuu kulminatsioon toimub Vee-
valaja märgis. Täiskuu eredasse 
valgusvihku tõusevad varjatud 
teemad, millega tegelemine an-
nab sulle suurema teadlikkuse. 
Sul on võimalik lahti lasta kõi-
gest sellest, mis sind enam ei tee-
ni, et oma elus uuele ja veelgi pa-
remale rohkelt ruumi teha.

Kalad
19. veebruar – 20. märts
Pööra tähelepanu tervisele – on 
aeg end ees ootavaks külmemaks 
ajaks niimoodi ette valmistada, et 
keha ja vaim oleks tugevad, et hai-
gused kimbutama ei kipuks. Eri-
ti hea on alustada tervislikumate 
harjumuste kujundamist, liikumi-
ne ja füüsiline koormus on väga 
vajalik. Suhtluses õdede-venda-
de või lähemate sugulastega võib 
toimuda olulisi pöördeid. Sul on 
võimalik nendega lähedasemaks 
saada, ent õhus on ka mõningane 
konfliktioht.

AUGUSTI HOROSKOOP

Koostanud astroloog Maria Angel 

Mustamäe Päevakeskus  
ootab  külla
Armsad mustamäelased!
Ilusat jätkuvat suve kõigile! Ka meie ole-
me puhanud ja ootame teid taas Musta-
mäe Päevakeskusesse. Töötavad juuk-
surid, maniküür ja pediküür. Meie juu-
res saab tasuta lugeda värskeid ajaleh-
ti ja ajakirju. Kell 11.30 - 14.00 pakume 
sooja lõunat. 

Huviringid alustavad oktoobris, oo-
tame kõiki huvilisi! 

Meie ringide ajakava ilmub järgmi-
ses 5. septembri Mustamäe lehes. Vali-
ge endale meelepärased ja lihtsalt tul-

ge kohale – eraldi registreeruda po-
le vaja!

Loomulikult on meil pakkuda sü-
giseks teatripileteid Tartu, Pärnu, Vil-
jandi ja Rakvere teatritesse. Huvipak-
kuvate etenduste leidmiseks vaadake 
Mustamäe Päevakeskuse kodulehte 
mustamaepaevakeskus.ee või helista-
ge 53061005, Maivi.

Päikest ja soojust teile! Olge terved 
ja rõõmsad! 

Mustamäe Päevakeskus
Ehitajate tee 82

Mustamäe Päevakeskuse hinnakiri
Juukselõikus  5,00 €

Juuksuri kojukutse koos lõikusega  12€

Maniküür (teisipäev 9.00 – 14.00)         5,00 €

Ripsmete värvimine  (T)    2,00 €

Pediküür  (E ja K)   10.00 – 12.00 €

Massaaž ( 0,5 tundi)    12 €

Sauna kasutamine 1 tund   5 €

Supp  1€ ,  Praad  2 €

info telefonil  6532723

Tasuta õigusnõustamine Mustamäe Linnaosa Valitsuses
Mustamäe LOV ruumides on võimalik 
saada tasuta õigusnõustamist. Tasuta 
konsultatsioonid toimuvad iga kuu tei-
sel neljapäeval (11. august, 8. septem-
ber jne) kell 10–16. Õigusnõustamine 
toimub nii eesti kui vene keeles. Vaja-
lik on eelregistreerimine tel 645 7500.

Nõustamisele registreerunu saab õi-
guslikke selgitusi, infot ja/või suuni-
seid edasiseks tegevuseks enda eelre-
gistreeritud küsimustele järgmistes õi-
gusvaldkondades:
▶  Perekonnaõigus (elatis, hooldusõi-

gused, suhtluskord jms)
▶  Asjaõigus: (eelkõige omandiga seo-

tud küsimused jms)

▶  Võlaõigus (lepingu täitmisest ja rik-
kumisest tulenevad nõuded, üürile-
pingud jne)

▶  Pärimisseadusega seonduv konsul-
tatsioon

▶  Pankrotiseaduse ja täitemenetluse-
ga seonduv konsultatsioon

NB! Nõustamist ei osutata väärteo- ja 
kriminaalasjades ja ka korteriühistu-
ga seotud küsimustes.

Tervislikel põhjustel, samuti Co-
vid-19 tingitud liikumispiirangute pu-
hul on võimalik registreerunut nõus-
tada ka veebi või telefoni teel.

Õigusnõustaja Vahur Kõlvart
▶  Magistrikraad International University Auden-

tes ülikoolis, lisaks kõrgharidus ka ärijuhtimises 
ja tehniline eriharidus.

▶  Töötab õigusbüroos HUGO OÜ, kus on kliente 
nõustanud ja esindanud üle 5 aasta.

▶  Mustamäe linnaosakogu liige.

Mustamäelased on teretulnud kasutama 
linnaosavalitsuse avalikku arvutipunkti
Tuletame meelde, et Mustamäe Lin-
naosa Valitsuses on jätkuvalt ava-
tud avalik arvutipunkt printeriga, 
et inimesed, kellel kodus arvutit ei 
ole, saaksid juurdepääsu e-teenuste-
le. Vajadusel on külastajatele abiks 
linnaosavalitsuse infotöötajad.

Avalik arvutipunkt asub Mustamäe 
Linnaosa Valitsuse teenindussaalis 
(E. Vilde tee 118, Kultuurikeskuse Ka-
ja majas) ja on kasutatav linnaosava-
litsuse töö ajal: 
▶  E 8.15 - 18.00
▶  T, N 8.15 - 17.00
▶  R 8.15 - 16.00.

Arvutiga on ühendatud ID-kaardi lu-
geja ja printer, et dokumente saaks nii 
elektrooniliselt allkirjastada kui vaja-
dusel välja trükkida. Turvalisuse kaa-
lutlustel ei saa kasutada väliseid mä-
luseadmeid (kui inimesel on vaja do-
kumente avada, töödelda ja elektroo-
niliselt säilitada, siis nende transport 

peab toimuma üle interneti). Lisaks 
veebibrauserile on arvutisse paigal-
datud Adobe Reader ja Microsoft Of-
fice standardpakett.

Ühtlasi juhime tähelepanu, et enne 
selliste digiteenuste kasutamist, mis 
eeldavad kasutaja isiku autentimist ID-
kaardi abil, tuleks veenduda, kas ID-
kaardiga seotud koodid (PIN1 ja PIN2) 
on käeulatuses ja kehtivad.

Kui teil ei ole meeles Teie ID-kaardi 
PIN-koodid, siis te saate need uuenda-
da Politsei- ja Piirivalveametis. NB! Ala-
tes 2019. aastast enam ei saa ID-kaar-
di PIN-koode asendada pangakontori-
tes –  seda saab teha üksnes PPA tee-
nindustes.

Tere tulemast! 
Mustamäe Linnaosa  

Valitsus

Mustamäe
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Lahendus saatke hiljemalt 21. augustiks aadressile mustamaeleht@tallinnlv.ee või postiga 
Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Vastused lähevad taas loosirattasse 

üllatust püüdma. Juunikuu ristsõna vastus oli: ütle, kust ma rada teha tohin, igal pool on 
noor ja õitsev hein.

Austatud Ivi Aavik, G. Helde, Elu Utter, Igor Lebedev ja Mihkel Päeva!  
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E. Vilde tee 118)  

administraatori juures alates 8. augustist.  
Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Larissa Kožemjakina 01.08.1926
Eha Tagaväli 01.08.1930
Maria Denisenko 01.08.1930
Hilda Haldre 01.08.1932
Minda Lumi 02.08.1928
Silvia Uusväli 02.08.1929
Nonna Markova 02.08.1931
Asta-Veronika Mae 04.08.1927
Larisa Fedorova 04.08.1930
Ivan Prõsjažnjuk 05.08.1931
Helgi Roosmets 05.08.1932
Gunnar Nurmet 06.08.1926
Anna Garats 06.08.1929
Zinaida Budkina 07.08.1927
Renata Goznaja 07.08.1929
Milvi Grossmann 07.08.1930
Linda Tedresaar 07.08.1931
Evgeny Chernykh 07.08.1931
August Komelev 07.08.1932
Manfred Rohi 09.08.1928
Liubov Kosik 09.08.1930

Evi Velling 09.08.1931
Laine Usai 09.08.1932
Johan Possul 10.08.1929
Salikh Gizatulin 10.08.1929
Helgi Summla 10.08.1932
Valentina Tulyakova 10.08.1932
Inge Otsmaa 10.08.1932
Natalia Morohovets 11.08.1930
Endla Kriivan 11.08.1930
Vasily Boyko 11.08.1932
Aino Straus 12.08.1921
Lia Kaup 12.08.1929
Vladlena Kurovskaya 12.08.1932
Vaike Kasepalu 13.08.1924
Asta Tasa 13.08.1930
Elmi-Johanna Pata 13.08.1931
Hilmer Laulik 13.08.1931
Vello Buldas 13.08.1931
Ageeda-Andrea Paavel 15.08.1930
Lidia Novokshonova 15.08.1930
Eha Jaanson 15.08.1931

Laine Umal 16.08.1931
Oleg Chizhov 16.08.1931
Leonid Savitski 17.08.1931
Alexander Petrov 18.08.1928
Vera Lapina 18.08.1930
Ljudmilla Ivanova 19.08.1928
Helene-Johanna Aer 19.08.1929
Asta Schmidt 19.08.1930
Ljudmilla Landsberg 19.08.1930
Linda Loigo 19.08.1930
Aino Kolk 19.08.1932
Mikhail Novikov 19.08.1932
Vladimir Viberg 20.08.1931
Heino Arumäe 21.08.1928
Nadežda Orgmets 21.08.1928
Helmi Ferman 21.08.1931
Meida-Melanie Suitslep 22.08.1924
Niina Parman 22.08.1931
Veera Utkina 23.08.1923
Sofia Borodina 23.08.1929
Alvine Terk 23.08.1929

Nikolay Bragin 23.08.1930
Agnes Vann 24.08.1929
Ilme-Aline Tikerpäe 24.08.1930
Albert Aljas 24.08.1931
Anna Tolmov 25.08.1930
Adolf Lõps 25.08.1931
Heldi Kaubi 25.08.1931
Maria Bogolyubova 25.08.1932
Gunnar Murd 26.08.1927
Meedi Kurbas 26.08.1929
Ingrid Mõttus 26.08.1930
Sven-Stefan Keerus 26.08.1932
Vilma Kontkar 27.08.1928
Laine Tammerik 27.08.1928
Niina Kalinina 27.08.1929
Aino Maripuu 28.08.1928
Egon Hurt 28.08.1930
Anna Gavrilova 28.08.1932
Harri Lesment 29.08.1930
Zinaida Eydelnant 30.08.1930
Ljubov Metsaalt 31.08.1931

Palju õnne!
Juunis ja juulis sündis 
Mustamäele 42 tüdrukut 
ja 37 poissi!
Õnnitleme väikesi 
mustamäelasi, nende 
vanemaid ja lähedasi!
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus

Mustamäe
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Liisi Kirch,
rahandusministeeriu-
mi rahatarkuse koor-
dinaator, raamatu 
„Minu finantsplanee-
rija“ autor, Tallinna 
32. Keskkooli endine 
ettevõtlusõpetaja 

Üldine hinnatõus mõjutab meid kõiki 
ning pingestab meie kõigi rahalist olu-
korda. Kui oled avastanud, et palgapäe-
vast palgapäevani on hirmus pikk aeg 
ja kohustusi on kuhjunud rohkem, kui 
jõuaksid tasuda, siis ära pista pead lii-
va alla ning ära oota kiiret lahendust 
kiirlaenust või lotovõidust. Rahaasjade 
korda saamiseks tuleks alustada väike-
se „inventuuriga“ – ehk siis tuleks koos-
tada oma pere-eelarve.

Samm 1: pane kirja oma 
tulud ja kulud
Esimese  sammuna on alati hea kaar-
distada tänast situatsiooni ehk stardi-
punkti. Kust tuleb tänasel päeval minu 
või meie pere raha, millistest sissetule-
kuallikatest? Siin tuleks üles märkida 
nii laste- ja peretoetused, abirahad, in-
vesteeringutelt teenitavad tulud ja üü-
ritulud, kui neid on, sissetulekud pal-
gatööst aga ka lisaks tehtud väiksema-
test tööampsudest.

Järgnevalt on vaja olla enda vastu aus 
ning kirja panna kõik kulud ehk kuhu 
see raha läheb. Siinkohal võib abiks võt-
ta Internetipanga väljavõtted, kui ena-
mik oste on tehtud pangakaardiga. Su-
laraha puhul on tegemist pisut keeruka-
ma mäluülesandega. Järgmisest kuust 
alates on hea juurutada endale sisse har-
jumus tulud ja kulud üles märkida näi-
teks kord nädalas või kord kahe nädala 
tagant. Siis ei teki kuu lõpus halba ülla-
tust, et kulutatud sai kaugelt üle oma 
võimete.

Kulutuste kirjapanekuks on mit-
meid võimalusi alustades pliiatsist ja 

paberist, arvuti kasutajad võivad abiks 
võtta Exceli või laadida alla vabavara-
na kättesaadava OpenOffice’i. Proovi-
da tasub eestlaste loodud MyFinancier’ 
rakendust, mis on samuti tasuta ning 
mille abil saab lisaks tuludele-kulude-
le jälgida ka pere netovara muutumist 
ajas (www.myf.ee). Kes eelistab rahaas-
jadel silma peal hoida jooksvalt, märki-
des konkreetse kulutuse või ootamatult 
teenitud eurod üles kohe, kui need te-
kivad, võib katsetada Google Drive’ ta-
beldokumendi loomist või laadida alla 
mõne tasuta äpi: populaarsemad on näi-
teks Monefy, MoneyLover või Spendee.

Esmakordselt asja ette võttes võib tek-
kida segadus, kuidas neid tulusid ja ku-
lusid kirja panna. Selleks määra ära en-
da jaoks olulised kategooriad: näiteks na-
gu toit, väljas söömine, transport, autoga 
seotud kulud, eluasemekulud, riided-ja-
latsid, ravimid, meelelahutus. Kel taht-
mist rohkem süvitsi minna, võib näi-
teks toidukulud jagada veel eraldi ma-
gus, puu- ja köögiviljad, piimatooted, kui-
vained, liha ja kala, leivalised, mahlad ja 
veed, alkohoolsed joogid jms. Sellisel ju-
hul on soe soovitus käia võimalikult vä-
he poes ning kohe poest tulles poetšekk 
vastavate kategooriate järgi ära jagada.

Näiteid kulukategooriatest ning ka-
sulikest abivahendites leiad siit: https://
www.minuraha.ee/index.php/et/rahaas-
jade-planeerimine/tulude-kulude-kirja-
panek

Paar eelarvetabelit: https://investee-
rimisklubi.ee/eelarvestaja/

https://evispo.wixsite.com/evispo/fi-
nantsplaneerija (siit leiad ka eraldi toi-
dukulude jälgimise tabeli)

Samm 2: Analüüsi  
ja tee järeldused
Kui tulud ja kulud kirjas, tuleks saadud 
tulemile peale vaadata, et edaspidi ra-
hatargemaid otsuseid teha. Sellega saab 
igaüks hakkama jagades kulud ära väga 
olulisteks (nagu toit, eluasemekulud, ra-
vimid) ning pisut vähem olulisteks (ehk 

mugavuskulud). Pane tähele, et nii mõ-
nigi kategooria võib koosneda nii vajali-
kest kui ka mugavuskuludest – näiteks 
toidukaupade arverea võivad üheskoos 
ootamatult kalliks teha oluline korrali-
ke soojade lõunasöökide toormaterjal 
kui ka mitte nii vajalik küpsiste-kom-
mide-valmistoitude maht. Hinda oma 
kulutusi kriitiliselt! Ka võib selguda, et 
peres on näiteks kahe auto ülalpidami-
ne liiga kallis või on suur hulk raha ku-
lunud ebavajalikele ostudele, mis nüüd 
jõude seisavad (kordagi kandmata rii-
ded, kasutamata elektroonika, spordiva-
rustus, mis vaid korra või paar kasutust 
leidis). Analüüs annab võimaluse leida 
üles kokkuhoiukohad eriti olukorras, 
kui kulude vähendamine on pere hea-
olu nimel kriitlise tähtsusega. Mõninga-
tel juhtudel on selline inventuur aluseks, 
et ebavajalik kraam veebikeskkondade 
kaudu müüki panna ning sel viisil kin-
ni pandud rahast kasvõi osa vabastada.

Kui kulusid-tulusid juba mõned kuud 
kirja pandud, võid hakata seadma enda-
le konkreetseid rahalisi eesmärke eri-
nevate kuluridade kohta – nii koostad 
eelarvet. Miks on oluline teha seda al-
les siis, kui pisut tunnetust tulude ja ku-
lude kirjasaamisega kätte saadud? Seda 
sellepärast, et vastasel juhul võid seada 
endale esialgu ebarealistlikke eesmär-
ke (näiteks siht saada kuus 300 eurose 
toidukorviga hakkama võib olla väga 
keeruline pere jaoks, kel varem kulus 
800 eurot), ning see omakorda toob al-
la Sinu motivatsioonitaset.

Samm 3: Hakka looma 
meelerahufondi
Tulude ja kulude kirjapanemine ning 
nende analüüsimine näitab Sulle selgelt 
ära Sinu või Sinu pere võimekuse haka-
ta looma meelerahufondi (säästupuhv-
rit, kindlustundefondi, rahalist tagava-
ra, toimetulekuvaru või ka ülemuse pi-
kalt saatmise fondi). See on väga vajalik 
praegustes muutuvates tingimustes – ei 
osanud ju keegi ette ennustada kuu aega 

tagasi rääkimata pikemast ajaperioodist, 
et kehtestatakse üleriigiline eriolukord 
koos piirangutega. Nii ei tea me ka täna, 
millal see täpselt lõpeb, kaua säilib pal-
gamaksete peatamine või vähendamine 
näiteks turismisektori töötajatele või kas 
see laieneb ka meie endi töökohtadele.

Mida igaüks saab teha, on tagada en-
da ja oma pere valmisolek. Selle jaoks 
on säästupuhvri loomine hädavajalik: 
näiteks olukorras, kui pere üks sissetu-
lekuallikas kaob, aga kulutusi hädava-
jalikule nagu toit, ravimid ja eluase on 
vaja ikka teha, saab rahalise tagavara 
kiiresti kasutusse võtta säilitamaks en-
da või pere normaalset elukorraldust. 
Ka vähendab see stressi, sest toimetule-
ku tagavara annab kindlustunde, et saa-
me iga ootamatu olukorraga hakkama.

Puhvri suuruse üle otsustab iga maja-
pidamine eraldi, kuid rusikareegel on, 
et meelerahufond võiks katta vähemalt 
pere kolme kuu kulutused. Siinkohal on 
hea ette võtta kirjapandud tulud ja ku-
lud, kust selgub pere säästupuhvri suu-
rus (kuised kulud x 3). Kui tulude-kulu-
de kirjapanek end pisut oodata laseb, 
siis võib alguspunktiks võtta pere sisse-
tulekud olukorras, kus varasemalt ko-
gu raha kuu jooksul ära kulus (sissetu-
lekud x 3). Summa võib tunduda suur 
– kuid see on alles lõppsiht, sinna tuleb 
liikuda vaikselt sammhaaval.

Kulude ja tulude analüüsist saad kät-
te summa, mida pere suudaks kuu jook-
sul kõrvale panna. Mõistlik on teha sel-
le jaoks eraldi konto, et raha poolkoge-
mata lihtsalt ära ei kuluks (uuele kon-
tole ei pea pangakaarti juurde tegema). 
Ka on hea mõte kaasata kõik pereliik-
med, sh lapsed, et oleks ühtne arusaam, 
miks on vaja kulusid koomale tõmma-
ta või miks teinekord ei saa lubada uu-
si mänguasju, riideid või puhkusereisi.

Mida teha siis, kui olukord 
on juba halb?
Kui pere on aga ootamatult ilma jää-
nud kõikidest sissetulekutest, siis soo-

vitan kindlasti läbi teha sammud 1 ja 
2 fookusega kaardistada ära kõik kõi-
ge vajalikumad kulutused, ilma mille-
ta kuidagi läbi ei saa. 

Kui töö kaotusega kaasnesid koon-
damisrahad, siis on mõistlik kasutada 
neid vaid kõige prioriteetsemate kulu-
de katteks eriti juhul, kui uut töökohta 
hetkel ei paista. Rahaliste raskuste ilm-
nemisel on tark kohe läbi rääkida pan-
gaga / muu laenuandjaga maksepuhkus-
te osas – olles ise aktiivne lahendusi leid-
ma, on ka nemad vastutulelikud ning 
koos saate teha parimad otsused, kui-
das edasi minna. Ükski pank või laenu-
andja pole huvitatud sellest, et inimene 
lükkab raskustest rääkimist nii kauge-
le edasi hetkesse, kus polegi palju vali-
kuid jäänud.

Uue töö osas, eriti kui rahaline seis 
pole kiita,  tasub pere heaolu nimel 
kompromisse teha – ehk aitab mõni 
ajutine lisatöö raskel ajal hädast väl-
ja. Näiteks vajavad praegu abikäsi ravi-
mite hulgilaod, toidupoed, meditsiini-
asutused. Ehk tuleb kasuks läbi mõel-
da oma hobid ja oskused – kas neid 
saaks kuidagi töösse rakendada, kas-
või vähesel määral või e-kanalite kau-
du? Kui pere rahaline seis jälle parem 
ning meelerahufondis piisav summa, 
võib asendus- või lisatöö alati kõrvale 
jätta. Kriitiline olukord pere rahakotis 
on aga pingete ja stressitekitaja, mida 
võiks niigi keerulistes oludes võimalu-
sel vältida.

Kokkuvõtteks – pere rahaasjade kor-
daseadmine on väga vajalik ning ei käi 
kellelegi üle jõu. See vajab vaid moti-
vatsiooni ning pealehakkamist ja pi-
sut enesedistsipliini, mida leidub iga-
ühes. Kulude ja tulude kirjapanemine, 
nende analüüsimine ning meelerahu-
puhvri loomine on tugevad alustalad pe-
re toimetulekuks ka aegadel, kui sisse-
tulekud vähenevad või kaovad hoopis. 
Nüüd on õige hetk juurutada kasulikud 
rahaharjumused ning õpetada neid ka 
oma lastele.

3 lihtsat sammu rahaliste raskuste  
ületamiseks ja vältimiseks
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Ujumiskursused ja 
treeningud lastele

Alates 6. eluaastast 
Õismäel, Mustamäel ja 

Lasnamäel

Kontakt ja lisainfo:
+372 5092127
palusalusk.ee
facebook.com/palusaluspordiklubi/

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE remont

Meister on vaid
kliki kaugusel:

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

Kadaka ülevaatuspunkt: Pilvetee 8/2, Tallinn. E-R 9-17. 
Tel 699 9907, kadaka@abctehno.ee

Viimsis: Muuli tee 10 (drive in teenindus) 
Peetris: Vana-Tartu mnt 74

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee 30€

VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

kadaka

MÜÜRITÖÖD
KIPSI- ja MAALRITÖÖD
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONIMINE

��������������������������
Hind: 7€/kg, ostes 5kg on kohaletoomine tasuta
tel. 522 7099 - www.robertimesi.ee - kuulutus ei vanane!

EHITUSOUTLET Harjumaal, Kose 
alevikus pakub SOODSALT immutatud 
poste, puitu (terrassilaud, Siberi lehis, 

höövelmaterjal), soojustust (vill ja 
Kingspan PIR´i), aiakaupu (varjualused, 

lehtlad, kuurid, aiamööbel jpm). 
Pakume ka transporti. 

Kontakt: 5656 0096 www.ehitusoutlet.ee

EKT Teed OÜ võtab tööle tänavahoolduse 
TRAKTORISTE, AUTOJUHTE,  

NIITJAID JA HALJASTUSTÖÖLISI. 

Tööpiirkond Tallinn, Keila, Saku, Rae vald.  
Helistada telefonil 51 018 03 Reimo Karu.

1/32 lk (68 x 44)  (laius x kõrgus) 

 

Hauaplatside hooldus 
üle Eesti 
 

Piirete ehitamine, liiva vahetus ja 
muud tööd. 
 

Tel. 5592 3491 
hauahooldus@muhkel.ee 
 

Уход за могилами  
по всей Эстонии 
 

Установка оград, замена песка 
и другие услуги. 
 

Тел. 5592 3491 
hauahooldus@muhkel.ee 
 

Annan rendile parkimiskoha Kuklase 14. Tel 
55529061

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga 
sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevau-
to@gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan 
ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee

Ostan või üürin maapealse garaaži. 5698 9256

SOODNE JA KVALITEETNE MAALRI, TAPEETI-
MIS JA VIIMISTLUSTÖÖ KORTERITES KOGENUD 
MEISTRILT 53660612

Värske, naturaalne mesi otse mesinikult. 8 €/kg. 
Lõuna-Eestist. Toon teile koju. Tel 5264323

Sõidukite kokkuost. Maksame kuni 90% turuhin-
nast. www.abauto.ee tel: 56615766

Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib olla re-
monti vajav. Helista 58106909

Ostan kasutuseta jäänud igas seisukorras sõidukeid, võ-
tan arvelt maha .tel 53654085  skampus@online.com

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute paigaldus 
Lamekatuste värvimine. 58508713

Santehnik-elektrik. 5011413 

Ostan garaaži, võib vajada remonti 56693386

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga 
sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevau-
to@gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan 
ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee

Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. Tel. 5011628

Korteri remont: maalritööd, vannitoad, köögi-, ja 
garderoobi mööbel, lükanduksed. 52 99 312

Kodukoristusteenus auruga. Keemiavabalt kõik pin-
nad puhtaks. 514 68 15

Soovin osta 2-3 toalist remonti vajavat korterit. He-
listage: 5349 1403 Mart

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustuta-
me arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310

SANTEHNILISED JA ELEKTRITÖÖD. 58201968

Muru niitmine, trimmerdamine, heki lõikus, oks-
te äravedu , heina purustamine, kruntide korrastus 
5897 7133

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 
5215, 514 5215, info@est-land.ee


