#ÜhendatudTallinn

ELUKESKKOND • PERED • EAKAD • HARIDUS • TERVISHOID

ÜHENDATUD TALLINN

LASNAMÄE

KRISTEN MICHAL

Paneme linna Sinu heaks tööle!

KAJA KALLAS

Vaktsineerimine hoiab Eesti avatuna

VILJAR JAAMU
Lasnamäele oma haigla

NA du
Õ
S
T
RIS daid auhin

a
Võid

KRISTINA
ŠMIGUN-VÄHI
Lapsed liikuma!

tore

2

#ÜhendatudTallinn

KRISTEN MICHAL

KAJA KALLAS

Tallinna
linnapeakandidaat

Eesti Vabariigi
peaminister

“

Paremini hoitud
lapsed ja vanavanemad.
Paremini hoitud
eesti keel ja kultuur.

“
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KAJA KALLAS:
LÄHEME VALIMISTELE
HEA HOOGA
Peaminister Kaja Kallase juhitud valitsus pole ametis olnud üheksat
kuudki, aga üht-teist on sellest ajast juba ette näidata. Näiteks
õnnestunud kriisĳuhtimise tõttu helikiirusel kasvav majandus,
kindlalt sadamasse tüüritud presidendivalimised ning igapäevane
töö meie liitlassuhete tugevana hoidmisega. Eelmistel kohalikel
valimistel Tallinnas kandideerinud peaminister keskendub sel korral
riigĳuhtimisele, ent erakonnajuhina on ta kohalike valimiste kampaaniasse kaasatud kõikjal Eestis.

Mis emotsiooniga läheb Reformierakond
vastu kohalikele valimistele Tallinnas, Sinu
kodulinnas?
Läheme valimistele üle Eesti hea hooga. Tallinn on nendel kohalikel
valimistel eriti tähtis. Nagu ka viimastel riigikogu valimistel, on
pealinnas meie ees valik, kas minna edasi või vajuda ajas tagasi.

Mis on Sinu jaoks valimiste kõige tähtsam
teema?
Linna toimimine. See, kas linnas on tegelikult inimestel mugav elada, või on linn ajale jalgu jäänud ega käi arengutega kaasas. Meile
Eestis on alati meeldinud ennast teistega võrrelda, aga tuleb mõelda: kas me võrdleme end nendega, kelle poole tahame püüelda, või
lihtsalt nendega, kellest oleme paremad? Tallinn võistleb tööjõu
pärast linnadega nagu Stockholm või Helsingi. Aga elukvaliteedi
mõttes me millegipärast selles kaalukategoorias ei maadle.

Miks see nii on?
Ma arvan, et Tallinna areng on pikaks ajaks jäänud toppama seepärast, et siin on olnud Keskerakonna ainuvõim. Ainuvõim ei sunni
sind arenema, arutama uusi mõtteid, uusi lahendusi. Kui me
vaatame Tallinna linnajuhtimist, siis seal on aastakümneid olnud
samad inimesed ja põhimõtted, nii et oleks väga imelik, kui nad
järsku suure arenguhüppe teeksid. Seda on ka praegusest linnavalitsemisest näha, et paljud head uued ideed – olgu nendeks siis
kaasav eelarve või lasteaia kohatasu kaotamine kriisi ajal – tulevad
opositsioonist.

Reformierakonna Tallinna
valimisprogrammis “Ühendatud Tallinn”
on tähtis idee, et linnaruum peab
olema turvaline kõigile, nii 8- kui ka
80-aastastele. Kuidas sellega praegu on?
No selles osas on kõvasti arenguruumi. Kui ilm lubab, siis püüan
sõita tööle rattaga ja ausalt öeldes on seis see, et kui sa just mööda kõnniteid ei sõida, siis on pidevalt tunne, et võid surma saada.
Kui jälle sõidad mööda kõnniteid, siis on need inimesed pahased,
kes jala käivad. Asja teevad veel segasemaks kõnniteedele hoogtöö
korras maha värvitud punased “rattateed” – tegelikult peaks korralik jalgrattatee olema eraldatud nii jalakäĳatest kui ka autodest.
Kõrged äärekivid on suur probleem ja siis on teel mingid arusaamatud veetorud, mis tunduvad ka jalgratturile ohtlikud. Selliseid väiksemaid möödapanekuid on väga palju. Aga kõige tähtsam on ikkagi
see, et jalgrattaga pole tegelikult kusagil liikuda.

Valitsuse üks tähtsamaid teemasid sel
aastal on olnud vaktsineerimine. Kuidas
Tallinna linn siin hakkama on saanud?
Oleneb, millega võrrelda. Kui me vaatame näiteks kahte suuremat
linna, siis on ilmselge, et Tartu on vaktsineerimisega paremini
toime tulnud ja Tallinn ei ole siin väga palju pingutanud. Tartus on
praegu (augusti lõpus) vaktsineeritud 72% täisealistest, Tallinnas
59%. Tartu on just omavalitsuse tasandil otsinud innovaatilisi
lahendusi, mõelnud nii-öelda kastist välja, töötanud kaasa. Tallinna on pidanud pikalt paluma, pluss Tallinn ei ole kasutanud oma
meediavõimalusi, et inimesi tegelikult vaktsineerima ärgitada.
Tartu on aru saanud, et selleks, et linnas oleks kõigil turvaline ja
me saaksime koolid ja muud asutused avatuna hoida, peab kohalik
omavalitsus ka pingutama, sest need on enda inimesed.

Mis Tallinna koolisüsteemiga peale peaks
hakkama?
On teada, et Tallinnas on väga palju vanemaid, kes tahaksid oma
lapsed panna eestikeelsetesse lasteaedadesse ja koolidesse, aga
neid võimalusi lihtsalt ei ole nii palju, kui peaks. Seetõttu on ülivajalik, et eesti keeles hakataks õpetama juba lasteaias, et vajadus
teises keeles kooliharidust anda oleks väiksem. Samas peab säilima võimalus süvendatult õppida vene keelt ja kultuuri, nii nagu on
süvendatult võimalus õppida näiteks prantsuse keelt ja kultuuri.
Alustada tuleks just lasteaiast, sest selles vanuses lapsed imavad
keelt endasse nagu käsnad. Mu enda laps käis Belgias prantsuskeelses lasteaias ja sai keele selgeks poole aastaga.
Teine asi haridusega Tallinnas on see, et me arvame, et ühtne
eestikeelne haridussüsteem peaks olema algusest peale tasuta.
See tähendab, et Tallinnas võiks kaotada lasteaia kohatasu, nagu
mitmel pool Eestis on juba tehtud. Põhikool, keskkool ja ülikool on
meil tasuta, ei ole loogiline, et alushariduse eest tuleb maksta.
Tallinnas on meil meeskond ka välja arvutanud, et linna eelarve
piires ei oleks see mingi probleem.

Meie kampaania põhisõnum on “Paremini
hoitud Eesti”. Kuidas Sa seda lahti
mõtestad?
Mõtlen oma igapäevatöös, olgu siis kriisĳuhtimises või suhtluses
teiste riigĳuhtidega, kuidas Eestit kõige paremal võimalikul viisil
hoida, et meil oleks ka tulevikus see väike äge riik, mille üle uhkust
tunneme. Paremini hoitud Eesti on paremini hoitud maksumaksja
rahakott. Paremini hoitud majandus. Paremini hoitud loodus. Paremini hoitud lapsed ja vanavanemad. Paremini hoitud eesti keel ja
kultuur. Meil läheb üle Eesti valimistele vastu 53 nimekirja ja 1207
kandidaati, kelle südames on just seesama soov oma kodukohta
paremini hoida.
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KRISTEN MICHAL: AINUVÕIM ON KULUNUD,
INIMESED VÄÄRIVAD LINNA, MIS TÖÖTAB
NENDE HEAKS.
Kristen on sirgjooneline ja lõikava huumoriga, ütlevad teda tundvad inimesed. Tema soe süda on ühendatud tulevikku näitava
kompassiga. Koroonakriisi ja kõigile pealesunnitud eralduse aega
kasutas ta oma meeskonna ja asjatundjatega selleks, et panna
kokku põhjalik plaan, kuidas Tallinnas asjad korda teha.
“Ühendatud Tallinna” programm toob Kristeni meeskonna nägemuses kokku pealinna erinevad piirkonnad, põlvkonnad ja liikumisviisid. Plaani fookuses on lastega perede ja eakate hea käekäik,
ettevõtlike tööinimeste huvide kaitse ning linnaruumi kujundamine koduks. Selliseks, mis on põnev ja turvaline, kus lapsed saavad
ise liikuma ning rohelus vaheldub uute tehnoloogiate ja põnevate
võimalustega.
Teadlaste kirjeldusel on Tallinn Euroopa üks kõige kiiremini segregeeruv ehk lõhestuv pealinn. Lõhestumine on kahjulik linna ja
Eesti inimeste tulevikule. See pärsib väikeriigi majandusväljavaateid, noorte tulevikku ning piirab igaühe võimalusi paremini elada.
Lõhestumise nõiaringi saab lõhkuda. Aastakümneid süvenenud
probleemide lahtiharutamine algab linnavalitsuse hoiaku muutmisest ning hea riigikeelse haridusega algusest: lasteaiast.
„Meil on kaks teed. Kas maailm, kus osa inimesi elab järjest suuremas eraldatuses teistest. Või linn, kus jõukuse suurenemine
parandab igaühe elustandardit, tänavaruum on ajakohane, rohelus kasvab ja uued tehnoloogiad ja ettevõtmised on osa Tallinna
DNA-st. Minu valik on see, mis linnakodanikele parem: ühendatud
Tallinn,“ rõhutab Kristen.

Linnakodaniku pikem, kvaliteetsem ja
tervem elu paremas keskkonnas
’’Igaüks meist on eriline. Samamoodi on omanäoline iga asum ja
kodupaik. Aga mida soovime muuta? Võimestame tugevusi, mitte
ei sunni kõike ja kõiki raamidesse ühetaoliseks keskmiseks,’’ sõnab Michal. “Soovime luua ühendatud pealinna, milles oleme koos
tugevamad kui igaüks eraldi.”
Reformierakonna plaan ühendab
ruumis linnaosad ning Tallinna
Eestiga ja Eesti maailmaga.
“Ühendada tuleb kõiki. Inimesi
omavahel, et keegi ei peaks olema
üksik. Linna ühendame loodusega,
tehiskeskkonna säästliku eluga ja
linnaruumi aktiivse toimetamise
võimalustega,’’ selgitab ta.

Eerik-Niiles
Kross
Kui üldse keegi on võimeline
viima Tallinna valitsemises läbi
muutused, mis kindlustavad,
et Eesti riigi ja rahva huvid on
kaitstud, siis on see
Kristen Michal.

Michal ütleb, et Tallinnas ei tohi enam
edasi minna nii, et kõigil on linnatänaval
ebamugav. ’’Liiklejad peavad olema
liitlased ebasõbralikus tänavaruumis. Ise ja
turvaliselt peavad saama liikuda nii 8- kui ka
80-aastane ning eluks kõige vajalikum peab
olema 15–20 minuti kaugusel. See hoiab laste
tervist, vähendab märgatavalt pere kulutusi sunnitud
sõitudele ja neist tulenevat ummikus istumise aega. Laste jaoks
on liikumine tervislik, emale-isale jääb rohkem aega enda jaoks ja
perele rohkem raha kätte – see plaan on hea kõigile linnakodanikele,’’ lausub Kristen.

“

Ehitame
Tallinna-Helsingi
tunneli

“
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Lasteaia kohatasu kaotamine ja hea
eestikeelne haridus algusest
Lasteaia kohatasu kaotamise eest seisavad oravad juba aastaid.
Kriisiajal õnnestus see kahel korral läbi suruda Tallinnas, aga ka
Tartus ja mujal. Meerikandidaadi soov on lahendus püsivaks muuta, et aidata lastega peresid.
’’Alushariduse eest makstav 71 eurot kuus ja 854 eurot aastas on
suur raha, mis perele ära kulub. Kahe lapsega pere jaoks teeb see
rohkem kui 1700 eurot. Kui haridus on ühtne, olgu ka kohatasuga sama printsiip. Põhikoolis, gümnaasiumis
ega kõrgkoolis seda pole,
miks peaks siis lasteaias
kohatasu olema? Ei peagi,
kuid Tallinn kulutab raha
mujale ja laseb lastega peredel arve maksta. Aga see ei pea
nii olema. Meie plaan on selge:
Kristen on hästi organiseeritud
meie tulles kohatasu kaob,’’
ja suure töövõimega. Kiire reaktselgitab Kristen. Ta lisab, et
riigikeelne haridus peab Tallinnas
siooniga ja oskab aega kasutada.
algama lasteaiast, just nii, nagu
Eestimeelne mees, kellest on
tahab rohkem kui 70% vanematest.
Tallinnas palju kasu, soovitan

Andrus
Ansip

Meie eakate heaolu ning
pikem ja aktiivsem elu

kindlalt.

“Ühendatud Tallinna” programmi luues otsiti pikalt vastust küsimusele, mida saaks üks suur linn teha, et meie ja meie isad-emad
elaksid vanemaks jäädes tervemana, sotsiaalselt aktiivsemana
ning kauem. 60–70-aastastest naistest elab üksi iga kolmas ja 80
eluaastast alates juba pooled. Mida saab pealinn teha? Vastusena
sündis aktiivsuskonto, mis olemuselt kingib pensionäridele aega
iseenda jaoks.
“Aktiivsuskonto A+ tähendab, et igal vanaduspensionäril Tallinnas
on 200 lisaeurot aastas oma isikustatud kontol ning teenusepakkuja juurde minnes saab seda kasutada. Ujulas, teatris, Eesti
ajakirjanduse tellimisel ja paljuks muuks, sealhulgas taastavateks
ja toetavateks teenusteks,” kirjeldab Michal.
Tema sõnul on aktiivsuskonto parempoolne lahendus, mis lisaks
sellele, et aitab meie inimestel kauem ja aktiivselt elada, töötab
pihta saanud majandussektorite taastamisel palju paremini kui
mistahes toetusprogramm. “See töötab kahte pidi: meie vanemad
saavad olla aktiivsemad ja tervemad ning lisaks aitame sektoreid,
kus on piirangute ajal raske olnud,“ sõnab Kristen Michal.

Ettevõtliku inimese pealinn ja kiire
asjaajamine
Ettevõtlikele inimestele loob Reformierakond Tallinna asutustes
rohelise koridori. Linna töökultuur ei tohi pärssida uute lahenduste sündimist, vastused peavad olema kiired ja asjalikud. “Praegune Tallinna kultuur viib ettevõtja bürokraatiakadalippu, kust tee
leidmiseks ilmuvad veidi õlise naeratusega tegelased. See lõppeb,
kui asjaajamine on lihtne, reeglipärane ja lahendusi otsiv.”
Meie idee kohaselt räägitakse tähtsaimad otsused enne esindusorganisatsioonidega läbi ning luuakse linnale partnerluskogu, kes
annab korra poole aasta kohta hinnangu, mis edeneb ja kus kidub.

Ivi Eenmaa
Kristen oskab kinni haarata uuest
ja edasiviivast, kuid alati on
talle olnud auasjaks ajalooliste
traditsioonide hoidmine ning
edasiviimine.

Seal, kus asjad ei liigu, tuleb juured alla võtnud tegelastel maksumaksja palgalt lahkuda.
Pealinna planeerimine ja arendamine peavad samuti muutuma.

„Meil on korralikud arenguplaanid, muutused näiteks hariduses ja
demograafias on ette teada. Aga ikkagi on linn pidevalt üllatunud,
kui pärast suurarenduse valmimist tahaksid sinna kolivad inimesed kodukandis vaba aega veeta või seal lasteaiakohta. Planeerime linna 5, 15 ja 50 aastat ette – nii on igaühel teada, millised
on tema kodukandi muutused ja tulevik linnas. Lisaks hakkab
linnaruum loodusega kokku kõlama,“ võtab Michal kokku oravate
valitsemise mõned põhipunktid.

Suured plaanid on tihti teoks saanud
2015. aastast kuni 2016. aasta lõpuni oli Kristen Michal Vabariigi
Valitsuse liige, majandus- ja taristuminister. Ta peab väga tähtsaks seda, et sai olla minister, kelle ajal jõudsid eelarvesse kaua
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Yoko
Alender
Oleme koos Kristeniga
arendanud Tallinna suurt visiooni
– kaasaegne, ühendatud,
parema linnaruumi, parema
elukvaliteediga pealinn.

oodatud Haabersti ja Russalka ristmikud ning Gonsiori tänava
laiendus. Need olid läbimurded, mida Tallinna inimesed pikalt
ootasid.
Ajalukku läheb ka Tallinn-Tartu maantee neljarajaliseks ehitamine
Mäoni. See on vaba Eesti ajaloo suurim teetaristu ehitus, mis
algas 2017. aastal ning mille maksumus on 170 miljonit eurot. Selle
tulemusel saab Tartu Tallinnale viis kilomeetrit lähemale, hoitakse
kokku kümme minutit sõiduaega ja paranevad nii liiklusohutus kui
ka sõidukiirus.
Ministrina oli Kristen Eesti rahvusliku lennukompanii Nordica
asutaja ning koostöös ettevõtjatega sündis toona nullbürokraatia
visioon.

Lapsepõlve kodukoht on endiselt südames
“Haabersti on ilus roheline linnaosa ja üks väheseid, kus on nii tiik,
järv kui ka meri. Selle südame ehk Väike-Õismäe ümber koonduvad
vägagi eriilmelised asumid, nagu Kakumäe ja Tiskre, Mustjõe ja
Astangu, Pärnaõue ja Harku järve ümbrus ning rajatav Pikaliiva.
Tean hästi, et kõigil neist on oma nägu, vajadused ja
probleemid,” räägib Kristen.
Ta on ise Õismäelt pärit, seal lasteaias ja koolis käinud ning 30
aastat elanud. „Õismäe meeldib mulle. Palju rohelust, ükski koht ei

ole jalutamiseks liiga kaugel ning sportimisvõimalused on lastele
head. Minu lapsepõlves oli põhikoht hoov või Õismäe tiigi ümbrus,
kus sai joosta, suusatada ning kelgutada. Jalgpalliväljakutel ja
hoovides sai alati palli taguda, vahel ka Harku radadele suusatama
minna või sõpradega bussiga Kakumäele ujuma sõita,“ meenutab
ta kodukanti.

Lähedased kingivad turvatunde ja kindla
tagala
Kristeni jaoks on inimsuhted tähtsad ja peaksid olema alati esikohal. Tal on soe mälestus sellest, kuidas tema vanemad viisid
lapsi igale poole, kuhu tollal oli võimalus reisida. “Üritan nüüd
isegi samast loogikast lähtuda ja oma lastega ringi rännata, kui

“

Pensionärile
Aktiivsuskontoga
200 lisaeurot
aastas

“

#ÜhendatudTallinn
on võimalust,” räägib Michal. Ta on oma kolmelt pojalt kõige enam
õppinud kannatlikkust, tundnud neist rõõmu, ja kindlasti saanud
ka uut sõnavara. “Kolme lapsega on just kannatlikkus hinnas olev
voorus. Loodan, et olen selles arenenud. Käskimise asemel aitab
sihile saada selgitamine.“

Urmas Paet
Olen täiesti kindel, et Kristenist
saaks sisuline ja tugev Tallinna
linnapea, kellele läheb siinne
edasine arengulugu
vägagi korda.

Kristen lõõgastub trenni tehes ja raamatuid lugedes. Just sport
on tema elus pingete maandaja number üks. “Trennis ma tööle ei
mõtle, mängin tennist või käin jõusaalis. Sõidan rattaga, vanasti
ka ujusin rohkem,” ütleb ta. Lapsepõlvest saadik on jäänud tema
püsivaks harrastuseks kalapüük. Ja kalamehelugudele omaselt
olla püütud kalad suured.
Michal hindab loodust ja tunnetab, et sellel on uskumatu vägi.
“Lähed metsa või järve äärde ja kõik tööalane on hetkega unustatud,” mõtiskleb ta. Kui vaadata kaugesse tulevikku,
siis ideaalis elaks Kristen 30 aasta pärast maamajas
järve ääres, mille keskele viib laudtee, kus mõnusalt
kala püüda ja elu üle mõtiskleda. Ehk on siis ka
hea tagasi vaadata ja tõdeda, et tallinlastel ongi
väärikas linn, mis töötab nende heaks.
Kristen Michali mõttemaailma on kõvasti sisse
juurdunud ühe õpetaja tsitaat koolipõlvest: “Kui midagi
teha, siis korralikult!“. See pakub sisemist motivatsiooni,
mille tõttu tahab ta Tallinnale paremat juhtimist ja on
valmis selle nimelt tööd tegema.

Katrin
Karisma

Kristen on korralik ja konkreetne
noormees. Tark paistab ka. Oma
peret ta hoiab ja suitsu ei tee.
Mis sa hing veel tahta võid?

Linnapeakandidaadi elulugu
Kristen Michal (46) on kolme poja isa,
kaitseväe reservohvitser ja erialalt jurist.
Ta juhib oma kodulinnas Reformierakonna
meeskonda ja on Tallinna linnavolikogu
aseesimees. Kristenil on töökogemus
nii majandus- ja taristuministri kui ka
justiitsministrina. Ta on olnud Eesti riigi
juhtimises üks tegĳatest, hoides üksiti nii
parempoolselt liberaalset kui rahvuslikku
joont.

Heidy Purga
Kristenil on kindel ja
kaugeleulatuv visioon Tallinnast.
Ja pole mitte vähemoluline,
et ka väga hea huumorisoon.
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KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI
Riigikogu liige, kahekordne
olümpiavõitja ja maailmameister
murdmaasuusatamises

SELLEKS, ET OLLA EDUKAS, ELADA PIKK
JA ÕNNELIK ELU, ON TÄHTIS OLLA TERVE
JA TUGEV. MINU SÜDAMEASI ON LUUA
EESTI INIMESTELE, ENNEKÕIKE AGA MEIE
LASTELE, VÕIMALIKULT PALJU ERINEVAID
LIIKUMIS- JA SPORTIMISVÕIMALUSI.
Terved ja heas füüsilises vormis inimesed tunnevad end paremini,
nad on aktiivsemad, jõuavad rohkem ja ka saavutavad rohkem.
Pea sama oluline on ka see, et nad ei koorma meie meedikuid ja
sotsiaalsüsteemi. Kui kõik inimesed oleksid natukenegi tervemad,
siis oleks meil kokkuvõttes vaja vähem haiglaid ja me suudaksime pidurdada tervishoiukulude iga-aastast kasvu. Need on vaid
mõned olulised seosed, miks pean liikumist ja sportlikku ellusuhtumist väga oluliseks. See siin on minu kokkuvõtlik plaan, kuidas
me Tallinna linnas saame kõigi tallinlaste, nii laste kui ka eakate
tervise ja liikumisharjumuste heaks palju rohkem ära teha:
• avame linna spordirajatised tallinlastele;
• loome Aktiivsuskonto, mis toetab eakate aktiivset eluviisi aastas 200 euro ulatuses;
• viime lapsed ja noored koolis iga päev värskesse õhku;
• teeme koolide ja lasteaedade hoovid ja spordiväljakud korda;
• anname lastele võimaluse kasutada koolide spordiplatse ka
koolivälisel ajal;
• toetame senisest enam laste ja noorte treeningvõimalusi;
• rajame hulgaliselt uusi rattateid ja terviseradasid.

21. sajandi suur väljakutse
Kuidas kasvatada oma lapsed terveks ja õnnelikuks, kuidas panna
nad rohkem liikuma ja sportima – see on üks 21. sajandi suuri
väljakutseid. Nutiseadmed ja muu moodsa tehnoloogia võimalused on ühelt poolt suurepärased, aga nende piiramatu tarbimise
puhul kannatab oluliselt meie noorte liikuvus ja nõrgeneb tervis.
Uuringud on tõestanud, et Eestis on iga neljas esimese klassi laps
ülekaaluline ja ka noorte seas on ülekaalulisus kasvavas trendis.

“

Minu üks eesmärk on, et iga
Tallinna kool liituks Liikuma
Kutsuva Kooli võrgustikuga

“

Erinevad harjumused kujunevad inimese elu jooksul välja lapsepõlves ja noorukieas ning liikumisharjumus ei ole erand. Parim võimalus laste liikumisharjumusi kujundada on kindlasti perekonnal,
mistõttu peame kõik pingutama. Ka siis, kui aega napib või motivatsioon on madal. Kui enda pärast ei viitsi, siis oma laste nimel
tasub end siiski kokku võtta. Võidavad sellest lõpuks nii lapsed kui
ka vanemad. Kohaliku omavalitsuse roll on siin maksimaalselt kaasa aidata: teha kõik spordirajatised soovĳatele kergesti kättesaadavaks ning luua pidevalt üha uusi huvitavaid liikumisvõimalusi.

Kool õpetab liikuma
Kodu ja pere järel on teine oluline koht, kus lapsed veedavad suure
osa oma päevast, lasteaiad ja koolid. Tartu ülikooli liikumislaboril
on suurepärane plaan alustada koolis liikumisõpetusega, mille
raames lastele erinevaid võimalusi tutvustada. Iga laps leiab nii
kergemini endale meelepärase ja jõukohase harrastuse, olgu see
jooksmine, kepikõnd või pallimäng. Tuleb lihtsalt proovida.

#ÜhendatudTallinn

“

Ärge hetkekski unustage:
terves kehas terve vaim!
Olümpiavõitja ausõna.

“

Minu üks eesmärk on, et iga
Tallinna kool liituks Liikuma Kutsuva
Kooli võrgustikuga. Tänapäevased ja korras
kooli- ja lasteaiahoovid motiveerivad lapsi rohkem aega
õues veetma. Võtame kasutusele avatud kooli kontseptsiooni ehk
avame koolistaadionid ja muud spordirajatised ka koolivälisel ajal.

Aktiivne eluviis aitab igaüht
Sportima ei pea ainult lapsed, vaid muidugi ka nende vanemad, aga ka
vanavanemad ning miks mitte ka vanavanavanemad. Liikumine hoiab
aktiivsena. Reformierakond annab siin hoogu uue Aktiivsuskontoga,
mis toetab iga eakat tallinlast 200 euroga.
Ka linnaruumi peab kujundama selliseks, mis soodustab ise liikumist.
Olgu jala või jalgrattaga, liigelda peab olema mugav ja ohutu. See ei
ole ainult rõõm, vaid ka ühine kasu, sest nii liiguvad lapsed meelsamini ise ja vanemad ei pea kulutama oma aega ega raha sunnitud sõitudele. Terve ja tugeva Eesti ehitamine on meie kõigi ühine projekt.

Kaja Kallas
”Kristina on väga inspireeriv
naine, kes jagab Reformierakonna
maailmavaadet. Oleme ühisel
seisukohal, et riigi peamine ülesanne
on luua inimestele tingimused
ise edukas olla, mitte kõiki
jõuga võrdseks teha.”
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turvatunde tõstmiseks, sest linnaosa vaevleb endiselt kaabaklusmentaliteedi käes, mille tõttu rikutakse ühiskondlikke rajatisi nii
tänavatel kui parkides – kõige selle muutmine vajab kogukonna ja
asjatundliku linnavalitsuse tihedat koostööd. Pole mõtet jagada
tasuta lilleseemneid, kui õitest ei hoolita.

Parkimisvõimalused kõigile
Paljude Lasnamäe elanikega suheldes tõuseb suurima kitsaskohana endiselt esile väga isiklik teema – sõidukite parkimine kodumaja juures. Siin ei piisa üksnes sellest, et linn annab oma maa
kasutada ühistutele, et võimaldada rohkem parkimiskohti. Ei piisa
ka väga vajalike kergliiklusteede rajamisest. Vaja on murrangulist
lahendust moodsate parkimismajade näol mitte ainult nende
finantseerimise ja ehitamise mõttes, vaid ka parkimiskohtade
kasutamise osas. Siin tulevad mängu digiajastu ja meie digiriik.

VILJAR JAAMU

Täna liiguvad Lasnamäe arengusuunad omasoodu, üksteisest
sõltumatult. Kui tahame kunagise kõleda magala heas mõttes
peatada, muuta selle kaasaegseks elukeskkonnaks ning pakkuda
elanikele võimalusi oma elatustaseme parandamiseks, siis tuleb
linnaosa arengut käsitleda neutraalset ja tervikuna, mitte integreerimisprotsessi katselaborina.

majandusteaduste doktor ja
kriisilahendamise ekspert
PETERBURI TEE KORDA
Täna peab tunnistama, et Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise
algusaastate laulusõnadest kõlama jäänud fraas „Peatage Lasnamäe!“ on osutunud täitumatuks soovunelmaks. Tõsi, Lasnamäe
taolisi megamagalaid Eestis enam ei arendata, küll on aga väga
rakse olnud muuta minevikus loodut – kivi ja betoon panevad
ajaloole kõvemini vastu kui inimese meel.
Siiski on ka on inimeste arusaamad Lasnamäest kauem nõukogude
impeeriumi nostalgias kinni olnud, kui oleksime soovinud. Nii näemegi, et linnaosa seisab aastaid ühtede ja samade probleemide
ees, millest suurem osa oleks ammu lahendatud, kui suudaksime
linnaosa arengule ja selle kogukonna vajadustele pragmaatilisemalt läheneda.
Minu silmis on Lasnamäel kui pealinna suurima elanike arvuga
linnaosal tohutu potentsiaal areneda kultuuriliselt mitmekülgseks,
kaasaegseks ja turvaliseks piirkonnaks. Selleks loovad eeldused
suurepärane asukoht olemasolevate ja tulevikutöökohtade suhtes,
taristu arendamise võimalused ning oskuslik kogukonna kaasamine, mis on seni suuresti piirdunud vaid kildkondlike kultuuriürituste ning linnaosavalitsuse korteriühistute suunalise tegevusega.
Lasnamäe peab arengus jõudma kaugemale, kui üksikute uusarendustega palistatud renoveeritud magala megasuurte kaubanduskeskuste ning odavate töökohtadega. Eelkõige tuleb panustada transporditaristu arendamisse, et linnaosa elanikel oleks
võimalik jõuda kesklinna töökohtade ja teenusteni 15-20 minutiga.
Kiirtramm Laagna teel ei ole mingi utoopia, nagu seda püütakse
esitleda. Sama puudutab ka üha laienevaid tööstusalasid Lasnamäe Peterburi tee piirkonnas – on ebanormaalne, et paljud
Lasnamäe elanikud kulutavad oma piirkonnas tööle ja sealt koju
jõudmiseks tarbetult palju aega.
Lasnamäed läbiv Peterburi tee on omaette teema – aastakümneid
pealinna häbiplekiks olnud idasuunaline magistraal tuleb tervikuna, mitte senist jupitamispraktikat järgides kiiresti renoveerida
kaasaegseks liiklussooneks, mis hõlbustab elanike liikumist teistesse linnaosadesse ning linnast välja.
Kindlasti tuleb jõuliselt edasi tegeleda uue haigla rajamisega, mis
tooks lasnamäelastele kaasaegsed terviseteenused kodule olulisemalt lähemale. Kuid moodne haigla pole ainus lahendus elanike

“

Lasnamäele
oma haigla

“
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MIKO MERELAHT

EEVE KIVI

müügĳuht

filminäitleja

TEEME LASNAMÄEL ELAMISE
MUGAVAMAKS JA MÕNUSAMAKS!
Olen Lasnamäel Sikupilli asumis elanud viimased 11 aastat. Soovin
panustada sellesse, et siinne elukeskkond muutuks veel paremaks
ja peresõbralikumaks. Minu kõige südamelähedasem teema on
inimeste, eelkõige laste liikuma suunamine, mistõttu tunnustan
Reformierakonna 15 minuti linna kontseptsiooni, kus kõigile olulised avalikud teenused on 15 minuti kaugusel jalgsi või rattaga,
aktiivselt liikudes.
Peame arendama kõnni- ja rattateede võrgustikku nii, et need
oleksid turvalised nii 8- kui 80-aastastele ise liikumiseks. Meie
lapsed oleksid seeläbi tervemad ja iseseisvamad. Kahe tütre isana
näen selles suurt toetust ka lapsevanematele, kes vabaneksid
seeläbi laste edasi-tagasi sõidutamisest kooli, koju või trenni.
Kogukonnatreeningud aitaksid avastada uusi spordialasid ja
suunaksid kõiki inimesi rohkem liikuma. Samal ajal tugevdab see
kogukonna sotsiaalset ühendatust. Laste liikumisvõimaluste avardamiseks tuleb avada lasteaedade ja koolide mänguväljakud. Mida
rohkem võimalusi me oma lastele väljas liikumiseks pakume, seda
rohkem neid ka kasutatakse.

MÕISTAN VENE INIMESI
Kandideerin sellepärast, et olen töötanud paljude erinevatest rahvustest inimestega ja soovin jagada oma elukogemust, et muuta
meie kodulinn kultuuriliselt tugevamaks.
Mitmeid aastaid olen töötanud Moskvas nii kinos kui ka laval,
mistõttu mõistan rohkem vene inimesi ja usun, et mul on lihtsam
nendeni jõuda, et neid meie ühiskonda paremini integreerida.
Seisan selle eest, et linnavõim panustaks praegusest märksa
enam kultuuri arendamisse. Meie prioriteet on lapsed. Nad vajavad meie hoolt ja tähelepanu. Samuti vajavad nad sportimise ja
huvihariduse soodustamist. Minu jaoks on oluline, et linn looks
koolilastele võimalused, et kordki kuus saaksid nad külastada
väärtfilmikino.
Ja üks asi on veel südamel. Eesti metsa tuleb kaitsta ja hooldada,
mitte teha lageraiet. Ka Tallinnas tuleb hoida meie parke ja metsatukkasid, et hiljemalt aastaks 2030 kannaks Tallinn edukalt Euroopa rohelise pealinna tiitlit.

“

Tunnustan Reformierakonna
15 minuti linna kontseptsiooni,
kus kõigile olulised avalikud
teenused on 15 minuti
kaugusel jalgsi või rattaga,
aktiivselt liikudes.

“
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MIDA TALLINNAS

PAREMINI HOITUD PERED
• Kaotame lasteaia kohatasu. Võit perele = 854 eurot aastas lapse
kohta.
• Kvaliteetne eestikeelne haridus lasteaiast alates.
• Pealinn toetab huviharidust ja sporditreeninguid 300 euroga aastas iga lapse kohta lähtuvalt lapse enda valikust ning sõltumata
tema vanusest.
• Kodulähedane kool annab kvaliteetse hariduse. E-õppega loome
täiesti uusi võimalusi, et iga koolilaps saaks kuulata aineid parimatelt õpetajatelt.
• Linnatänavad ja -ruum, kus lapsed saavad ise turvaliselt liikuda.
Vanemad ei pea kulutama aega ega raha sunnitud sõitudele,
ummikud vähenevad ja laste tervis paraneb.
• Loome igale 6.–8. klassi õpilasele koolivaheajaks malevavõimaluse, tagamaks töökogemuse ja kvaliteetse ajakasutuse.

PAREMINI HOITUD PENSIONÄRID
• Loome aktiivsuskonto A+, misläbi saab iga Tallinna pensionär
aastas 200 lisaeurot aktiivseteks tegevusteks.
• Rajame koostöös riigi ja erasektoriga igasse linnaosasse kvaliteetsed eakate teenusmajad.
• Linnaruum, kus eakad pääsevad ise ohutult vajalike teenuste
juurde.
• Jätkame igal aastal pensionäride rahalist toetamist 125 euroga.

PAREMINI HOITUD LINNARUUM
• Turvaline ja tänapäevane tänavaruum. Ei ühtegi liiklussurma ning
turvalisus nii 8- kui ka 80-aastaste jaoks.
• Palju omanäolisi asumikeskusi, kus kõik linnaelanikule tähtsad
teenused asuvad jalgsi või rattaga 15 minuti kaugusel.
• Puhas, kiire, andmepõhiselt liikuv ja moodne ühistransport, mis
vähendab ummikuid ja säästab pere auto peale kuluvat raha.
• Auto või lausa kahe omamine pole pealesunnitud kulu, ulatudes
ligi 30%-ni pere eelarvest.
• 21. sajandi reaalajas andmetel toimiv linn, mis ennetab linnakodanike vajadusi sündmuste puhul, aitab vähendada liikuvusprobleeme ning tehisintellekti abil paremat elukvaliteeti luua.

PAREM LINNAJUHTIMINE
• Linna juhitakse ausalt, asjatundlikult ja efektiivselt.
• Võtame esimese pealinnana Euroopas kasutusele Open Govi
e-eelarve, kus kogu maksumaksja raha kasutamine on kõigile
reaalajas jälgitav.
• Otsuste tegemine on pealinnas selge ja kiire.
• Juhid valitakse konkurssidel ning linna kommunaalteenused on
korraldatud efektiivselt, läbipaistvalt ja taskukohaselt.
• Pealinn tegeleb pidevalt ja süsteemselt korruptsioonitõrjega.

#ÜhendatudTallinn

TEHA SOOVIME?

PAREMINI HOITUD TERVIS
• Loome igasse linnaosasse valveperearstikeskused, mis on
avatud tööpäeva õhtuti.
• Tagame nädalavahetustel perearstiteenuse kättesaadavuse
vähemalt ühes kogu linna teenindavas perearstikeskuses.
• Rajame uue Tallinna Haigla ning arendame seda koostöös
PERH-i, erasektori ning arhitektide ja linnaplaneerĳatega.

PAREMINI HOITUD ETTEVÕTLIKKUS
• Linn julgustab ette võtma ja on ettevõtjale partneriks nii heal
kui ka keerukamal ajal.
• Kui tehakse tähtsamaid juhtimisotsuseid, mis puudutavad
erinevaid majandusvaldkondi, küsib linn arvamust suurimatelt
ettevõtlusorganisatsioonidelt ja alaliitudelt.
• Loome Tallinnas regulatsioonideta liivakasti põhimõtte ehk aitame koos katsetada, õppida, eksida ja uuesti alustada.
• Ettevõtlikele inimestele tuleb linnaasutustes roheline koridor.
See tähendab, et linna otsustajad annavad kiired ja selged
vastused ning koos ettevõtjatega sünnib linna tegusid hindav ja
tagasisidestav partnerkogu.
• Linnakodanikele ja külalistele turvalise õhtuse ja öise linnaelu
korraldamiseks luuakse öölinnapea roll.
• Toetame Tallinna-Helsingi tunneli uuringute ja eriplaneeringu
algatamist, et leida püsiühenduse rajamiseks täpsemad võimalused ja ehituslikud lahendused.

PERED
PENSIONÄRID
LINNARUUM
TERVIS
ETTEVÕTLIKKUS
LINNAJUHTIMINE
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Olen olnud valitud linnaosakogu liikmeks. Töö linnaosakogus
suurendas arusaamist probleemidest linnaosas ja ka arusaama
sellest, millised võimalused on Lasnamäel kui asumil, kodukohal ja
majanduskeskusel.
Soovin kaasa lüüa Tallinna ja oma linnaosa arengus ning leian, et
saan seda kõige paremini teha, kui osalen volikogu ja linnaosakogu
töös. Ma töötan selle nimel, et linn tuleks elanikele lähemale, ja
seda linnaosade volituste suurendamise, kogukonnaliikumise toetamise ja kaasava eelarve otsustusprotsessi arendamise kaudu.

Esmajärjekorras olen huvitatud tegelemisest
asjadega, mis teevad elu Lasnamäel mugavaks.

TIIT SOORM
ohutusjuht, lennuõpetaja

• Soovin, et Lasnamäel paraneks meditsiiniteenuste kättesaadavus, seda ka töövälisel ajal ja puhkepäevadel.
• Tahan, et Lasnamäel asuvad pargid ja rohealad areneksid ja
pakuks inimestele mitmekesiseid aktiivse puhkuse võimalusi.
Ma tahan, et Pirita jõega piirnev ala Iru sillast kuni Peterburi tee
sillani korrastatakse ja see muutuks puhkealaks.
• Soovin, et Lasnamäel tehakse algust ja ollakse teistele linnaosadele eeskujuks parkimisprobleemide lahendamisel.
Palun tutvuge meie programmiga, unistage koos meiega ja teil ei
peaks olema kahtlust, keda valida!

HEAD LASNAMÄELASED, SOOVIN TEILE SELGITADA,
MIKS VALIDA TALLINNA LINNAVOLIKOGUSSE
REFORMIERAKONDA JA KA MIND KUI KANDIDAATI.
Valĳa soov ja usk on, et valituks saaks tegĳad, mitte ilukõnelejad,
kes tihti osutuvad lihtsalt väikesteks valetajateks. Meie soovime
ellu viia programmi, mis vaatab tulevikku ja mille eesmärk on linnakodaniku pikem, kvaliteetsem ja tervem elu paremas keskkonnas.

Miks siis Reformierakond, aga mitte keegi teine?
Valimisprogramm on sündinud analüüsi, arutelude ja parimate eeskujude põhjal. Me vaatame tulevikku ja teame, et tänased otsused
mõjutavad linnakodanike elu ka aastate pärast. Kunagised linnavalitsuse valed otsused, stagnatsioon linna juhtimisel ja paljudel juhtudel selge korruptsioon on viinud selleni, et Tallinn on üks kiiremini
segregeeruv pealinn Euroopas; linn, mis ei suuda lahendada kompleksselt elanike liikuvuse probleeme ja mis bürokraatia vohamise
tõttu on kaotamas oma atraktiivsust ka majanduskeskkonnana.
Meil on tugev, rõõmus ja töökas meeskond, kuhu kuuluvad erinevate elualade tundjad ja kes töötavad ühtse eemärgi nimel.
Korvpall ei kasvata pikki, vaid sinna tulevad kokku pikad. Nii on ka
meie Tallinna piirkonnas, kus kokku on saanud sarnased inimesed,
kes igaüks oma eripäraga rikastab ja täiendab meeskonda. Mul on
meeldiv olla üks nende hulgast!

Minust
Olen põline tallinlane, siin sündinud, koolis käinud ja töötanud.
Hariduselt olen elektroonikainsener ja töötanud elektroonikatööstuses. Mingil eluperioodil muutus hobi elukutseks ja nii olen
olnud pikalt seotud lennundusega. Olen töötanud lennufirmades ja
riigiametnikuna transpordivaldkonnas.

Lasnamäe hingeelu läheb mulle korda
Alates 1984. a elan Lasnamäel. Olen näinud linnaosa kasvu,
tunnen rõõmu Lasnamäe arengu üle ja muret selle üle, mida võiks
linnaosas veel enam ja paremini teha.

“

Ühendame oma unistused
ja nii areneb meie ühine
soe kodu – Tallinn!

#ÜhendatudTallinn
Olles ise kasvanud maal, siis looduslähedane mõtteviis on jäänud
terveks eluks. See paraku teeb elamise Lasnamäel keeruliseks,
nimelt ei suuda ma ära imestada, kuidas saab olla võimalik, et
iga aasta peab Lasnamäe linnaosavalitsusele saatma märgukirju ikka ja jälle samade hooldamata kinnistute kohta. Ametnikud
vahetuvad, aga mõttemaailm jääb samaks. Seisan selle eest,
et Lasnamäel oleks hea elada suvel, mil saab nautida hooldatud
liigirikkust, ning talvel, kui erinevalt ühe abilinnapea soovist ei pea
võtma taksot, vaid ka liikumisraskustega inimesed saaksid käia
hooldatud kõnniteedel. Lasnamäel on raamatukogude kättesaadavus ebapiisav, millest on väga kahju.

Teiste heaolu läheb mulle korda
Olen võtnud oma südameasjaks patsientide heaolu eest seismise – olen MTÜ Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi asutaja ja
tegevjuht.

JANEK KAPPER
MTÜ Eesti Põletikulise Soolehaiguse
Seltsi asutaja ja tegevjuht
LASTE LIIKUMINE TURVALISEKS
Olen pool oma elust elanud Lasnamäel, viimased 13 aastat Seli
asumis. Minu lapsepõlv möödus aga Tallinna lähedal maal elades ja minu peamine soov on pakkuda oma kolmele pojale sama
turvalist ja rohelist elukeskkonda, nagu mul endal oli. Kahjuks
ei ole lastel koolist-lasteaiast vabal ajal eriti kuhugi võimalik ise
turvaliselt liikuda, ikka peab keegi vanematest kaasas olema, sest
pargid-mänguväljakud ei asu maja lähedal.
Enamiku korteriühistute hoovides mänguväljakud puuduvad või ei
ole mõeldud erinevas vanuses laste jaoks. Kui tahta kolme erinevas vanuses lapsega mänguväljakule minna, siis alati on keegi,
kellel ei ole seal midagi teha, sest mänguväljak pole eakohane.
Koolide-lasteaedade mänguväljakud on atraktsioonide poolest
rikkamad, kuid sinna tavaliselt ei lubata, samas on Eestis
linnu, nt Võru, kus pärast lasteaia tööpäeva lõppu ja nädalavahetustel võivad teatud kellani kõik linnakodanikud oma
lastega mängima minna.

Turvalisus Tallinna teedele
Kui Tallinnas ja eriti Lasnamäel oleks olemas turvalised
rattateed (kohati puuduvad isegi normaalsed valgustatud kõnniteed), ei peaks lapsevanemad olema oma
lastele taksojuhid. Ka ühistransport on aeglane,
suvel palav ja tihti ka räpane. Tallinn peaks kasutama kõiki juba olemasolevaid andmeid ja teadmisi,
et optimeerida ühistranspordivõrk, ja sama palju
rõhku tuleks panna visioonile, et 15 minutiga
saab ühest linnaosast teise. Selline mugav
ühendus oleks kindlasti just vähekindlustatud
peredele suureks abiks, sest nii poleks mitut
autot perre vaja ja alles jääva raha saaks investeerida laste huviringidesse või ei peaks
vanem töötama kahel kohal, vaid saaks
veeta kvaliteetaega koos oma lastega!

Seltsi viimase aja suurim projekt on WC-de kättesaadavuse parandamine, sest põletikulise soolehaigusega inimestel võib tekkida
viivitamatu vajadus WC-sse minna. Et patsientide elu lihtsustada
ja kvaliteetsemaks muuta, on nüüd loodud avalike WC-de kaardirakendus, mis navigeerib abivajaja kiiresti lähima WC-ni.
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NATALJA LAKATOŠ

RAGNAR PIKKEL

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

hästi suur mees

Olen elanud Lasnamäel üle 20 aasta. Erialalt olen ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, praegu Tallinna Läänemere gümnaasiumis, aga
varem töötanud samal erialal erinevates põhikoolides, gümnaasiumides ja ka kutsekoolis. Lisaks olen panustanud erinevate integratsiooniprogrammide kaudu eelkooliealiste laste, algklassilaste ja noorte
arengusse. Lasnamäe tulevikku silmas pidades on minu arvates väga
tähtis eesti- ja muukeelsete kooliõpilaste omavaheline koostöö.

Olen põline Lasnamäe elanik Ragnar Pikkel ja tihedalt kursis kohaliku eluoluga. Kui igapäevaselt tegelen müügi ja kinnisvaraga, siis
muul ajal püüan panustada oma kogukonna parendamisse.

Pean tähtsaks:

• eesti keele õpetamise kvaliteedi tõstmist lasteaias muu emakeelega lastele;
• kohatasude kaotamist lasteaias;
• tugiteenuste arendamise toetamist, mis on mõeldud muu
emakeelega laste ja nende vanemate jaoks, samuti nende
emakeeleteadmise arendamist erinevate tegevuste abil.

Minu üks missioon on tagada, et laste huvihariduse heaolu ei
jääks raha taha. Kõigil peab olema selleks võimalus. Tegevus
pärast kooli hoiab kursil ja ennetab erinevate probleemide, sealhulgas ka vaimsete murede teket. Lisaks on selleks, et saaksime
luua keskkonna, mis on noorperedele taskukohane ja atraktiivne,
vaja kaotada lasteaia kohatasu. Ühe lasteaias käiva lapsega pere
võidab sellest igal aastal 854 ja kahe lapsega pere 1708 eurot. See
on suur raha ja kinnitan teile, et te olete kuuldud ja nähtud ning
mina võitlen selle eest.
Iga kord, kui satun jälle Pae pargis jalutama, kohtun paljude tragide seenioridega. Me väärtustame teid ja seepärast on ka minu
eesmärk luua igale Tallinna pensionärile Aktiivsuskonto. See on
200 eurot eakatele sisuka elu elamiseks, et vanadusaastad oleksid helgemad. Olgu see kino, sportimine või muu meelistegevus.
Samuti mitmesugused hooldusteenused. Tänutäheks kõige eest,
mida olete oma kogukonna jaoks teinud.
Luban, et Sinu sõna saab minu kaudu Tallinna linnas kuuldavaks.
Tule valima!

TOOMAS VIKS

LASNAMÄE

eesti-vene tõlk ja kommunikatsioonispetsialist
Olen hariduselt vene keele õpetaja, kuid pidanud elu jooksul mitut
ametit – aidanud kriminaalhooldajana kuritegudes süüdi mõistetutel taas ühiskonda sulanduda, päästeameti pressiesindajana
Eestit tuleohutumaks muutnud ja siseministeeriumi töötajana
Eesti turvalisuse eest seisnud. Kõige selle kõrval olen 20 aastat

venekeelseid filme eesti keelde tõlkinud. Olles tihedalt seotud venekeelse kultuuriruumiga, olen alati püüdnud olla sillaks eestlaste
ja venekeelse kogukonna vahel. Pean oluliseks tõsta muukeelsete
laste eesti keele õpetamise kvaliteeti lasteaias ja tutvustada
eestlastele rohkem vene kultuuri, et kaht kogukonda teineteisele
lähemale tuua. Kultuur ja haridus ühendavad!

#ÜhendatudTallinn

LARISSA KARPOVA

ÜLO SIIBAK

korteriühistu esinaine

Reformierakonna Lasnamäe PKO juhatuse liige

Olen sündinud ja õppinud Tallinnas. Lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli ning hariduselt tööstus- ja tsiviilehitusinsener. Olen
töötanud Tallinna Ehitustrustis insenerina, juhtivinsenerina ministeeriumis maanteetranspordi osakonnas ning tollilao juhatajana
Muuga sadamas. Praegu töötan auto varuosadega tegelevas
ettevõttes. Lisaks olen 180 korteriga elamu korteriühistu esimees.

Olen 1972. aastast lasnamäelane. Erialaselt olen tegelenud kõigega, mis vajab tehnilist taipu ja osavaid käsi. Olen juhtinud korteriühistut, mistap tean meie kodukoha inimeste rõõme ja muresid
ning kuidas neid lahendada.

Lasnamäed on ehitatud ja laiendatud minu silme all ning tunnen
rõõmu, et linnaosa pidevalt täiustatakse. Linnaosas on ka mõningaid probleeme ja need tuleb lahendada, alustades mugavuse ja
puhtuse ning korra taastamisest.
Oma igapäevaelus puutun palju kokku ka vanemate inimestega,
kellel on küsimusi igapäevaste eluprobleemide kohta. Murekohti,
mis vajavad lahendusi, on väga palju. Seetõttu on minu soov, et
linnaosavalitsus koostaks informatiivse brošüüri elanikele, mis
sisaldaks kõiki linnavalitsuse, linnaosavalitsuse, apteekide, perearstide, eluks vajalikke teenuseid pakkuvate ettevõtete (ka näiteks kojuvedu pakkuvate toidupoodide) aadresse ja kontakte.

Tallinna linnavolikogusse kandideerin peamiselt sellepärast, et
Tallinnas ei oleks ainult ühe erakonna ainuvõim. Korteriühistu
esimehena puutusin kokku erinevate probleemidega alustades
prügimajandusest ja lõpetades lõputuna näiva parkimiskohtade
puudusega. Volikogusse valituks saades luban seista selle eest,
et koostöös korteriühistute ja erasektoriga rajatakse Lasnamäe
piirkondadesse ajakohased parkimislahendused, et prügimajandus oleks läbipaistev ja taskukohane ning korda tehtaks Lasnamäe kvartalisisesed tänavad.

Minu ideed Lasnamäe piirkonna
paremaks tulevikuks:

• Noorte areng jalutuskäigu kaugusel – ehitada piirkonda teadusliku arengu ja haridusliku tähendusega lastemuuseum-mängumaja, kus lapsed mängiksid, õpiksid muusikat, bioloogiat,
anatoomiat ning palju muud.
• Lasnamäel peab saama eesmärgiks tagada linnaosa elanike
jaoks puhas õhk ehk vähendada heitgaase.
• Aidata pensionäridel saada olulist teavet, näiteks koostada
eluks vajalike teenuste infovoldik.

“

PETER-CHRISTIAN KIVISTIK
Kultuur ja haridus
ühendavad!

“

kogukonnaaktivist
Lasnamäel elavad lihtsad inimesed. Nende päevaprobleem ei ole
tasakaalus eelarve või kooseluseaduse rakendusaktid. Lihtsad
asjad – et oleks tööd, katus pea kohal, söök laual ja et sõda ei
tuleks. Ja et neid ära kuulataks. Lasnamäelasi pole vaja kuhugi
integreerida, keerame hoopis Lasnamäe näoga Tallinnasse tagasi
ja nad integreeruvad ise.
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MAREK ORAS

DIANA SUUN

õigusteaduse tudeng

MTÜ Aitame Vähekindlustatud Peresid juht

Keegi võib öelda, et olen liiga noor, et mul oleks konstruktiivseid
ideid, kuidas muuta Lasnamäe elu paremaks. Mina vastan selle
peale, et vanus ei ole näitaja. Siin loeb sisemine soov ja kirg muuta olevikku, et tulevik oleks helge.

Olen viie superimelise lapse ema. Lasnamäel olen elanud juba üle
10 aasta. Kolmel erineval valimisel olen olnud ka valimiskomisjoni
liige. Töötan suures ehituse peatöövõtu ettevõttes personalĳuhi
ja tööohutusspetsialistina, lisaks juba pikki aastaid Tallinna ühes
suurimas kontserdihallis personalĳuhina, kus koolitan teenindusvaldkonna inimesi.

Minu visioon tuleviku Tallinnast on linn, kus enamik elanikke liigub
kahel, mitte neljal rattal. Lasnamäele on võimalik ehitada Euroopa tasemel kergliiklusteid ja parke, kus oleks erinevad vaba aja
veetmise võimalused. Lasnamäe võiks 20–30 aasta pärast olla
linnaosa, kus inimesed naudivad oma elu, sõites rataste ja tõukeratastega või kõndides omal jalul ning autod on vaid selleks, et
sõita linnast välja. Pargid on suures linnas ülimalt vajalikud, kuna
sellistes kividžunglites peavad olema paigad, kus inimesed saaksid puhata töörutiinist. Selleks, et parkides oleks kõikidel huvitav,
tuleks mõelda ka nende sisustamisele, et peale lillede ja puude
oleksid seal ka paigad, kus saab pidada piknikuid ja grillida, samuti ei tohi unustada sportimisvõimalusi ning laste mänguväljakuid.
Parim viis ajendada inimesi õues rohkem aega veetma oleks
sisehoovide renoveerimise programm, mille abil saaksid kõik
Lasnamäe majade sisehoovid korraliku asfaldikatte ja ka uued
mänguväljakud, mitte vanad pleekinud redelid ja kiiged.
Linnaplaneerimisel tuleks võtta eeskuju nii Madalmaadelt, Taanilt
kui ka Soomelt, kus autod on lükatud domineerivalt positsioonilt
kõrvale ning eeskätt mõeldakse ratturitele ja jalakäĳatele. Samuti
on tänavate haljastamine hea palavatel suvepäevadel, kuna puud
võtavad endasse osa kuumust ja inimestel on nende all kõndides
palju mõnusam olla.

Juba mõni aasta tagasi lõin MTÜ Aitame Vähekindlustatud Peresid
eesmärgiga aidata abi vajavaid lapsi ja ka vanureid. Ma ei kõnni
kunagi mööda abivajajast. Aitan nii juriidiliselt, toiduabi kui ka
riiete ja muuga. Kuna olen külastanud valimiskomisjoni liikmena
väga paljusid Lasnamäel ja Õismäel elavaid lapsi ning vanureid ja
näinud tõsiselt abi vajavaid inimesi, keda ei märgata, siis on see
teinud mu meele väga kurvaks.
Paljud inimesed on minult küsinud, miks ma seda teen, ma ju ei
teeni. Elus ei peagi alati kasu saama, minu õnn on juba see, kui
saan midagi abivajaja jaoks teha!
Pean oluliseks kandideerida, et muuta meie laste ja pensionäride
elu paremaks ja kergemaks, et kõik, kes vähegi vajavad abi, oleksid märgatud. Minu soov on, et igal lapsel ja vanuril oleks soe toit
iga päev laual ning turvaline soe kodu ja piirkond, et nad tunneksid ennast vajalike ühiskonnaliikmetena.
Igal lapsel peaks olema tasuta võimalus spordi- ja huviringidele,
lasteaedade kohatasud tuleks kaotada ning ligipääs koolidele ja
lasteaedadele peaks olema turvaline.
Mitte ükski kodanik ei peaks olema oma murede ja rõõmudega
üksi. Kõik me väärime hoolt, armastust ja usku. Vahel piisab abivajajale väga vähesest, et tunda ennast vajalikuna!

#ÜhendatudTallinn

NICOLE MEOS

GALINA SIRJAK

turundustudeng, noor spetsialist

investeerimiskonsultant

Olen noor, 25-aastane Eesti kodanik. Lõpetasin Pärnu linnas
eestikeelse keskkooli ning peale lõpetamist läksin edasi Tallinnasse õppima ja töötama. Praegu olen turunduse eriala tudeng, kes
on kooli kõrvalt omandanud kogemusi erinevates valdkondades
töötades – tellerina pangas, vastuvõtujuhina hotellis ja ürituste
koordineerĳana. Lasnamäel olen elanud üle kuue aasta. Valdan
hästi eesti, vene ja inglise keelt ning suheldes erinevate inimestega olen saanud laia ülevaate oma kodulinnaosa inimeste soovidest ja vajadustest.

Olen kõrghariduse omandanud keemiatehnika erialal, kuid praegu
töötan investeerimisnõustajana.

Tahan muuta Tallinna elukeskkonda puhtamaks ning inimeste elu
paremaks. Osaleksin parkimisega seotud probleemide lahendamisel, prooviksin lahendada mänguväljakute vähesuse probleemi
ning loomulikult aitaksin leida lahenduse, kuidas rohelised ja
muud alad prügivabad hoida.
Seetõttu arvan, et oluliselt suuremat tähelepanu vajab linnaosa
prügikäitlus ja inimeste keskkonnateadlikkus. Rohke kasutusega
avalikud kohad, nagu pargid, mängu- ja spordiväljakud, vajavad
juurde prügikaste ning paremini peab olema organiseeritud
ka prügi sorteerimine ja äraviimine. Puhtam linnaruum kutsub
värskes õhus aega veetma, inimesed on seeläbi aktiivsemad ja
tervemad.
Samuti seisan selle eest, et Lasnamäele rajataks kortermajade
lähedusse uusi mänguväljakuid, et lapsed saaksid oma kodu
lähedal õues mängida. Tänasel infotehnoloogia ajastul peame
toetama ja looma rohkem võimalusi laste vaba aja veetmiseks
just värskes õhus.

“

Elus ei peagi alati kasu saama,
minu õnn on juba see, kui saan
midagi abivajaja jaoks teha!

Lasnamäel olen elanud 17 aastat ja kahe lapse emana pean väga
oluliseks, et meie kodulinnaosa oleks peresõbralik. Selleks peame
linnakodanikena ise tegutsema ja kaasa aitama, olema sõbralikud
ja üksteist toetama.
Kvaliteetne ja kiusamisvaba haridus peab olema tagatud igale
Lasnamäe lapsele juba lasteaiast alates. Õppekeskkond peab olema igas haridusasutuses avameelne ja toetav, et lapsed oleksid
julged kaasa mõtlema ja oma mõtteid avaldama.
Samuti peame leidma noortele võimalusi aktiivseks ja arendavaks
vaba aja veetmiseks koolivaheaegadel. Seetõttu meeldib mulle
Reformierakonna plaan luua programm Malev 2.1, mis tähendab,
et 13–15-aastastel noortel on võimalik 2–3 suve jooksul saada
tööpraktikat erinevates sektorites, mida linn koos ettevõtjatega
korraldab ja toetab. Malev annab noortele töökogemuse, suhtluse
eakaaslastega ning võimaluse omale sissetulekut teenida. See
tuleb neile võimaldada.
Eakamatele inimestele pean oluliseks pakkuda täisväärtuslikku,
suhtlemist ja liikumist täis elu: kontserdid ja üritused, soodsa
hinnaga rühma- ja saalitreeningud. Reformierakonnal on hea
plaan luua igale Tallinna pensionärile Aktiivsuskonto, mis tagab
aastas 200 euro väärtuses erinevate huvipõhiste tegevuste
rahastamise. Kõik see pakub eakatele inimestele rõõmu ja toetab
nende vitaalsust.
Meie kodulinn on meie kõigi jaoks turvaline, mugav ja ilus. Selleks
peame ise tegutsema – oleme sõbralikud, toetame üksteist ja
mõtleme kaasa!

“
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REFORMIERAKONNA PLAANID
LASNAMÄE ARENDAMISEKS:
1. Hoiame igaüht meie kõrval – sellest saabki alguse paremini hoitud Eesti!
• Jätkame pensionäride toetamist, loome eakatele mõeldud Aktiivsuskonto.
• Loome koostöös riigi- ja erasektoriga kvaliteetsed eakate teenusmajad,
mis annavad võimaluse väärikas vanuses elada edasi oma kodukandis.
Teenusmajast saab ka esmavajalikku abi ja sotsiaalset tuge.
• Infobrošüürid eakatele, kust saab eluks vajalike teenuste kohta infot
(kontaktid ja aadressid).
• Avame valveperearstikeskuse, mis oleks avatud peale tööpäeva ja
puhkepäevadel.
• Toetame Tallinna haigla rajamist.
2. Algatame Lasnamäe planeeringu uuendamise, et tekiks turvaline ja
tänapäevane linnaruum, kus on kõigile liiklejatele oma ruum, mis sobib
ohutuks liikumiseks nii 8- kui ka 80-aastastele
• Ajakohastatud ja turvaline tänavavõrk peaks kindlustama moodsa ja
tarbepõhise ühistranspordi, vähendaks ummikuid ja vajadust isikliku
auto järele.
• Uus planeering peaks lahendama ka parkimisprobleemi linnaosas.
• Arendame välja omanäolised asumikeskused, kus asuvad esmatähtsusega teenused ja perearstikeskused ning kuhu liikumiseks kulub jalgsi
15 minutit.
• Loome koostöös erasektoriga rattalaenutuse võrgustiku, et parandada
Lasnamäel liikumist.
• Loome ratastele parkimiskohad poodide, mänguväljakute ja spordiplatside juurde.
• Loome „Pargi ja sõida“ parklad.
• Suuname lapsed aktiivselt liikuma nii koolis kui ka ise kooli ja trenni
liikumise näol.
3. Võrdse kvaliteediga haridus kõigi jaoks
• Kaotame lasteaias kohatasu.
• Riigikeelne haridus alates lasteaiast. Tõstame võõrkeelsetele lastele
eesti keele õpetamise kvaliteeti lasteaias.
• Hea haridus kodulähedases koolis; e-õppega täiesti uute võimaluste
loomine, et iga koolilaps saaks osaleda parimate õpetajate ainetundides.
• Loome teadusliku ja haridusliku tähendusega lastemuuseumi-mängumaja, kus lapsed õpiksid mänge mängides tundma muusikat, bioloogiat,
anatoomiat ja palju muud.
• Toetame tugiteenuste arendamist, mis on mõeldud laste ja nende
vanemate jaoks, kelle emakeel ei ole eesti keel; samuti toetame nende
emakeeleteadmise arendamist erinevate tegevuste abil.
4. Vaba aja veetmise võimalused
• Arendame välja Lasnamäe spordikompleksi, sh olümpiastandarditele
vastava siseujula, et Lasnamäel oleks võimalik võõrustada rahvusvahelisi tippvõistlusi.
• Arendame ja ehitame välja Lasnamäel asuvad pargid ja rohealad.
Korrastame Pirita jõega piirneva ala Iru sillast kuni Peterburi tee sillani
ning muudame selle puhkealaks.
• Iga Tallinna kool, kaasa arvatud Lasnamäe koolid, liituksid Liikuma
Kutsuva Kooli võrgustikuga või tagatakse muul viisil laste liikumisharjumuste kujundamine.
• Ajakohastame ja teeme korda kooli- ja lasteaiahoovid.
• Võtame kasutusele avatud kooli kontseptsiooni, mis tähendab, et koolistaadionid ja muud spordirajatised on avatud ka koolivälisel ajal, et
lapsed saaksid veeta vaba aega aktiivselt liikudes.
• Avame Lasnamäel koostöös erasektoriga Balti jaama turu eeskujul
moodsa turu. Soodustame, et Lasnamäele tekiks juurde häid restorane
ja meelelahutuskohti.
5. Lasnamäe linnaosa elanike kaasamine
• Toetame jätkuvalt kogukonnaliikumisi.
• Arendame kaasava eelarve otsustusprotsessi.
• Suurendame linnaosakogu kui linnaosa elanike esinduskogu rolli.

Pensionärile
Aktiivsuskontoga
200 lisaeurot aastas
Kaotame lasteaia
kohatasu = võit perele
854 eurot aastas
Kvaliteetne
eestikeelne haridus
lasteaiast alates
Parem linnaruum –
lapsed ise liikuma,
uued trammiliinid
Ettevõtlikule inimesele
roheline koridor
Valveperearstiteenus
peale tööaega
TEEME KOOS TEIEGA
LASNAMÄE PAREMAKS!
Kui soovid kaasa lüüa, võta ühendust Tallinna arendusjuhi
Carmen Illakuga carmen@reform.ee

#ÜhendatudTallinn

TALLINN

VALI PARIM MEESKOND
TALLINNAS,
VALI REFORMIERAKOND!
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TULE VALIMA!
SINU HÄÄL LOEB!
E-VALIMISED:

11. oktoober kell 9.00
kuni 16. oktoober
kell 20.00
www.valimised.ee

EELHÄÄLETUS:

keskuste jaoskondades
11. –14. oktoober
ja kõigis jaoskondades
15.–16. oktoober
kell 12.00–20.00

VALIMISPÄEV
17. OKTOOBER:
hääletamine kõigis
jaoskondades
kell 9.00–20.00

11.–14.10.2021
Kell 12.00 kuni 20.00 toimub eelhääletamine vähemalt ühes linna määratud jaoskonnas,
ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda.
11.–16.10.2021
Toimub elektrooniline hääletamine.
Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäev läbi kuni 16. oktoobril kell 20.00.
15.–16.10.2021
Kell 12.00 kuni 20.00 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades ning eelneva taotluse esitamisel ka kodus.
17.10.2021
Kell 9.00 kuni 20.00 hääletamine kõigis jaoskondades ning eelneva taotluse esitamisel ka kodus.

#ÜhendatudTallinn

Kõigi nende vahel, kes lahendavad ristsõna ja saadavad meile õige vastuse, loosime välja 10 vihmavarju ja meepurki!
Lahendusi ootame kuni 17. oktoobrini meilitsi aadressil: carmen@reform.ee
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VALI PAREMINI HOITUD LASNAMÄE,
VALI REFORMIERAKOND!
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