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Uudised reaalajas Mustamäe linnaosa

Mustamäe

Kõrgtehnoloogilised nutimesilastarud  
Kaja Kultuurikeskuse katusel

Eksperimentaalsed nutitarud on osa 
Tehnopoli teadusarendusprojektist - 
tarudesse integreeritud tehnoloogia 
võimaldab mesitarude omanikul jäl-
gida reaalajas erinevaid näitajaid, mis 
annavad aimu, kui mesilaste elamistin-
gimustes on toimunud nende heaolu 
ohustavaid muutusi ja vaja on mesini-
ku sekkumist.

Kaja katusele paigaldatud tarude teh-
noloogia võimaldab jälgida mesitaru si-
semist temperatuuri, suhtelist õhuniis-
kust, CO2 taset, õhus lendlevaid orgaa-
niilisi ühendeid, ümbritsevat valgust 
ning heli- ja õhurõhku. Kogutud info-

le lisatakse ilmajaama reaalaja andmed 
ning edastatakse pilveserverisse. Andu-
ritega kogutud info põhjal otsivad tead-
lased mustreid, mis annaksid märku, 
kui mesilaste elutingimustes on toimu-
nud oluline muutus. Seeläbi saab mesi-
nik teada, kui probleemseid olusid on 
vaja parandada. Tarude tehnoloogiat va-
rustavad elektriga juuresolevad päike-
sepaneelid.  

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol ro-
hetehnoloogia valdkonnajuhi Ragmar 
Saksingu sõnul on projektiga võimalik 
nii mesinike, mesilaste kui ka pealin-
laste elu parandada. 

“Tehnopoli eesmärk on aidata kaa-
sa tipptasemel tehnoloogiate sünnile 
ja arengule ning olemasolevate prob-
leemide lahendamisele. Hallates arvu-
kalt tarusid, mesinikel on raske hoida 
pidevalt silma peal mesilaste heaolul. 
Meie tehnoloogia aitab sellele tublisti 
kaasa. Uute tehnoloogiate kasutuselevõ-
tu juures on aga väga oluline roll testi-
misel ning sellepärast on meie koostöö-
projekt Mustamäe Linnaosa Valitsusega 
meile väga tähtis. Lisaks teadusarendu-
sele  saame selle projektiga aidata luua 
linnas looduslähedasemat keskkonda,” 
ütles Saksing.

Ettevõtte MÖMesi mesinik Allan 
Liht, kes kannab hoolt Kaja mesilas-
te eest, näeb projektil suurt potentsiaa-
li. “Nutitarusid ja andureid on välis-
maal tegelikult mesilaste heaolu jälgi-
miseks juba katsetatud. Kuna aga ole-
me sellesse projekti kaasanud mitme 
ülikooli teadureid, siis loodame, et saa-
me andmete analüüsi käigus enneta-
da ka sügavamate probleemide, näi-
teks haiguste tekkimist tarudes, mis 
aitaks mesinikke nende töös palju eda-
si,” selgitas ta. Liht lisas, et projektiga 
loodetakse ka linlaste seas mesindust 
populariseerida. 

“Tihti sobib ka linnakeskkond me-
silastele toimetamiseks. Mesilaste len-
nuraadius on umbes kolm kilomeetrit 
ning kuna linnaruumis on ohtralt õits-
vaid pargi- ja viljapuid, põõsaid ja muid 
taimi, siis on mesilastel korjemaad pii-
savalt,” sõnas Liht.

Mustamäe Linnaosa Valitsus alga-
tas Mustamäe nutitarude pilootprojek-
ti Mustamäe linnaosa 60. juubeliaasta 
raames. Kogu Mustamäe nutimesilaste 
poolt kokku korjatud mesi läheb Mus-
tamäe juubeliaasta kingitusteks.

Soovime Kaja nutimesilastele head 
sisseelamist Mustamäel! 

Mustamäe Linnaosa Valitsus ja Kultuurikeskus Kaja on saanud endale tublisid töötajaid juurde! Jutt käib otseses mõttes 
töömesilastest! Mustamäe juubeliaasta raames paigaldas Mustamäe Linnaosa Valitsus koostöös Mustamäe teadus- ja 
ärilinnakuga Tehnopol ning ettevõtetega MÖMesi ja Aiotex Kaja kultuurikeskuse katusele kolm nutikat mesitaru. 
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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 8. augustil.

Suvi, suur suvi on sel korral lasknud end lii-
ga kaua oodata. Esmalt on küsimus muidu-
gi selles, et soojendavad päikesekiired jäid 
kuidagi hiljaks ning kohale jõudeski tegut-

sesid laisalt. Looduse roheluse ja lopsakuse saabumi-
ne üha venis, soojus saabus ärevust tekitavalt kaua. 
Ehk peegeldub see ärevus tagasi Toompealt, kus su-
ve saabumine võiks rahustada meie parlamendipolii-
tika, mille hoog on roolisolijate endi jaoks liiga suu-
reks muutunud. Võime ju arutleda kujundite keeles 
– ja peame sealjuures nentima – Riigikogu pahadel 
päevadel lõppu veel ei paista. 

Demokraatia tõhusaks toimimiseks loob eelduse 
eri ideede ning tõekspidamise konkureerimine ja va-
likute vabadus. Mida kitsamaks jäävad aga valikud, se-
da vähem saab toimida loomulik areng, mida näitab 
meile ka praegune parlamendipoliitika. Selmet arut-
leda, millised on uued võimalused ja parimad võima-
likud kokkulepped, tahetakse rääkida küsimustest, 
milles kokku mitte mingil juhul ei lepita. Tahetakse 
rääkida küsimustest, mis eristavad, lõhestavad, vas-
tandavad. Nii jõuamegi olukorda, kus Toompeal toi-
muvad debatid ei keskendu mitte kvaliteetsele sea-
dusloomele, vaid poliittehnoloogiale. 

Aeg-ajalt võib kuulda arvamusi, mis käega rehma-
valt nendivad, et tehku seal Riigikogus, mis tahavad, 
peaasi, et mind ei sega. Oleks see vaid nii! Peame mõist-
ma, et poliitilised otsused ja valikud mõjutavad ot-
seselt või kaudselt kõigi inimeste igapäeva elu, ette-
võtete ja organisatsioonide tegevust. Otsused ja vali-
kud, mis sünnivad aga kantuna ärategemisest, kiirus-
tamisest, tihti ka tähelepanu nautimise soovist, too-
vad endaga kaasa tulevikus rohkem probleeme kui 
olevikus lahendavad. 

Julgustavalt mõjub siiski teadmine, et juba järgmi-
se aasta märtsis valitakse uus Riigikogu koosseis, mis 
toob endaga poliitiliste jõujoonte muutumise ning loo-
detavasti ka seeläbi valikuvõimaluste suurenemise. 
Küllap peame need kaheksa kuud valimisteni veel vas-
tu, saame hakkama ka parlamendi pahade päevadega.

A itab nüüd aga sellest, mis Toompeal tehak-
se, pöörame veel pilgu Mustamäe värvide-
le, rohelusele ja tegevustele. Olen väga tä-
nulik kõikidele abilistele, kes on tublisti 

töötanud selle nimel, et linnaosa rohealasid ning täna-
vaid kaunistaks värviline õitemeri. Linnatingimustes 
leidub küll ikka inimesi, kelle meelest sobiksid linna-
osa lilled palju rohkem nende isiklikku potti või pee-
nart kaunistama, kuid küll nemadki ükskord mõista-
vad, et lilleõites linnaruum on väärtus, mida hoida.

Suveperioodil on vaja tehtud saada terve hulk tee-
töid ning jõudsalt peab edenema ka kolme väga täht-
sa objekti – Mustamäe huvikooli,  Rõõmupesa lasteaia 
ja Mustamäe riigigümnaasiumi ehitus. Otsustasime 
jätkata ka olulise suvise projektiga, mille raames pa-
kume lastele tasuta sooja toitu – lisainfot leiate käes-
olevast lehenumbrist. Suvised üritused – mida 
toimub rohkesti – on planeeritud võimali-
kult laiapõhjalised, et igas eas mustamäe-
lane leiaks endale midagi meelepärast. 

Lõpetuseks sobivad hästi kaunid ja kuld-
sed suvesoovid, mis on kirja pannud Lee-
lo Tungal: 

Oi, kui palju ilusat on ees veel enne jaani.
Miljon mõtet, sada soovi mahub  

suveplaani,
Kui on maailm ümberringi nõnda  

roheline,
ära ole toalill mingi - õue kohe mine!

Olge hoitud, püsige terved!

JUHTKIRI

Parlamendi pahad päevad

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!

Mustamäel käib 
töö ja vile koos
Iga peremees ja perenaine teab – ei ole ma-
japidamises kiiremat aega kui kevade lõpp 
ja suve algus, mil sajad toimetused ajavad 
üksteist taga ning ühtegi tööd ei tohi hom-
se varna lükata, sest lisaks kõigele mine tea, 
mis üllatusi ilmataat on eestimaalastele hom-
seks ette valmistanud. Ja niimoodi kiirus-
tades, ent rahmimata möödubki meil suur 
osa maist ja juunist. Ent ka kõige kiiremal 
ja pingelisemal ajal seiklevad mõtted ikka 
eesootavale jaanipäevale, sumedatele suve-
õhtutele ja kauaoodatud puhkusehetkede-
le. Nii see elu on meil põlvest põlve olnud, 
ja ega siis Mustamäel asjad muudmoodi käi: 
ka meil on selja taga kibekiire mai ja juuni 
algus, ent oleme juba – suure suve ootuses 
– alustanud tähistamist. 

Mustamäe tööd ja tegemised
Head Mustamäe lehe lugejad, suur rõõm tei-
le teada anda, et meie armas V kvartali män-
guväljak aadressil E. Vilde tee 79a/Mustamäe 
tee 181a sai uue ning värskema ilme. Uuene-
nud mänguväljak on mõeldud kuni 12aas-
tastele noortele ning teemaks on taevatä-
hed ning universum – et ikka kõik unistu-
sed ja soovid täituksid. Mängulinnakul saab 
nii liugu lasta kui ka ronida, lisaks sellele 
võimaldab kiikede kompleks mõnusas su-
vebriisis päevast rõõmu tunda. Lisaks män-
guelementidele sai uuendatud ka võrkaed, 
turvaalused, pink ja prügikast.

Hoogsalt edeneb ka Mustamäe juubeli-
aastal tööplaani võetud kolme haridusobjek-
ti ehitus, milleks on Mustamäe Huvikool, 
Rõõmupesa lasteaed ning Mustamäe riigi-
gümnaasium.

26. mail sai nurgakivi Mustamäe Huvi-
kooli uus hoone aadressil Vilde tee 54. Pro-
jekti maksumus on 7,32 miljonit eurot ning 
hoone valmib 2023. aastal.

2. juunil pidasime Rõõmupesa Lasteaia 
uue hoone sarikapeo, mis tähendab, et selle 
kauaoodatud ehituse valmimine ei ole enam 
kaugel – see tänapäevase õpikeskkonnaga 
A-energiaklassi lasteaiahoone saab lõplikult 
valmis sügiseks. Investeeringu suuruseks on 
7,5 miljonit eurot.

14. juunil peeti ka uue Mustamäe riigi-
gümnaasiumi sarikapidu. Sarikapidu mär-
kis seda, et koolikompleks on saavutanud 
oma täiskõrguse ning valmib juba üsna pea - 
sel aastavahetusel. Peagi, 1. septembril 2023 
alustab selles suurepärases kaasaegses õp-

pekompleksis õppetööd 1080 õpilast. Mus-
tamäe riigigümnaasiumi ehitusmaksumu-
seks on 13 miljonit eurot ning seda rahas-
tatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu fon-
dist ja riigieelarvest.

Kultuuri- ja spordiüritused
Suure publikumenu saatel jätkub Mustamäe 
juubeliaasta hoovikontsertide sari. Musta-
mäe Linnaosa Valitsus korraldab tänavu – 
tähistamaks meie linnaosa 60. juubeliaas-
tat – aprillist septembrini Mustamäe erine-
vates asumitest Eesti parimate muusikute 
kontserte ning seda publikule täiesti tasu-
ta. 8. juunil esines Mustamäe publikule sä-
rav Gerli Padar. Järgmisena tulevad Musta-
mäele esinema Stefan ja Jüri Pootsmann.

22. mail toimus Kadaka rahvastaadionil 
suur lõbus Mustamäe perespordipäev.

5. juunil alustasime taas meie linnaosa 
laste lemmikürituste sarjaga – jutt on loo-
mulikult meie meeleolukatest tasuta laste-
hommikutest, mis toimuvad igal pühapäe-
val 5. juunist kuni 11. septembrini algusega 
kell 12 Mustamäe linnaosa suuremates par-
kides ja asumites. Meie astehommikud on 
suurepärane võimalus mängida sportlikke 
mänge ja veeta lõbusalt aega värskes õhus ar-
mastatud multifilmi- ja muinasjututegelaste 
seltsis! Üritused kestavad 1 tund ning on kõi-
gile tasuta. Väike vihje: Balbiino AS, Selver 
AS ja McDonald“s on ette valmistanud las-
tehommikute väikestele külalistele üllatusi!

Mitte vähem meeleolukas ja üllatuste roh-
ke oli ka lastekaitsepäeva tähistamine Mus-
tamäel: lõbusaid ja sportlikke tegevusi jätkus 
1. juuni päikesepaistelisel päeval nii Män-
ni parki kui Vilde spordiparki. Kõik Männi 
parki peole tulnud lapsed said linnaosavalit-
suselt tasuta hot doge. Kes sõi, need kiitsid.

Ning juunikuu kõige suurem üritus – 
Mustamäe suvine grillipidu koos jaanilaa-
daga toimus möödunud nädalavahetusel, 18. 
juunil Männi pargis. Lisaks isutavatele gril-
liroogadele ja laiale kaubavalikule, leidsid 
kõik Männi pargi külastajad endale meele-
pärase meelelahutuse: olgu selleks teaduss-
how lastele, iiri tantsud, akordionimuusika 
või päeva peaesineja rokilegendi SMILERS 
esinemine, kelle kontsert oli niivõrd või-
mas, et isegi vihm ei olnud arvukale publi-
kule takistuseks.

Igati ilus suve algus. 
Soovime teile sama kaunist suve jätku!

Särav Gerli Padar esines 8. juunil hoovikontserdiga Rabaküla 15 õuealal.

Smilers kontsert Männi pargis 18. juunil.

Jaanilaat Männi pargis 18. juunil.
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Mustamäe Linnaosa 
Valitsuse välikontorid
Head mustamäelased! 
▶  1. juulil  tegutseb linnaosavalitsuse 

välikontor kell 13-14 Mustamäe turul

▶  29. juulil tegutseb linnaosavalitsuse 
välikontor kell 13-14 Mustamäe turul

▶  5. augustil tegutseb linnaosavalit-
suse välikontor kell 13-14 Mustamäe 
turul

Tere tulemast!

Mustamäe Linnaosa Valitsus

1. juuli1. juuli
Jaan PehkJaan Pehk
29. juuli29. juuli
Männiste perebändMänniste perebänd
5. august5. august
Carine Jessica KostlaCarine Jessica Kostla

19. august19. august
Karl MadisKarl Madis
26. august26. august
Toomas Anni Toomas Anni 

Mustamäe turu kontserdidMustamäe turu kontserdid
Mustamäe turul kell 14Mustamäe turul kell 14

Särav Gerli Padar esines 8. juunil hoovikontserdiga Rabaküla 15 õuealal.

Uuenduskuuri läbi teinud E. Vilde tee 79a mänguväl-
jak.

Mustamäe Huvikooli nurgakivi asetamine 27. mail.

Lastehommik Pöörise kvartalis.

Rõõmupesa lasteaia sarikapidu 2. juunil.Mustamäe kogupere spordipäev Kadaka staadionil 22. mail. Lastekaitsepäev Männi pargis.

Smilers kontsert Männi pargis 18. juunil.

Jaanilaat Männi pargis 18. juunil.
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Mustamäe pakub lastele suvel tasuta lõunat
Sarnaselt meie põhjanaabrite pea-
linna Helsingi omavalitsusele käi-
vitas Mustamäe Linnaosa Valitsus 
eelmise aasta augustis linnaosa las-
tele suunatud tasuta sooja lõuna pi-
lootprojekti.

Helsingis on juba 80 aastat pakutud su-
veperioodil parkides lastele sooja lõu-
nasööki. Juuni algusest augusti alguse-
ni – kattes koolivaheaja perioodi – saa-
vad kõik alla 16-aastased kindlatel avali-
kel mänguväljakutel igal argipäeval ta-
suta sooja lõunasöögi. 

Eestis on sellest põhjanaabrite pika-
ajalisest traditsioonist väga vähe juttu 
tehtud, kuid ometi just praegu on pa-
ras hetk siingi sarnase programmi käi-
vitamiseks. 

Sotsiaalministeeriumi andmetel kas-
vas toiduabi vajavate inimeste arv eel-
mise aastaga pea 100%. Sarnaseid mure-
likke märke on täheldanud ka meie sot-
siaaltöötajad. Paljud lapsed ei saa kodus 
täisväärtuslikku sooja toitu. Selleks, et 
kõik lapsed saaksid kordki päevas täis-

väärtuslikku lõuna, hakati Eestis 2006. 
aastast pakkuma põhikooli õpilastele 
tasuta koolitoitu. 

Aga mida teha siis, kui kooli para-
jasti pole, kui ei saa loota ka koolitoi-
dule, suvevaheaeg on aga võrdlemi-
si pikk? 

Mustamäe Linnaosa Valitsus alustas 
2021. aasta augustis – tollal veel piloot-

projektina – linnaosa lastele suvel tasu-
ta sooja lõuna pakkumisega. Alustasi-
me sellest, et pakkusime kõikidele lin-
naosa lastele, kes selleks soovi avalda-
sid,  üks kord nädalas Mustamäe Vilde 
69 spordipargi mänguväljaku juures ta-
suta sooja lõunasööki. 

See pilootprojekt sai linnaosa elanike 
suure heakskiidu osaliseks ning sestap 

sel aastal me jätkame ja laiendame se-
da: käesoleval suvel pakume lastele ta-
suta sooja toitu juba kahes suures, las-
te mänguväljakutega varustatud linna-
osa pargis.

Juuli algusest kuni augusti lõpuni pa-
kub Mustamäe Linnaosa Valitsus kõiki-
dele 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 soo-
ja toitu üksnes kuni 18-aastased lapsed 
(Soomes kuni 16.). Loodame teiste ko-
halviibijate mõistvale suhtumisele.

Head mustamäelased! Anname en-
dast parima, et lastele tasuta sooja toi-
du pakkumine sujuks meeldivalt ja tõr-
geteta. Samas ootame teilt tagasisidet ja 
ettepanekuid, et saaksime nende baasil 
seda projekti veelgi paremaks muuta.

Ilusat suvevaheaega!
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Tasuta soojad lõunad lastele Mustamäe parkides
Männi pargis
▶  T 5. juuli kell 13
▶  T 12. juuli kell 13
▶  T 19. juuli kell 13
▶  T 26. juuli kell 13
▶  T 2. august kell 13
▶  T 9. august kell 13
▶  T 16. august kell 13
▶  T 23. august kell 13
▶  T 30. august kell 13

E. Vilde tee 69 mänguväljaku juures 
▶  K 6. juuli kell 13
▶  K 13. juuli kell 13
▶  K 20. juuli kell 13
▶  K 27. juuli kell 13
▶  K 3. august kell 13
▶  K 10. august kell 13
▶  K 17. august kell 13
▶  K 24. august kell 13
▶  K 31. august kell 13

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Jahmatav hinnatõus
Mõistmaks, miks vabariiklaste edumaa 
demokraatide ees suu-
reneb ning president 
Biden peab tõdema 
kesist toetust, tuleb 
heita pilk majandus-
näitajatele. Samamoo-
di, nagu inflatsioon on 
kuumaks sõnaks Ees-
tis, ajab see harja pu-
naseks kümnetel mil-
jonitel ameeriklastel. 
2021. aasta hinnatõu-
suks mõõdeti Ameeri-
kas 4,7% ning möödu-
nud kuul jõudis see rekordilise 8,6% juur-
de. Viimati nähti sellist numbrit 1981. 
aasta lõpus. Sarnaselt muule maailmale 
on peamiseks inflatsiooni vedajaks ener-

giakandjate hind (tõus 34,6%), sealhul-
gas bensiini hinna kasv 48,7% ning küt-
teõli hinna kasv 106,7%. Probleemi pea-
tumist ei prognoosita, vaid pigem vas-
tupidi, tuuakse välja ohtlik märksõna: 
suur nõudlus. 

Globaalne koroo-
napandeemia lõi sega-
mini tarneahelad ning 
pani ühtlasi valitsused 
üle maailma heldelt 
raha jagama, et kaits-
ta majapidamisi ja äri-
sid majandusliku šoki 
eest. Ameerika suu-
rust ning ameeriklas-
te niigi suurt ostujõu-
du arvestades võimen-
dus situatsioon sealses 
majanduses oluliselt. 

Tekkimas on nn suletud ring, kus va-
litsus peab jagama rahalist toetust hinna-
tõusude leevendamiseks, kuid hoogus-
tab sellega nõudlust ja hinnatõusu veelgi. 

Oluline on meelde tuletada, et 
Ameerika majanduses valitsesid Do-
nald Trumpi presidendiks oleku perioo-
dil – enne koroonapandeemia puhke-
mist – üsna positiivsed meeleolud. Pal-
gad kasvasid stabiilselt, tööpuudus oli 
poole sajandi madalaimal tasemel ning 
rekordmadalale langes ka vaesuses ela-

vate inimeste arv. Nii on selgelt mõiste-
tav, miks praegune olukord soosib va-
bariiklasi. Bideni süüdistamine saama-
tuses hinnatõusu ohjamisel kõlab jõu-
liselt ja tabab hella kohta. 

Avaliku arvamuse küsitlused on ha-
kanud peegeldama, et vabariiklaste po-
liitvõitlus kannab vilja: nii näitas Yahoo 

Ameerika ja Eesti 
ühised küsimused
Euroopas kogunenud ja plahvatanud pingete 
taustal on jagunud teenimatult vähe tähelepanu 
poliitilisele olukorrale Ameerika Ühendriikides, 
kus ootavad novembrikuus ees nn vahevalimised, 
mil otsustatakse 34 koha jagunemine Senatis 
ning 435 koha jagunemine Esindajatekojas. 
Praegused ennustused ja arvamusküsitlused 
näitavad edulootust vabariiklastele, mis tähendab, 
et 2024. aasta presidendivalimisteks on tekkimas 
soodne olukord taas Donald Trumpile. Ameerika 
poliitilise olukorra suurimaks kujundajaks on 
saanud majanduse käekäik. Eestis on 20%-
ni jõudnud hinnatõus heitmas tumedaid varje 
inimeste sügisesele hakkamasaamisele ning 
olnud ka üheks poliitilisse tupikseisu jõudmise 
põhjustest.

Tekkimas on nn 
suletud ring, kus 

valitsus peab jagama 
rahalist toetust 
hinnatõusude 

leevendamiseks, 
kuid hoogustab 

sellega nõudlust ja 
hinnatõusu veelgi. 

Avalikud jalgrattahool-
duspunktid Mustamäel
Jaanuaris pidas Mustamäe Linnaosa 
Valitsus linnaosa elanikega nõu selle 
üle, kuhu võiks linnaosas paigaldada 
jalgrataste ja rulade avalikke hooldus- 
ja remondipunkte, mida linnaosa ela-
nikud saaksid vajadusel tasuta kasu-
tada oma sõiduvahendite pisiremon-
diks. Kuna mustamäelaste tagasisi-
de oli väga positiivne ja projekti vas-
tu tekkis suur huvi, siis linnaosavalit-
sus paigaldas algselt plaanitud nelja 
jaama asemel kokku kaheksa, arves-
tades asukohti, mis mustamäelased 
välja pakkusid.

Nüüd on remondijaamad paika saa-
nud ning leiate need järgmistest asu-
kohtadest:
▶  Männi park
▶  Parditiigi park
▶  Kaja Kultuurikeskuse parkla (E. Vil-

de 118)
▶  E. Vilde Spordipark (E. Vilde 69)
▶  Mustamäe tee (Tammsaare tee pea-

tus)
▶  Kadaka tee (Kadaka tee 86b)
▶  Sõpruse pst (Lepistiku peatus)
▶  Sütiste tee (Sütiste metsa sissesõit)

Valiku tööriistade abil saab igaüks ker-
gemate remondi- ja hooldustöödega 
hakkama, lisaks on jaama konstrukt-
sioon tehtud selliselt, et jalgratta saab 
raamile asetada, et see eest ei liiguks. 

Tasub tähele panna, et lisaks rattu-
ritele on uutest jaamadest abi ka ru-
lade timmimise puhul ja lapsevankri 
või ratastooli rehvide õhuga täitmisel.

Mitmed mustamäelased on juba 
jõudnud hooldusjaamasid kasutada, 
et edukalt vurada rattaga linnas, ja on 
andnud linnaosavalitsusele positiivset 
tagasisidet. Aga kahjuks leidub ka meie 
linnaosas selliseid inimesi, kes ei suuda 
hooldusjaamast mööda minna, ilma et 
midagi kaasa ei võta. Kurb on vaadata, 
kuidas mõnikord ei osata hinnata ja hoi-
da tasuta avalikuks kasutamiseks või-
maldatud tööriistu ja vahendeid. Hea 
linnaosa rahvas, kui näete, et mõne ava-
like jalgrattahooldusjaama varustus ei 
ole komplektne või satute vandaalile 
peale, palun andke linnaosavalitsuse-
le või MuPole teada. 

Head kasutamist!

Ameerika Ühendriikide President Joe Biden.



20. juuni 2022 5Mustamäe uudised

Ära jää jalgrattast ilma!
Kevadiste soojade ilmade tulekuga on 
linnapilti sattunud rohkem kaherattali-
si – jalgrattaid. Rattaga sõitmine on mõ-
nus füüsiline tegevus, mis kasulik ühtla-
si nii kehale kui vaimule! Meel muutub 
mõruks aga siis, kui ühel toredal päe-
val, mil ilmselt oma kaherattalist sõp-
ra just kõige enam vajad, avastad, et see 
on kadunud kui tina tuhka.

Ainuüksi Tallinnas satub varga käe 
läbi sellise halva üllatuse osaliseks igal 
aastal ligi 150-200 rattaomanikku. Kuigi 
me elame turvalises ühiskonnas, peame 
arvestama, et meie seas leidub siiski ka 
neid, kes ei pea paljuks minna võõra va-
ra kallale. Kõige enam vargusi pannak-
se toime trepikodadest ja koridoridest, 
aga ka kaubanduskeskuste parklatest.

Säästmaks end võimalikust ebameel-
divast üllatusest, on meist igaühel või-
malik midagi teha. Kuigi enamus ini-
mesi on teadlikud, et jalgratas tuleks 
lukustada, on oluline teadvustada, et 
kõik lukud ei ole samaväärsed. Hoidu 
trossluku kasutamisest, sest selle eemal-
damiseks kulub vargal vaid silmapilk. 

Kõige turvalisemate ja vastupidavate-
na on end tõestanud U-kujulised ratta-
lukud, kett- ja liigendlukud. Investee-
ri vastupidavasse rattalukku. Õige lu-

ku leidmiseks küsi nõu rattapoest. Lu-
kust on kasu aga vaid siis, kui seda ka-
sutada. Lukusta jalgratas alati – ka keld-
ris, panipaigas, garaažis jne kohas, mis 

esialgu tundub turvaline. Lukusta jalg-
ratas ka siis, kui lahkud selle juurest 
vaid korraks. 

Jalgratast ostes hoia alles kõik doku-
mendid, tee rattast pilte ja lisa jalgratta-
le eritunnus ning kirjuta üles rattaraa-
mi number. Sellisel juhul on politseil 
lihtsam tuvastada ratta leidmisel selle 
omanikku.

Aga mida teha siis, kui 
minu ratas on varastatud?
▶  Äsja toimunud vargusest teavita po-

litseid, helistades numbril 112
▶  Tee avaldus endale lähimas politsei-

jaoskonnas või esita see veebis – po-
litsei.ee

▶  Jälgi politsei leitud esemete registrit 
– politsei.ee/et/leitud-esemed

▶  Kui leidsid kuskilt müügilt varasta-
tud jalgratta, teavita sellest politseid

▶  Kodu-/jalgrattakindlustuse olemasolul 
pöördu kindlustusse

Marten Ingel
Mustamäe-Kristiine  
piirkonnapolitseinik

Newsi poolt läbi uuring, et ametisole-
va presidendi toetus on madalam kui 
Trumpil ning rahulolu presidendi tööga 
väheneb. Juba 40% valijatest leiab, et inf-
latsioon on nende jaoks kõige tähtsam 
küsimus novembrikuistel valimistel. 

Mõistagi rõhutavad demokraadid 
oma presidendi kaitseks, et hinnatõu-

su veduriks on kõigele muule lisaks Uk-
rainas toimuv, mis tooraine turu sega-
mini paiskas. 

Mitmed analüütikud aga oponeeri-
vad ning leiavad, et need majandusli-
kud mõjud pole veel Ameerikasse pä-
riselt kohale jõudnud ning see šokk sei-
sab alles ees. 

Bideni keerukad valikud
Joe Biden asus Valgesse Majja erakord-
selt keerukal ajal, mil ühiskondlikud 
pinged olid haripunktis ning koroona-
pandeemia muserdas inimesi viimase 
piirini. Ka välispoliitikas on tulnud rin-
da pista katsumustega: Ameerika väge-
de väljatoomine Afganistanist 2021. aas-

ta augustis tõi kaasa selle riigi kiire lan-
gemise Talibani võimu alla; nüüd ooda-
takse Bidenilt liidrirolli täitmist ja ees-
kuju Ukraina küsimuses. 

Üha enam nenditakse Ühendriikide 
meedias, kuidas president Bideni tõsised 
sõnumid kahjustavad tema toetust, eri-
ti pessimistlik toon, kust kumab läbi, et 
keeruline on kogu maailmas ning inimes-
te aitamiseks on piiratud võimalused. 

Uudistekontserni CNN-i hiljutises po-
liitikaanalüüsis – kuigi seda kanalit pee-
takse demokraatide toetajaks – hoiatati 
president Bidenit pessimismi eest ning 
võrreldi tekkinud olukorda 1979. aasta 
energiakriisiga, mil toonane president 
Jimmy Carter tegi rahvale telepöördu-
mise, mis sai tuntuks kui „halva enese-
tunde kõne“ (the malaise speech). Ro-
nald Reagan ei väsinud kordamast, kui-
das Ameerika parimad ajad on alles ees, 
kuid Carter leiab, et juba möödas. Vaid 
kuusteist kuud hiljem võttis koha Ovaal-
kabinetis sisse Reagan. 

Usu küsimus
Poliitiku kapital on temale antud hää-
led ning eelkõige suuresti peegeldavad 
need valijate usku antud lubadustesse 
või juba tehtu samaväärilisse kordamis-
se. Parema elujärje poole pürgimine on 
inimlik ning ka kõige keerulisemas olu-
korras on vaja lootust, et millalgi läheb 
paremaks. 

Rekordilise hinnatõusuga Eestis ning 
rekordilise hinnatõusuga Ameerikas on 
vaatamata mastaapide erinevusele ühi-
sed küsimused. Kas ja kuidas inimesed 
hakkama saavad? Kas riigijuhid usuvad, 
et paremad ajad on alles ees?

Neeme Raud: Ameerika 
on lõhestunud
20 aastat Ameerika Ühendriikides ela-
nud ja töötanud ajakirjanik Neeme 
Raud tõdes 12. mail Tallinna Laulu-
väljaku Külastuskeskuses peetud ava-
likul loengul, et Ameerika ühiskond po-
le veel kunagi nii lõhestunud olnud. 
„Ultraparempoolne trumpistide tiib – 
ei maksa unustada, et 70 miljonit ini-
mest hääletas Trumpi poolt – räägib 
oma loogikast lähtuvat juttu ning äär-
musvaskpoolsete tiib, kes nõuab näi-
teks politsei ära kaotamist ning see re-
bib Ameerikat üha enam katki. Selle-
le vaatamata nendivad mõjukad kom-
mentaatorid, et läheme eluga edasi ja 
saame hakkama.“

Mustamäe on juubeli-
aasta vääriliselt  
lilleehtes
Mustamäe linnaosa tähistab tänavu 
oma 60. juubeliaastat ning hea tava 
näeb ette, et juubilarile kingitakse ik-
ka rohkelt lilli! Seetõttu rõõmustavad 
Mustamäe juubeliaastal meie silma 
ja hinge tavalisest veelgi arvukamad 
lillepeenrad, erinevates värvides lille-
tornid ning lilleamplid valgustuspos-
tide küljes. Kuna südasuvi ei ole enam 
kaugel, siis kevadel ja juuni algul is-
tutatud lilletaimed on saanud kosuda 
ning lähevad päev-päevalt aina roh-
kem õide ja pakuvad meile aina roh-
kem silmailu.

Linnaosavalitsus on paigaldanud 
tänavu Mustamäe suuremate ma-
gistraalide ning kvartaleid läbivate-
le kõnniteedele  ühtekokku 111 lille-
amplit ning esmakordselt ka 30 lille-
torni. Mitmel pool Mustamäel on lin-
lasi tervitamas ka värvikirevad taime-
konteinerid, kokku üheksas erinevas 
asukohas.

Kus Mustamäel asuvad selle aas-
ta kõige suuremad lillepeenrad? Eks 
ikka linnaosa kõige rahvarohkemates 
kohtades: Lehola peatuses ja Tamm-
saare peatuses. 

Lehola peatuse lillepeenra suurus 
on koguni 240m2 ning kui kevadel 
kaunistasid seda 13 rida uhkeid tul-
pe, siis nüüdseks on peenrasse leidnud 
tee 13 rida suvelilli: 1120 peiulille, 560 
punast begooniat, 840 valget begoo-
niat, 560 roosat petuuniat ning 560 
sinilobeeliat. Linnaosa suuruselt tei-
ne lillepeenar asub Tammsaare pea-
tuse juures - 108 m2 suurune rõõm-
savärviline lillepeenar uhkustab 425 
roosa petuunia, 425 kollase petuunia, 
425 peiulille ning 425 sinilobeeliaga!

Üks väga eriline lillepeenar kaunis-
tab Parditiigi parki - Mustamäe aas-
ta tähistamiseks rajati sinna sini-val-
ge numbri „60“ kombinatsiooniga lil-
leväli. 

Ent lille- ja silmailu Mustamäel ei 
paku tänavu mitte üksnes meie tub-
lide linnaaednike ja haljastusspetsia-
listide suure hoole ja armastusega loo-
dud lillepeenrad.

Saavutamaks mitmekesisemat ava-
likku ruumi on Mustamäe Linnaosa 
Valitsus katsetamas lilleniitude loo-
mist kahes erinevas asukohas. Esime-
ne ning suurim loodav lilleniit asub 
Männipargis, teine – Kaja kultuurikes-
kuse (E. Vilde tee 118) ees oleval halja-
salale. Erinevalt Männi pargist paigal-
dati Vilde tee lilleniit juba ette kasva-
tatud murumatina, et katsetada ainu-
laadset võimalust luua lilleniidu ala 
kiiremini, kui see seemnest kujuneks. 

Head mustamäelased! Mustamäe 
Linnaosa Valitsus palun teie mõist-
vat suhtumist, kui liigute ringi Män-
ni pargis ja Kaja kultuurikeskuse lä-
heduses, sest seal asuval kahel lille-
niidu alal niitmist ei teostata – üks-
nes nii on võimalik saavutada loodud 
eesmärgid. Oluline on meeles pida-
da: lilleniit on ilus ja kasulik – sellega 
loome elupaiku nii tavalistele kui ka 
haruldastele liikidele, sh mesilastele, 
ja lisame linnakeskkonnale ilmekust.

Kaunist ja lillede rohket Musta-
mäe aastat!

Ameerika Ühendriikide President Joe Biden.
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Algas Arte Gümnaasiumi juurdepääsu
teede ja parklate  rekonstrueerimine
9. juunil algasid Arte Gümnaasiumi 
juurdepääsuteedede ja parklate re-
konstrueerimistööd. Projekti eesmär-
kideks on liiklusohutuse suurendami-
ne, autode ja jalgsi/jalgrattagagi liiku-
jate eraldamiseks. Tänavaruumi kasu-
tamise mitmekesistamine, jalgsi ja rat-
taga liikujate võimaluste parandami-
ne muutes selle sujuvamaks, mugava-
maks ja turvalisemaks. Puhtama, kesk-
konnahoidlikuma, turvalisema ja ak-
tiivsema linnakeskkonna loomiseks.

Lõunapoolne tee Arte Gümnaasiu-
mist- Vilde teeni ehitatakse sõidutee 
5,5 m peale, ühele poole sõiduteed 
rajatakse äärekiviga eraldatud kõnni-
tee. Liiklusohutuse parandamiseks ra-
jatakse E. Vilde tee ristmiku juurde 
künnis. Kooli ette rajatakse olemas-
oleva parkla kõrvale teine parkla.

Idapoolne tee – Sõidutee laius üht-
lustatakse 5,5 m peale, kõnnitee laius 
3 m peale. Liiklusohutuse parandami-
seks rajatakse Tallinna Arte Gümnaa-
siumi poolne ristmik ja Sõpruse pst 
poolne ristmik tõstetuna. Sõpruse pst 
poolsesse otsa rajatakse kõnniteed, 
mis ühendavad olemasolevad lõigud.

Põhjapoolne tee – Sõidutee laius 
ühtlustatakse 5,5 m peale. Parkla piir-
kond liigendatakse haljasalaga, et rõ-

hutada ristmikku. Kõnniteed pikenda-
takse põhja suunas, et ühendada see 
olemasoleva võrgustikuga.

Rekonstrueerimistööde käigus 
uuendatakse sademeveekanalisatsioo-
ni torustikke, tänavate sõidu- ja kõn-
niteede konstruktsioone, vahetatak-
se tänavavalgustusmastid ja LED val-
gustid. Paigaldatakse uusi liiklusmär-
ke ja teekünniseid. Teostatakse puu-
de hoolduslõikust, muru kasvuala ra-
jamist ja maastikukujundust.

Arte Gümnaasiumi juurdepääsu-
teed ja parklad projekti koostas K-
Projekt AS, ehitustöid teostab Tallin-
na Teede AS. Tööde maksumus on 1 
123 554,77 eurot. Ehitustööde lepin-
guline tähtaeg on oktoober 2022.

Palume liiklejatel järgida objekti 
ajutist liikluskorraldust ja paigalda-
tud liikluskorraldusvahendeid!

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Raja 4a kinnistule planeeritakse ajutist pneumohalli
Tallinna Tehnikaülikooli ja jalgpal-
liklubi Tallinna Kalev planeerivad 
koostöös rajada Raja 4a kinnistul 
asuvale amortiseerunud staadioni-
le pneumohalli. Plaani tutvustati 13. 
juunil Kaja Kultuurikeskuses ümb-
ruskonna elanikele.

Raja tn 4a asub alal, millel kehtib Ehita-
jate tee, Üliõpilaste tee, Raja tn ja Aka-
deemia tee vahelise ala detailplaneering 
(DP023610). Selle kohaselt on krundi-
le planeeritud staadion ja seda teenin-
dav hoone (hoonealune pind 430m2 ja 
kõrgus 7m). Tallinna Linnaplaneerimi-
se Ametile on esitatud projekteerimis-
tingimuste taotlus ajutise pneumohalli 
püstitamiseks olemasolevale staadioni-
le kasutusajaga kuni 5 aastat.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 
lõikele 4 ei ole detailplaneeringu koosta-
mine ajutise ehitise püstitamiseks nõu-
tav. Ehitusseadustiku § 26 lõike l ko-
haselt antakse avaliku huviga rajati-
sele ehitusõigus  projekteerimistingi-
mustega, kui puudub DP koostamise 
kohustus.

Tallinna Linnaplaneerimise Ame-
ti poolt koostatud projekteerimistin-
gimuste kohaselt püstitatakse ajutine 
PVC pneumohall olemasolevale staadio-
nile ja on kavandatud kasutada jalgpal-
li sisehallina. PVC pneumohall on ka-
vandatud ehitisealuse pinnaga 9375 m2 
(75x125 m) ning halli kõrgus maapin-
nast kuni 21,5m. Krundi teede ja plat-
side kavandamisel on lähtutud detail-
planeeringu liikluskorralduse põhi-
mõttest. Ajutise pneumohalli kõrvale 
on planeeritud soojakud riietusruumi-
de ja kontoriruumi jaoks, samuti varus-
tuse hoidmiseks.

PVC pneumohall on planeeritud Tal-
Techi õppehoonete kompleksi ja Raja 
tänava vahelisele alale, ca 130 – 180 m 
kaugusele ülikooli õppehoonetest ja 
ca 50 – 120 m kaugusele Raja tänavast. 
Mustamäe linnaosa üldplaneeringu ko-

haselt jääb Raja tn 4a Tallinna Tehnika-
ülikooli arengualale.

Raja 4a kinnistu kuulub Tallinna Teh-
nikaülikoolile, kuid nii suure ja oluli-
se objekti puhul on oluline heatahtlik 
naaberkinnistute kaasamine. Planeeri-
tava rajatise tutvustus ja arutelu lähima-
te naabritega on eeldus leidmaks kõiki 
osapooli rahuldav lahendus.

13. juunil toimunud arutelus toodi 
välja mitmeid kitsaskohti, millele oo-

datakse osapoolte vastust. Eriarvamu-
sed hõlmasid nii ala samasse seisukor-
da jätmist, halli asemel rahvastaadioni 
ehitamist, nii halli kui ka staadioni ehi-
tamist ning planeeritava projekti ellu 
viimist. Ettepanekud peeti vajalikuks 
üle vaadata ning teema arutelu projek-
tist huvitatutega jätkata.  

Antud teema osas on jooksev infor-
matsioon leitav Mustamäe linnaosa vee-
bilehel.

Lõksus oma kodus ehk liftita korter
majade probleem vajab lahendust
17. juunil ilmus Eesti Päevalehes põh-
jalik ülevaade üha süvenevast problee-
mist, mida toovad kaasa vanemad lif-
tideta kortermajad. Järjest rohkem on 
neid inimesi, kes kõrge ea või tervise-
probleemide tõttu ei saa oma kodust 
välja, sest treppidel liikumine võtab 
viimase jõu. Numbrid räägivad enda 
eest: üle 80% kortermajades puudub 
lift ning leidub inimesi, kes pole oma 
kodust lahkunud viis, seitse, kümme 
või 12 aastat. Hinnanguliselt 140 000 
üle 60-aastast inimest seisab silmitsi 
tulevikuga, kus välismaailmast jääb 
lahutama kurjakuulutav trepp. 

Möödunud aasta lõpus toimus 
Mustamäe linnaosavanema eestve-

damisel kohtumine Euroopa suuri-
ma liftitootja Orana esindajaga His-
paaniast, kus kaardistati perspektii-
vid ning tehnilised võimalused alus-
tamaks projektiga, kus linnaosa lifti-
ta majadele need paigaldataks.

Nõu on peetud ka majandusmi-
nisteeriumiga, kuid valitsuskoalit-
siooni lagunemise tõttu on vajalik 
uue ministri ametisse asudes teema 
taas hoogsalt päevakorda võtta. Mus-
tamäe linnaosa valitsuse jaoks on te-
gemist väga tähtsa küsimusega, mis 
peab omavalitsuse ja riigi koostöös la-
henduse leidma. 

Hoiame linnaosa elanikke arengu-
tega kursis. 

Diana Roolaid 
RMK Külastuskorraldusosakonna 
kavandamise spetsialist

Nõmme–Mustamäe maastikukaitse-
ala on võetud kaitse alla unikaalse 
Nõmme–Mustamäe maastiku – Mus-
tamäe nõlva, Nõmme liivikute, alli-
ka-alade ja suure rekreatiivse täht-
susega metsade kaitseks, nende uu-
rimiseks ning tutvustamiseks, puh-
kevõimaluste loomiseks, samuti lin-
nametsade bioloogilise mitmekesi-
suse säilitamiseks.

Sütiste mets Nõmme-Mustamäe maas-
tikukaitsealal on tihedas kasutuses ko-
halike elanike poolt, mistõttu on olu-
line luua taristu, mis kaitseks ala õr-
nemaid paiku, suunates ja samas ha-
jutades külastajaid. Metsa on rajatud 
varasemalt treppe, mis  tänaseks va-
javad uuendamist. Samuti on  tallami-
sõrna ala suur kasutuskoormus kohati 
kaasa toonud pinnase erosiooni ning 
koosluse, sh kaitsealuste taimeliikide 
kaitsmise vajaduse. 25.05.2020 valmi-
nud Nõmme-Mustamäe MKA treppide 
seisukorra ehitustehnilise auditi aru-
ande kohaselt on olemasolevad tre-
pid rahuldavas seiskorras, kuid alus-
pinnast lahti tulnud betoonplaadid 

võivad osutuda trepil liikuvatele ini-
mestele ohtlikuks. 

2022. aastal on planeeritud alusta-
da maastikukaitseala treppide rekonst-
rueerimist Sütiste tee trepi rekonstruee-
rimisega, milleks on RMK tänaseks läbi 
viinud ehitushanke ning sõlminud han-
kelepingu Terrat AS-ga. Tööde valmimi-
se tähtaeg on augustis 2023. Rekonst-
rueerimise käigus uuendatakse täies 
mahus nii trepp, trepipiirded kui ka 
valgustuslahendus, kuna kogu komp-
leks ei vasta enam kaasaegsetele nor-
midele. Samuti likvideeritakse kuiva-
nud puud trepi servas, mis võivad  mur-
dumisohu tõttu trepil liikujatele ohtli-
kuks kujuneda. Trepi asukoht jääb sa-
maks ning uus trepp rajatakse mono-
liitbetoonist astmete ning täringukivist 
mademetega, trepi külgedele kinnita-
takse mõlemale poole teraspiirded, li-
satakse metallrenn jalgratastele ning 
valgustus. Töödega on plaanis alusta-
da 2022. aasta augustis, pärast raiera-
hu möödumist.

Lisaks treppide rekonstrueerimisele 
on tulevikus alale planeeritud rajada ka 
loodusõpperada. Selleks on valminud 
projekt, millega on paika pandud raja 
trajektoor ning ette nähtud pinnaseero-
siooni vähendamise ning koosluse kait-
se meetmed. Projekti koostamisel viidi 
Kobras AS-i poolt läbi ka kaitsealuste tai-

meliikide inventuur, et vältida raja tra-
jektoori planeerimisel ohtu kaitsealus-
te liikide kasvukohtadele. 

Loodusõpperaja trajektoor pikku-
sega 2,5 km kulgeb mööda olemasole-
vaid metsaradasid ning metsa täienda-
vaid teid ja radu ei planeerita, samu-
ti ei kulge loodusõpperada mööda ter-
viseradasid, küll aga ristub terviseraja-
ga aeg-ajalt. 

Loodusrada markeeritakse suuna-
viitadega ja tähistusega puudel/posti-
del. Koos loodusrajaga on planeeritud 
Vanaka mäele puidust trepp ning ida-
poolsele rajalõigule terrass trepi ja pii-
retega kaitsmaks paljandunud puujuu-
ri ja takistamaks edasist pinnase ero-
siooni. Üks laudraja lõik koos piirdega 
on ette nähtud Lameoru lähistele nõl-
va alla, et kindlustada koosluse tõhu-
sam kaitse selles piirkonnas. Loodus-
rajale tänavavalgustust ei projekteeri-
ta ning puid loodusraja ehituse käigus 
ei ole plaanis raiuda. 

Valminud loodusraja ehitusprojekti-
le on oodatud kodanike ettepanekud/tä-
helepanekud ning neid on võimalik esi-
tada kuni 30. juuni 2022. Mõlemad pro-
jektid ja ettepanekute esitamise vorm 
on leitavad RMK kodulehel aadressil:   
https://www.rmk.ee/organisatsioon/te-
gevusvaldkonnad/loodushoid/korgenda-
tud-avaliku-huviga-projektid. 

NõmmeMustamäe terviseradade  
projekti tulevikku otsustab töörühm
11. mai õhtul toimus Nõmme Kul-
tuurimajas arutelu Nõmme-Musta-
mäe terviseradade projekti arenda-
mise teemal.

Koosolekut, mida oli kokku kutsu-
tud Mustamäe linnaosa vanema Lauri 
Laatsi ja Nõmme linnaosa vanema Lau-
ri Paeveeri eestvedamisel, juhtis Tallin-
na abilinnapea Vladimir Svet. Arute-
lus osalesid looduskaitseseltside, Mus-
tamäe ja Nõmme elanike, vaegliikuja-
te ühenduse, Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti, SA Eesti Tervisera-
jad ja riigi Keskkonnaameti esindajad. 

Laiapõhjalise diskussiooni eesmär-
giks oli leida koostöös projekti eest-
vedajatega (SA Eesti Terviserajad) ja 
kohaliku kogukonnaga parimaid 

võimalikke lahendusi Nõmme-Mus-
tamäe maastikukaitseala terviseraja-
de arendamiseks. 

Toimunud koosoleku tulemusena 
on Nõmme-Mustamäe maastikukait-
seala kergliiklusteede ehitus peatatud 
ning Mustamäe linnaosa vanema Lau-
ri Laatsi ettepanekul moodustati hu-
virühmade esindajatest koosnev töö-
rühm, kes peab andma projektile lõp-
liku hinnangu, enne kui tööd saavad 
jätkuda. Töörühma esimene koosolek 
toimub 20. juunil.

Head mustamäelased! Lisainfot 
arutelu tulemustest saate küsida: 
kristin.karu@tallinnlv.ee ning tel. 
645 7532.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

RMK planeeritavad projektid  
NõmmeMustamäe maastikukaitsealal 
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Noored, tere tulemast 
MANKi! 
Mustamäe Avatud Noortekeskus 
(e. MANK) asub aadressil Ehitaja-
te tee 82. MANKi külastamine on 
kõigile tasuta ning oodatud on lap-
sed ja noored vanuses 7-26. 

MANKi suvine töögraafik:
Koolivaheaegadel on MANKi maja 
(Ehitajate tee 82) avatud noortele T 
ja N kell 12.00-18.00. Nendel nädala-
päevadel toimuvad tubased tegevused 
või väljasõidud ja matkad, mille kohta 

leiab täpsemat infot keskuse veebile-
hel tallinn.ee/mank ning sotsiaalmee-
dias: Facebookis – Mustamäe Avatud 
Noortekeskus (MANK) ning Instagra-
mis – mank_mustamae.

E, K ja R kell 12 –18 tegutsevad MAN-
Ki noorsootöötajad aga värskes õhus 
– E. Vilde tee 69 spordipargis. Noori 
ootab iga päev põnev spordimängu-
de ja -võistluste kava.

Tere tulemast!

„HAPPY VIBE“ 
Kell 16 MANKi Midsummer Color Fest „Happy 
vibe“ algus

Kell 16 – 17 Mullishow. Mustamäe Linnaosa Va-
litsus kostitab noori jäätisega

Kell 17 –18 Zumba treening treener Jorge A Hi-
nojosa juhendamisel

Kell 18 –19 Rock kontsert: MANKi noored muu-
sikud. Õnnerattas: võimalus võita ägedaid mee-
neid Mustamäe Linnaosa Valitsuselt ja MANKil

Kell 19 –20 Disko: DJ SCR.  Haarava muusika 
saatel puistame iga 15 min tagant õhku värve 
ja oleme õnnelikud!

Kell 20 Ürituse lõpp

MANKI MIDSUMMER 
COLOR FEST 
Reedel, 1. juulil algusega kell 16 E. Vilde tee 69 spordipargis

Kaja kollektiivid lõpetasid hooaja suurejooneliselt
Kaja naiskoor on dirigent Ka-
rin Tuule käe all tegutsenud ju-
ba kolm hooaega. Aastas antak-
se Kajas mitmeid kontserte koos 
sõpruskooridega. 

Sel aastal lõpetati väga kauni ja mee-
leoluka Kahe koori kevadkontserdi-
ga 31.mail. Lisaks Kaja naiskoorile as-
tus üles Veronika Portsmuthi Koori-
akadeemia Popkoor Edmar Tuulega 
eesotsas. 

Kaja naiskoor rõõmustas kuula-
jaid lisaks veel 17.mail muusikalise 
pooltunniga. 

Kultuurikeskus Kaja teatristuu-
dio tegutseb Külli Reinumäe juhen-
damisel alates 2021. aasta septemb-
rist. Stuudios lihvitakse eneseväljen-
dusoskust, õpitakse meeskonnatööd, 
kogutakse julgust, lustitakse ja kas-
vatatakse sõpruskonda ja silmaringi.

1. juunil esietendus Külli Reinumäe 
poolt Kaja teatristuudiole kohandatud 

ja lavale seatud Arto Seppälä näidend 
„Viis naist kabelis. Armsa mehe mä-
lestus“. Tegemist oli Kaja teatristuu-
dio esimese ülesastumisega, mis päl-
vis publiku üksmeelse heakskiidu!

Kaja huvitegevus jätkub kindlasti 
ka uuel hooajal – pidage pilku Kaja 
kanalitel, et mitte uute liitujate üles-
kutset maha magada!

Me oleme oma teatristuudio ja 
koori üle väga uhked! 

AITÄH kõigile!

Kaja animatsiooni  
linnalaager 4-7.07.22
Kaja koolivaheaja linnalaagrid toimuvad 
juba teist hooaega. Alustasime eelmise su-
vel animatsiooni laagriga, sellele on järg-
nenud teatrilaager ja lauamängulaager. 

Juulis 2022 toimuv animatsioonilaa-
ger toimub juba kolmandat korda ning li-
saks oleme planeerimas augustisse loo-
dustarkuse laagrit. Kuupäevad on paigas 
(15-18.08.22), detailidega tegeleme veel.

Koolivaheaja linnalaagrist ootame osa 
võtma lapsi vanuses 9-13. Linnalaager si-
saldab erinevaid tegevusi koos juhendaja-
tega, vahvaid tegevusi nii Kajas sees kui 
ka väljaspool maja.

Animatsiooni laagri jooksul läbivad lap-
sed erinevad filmi tegemise etapid loo ja 
tegelaste kujundamisest kuni helindami-
seni. Osalejatel valmivad individuaal- või 
grupitööna laagri lõpuks animatsioonid. 
Juhendajaks Villem Tammaru Mectoryst, 
kes aitab joonistused elama panna.

Animatsiooni laager on 
▶  neli päeva täis lusti ja mängu
▶  uued teadmised ja oskused
▶  osalemine põnevates tegemistes
▶  uute sõprade leidmine

Hind 80€ sisaldab kõiki tegevusi, külas-
tatavate kohtade pileteid, sooja lõunat ja 
puuviljapause. Kavas on bowling, Kännu-
kuke raamatukogu innovatsioonilabor ja 
palju muudki.

Animatsioonilaager arendab lapse loo-
vust ja loomingulisust, see annab häid uu-
si teadmisi, mida kooliski järgmistel aas-
tatel kasutada. Laager on lisaks lõbule ka 
kasulikult veedetud aeg!

Mustamäe 60. juubeli-
le pühendatud kirjandus-
võistluse MUSTAMÄE 
LEGEND kokkuvõte
Kuni 2. maini koguti kultuurikeskuses Ka-
ja legende Mustamäest. Kirjandusvõistlus 
„Mustamäe legend“ oli pühendatud Mus-
tamäe 60. juubelile ning sellest võtsid osa 
nii õpilased kui täiskasvanud. Kirjandus-
võistlusele laekunud tööd olid fantaasi-
arikkad ja humoorikad, oli muinasjutu-
lisi ning ka tänapäevase sisuga legende.

Suur tänu Mustamäe Gümnaasiumi 
4D klassi õpilastele põnevate ja naljaka-
te legendide eest. Kiidame ka kõiki tei-
si osalejaid! 

Žürii parimat legendi välja ei valinud, 
aga kõiki osalejaid ootab kultuurikesku-
ses Kaja tänukiri ja väike meene.

Kultuurikeskuses Kaja  
on avatud Selena DAR 
„Portreenäitus“
Selena DAR elab Tallinnas ja töötab vaba-
kutselise portreekunstnikuna.

Ta õppis 1997-2002 aastal Harkovi 
Kunstikoolis kunstiõpetajaks ja 2002-
2008 aastal Harkovi Disaini ja Kunsti Aka-
deemias raamatute illustreerijaks.

Selena DAR – Olen valinud portreede 
joonistamise oma esmaseks väljundiks, 
kuna kõik inimesed on kordumatud ja eri-
lised. Silmade joonistamine lummab, neis 
on näha hinge sügavus. Nägu ja keha väl-
jendavad iseloomu ja harjumusi. Neid tun-
netades ja endast läbi lastes loon kujuti-
se paberile ja lõuendile. 

Näitus jääb avatuks 8. augustini.

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

KAJA TANTSUÕHTU
elava muusikaga

30.06 kell 19 Mati Duo

Pilet 5 eurot tund varem kohapealt. Avatud kohvik. 

MINE METSA! TAR-
GAD

 LAP-
SED

MINE METSA! TAR-
GAD

 LAP-
SED

JUULI 
4-7.07 

AnimatsioonAnimatsioon 
80€

AUGUST 
15-18.08 

LoodustarkusLoodustarkus  
80€

Mustamäe Kultuurikeskus Kaja 
LINNALAAGRID 2022

Koolivaheaja linnalaagritest ootame osa võtma lapsi vanuses 9-13. 
Linnalaager sisaldab erinevaid ja vahvaid tegevusi koos juhendajaga  

nii Kajas sees kui ka väljaspool maja.

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

4-PÄEVASES LINNALAAGRIS: 
saad koos ägedate juhendajatega uusi teadmisi ja oskusi
osaled põnevates tegemistes 
leiad uusi sõpru
veedad oma koolivaheaja huvitavalt

Hea mustamäelane, kultuurikeskus Kaja soovib Sinu 
tagasisidet. Palun vasta paarile lihtsale küsimusele, 

ning too küsimustik meile E. Vilde tee 118, Tallinn. 
Kaja maja on avatud E-R 10-18; L 10-15

Kaja huvikeskusesse tooksid mind järgmised 
huvitegevused/töötoad/ringid:

Kultuurikeskuses võiksid toimuda järgmised 
üritused:

Kaja majja tooks mind argipäeviti:

Olen   N   M   ei soovi öelda

Vanus ________

Soovin saada infot Kajas toimuva kohta, minu 
e-mail on:_______________________

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.
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Energiahinnad on tõusnud harjumus-
pärasest kõrgemaks ning sellega seo-
ses on igal tarbijal tark läbi mõelda, 
kuidas saaks energiat säästa ning üle 
vaadata ka oma elektri- ja gaasile-
ping. Ka sel sügisel püsivad energia-
hinnad pigem kõrgel tasemel, mis-
tõttu on just praegu hea aeg vaada-
ta üle oma elektri- ja gaasilepingud 
ning vajadusel neid muuta, et sügi-
sel paremini hakkama saada.

Turul on pakkumisel palju erine-
vaid pakette – kuidas valida enda-
le nende seast see õige?
Elektripaketid jagunevad üldjoontes 
börsi- ja fikseeritud hinnaga paketti-
deks. Võib esineda ka osaliselt muutuva 
hinnaga pakette, mis koosnevad börsi- 
ja fikseeritud hinna kombinatsioonist. 
Elektrimüüjad pakuvad ka keskkonna-
sõbralikke rohelise energiaga pakette, 
mille puhul on elekter toodetud taastu-

vatest energiaallikatest. Börsipakett so-
bib pigem inimesele, kellel on aastaring-
selt stabiilne ja pigem väike tarbimine. 
Näiteks kui elate kaugküttega ühenda-
tud korteris, kus on ka tsentraalne soe 
vesi, siis teie talvine tarbimine võrrel-
des suvisega tõenäoliselt eriti ei muu-
tu. Seejuures tasub tähele panna, kas 
paketis sõltub hind kaalutud keskmi-
sest börsihinnast või igal tunnil tarbitud 
elektrikogusest ja sellel tunnil kehtivast 
börsihinnast. Tunnipõhist elektri bör-
sipaketti kasutades on tarbijal võima-
lik ka tarbimist ajastada odavama hin-
naga tundidele. Gaasi puhul tunnihin-
nale põhinevaid pakette ei pakuta, seal 
arvestatakse kuu keskmist börsihinda.

Fikseeritud pakett sobib neile, kes 
soovivad kindlust, et iga kuu on energi-
aarve sama suur. Seda on mõistlik kaa-
luda, kui oled suurem tarbija või näi-
teks kasvab külmade ilmade saabudes 
su energiatarbimine märgatavalt. Lisaks 

tasub fikseeritud paketti kaaluda, kui 
sa ei soovi või sul polegi võimalust bör-
sihindade järgi oma tarbimist ajastada. 
Nüüd pakuvad energiamüüjad ka uu-
si pikaajalisi fikseeritud pakette, mille 
hind võib olla lühiajalistest teatud juh-
tudel odavam.

Kindlasti tasub endale elektri-või 
gaasimüüjaga leping sõlmida, sest sel-
le puudumisel kasutatakse võrguette-
võtja vahendatavat üldteenust. See ei ole 
kindlasti soodsaim variant, seega tasub 
kaaluda energiamüüjaga soodsama pa-
keti sõlmimist.

Kas ja kuidas valida uus pakett?
▶  Vaadake üle oma praegune leping. In-

fo selle kohta leiate oma energiamüü-
ja kodulehelt või müüjaga suheldes.

▶  Vaadake üle ka oma energiatarbimi-
ne ja mõelge läbi, kas praegune pa-
kett vastab teie vajadustele ja rahalis-
tele võimalustele. Oma tarbimisand-

meid leiate Eleringi veebilehe www.
elering.ee e-teenindusest.

▶  Võrrelge erinevaid elektripakette vee-
biaadressil www.elektrihind.ee ja gaa-
sipakette aadressil www.gaasihind.ee.

▶  Kui hakkab silma teile sobivam pak-
kumine, võtke energiamüüjaga ühen-
dust ning uurige täpsemalt senise le-
pingu muutmise ja uue lepingu tin-
gimuste kohta.

▶  Kui pakett on teile soodsam ja tingi-
mused sobivad, vahetage see välja.

Pidage meeles! Kui soovite tähtajali-
se elektri või soojusenergia müügilepin-
gu ennetähtaegselt lõpetada, võib osa 
lepingute puhul kaasneda leppetrahv. 
Info selle kohta leiate oma kehtiva le-
pingu tingimustest.

Rohkem infot leiab veebiaadressil 
www.mkm.ee/energialepingud

ALLIKAS: MAJANDUS- JA  
KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM

Kuidas sõlmida võimalikult  
soodne energialeping?

Tasuta õigusnõustamine Mustamäe Linnaosa Valitsuses
Taas on võimalik saada tasuta õigus-
nõustamist Mustamäe LOV ruumi-
des. Esimesed tasuta konsultatsioo-
nid toimuvad 7. juulil ning sealt eda-
si iga kuu teisel neljapäeval (11. au-
gust, 8. september jne) kell 10–16. Õi-
gusnõustamine toimub nii eesti kui 
vene keeles. Vajalik on eelregistree-
rimine tel 645 7500.

Nõustamisele registreerunu saab õigus-
likke selgitusi, infot ja/või suuniseid eda-
siseks tegevuseks enda eelregistreeri-

tud küsimustele järgmistes õigusvald-
kondades:
▶  Perekonnaõigus (elatis, hooldusõigu-

sed, suhtluskord jms)
▶  Asjaõigus: (eelkõige omandiga seotud 

küsimused jms)
▶  Võlaõigus (lepingu täitmisest ja rik-

kumisest tulenevad nõuded, üürile-
pingud jne)

▶  Pärimisseadusega seonduv konsul-
tatsioon

▶  Pankrotiseaduse ja täitemenetlusega 
seonduv konsultatsioon

NB! Nõustamist ei osutata väärteo- ja 
kriminaalasjades ja ka korteriühistuga 
seotud küsimustes. Tervislikel põhjus-

tel, samuti Covid-19 tingitud liikumispii-
rangute puhul on võimalik registreeru-
nut nõustada ka veebi või telefoni teel.

Õigusnõustaja Vahur Kõlvart
▶  Magistrikraadi International University Audentes 

ülikoolis, lisaks kõrgharidus ka ärijuhtimises ja teh-
niline eriharidus.

▶  Töötab õigusbüroos HUGO OÜ, kus on kliente nõus-
tanud ja esindanud üle 5 aasta.

▶  Mustamäe linnaosakogu liige.

Liikluskiiruse lausalise 
vähendamisega  
Tallinnas ei peaks  
kiirustama
Viimasel ajal on Tallinnas taaselustu-
nud debatt sõidukiiruse vähendami-
sest 30-le kilomeetrile tunnis. Kind-
lasti on piirkiiruse vähendamisel tea-
tav liiklusohutuslik mõju, kuid sellele 
järgneks piirangu massiline ignoree-
rimine autojuhtide poolt. Juba 2009. 
aastal läbi viidud uuring Tallinna piir-
kiiruse vähendamise osas jõudis järel-
dusele, et piirangust ei peetaks kinni 
ning sellele oleks ka autojuhtide seas 
suur vastuseis. Sõidukiiruse jõuga al-
la surumine võib lisada liikluspilti ka 
närvilisust, mis võib kokkuvõttes an-
da vastupidise efekti ja olla veelgi oht-
likum.

Sõidukiirused peavad olema mõist-
likud, tagades ohutuse kaasliiklejatele, 
kuid võimaldades ka sujuvalt punktist 
A punkti B liikumiseks. Senine valda-
valt levinud piirkiirus magistraaltee-
del (50km/h) on seda eesmärki täit-
nud. Autod on tänapäevase linnapildi 
osaks, olenemata ühistranspordi kva-
liteedi kasvust või parematest kerg-
liiklemise võimalustest. 

Närvilisust liikluses saaks vähen-
dada, kui linnas oleks vähem sõidu-
keid. Samas pole autoinimese harju-
muste murdmine lihtne ning see eel-
daks häid alternatiive – näiteks veel-
gi paremaid ühistranspordiühendu-
si ja rohkem väljumisi, aga ka pare-
maid kergliiklemise võimalusi. Töö sel-
les osas on olnud tubli, kuid me ei ole 
veel jõudnud murdepunkti, et autos-
tumise trendi vastupidiseks pöörata. 

Kindlasti ei ole lausalised kiiruse-
piirangud autostumise piiramisel kõi-
ge paremaks meetmeks, kuna valemi 
teine pool – milleks on head ja muga-
vad alternatiivid – ei ole veel piisavalt 
hästi välja arendatud. Seetõttu ei lah-
ku autod linnaliiklusest. Reidi tee pu-
hul oli tõsine vaidlus, kas rajada kaks 
või neli sõidurada. Igati õigeks osutus 
neljarealine tee, kuna see aitas vähen-
dada liikluskoormust muudel magist-
raalidel – seeläbi muutus liiklus rahu-
likumaks, ka ohutumaks ning andis 
hea võimaluse jalakäijatele senisest 
mugavamaks ja ohutumaks liiklemi-
seks. Uued täiendavad liiklussuunad 
ja ühendused on probleemi lahenda-
misel väga olulised. 

Kergliiklusteede võrgustiku edasi-
arendamine on üks võtmetähtsusega 
küsimus. Lisaks peab jätkuvalt too-
ma liinile uusi busse ja tramme ning 
tihendada sõidugraafikuid. Mitmetel 
suundadel on linnaosadest jalgrattaga 
kesklinna pääsemine suhteliselt eba-
mugav. Peab jalgrattaga sõitma sõi-
duteel või kitsastel kõnniteedel mil-
le ristumiskohtades on kõrged ääre-
kivid, märjal ajal pritsib vesi. 

Liikluskiiruse vähendamine eeldab 
spetsiaalset, regulaarset ja korrektset 
kiiruskontrollisüsteemi rakendamist, 
aga eeldab ka korrektset tähistamist, 
mis on keerukas ja kulukas. Liiklus-
korraldusvahenditesse investeerimi-
se asemel on igati mõistlikum panus-
tada rohkem inimeste vabatahtlikule 
üleminekule autoroolist kergliiklus-
teele ning ühistransporti. Enne ole-
masolevate liiklemisvõimaluste pii-
ramist on vajalik rajada juurde uusi 
ning paremaid alternatiive. 

Risto Kask
Tallinna Linnavolikogu  

rahanduskomisjoni liige

Energiatoetuste taotluste vastuvõtt on selleks korraks läbi
Käesoleva aasta 17. jaanuarist kuni 
13. juunini sai esitada taotlusi riik-
liku energiatoetuse saamiseks 2021. 
aasta septembrist kuni 2022. aasta 
aprilli lõpuni tehtud kulutuste eest.

Toetust võisid taotleda inimesed või pe-
red, kelle keskmine sissetulek toetuse 

perioodil on 1126€ kuus pere ainsale või 
esimesele liikmele ning igale vähemalt 
14-aastasele 563€ ja igale alla 14-aasta-
sele sellest 338€. Riikliku toetuse me-
netlemise kohustus lasus Eesti kohali-
kel omavalitsustel ning selleks, et saa-
da võimalikult operatiivselt hakkama 
suurenenud töökoormusega ja võima-

likult kiiresti teenindada kõiki ener-
giatoetuse saamiseks soovi avaldanud 
Mustamäe linnaosa elanikke, Mustamäe 
Linnaosa Valitsus avas Kaja kultuurikes-
kuses nõustamispunkti pabertaotluste 
vastuvõtmiseks, kus lisaks linnaosa sot-
siaaltöötajatele käisid abiks mitmed lin-
naosa allasutuste töötajad.

Kokku sai toetus määratud 6481-le 
Mustamäe leibkonnale, kogusummas 
352 728 eurot. Praeguseks on energiatoe-
tuste taotluste vastuvõtt läbi. Informatsioo-
ni, kas ja millistel tingimustel makstakse 
järgmisel talvel riiklikku energiatoetust, 
jagatakse kõige varem tõenäoliselt sügisel.
Mustamäe Linnaosa Valitsus
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Heli Lehtsaar-Karma
MTÜ Rahatarkus

Aasta jooksul 12 järelmaksuga ostu 
tehnikapoest. Söögiraha nappis, aga 
kuu telefoniarve oli 171 eurot, sel-
lest kolmandik netimängudele. Võ-
lad olid üle pea kasvanud, aga lahen-
dust hakati otsima siis, kui kohtu-
täitur konto arestis. Need on kolm 
näidet rahaasjadega plindrisse sat-
tunud eestimaalaste elust, aga te-
gelikult on võlgadega hädas inime-
si tuhandeid. 

Miks inimesed võlarattasse satuvad? 
Põhjuseid on mitu, kuid üks neist on 
see, et üsna paljud inimesed ei oska ma-
jandada. Puudub elementaarne finants-
kirjaoskus, samuti oskus oma soove oh-
jeldada – tahetakse tarbida kohe, mõtle-
mata sellele, kas see on jõukohane. Tei-
ne probleem on asjaolu, et järelmaksu- 
ja kiirlaenuvõimalused on väga lihtsas-
ti kättesaadavad.

Pärnus tegutseva MTÜ Pesapuu võ-
lanõustaja Evelyn Eichhorst toob näi-
te: „Hiljuti harutasin lahti minu juurde 
nõustamisele tulnud inimese võlapun-
dart. Ta oli aasta jooksul võtnud 12 järel-
maksu. Ühega neist oli ostetud 116-eu-
rone telefon ja järelmaksuleping tehtud 
nelja aasta peale. Kui ma küsisin, miks 
leping nii pikaks ajaks tehti, sain vastu-
seks, et kuna oli juba palju järelmakse 
võetud, ei olnud kuus korraga rohkem 
võimalik maksta kui 4,5 eurot. Mis siis, 
et kokkuvõttes läheb telefon niimoodi 
väga kalliks.“

Võlgu jäävad nii 
lihttöölised kui juhid
Võlanõustajate juurde jõuab nii tööta-
vaid kui töötuid inimesi, samuti erine-
va haridustaseme ja ametitega inimesi: 
lihttöölisi, keskastme juhte, ametnikke. 
Kui palk ja positsioon paranevad, tõuse-
vad ka nõudmised elustiilile. Laenuvõt-
mine pigem hoogustub, kui palgad tõu-
sevad. Aga kui inimene ei oska mõistli-
kult majandada, siis ta ei jõua kunagi 
sinnamaale, et suudaks palgast ära ela-
da. Võlgadesse võib jääda nii 800- kui 
8000-eurose palgaga inimene.  

Kahjuks tihtilugu alustavad võlglased 
oma probleemide lahendamisega tavali-
selt liiga hilja. „Eks inimene hakkab te-
gutsema siis, kui on valus. Näiteks kui 
on algatatud täitemenetlus ja pangakon-
to kinni pannakse,“ ütleb Eichhorst. Te-
gelikult võiks võlanõustaja juurde pöör-
duda palju varem, juba siis, kui tekib 
kahtlus, et lähiajal võib arvete ja laenu-
maksete tasumisega probleeme tekkida. 

Inimestele võlanõustamise teenuse 
pakkumine on kohaliku omavalitsu-
se kohustus. Võlanõustajalt nõu küsi-
miseks võib soovija pöörduda kas otse 
oma kohaliku omavalitsuse võlanõus-
taja poole või alustada kohalikust sot-

siaalosakonnast, kust ta vajadusel võ-
lanõustamisele suunatakse.  

Millist abi  
võlanõustajalt saab?
Kõigepealt vaadatakse üle inimese lae-
nulepingud – kui suured summad on ta-
gasi maksmata, millised nõuded on õi-
gustatud ja millised mitte. „Praegu on 
turul nn hallil alal toimetavaid ettevõt-
teid. Näiteks on inimesele antud 100 
eurot laenu, aga tagasi küsitakse 600. 
Tuleb vaadata, kas nõue on õigustatud, 
sest ülikõrge intressiga laenuandmine 
on seadusega vastuolus. Samuti pole 

harvad juhtumid, kus inimene on saa-
nud inkassofirmalt kõne, et ta on 3000 
eurot võlgu – hakaku maksma. Kui ma 
küsin, mille eest ta võlgu on, ütleb ini-
mene, et ei tea,“  toob Eichhorst näiteid.

Järgmiseks vaadatakse koos üle, kui 
suured on võlgu jäänu sissetulekud, milli-
sed on tarbimisharjumused ja pere eelar-
ve. Edasine sõltub sellest, milline on üle-
vaatuse tulemus. „Kui raha on piisavalt, 
nii et saab võlgu tagasi maksma hakata, 
alustan lepingupartneritega kokkulepe-
te sõlmimist. Samas võib ka selguda, et 
pärast hädapäraste kulude ja söögi eest 
maksmist raha üle ei jää – sel juhul tuleb 
hakata tarbimisharjumusi muutma või 
sissetulekut suurendama,“ selgitab Eich-
horst. Kokkuvõttes tulebki selgeks teha 
kolm asja: kellele ja kui palju võlgu ol-
lakse, kas on võimalik rohkem teenida 
ning mil moel saaks tarbimist vähendada.

Viimase kohta on kogenud võlanõus-
tajal mitmeid soovitusi. „Inimesed muu-
tuvad tihti kaameks, kui arvutame kok-
ku, kui palju neil kuus suitsu ostmisele 
raha kulub. Või teine näide – tegin eel-
arvet üksikemale, kelle kuu teleteenus-
te arve oli 171 eurot – sellest kolmandik 
olid Google Playst ostetud mängud, üle-
jäänu aga suured internetipaketid. Kas see 
on mõistlik? Arvan, et alati on võimalik 
kokkuhoiukohti leida, aga inimene peab 
edasiseks tegutsemiseks leidma motivat-
siooni. Mina ei saa kogu aeg kõrval seis-
ta ja öelda, et ära seda või teist asja osta,“ 
võttis Eichhorst kokku võlanõustaja töö 
tuuma: abivajajale õige teeots kätte näi-
data ja aidata tal edaspidigi kursil püsida. 

Võlanõustaja: võlarattasse satutakse  
nii 800 kui 8000eurose palgaga

Majandamis nõustamine
Majandamisnõustamise eesmärk on ai-
data kaasa isikute ja perede paremale 
majanduslikule ja sotsiaalsele toime-
tulekule, õpetades inimesi oma rahali-
si ressursse oskuslikult kasutama ja võl-
gadesse sattumist ennetama.

Majandamisnõustamise  
sisu on järgmine:
▶  isiku tulude-kulude analüüs,
▶  pere-eelarve koostamine,
▶  oskusliku majandamise ja võlgade väl-

timise õpetamine.

Pealinnas osutab majandamisnõustami-
se teenust Tallinna Sotsiaaltöö Keskus. 
Teenuse eest tasu ei võeta.

Majandamisnõustaja vastuvõtt  
tööpäeviti aadressidel
▶  Tuulemaa 6
▶  Mahtra 44

Info ja registreerimine:
▶  tööpäeviti kell 9-16 telefonil 666 0886
▶  e-posti aadressil volanoustaja@swcen-

ter.ee

Võlanõustamine
Võlanõustaja informeerib inimest tema õigustest ja kohustus-
test, otsib koos võlgnikuga võimalusi võlgnevuste vähendami-
seks (nt maksegraafiku tegemine) või likvideerimiseks (nt ae-
gunud võlgade ajatamine). Tegu on nõustava teenusega, mil-
le käigus ei pakuta materiaalset abi.

Nõustaja aitab:
▶  suhelda vajadusel kohtutäiturite ja võlausaldajatega koos-

tada vajalikke avaldusi ja dokumente,
▶  tugevdada toimetulekuoskusi uute võlgnevuste vältimiseks 

(tulude-kulude analüüsi tegemine, pere eelarve koostamine, 
oskuslik majandamine jms)

▶  lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Millal pöörduda?
▶  Kui plaanid võtta laenu, kuid ei ole kindel, kas suudad ka lae-

nu tagasi maksta, ei oska laenutooteid võrrelda parima otsu-
se langetamiseks jms, siis tasub juba võlgnevuste ennetami-
seks pöörduda võlanõustaja poole. Kui Sul ei ole veel võlgne-
vusi, kuid vajad nõu ja tuge igapäevaste rahaasjade korral-
damisel, pöördu majandamisnõustamisele.

▶  Juhul, kui inimesel või perel on juba tekkinud üürivõlg, tele-
fonivõlg, võetud laen eraisikult või pangalt (eluasemelaen, 
õppelaen, väikelaen vms), krediitkaardi võlg, liising, järel-
maks, maksuvõlg, tasumata trahvid, viivised jms, mida ei 
suudeta tasuda, tuleks kindlasti pöörduda võlanõustajaga 
vastuvõtule.

Pealinnas osutab võlanõustamise teenust alates 2006. aastast 
Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.

Teenus on rahvastikuregistri järgsele Tallinna elanikule ta-
suta. Teiste kohalike omavalitsuste elanikele on teenuse hind 
30 eurot tund. Maksab teenuse kasutaja või teenusele suuna-
nud kohalik omavalitsus.

Võlanõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel
▶  Tuulemaa 6
▶  Akadeemia 34
▶  Männiku tee 92 (ligipääs ka liikumispuudega inimestel)
▶  Mahtra 44

Info ja registreerimine:
▶  tööpäeviti kell 9-16 telefonil 666 0886
▶  e-posti aadressil volanoustaja@swcenter.ee

„Eks inimene hakkab 
tegutsema siis, kui 
on valus. Näiteks 
kui on algatatud 
täitemenetlus ja 

pangakonto kinni 
pannakse,“
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Kooliõed hoiatavad: lapsena saadud päikesepõletus on kõige suurem melanoomi riskitegur
Jana Kilg ja Jane Tammsaar
Tallinna 21. Kooli kooliõed

Koolivaheaeg on käes ja õpilastel al-
gas kauaoodatud puhkus. Iga lapse-
vanem rõõmustab, kui võsuke eelis-
tab toas arvuti taga istumisele päeva 
veetmist õues värskes õhus. Tallinna 
21. Kooli kooliõed Jana Kilg ja Jane 
Tammsaar on samuti õuetegevuste 
poolt, küll aga ei tohi nende sõnul 
alahinnata suve peategelast – päikest.

Päikesekiirguse mõjusse tuleb tõsiselt 
suhtuda. Nooremate laste järele valva-
vad tavaliselt täiskasvanud, kuid teisme-
lised ning gümnaasiumi õpilased veeda-
vad aega palju omapäi. Päikesekreem ol-
gu alati kotis kaasas. Noores eas saadud 
päikesepõletuste ja naha pahaloomuli-
se kasvaja melanoomi vahel on otsene 
seos. Enne 15. eluaastat saadud tõsised 
päikesepõletused on kõige suuremad 
melanoomi riskitegurid edasises elus.

Randa mine alates 
pärastlõunast
Et Eestimaa suvi on üsna heitlik, ar-
mastavad inimesed igast ilusast päe-
vast maksimumi võtta. Kel vähegi või-
malik läheb veekogu äärde, paneb ran-
nalina maha ja jääb sinna tundideks pi-

kutama. Kooliõed seda heaks ei kiida. 
Otsene päevitamine ei ole kellelegi soo-
vitav. Ultraviolettkiirguse toime naha-
le sõltub väga palju inimese nahatüü-
bist. Mida heledam on nahk, seda tund-
likum ja suurem on oht saada päikese-
põletust. Seetõttu tuleks otsest päevi-
tamist vältida ja seda eelkõige päeval 
kella 11-14.00, mil päike on kõige in-
tensiivsem.

Rannas võiks käia peale kella 14.00 
ja kasutada kaitsekreemi alates SPF 30-
50. Mida õrnem nahk, seda kõrgem ol-
gu SPF. Kreemi tuleks määrida 15-20 mi-

nutit enne välja minekut, seejärel iga 
2 tunni tagant.

Vesi ja pilved ei kaitse 
kiirguse eest
Päikese mõju eest pole inimene kaits-
tud ka vees. UV-kiirgus tungib 30 cm 
sügavusele veepinnast, mistõttu ka ai-
nult ujumas käies tuleb arvestada selle-
ga, et oht on saada päikesepõletus, ses-
tap on soovitav alati ujumise järel en-
nast uuesti kreemitada.

Lisaks oleks hea päikesekaitse kreem 
peale panna ka neil päevil, kus taevas 

pilves, sest teatud kogus ultraviolettkiir-
gust jõuab maapinnale ka pilvise ilmaga.

UV-kiirguse taset näeb Ilmateenistu-
se kodulehelt, kust saab muu hulgas lu-
geda, et UV-kiirgus on kõrgeim suvel ja 
keskpäeval. Põhjamaa inimese puhul ei 
peagi UV näit kõrge olema.

UV-indeksi 3 puhul saab keskmine 
eestlane põletuseni küündiva doosi 50 
minutiga ja indeksi 6 puhul vastavalt 
kaks korda lühema ajaga, 25 minutiga. 
Päikesekaitse kreem on suvel hädavaja-
lik, palume seda meeles pidada nii õpi-
lastel kui ka nende vanematel.

Päike hammustab  
ka sportlasi
Üsna sageli põletatakse ennast ära kesk-
päevase päikese käes sportides ja muu-
de harrastustega tegelemisel, näiteks 
pallimängud rannas, aerusurf ja muud 
veepealsed tegevused.

Sportimisel või harrastustega tege-
lemisel jääb sageli päikese eest kaits-
mata pea ja näo piirkond, samuti õlad, 
kael ja käed, mis ka kõige enam nii öel-
da ära põlevad. Kui nahka saab kreemi-
tada, siis pead tuleks kindlasti kaitsta 
mütsi või rätikuga, et vältida päikese-
piste saamist.

Päikese käes sportimisel tuleks tingi-
mata arvestada ka piisaval hulga vedeli-
ku tarbimist, et ei tekiks higistamise ta-

gajärjel vedeliku puudust - veejoomist ei 
tohi mitte mingil juhul unustada.

Kui päike tegi liiga
Päikesepõletus annab endast märku na-
ha punetuse, halvemal juhul villikeste 
kaudu. Mõnikord võib kaasneda isegi 
palavik. Öelge esiemade hapukoorega 
määrimise meetodile kindel „ei!”, sel-
le asemel on soovitatav kasutada nahka 
jahutavat Burnshield geeli või Aloe Ve-
ra geeli. Suure rasvasisasaldusega kree-
mid, hapukoor ja või pigem takistavad 
nahal jahtumist ja hoopis pikendavad 
kuuma toimet.

Kuidas aru saada, et olete saanud päi-
kesepiste? Selle tunnusteks on peava-
lu, uimasus, nõrkus ja iiveldus. Selliste 
sümptomitega inimene tuleks viia var-
julisse kohta, vabastada pealisriietest ja 
asetada tema kehale jahedad mähised, 
näiteks märjad käterätikud. Kindlasti an-
da lonkshaaval juua, kui võimalik, siis 
mõnd mineraalvett, kuid kõlbab ka ta-
valine külm vesi. Kui käepärast on ven-
tilaator, panna see tööle, kui seda pole, 
tuleks lihtsalt lehvitada tuult. Ent need 
näpunäited kehtivad aga ainult siis, kui 
kannatanu seisund pole ohtlik. Kui ini-
mene kaotab palavaga teadvuse, siis tu-
leb ta külili keerata ja kutsuda kiirabi.

Olge terved! Nautige suve, kandes sa-
mal ajal oma tervise eest hoolt!

Anu-Ell Kruusmann
SA Tallinna Koolitervishoid

Suvel liiguvad lapsed rohkem rin-
gi, viibivad õues ja oht endale üht 
või teist moodi häda teha muutub 
tõenäolisemaks. Lihtsamaid esma-
abinõuandeid jagab Mustamäe lehe 
lugejatele Merivälja Kooli kooliõde 
Anu-Ell Kruusmann.

Iga väike kriimustus või putukaham-
mustus ei nõua arsti juurde pöördu-
mist. Küll aga tuleks kodust esmaabi 
andes tegutseda nii, et kasu asemel ei 
sünniks kahju. Vahel tekib isegi kõige 
lihtsamate tervisemurede lahendami-
sel nõutus, kuidas on kõige õigem - sest 
internet on infot täis ja valida raske. On 
ka mõned ravivõtted, mis kindlasti ei 
sobi - hoolimata sellest, et nii võisid te-
ha meie emad ja vanaemad.

Parim haavapuhastus-
vahend on vesi
Joostes, ronides ja rattaga sõites juh-
tub vahel ikka, et laps kukub põlve pu-
ruks või küünarnuki marraskile. Kui po-
le just tegemist sügava haavaga, mille 
puhul ei taha verejooks kuidagi kinni 
jääda, on täiesti võimalik lapsevanemal 
endal katkist kohta tohterdada. Kõige 
käepärasem puhastusvahend on tava-
line vesi. Haavale tuleks lasta voolavat 
vett peale ning uhtuda mustus välja, 
selliseid pindmisi haavu võib ka seebi-
ga pesta. Kui kellelgi õnnetuse juures 
viibinud inimestest on näiteks pudeli-
ga kaasas joogivesi, siis see sobib suu-
repäraselt.

Loomulikult on olemas ka erinevaid 
desinfitseerivaid haavapuhastusvahen-
deid, sellisel juhul soovitan siiski kaas-
aegseid apteegitooteid, mis põhjustavad 

puhastamisel vähem valu ja kipitustun-
net kui alkoholipõhised ained või vesi-
nik. Ja ehkki briljantroheline, jood või 
kaaliumpermanganaat tunduvad ole-
vat vanad ja äraproovitud vahendid, 
siis tegelikult segavad värvilised vede-
likud haava seisukorra hindamist ning 
võivad haava kudesid kahjustada.

Kui haav puhastatud, tuleks kasu-
tada haavageeli ja sulgeda haav haa-
vaplaastriga või siduda. Tõde on see, 
et paranemiseks on haaval õhku vaja, 
kuid tänapäevased haavasidemed lase-
vad õhku läbi.

Minu enda lapsepõlves pandi sageli 
veritsevale kohale teeleht. Taimetargad 
ütlevad, et tegelikult peaks värske tee-
lehe panema haavale purustatult, sest 
verejooksu aitab peatada just taimest 
tulev mahl. Omalt poolt lisan juurde, 
et haavale asetatav teeleht ei tohiks ol-
la must või tolmune, niisiis kui katseta-
da, siis ikka puhaste lehtedega.

Lapsed peavadki jooksma ja ikka 
tuleb ette kukkumisi. Natuke saab aga 
hullema ärahoidmiseks midagi ka en-
netuseks teha. Rattaga, samuti tõukerat-
taga sõites tuleks kindlasti kanda kiiv-
rit ja miks mitte ka rattakindaid ja põl-
vekaitsmeid. Lastevanematele soovitan 
teha selgitustööd, et kõik kohad ei ole 
head mängupaigad. Näiteks mahajäe-
tud varisemisohtlikud hooned või raud-
teeäärne ala ei ole kindlasti laste jaoks.

Las hapukoor jääb 
külmikusse
Meie siin Eestis oskame hinnata pala-
vat suve, aga päikesevannidega ei tohi 
liialdada. Katmata peaga ereda päike-
se käes viibimine võib kaasa tuua päi-
kesepiste, millest annab märku peava-
lu, uimasus, iiveldus ja isegi oksenda-
mine. Esimese asjana tuleb veenduda, 
et kannatanu saaks päikese käest ära ja 
jooks vett, halvema enesetunde korral 

võiks pikali visata. Tuleb teha jahuta-
vaid kompresse peapiirkonda - selleks 
asetada otsmikule ja kuklale märjad la-
pid, kõlbab ka märg paber. 

Päikesepõletusest annab märku na-
ha tugev punetus, olenevalt olukorra 
raskusastmest võivad tekkida isegi vil-
lid ja tõusta palavik. Kindlasti ei tohiks 
vana kombe kohaselt määrida kõrbe-
nud nahale hapukoort. Jah, see on kül-
mikust võetuna külm, mis ilmselt põh-
justaski selle toiduaine laialdase kasu-
tuse päikesepõletuse korral, kuid nahk 
ei saa rasvaste määrete alt piisavalt hap-
nikku, mis võib isegi olemise halvemaks 
teha. Nahka tuleks jahutada märja räti-
kuga, hästi aitavad ka jahutavad aaloed 
või teepuuõli sisaldavad geelid.

Päikesekaitsekreemi kasutamine ja 
mütsi kandmine on suvel väga oluline, 
samuti tuleks kaasas kanda veepudelit.

Puuk vajab kiiret 
tähelepanu, mitte võiga 
määrimist
Puuke leidub nii metsas kui linnapargis 
ja koduaias. Kui leiate naha sisse kinni-
tunud puugi, peaks selle võimalikult kii-
resti välja tõmbama. Selleks sobivad kõi-
ge paremini peene otsaga pintsetid, mi-
da on võimalik apteegist soetada. Nen-
dega tuleb haarata puuk kinni võimali-
kult pea juurest, nii naha lähedalt, kui 
võimalik ja siis ära tõmmata. Sealjuures 
peaks hoiduma pahategija tagakeha pi-
gistamisest, sest selliselt on võimalikul 
haigustekitajal suurem tõenäosus ini-
mese organismi pääseda.  Kindlasti pole 
vaja puuki võiga või alkoholiga määri-
da - igasuguse ärrituse korral võib puuk 
eritada haava sisse veelgi enam sülge ja 
nakatumisohtu suurendada.

Kui puugi pea jääb siiski sisse, siis 
pole tarvis hakata seda välja urgitsema. 
Ajapikku tuleb see ise välja. Aga puu-

gi hammustuskohal võiks hoida silma 
peal, seda ka juhul, kui puuk tervenis-
ti kätte saadi. Kui sinna ümber tekib 
sümmeetriline punane suuremat sor-
ti sõõr, on alust kahtlustada borrelioo-
sinakkust. Diagnoosi kinnitab ja ravi 
määrab siis juba perearst.

Soovitan kindlasti puukentsefaliidi-
vastast vaktsiini. Erinevalt borrelioo-
sist pole entsefaliidi vastu spetsiaal-
set ravimit ja haigus võib kulgeda vä-
ga raskelt, lausa eluohtlikult. Puugi-
ohtu saab vähendada, kui metsa min-
nes pihustada endale peale puugitõr-
jevahendit, panna selga pikad riided 
ja toppida püksisääred sokkide sisse. 
Koju jõudes võiks aga teha puugikont-
rolli - puugil on kombeks parimat kin-
nituskohta otsides mööda ohvri keha 
ringi jalutada. Nii saab pahategija õi-
gel ajal kätte.

Koduapteek suveks korda
Enne suure suve algust on mõistlik ko-
duses esmaabikapis inventuur teha - ega 
sinna ole jäänud iidamast-aadamast 
poolikuid tabletilehti ja -purke. Neist 
võiks vabaneda, aga seejuures tuleb tea-
da, et aegunud ravimite koht pole olme-
prügis ja WC-potis, vaid ohtlike jäätme-
te vastuvõtupunktis, kus võetakse va-
nu ravimeid vastu tasuta. Igaks juhuks 
võiks kodus olemas olla erinevas suu-
ruses haavaplaastreid ja -sidemeid, haa-
va desinfitseerimisvahend, haavageel, 
valuvaigisti, allergiaravim, termomee-
ter ja palavikualandaja, päikesekaitsek-
reem ja jahutav geel põletuse puhuks, 
puugitõrjevahend ning midagi ka see-
dimise toetamiseks. Kui suvi möödub 
kodust eemal - vanaema juures või suvi-
las - peaks sealgi esmaabivahendid ole-
mas olema. Siis on rahulik tunne su-
vele ning koolivaheajale vastu minna.

Ilusat suve! Olge hoitud!

Millised kodused esmaabivõtted  
toimivad ja mis on ajast ja arust?
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KUHU MINNA
JUUNI-AUGUST 2022

JUUNI
22.06 kell 18.00 Kepikõnd Män-
ni pargis, kogunemine lava juures

26.06 kell 12.00 Lastehommik 
Akadeemia tee 30b

29.06 kell 18.00 Kepikõnd Sütiste 
metsapargis, kogunemine TalTech 
spordihoone juures, Männiliiva 7

JUULI
01.07 kell 14.00 Jaan Pehki 
kontsert Mustamäe turul

3.07 kell 12.00 Lastehommik 
Sääse 11a

06.07 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine Tal-
Tech spordihoone juures, Männilii-
va 7

10.07 kell 12.00 Lastehommik 
Vilde tee 69

13.07 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine Tal-
Tech spordihoone juures, Männilii-
va 7

17.07 kell 12.00 Lastehommik 
Akadeemia tee 66

20.07 kell 18.00 Kepikõnd Sütiste 
metsapargis, kogunemine TalTech 
spordihoone juures, Männiliiva 7

24.07 kell 12.00 Lastehommik 
Karsti 3/5 

27.07 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine Tal-
Tech spordihoone juures, Männilii-
va 7

29.07 kell 14.00 Männiste pe-
rebändi kontsert Mustamäe turul

31.07 kell 12.00 Lastehommik 
Sõpruse pst 233

AUGUST
03.08 kell 18.00 Kepikõnd Sütiste 
metsapargis, kogunemine TalTech 
spordihoone juures, Männiliiva 7

05.08 kell 14.00 Carine Jessica 
Kostla kontsert Mustamäe turul

7.08 kell 12.00 Lastehommik 
Tammsaare tee 135

10.08 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine Tal-
Tech spordihoone juures, Männilii-
va 7

14.08 kell 12.00 Lastehommik 
Sääse 1 

17.08 kell 18.00 Kepikõnd Sütis-
te metsapargis, kogunemine Tal-
Tech spordihoone juures, Männilii-
va 7

18.08 kell 18.00 Taasiseseisvu-
mispäeva tähistamine Männi 
pargis.  Esinevad Ott Lepland,  Birgit 
Sarrap ja Tallinna politseiorkester

19.08 kell 14.00 Karl Madise 
kontsert Mustamäe turul

21.08 kell 12.00 Lastehommik 
Kadaka pst 142

24.08 kell 18.00 Kepikõnd Sütiste 
metsapargis, kogunemine TalTech 
spordihoone juures, Männiliiva 7

26.08 kell 14.00 Toomas Anni 
kontsert Mustamäe turul

28.08 kell 12.00 Lastehommik 
Rabaküla tn 15

31.08 kell 18.00 Hoovikontsert. 
Stefan, E. Vilde tee 69 

31.08 kell 18.00 Kepikõnd Sütiste 
metsapargis, kogunemine TalTech 
spordihoone juures, Männiliiva 7

Lugemisprogramm “Suvi raamatuga 2022”
Tallinna Keskraamatukogu igasu-
vine laste lugemisprogramm „Suvi 
raamatuga“ tähistab sellel aastal 20 
aasta juubelit!

“Suvi raamatuga 2022” toimub 01.06.–
22.08.2022 ja ootab osalema kõiki lapsi 
vanuses kuni 13 aastat.

Osalemiseks tuleb suvekuudel usi-
nasti lugeda ja anda iga loetud raamatu 
kohta raamatukogule tagasisidet. Luge-
da võib mistahes meelepäraseid raama-
tuid. Selleks, et raamatute valik oleks liht-
sam, on raamatukoguhoidjad koostanud 
ka lugemissoovituste nimekirja viies eri-
nevas kategoorias (keskraamatukogu.ee/
lasteleht/osale/suviraamatuga-kirjandus):

Hea lasteraamatu tiitli 
saanud raamatud
▶  Fantastilised elukad/tegelased
▶  Peategelasel on loom või peategela-

ne on loom
▶  „Juurdlust juhib…“ ehk parimad de-

tektiivilood
▶  „Tähetolmust tehtud“ ehk universum, 

kosmos ja keskkond

Iga loetud raamatu eest saab osaleja pea-
le raamatukogule tagasiside andmist 
kleepsu „Suvi raamatuga“ lugemispas-
si. Kõik, kes koguvad kuni 22. augustini 
passi vähemalt kümme kleepsu, võida-
vad auhinna ja on oodatud programmi 
pidulikule lõpuüritusele 27. augustil.

Suvi raamatuga tagasiside 
andmise juhis osalejale:
▶  Enda ja teiste programmis osalejate 

edusamme saad jälgida Infogramis, 
mille leiate lugemisprogrammi vee-
bilehel keskraamatukogu.ee/lasteleht/
osale/suvi-raamatuga.

NB! Kõik huvilised on oodatud 9. juulil 
kell 12-17 toimuvale raamatukogu pe-
repäevale Politseipargis, kus muuhul-
gas loositakse kõigi „Suvi raamatuga“ 
programmiga liitunute vahel välja 10 
Piletilevi 30-eurost kinkekaarti.

Head lugemissuve!

Lisainfo: laste@tln.lib.ee, 683 0914

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 algu-
sest kuni septembri lõpuni ja on 
kõigile tasuta. 

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

8. aprillil  avati Tallinnas, Kaja Kul-
tuurikeskuses (E. Vilde tee 118) Mus-
tamäe juubeliaasta näitus „Minu esi-
mene korter Mustamäel“, mille kok-
kupanemisse on panustanud küm-
ned mustamäelased, kes tõid linna-
osavalitsusse näituse korraldami-
seks vanaaegset mööblit, koduteh-
nikat, raamatuid ja riideid. Tulemu-
seks – tõetruu Mustamäe 2-toaline 
korter 1960ndate lõpust-1970ndate 
algusest, mida kõik huvilised saavad 
külastada täiesti tasuta kuni 30. no-
vembrini.

Paljudele inimestele toob näituse kü-
lastamine kindlasti palju vahvaid noo-
ruspõlve mälestusi: oli ju pea igas Mus-
tamäe kodus nii lahtikäiv diivan „Ju-
nost“, kui pesumasin „Riga“, kui kül-
mik „Saratov“ ja palju muud tuttavat 
nipet-näpet. Nooremad näituse külasta-
jad aga avastavad enda jaoks palju uut 
ja põnevat.

Hiljuti täienes näituse ekspositsioon 
veel ühe eksponaadi võrra – näidikor-
teri ukse ees seisab paljude nõukogude 
inimeste unistuste auto VAZ-2103. Tere 
tulemast näitusele „Minu esimene kor-
ter Mustamäel“! Näitus on avatud E-R 
10-18 ja L 10-15 Kaja Kultuurikeskuse I 
korrusel (E. Vilde tee 118) ning on kõi-
gile tasuta.

Mustamäe juubeliaasta näitus  
„Minu esimene korter Mustamäel“
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Jäär
21. märts – 19. aprill
Juunis läheb elu kergemaks ja 
tempo tõuseb, nüüd on lihtsam 
takistusi ületada. Infokanalid on 
viimaks ometi valla! Hoia vaid sil-
mad ja kõrvad lahti, käi seltskon-
nas, kus liiguvad sinu jaoks vaja-
likud inimesed ning see teave, mi-
da sul edasi liikumiseks vaja on, 
jõuab kindlasti sinuni. Kui vajad 
abi või head professionaalset nõu-
annet, siis ole julge õigete inimes-
tega ühendust võtma ja küsimu-
si esitama.

Juulis sujuvad su tegemised Jupi-
teri tugeval toel kiirelt ja lihtsalt. 
Usalda elu ning võimalused ava-
nevad! Aeg sobib eelkõige kodu ja 
perega seotud asjade ajamiseks, 
ka selleks, et rääkida rahulikult 
selgeks kunagi tekkinud problee-
mid. Ehkki sulle on reisikihk loo-
muomane, pole praegu parim aeg 
pikemate sõitude ettevõtmiseks. 
Pole kerge reisikaaslastega üks-
meelt saavutada, võib tuliseks 
vaidlusekski kiskuda.

Sõnn
20. aprill – 20. mai
Esimene suvekuu tõotab tulla ru-
tiinivaba. Veenuse ja Uraani ühen-
dus tõmbab sind mugavustsoonist 
välja ja toob su ellu ohtralt seiklusi. 
Oled valmis elule uljalt vastu mi-
nema, uusi asju proovima. Julged 
praegu riskida ja katsetada seda-
gi, mis mõnel teisel ajal võiks hul-
lumeelse ettevõtmisena tunduda. 
Sind paeluvad tundmatud paigad 
ja salapärased inimesed. Suhted 
võtavad ootamatuid pöördeid. Kül-
lap õpid mõndagi põnevat.

Mõttetööd tegevad Sõnnid on juulis 
eriti kiires sõiduvees. Pole problee-
mi, mida sa terava mõistuse ning 
paindliku mõtlemise abil lahenda-
da ei suudaks! On väga hea aeg õp-
pimiseks ja õpetamiseks ning oma 
teadmiste rakendamiseks tööpõllul. 
Õnnestub ennast ja oma tegemisi 
reklaamida, uusi inimesi kaasata. 
Sul on tavapärasest lihtsam suure-
ma rahvahulga ees enesekindlalt 
rääkida. Nüüd tasub enda parimaid 
külgi demonstreerida!

Kaksikud
21. mai – 21. juuni
Juunis, kuni astronoomilise suve 
alguseni liigub Päike Kaksikute 
märgis, andes sulle jõudu ja elu-
lusti. Asjad liiguvad nüüd kiiremi-
ni kui eelmisel kuul. Aega annab 
sulle võimalusi vigade paranda-
miseks. Saad seisakutest üle, sul 
on võimalik pooleli jäänud tegemi-
sed uuesti ette võtta ning lõpule 
viia. Mis varem ebaõnnestus, se-
da saad nüüd teha teistmoodi, pal-
ju paremini. Enesekindlus kasvab, 
võimalused avarduvad.

Juulis on tähelepanu raha- ja äri-
asjadel. Mõte liigub kiirelt ja vil-
kalt, pähe võib turgatada ideid, mis 
tunduvad lausa geniaalsed. Üksin-
da tegutsedes on aga suur oht liig-
selt kiirustades ja rabistades teha 
käike, millega kaasneb suur risk. 
Aruta asju usaldusväärse äripart-
neriga, küsi nõu juristilt – siis as-
jad edenevad. Kuu lõpupoole võib 
sinuni jõuda väga olulist ja edasi-
viivat informatsiooni.

Vähk
22. juuni – 22. juuli 
Juunis on intuitsioon on tavapära-
sest tugevam, võid jõuda oluliste tai-
pamisteni või näha tähenduslikke 
unenägusid, mis aitavad sul enda 
vajadusi ja võimalusi paremini lah-
ti mõtestada. On väga hea aeg hin-
gehaavade ravimiseks ja mineviku-
taagast vabanemiseks. Tasub julge 
pilguga endasse vaadata, et sisemist 
tasakaalu saavutada. 21. juuni hom-
mikul jõuab Päike Vähi märki, algab 
sinu jaoks soodne periood.

Juulis on päike taevakaarel Vä-
hi märgis, niisiis on käes aeg, mil 
saad tähelepanu keskpunktis sära-
da. Sellegipoolest on vaja üsna pal-
ju ka toimunut analüüsida. Su ellu 
võivad tagasi tulla teemad, mille-
ga juba kevadel esimest korda rin-
da pistsid. Nüüd oled targem ja ko-
genum, küllap suudad mõistuspä-
raselt reageerida ja vältida asjatut 
ärritumist. Hakkad tasapisi leppi-
ma sellega, et me ei ole iial kaits-
tud ootamatuste eest. Avastad, et 
oled päris hea kohaneja.

Lõvi
23. juuli – 22. august
Juunis pea meeles, et liigne isetead-
likkus ja üksinda pusserdamine ei vii 
sind kuigi kiirelt edasi. Sõbra õlg on 
oluline, koostöös peitub edu võti. Kui 
su kõrval on ustavad ja targad kaas-
lased, pole miski võimatu. Võib juh-
tuda, et kohtud inimesega, kellelt on 
palju õppida. Ehk saad ta enda mees-
konda kutsuda või temaga tulevikus 
koostööd planeerida. Raha tasub pai-
gutada sellesse, et enda ja oma pere 
elamistingimusi parandada.

Juulis pole mõtet liigselt kiirusta-
da ega end killustada. Pigem võ-
ta tempot maha, leia aega ja või-
malusi endasse süüvimiseks, en-
da tunnete ja soovide paremaks 
mõistmiseks. Võimalik, et sul tu-
leb mingi minevikuteema lahen-
dada, et rahulikumalt ja kindlamalt 
edasi minna saaksid. Vaata avatud 
pilgul peeglisse! Juulikuu viimasel 
kolmandikul jõuab Päike Lõvi mär-
ki, siis tõuseb energiatase tundu-
valt. Tunned end omas elemendis, 
vajad tähelepanu ja imetlust.

Neitsi
23. august – 22. september
Ärivaist on juunis eriliselt hea. Os-
kad märgata võimalusi raha teeni-
miseks, oled mõneski mõttes kon-
kurentidest sammu võrra ees. Sul on 
teadmisi, mida teistel napib, kasuta 
neid nüüd julgelt! Mõistus on lah-
ti, tekib häid ja samas hõlpsasti el-
lu viidavaid ideid. Pead aga hoolsalt 
jälgima, kellele infot jagad. Nii mõ-
neski olukorras on vaikimine kulla 
hinnaga. Ära looda teistele inimes-
tele, usalda ennekõike iseennast.

Juulis on soodne aeg koostöö tege-
miseks, koosolekute korraldami-
seks ning ühistegevuste planee-
rimiseks. Mõttevahetuste käigus 
sünnivad parimad plaanid, teiste-
ga koos leiad viisi oma ideede pari-
maks realiseerimiseks. Suhete val-
las võib ette tulla ootamatusi. Pole 
välistatud, et keegi vanadest sõp-
radest armastust avaldab. Uued 
sõbrad aga toovad su ellu teema-
sid, millega sa varem kokku puu-
tunud ei olegi. Teistega suheldes 
õpid nii mõndagi.

Kaalud
23. september – 23. oktoober
Juuni sobib vaimsete hobidega te-
gelemiseks, kirjatöö tegemiseks 
ning uute teadmiste omandami-
seks ja kinnistamiseks. Tähtis on, 
et see, mida sa teed, sulle ka lõbu 
pakuks – sel juhul tegutsed suure 
õhinaga. Töö, mille tegemist nau-
did, lausa lendab su käes ja toob 
häid tulemusi. Võid leida võima-
luse hobide kaudu raha teenimi-
seks. Armuasjus võib olukord eba-
stabiilne olla.

Ei ole see suvesüda puhkamiseks 
loodud – juulis anna tööle täiega 
takka! On soodne aeg selleks, et 
oluliste isikutega läbirääkimisi 
pidada ning ülemustele oma tub-
lidusega silma jääda. Kui sul on 
häid mõtteid, kuidas tööd efektiiv-
semaks muuta või ideid, mida ta-
haksid ellu viia, võta need teemad 
nüüd jutuks. Ent ära ürita isikli-
ke võlude abil töist edu saavuta-
da. Oskad vastassoole muljet aval-
dada, kuid töises õhustikus on see 
libedale teele minek.

Skorpion
24. oktoober – 21. november
Ärivaist on juunis hea, võtad tava-
pärasest uljamalt riske. Kui seda 
tehes arvestad ka minevikus saa-
dud kogemusi ning tarkade õpe-
tajate soovitusi, võib see praegu 
kuhjaga ära tasuda. Võiduvõima-
lused on head, ent mõningane oht 
äparduda kaasneb uljaste käiku-
dega alati. Sul tuleb targalt piire 
tunnetada, vältida liiga suurte pa-
nuste tegemist. Leia võimalusi ris-
kide hajutamiseks, hoia mitu rau-
da korraga tules.

Juuli on väga hea aeg reisimi-
seks. Silmaringi avardades õpid 
palju ning võid tutvuda inimes-
tega, kelle mõttemaailma avas-
tamine sulle väga olulisi teadmi-
si juurde annab. Võid sattuda oo-
tamatutesse olukordadesse, mis 
su julguse ja taiplikkuse proovile 
panevad. Ehk on võimalik ka uusi 
koostöö- või sõprussuhteid aren-
dada. Infot jõuab sinuni hästi pal-
ju, tähtis on enda jaoks oluline väl-
ja selekteerida

Ambur
22. november – 21. detsember
Juunis sulle tundub, et häid plaa-
ne on palju, ainult et teiste inimes-
te käitumine segab nende elluvii-
mist. Proovi isiklikud ja töised suh-
ted lahus hoida. Pinged, mis aval-
duvad töises suhtluses vastassoo-
ga, kanduvad kuidagipidi üle ko-
dusesse ellu. Kipud kergesti kan-
natust kaotama. On hea aeg kodus 
uuenduste tegemiseks, aga ka kin-
nisvaratehinguteks. Kui sul on ka-
vas midagi müüa, siis pane kuulu-
tused veebi üles!

Juulis vajad inimesi enda ümber 
nagu õhku, on seltskondliku suht-
lemise ja huvitavate mõttevahe-
tuste periood. Aeg toob põnevaid 
vestlusi nii sõprade kui mõttekaas-
lastega. Võimalik, et tegutsed sel-
le nimel, et ühiste ideede eest või-
delda ning mingi organisatsiooni 
tegevust korraldada. Üks teema, 
mida praegu vältima peaksid, on 
sõpradega ühise äri edendamine 
või neile raha laenamine. Raha-
teema ajab kiirelt tülli.

Kaljukits
22. detsember – 19. jaanuar
Juunikuu võib alata küllaltki pin-
geliselt, eriti pillub sädemeid su-
hetes kaasinimestega. Töös võib 
tekkida takistusi või pidurdavad 
protsessi inimesed, kellega sul tu-
leb koostööd teha. Kuu teisel poo-
lel võtavad maad romantilised 
või nostalgilised meeleolud. Võid 
igatseda kellegi järele, kes on kau-
geks jäänud. Soovitatav on unis-
tuste maailmast välja tulla, et siin 
ja praegu olulisi asju korda saata.

Suurema osa juulikuust on tähe-
lepanu keskmes armusuhted, ent 
harmooniat on raske saavutada. 
Tekkida võib vastuolusid, välja löö-
vad varem käärinud pinged. Või-
malik on tülitsemine kalli inime-
sega – kas tahab tema või tahad si-
na suu puhtaks öelda. Selline „pau-
gutamine“ võib õhu puhtamaks ja 
asjad selgemaks teha, kui pärast 
kenasti leppida suudate. Sinu üles-
anne on kannatust varuda ja suht-
lusoskusi lihvida.

Veevalaja
20. jaanuar – 18. veebruar
Juunis võta aega ennekõike ise-
enda jaoks! Eelkõige kuu esimene 
pool sobib loominguliste hobidega 
tegelemiseks, vaimsete ja müstilis-
te teemade uurimiseks ja sisemise 
harmoonia loomiseks. See on suu-
repärane ajajärk aktiivseks puh-
kuseks. Elujõudu, julgust ja tahet 
oma eesmärkide poole püüdle-
misel annab sulle enda sisemis-
te ressursside tunnetamine, ehe-
dus, mängulisus, elurõõm ja flirt.

Juulis ole tähelepanelik - sinu 
kõrvu võib ulatuda põnevat infot. 
Raamatutes ja internetis tuhlates 
on infot aga ülekülluses, sealt on 
raske õiget teeotsa kätte leida. Pi-
gem võiksid palju inimestega su-
helda, esitada küsimusi, mis sul-
le huvi võivad pakkuda – vastu-
sed tulevad ootamatult lihtsalt. 
Samas võib mõne kaaslase käitu-
mine sind üsna närviliseks muu-
ta. Põhjus selleks ei pruugi peitu-
da praeguses hetkes, see võib olla 
seotud mineviku läbielamistega.

Kalad
19. veebruar – 20. märts
Juuni sobib ümberkorraldusteks 
koduses elus, remonditööde tege-
miseks ning katkiste asjade paran-
damiseks. Eriti hästi sujub vane-
ma põlvkonna sugulastega suht-
lemine. Ei maksa liig iseteadlik ol-
la, kuula elukogenumate nõuan-
deid. Seisud on soodsad ka suhe-
te vallas. Tutvused tekivad äkitselt 
ja ootamatutes olukordades, suh-
ted arenevad oodatust kiiremini. 
Naudi seda, ent ära hetketuju ajel 
otsusta kellegagi kokku kolida või 
suisa abielluda!

Juulis pole mõtet alustada uusi as-
ju enne, kui vanad otsad on kokku 
sõlmimata. Ehkki võid tunda suurt 
vajadust tööasjus ümberkorraldusi 
teha või koostööpartnereid vaheta-
da, heida enne konkreetsete sam-
mude tegemist pilk minevikku. Va-
rem omandatud teadmised ja saa-
dud kogemused on suureks abiks. 
Samuti on oluline õige ajastus. En-
ne teise inimesega olulise vestluse 
alustamist tee kindlaks, kas ta on 
selleks sobivas meeleolus.

JUUNI-JUULI HOROSKOOP

Koostanud astroloog Maria Angel 

Armsad mustamäelased!
Ka soojadel suvepäevadel juunis ootab 
Päevakeskus mustamäelasi juuksurisse, 
maniküüri, pediküüri massaaži. 

Samuti pakume sooja lõunat ja lu-
gemiseks värskeid ajalehti ja ajakirju. 

Huviringid on läinud suvepuhkuse-
le ja paljud sõidavad meiega suvesõite. 
Enamus sõite on välja müüdud, aga alati 
tasub ennast panna ootejärjekorda. Kui 

teid midagi huvitab, siis astuge julgelt 
läbi Ehitajate tee 82 ning ja räägime. 

Täpsemat infot meie teenuste koh-
ta saate küsida tel. 6536205, 6532723, 
53061005.

Mustamäe Päevakeskus on puhku-
sel 04.07 – 08.08.

Olge terved ja rõõmsad! Kaunist suve!
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 on juunis külastajatele avatud Kristiine suvi ootab Mustamäe elanikke Löwenruh’sse külla! 

Jaanus Riibe, 
Kristiine linnaosa 
vanem

Käes on suvi ning enamikul meist ees 
puhkuste ja koolivaheaegade periood. 
Saame oma vabad päevad sisustada va-
heldumisi, maal roheluses toimetades 
ning linnas üritustel seigeldes. Kind-
lasti olete kuulnud, et Kristiine linna-
osas on palju võrratuid parke ja kogu-
konnaaedu. 

Paljudes neist toimub ka sel suvel 
vahvaid üritusi, lilleõitemeres ja keset 
linnas pesitsevate lindude laulu kes-
kel. Et siis sügise saabudes saaks suve 
meenutades oodata juba järgmist, sest 
polnud ei liiga kuum ega liiga külm, 
vaid hoopis tõeliselt põnev ning ha-
riv. Kristiine ürituste suveprogramm 
2022 pakub kõigile tallinlastele tasu-

ta suurel hulgal võrratuid kontserte, 
etendusi ja spordiüritusi.

Kasutaksin võimalust kutsuda teid 
osa võtma võrratute ürituste sarjast, 
mis Kristiine linnaosal on käesolevaks 
suveks planeeritud Löwenruh’ ajaloo-
lises, rohelises pargis. 

Suvi on alati olnud Kristiine linna-
osa jaoks eriline aeg, kus kokku viiak-
se inimesed, kes hindavad rohelust, 
maitseid, muusikat ja kultuuri, ning 
kui võimalik - siis seda kõike linnasü-
dames. 

Kristiine linnaosa pargid ja teed on 
korda tehtud, ning planeeritud on in-
vesteeringuid, mis muudavad linnaosa 
veelgi jalakäija- ja rattasõbralikumaks. 
Ka sündmustele avatumaks. 

Juba 22. juunil algusega kell 19 
esineb Löwenruh’ pargis ansam-
bel Sunlight. Nii on Löwenruh’ par-
gis kontserdid igal kolmapäeval kell 
seitse. Saage tuttavaks ka ansamb-
liga Tants & Trall, Kangelased ning 

nautige õhtupäikeses Heino Tartes 
ja Sõbrad’ meloodiaid. Code One & 
Merike Susi toovad teieni vanad hitid 
uues kuues. Augustikuus saab mekki-
da koduseid maitseid hoovikohviku-
te päeval ning kuulata võrratut Nele 
Liis Vaiksood ja ansambel Horoskoo-
pi koos esinemas. 

Tulemas on ka hulganisti tähen-
dusrikkaid päevi, kus väiksemaid lin-
nakülalisi ootab lastehommikute sa-
ri. Kristiines toimuvatest suurematest 
ja väiksematest suvesündmustest on 
minu lemmik kindlasti suvesimman. 
Kui nende kõrvalt jõudu üle jääb, siis 
ootame kõiki ka tasuta välitreenin-
gutele Löwenruh’ parki igal kolma-
päeval algusega kell 12.00. Oodatud 
on kõik huvilised! Kohtumispaik lõ-
vi juures!

Ürituste kava on saadaval meie 
linnaosa Facebooki lehel ja kodule-
hel www.tallinn.ee/kristiine. Suviste 
kohtumisteni! 
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Lahendus saatke hiljemalt 24. juuliks aadressile mustamaeleht@tallinnlv.ee või postiga 
Mustamäe ajaleht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Vastused lähevad taas loosirattasse 
üllatust püüdma. Maikuu ristsõna vastus oli: emaarmastus on kõigi armastuste ema.

Austatud Ester Killar, Heli Suits, Silvi Kimmel, Veera Mahk ja Ethel Murmann!  
Auhinnad ootavad Teid Mustamäe Linnaosa Valitsuses (E.Vilde tee 118)  

administraatori juures alates 20. juunist. 
Palju õnne!

Õnne, rõõmu ja tervist!
Elli Seppadeus 02.06.1927 
Niina Milkova 03.06.1928 
Zinaida Belyuskina 03.06.1930 
Antonina Ševtšenko 04.06.1922 
Hulda Koppel 04.06.1928 
Rozalia Pekarevskaja 04.06.1930 
Valentina Khrisanfova 
05.06.1929 
Vello-Viido Vahtra 05.06.1930 
Helju Arengu 05.06.1932 
Silfred-Uno Leesmann 
06.06.1930 
Pavel Rim 06.06.1931 
Maria Kaplun 07.06.1923 
Alexandra Zhuravleva 
07.06.1927 
Grigori Zilber 08.06.1926 
Lilia Seppama 08.06.1927 
Silvi Allik 08.06.1928 
Malle Palm 08.06.1932 
Laine-Marie Lundre 09.06.1926 
Vladimir Odrus 09.06.1932 
Aleksandra Saame 09.06.1932 
Voldemar Arnhold 10.06.1930 
Vaike-Maria Maamägi 
10.06.1932 
Armilde Juga 11.06.1931 
Lidia-Rosalie Pihu 12.06.1928 
Õie Peets 12.06.1929 

Aino-Õilme Sepp 12.06.1929 
Alla Nikuradze 12.06.1930 
Luule-Marie Pranno 12.06.1930 
Elmerise Sõber 12.06.1931 
Salme Polakes 13.06.1925 
Amanda Laansalu 13.06.1930 
Kalju Meltsas 13.06.1931 
Eha-Elviine Laur 14.06.1924 
Olga Malinina 15.06.1923 
Lilian Luik 15.06.1926 
Nikolay Pravdivtsev 15.06.1928 
Aune-Vaike Kuuskmäe 
15.06.1929 
Astrid Niin 16.06.1924 
Antonina Volkova 16.06.1927 
Niina Tkatšuk 16.06.1930 
Hilda Kalm 16.06.1932 
Olinde Meus 17.06.1925 
Marge Juurma 17.06.1932 
Valentina Golub 17.06.1932 
Johannes Soeson 17.06.1932 
Anastasia Ivanova 18.06.1927 
Vera Morozova 18.06.1928 
Helvi Kallaste 19.06.1931 
Jekaterina Loskutova 19.06.1932 
Salme Tetsmann 20.06.1929 
Antonina Dergacheva 
20.06.1929 
Alexey Khromov 20.06.1930 

Ester Killar 21.06.1932 
Margit Sarv 22.06.1928 
Virene Lipp 22.06.1929 
Ljudmilla Jerohhina 22.06.1930 
Õie-Marina Kiil 22.06.1932 
Evi Aave 23.06.1927 
Elsa Susi 23.06.1932 
Rutti Ollin 23.06.1932 
Liliana Grjunštein 24.06.1932 
Herbert Gailan 25.06.1924 
Signe Väljataga 25.06.1930 
Nina Golova 27.06.1930 
Valentina Popova 28.06.1924 
Paul Lekk 28.06.1931 
Maria Rist 30.06.1927 
Ülo Salm 30.06.1932 
Valve Erik 01.07.1931
Alexander Kozhemyakin 
02.07.1927
Bella Glyukman 02.07.1932
Abram Šubin 03.07.1930
Elena Glebova 04.07.1927
Valentin Kurg 04.07.1928
Loreida Kondratova 04.07.1928
Aino Keskmäe 05.07.1924
Magdaleena Tampõld 05.07.1931
Ellen Riisikamp 05.07.1931
Martin Õunapuu 06.07.1928
Selma Sarapuu 06.07.1931

Aleksandra Verzunova 
07.07.1928
Jelena Fatal 07.07.1932
Valentina Gorskaya 07.07.1932
Zoya Borisenkova 08.07.1930
Olga Konahhina 10.07.1928
Hanja Murumets 10.07.1929
Olimpiada Kruusement 
10.07.1929
Õie Jaagomäe 10.07.1932
Vilma Vaimel 11.07.1929
Olga Kornõšova 11.07.1930
Veera Hnjupa 12.07.1924
Paul Kukk 12.07.1931
Vera Grinkevich 12.07.1932
Mia Kukk 13.07.1931
Linda Viira 13.07.1931
Väino Tanvell 15.07.1931
Olga Fomkina 15.07.1932
Nina Gavrish 15.07.1932
Vennis Järvet 16.07.1931
Hilja-Vilhelmine Õispuu 
17.07.1927
Lidia Rezepova 17.07.1930
Ellen-Iris Laigna 17.07.1931
Astra-Dagmar Lukk 19.07.1922
Ilmar Vagur 19.07.1929
Margarita Tõntareva  
19.07.1932

Helve Õun 19.07.1932
Edith Sobolev 21.07.1926
Virve Türberg 21.07.1929
Maria Kryukovskaya 21.07.1932
Zinaida Levitskaja 22.07.1932
Maria Fjodorova 22.07.1932
Mihhail Gelb 23.07.1929
Konstantin Guljanitski 
23.07.1930
Niina Nellis 24.07.1929
Heldi Tamm 24.07.1931
Vladimir Kurakin 25.07.1932
Vello Ilves 25.07.1932
Maria Zimina 25.07.1932
Lola Vari 26.07.1929
Meida Pagi 26.07.1930
Ines Prunsvelt 27.07.1931
Hillar Saare 27.07.1931
Valentina Kuvšinova 28.07.1926
Victor Razmochaev 29.07.1932
Endel Vahter 29.07.1932
Armilda Kutsar 29.07.1932
Ljubov Toršina 30.07.1931
Endel Risthein 31.07.1926
Meeta Sunni 31.07.1927
Elvi Kerner 31.07.1929
Nikolai Jeremejev 31.07.1930
Väino Pallum 31.07.1931
Juta Niido 31.07.1931

Palju õnne!
Mais sündis Mustamäele 
24 tüdrukut ja 24 poissi! 
Õnnitleme väikesi 
mustamäelasi, nende 
vanemaid ja lähedasi! 
Olge terved ja hoitud!

Mustamäe Linnaosa  
Valitsus
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Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib 
olla remonti vajav. Helista 58106909

Ostan kasutuseta jäänud igas seisukorras sõi-
dukeid, võtan arvelt maha .tel 53654085  skam-
pus@online.com

Ostan vanu postkaarte ja rinnamärke. Tel. 
5011628

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute pai-
galdus Lamekatuste värvimine. 58508713

Santehnik-elektrik. 5011413 

Ostan garaažiboksi Mustamäel. Tel: 545 
11053

Ostan garaaži, võib vajada remonti 56693386

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüü-
gihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, ri-
ketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või 56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee

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

Kodukoristusteenus auruga. Keemiavabalt 
kõik pinnad puhtaks. 514 68 15

SOODNE JA KVALITEETNE MAALRI JA VII-
MISTLUSTÖÖ KORTERITES KOGENUD 
MEISTRILT 53660612

Soovin osta 2-3 toalist remonti vajavat korte-
rit. Helistage: 5349 1403 Mart

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kus-
tutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel. 58238310

SANTEHNILISED JA ELEKTRITÖÖD. 
58201968

Muru niitmine, trimmerdamine, heki lõikus, 
okste äravedu , heina purustamine, kruntide 
korrastus 5897 7133

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

Tõlketeenus filoloogilt eest-vene-eesti, tel 
5251487

Müüa privaatne kinnistu (1948m2) Rae vallas 
Patikal otse omanikult, 58341160

EKT Teed OÜ võtab tööle tänavahoolduse 
traktoriste, autojuhte, niitjaid ja haljastustöö-
lisi. Tööpiirkond Tallinn, Keila, Saku, Rae vald. 
Helistada telefonil 51 018 03 Reimo Karu.

Viin ära vanaraua 55670479

5196 0485         mustikas@abakhan.ee

Võta meiega ühendust!

KLIENDITEENINDAJA

Mustika keskuse ABAKHAN kutsub tööle!

VAHETUSEVANEM

Mustamäe keskus, Karjavälja 4, Tallinn

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

                            
LAAGRI VÄIKE PÄIKE  

otsib oma päikselisse perre  
täiskoormusega: 

LAPSEHOIDJAT 
Otsime ka asendustöötajaid, kes on valmis  

erinevates Väikese Päikese üksustes abistama.

Huvi korral saada oma CV  
hiljemalt 01.07.2022: 

 
personal@lasteklubi.ee 

502 4931  

www.väikepäike.ee

Väike Päike Laagri Lastehoid 
Seljaku põik 6 

Meie juurde pääseb ka ühistranspordiga.



20. juuni 2022 15Mustamäe reklaam

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.

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 
 

Töö kirjeldus:
- aitab luua hooliva ning arendava 

kasvukeskkonna
- aitab ja toetab last toimingutes, millega 

laps ise toime ei tule

Ootused kandidaadile:
- tööle asumisel kehtiv tervisetõend
- oskus lastega kontakti luua
- eelnev kogemus lastega töös
- kannatlikkus ja usaldusväärsus

Pakume:
- töötasu kuni 1200 eurot brutotasu
- kaks korda aastas ühisüritusi
- sõbralikku ja meeldivat kollektiivi
- majutuse pakkumist
- transpordikulude kompenseerimist

Piirkond, kuhu tugiisikuid otsime: Harku vald
Ootame Teie CV-d aadressile personal@estodiac.eu

Lisainfo telefonil: 5351 5057

TULE MEILE TÖÖLE! 

ERIVAJADUSEGA LASTE TUGIISIKUKS!

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

Tänassilma Tootmisköök otsib oma meeskonda uut liiget: 

KOKK
Peamised tööülesanded:    
  Toodete valmistamine vastavalt retseptile ja 

tööjuhendile
  Toorainete kvaliteedi ja koguste kontroll
  Toidu kvaliteedi tagamine ja organoleptiline 

hindamine

Ootused kandidaadile:
  Töökogemus koka ametikohal, min. 1 aasta
  Köögiseadmete (katlad, ahjud, segajad) kasu-

tamise oskus
  Kohusetundlikkus ja täpsus
  Eesti keele valdamine suhtlustasandil

Ettevõte pakub omalt poolt:
  Tööd graafiku alusel, 4 p nädalas 
  Püsivat töökohta usaldusväärses ettevõttes
  Töö kvaliteedist sõltuvat isiklikku lisatasu
  Bussitransporti töökohale
  Soodustusi ettevõtte toodete ostmisel
  Sooja lõunasööki 
  Väljaõpe ja juhendamine kohapeal

Kandideerimiseks palun saatke oma CV:  
lauri.liipa@compass-group-fs.com, Tel: 5023215

Valmistame restoranidele ja toitlustajatele maitsvaid lõunatoidu komponente ja kondiitritooteid.

Suvi on meeldivate ja õdusate 
kohtumiste aeg. „Sõprus kohvik“ 
ja „Männi kohvik“ ootavad alati 
hea meelega külla oma vanu ja 

uusi sõpru. 
Meie juures saate nautida maitsvat 
toitu, mõnusat õhkkonda, kaunist 

vaadet loodusele ja sõbralikku 
teenindust.

Meil on suur kogemus pere- ja 
seltskonnaürituste läbiviimisel. 

Saate alati meie kohvikutes laua ette 
broneerida ning meie maitsvaid toite 

koju tellida. 
Rohkem infot leiate meie 

kodulehtedel!

SÕPRUS KOHVIK
Sõpruse pst 195

T: +372 5660 5666
www.sopruskohvik.ee

MÄNNI KOHVIK
Keskuse 5a

T: +372 5660 5556
www.mannikohvik.ee

Leiate meid ka BOLT ja WOLT 
tellimiskeskkondadest.


