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koos saunakompleksiga. Direktori sõ-
nul on kooli aulas Tallinna üks pare-
maid valgus- ja helisüsteeme koos esit-
lusekraani ja projektoriga. Rääkimata 
arvutitest, mida jagub nii igale õpeta-
jale kui ka klassiruumidesse. Koolima-
jas toimuvat jälgib 33 turvakaamerat 
ja uksel tervitab turvamees. 

Kooli juubelipidu oli 14.veebrua-

Mäletan seda päeva, kui Tal-
linna 4. Keskkool sai uue 
maja Tallinnas Nõmme 

teel. Olin siis juba II klassi poiss ja 
pikad jalgsimatkad endisesse koo-
li Koidu tänaval ununesid kiires-
ti. Tüüpprojekti järgi ehitatud uues 
koolimajas alustati õppetööga 1963. 
aastal ja nii kuni saatusliku päevani 
2006. aastal, mil langetati otsus koo-
limaja kapitaalremondi kasuks. Oli 
ka viimane aeg.

„Teate, see maja oli nagu kevadi-
ne õun – väljast säras, aga seest oli 
mäda. Ehitajad kurtsid, et mõned põ-
randad ja vahelaed olid täiesti läbi ja 
seinad seisid „ausõna peal” püsti,” 
kirjeldab kooli direktor Tiina Pall ma-
ja remondieelset seisu.

Juubeliks uus ja 
mahukam koolimaja
Tänu tihedale koostööle Tallinna Lin-
na haridusameti, ehitaja, kooli juht-
konna ning kooli hoolekogu vahel 
õnnestus projekti viia sisse mitmeid 

Kristiine Gümnaasium 90

Uudis

Väike-Õismäe 
nimeks saab Õismäe

Probleem

Linnaosad peavad 
alles jääma!

KATRINA SOKK

Sel õppeaastal tähistab 
vastrenoveeritud Kristiine 
Gümnaasium oma 90. 
tegutsemisaastat. Kool vajas 
renoveerimist juba ammu 
ning lõpuks saab koolipere 
nautida kaasajastatud õpi-
keskkonda.

Haabersti: 
me armastame 
oma linnaosa

Haabersti linnaosa hal-
duskogu ei toeta Tallin-
na linnaosade kaota-

mist ning pooldab, et linnaela-
nike seas viidaks läbi linnaela-
nikele arusaadavalt sõnastatud 
küsitlus.

Heakord võib kannatada
Veebruari keskel otsustas kokku 
tulnud Haabersti linnaosa hal-
duskogu mitte toetada Keskera-
konna poolt Tallinna linnavoli-
kogus sisse antud Tallinna linna-
osade kaotamise eelnõu. Haldus-
kogu liikme Taavi Rõivase sõnul 
on Haabersti elanike selge sig-
naal eelnõu autoritele, et nad ar-
mastavad oma linnaosa ega soo-
vi selle kaotamist.

Rõivase sõnul ei saa kuidagi 
nõustuda kiirplaaniga väljakuju-
nenud linnaosade hävitamiseks. 
„Linnaosade kaotamine halven-
dab elanike jaoks nii heakorda 
kui ka muid olmeküsimusi,” üt-
les Rõivas. „Ühtegi veenvat argu-
menti linnaosade kaotamise poolt 
ei ole välja käidud,” lisas ta. 

Rahvaküsitlus 
pole lahendus
Haabersti halduskogus tehti ka 
ettepanek korraldada Tallinna 
elanikele rahvahääletus, mille 
küsimus peaks olema võimali-
kult lihtne ja arusaadav ehk siis 
tuleks küsida otse, kas inimesed 
on linnaosade poolt või vastu. 
„Halduskogu liikmed avaldasid 
kartust, et elanike jaoks peami-
ne küsimus peidetakse referen-
dumil belletristika varju,“ vahen-
dab Taavi Rõivas halduskogu liik-
mete arvamust.

Turu-uuringute ASi jaanuaris 
tehtud küsitluse järgi toetab Tal-
linna elanikest linnaosade alles-
jätmist 57% ning vastu on 13%, 
Haaberstis toetab linnaosa alles-
jäämist 58% ning vastu on 4%.

Roland Tokko

täiendusi ja parandusi ning lõpptu-
lemusega võib täna, kooli 90. juube-
liaastal, olla rahul.

Ümberehituste käigus sai kool juur-
de 560 ruutmeetrit pinda. Aula katuse 
kergitamisega tekkis endise lasketiiru 
asemele 56 kohaga auditoorium ja veel 
üks arvutiklass. Oma koha on majas 
leidnud kodundusklass ning jõusaal 

ril, millest osavõtnud võisid veendu-
da oma silmaga, et Kristiine Güm-
naasium on nagu uuesti sündinud ja 
pakub rõõmu nii õpilastele kui ka 
õpetajatele. Sellel õppeaastal on seal 
tarkust taga nõudmas 633 õpilast ja 
sügisel esimesse klassi tulevatest las-
test on juba komplekteeritud kaks 
klassi kolmest.

Kaks Ristiku tänava bussipeatust saavad ootekoja

„Juba aastaid pean ma igal 
tööpäeva hommikul oota-
ma bussi lageda taeva all. 

Sellest aastast peab külmetama ja 
ligunema ka minu kesklinna koo-
li õppima läinud poeg. Kaua võib?!“ 
kurtis oma muret viimases lootuses 
meie ajalehe toimetusse helistanud 
proua. Juttu oli Ristiku tänaval kesk-
linna sõidusuunal paiknevast Tellis-
kivi bussipeatusest. 

„Läksin samal päeval kohale. Möö-
da Ristiku tänavat jalutades panin tä-
hele, et seal on kokku kuus bussipea-

tust ja vaid kahel neist on ootekojad,“ 
selgitas küsimust uurima asunud põh-
ja-tallinlane Katja Ljubobratets. Pa-
rim, mida ta sai kohe teha, oli arupä-
rimise saatmine vastavale abilinna-

KATRINA SOKK
kõik ühistranspordipeatused oote-
kodasid. „Samas kirjas lubas abilin-
napea varustada ootekojaga Ristiku 
tänaval linnast väljuval sõidusuunal 
paikneva Maisi bussipeatuse veel sel 
aastal,“ rõõmustas Ljubobratets. „Kas-
või ajutise lahenduse lubas abilinna-
pea välja töötada ka Ristiku tänaval 
kesklinna sõidusuunal paikneva Tel-
liskivi bussipeatuse jaoks.“

Abilinnapea sõnul pole Härjapea 
peatustesse võimalik paigaldada ise-
gi kitsaid ilma külgseinteta ooteko-
dasid, kuna sealsed kõnniteed on vaid 
2,2 m laiad ja nendega piirnevad era-
omandis olevad krundid.

„Loodan siiralt, et abilinnapea 
peab oma sõna,“ ütles Katja Ljubo-
bratets lõpetuseks.

  Martin Tahvonen

peale Jaanus Mutlile. Seda ta tegigi. 
Paar nädalat hiljem sai Ljubobra-

tets abilinnapealt kirjaliku vastuse, 
milles too nõustus, et arvestades Ees-
ti klimaatilisi tingimusi, vajavad pea 

Sel aastal paigaldatakse Ristiku 
tänaval linnast väljuval sõidusuunal 
paiknevasse Maisi ja kesklinna 
sõidusuunal paiknevasse Telliskivi 
bussipeatustesse ootekojad.  

Sel aastal 
paigaldatak-
se Telliskivi ja 
Maisi peatus-
tesse oote-
kojad.

Mart Aare,
Kristiine Gümnaasiumi 
1973. aasta lõpetaja, 
kooli hoolekogu liige

Taavi Rõivas

KATRINA SOKK
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Juhtkiri

Haabersti linnaosa halduskogu 
ettepanekul muudetakse varem 
Väike-Õismäe nime kandnud ala 
Õismäeks ning Vabaõhumuuseumi 
vastas asuv piirkond nimetatakse 
Vana-Õismäeks.

Vähesed Haabersti elanikud 
teavad, et Õismäe elurajooni 
ametlik nimi on Väike-Õis-

mäe. Ajalooliselt kavandati praegu-
se Pikaliiva asumi piirkonda (BMW 
keskuse ümbrusesse) ka Suur-Õis-
mäe rajamist. Õismäe-nimeline 
piirkond asub aga hoopistükkis Va-
baõhumuuseumi värava vastas. 

Haabersti linnaosa halduskogu te-
gi ettepaneku asumite nimed ära 

Kristiine ja Haabersti 
linnaosadesse uued torud
Kahes Tallinna linnaosas 
rajatakse mitu kilomeetrit 
uusi kanalisatsiooni- ja 
sadeveetorustikke.

2009. aastal rajatakse Kristii-
ne linnaosas 1551 meetrit reo-
veekanalisatsiooni ja sademe-

tevee rajatisi. Reoveekanalisatsioon 
ehitatakse Alajaama tn 4 – Järve tn 
32, Mehaanika tn 3 kanali, Vindi tn 
20 ja Käo tn 72 juurde. Nõmme tee 
rekonstrueerimise käigus rajatakse 
sademetevee kanalisatsioon lõigul 

Linnu tee – Tüve tn, niisamuti ehi-
tatakse kanalisatsioon välja Kajaka 
tn – Linnu tee vahele. „Nõmme tee 
välja ehitamise käigus rajatav ka-
nalisatsioon Linnu teest Tüve täna-
vani on mahukaim töö 2009. aas-
tal Kristiine linnaosas,” ütles linna-
volikogu liige Remo Holsmer „Üldi-
ne kanaliseerimine peaks linnas kii-
remini liikuma, kahjuks ei ole linna-
valitsus seda endale prioriteediks 
seadnud. Ei ole normaalne, et aas-
tal 2009 on Tallinna linnas majapi-
damisi, kus puudub tsentraalne ka-

Õismäe nimi muutub suupärasemaks.

Väike-Õismäe nimeks saab Õismäe
muuta – Väike-Õismäe nimeks saab 
lihtsalt Õismäe ning Vabaõhumuu-
seumi vastas asuv piirkond nimeta-
takse Vana-Õismäeks. 

Halduskogu liikme ning üle 16 aas-
ta Õismäel elanud Taavi Rõivase sõ-
nul soovitakse piirkondade nimed 
muuta suupärasemaks ja harjumus-
pärase kõnepruugiga kooskõlas ole-
vaks: „Mäletan lapsepõlvest, et too-
na oli Väike-Õismäe nimi rohkem ka-
sutusel, praegu ütlevad kõik lihtsalt 
Õismäe,” kinnitab Taavi Rõivas ning 
lisab, et nimemuutus on ainult posi-
tiivne.

Martin Tahvonen

nalisatsioon,” lisas Holsmer.
Tallinna linnavolikogu kinnitas 

veevarustuse, reoveekanalisatsiooni 
ja sademetevee rajatiste väljaehita-
mise kava 2009. ja 2010. aastaks. Eel-
misel aastal ehitati Tallinnas välja vee-
rajatisi 10 468 m, reoveekanalisatsioo-
ni rajatisi 40 616 m ja sademetevee 
rajatisi 20 677 m. Kokku rajati vee- ja 
kanalisatsioonirajatisi 71 761 m.

Haabersti halduskogu liikme Taa-
vi Rõivase sõnul on Haabrestis val-
dav osa Veskimetsa piirkonnast ka-
nalisatsiooniga liidetud: „Veskimet-

sa elanikud ootasid kanalisatsiooni 
kokku üle kümne aasta.“

Haaberstis jääb kanalisatsioonita 
piirkondi veel Kakumäe poolsaarele ja 
selle ümbrusesse. Rõivase sõnul on ka-
nalisatsiooni rajamine Kakumäele ja 
Vana-Õismäele kavandatud 2010. aas-
taks: „Vana-Rannamõisa tee, Tanuma 
tänav, Lõuka ja Tuleraua tänav, Tuleki-
vi tee, Vabaõhumuuseumi tee, Kätki, 
Taela ja Lee tänavad. Kokku rajatakse 
uut torustikku üle 5 kilomeetri jagu.“

Kadri Penjam

Kristiines ja Haaberstis kanaliseeritakse sel aastal mitu tänavat.

SCANPIX

SCANPIX

Rünnak 
linnaosadele 
näitab 
hoolimatust

Plaan Tallinna linnaosad 
likvideerida on loogili-
ne jätk murelikukstege-

vale sündmustereale, mis vii-
mastel aastatel pealinnas toi-
munud. Lagunevad tänavad, 
sahkerdused munitsipaalpin-
dadega, majanduskriisi kiuste 
üha rohkem raha neelav pro-
pagandamasin. Vägisi tun-
dub, et linnavalitsus töötab 
vaid ühe eesmärgiga: linlased 
tasalülitada ning muuta Tal-
linn näotuks ja vormituks hal-
liks suurlinnaks ning see on 
kantud samadest mõttemalli-
dest, mille alusel kunagi ehi-
tati Lasnamäe täis üksteise-
ga äravahetamiseni sarnaseid 
karpmaju.

Linnaosadel 
on oma nägu
Kui Tallinnast moodustub üks 
konglomeraat, siis ei ole sugu-
gi kindel, et väiksemate linna-
osade esindajaid üldse voliko-
gusse pääseb. See aga tähen-
dab, et paljude piirkondade 
areng võib jääda kängu kuna 
volikogu enamuse moodusta-
vad inimesed, kes seisavad loo-
mulikult vaid nende linnaosa-
de eest, kus valijaid kõige roh-
kem. Ometi väärivad tähelepa-
nu ja toetust nii lumerookimis-
vajadus Nõmme väikestel tä-
navatel, Pirita pargid ja laste-
mänguväljakud, Kalamaja bus-
siootepaviljonid ja veel paljud 
muud asjad, mis Suur-Tallinna 
Vabaduse väljaku äärsest lin-
navalitsusemajast pisiasjade-
na võivad tunduda.

Kamandamist 
asendagu koostöö
Kõikidel Tallinna linnaosadel 
on oma nägu, seda eripalgeli-
sust tuleb säilitada, arendada 
ja toetada, aga mitte ühe mõõ-
dupuu järgi siledaks vormida. 
Tallinna Teataja on veendu-
nud, et tublide linlaste abiga 
jäävad linnaosad alles ning mõ-
te nende likvideerimisest kaob 
häbiga linnavalitsuse kabinet-
tidesse, kust see inimesi kolli-
tama imbus. Nendel, kes selle 
mõtte väljatoojateks olid, ta-
suks aga meenutada, millisest 
Tallinna linnaosast nad ise pä-
rit on ja kuidas nad kodukoha 
tuleviku kujundamisel kaasa 
löövad. 

Lõpetuseks siiski midagi po-
sitiivset ka. Mõte laiemast koos-
tööst ja võib-olla isegi ühine-
misest lähivaldadega ei ole üld-
segi paha. Seda enam, et pea-
linnaga on suur hulk nende ela-
nikke nagunii seotud. Koostöö 
ja ühise tuleviku kavandamine 
peab aga toimuma vastastiku-
se respektiga, mitte buldoose-
rimeetodil.
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GSM valve – edukas 
ja innovatiivne 
Samal ajal kui enamus ettevõtja-
test kaebab kehvade käibenumb-
rite üle, ei saa juhtmevabu valve-
süsteeme pakkuvad ettevõtted 
küll selle üle nuriseda. 

Seoses tihti meedias kajastuvate 
spekulatsioonidega võimaliku kuri-
tegevuse kasvu suhtes lähitulevikus 
on hakanud inimesed oma varasid 
varustama valvesüsteemidega, mis 
ei ole seotud turvafirmadega.

Turvateenuseid on vabal turul pa-
kutud legaalselt alates sellest ajast, 
kui taasiseseisvunud Eesti Vabariik 
koos vaba turu printsiipidega tekkis. 
Hiljem on ühiskonnas väga hästi 
vastu võetud naabrivalve. 

Täna on võimalik ilma turvafirma 
teenuseid tarbimata paigaldada 
oma koju GSM-mobiilside süstee-
mil baseeruv koduvalve, mis annab 
häire otse mobiiltelefonile. Tihti on 
olnud olukordi, kus turvatöötajad ei 
jõua nii kiiresti, kui oleks vaja. Seda 
teenust kasutades on kliendil häire 
korral võimalik ise otsustada, kas 
kutsuda turvafirma, politsei või ise 
kohale sõita.

Martin Kukk 

„Me kõik soovime, et 
meie tänavad oleksid 
puhtad ja korras, et 

meie linnaosa hoitaks ja arendataks 
edasi. Just seetõttu kutsume inime-
si ülesse oma linnaosa allesjäämi-
se eest välja astuma ja mitte nõus-
tuma keskerakondliku linnavalitsu-
se plaaniga kaotada linnaosad Tal-
linnas,” põhjendas kampaania alus-

tamist Tallinna volikogu reformiera-
kondlaste juht Remo Holsmer.

„Linnaosad on erinevad ja seetõt-
tu ei saa Kristiine probleemidele lä-
heneda samamoodi nagu Lasnamäe 
omadele. Pärast linnaosade kaota-
mist kaob kindlus, et just sinu linna-
osas elav ja sealseid probleeme tun-
dev inimene linnajuhtide hulka jõuab,” 
ütles Holsmer.

„Veebruari keskpaigas jõudsid kõi-
gi tallinlaste postkasti kirjad, kus kut-
suti ülesse avaldama toetust linna-
osade säilitamiseks,” lausus Holsmer. 
„Loodame saada elanikelt aktiivset 
tagasisidet.“

„12. veebruaril toimunud linna-
volikogu istungil ei suutnud voliko-
gu esimees Toomas Vitsut tuua ühte-
gi veenvat põhjendust linnaosade 
kaotamiseks,“ sõnas Holsmer. „Ei ole 
mingit analüüsi, mis ütleks, mis lä-

Tunnel Tallinna ja Helsingi vahel 
võib paarikümne aasta pärast 
reaalsuseks saada.  

Kui Rootsit ja Taanit ühen-
dav sild üheksa aastat taga-
si liikluseks avati, ennusta-

sid pea kõik, et kiire ja mugav kahe 
riigi vaheline ühendus toob mõle-
mal pool kaasa suuri muutusi. See 
sild ei olnud lihtsalt mõnus liik-
lemisviis autoga reisijatele, vaid 
muutis oluliselt avaramaks väga 
paljude inimeste töövõimalused 
ja liitis kaks piirkonda üheks palju 
edukamaks piirkonnaks.

Tunnel on võimalik
Just Malmö ja Kopenhaageni ühen-
dussilda on peetud üheks peami-
seks põhjuseks, miks Malmö piir-
kond on viimasel ajal nii kiiresti are-
nenud. Kadestamisväärne oli selle 
ühenduse ehitamise puhul kiirus. 
1991. aastal ehitada otsustatud sil-
la kallal alustati ehitustöid  neli aas-
tat hiljem,1995. aastal. Viis aastat 
hiljem oli 15 miljardit Eesti krooni 
maksma läinud sild juba valmis.

Tallinnalgi võiks olla võimalus 
sarnase mastaabiga projekti ellu-

viimisel siinsele piirkonnale hoo-
pis uus elu sisse puhuda. Tallinna-
Helsingi ühendusest on räägitud 
juba aastaid. Idee realiseerimine 
ootab aga jõulisemat härjal sarvist 
haaramist. 

Kaks linna liituksid
Tallinnast Riigikogusse valitud Keit 
Pentus ütleb, et Tallinna-Helsingi 
tunneliühenduse rajamine kõlab 
küll erakordselt mastaapselt, kuid 
oleks kaugemat tulevikku silmas pi-
dades mõlema linna jaoks kõvaks 
tõukejõuks. „Tallinna-Helsingi tun-
nel tooks kindlasti juurde võimalu-
si igapäevaelu tasemel. Ma arvan, 
et kas või näiteks Helsingis koolis-
käimine omandaks hoopis teise var-
jundi, kui sõit teise linna kestaks 
rongiga sama kaua, kui praegu sõit 
Lasnamäelt Balti jaama,” tõi Keit 
Pentus näite. „Aga muidugi on tun-
nelil kindlasti eelkõige suur tähtsus 
kaubavedude puhul ja ka turismi 
mõttes. Mõlema puhul on eeldu-
seks, et lõppjaam pole mitte Tal-
linn, vaid rongiühendus viiks eda-
si Varssavi või Berliinini.”

Kadri Tamme

Järgmine peatus: 
Helsingi südalinn

Reformierakond: me 
armastame linnaosasid
Veebruari alguses algatas 
Keskerakond linnavolikogus 
eelnõu, millega soovitakse 
likvideerida Nõmme, Pirita, 
Kristiine linnaosad ja moo-
dustada nende asemele osa-
konnad. Reformierakond 
alustas veebruari keskel kam-
paaniat, millega soovitakse 
säilitada Tallinna linnaosad.

Keit Pentus soovitab Tallinna tuleviku kavandamisel olla julgem.

heb paremaks inimese jaoks ja kui 
palju maksumaksja raha plaanitava-
te muudatustega kokku hoitakse.“

„Eelnõu üritatakse volikogust lä-
bi suruda robustselt ja rahva arva-
must küsimata,“ lisas Holsmer. Tu-
ru-uuringute ASi selle aasta jaanuar-
iküsitluse järgi ei toeta linnaosade 
kaotamist 90% Nõmme elanikest, 
84% Pirita, 65% Mustamäe, 64% Põh-
ja-Tallinna, 58% Haabersti ja natuke 
alla poole Kristiine elanikest.

Kampaania käigus kannavad re-
formierakondlased salle ja märke, ku-
hu on peale kirjutatud „Ma armastan 
Nõmmet”, „Ma armastan Piritat”, „Ma 
armastan Kristiinet” jne. Oma toe-
tushääle linnaosade säilitamiseks 
saab anda aadressil www.tallinlane.
ee või helistades telefonil 699 9982. 

Martin Kukk
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Kuidas ma loobusin 
oma lapsetoetusest

võiks olla perega, kus on palju lapsi 
ja/või väiksed lapsed. Tuttav arutas 
teemat sotsiaaltöötajaga ja üheskoos 
leidsid mulle sellise inimese, kes ehk 
väikest toetust vajaks. Edasi oli juba 
lihtne – tegin pangas püsikorralduse 
ja nii see käiku läkski. See kõik juh-
tus sügisel.

Miks ma seda tegin? Mind ei huvi-
ta ei avalik tänu ega ka kriitika minu 
teguviisi õigsuse osas. Mina loodan 
salamisi, et sel perel on väikse lisasis-
setuleku üle hea meel ja ehk saab mõ-
ni väike inimene endale korraliku sel-
jakoti või uisud või rahuliku meelega 
klassiga ekskursioonile minna.  

Aasta möödudes loodan saada ta-
gasisidet, kas mu väike panus läks as-
ja ette.

Juta (Tegu on pseudonüümiga, 
toimetusele on kirja 

autori nimi teada)

Mul on kodus kasvamas alla 
aastane tütar ja saan va-
nemahüvitist. Nagu pal-

judel teistel kodus olevatel emadel, 
ei ole minulgi raha ülearu ning poes 
käies võrdlen hindasid, kuid mõis-
tan, et minu jaoks ei ole see 300 
krooni nii suure tähtsusega, kui see 
on mõnes teises peres. Hea meele-
ga loovutan selle raha kellelegi, kes 
seda tõesti vajab. Kahtlesin veel siis-
ki, et teinekord on ühekordne poes 
käik kaugelt üle selle summa – äkki 
on piinlik nii väikse raha pärast ko-
gu tegutsemist ette võtta. 

Otsustasin siiski uurida ja proovi-
da. Endamisi otsustasin, et ilmselt 
maapiirkonnas oleks abi rohkem va-
ja ja võtsin ühendust vallaga, kust on 
pärit minu isa ja rääkisin oma mõt-
test ühele tuttavale volikogu liikme-
le. Minu ainus soov oli, et tegemist 

LUGEJAKIRI
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Vanemahüvitis ja sündide arv

Tallinna volikogu reformierakondlaste juht Remo Holsmer seismas volikogu istungil linnaosade säilimise eest. 

KATRINA SOKK
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Õnnitleme 45. tegutsemis-
aasta täitumise puhul Ehte 
Gümnaasiumi tegusat kooli-
pere ning vilistlasi!

Õnnitleme 70. juubeli 
puhul Haabersti Vene 
Lütseumi tegusat koolipere 
ning vilistlasi!

Puuetega inimestel on lihtne 
soov – saada võrdsed võima-
lused teiste kodanikega. Prae-

gu on puuetega inimeste elustiil sõl-
tumine teistest ja hea tahtmise korral 
on hakkama saamine raskem.

Olen üle kuue aasta olnud Eesti 
Liikumispuudega Inimeste Liidu pre-
sident ja näen arengut. Üha rohkem 
puudega lapsi käib elukohajärgses 
koolis, õpib erinevates kõrgkoolides 
ja omandab korralikke töökohti. Mär-
gatavalt enam on edukaid ja parane-
nud on toimetulek.

Heategevus teleekraanil aitab
Kasvanud on ka heategevus, mille suu-
repäraseks  indikaatoriks  on  ETV ek-
raanil igal aastal toimuv „Jõulutun-
nel“. 2001. aastal annetasid inimesed 
sinna 220 000 krooni ja see tundus 
suur summa. 2002 tõusis summa 263 
000ni, siis 502 000ni ja aastal 2005 üle-
tati miljoni piir, laekus 2,4 miljonit. 
Järgmisel aastal 3,1 miljonit, siis väi-
ke tagasilöök 2,9 miljonit ja 2008 tegi 

Ants Leemets 
Portugalis vestlemas 
mänguasjademuu-
seumi omanikuga.

Puuetega inimesed meie keskel
Meie riigi põhiseadus ütleb, 
et „...lasterikkad perekonnad 
ja puuetega inimesed on riigi 
ja omavalitsuste erilise hoole 
all”. Tegelikkuses see nii ei 
ole ja oma õiguste eest tuleb 
võidelda. 

rekordsummaks 3,4 miljonit. Heate-
gevuse kirkaks näiteks on glamuuri-
saade „Tantsud tähtedega“. Kanal 2 
ekraanil olnud saade kogus kolme aas-
taga 2,5 miljonit krooni ja kogu raha 
läheb puuetega lastele. Tantsusaate 
patrooniks oli Evelin Ilves, kes oma 
sealolekuga andis selge märgi, et hea-
tegevus on auväärne tegevus.

Oma teel puuetega inimesi koha-
tes mõelge sellele, et neil on kübeke 
raskem ja võimalusel aidake neid. 
Hoolimatust esineb sageli ja kujukaks 

näiteks on Vabadussammas. 100 mil-
jonit krooni maksev Vabadussammas 
saab olema uhke ehitis, aga sinna viib 
21 trepiastet. Kaitseministeerium töö 
tellijana ei ole mõelnud sellele, kui-
das saavad ausamba juurde liikumis-
puudega inimesed. 

Uus algus kõigile
Kriisieelarved lõikavad kõiki eluvald-
kondi väga valusalt, kuid lootkem, et 
nõrgemaid ei lööda. Nii nagu juhtus 
sotsiaalministeeriumis toetuste ja pen-

ERAKOGU

Kodanikuhariduse sihtasutus esitleb:

Tule Haabersti eakate 
POLIITIKAKOOLI!
Teemal
KINDEL SUUND MAJANDUSES

Eelarvest ja majandusolukorrast 
räägib Riigikogu rahanduskomis-
joni esimees JÜRGEN LIGI.

Poliitikakooli juhib TAAVI RÕIVAS.
Neljapäeval, 12. märtsil kell 14.00 

Haabersti Vaba Aja Keskuses 
(Ehitajate tee 109A III korrus)
Üritus on kõigile tasuta. 
Eelregistreerimine 11. märtsini 
tel 631 6578

Eelmise peaauhinna võitis
Kaire Kinkar

Oma andmeid edastades nõustun tulevikus saama 
Eesti Reformierakonda ja selle poliitikuid puudutavat 

infot või reklaami, mille edastajatel või töötlejatel 
luban kasutada oma andmeid nimetatud eesmärgil 
tingimusel, et andmeid ei kasutata muuks kui Eesti 
Reformierakonna ja selle poliitikutega seonduva in-

formatsiooni või reklaami edastamiseks.

Saada vastus märksõnaga 
„lahendus” 7. märtsiks 

aadressile Tõnismägi 9, 10119 
Tallinn või e-posti teel 

tallinnateataja@reform.ee 
ning osale meene loosimisel.

Ristsõna lahendus
 
 
Ees- ja perekonnanimi
 
 
Postiaadress või e-post
 
 
Telefon 

sionite väljamaksmisega. Minister Ma-
ret Maripuu sai täiesti õiglaselt kriitika 
osaliseks, kuid tema auks peab ütlema, 
et kui tegime ettepaneku võtta kokku 
kõik puuetega inimeste liikumise liid-
rid, nõustus ta sellega. Kohtumisel aru-
tati läbi kõik probleemid ja kavandati 
lahendused. Uus minister saab alusta-
da puhtalt lehelt ja koostöövalmis part-
neritega. Majandusliku languse perioo-
dil läheb kõigil raskemaks ja seetõttu 
läheb hoolivus hinda. 

Ants Leemets




