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Mustamäe
Palju õnne emadepäevaks! Palju õnne emadepäevaks! 

TERE TULEMAST LEIGARITE EMADEPÄEVA KONTSERDILE 4. MAIL KELL 19 MÄNNI PARGIS.
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AJALEHT MUSTAMÄE
Väljaandja: Mustamäe Linnaosa Valitsus  
(E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn)

Toimetaja: Oksana Talisainen,  
oksana.talisainen@tallinnlv.ee, tel 6457521

Tõlge: OÜ Luisa Tõlkebüroo
Kujundus: ProgIT OÜ
Trükk: AS Printall 
Levi: AS Directpost, 5816 3100
Info: tel 645 7500 ja 645 7511.

Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja 
lühendada. Toimetus ei vastuta ärireklaamide 
sisu ja vormi eest. 
Ajaleht internetis: 
http://www.tallinn.ee/est/Mustamae-ajaleht
Järgmine leht ilmub enne jaanipäeva.

M aikuu sooje päikesekiiri nautides ning looduse 
ärkamist jälgides võib veidikeseks unustadagi 
ebakindluse ja ärevuse, mis on meie elule üha 
tugevamat varju heitmas. Seda rohkem vajame 

oskust mõelda mitu sammu ette igas valdkonnas. Üheksakord-
se mõõtmise tarkus ning nendest mõõtmistest ka järelduste te-
gemine saab tähtsamaks kui kunagi varem. 

Ülemaailmse pandeemiaga kaasnenust oleme jõudnud äre-
vust tekitavasse julgeolekuolukorda. Seda sobib siinkohal mõ-
testada laialdaselt: lisaks militaarsele julgeolekule nii energia, 
toidu kui ka muude kaupade piisav kättesaadavus, kuhu lisan-
dub erakordselt kiire ja üldine hinnatõus. Sealjuures ei ole ko-
roonaviiruse oht sugugi kadunud, vaid lihtsalt veidi taandunud 
ning tagaplaanile jäänud. Kõik need asjaolud annavad kokku 
täiusliku tormi, mille tõelist nägu saame näha – igati kohaselt 
– sügisel. 

Võiks ju eeldada, et oleme riigina saanud piisava õppetundi 
pandeemiast ning sellega kaasnenud ühest poliitilisest ebaõn-
nestumisest teise järel. Võiks ju eeldada, et oleme saanud pii-
sava õppetunni möödunud aastal lakke sööstnud energiahin-
dadest ning sellega kaasnenud ühest poliitilisest ebaõnnestu-
misest teise järel. See eeldus ei pea aga paika, sest sügis tun-
dub olevat määramatus kauguses, veel rohkem kui silmapiir 
või maailma äär. Ajal, mil Eesti inimesed juba kogevad viimase 
20 aasta kiiremat hinnatõusu ning kogu maailmale prognoo-
sitakse viimase 50 aasta suurimat hinnatõusu, on vajalik selle 
leevendamisega tööle hakata kohe.

Riigi tasandil oleme jõudnud keerulisse punkti, kus poliiti-
lisel malelaual on jõutud patiseisu. Kahe partneriga valitsus-
koalitsioon – kus minimaalne osapoolte arv peaks tähenda-
ma suurt efektiivsust – ei ole suudetud vajalikku omavahelist 
mõistmist saavutada. Tegutsetakse kahtluste ja kõhkluste kesk-
konnas. Poliitiliste alternatiivide sisuline puudumine tähen-
dab omakorda veelgi suuremat seotust praeguse olukorraga 
ning paratamatult järgmiste parlamendivalimiste ootust. Kui-
gi 2023. aasta märts pole enam kaugel, mahub sinna veel pii-
savalt palju probleeme, mis tuleb lahendada justnimelt valit-
susel. Kas aga valimiskampaaniaks valmistumise kõrval jääb 
selleks aega, on iseasi. 

P ealinnas vaatame realistliku pilguga juba saabuva sü-
gise poole ning valmistume, et juurde tuleb palju abi-
vajajaid. Küsimus pole enam ühiskonnagruppides, mi-
da oleme seni pidanud vähekindlustatuks, vaid abi-

vajajate hulka hakkab järjest enam lisanduma ka neid, kes se-
ni kenasti hakkama saanud. Aastaga 19% kasvanud hinnad tä-
hendavad seda, et senise elukorralduse säilitamine pole sugu-
gi lihtne. Meeles tuleb pidada ka asjaolu, et laene mõjutav Eu-
ribor on jõudmas plusspoolele ning 2023. aasta lõpuks ennus-
tatakse selle väärtuseks 1,3%. Lihtsalt öelduna tähendab see, 
et oma kodu laenuga ostnud – nagu valdav osa noori peresid – 
peavad hakkama igas kuus rohkem raha välja käima. Ka Eesti 
Pank on hoiatanud, et ettevõtete ja majapidamiste võime lae-
ne tagasi maksta hakkab lähitulevikus halvenema. 

Kõik see tähendab, et Tallinna senised igapäevase toimetu-
leku parendamisele suunatud meetmed saavad veelgi olulise-
maks. Lisaks universaalsetele rahalistele toetus-
tele, nagu pensionilisa või kooli alguse toe-
tus, tuleb kindlasti jätkata ka toimetulekut 
toetavate abipakkide jagamist ning muude 
soodsate ja tasuta võimaluste loomist. Jät-
kub ka möödunud suvel Mustamäel piloot-
projektina läbi viidud lastele tasuta sooja 
lõunasöögi pakkumine. Seda on väga vaja. 

Õigupoolest tasub mustamäelastel täiel 
rinnal ja rahumeeli nautida maikuu sooje 
päikesekiiri ning looduse ärkamist, 
sest pealinn oma inimesi hätta ei 
jäta. Ka suurimate tormide saa-
budes oleme valmis, hoiame ik-
ka kokku ning saame hakkama. 

Olge hoitud, püsige terved! 

JUHTKIRI

Täiusliku tormi hoiatus

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Head mustamäelased!
2022. aastal saab Mustamäe 60-aastaseks!

Mustamäe juubeliaasta õnnestumiseks on vaja linnaosa elanike abi. 
Kutsume teid üles kaasa rääkima: palun kirjutage ja saatke meile 

oma mälestused linnaosa rajamisest, sellest, kuidas teist said musta-
mäelased ning mida tähtsat, põnevat, kurba või naljakat on siin aas-
tate jooksul toimunud.

Jagage meiega oma fotosid ja videosid. Ootame ettepanekuid ka 
ürituste korraldamise osas. 

Seda kõike saate teha, kirjutades meile e-posti vahendusel 
lauri.laats@tallinnlv.ee või saates kirja märkega „Mustamäe 60“ aad-
ressile: Mustamäe Linnaosa Valitsus, E. Vilde tee 118, Tallinn 12614.

Head Mustamäe aastat!

8. aprill – Mustamäe Linnaosa 
Valitsuse sünnipäev
Mustamäel on kombeks kõiki tähtpäevi 
üheskoos tähistada ja Mustamäe Linnaosa 
Valitsuse sünnipäev ei ole mingi erand. Nii 
kutsuski linnaosavalitsus kõiki mustamäe-
lasi 8. aprillil oma sünnipäevale, meelelahu-
tuseks kontserdikava ja külakostiks 150ki-
lone sünnipäevatort. 

 Mustamäe Linnaosa Valitsuse sünni-
päeva pidustuste raames sai Kaja Kultuu-
rikeskuses (E. Vilde tee 118) avatud Mus-
tamäe juubeliaasta näitus „Minu esime-
ne korter Mustamäel“, mille kokkupane-
misse on panustanud kümned mustamäe-
lased, kes tõid linnaosavalitsusse näitu-
se korraldamiseks vanaaegset mööblit, 
kodutehnikat, raamatuid, riideid ja ni-
pet-näpet. Tulemuseks – tõetruu Musta-
mäe 2-toaline  korter 1960ndate lõpust-
1970ndate algusest, mida kõik huvilised 
saavad külastada täiesti tasuta kuni no-
vembrikuu lõpuni.

„Minu esimene korter Mustamäel“ näi-
tuse lindi läbilõikamise au sai endale sel-
le avamisele tulnud noor mustamäelane 
Raimond.

Paljudele mustamäelastele toob näituse 
külastamine kindlasti vahvaid nooruspõl-
ve mälestusi: oli ju pea igas kodus nii lahti-
käiv diivan „Junost“, kui pesumasin „Riga“, 
kui külmik „Saratov“ ja palju muudki tutta-
vat. Nooremad mustamäelased aga avasta-
vad enda jaoks palju uut põnevat.

Tere tulemast näitusele „Minu esimene 
korter Mustamäel“ Kaja Kultuurikeskuse 
I korrusel (E. Vilde tee 118)! Näitus on kõi-
gile tasuta.

Eesti muusikatähed 
Mustamäe  
hoovikontsertidel
Kolmapäeval, 20. aprillil toimus Mustamäel, 
Tammsaare tee 135 väljakul selle hooaja esi-
mene hoovikontsert - Tanja-Mihhailova Saar 
andis suurepärase, kaasahaarava kontserdi: 
publik oli lausvaimustuses ja laulis Tanjale 
kaasa. Aitäh, Tanja, võrratu esinemise eest!

Nendel mustamäelastel, kes ei jõudnud 
Mustamäe hoovikontsertide sarja avakont-
serdile, ei tasu kurvastada. Aprillist sep-
tembrini esinevad Mustamäel Eesti pari-
mad muusikud ning seda täiesti tasuta.

Järgmised Mustamäe hoovikontserdid 
toimuvad 17. mail kell 18 Sõpruse pst 196 
õuealal, kus teile esineb Nele-Liis Vaiksoo, 
ja 31. mail kell 18 Männi pargis, kus publi-
ku ette astub Liis Lemsalu Trio.

Tere tulemast!

Suured talgud
Sel aastal toimusid Mustamäel heakorra-
talgud terve nädala: 18. kuni 22. aprilli-
ni. Neist võtsid osa pea kõik meie linna-
osa koolid ja lasteaiad ning reedel, 22. ap-
rillil ka kõik selleks soovi avaldanud Mus-
tamäe elanikud. 

Mustamäe Linnaosa Valitsus jagas talgu-
listele töövahendeid, pakkus talgusuppi ja 
karastusjooke.

Üheskoos koristati ja korrastati Kadaka 
parkmetsa, Männi pargi, Kaja Kultuurikes-
kuse ümbrus, Pöörise kvartali ning koolide 
ja lasteaedade territooriumid.

Suur tänu kõikidele tublidele talgulistele! 
Kaunist kevade jätku, head mustamäe-

lased!

Meeleolukas 
aprillikuu 
Mustamäel
Aprillikuu tuli Mustamäele suure hooga: 
tähistasime üheskoos linnaosavalitsuse 
sünnipäeva, avasime nostalgianäituse „Minu 
esimene korter Mustamäel“, lõime talguliste 
abiga linnaosa särama ning startis Mustamäe 
juubeliaasta hoovikontsertide sari.
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Mustamäe Linnaosa  
Valitsuse välikontorid
Head mustamäelased! 
▶  13. mail  tegutseb linnaosa

valitsuse välikontor kell 1213.30 
Mustamäe turul

▶  27. mail  tegutseb linnaosa
valitsuse välikontor kell 1213.30 
Mustamäe turul

Tere tulemast!

Mustamäe Linnaosa Valitsus

TALLINNA PÄEVALE TALLINNA PÄEVALE 
PÜHENDATUDPÜHENDATUD
NOORTE SUVEFESTIVAL NOORTE SUVEFESTIVAL 
MÄNNI PARGISMÄNNI PARGIS
14. mail kell 15–18.30

PROGRAMMIS:
  erinevad bändid
  zumba treening
  15.00–18.00 Männi raamatukogu tegevused
  15.00–18.00 Slackline
  15.00–18.00 Tänavatantsu workshop + 

võistlus
  15.00–16.30 Välijõusaali töötuba
  16.00–17.30 Lauatennise võistlus
  15.00–18.00 Mektory tegevused

Kõik festivali tegevused on tasuta!  
Tere tulemast!
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Need kaks sõna pealkirjas saatsid 24. 
aprillil lõpplahenduse saanud Prantsusmaa 
presidendivalimiste võitja kampaaniat. 
Emmanuel Macron jätkab presidendina teist 
ametiaega järjest, korrates sellega Francois 
Mitterandi ning Jacques Chiraci  saavutust. 
Võidu üle rõõmustamiseks pole taasvalitud 
riigijuhil aga palju aega, sest kampaania 
käik näitas selgelt ühiskondliku lõhe suurust 
ning juba juuni keskpaigas ootavad ees 
parlamendivalimised.

avec 
vousAlates 1. maist aitab 

Mustamäel korda  
tagada turvafirma  
Articard OÜ
Mustamäe Linnaosa Valitsus sõlmis 
turvafirmaga Articard OÜ lepingu lin-
naosa territooriumil patrullimiseks ja 
avaliku korra tagamiseks. 

1. maist kuni 30. septembrini pat-
rullitakse kõiki meie linnaosa parke, 
parkmetsasid jt rahvarohkeid avalik-
ke kohti seitse päeva nädalas – kaasa 
arvatud riigipühadel –  kella 11st kuni 
kella 23ni – selles ajavahemikus tee-
vad Articard OÜ turvatöötajate eki-
paažid Mustamäel kolm patrullirin-
gi 18 objektist koosneval marsruudil:
▶  Kadaka metspark,  
▶  Laste mänguväljaku (Vilde tee 130a) 

ümbritsev ala,  
▶  Akadeemia tee 42-32 esised,  
▶  Tipi poe ümbrus (Akadeemia tee 8), 
▶  Tervise keskuse ümbrus  (Ehitaja-

te tee 27),  
▶  Grossi poe ümbrus (Ehitajate tee 41), 
▶  Akadeemia tee 30a mänguväljaku 

ümbrus,  
▶  Szolnoki peatuse ümbrus, 
▶  Mustamäe tee 112 -Keskuse tn 16 

ümbrus,  
▶  Männipark,  
▶  Sõpruse pst kõnnitee (Coop ja Araxe-

se ümbrused),  
▶  8 mikrorajooni kõnnitee ja Sütiste 

tee 28 ümbrus, 
▶  Sütiste mets,  
▶  Lepistiku park,  
▶  Pardi tiigi park,  
▶  Sääse tn kõnnitee ümbritsevad alad 

ja Maxima ümbritsev (Kiili tn 16) 
ümbrus,  

▶  6 mikrorajooni kõnnitee ja Grossi 
poe ümbrus,  

▶  Tammsaare tee 139a ala  

Turvafirma patrullekipaaž on abiks 
eelkõige kohtades, kus on enim prob-
leeme linnaosa elanikke häiriva ava-
liku korra rikkumistega. Marsruudi 
koostamisel on arvestatud linnaosa 
elanike ettepanekuid ja politsei infor-
matsiooni.

Samuti osutab Articard OÜ mehi-
tatud valve teenust Vilde spordipargis 
(E. Vilde tee 69). Turvatöötajad hoia-
vad spordipargis  ja selle ümbritseval 
alal korda igapäevaselt kell 17-23 ning 
15. maist 30. septembrini lukustavad 
spordipargi väravad kell 22.

Lisaks patrull- ja valveteenusele 
hakkavad Articard OÜ turvatööta-
jad hoidma korda ka linnaosa avali-
kel üritustel.

Lisaks linnaosavalitsuse poolt telli-
tud turvapatrullidele on politsei luba-
nud - sarnaselt eelmisele aastale -li-
saks avaliku korra patrullidele Mus-
tamäe piirkonda nii jalgsi- kui ka jalg-
rattapatrulle.

Head mustamäelased, linnaosava-
litsuse sõlmitud kokkulepped avali-
ku korra tagamiseks lubavad loota, et 
eesoleval suvel on meie parkide ava-
lik kord ja kõikide seal aega veetva-
te inimeste turvalisus heades kätes, 
ent olgem ka ise aktiivsed selle eest 
hea seisma. Kui parkides turvamehega 
kokku juhtute ning on midagi, millele 
tahaks tähelepanu juhtida või millest 
rääkida, siis tehke seda kindlasti! Vaja-
dusel helistage MuPo ööpäevaringse-
le telefonile 14410 ja politseisse 112.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Kindlasti tekib nii mõneski küsimus, 
et mida teha näiteks vanade värvi-
purkide, lakkide, lambipirnide või 
ravimitega – tavalisse olmeprügis-
se neid visata ei tohi ning nii võivad 
nad jääda lihtsalt majapidamisse ka-
sutult seisma. 

Eelnimetatud jäätmed on vaid osa oht-
likest jäätmetest, mida tuleb teistest 
jäätmeliikidest eraldi koguda ning käi-
delda ning selle raames korraldab Tal-
linna Strateegiakeskus koostöös oht-
like jäätmete käitleja Epler & Lorenz 
AS-iga juba mitmendat aastat järjest 
kevaditi ja sügiseti ohtlike jäätmete 
kogumisringe kõigis Tallinna linna-
osades, kokku 91 erinevas peatumis-
punktis. 

Nii on elanikel võimalik mugavalt, 
tasuta ja keskkonda säästvalt vabaneda 
erinevatest võimalikest majapidamises 
tekkivatest ohtlikest jäätmetest. 

Ohtlike jäätmete kogumisring Mustamäel 21. mail 2022
Laupäev, 21.05.2022 
Mustamäe
▶  10.00-10.30 Akadeemia Konsumi 

parklas (Akadeemia tee 35)
▶  10.40-11.10 Maxima kõrval park-

las (Vilde tee 124)
▶  11.20-11.50 Tammsaare Maxima 

parklas (Tammsaare tee 133)
▶  12.00-12.30 Sääse Maxima ees park-

las (Kiili 16)
▶  12.40-13.10 Sõpruse Maxima kõr-

val (Sõpruse pst 171 ees asuv par-
kimisala)

▶  13.20-13.50 Vilde 66/68 Lehola 
ühistranspordipeatuse tagune par-
kimisala

▶  14.00-14.30 Ehitajate tee 27 (Mus-
tamäe Tervisekeskuse parklas)

▶  14.40-15.10 Sütiste Maxima ees (Sü-
tiste tee 28)

▶  15.20-15.50 Mäepealse 2 ees olev 
parkla UUS! 
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Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Presidendiks eikuskilt
Emmanuel Macroni (45) teine järjesti-
kune ametiaeg on tegelikult veelgi tu-
gevam saavutus kui juba mainitud ku-
nagistel Euroopa poliitika suurkujudel. 
Prantsusmaa riigikorraldus annab pre-
sidendile märkimisväärse hulga võimu, 
mida saab aga täielikult teostada siis kui 
ka parlamendi enamus presidenti toe-
tab. Nii Mitterand kui ka Chirac olid ta-
gasivalimisel presidendid opositsioonis – 
mis jättis neile piiratud tegevusvabaduse.

Macron juhtis esimese ametiaja 
jooksul sisuliselt sise- ja välispoliitika 
iga aspekti ning suutis toetajaid oma 
selja taga hoida. Tegemist on seda hu-
vitavama saavutusega, kuna tegemist 
pole klassikalise teekonnaga tipp-polii-
tikasse. Macron alustas ülikooli lõpeta-
mise järgselt tööd maksuinspektorina 
ning liikus seejärel erasektorisse Rot-
schildi pangas, kus mitmete tehingu-
te edukas nõustamine tegi temast mil-
jonäri. 2012. aastal sai Macronist Elysee 
palee asejuhataja president Hollande’i 
meekonnas. Kaks aastat hiljem lahkus 
ta ametist olles väidetavalt pettunud, et 
tema ettepanekuid ei arvestatud ning et 
teda ei kaasatud peaminister Vallsi esi-
messe valitsusse. Väidetavalt oli presi-
dent Hollande see, kes kandidatuuri ta-
gasi lükkas, kuna Macroni polnud ühe-
legi positsioonile valitud.

Vallsi esimene valitsus lagunes aga 
juba poole aastaga ning 26. augustil 
2014 sai Emmanuel Macronist majan-
dusminister, noorim selles ametis poole 
sajandi jooksul. Tema euroopameelsus 
ja ettevõtjasõbralikkus paistis laialda-
selt silma ning see tähendas kuhjuvaid 
pingeid valitsuses. Olles aastajagu ame-
tis olnud teatas Macron, et on poliitili-
selt sõltumatu ning aprillis 2016 asutas 
erakonna La République En Marche! Su-
ve lõpuks lahkus ta ministriametist, et 
keskenduda erakonna ehitamisele ning 
presidendivalimistele. Kampaania ku-
junes edukaks, varjutades kõik teised 
kandidaadid ning mõjudes tõeliselt värs-
ke tuulena Prantsusmaa poliitikas. Va-
lijad premeerisid seda 66% toetusega, 
Hollande’i poolt sobimatuks tunnista-
tu võttis tema enda tooli.  

Vaatamata kõrgele toetusele saat-
sid siiski tema esimest ametiaega tihti 
protestid ning varandusliku kihistumi-
se pinnalt kantud rahulolematuse väl-
jendused. Kuigi maksureform hüüdni-

mega „Macronomy“ tõi kasu 70% maja-
pidamistest, siis suurima kasu said just 
väga jõukad inimesed. Rikaste presiden-
di hüüdnimi – mida oponendid meelel-
di rõhutavad koos investeerimispanku-
ri ameti meenutamisega – on jäänud 
ikka ja jälle Macroni saatma, mistõttu 
meeldib talle rõhutada provintsilinna 
päritolu rääkida oma vanavanematest, 
kes olid lihtsad tööinimesed. Seega tõe-
liselt ilus teekond presidendipaleesse.

Rohkelt väljakutseid
Värskelt Elysee palee peremeheks ta-
gasivalitu läheb teisele ametiajale vas-
tu kindla plaaniga oma liitlastega par-
lamendivalimistel tugeva tulemuse te-
gemiseks ning enamuse kindlustami-
seks. Samas tuleb Macronil meeles pi-
dada, et terve hulk talle antud hääli pol-
nud toetuse väljendus, vaid abinõu sel-
leks, et vastaskandidaat, paremäärmus-
liku Rahvusrinde juht Marine Le Pen 
võimule ei pääseks. Oma kõnes Eiffe-
li torni ees väljendas Macron alandlik-
kust ja tagasihoidlikkust ning tunnis-
tas paljude valijate viha ja pettumust 
poliitika suhtes. 

Siseriiklikke probleeme lahendami-
seks jagub: järjest enamate jaoks tähen-
dab hinnatõus, et elamiskuludega tul-
lakse toime ots otsaga; jätkuvalt on oo-
tel pensioniea tõstmine; riiklik tervis-
hoiusüsteem vajab lisatöötajaid ja -ra-
ha ning energiajulgeolek tugevdamist. 
Ehk isegi veelgi rohkem loodavad Mac-
roni peale aga teised Euroopa riigid ja 
nende juhid.

Oleme nendel veergudel arutlenud 
selle üle, kes võtab Angela Merkeli ame-
tist lahkumise järel (ML, 01.06.2021) en-
da kanda Euroopa liidri rolli. Kuivõrd 
oluliselt muutunud julgeolekuolukor-
ras pole suutnud Saksamaa uus kants-
ler Olaf Scholz end otsustava tegutseja-
na näidata, on Emmanuel Macron liidri-
särki juba selga tõmbamas. Oleme tun-
nistajaks Euroopa poliitikas uue ajajär-
gu tekkimisele, mille käigus nihkub foo-
kus Prantsusmaale ja selle karismaatili-
sele presidendile. Tema kirglikult pool-
dav suhtumine Euroopa Liitu on üld-
teada, mistõttu võib aimata, et uut rol-
li hakkab Macron kandma täie pühen-
dumusega. Taasvalitud presidendi kam-
paanialause „avec vous“ kõlab eesti kee-
les kui „teiega“ või „teiega koos“. So-
bib igati hästi iseloomustama neid üles-
andeid, mida see provintsilinnast pärit 
mees peab täitma. Tooma kokku prants-
lased ning hoidma koos Euroopat. Em-
manuel Macroni ajastu on alanud.

Mustamäe „Hoovid 
korda“ projektide  
iseloom varieerus ka 
sel aastal
Mustamäe korteriühistud on alati ol-
nud visad osalema Tallinna program-
mis „Hoovid korda“ ning see aktiivsus 
kasvab aastast aastasse. Kui eelmi-
ne aasta oli Mustamäel „Hoovid kor-
da“ taotlusi kokku 9, siis sel aastal oli 
taotlejaid kokku 15.

Korteriühistute ettevõetavad tööd 
varieeruvad: luuakse äärmiselt va-
jalikke prügi- ja rattamaju; korras-
tatakse korteriühistute väiksemate 
liikmetele juba varem loodud män-
guväljakuid ning parandatakse ma-
jaesiste kõnniteede seisukorda. Ma-
jade ümbrust muudetakse rohelise-
maks ja turvalisemaks. 

Tallinna linn toetab sel aastal Mus-
tamäe korteriühistute esitatud pro-
jekte 102 461 euroga. Linna toetus 
Mustamäe korteriühistute projekti-
dele ulatub  u 300 eurost kuni mak-
simummäärani ehk 16 000 euroni. 
Moodustades 18-60% projekti kogu-
maksumusest.

Toetuse saanud korteriühistud:
▶  Ehitajate tee 72
▶  Ehitajate tee 70
▶  Pöörise 22
▶  Mustamäe tee 181
▶  Pöörise 14
▶  Mustamäe tee 165
▶  Sõpruse pst 202
▶  Mäepealse 16
▶  Tammsaare tee 121
▶  E. Vilde tee 91
▶  Mustamäe tee 149
▶  J. Sütiste tee 35
▶  E. Vilde tee 89
▶  J. Sütiste tee 16
▶  E. Vilde tee 130

Taotluste hindamisel lähtuti järgmis-
test põhikriteeriumidest: linnaruumi 
üldilme parandamine ja atraktiivsus, 
hoovi terviklahendus, turvalisus, oma-
finantseeringu suurus. Alates aastast 
2005 on Tallinna linn toetanud kor-
teriühistuid eesmärgiga toetada neid 
oma hoovialade korrastamisel.

„Hoovid korda“ projekti taotluse 
kohta on võimalik täpsemalt lugeda 
Tallinna veebilehel https://www.tal-
linn.ee/Teenus-Hoovid-korda-toetus 
või võtta ühendust linnamajanduse 
osakonna peaspetslisti Kristin Karu-
ga e-postil Kristin.Karu@tallinnlv.ee 
või telefonitsi 645 7532. 

Mustamäe Linnaosa Valitsus

21. mail on Mustamäe elanikel taas-
kord võimalus kodumajapidamisse tek-
kinud ohtlikest jäätmetest mugavalt va-
baneda. 

Mustamäe elanike huvi ohtlike jäät-
mete kogumisringide vastu on aastast-
aastasse olnud suur – 2020. aastal ko-
guti kokku 11 043 kg ning 2021. aas-
tal 10 512 kg ohtlikke jäätmeid, millest 
suurema osa moodustasid värvi- ja laki-
jäätmed ning ohtlike jäätmetega saas-
tunud pakendid. 

Ohtlikud jäätmed suunatakse edasi 
taaskasutuseks ja materjalidena ringlu-
sesse ning seeläbi ei satu nad olmejäät-
mete hulka või loodusesse. Kevadel li-
sandub Mustamäele ka uus peatumis-
punkt Kadaka asumisse - Mäepealse 2 
ees olevasse parklasse. Pöörise kandis 
elavatele inimestele on lähimaks asu-
kohaks Haabersti linnaosas asuvad pea-
tumispunktid. 

2022. aasta kevadel ootame kogu-
misringidele üle andma järgmisi maja-
pidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid: 
ohtlikke aineid sisaldavad ja nende-
ga saastunud pakendid; akud ja pata-
reid, sh pliiakud; vanad ravimid; värvi-
de, lakkide liimide ja lahustite jäägid; 
õlid ja rasvad, mitmesugused määr-
deained; absorbendid, filtermaterja-
lid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus 
jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nak-
kusohtlikud teravad ja torkivad jäät-
med (nt vanad süstlad jmt); aiandus-
mürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid; 
kemikaalijäägid (happed, leelised, fo-
tokemikaalid ja muud olmekemikaa-
lid); ohtlikke aineid sisaldavad pesuai-
ned; elavhõbedat sisaldavad jäätmed 
(nt vanad kraadiklaasid, päevavalgus-
lambid ja säästupirnid); vanad elektri- 
ja elektroonikaseadmed.

Lisainfo leiad:  https://www.tallinn.ee/OJKR-plaan 

Ohtlike jäätmete kogumisring Mustamäel 21. mail 2022

● 10.00-10.30 Akadeemia Konsumi  
parklas (Akadeemia tee 35)

● 10.40-11.10 Maxima kõrval parklas  
(Vilde tee 124)

● 11.20-11.50 Tammsaare Maxima  
parklas (Tammsaare tee 133)

● 12.00-12.30 Sääse Maxima ees  
parklas (Kiili 16)

● 12.40-13.10 Sõpruse Maxima kõrval  
(Sõpruse pst 171 ees asuv parkimisalal)

● 13.20-13.50 Vilde 66/68  
(Lehola ühistranspordipeatuse  
tagune parkimisalal)

● 14.00-14.30 Ehitajate tee 27  
(Mustamäe Tervisekeskuse parklas)

● 14.40-15.10 Sütiste 
 Maxima ees  

(Sütiste tee 28)

● 15.20-15.50 
 Mäepealse 2 
 eesolev parkla UUS!

Kasutuskõlblike 
esemete 

kogumisring 
21
MAI

MUSTAMÄE VASTU VÕETAKSE  
TERVEID JA PUHTAID: 

raamatuid, nõusid ja muid köögitarbeid, 
riideid ning muid kodutekstiile, mängu- 

asju, jalanõusid, hobivahendeid ja sporditarbeid, 
muusikat/filme (DVD, VHS jms), sisustusesemeid 
(sisustuskaunistused, kujukesed, linikud jms), ak-
sessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid jms), väikse-
maid töötavaid elektroonikaseadmeid (nt föön, 
röster, veekeedukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/kogumisringid

Ajagraafik ja peatumispaigad:

Ohtlike 
jäätmete 
kogumisring 

VASTU VÕETAKSE:  
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, 
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegu-
nud ravimeid, liimi, värvi-, laki- ja lahusti- 
jäätmeid, aiamürke, väetiste jääke, foto- ja 
muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid, 
sh päevavalguslampe, elektri- ja elektroonika- 
jäätmeid.

Kasutuskõlblikke esemeid võib viia ka 
Paljassaare jäätmejaama korduskasutusruumi 
või Uuskasutuskeskuse poodidesse.

Ajagraafik ja peatumispaigad:

♻ 10.00-10.30 Akadeemia Konsumi  
parklas (Akadeemia tee 35)

♻ 12.00-12.30 Sääse Maxima ees  
parklas (Kiili 16)

♻ 14.00-14.30 Ehitajate tee 27  
(Mustamäe Tervisekeskuse parklas)

Suuremaid asju nagu turvatoolid ja -hällid, mööbel, 
jalgrattad ja töökorras kodutehnikat (nt külmikud, 
pliidid jms) kogumisringi käigus vastu ei võeta.

Ohtlikke jäätmeid võib viia ka kõikidesse Tallinna 
jäätmejaamadesse ja ohtlike jäätmete kogumis-
punktidesse. 

Männi pargi ekskur-
sioonid projekteerija 
Kersti Lootusega
▶  Laupäeval, 14. mail kell 12 
▶  Laupäeval, 14. mail kell 13 
▶  Pühapäeval, 15. mail kell 13 

Ekskursioonid on tasuta. Kohtade arv 
on piiratud. Vajalik on eelregistreeri-
mine.

Registreeruda saab alates 11. maist 
telefonil 645 7555 ning www.tallinn.
ee/mustamae
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Kadaka staadion ja  
Vilde spordipark  
alustavad uut hooaega
Eelkõige kohalikule kogukonnale ta-
suta kasutamiseks mõeldud Kadaka 
rahvastaadioni (E. Vilde tee 120) lahti-
olekuajad aprillis ja mais on E-P 9-21 
ja alates juunist E-P 9-23. 

Vilde Spordipark (E. Vilde tee 69) 
alustab samuti uut suvehooaega: 1. 
maist 30. septembrini on selle vära-
vad lahti kell 8-22.

Kepikõnni  
kolmapäevad 
11. maist kuni 28. septembrini
Männi pargis igal kolmapäeval al-
gusega kell 18 
Professionaalse treeneri käe all toi-
muvad treeningud sobivad igas va-
nuses liikumishuvilistele ja on tasuta. 

Treeningute kestvus on 1,5 tundi.
Kohapeal saab tasuta laenutada 

käimiskeppe. 

Tasuta treeningud  
Kadaka staadionil
E. Vilde tee 120
Mai algusest septembri lõpuni

Seenioride treeningud 
▶  igal esmaspäeval kell 11-12

Treeningud välijõusaalis
▶  iga neljapäeval
▶  noortele kell 17
▶  täiskasvanutele kell 18 

Treeningud toimuvad mai algusest 
kuni septembri lõpuni ja on kõigile 
tasuta. 

Eelregistreerimist pole vaja – pan-
ge mugavad spordiriided selga ja tul-
ge kohale! Tere tulemast!

Qigong stressi vastu! 
Tasuta 2-nädalane kursus
Stressist tulenevate probleemide 
arv pidevalt kasvab. Qigong harju-
tused toovad meie kehale palju ka-
su ja toovad esile positiivsed muutu-
sed meie organismis. Qigong tähen-
dab tööd energiaga: tehakse lõdvestus-
harjutusi, õpitakse hingamistehnikad 
ja keha vabastatakse pingetest. Nen-
de tehnikate koosmõju annavad to-
hutult positiivse tulemuse tervisele. 
Näiteks, harrastades Qigong:
1.  maandad ärevust ja tugevdad im-

muunsüsteemi;
2.  tugevdad südant ja veresooni, pa-

randad rühti;
3.  kiirendad tervise taastamise peale 

traumat või operatsiooni;
4.  parandad keskendumisvõime, an-

nab jõudu ja rohkesti energiat.

See on tõhus viis toime tulla füüsilise 
ja emotsionaalse kurnatusega, ärevuse 
ja depressiooniga, suurendada ja aren-
dada enda energiat ja loomevõimet.

Kahenädalase kursuse korraldame 
maikuus värskes õhus. 

Registreerida saab telefoni teel: 555 
85 221.  

Lisainfo: www.taichi.ee

Pille-Riin Toomsalu 
Treener

Uskumus, nagu saaks halvad emot-
sioonid endast välja joosta, peab paika. 
Jooksmine on üks füüsilise aktiivsuse 
vorme ja kui me treenime, siis vallan-
duvad kehas keemilised ühendid - en-
dorfiinid ehk heaoluhormoonid. Kind-
lasti tuleb kõigile tuttav ette see eufoo-
riatunne, mis järgneb jooksmisele või 
ka muule treeningule. Jooksmine aitab 
vähendada ärevust ja stressi, tõstab ene-
sehinnangut ning tagab parema une. 
Tihti ongi just unepuudus peamine pi-
kaajalise stressi ja sealt edasi ka depres-
siooni üks põhjustajaid. 

Neile, kes pole ammu jooksuraja-
le saanud või proovivad tervisejooksu 
sel kevadel lausa esimest korda, soovi-
tan võtta rahulikult ja seada jõukoha-
sed eesmärgid. Kui suure hooga pihta 
hakata, aga põhja all pole, on oht, et 
inimene pingutab esimese korraga üle. 
Siis on pärast trenni hoopis halb olla ja 
väga keeruline on leida motivatsiooni 
järgmisel korral jooksma minna. Ees-
märk on muuta jooksmine meeldivaks 
tegevuseks. Et seda saavutada, on vaja 
kehal koormusega kohaneda ja sedasi 
jooksuvõimekus tasapisi kasvab.

Algajale soovitan jooksu ja kõnni kom-
bineerimist. Distantsi osas tuleks igaühel 
valida endale jõukohane maa, sest läbi-
tud meetritest olulisem on järjepidevus. 
Parim strateegia on progresseeruv tree-
ning ja teadlik lähenemine - täna olen 
algaja ja pean tagasi hoidma, aga näda-
la pärast jaksan juba rohkem. Siis tekib 
edutunne ja soov oma saavutust korrata.

Parim paik on puhas loodus
Jooksuriietuse valikul tasub silmas pi-
dada seda, et joostes kehatemperatuur 
tõuseb ja hakkab palav. Kael, pea, kõht 

ja selg olgu kaetud, muus osas tuleks 
aga valida üldiselt hea hingav ja vabalt 
liikumist võimaldav kerge ning mugav 
riietus. Jalanõudest on parimad kerged 
ja piisava toestusega jooksutossusid, mis 

võiksid olla number suuremad. Jook-
su ajal jalg paisub ja siis hakkab jala-
nõu pitsitama ning vereringet takista-
ma. Füüsiline aktiivsus aitab olla terve, 
energiline ja elurõõmus inimene. Mi-

da ilmad ilusamaks ja valgemaks lähe-
vad, seda rohkem tekib jooksmise rõõ-
mu. Vahel piisab 20 minutist, kui saab 
juba ärevust maandada ja meele rahu-
likumaks.

Treener annab nõu: kuidas joostes 
võidelda stressi ja ärevusega
Viimased aastad on inimestele toonud kaasa mitu ränka proovikivi - nii pikalt kestev kriisiaeg 
tekitab paratamatult stressi ja ärevust. Teatud ulatuses saab igaüks end negatiivsete tunnetega 
tegelemisel aidata - üks võimalus on minna õue jooksma!
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Kuigi suurjäätmed on hõlmatud korraldatud jäät-
meveoga ja nende äraveo saab tellida oma jäätme-
vedajalt, siis keskkonnakuu raames saavad rah-
vastikuregistri järgsed Tallinna elanikud nädala 
jooksul (9.-15.05.2022) tasuta suurjäätmeid ära 
anda kõikidesse Tallinnas asuvatesse jäätmejaa-
madesse. Kampaania toimus esmakordselt 2022. 
aasta märtsikuus, mil toodi Tallinna jäätmejaa-
madesse kümme korda rohkem suurjäätmeid kui 
tavapärasel märtsikuu nädalal (kokku 1 472 m3). 

Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta vas-
tu kuni 3m3 suurjäätmeid (kogus peab mahtu-
ma ühe sõiduauto järelhaagisesse). Isikutuvas-
tuseks tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. 
Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele (sh 
korteriühistud). 

Jäätmejaamad asuvad Pääskülas (Raba tn 40), 
Rahumäel (Rahumäe tee 5a), Pärnamäel (Pärna-
mäe tee 36/Ristaia tee 8) ja Paljassaares (Paljassaa-
re põik 5). Jäätmejaamade lahtiolekuajad ning in-
formatsiooni kõikide teiste jäätmete üleandmi-
se kohta leiab kodulehelt (www.jaatmejaam.ee). 

9.-15.05.2022 saavad Tallinna elanikud jäätme-
jaamadesse tasuta suurjäätmeid ära anda

SUURJÄÄTMED ON: SUURJÄÄTMED EI OLE: 

✚  mööbliesemed ja nende osad (nt dii-
van, 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, valamu, vann, aknad, 
uksed, tapeet, värvirullid); 

✖  ohtlikud jäätmed (nt tühjad vär-
vipurgid, eterniit); 

✖  probleemtooted (nt romusõidu-
kite varuosad, rehvid); 

✖ vanametall; 
✖  elektri- ja elektroonikaseadmed 

(nt pesumasin, teler, külmik, pliit);
✖  muud tootjavastutusega hõlma-

tud jäätmed. 

Tallinna 32. keskkooli 50. juubeli-
aasta kevad saabus eriliselt!
Rita Laur-Reinumägi
Tallinna 32. Keskkooli põhikooli  
õppealajuhataja

Tallinna 32. Keskkoolis korraldatakse 
neljandat aastat põhikoolile lennu-
üleseid projekte. Õppeaasta alguses 
on igal lennul teada, millise projek-
tiga aastaringi tegeletakse. 

Näiteks 7. klassidel on meil olnud alates 
2018. aastast  heategevusprojekt Järve 
Hooldushaiglaga. 9. klassid korraldavad 
veebruaris suurepärase presidendibal-
li, milleks valmistutakse õppeaasta al-
gusest. Enne balli  õpitakse ühiselt sel-
geks valss. 8. klassidel on keskkonnatee-
ma. 6. klassidel KEAT (Kaitse ennast, aita 
teist!) 5. klassidel PEATU, VAATA, VEEN-
DU, plaanis on korraldada lennupõhi-
sed olümpiamängud, mis on praegu seo-
ses Covidiga edasi lükkunud.

Lisaks korraldame põhikoolis neljan-
dat aastat projektipäevi, mis on lendu-
de kaupa erinev. Sel ja eelmisel õppe-
aastal oli 8. klasside projektipäeva sisu 
õpilaste teadlikkuse tõstmine Eestis pe-
sitsevate lindude kohta, osalemine ko-
duümbruse liigirikkuse suurendamises 
ja lindudele pesakastide meisterdami-
ne. Covid ei andnud eelmisel aastal või-
malust koolis pesakaste meisterdada.

Sel õppeaastal oli vajaduspõhine 
plaan meisterdada kooli ümbrusesse 15  
pesakasti. Puid kooli ümber on - lindu-
de pesakaste mitte. Oli soov anda loo-
dusele midagi tagasi ja selle protsessi 
käigus arendada nooremate inimeste 
nutikust ja käelist osavust. Projektis oli 
oma osa  loodusainete õpetajatel. Pro-
jekt sai alguse 25. märtsil ja pesakastid 
pandi üles aprillis.

Kooskõlastamist vajasid nii mõõdud 
kui materjalid, ka paigaldus vajas pla-
neerimist. Näiteks peab pesakasti sise-
mised küljed jätma karedaks - sedasi 
saab lind küüniste abil avauseni roni-
da. Vastasel juhul saaks pesakastist lõks. 
Tegelikult on pesakastide meisterdami-
ne olnud kooli töökodade tegevuska-
vas ajast aega. 

Kui tehnoloogiaõpetaja oli veel õpila-
ne, täitis temagi tööõpetuses grupitöö-
na sama ülesannet. Tulemus oli visuaal-
selt üsna sama - meetodid on tänapäeva-
semad. Joonised ja soovituslikud mõõ-
dud hankis õpetaja internetist ja koos-
kõlastas loodusainete õpetajatega. Too-
rikuna kasutati nii palju kui võimalik 
taaskasutatavat materjali. 

On lahkeid asutusi ja inimesi, kes pa-
kuvad oma tootmisjääke kooli meister-
damiseks. Protsess joonisest pesakasti-
de kaunistamiseni võttis mõned näda-
lad ning oma panuse andsid erinevad 
klassid, jätkates tööd tehnoloogiatun-
ni saabudes. 

Noorematele meistritele paistis töö 
meeldivat. Projekti tehes õpiti koostööd, 
tundma Eestis  pesitsevaid linnuliike, 
mainimata ei saa kindlasti jätta õppe-
ainete vahelist lõimingut. 

Kõige suuremat rõõmu valmistas 
kindlasti  klassidele projekti lõpptule-
mus, mis oli pesakastide paigaldamine 
kooli territooriumile koos haldusjuhiga.

Pesakastide paigalduse kooskõlasta-
sime Mustamäe Linnaosa Valitsusega.  
Nii mõõdud kui materjalid, ka paigal-
dus vajas planeerimist. 

Hea mustamäelane, kui soovid elu 
paremaks muuta, siis püüa panustada 
sellesse ka ise. Ära pelga teha esimene 
heategu. Olgu selleks või lindude pe-
sakastid!

Maris Lang
Arte Gümnaasiumi huvijuht

Paariaastase koroonapausi järel 
elustus Tallinna Arte Gümnaasiu-
mi kauaaegne traditsioon – aasta-
üritus „Orhidee Emale“, mille see-
kord pühendasime Mustamäe 60. 
juubelile. Ürituse enda ajaarvamises 
oli tänavune kolmekümne kuues.

Lauludest, näidenditest, tantsudest ja 
kõigist aasta jooksul aset leidnud ette-
võtmiste numbritest lõimitud kava val-
mis õpilaste ja õpetajate ühisel loome-
jõul. Ette mängiti nii Mustamäe täna-
vuse jutuvõistluse võidutöö põhjal sea-
tud viienda klassi õpilase Robin Koppel-
maa näidend „Mustamäe Keskuse tur-
vatöötaja raport“ ja 11. klassi noormehe 
Karl Markus Vaga „Kümme kolmeks“ 
kui ka katkendid tuntud kirjanike teos-
test, nagu A. Valtoni novellist „Musta-
mäe armastus“ ja E. Vilde näidendist 
„Pisuhänd“. Kontsert-etendus algas õpe-
taja Sirly Hiiemäe kirjutatud legendiga 
„Schwartzbergist Mustamäeks“, mis ju-
tustas loo linnaosa nime saamisest. 

Lisaks etendustele vaatasime güm-
nasistide vändatud Bondi-filme ja tõ-
desime, et Mustamäe ja Bondi filmid 
on sündinud samal ajal – aasta siis oli 
1962.

Muusikanumbreid vahendasid koo-
libänd, kitarriansambel, solistid ja lau-
lukoorid, kelle repertuaar oli kantud 
peamiselt tulevasest laulupeost. 

Tantsulist vahepala pakkus kooli lii-
kumisrühmade kõrval ka rahvakuns-
tiansambel Leigarid.

Meeleoluka ja õhtu toitvaima osa 
moodustasid kõigi klasside valmista-
tud temaatilised tordid. Sel aastal pak-
kusid teiste seas maitseelamusi Liivane 
Liug, Mustamäe Armastus, Parditiik, 
Must Mägi, Toomas, kes elab Musta-
mäel, võileivatort Trepikojad, mis ku-
jutas täiesti tüüpilist Mustamäe korter-
maja, Tammsaare Tee Rand.

Kokku valmistasid neljanda ku-
ni kaheteistkümnenda klassi noored 
kondiitrid pidupäevaks 35 kooki-tor-
ti, mida publik pärast küpsetiste pi-
dulikku esitlemist kontserdi vaheajal 
maitsta sai.

Õhtujuhid, 12. klassi õpilased Kät-
rin Kuus ja Gert Kääramees lugesid 
Mustamäega seotud vahetekste ning 
pidu lõppes ühendkoori esitatud A. 
Tamme / H. Karmo lustaka lauluga 
„Mustamäe valss“, mille lõpus süü-
dati soliidsesse ikka jõudnud linna-

osa auks telefonide lambid – esialgu 
lauljate omad, kuid kohe-kohe vastas 
samaga publik. Oleme rõõmsad ja tä-
nulikud, et saime vaatamata ärevatele 
aegadele oma üritust taas teha ja õn-
nelikud, et asume paljude võimalus-
te linnaosas, Mustamäel.

Tallinna Arte Gümnaasium tähistas aasta-
üritusega Mustamäe 60. sünnipäeva
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         15.05 kl 11:30

JUTUKAJA
Kuulame muinasjutte, laulame ja  

veedame rõõmsalt aega  
Kultuurikeskus Kaja valges saalis.
Muinasjuttu vestavad ja laulavad: 

Karin Muldma ja Illika Lõhmus.

Pilet: laps 3 eur /  
saatja tasuta

www.kajakeskus.ee,  
tel 53 802 474 

Kultuurikeskus Kaja,  
Vilde tee 118

7.05 kl 12.00

Pilet 
3 eur

Kultuurikeskuses Kaja 
Lasteteater Lepatriinu

Kaja tantsuõhtu
TALLINNA POLITSEIORKESTRI 
BIGBÄND JA KALLE SEPP
Dirigent Siim Aimla

05.05 kl 19
Pilet 10 eur
Kajast, Fientast ja Piletilevist Rõduaia rajamine

Praktiline kursus taimede 
kasvatamisest linnaaias
5. juunil kell 10.00 Kaja huvikeskuses

Registreerimine: info@kajakeskus.ee
Vaata lisa: www.kajakeskus.ee

Rõduaia rajamine
Praktiline töötuba  
taimede kasvatamisest 
rõdul ja linnaaias
7. mail kell 12.00
Hind: 10 eur

Registreerimine ja lisainfo:  
info@kajakeskus.ee, tel 5388 6330
Vaata lisa: www.kajakeskus.ee

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

KAJA TANTSUÕHTU
elava muusikaga

12.05 kell 19 ansambel Kruiis
26.05 kell 19 G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli  

Tantsumuusika stiiliansamblid

Pilet 5 eurot tund varem kohapealt. Avatud kohvik. 

KAJA TÖÖTOAD MAIS
07.05 11:00 Villahaldjad  10€
07.05 12:00 Rõduaia rajamine 10€
07.05 14:00 Mesikangas 10€/15€
09.05 18:00 Klaasimaal 20€/25€
12.05 18:00 Nahast ja poolvääriskividest ehted 

5€+materjal
14.05 10:00 Makrameetehnikas tassialus 30€
14.05 11:00 Punutised 29€
14.05 16:00 Polümeersavist kõrvarõngad 25€
Rohkem infot: www.kajakeskus.ee, tel 53 886 330
Kaja huvikeskus, Vilde tee 118

Viis naist 
KAJA TEATRISTUUDIO LAVASTUS ARTO SEPPÄLÄ

Osades: Kai Võlli, Silva Paluvits, Natali Aosaar, Eret Murekas, Piret Avik, Anita Holter-Kala 
Lavastaja: Külli Reinumägi

KABELIS
1.06 kl 19
2.06 kl 19
TASUTA

On üldlevinud arvamus, et inimestel pärast 50. eluaastaid, langeb 
konkurentsivõime tööturul. Paradoks on aga selles, et inimesed 
pigem ise võtavad selle hoiaku, mitte tööturg ei tõrju neid välja. 

Euroopa Sotsiaalfondi toel on ellu kutsutud projekt „Kogemuste-
ga inimesed sobivale tööle“, mis keskendub just 55+ vanuses ini-
meste konkurentsivõime tõstmisele tööturul. Koolitusi ja tööklu-
bisid on kokku 100 tunni jagu, mis kõik avardavad teadmisi en-
da võimaluste ja tööturu kohta ning annavad julgust teha häid va-
likuid. Näiteks leida sobiv töö ka täiesti uues valdkonnas, millest 
enne aimugi polnud ja seeläbi elust ja eneseteostusest täit rõõmu 
tunda. Kursusel käsitletakse:
▶  CV koostamine ja esitlemine
▶  Karjääripöörde tegemine
▶  Töö kollektiivis - psühholoogia
▶  Tööõnn - töö ei pea olema vastik. Kuidas leida mulle sobiv töö?
▶  Nõuanded töölepingu sõlmimisel, et mitte saada petta
▶  Arvuti kasutamine (digiasjaajamine, ID-allkiri, digiturvalisus)
▶  Tervislik toitumine - müüt või tegelikkus
▶  Sotsiaalmeedia - suhtle aktiivsemalt ja turvalisemalt!
....ja palju muud põnevat

Koolitusel positiivselt osalemise võimaldamiseks: igale osalejale sti-
pendium. Lisaks igal koolituspäeval suupisted ja tasuta lõunasöök res-
toranis. Kaugemalt tulijatele katame ka sõidukulud. Lisaks ka perso-
naalne karjääri-, sõltuvus- ja võlanõustamine 

Tallinnas, Kaja kultuurikeskuses, toimuvasse koolitusprogrammi 
ootame Harjumaal elavaid inimesi vanuses 55+, kes ei oma kehtivat 
töölepingut. Tasuta koolitusprogrammi viib läbi Johannes Mihkelso-
ni Keskus MTÜ ja projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Kursus algab 28. aprillil, kuid liituda saab ka maikuus. Järgmised 
kursused algavad augustis. Tule kindlasti! Või kui Sul on lähedane 
või sõber, kellele see info võib olla elumuutvaks, siis anna talle sel-
lest kindlasti teada! Suured muutused saavad alguse väikestest tegu-
dest ja toetavast sõnast. 

Sügisel alustanud 
Kaja Teatristuu-
dio jõuab oma 
esimese esietendu-
seni. 
1. ja 2. juunil mängitakse Kaja Kul-
tuurikeskuse suures saalis Kaja Teat-
ristuudio esimest lavastust Arto Sep-
pälä „Viis naist kabelis“. Mustas ko-
möödias kohtuvad viis naist, kes ka-
dunukesega ühel või teisel moel lä-
hedalt seotud. Kes ja miks nad ma-
tusele kokku kutsus? Ja mis juhtub 
siis, kui nad lese koju veel kohvi joo-
ma lähevad? 

„Kuidas see Kalervo ükskord ütleski, 
et... nii ilusti ütles, et õnn peab vastu, 
kui vaid inimene vastu peab...“ Teatri-
stuudio koosneb erinevate elualade ini-
mestest, kellest peale juhendaja näit-
leja ei ole keegi. Seetõttu on ka sisse-
pääs tasuta.

Stuudios osalevad Kai Võlli, Silva 
Paluvits, Natali Aosaar, Eret Murekas, 
Piret Avik, Anita Holter-Kala Teatri-
stuudiot juhendab Külli Reinumägi.

Esietendused 1. ja 2. juunil 2022 Ka-
ja Kultuurikeskuses.

Etendus kestab 1 h 15 min.

RAIN TOLK
K, 18.05 kell 18:00 Pilet 5 €

VESTLUSÕHTU
Eesti film ja Mustamäe

Kultuurikeskuses Kaja alustab 
vanuses 55+ inimestele tasuta 
kursus konkurentsivõimekuse 
tõstmiseks tööturul

Kõik koolitajad on
oma eriala
professionaalid, kelle
hulgast leiad nii
mõnegi tuttava nime

Tasemel koolitajad

Igale osalejale
stipendium
Igale koolitusel osalejale
on ette nähtud
stipendium iga
koolitusel osaletud
päeva eest

Kui tuled koolitusele
kaugemalt, kui
Keilast, kaetakse
sinu sõidukulud

Koolitusele kaugemalt
tulijale katame 
sõidukulud

Mõnus olemine
koolitustel
Kõikidel koolituspäevadel
pakume kohvi/teed ja suupisteid

Vajadusel
personaalsed
nõustamised
Iga osaleja saab soovikorral
kasutada personaalseid
nõustamisteenuseid, mille
hulka kuuluvad:
karjäärinõustamised,
võlanõustamised,
sõltuvusnõustamised jne

Tasuta lõunad
Sõna otseses mõttes tasuta
lõunad koolituspäevadel. Lõunad
toimuvad igal koolituspäeval
restoranis

rene.rassa@jmk.ee või helista 50 57 985Registreeru:

Tasemel
koolitusprogramm 
Kursus koosneb erinevatest
põnevatest osadest:

CV koostamine ja presenteerimine      
Tööalase karjääripöörde tegemine
Töö kollektiivis - psühholoogia
Tööõnn - töö ei pea olema vastik
Mida jälgida töölepingu sõlmimisel
Arvuti kasutamine igapäevaelus (ID-
allkiri, digiasjaajamine jne)
Tervislik toitumine - kas müüt või
tegelikkus
Sotsiaalmeedia - suhtle aktiivsemalt!

... ja palju muud

28. aprillil algab Tallinnas, Kaja  Kultuurikeskuses 
TASUTA koolitusprogramm, mis on suunatud vanuses 
55+ inimestele, eesmärgiga aidata leida sobib ja tasuv töö 
või vahetada edukalt eriala.

Programm on mõeldud inimestele, kes hetkel ei tööta (ei pea olema 
Töötukassas arvel), elab Harjumaal ja on vanuses 55+

Kogu programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja on osalejale 
 tasuta.

55+ inimene, sinu
peale on mõeldud!

Kaja kultuurikeskus (E. Vilde tee 118)
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Noored, tere 
tulemast MANKi! 
Mustamäe Avatud Noortekeskus (MANK) asub aadres-
sil Ehitajate tee 82. 

MANK on avatud 
noortele E-R kell 
14.00-20.00, koo-
livaheaegadel E-L 
12.00-18.00. Kesku-
se külastamine on 
kõigile tasuta ning oodatud on lapsed ja noored vanuses 7-26. 

Noortekeskus korraldab põnevaid üritusi, programme, 
projekte, laagreid, koolitusi ja palju muud huvitavat. MANKil 
on õu, kus asuvad Mustamäe kogukonna aed ja renoveeri-
tud korvpalliplats. 

MANKis saavad noored mängida lauatennist ja -hokit, õhu-
hokit, piljardit, PlayStation´it, VRi, Xboxi ning lauamänge 
(neid on koguni 63 tk!). 

Noorte kasutada on samuti arvutiklass, renoveeritud ja 
hästi varustatud köögiruum, suur saal peeglitega (spordi- ja 
tantsutrennideks). Suur saal on varustatud kaasaegse kinosüs-
teemiga, mis võimaldab korraldada kinoõhtuid. MANKis on 
bändiruum, kus noored saavad õpetaja juhendamisel män-
gida kitarri, trummi ja klaverit ning teha proove. 

Noortekeskuse ruumid on heas korras, hubased, valged 
ja soojad. 

MANKi avatud osa on varustatud kaameraga ning süstee-
miga vaegkuuljatele, s.t. MANKi avatud osa sobib külastami-
seks ka vaegkuuljatest noortele. 

Noortekeskuse ruumid asuvad teisel korrusel. Sinna vii-
va trepi kohal on käepidemed ja ukseavad ja trepiastmed on 
märgistatud ärksa värviga, mis lihtsustab juurdepääsu vaeg-
nägijatest noortele. 

Tere tulemast!

Esinevad  
Eesti Muusika- ja  
Teatriakadeemia  
pärimusmuusika  
eriala tudengid

11.05 kl 18:00

Pilet 5€
Piletid Fientast 

ja Kajast

Kultuurikeskuses Kaja on  
maikuu tantsukuu!
Mais toimub Kajas neli väga eriilmelist tantsuõhtut, 
kus saab tantsida erinevate muusikakollektiivide saatel.

5. mail mängib tantsuks Tallinna Politseiorkestri Bigbänd 
Siim Aimla juhtimisel, solistina esineb Kalle Sepp. Kes tant-
sust ei hooli, saab head muusikat ja rõõmsat melu nautida 
kohvikulaua taga. Kuna kohtade arv on piiratud, siis soovi-
tame 5. mai tantsuõhtu pilet osta varakult juba eelmüügist. 
Pileti saab osta Piletilevist, Fientast ja vabade kohtade ole-
masolul tund enne algust kohapeal. Pileti hind on 10 eurot.

12. mai Kaja tantsuõhtul saab jalga keerutada ansambli 
Kruiis muusika saatel. Pileteid (5 eur) saab osta tund enne 
algust kohapeal.

20. mail toimub Kajas aga midagi täiesti enneolematut! 
Legendaarne urban-pidude sari Ennu Ratas tuleb Mustamäe 
60 teema-aasta raames Kajasse. Live-esinejatena astuvad üles 
Voldemar Kuslap ja Marju Länik, plaate keerutab Peeter Oja. 
Piletid (15 eur) vaid eelmüügis Piletilevis.

26. mail tulevad kultuurikeskusesse Kaja tantsumuusikat 
tegema Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpilased. 
Kevadsemestril õpivad noored Meelis Punderi juhendami-
sel mängima ansamblites tantsumuusikat (samba, fokstrott, 
džaiv jm) ning valmib 3 x 45 minutiline kava. Kaja tantsu-
õhtu pakub noortele muusikutele head praktikavõimalust. 
Oleme rõõmsad, et saame ühendada pika traditsiooniga Ka-
ja tantsuõhtu ja noored andekad muusikud! Pileteid (5 eur) 
saab osta tund enne algust kohapeal.

Kohtume KAJA Tantsuõhtul!

1. mai 19:00 TEATER. Loomeühendus Teine Laine 
„Taevased ratsanikud“

2. mai 19:00 TEATER. Loomeühendus Teine Laine 
„Taevased ratsanikud“

3. mai 18:30 Peep Vain & Müstika - sisemise tarkuse 
rännak „Armastus“

4. mai 15:00 Eakate ajaviite- ja suhtlusklubi
5. mai 19:00 KAJA TANTSUÕHTU. Tantsuks mängib 

Tallinna Politseiorkestri Bigbänd ja Kal-
le Sepp  

6. mai 19:00 Emadepäeva kontsert - Taisi Laululap-
sed ja ansambel Kruuv

7. mai 10:00 Kaja taaskasutusturg
7. mai 12:00 TEATER. Tallinna Lasteteater Lepatriinu 

„Prügikuningriik“
7. mai 11:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Villahaldjad 
7. mai 12:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Rõduaed 
7. mai 14:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Mesikangas 
9. mai 18:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Klaasimaal 
11. mai 17:00 KOHTUMINE KUNSTNIKUGA. Piret 

Smagar
11. mai 18:00 KAJA KAMMERKONTSERT. Esinevad 

EMTA pärimusmuusika eriala tudengid
12. mai 19:00 KAJA TANTSUÕHTU. Tantsuks mängib 

ansambel Kruiis
12. mai 18:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Nahast ja 

poolvääriskividest ehete töötuba 
14. mai 10:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Makramee 
14. mai 11:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Patsipinu-

mine 
14. mai 16:00 KAJA AVATUD TÖÖTOAD. Polümeersa-

vist kõrvarõngad 
15. mai 10:00 GALERII. Tallinna tasuta muuseumi-

pühapäev
15. mai 11:30 LAULUDE JA LUGUDE HOMMIK. Jutukaja 
15. mai 16:00 Snatam Kaur töötuba Eestis
17. mai 19:00 KONTSERT. Kaja koori kevadkontsert
18. mai 18:00 VESTLUSÕHTU. Rain Tolk „Eesti film ja 

Mustamäe“
20. mai 21:00 LEGENDAARNE TANTSUPIDU. Ennu 

Ratas Mustamäe 60 
26. mai 19:00 KAJA TANTSUÕHTU. tantsuks mängib 

G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli 
„Tantsu muusika stiiliansamblid“

28. mai 17:00 Tantsuansambel Leesikad kontsert
29. mai 15:00 Ukraina Organisatsioonide Assotsiat-

sioon Eestis kontsert
30. mai 19:00 Tantsuselts Viisuveeretajad kontsert

Kaja kuukava mai 2022

Austatud Mustamäe 
seenior!
Järgmine – ja ühtlasi selle hooaja viimane – Musta-
mäe eakate ajaviite- ja suhtlusklubi kohtumine toi-
mub kolmapäeval, 4. mail kell 15 Kaja Kultuurikes-
kuse suures saalis (E. Vilde tee 118).

Sellel tavalisest veidi pidulikumal koosviibimisel teeme 
kokkuvõtteid toimunust ja plaanime uut hooaega.  Ol-
ge terved ja hoitud! Kohtumiseni!  

Hille Väljaste 
Mustamäe eakate nõukogu

MEIL ON RÕÕMUS UUDIS!  
Kultuurikeskus Kaja on liitunud  
tasuta muusemipühapäevadega.
Tulge kaema Mustamäe 60. aasta-
päevale pühendatud korter-näitust 
„Minu esimene korter Mustamäel“ 
Mai muusemipühapäev toimub 15. 
kuupäeval, mis on ühtlasi Tallinna 
päev. Kaja galerii on muuseumipü-
hapäeval avatud kl 10-15.

Tallinna muuseumipühapäev on lin-
na algatus, et pöörata enam tähelepa-
nu muuseumite igapäevasele tegevu-
sele ja linna rikkalikule kultuurielu-
le ning parandada selle kõige kätte-
saadavust nii tallinlastele kui Tallin-
na külalistele. 

Muuseumipühapäevad algasid 
käesoleva aasta märtsikuus linna hal-
latavates muuseumites ning on kahel 
järgmisel toimumiskorral kaasanud 
teisi muuseume ja näitusepindu, te-
hes seda järjepidevalt ka edaspidi. 
Sündmuste sarja eesmärk on tuua uu-

te sihtrühmade näol inimesi muuseu-
mitesse juurde ja senised külastajad 
tagasi (viimastel aastatel pandeemia 
tõttu kadunud publik). 

Nagu nimigi ütleb, võimaldab see 
algatus kuu ühel pühapäeval tasuta 
sissepääsu võrgustikuga liitunud muu-
seumitesse. Kultuurikeskuse Kaja ga-
lerii puhul, mille näitused on külas-
tajale niikuinii tasuta, avab Tallinna 
muuseumipühapäevade algatus näi-
tuse aga kuus ühel pühapäeval, mil 
tavapäraselt on hoone suletud.

▶  Järgmised Tallinna muuseumipüha-
päevad toimuvad: 15.05; 5.06; 3.07.

Rohkem infot ja liitunud muu-
seumide nimekirja leiad siit: 
▶  www.tallinn.ee/est/muuseumipu-

hapaev
▶  www.tallinn.ee/rus/muzei 

Kaja taaskasutusturg

11:00 TÖÖTUBA - Villahaldjad
11:30 Laval huviring Julie Stinette
12:00 TÖÖTUBA - Rõduaed
12:00 FILM suurel ekraanil - „Lasnamäe kõplajad“ 
12:00 Lasteetendus Lasteteater Lepatriinu 

„Prügikuningriik” (3 eur)
12:30 Laval huviring Julie Stinette
13:00 FILM suurel ekraanil - „Moest väljas“ 
14:00 Laval huviringid Habibik/Shatritsa
14:00 TÖÖTUBA- Mesikangas
14:00 Uuskasutuskeskuse kaubik Kaja parklas 

7.05 kl 10-16

Kaja on avatud E-R 10-18, L 10-15, va riiklike pühade ajal. Pile-
tid müügil Piletilevis, Fientas ja vabade kohtade olemasolul tund 
enne algust kohapealt. Kaja korraldatud üritustele saab pileti os-
ta Kaja kassast. Värskeim info alati: www.kajakeskus.ee ja Kaja 
Facebookis: Kultuurikeskus Kaja

Kultuurikeskus Kaja (E. Vilde tee 118) / MANK (Ehitajate tee 82)
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Jäär
21. märts – 19. aprill
Tasub keskenduda raha- ja ärias-
jadele. Sinu jaoks paljutõotav pe-
riood algab 11. mail – siis jõuab 
suur ja särav Jupiter, mida vahel 
ka suure õnne planeediks nimeta-
takse, Jäära märki. Enesekindlust 
ja optimismi tuleb veelgi juurde, 
tegutsed julgelt. Mida kord alusta-
sid, see hakkab kiiresti edasi are-
nema. Küllap leiad endale tarku 
nõuandjaid, särasilmseid sõpru ja 
tugevaid toetajaid.

Sõnn
20. aprill – 20. mai
Suurema osa maikuust liigub 
energiaallikas Päike Sõnni mär-
gis, andes sulle elujõudu ja tegut-
semislusti. Tasub mõelda ennekõi-
ke iseenda soovidele ja vajaduste-
le, keskenduda isiklikele eesmär-
kidele. On hea aeg tervise tugev-
damiseks ja füüsilise vormi pa-
randamiseks. 16. mai kuuvarju-
tus võib esile tuua probleeme su-
hetes. Sellisel juhul tuleb nende 
probleemide lahendamine tõsiselt 
kätte võtta.

Kaksikud
21. mai – 21. juuni
Maikuised taevaseisud soovita-
vad sul hoogu maha võtta ja mi-
nevikuteemadega tegeleda. 9. mail 
pöördub Merkuur retrograadseks, 
tuues mõnevõrra segadust suht-
lemisse ja asjaajamisse. Proovi 
end võimalikult selgelt väljenda-
da, et teised sinust ikka õigesti aru 
saaks! 20. mail jõuab Päike Kak-
sikute märki. Siis algab kuu aega 
kestev periood, mil just sina saad 
tähelepanu keskpunktis särada.

Vähk
22. juuni – 22. juuli 
Nüüd on aeg oma „urust“ välja pu-
geda, tähelepanu keskpunkti tõus-
ta ja näidata, milleks sa võimeline 
oled! Oled tark ja tubli, näita teis-
telegi, mida sa tead ja oskad! Töö-
alaselt on võimalik kiire edasimi-
nek. Head võimalused tekivad oo-
tamatult, sinu ülesanne on neist 
julgesti kinni haarata. Sulle tehak-
se ehk häid pakkumisi, eriti edukas 
oled aga juhul, kui ise parima an-
nad, et saada just seda, mida vajad.

Lõvi
23. juuli – 22. august
Oled uudishimulik ja seiklushimu-
line, pead tõstab soov mugavust-
soonist välja tulla, ennast aren-
dada ja proovile panna. Aeg sobib 
hästi reisimiseks või välismaalas-
tega suhtlemiseks. Ka töises val-
las on võimalusi rohkesti – eriti 
edukas oled, kui välismaiste as-
jatundjatega kogemusi vahetad 
ning nende tehtust midagi õpid. 
Sul on kalduvus palju tööd mur-
da, aga vaata, et ka pere jaoks ae-
ga jääks!

Neitsi
23. august – 22. september
Hea aeg eneseanalüüsiks ja sise-
maailma korrastamiseks. Tasub 
otsida oma probleemide varjatud 
põhjusi, siis on võimalik olukor-
rad palju tõhusamalt lahendada. 
Ilmselt vajad vahepeal võimalust 
üksinda olemiseks, tahad melust 
puhata. Töises vallas ei ole mõtet 
üle pingutada – liigne agarus on 
nüüd küll ogarus! Möödarääkimi-
sed ja lahkhelid kolleegidega või-
vad kergesti tekkida, vaja on olla 
väga diplomaatiline.

Kaalud
23. september – 23. oktoober
Tõotab tulla armastusest tulvil ke-
vadkuu! Kui oled kindlas suhtes, 
on võimalik lähedust veelgi suu-
rendada, suhtesse turvalisust ja 
teineteisemõistmist luua. Kui aga 
oled vallaline, siis pole üldse pik-
ka juttu – tee ennast ilusaks ja mi-
ne seltskonda! Sul pole vaja palju 
pingutada, lihtsalt ole sina ise ja 
naerata inimestele lahkesti. Sind 
märgatakse, õiged inimesed tule-
vad ise sinuga juttu rääkima.

Skorpion
24. oktoober – 21. november
Põnev ja sügavmõtteline periood, 
mil avastad kindlasti midagi uut 
iseenda sisemaailma kohta. Täht-
sal kohal on ka partnerlussuhted, 
võimalik on uus armumine. Kõi-
ge pingelisem, aga ka olulisem aeg 
on 16. mail, mil toimub kuuvar-
jutus Skorpioni märgis. See jõuli-
ne taevane sündmus paneb sind 
tegelema teemadega, mis on va-
lulised ja mida muidu alla surud. 
Kui need probleemid lahendada, 
saab elu kergemaks ja kenamaks.

Ambur
22. november – 21. detsember
Küllap tuleb rõõmurohke kevad-
kuu – sina juba tead, kuidas elu 
päikeselisema poole pealt vaadata! 
Oskad asjad niimoodi korraldada, 
et töö saab ruttu tehtud ja jääb ka 
piisavalt aega hobidega tegelemi-
seks, seltskondlikuks suhtluseks, 
pidutsemiseks. Sinus on mängu-
lusti ja edevust. Suhted vastassoo-
ga võtavad huvitavaid pöördeid, sa 
naudid flirtimist kui põnevat män-
gu. Hoidu teiste tunnetega män-
gimast, kellelegi haiget tegemast!

Kaljukits
22. detsember – 19. jaanuar
Tunned, et oled tööalaselt palju 
pingutanud, nüüd tahaksid veidike 
hoogu maha võtta ja rohkem ko-
dustele asjadele pühenduda. Sul 
on hea olla siis, kui saad pereliik-
meid rõõmustada või kodus mida-
gi korda teha, paremaks ja kauni-
maks muuta. Nii mõnigi Kaljukits 
naudib eriliselt aias toimetamist, 
taimede külvamist ja istutamist. 
Tervist tuleb sel kuul väga hoida, 
üle pingutamist pead vältima.

Veevalaja
20. jaanuar – 18. veebruar
Infokanalid on avatud – sinuni 
jõuab palju uut ja olulist, ehk min-
git pidi elumuutvat teavet. Oska tä-
hele panna, sõelu enda jaoks väl-
ja see, mis on tõeliselt vajalik. Aeg 
on väga soodne nende Veevalajate 
jaoks, kes (üli)koolis käivad. Kui sa 
aga õppimise ja enesearendamise-
ga veel ei tegele, on õige hetk end 
kätte võtta – kursustele kirja pan-
na või teha plaane selleks, et oman-
dada uus eriala. Elukestev õpe on 
moes ja sobib sulle hästi.

Kalad
19. veebruar – 20. märts
Kuna jõuline Marss liigub Kala-
de märgis, tasub praegu hoogsalt 
tegutseda ja uusi projekte käima 
lükata. Oled tavapärasest julgem 
ja otsusekindlam, aga ka ärritud 
kergemini. Teiste inimestega su-
heldes hoia viisakat joont, ära mi-
ne endast välja, kui nad sinust eri-
nevalt asjadest aru saavad. Raha- 
ja äriasjade edendamiseks on aeg 
lausa suurepärane. Kui su kõrval 
on tark partner või hea nõuandja, 
läheb kõik eriti ladusalt.

MAI HOROSKOOP

Koostanud astroloog Maria Angel 

KINO 65+ KUTSUB

Eakatele mõeldud kino Mustamäe Apollos
Head mustamäelased vanuses 65+, 
olete teretulnud uue Eesti mängu-
filmi „Apteeker Melchior“ tasuta li-
nastusele 17. mail kell 10. Vajalik 
on eelregistreerimine! Tasuta fil-
miseansile saab registreeruda ala-
tes 11. maist telefonil 645 7555 ning  
www.tallinn.ee/mustamae. 

NB! Tuletame meelde, et Mustamäe Ki-
no 65+ on mõeldud mustamäelastele.

17. MAIL KELL 10.00 
„Apteeker Melchior“
Keskaegses Tallinnas mõrvatakse kuu-
lus ordurüütel, kes vabastas Lääneme-
re piraatidest. Kangelase pea on maha 
raiutud ja suu münte täis topitud. Ka-
dunud on kuldkett, mille ta samal päe-
val ostis.

Kohtufoogt määrab kuritegu uurima 
apteeker Melchiori, kes oskavat koolnu-
tega rääkida. Nutikas noormees avastab, 

et tapetu otsis müstilist „Tallinna van-
gi“ ja jäljed viivad dominiiklaste kloost-
risse. Vallandub vapustav veretööde ja-
da – surmaohus on igaüks, kes selle sa-
ladusega kokku puutub. Samal ajal tär-
kavad apteekris kahtlused oma õpipoisi 
osas, kes näib midagi varjavat...

Lavastaja: Elmo Nüganen.
Osatäitjad: Märten Metsaviir, Maarja 

Johanna Mägi, Mait Malmsten, Henessi 
Schmidt, Ken Rüütel.

Film linastub eesti keeles 
venekeelsete subtiitritega.

Filmi pikkus: 1h 38min
Tuletame meelde, et ki-

nos enam ei nõuta COVID-
tõendi ettenäitamist! Sa-
mas palume suhtuda en-
da ja teiste kinokülastaja-
te tervisesse alalhoidvalt 
ning mitte tulla kinno hai-
gusnähtudega.

Armsad mustamäelased!
Kevad on täies hoos, ja meil juba paar eks-
kursioonigi tehtud, aga ikka rohkem reise 
on veel ees. Tulge vaatama – ehk pakub hu-
vi. Selle aasta pikem reis, 14.06 – 17.06,  viib 
meid mööda Daugava kallast Põhja-Leetu. 

Meil on broneeritud piletid paarile su-
velavastusele:  „Minul on vari“ ja „Kala nel-
jale“. 

Sel aastal, üle paari aasta, saame korral-
dada meie traditsioonilise AIAPEO 25.05 
kell 13.00. Esinevad Päevakeskuse huvirin-
gid ja loomulikult ka üllatusesineja. Vaadata 
saab meie vaibakudujate töid ja kunstirin-
gi loomingut. Jääb oodata vaid ilusat ilma 
ja külaliste head tuju. Olete kõik oodatud.

05.05 kell 12.00 avaneb „Kevadine ilutu-
ba“ eelregistreerimine (tel. 653 2723) kuni 
04.05, osalustasu 5 €

Kordamine on tarkuse ema ja sellepä-
rast taas kõigile teadmiseks, et Päevakesku-
ses töötavad huviringid, saab sooja lõunat 
süüa, ilutegijad (juuksur, maniküür, pedi-
küür, massaaž) ootavad kliente ja lugemi-
seks on värsked ajalehed, ajakirjad. 

Täpsemat infot meie teenuste kohta saa-
te küsida tel. 6536205, 6532723, 53061005.

Olge terved ja rõõmsad! Kaunist kevadet!
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

Mustamäe Päevakeskus 
ootab külla
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Lahendus saatke hiljemalt 20. maiks aadressile mustamaeleht@tallinnlv.ee või postiga 
Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Vastused lähevad taas loosirattasse 

üllatust püüdma. Aprillikuu ristsõna vastus oli: et kurjus saaks võidutseda, selleks piisab 
heade inimeste tegevusetusest.

Austatud Igor Lebedev, Urve Looveer, G. Helde, Juri Gedrovitš ja Rinat Shaikhutdinov! 
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E.Vilde tee 118) administraatori 

juures alates 2. maist.  
Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Hilja Norman 01.05.1918
Antonina Proshina 01.05.1926
Angelina Kruzman 01.05.1927
Sarra Libman 01.05.1930
Leonid Simenson 01.05.1931
Alla Jevsejeva 01.05.1931
Unella Erberg 01.05.1931
Saima Aasa 02.05.1929
Irene Kanep 02.05.1931
Leida Tiivel 03.05.1924
Jevgenia Kuštš 03.05.1929
Maria Skatarova 03.05.1930
Heili Volberg-Raig  
04.05.1925
Klaara Hunt 04.05.1925
Via Kaljas 04.05.1930
Õilme Sepp 04.05.1931
Raisa Melikhova 05.05.1924

Ilmar Raidna 05.05.1926
Mare Viiding 06.05.1930
Galina Jarjomenko 06.05.1930
Nadežda Roose 07.05.1917
Aale Leinberg 07.05.1930
Emma Vainonen 08.05.1925
Tetiana Manzhos 08.05.1931
Eino Enniko 09.05.1928
Mady Jahilo 09.05.1930
Lille Sira 09.05.1931
Laine Tammur 11.05.1926
Linda Pless 13.05.1927
Ruth Juurma 13.05.1930
Saima Lehis 13.05.1930
Pelageja Nikolajeva 13.05.1932
Helga Arbeiter 13.05.1932
Ekaterina Dobro 14.05.1924
Nikolai Vachtchilov 14.05.1927

Hilja Heinsoo 14.05.1932
Leida Kosjatšenko 15.05.1930
Ester Meremaa 15.05.1931
Ivo-Heikki Kangur 15.05.1932
Lydia Liinat 15.05.1932
Viktor Yashyn 15.05.1932
Hilja Tilk 15.05.1932
Evgeny Motus 17.05.1930
Eda Neider 18.05.1931
Ingrid Kivirähk 18.05.1931
Evi Possul 18.05.1932
Heino Randla 19.05.1929
Elizaveta Kazakova 19.05.1932
Arved Kula 19.05.1932
Vanda Orav 20.05.1929
Aleksandra Masing 20.05.1932
Ahta Tiide 21.05.1930
Luule Surva 21.05.1932

Olof Jürgens 22.05.1930
Alexandra Efimova 25.05.1931
Lilian Raja 26.05.1926
Vladimir Zjuzin 26.05.1927
Polina Nurikaeva 26.05.1932
Selma Reiners 27.05.1924
Maria Emeliyanova 28.05.1924
Mnatsakan Tsarukjan 28.05.1928
Kalju Hein 28.05.1929
Ivetta Košeleva 28.05.1930
Natalia Dvornichenko  
29.05.1924
Elfriide Väre 30.05.1927
Vaike Mikkov 30.05.1928
Nina Alekseeva 30.05.1929
Luule Isak 30.05.1931
Asta Orav 31.05.1928
Vivi Schaffrik 31.05.1932

Palju õnne!
Aprillis sündis Musta-
mäele 26 tüdrukut ja 27 
poissi! Õnnitleme väi-
kesi mustamäelasi, nen-
de vanemaid ja lähedasi! 
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus
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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

KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS

LexCorp ESTis 
kuni 30. maini
allahindlus 20%.

e-post: lexcorpest20@gmail.com | tel 5890 8660 | www.akendeteenus.ee

EKSPERDID NÕUSTAVAD: 
AKENDE HOOLDUS JA REMONT
Soovitame kummitihendid asendada Saksa firma 
Schlegeli polüuretaanist hermeetikuga Q-LON

MIKS ON VAJA TIHENDEID VAHETADA?
Kummitihendite kasutusiga on 5–7 aastat. Hiljem muutuvad need ebaefektiivseteks ja lasevad läbi külma 
õhku ja müra ning hakkavad niiskust koguma. Valesti kasutatud kummitihend kaotab oma elastsuse ja 
kõveneb temperatuurimuutustel kergesti: kuumuse tõttu kleepub see aknaprofiilile ja muutub närimis-
kummiks, külma tõttu praguneb ja kõveneb – väheneb akna isoleermaterjali tihedus. Suletud akende 
kaudu on tunda jahedust. Lekkivate akende kaudu kaotate soojust umbes 15–30%. 

Saksa Schlegel Q-LON tihendil on viieaastane garantii. Tihend ei kaota oma isoleerivaid omadusi enam 
kui 21 aastat ega vaja vaja kogu tööea jooksul lisahooldust. Madal soojusjuhtivus (K) – 0,033 W/mK ei 
lase niiskusel ruumi siseneda. Q-LON hermeetiku tootmisel kasutatav profiili  südamiku moodustav 
polüuretaanvaht on äärmiselt elastne materjal, mis taastab oma algset kuju hõlpsalt isegi väga 
madalatel temperatuuridel.

MIKS ON VAJALIKUD VENTILATSIOONIKLAPID?
Õhuventiilid hoiavad ära hallituse. Õhk on alati värske ilma müra, tolmu ja tuuletõmbuseta. Air-Boxi 
ventilatsiooniklapi abil saab õhuvahetuse vastavalt ELi standarditele. “Elamute ja avalike hoonete küte 
ja ventilatsioon” (absoluutne miinimum inimese kohta kiirusel 15 m³/h). Air-Boxi ventiili erifunktsioon on 
võimalus ventilatsiooni kiiresti paigaldada ilma aknaprofiili freesimata.

MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB KOOLINOORI SUVEKS HEAKORRATÖÖDELE
TÖÖ SOBIB: hästi aktiivsele töökale kooli-
noorele vanuses alates 14 a., kes soovib su-
vevaheajal teha liikuvat tööd ja viibida pal-
ju õues.  Sobiv kandidaat on kohusetundlik, 
kasuks tuleb varasem kogemus (kasvõi) ko-
dustel koristustöödel ja suur tahe teha su-
vel tööd.

TÖÖ SISU: on parkide, teemaade, bussioote-
paviljonide territooriumi koristamine, prügi-
kastide ning pinkide ümbruse korrastamine.
Töö periood: juuni – august 2022, 3 korda nä-
dalas kell 09.00-13.00, kokku nädalas 10-12 
töötundi (osaline tööaeg). Pakume tähtajalist 
lepingut ja miinimum tunnitasu (3,86eur).

MEIE PAKUME: juhendamist ja tuge tööle 
asumisel, korralikke töövahendeid ning head 
töökogemust meeskonnas töötades. Tubli-
matele tööd ka järgmistel vaheaegadel!

Kontakt: kandideerimiseks saada meile enda lühitutvustus (kirjeldus või lühivideo),  
kus tood lisaks enda kirjeldusele ka põhjenduse, miks just oled sina sobiv kandidaat?  

E -kiri: mustamae.konkurss@tallinnlv.ee. Lisainfo telefonil: 645 7520. Konkurss kestab kuni 12. juunini 2022.

Mulgi Lihakarn on perefirma, mis on asuta-
tud 1993. aastal Viljandis.

Mulgi Lihakarni poolt töödeldud sead on 
kasvatatud eranditult kõik Eestimaal ja meie 
tublide inimeste poolt.

Sortimendis on värske sealiha, hakkliha, 
marinaadid, šašlõkid, ahjupraed, suitsutoo-
ted, keedutooted, külmtooted, ahju-ja grill-
vorstid, verivorstid, konservid ja pasteedid.

Meie Mustamäe Turu lihaletid on alati värs-
kest lihast ja lihatoodetest lookas. Meilt saad 
meeldiva klienditeeninduse. Tugev kõhutäis 
garanteerib hea tuju kogu perele.

Ü  METALLUKSED MDF-ga  
860 × 2050 × 70mm  
HIND ALATES 180 eurost.

Ü  GARAAŽIVÄRAVAD  
HIND ALATES 600 eurost.

Ü  VÕIMALIK TRANSPORT  
JA PAIGALDUS.

Ü  LUKKUDE VAHETAMINE  
JA PAIGALDAMINE.

WWW.VIKMETUKSED.EE
TEL. VENE KEELES 5544546
TEL. EESTI KEELES 5013294

reklaam
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Armsad  emad  
 ja  vanaemad! 

Aitäh  hoole  ja  armastuse  eest,   
mida  olete  meile  jaganud.  
Hoiame  oma  emasid  ja  vanaemasid! 

Ilusat  saabuvat  emadepäeva! 

Õnne Pillak 
Riigikogu liige

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

Ostan kasutuseta jäänud igas seisukorras sõidukeid 
, võtan arvelt maha .tel 53654085  skampus@onli-
ne.com

Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. Tel. 5011628

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute paigaldus. 
58508713

Santehnik-elektrik. 5011413 

Ostan garaažiboksi Mustamäel. Tel: 545 11053

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 vor-
mistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga ja ta-
sun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee

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

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

KVALITEETNE MAALRI, TAPEETIMIS JA VIIMIST-
LUSTÖÖ SUURTE KOGEMUSTEGA MAALRILT. 
54410972

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

Naisvanuri abistaja. 75 aastane voodihaige pensio-
när vajab kodus abi. Töö 2-3 korda nädalas õhtuti ca. 
17.00-20.00. 5229294 Marko

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

Ostan Tarbeklaasi, „Seiklusjutte maalt ja merelt“, 
Eesti kunsti (Peil, Ohakas, Wiiralt, Soans, Kangilaski, 
Lind jne) Tel 555 255 84.

Remont- ja viimistlustööd. Tel. 5100250, rabella@ra-
bella.ee

TALUKARTUL  Satina (kollane) 15 eur/25 kg  Tel 
56175875

REKLAAMIHINNAD

Reakuulutus (kuni 50 tähemärki) 

füüsilisele isikule 7 €

juriidilisele isikule 15 €

Raamitud reakuulutus (kuni 50 tähemärki)

füüsilisele isikule  15 €

juriidilisele isikule 30 €

Õnnitlus, tänuavaldus, leinateade 10 €

Reklaamimoodul (laius x kõrgus) 

1 lk (285 x 380 mm) 1000€

1/2 lk (285 x 188 mm) 600 €

1/3 lk (285 x 123,5 mm) 400 €

1/4 lk (140 x 188 mm) 300 €

1/8 lk  (140 x 92 mm) 140 €

1/16 lk  (68 x 92 mm) 75 €

1/32 lk  (68 x 44 mm) 40 €

Kuulutuse/reklaami avaldamisel samaaegselt 

eesti ja vene keeles kohaldatakse reklaamimoo-

duli lõpphinnale koefitsienti 1,5. 

*Hindadele lisandub käibemaks 20%

Tallinna Linnavolikogu valimised 17. oktoobril 2021. 

Tallinna Linnavolikogu valimised 17. oktoobril 2021. Loe, mis on valimiste korraldamises muutunud!

Loe, mis on valimiste korraldamises muutunud!

11. september 2021 • nr 9 (324)

Uudised reaalajas Mustamäe linnaosa

Mustamäe
KADAKA STAADIONI AVAMINE JA TREENINGPÄEV18. septembril kell 11-17 / E. Vilde tee 120

• Tegevused korvpalliväljakul• Tegevused jalgpalliväljakul• Tegevused välijõusaalis

Staadioni avab GERD KANTER

OSALEVAD: 

Tallinna Linnavolikogu valimised 11.-17. oktoobril 2021. 
Keda, kus ja millal valida? LK 8-11

4. oktoober 2021 • nr 10 (325)

Uudised reaalajas Mustamäe linnaosa

Mustamäe
Lauri
Laats
784

AINUÕIGE
VALIK!

TULGE KINDLASTI VALIMA
11.–17. OKTOOBRIL.

TEIE HÄÄLEL ON JÕUD!

6. detsember 2021 • nr 11 (326)

Uudised reaalajas Mustamäe linnaosa

Mustamäe
ADVENDIAEG 
ADVENDIAEG 

MUSTAMÄEL
MUSTAMÄEL

T 14.12 kell 18 

Getter Jaani hoovikontsert 

(Tammsaare tee 135)

K 15.12 kell 18 

Getter Jaani hoovikontsert 

(Pöörise kvartal)

N 16.12 kell 18 

Liisi Koiksoni hoovikontsert 

(Kadaka staadion)

R 17.12 kell 18

Liisi Koiksoni hoovikontsert 

(Sõpruse pst 235)

L 18.12  kell 11 – 17 

Mustamäe jõululaat 

Parditiigi pargis (Sõpruse pst 177)

L 18.12 kell 16 

Hanna-Liina Võsa jõulukontsert 

Parditiigi pargi laval (Sõpruse pst 177)

P 19.12 kell 16

Hedvig Hansoni ja Margus Vaheri jõulukontsert 

Jaani kirikus (Vabaduse väljak 1). 

Eelregistreerimisega.

Rõõmsaid pühi ja head uut aastat!
Rõõmsaid pühi ja head uut aastat!



2. mai 202214 Mustamäereklaam

KANDIDEERI MEILE!
• KALALETI TEENINDAJA – TÖÖTASU ALATES 1200€ 
• KASSAPIDAJA – TÖÖTASU ALATES 850€
• VANEM KASSAPIDAJA – TÖÖTASU ALATES 900€
• SAALITÖÖTAJA – TÖÖTASU ALATES 850€
• INFOLETI TEENINDAJA – TÖÖTASU ALATES 850€

LISAINFOT SAAD VAADATA MEIE KODULEHELT WWW.EPROMO.EE
KÜSIMUSTE KORRAL KIRJUTA AADRESSILE
PERSONAL.EE@SANITEX.EU VÕI HELISTA 58 070 362

AVAME PEAGI UUE

PROMO CASH&CARRY

HULGIKAUPLUSE 

TUISU 30, TALLINN 

PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY
PROMO CASH&CARRY


