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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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ANDRES SUTT
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
EESTI TULEVIKU NURGAKIVI
Andres, kolm aastat tagasi otsustasid
poliitikasse astuda ning aasta alguses sai
Sinust Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister – miks sa sellise otsuse tegid?
See oli 2018. aasta suvel, mil arutasime sõprade ja kolleegidega
Eesti tuleviku ja poliitika üle, kahjuks mitte kõige positiivsemal
toonil toonase valitsuse suhtes. Sealt kooruski välja idee, et
lihtne on kõrvaltvaatajana kritiseerida ja rääkida, kuidas peaks
paremini tegema, aga selleks, et midagi ka ära teha, on vaja ka
ise käed külge lüüa. Paar nädalat hiljem helistas mulle Kaja Kallas
ja kutsus raketile. Sellele ma siis astusin.

Millise visiooniga sa toona poliitikasse
tulid ja oled Sa selle saavutanud?
Minu põhimõte nii poliitikas kui ka varasema karjääri jooksul on
olnud, et peame pärandama enda lastele ja järgmisele põlvkonnale
võimalikult hea Eesti riigi. See tähendab, et meie lastel on Eestis
võimalik omandada parim haridus, töötada põnevatel töökohtadel,
elada turvalises ja puhtas keskkonnas ning nende tervise eest
hoolitseb maailmatasemel tervishoiusüsteem. Kas olen selle
saavutanud ja võin nüüd pensionile jääda? Kindlasti
mitte, suur hulk tööd on veel ees, aga sellega
me ministeeriumis igapäevaselt
tegeleme.

Mida Sa teed selle nimel, et tulevasele
põlvkonnale jääks pärandiks parem Eesti?
Ettevõtlus- ja IT-ministrina on minu põhirõhk meie majanduse
kasvatamisel ning edasiminekul digiriigist innovatsiooniliidriks.
Just tugev majandus on see, millest sõltuvad meie sissetulekud
ja pensionid või investeeringud haridusse ja tervishoidu. Kui me
täna Eesti ettevõtluses ja majanduses jätame erinevad võimalused kasutamata ning tiksume samal kursil edasi, siis me jäämegi
allapoole Euroopa keskmist taset. Selleks, et mitte leppida vähem
kui keskpärasusega, on meil vaja kordades suurendada investeeringuid innovatsiooni, teadusesse ja haridusse ning ühendada
meie ettevõtted meie teadusasutustega. Samuti peame leidma
riskĳulguse ja rahvusvahelise ambitsiooni teha taas suuri muudatusi ja reforme nagu peale iseseisvuse taastamist kroonile üle
minnes või Euroopa Liidu liikmeks pürgides.
Kui me seda ei suuda, siis meie majandus stagneerub. Meie
ühiskonna ja tervishoiusüsteemi ülalpidamiseks on siis ainus
variant hakata suurendama maksukoormust, mida keegi meist ju
ei soovi.

#ÜhendatudTallinn

Aga kuidas on see seotud
Tallinna ja Mustamäega?
Tallinn mängib selles väga suurt rolli. Tallinnas luuakse üle poole
Eesti majanduse lisandväärtusest. See tähendab, et Tallinna linnvalitsemisest sõltuvad kõikide eestlaste sissetulekud, pensionid,
investeeringud tervishoidu ja haridusse. Aga kohalikul tasandil
sõltub Tallinna linnavalitsemisest Mustamäe elukeskkond ning
see, kas meil on siin turvaline ja mugav elada, kas linn arvestab
kõikide liiklejatega, kas meie ühistransport on puhas, moodne ja
kiire või kas meie lastel on kohti, kus õues mängida või sportida.
Usun, et Mustamäe mängib suurt rolli Eesti tuleviku ühe nurgakivina. Mustamäel asuv Tallinna tehnikaülikool või moodsama
nimega TalTech on koht, kust on sirgunud suur hulk meie eksperte ja spetsialiste, kelle tänuväärne panus on Eestit edasi viinud,
ning praegu kasvavad sealt välja meie järgmise põlvkonna talendid. Samuti tehakse just TalTechis maailmatasemel teadust ja
innovatsiooni ning Tehnopoli teaduspargis luuakse uusi tooteid ja
teenuseid, mis muudavad meie elu mugavamaks ja lihtsamaks.

Mida kavatseb Reformierakond Mustamäe
elanike jaoks kohalikul tasandil ära teha?
Meil on nendel valimistel väga tugev meeskond ja programm, millega tasub kindlasti lähemalt tutvuda. Eraldi väärib mainimist Aktiivsuskonto loomine, millega aitame meie vanavanematel püsida
aktiivsed, sotsiaalsed ja hea tervise juures. Loomulikult on ka
fookus teadusmahukate ettevõtete ja TalTechi vahelisel koostööl,
et kasvatada uut talentide põlvkonda ning luua uusi ärilahendusi
ja tooteid. Lisaks soovime välja arendada korraliku rattavõrgustiku Tallinnas ning Mustamäel panna liikuma isesõitvad bussid.
See tähendab, et Mustamäe elanikud saaksid innovaatilisi transpordilahendusi esimestena kasutada ning olla teerajajad tervele
maailmale. Kui julgemalt tuleviku peale mõelda, siis näiteks just
Mustamäel võiksid tulevikus isesõitvad bussid tuua lapsi koolist
koju ja lõunaajal vanavanemad turule viia.

Kas te suudate ka päriselt need ideed ellu viia?
Nendel valimistel on esimest korda üle 16 aasta käegakatsutav
võimalus lõpetada Keskerakonna ainuvõim Tallinnas ning moodustada koalitsioon, mis arvestab ka teiste vaatenurkadega,
mitte ainult Keskerakonna omadega. See tähendab, et eriti
just nendel valimistel on võimalus tuua värskeid mõtteid,
uusi inimesi ja läbipaistvust Tallinna linnavalitsemisse. Meie
programmist leiab palju häid ettepanekuid, aga me oleme
alati avatud uutele ideedele – seega kõik on teretulnud
kaasa rääkima, kuidas oma kodupaika paremaks muuta.
Kutsun kõiki tutvuma Reformierakonna programmiga
Mustamäel ning toetama just Reformierakonna kandidaate. Nii on meie linnaosa ja terve Eesti paremini
hoitud!

“

Tallinna linnavalitsemisest
sõltuvad kõikide eestlaste
sissetulekud, pensionid,
investeeringud tervishoidu
ja haridusse.

“
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#ÜhendatudTallinn
Kõik see tundub väga loomulik ja lihtne, mistõttu võib imestada,
miks meil kõike seda veel ei ole. Eriti arvestades, et Tallinn ei ole
vaene linn ei rahaliselt ega ka võimekate inimeste poolest.
Korruptiivse ja demokraatliku valitsemise suurim erinevus
on selles, kas ja kuidas kodanikke kaasatakse. Esimesel juhul
antakse kodanikele teada, et nii on otsustatud, teisel juhul kaasatakse inimesed aruteludesse ja neile selgitatakse, mida ja miks
tehakse, ning otsused tehakse arutelude põhjal.

Lõpp korruptsiooniskandaalidele
Tallinna kodanikel peab olema võimalik alati saada infot sellest,
miks midagi tehakse ja kuhu raha kulutatakse. Kodanikele peab
rääkima võimalikest tegevusvariantidest ja tehtud valikuid sisuliselt põhjendama. Ei tohi karta vaidlusi ja arutelusid, sest nendes
saavad selgeks ühe või teise idee nõrkused ja tugevused. Kõige
olulisem on aga see, et osaledes sellistes aruteludes, kasvõi
pealtvaatajana, saab linn selle elanikele omasemaks. Täpselt
sama juhtub, kui teatakse, miks tehakse just üks või teine kulutus ning kui palju ühele või teisele asjale kulub.

MARIS LAURI
justiitsminister

Muidugi on asju, mille lahendamine nõuab aega ja raha, kuid linnavalitsemise avatust ja kaasatust saab suurendada ka suurte kuludeta. Näiteks on digilahendusega võimalik luua igale kodanikule
arusaadav ja igahetkeline pilt sellest, kust linna tulud tulevad ja
kuhu saadud raha kulub. Digitaalne kaasamine erinevatesse aruteludesse ja koosloomesse peaks tänapäeval olema elementaarne.

AVATUD JA KAASAV JUHTIMINE
TEEB TALLINNA KODUSEKS
Tallinn peab olema mõnus ja kodune linn igale tallinlasele olenemata sellest, milline elustiil talle hingelähedane on, olenemata
sellest, millises linnaosas või asumis ta elab. See siht peab olema
linnavalitsuse ja linnavolikogu, aga loomulikult ka linnaosavalitsuse ja halduskogu liikmetel alati silme ees. Muul eesmärgil ei peaks
tegelikult nendesse ametitesse asumagi.

Tallinna linnajuhtimist on saatnud aastaid erinevat laadi korruptsiooniskandaalid. Avatud juhtimine ja kodanike kaasamine muudab korruptsioonivõimaluse alati väiksemaks, sest kaob võimalus
salaja ja „omade vahel“ asjad kokku leppida. Kõik olulisemad
ametikohad Tallinnas tuleb täita konkursiga ja tähtajaliselt ning
kandidaate peavad kaaluma neutraalsed inimesed objektiivsete
parameetrite põhjal. Sama peab kehtima ka kõikide linna omanduses olevate ettevõtete ja asutuste juhtide kohta.

Kahtlematult tähendab mõnus ja kodune linn erinevatele inimestele erinevaid asju. Tallinna-suuruses linnas on neid erinevusi
väga lihtne ka aktsepteerida ja arvestada – meil on ju väga eriilmelised linnaosad ja asumid. Eripärad peavad jääma, sest mitmekesisus teeb iga linna atraktiivsemaks ja elujõulisemaks.
Kuid mõnusus ja kodusus tähendavad siiski ka seda, et inimesed
tunnevad end Tallinnas hästi, nad teavad, et nendega arvestatakse ja et neil endil on alati võimalik erinevates asjades kaasa lüüa.
Et nad saavad ise oma kodulinna, linnaosa, asumit ja
kodu ümbrust hubaseks ja sõbralikuks muuta.

“

On elementaarne, et inimesed, kes on ametikohtadel, kus kasvõi
teoreetiliselt eksisteerib korruptsioonioht, esitavad igal aastal
huvide deklaratsiooni, mille esitamist kontrollitakse ja esitamata
jätmist karistatakse. Linna sisekontrollisüsteemid peavad olema
sõltumatud ja tugevad ning neid tuleb pidevalt arendada. Tallinnas võiks olla kehtestatud nii huvide konflikti vältimise juhised
kui ka lobistidega suhtlemise hea tava. Need annaksid asjasse
puutuvatele inimestele selge arusaama, millised tegevused on
aktsepteeritavad ja millised mitte, ning seega kaob võimalus
väita, et ei teatud või ei osatud karta.

“Raha kulutamisest ei
piisa, et teha Tallinnast
mõnus ja kodune linn –
esimene samm on teha
linnajuhtimine avatuks ja
kaasavaks!

“

#ÜhendatudTallinn

Sul on endal kaksikud. Milline ema Sa oled?
Seda on aus küsida lastelt. Ma ise arvan, et olen tasakaalukas
ema. Kui vaja, siis teen pai, kui vaja, kortsutan kulmu. Aga lapsed
on mul tõeliselt priimad.
Õnne kaksikute sõnul on nende emme hea ja lahke: „Talle meeldib
palju kallistada ja vahel ka lollitada. See meile ei meeldi, kui ta
riidleb, aga selle me anname talle andeks.”

Mis Sind Mustamäe juures köidab?
Mugavus. Mustamäel on mugav elada. Kõik on kodule lähedal –
rohelus, lasteaed, turg, (järgmisel aastal) kool, sportimisvõimalused, kino.

ÕNNE PILLAK
kaksikute ema, Riigikogu liige
PERED LASTEAIA KOHATASUST VABAKS,
IGALE LAPSELE 300 EUROT HUVIRINGIRAHA
Kohtume Õnne Pillaku ja tema kaksikutega Mustamäel. „Olen siin
elanud üle kümne aasta. Tõeliselt koduseks tegid Mustamäe mulle
mu lapsed,” ütleb Õnne. Õnne on pärit Nõmmelt. Lihtsast perest,
kus kõige suurem vara on üksteisest hoolimine ja perekonna
hoidmine. Ta on alates 2009. aastast Tallinna linnavolikogu liige ja
2021. aasta kevadest Riigikogu liige.
Tallinna linnavolikogusse kandideerib Õnne uuesti, sest pole
harjunud olema pealtvaataja ja näeb seda võimalusena, tänu millele saab aidata kaasa, et Tallinnast saaks tõeline perede pealinn,
mida tuuakse teistele Euroopa pealinnadele eeskujuks, kui räägitakse linnadest, kus on mõnus lastega peredel elada.

Volikogus oled olnud lasteaia kohatasu
kaotamise eestvedaja. Vähem teatakse,
et tänu Sinu järjepidevusele taastas linn
erahuvikoolide toetamise ja tõsteti kaksikute
sünnitoetust. Kuidas see õnnestus?
Eelmisel korral volikogusse valituks saades oli mul kaks suurt eesmärki. Üks oli lasteaia kohatasu kaotamine, mis tibusammudega
jõuab eesmärgile järjest lähemale. Nüüd on veel viimane samm
vaja teha – kaotada lasteaia kohatasu alates esimesest lapsest.
Teine oluline eesmärk oli erahuvikoolide toetuse taastamine, et
lõppeks ära ebaõiglus, kus linn suurema osa laste huvitegevust
ei toeta. 2019. aastal võtsime volikogus vastu erahuvikoolide
toetamise korra. Kuid päris ideaalne see veel pole. Minu soov on,
et linn toetab kõiki lapsi ühtemoodi ega tee vahet, kas laps käib
linna- või erahuvikoolis. Nii sai „Ühendatud Tallinna” visiooni kirja,
et hakkame igat last toetama aastas 300 euroga, mida ta saab
kasutada meelepärases huviringis või trennis käimiseks.
Mis puudutab kaksikute sünnitoetust, siis sellega läks hästi, sest
esialgu oli linnavalitsusel plaan tõsta vaid kolmikute ja enamate
mitmike sünnitoetust. Küsisin volikogus toonaselt abilinnapealt,
et miks kaksikud on välja jäetud. Tõenäoliselt pisut rapsides vastas ta, et nendega on ju lihtsam. Kuna ma ei ole kade inimene,
pakkusin, et ta võib proovida, kui lihtne on kahe pisikesega korraga hakkama saada. Sellest pakkumisest ta viisakalt keeldus, aga
oli nõus arutama kaksikute sünnitoetuse tõstmist, ja nii saigi kaks
aastat tagasi kaksikute sünnitoetus tõstetud 1000 eurole.

Millest Sa Mustamäel puudust tunned?
Korralikust tänavavalgustusest, ka majade vahel, ja turvalistest
rattateedest. Eelmise aasta lõpus tõstsin tähelepanu alla lasteaedade hoovialade korraliku valgustamise, et vanemad ei peaks
lapsi kui jaaniussikesi mänguväljakult taga otsima. Ilma naljata,
mu enda laste rühmas käisid lapsed pealampidega õhtul õues.
Nii ei saa. Lasteaedade õuealad tuleb korralikult ära valgustada
esimesel võimalusel, mitte 18 aastaga, nagu linnavalitsus esialgu
plaanis. Volikogus eraldasime selleks aastaks vajalikud lisavahendid, loodetavasti saavad need ka kasutatud.
Sama mure on Mustamäe majade vahel ja kõnniteedel. Paljudes
kohtades ei olegi tänavavalgustust või see on kehv. Olukord on
läinud pisut paremaks. Positiivse näitena võib tuua Mustamäe tee
100 ja Tammsaare tee bussipeatuse vahelise ala, millele pöörasin
mõni aasta tagasi tähelepanu ja mis sai korda tehtud. Või Vilde
tee allee Sõpruse puiestee ja Mustamäe tee vahel, mis sai pikalt
oodatud tänavavalgustuse eelmisel aastal.
Teine asi on mugavad ja omavahel ühendatud rattateed. Olime
lastega sellel suvel usinad kastiratta kasutajad. Aga tüütu on iga
kord kodust välja minnes eelnevalt hoolega läbi mõtelda teekond,
kuidas turvaliselt ja tervelt koos lastega soovitud kohta jõuda. Kui
kohale jõuad, siis teinekord avastad, et ratast ei olegi kuhugi parkida, lukku panna. Kõige kehvemad võimalused on selleks korrusmajade juures. Suurt kastiratast tuppa või keldrisse ei hakka ju
vedama. Ses mõttes tuleb meil lisaks rattateedele usinalt rajada
ka rattamaju korteriühistute juurde.

11

12

#ÜhendatudTallinn

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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KAIDO KAABERMA

KUNO JÄRV

olümpiavõitjate treener

kindlustusspetsialist

MUSTAMÄELASTEL ON ÕIGUS HÄSTI
KORRALDATUD LINNARUUMILE
Mustamäe on minu kodu olnud alates 1993. aastast, kui seadsin
Haapsalust sammud pealinna suunas. Olen siin üles kasvatanud
kaks last, kellest mõlemad on oma haridusteed alustanud siinsetest lasteaedadest ja jõudnud ülikoolini välja.
Eelnevalt olen esindanud Mustamäe elanikke aastatel 2012 ja
2013, kui kuulusin Tallinna linnavolikogu koosseisu.

Tallinnal on arenguruumi
Reisides nii isikliku sportlaskarjääri vältel kui ka Eesti epeenaiskonna peatreenerina paljudesse linnadesse üle maailma, olen
näinud, kuidas linnaruumi küsimusi nii praktilistel kui ka elukeskkonna kaalutlustel lahendada saab. Tallinnal on veel küllaltki palju
arenguruumi. Pean oluliseks, et mustamäelaste elukeskkond
oleks meeldiv ja turvaline igal aastaajal. Leian, et selleks on
eelkõige vaja läbimõeldud transpordivõrgustikku, sealjuures ka
terviklikult väljaarendatud kergliiklusteid, mis oleksid hooldatud
aasta ringi.
Elupõlise sportlasena väärtustan kõrgelt aktiivset eluviisi ja
mõistan, kui olulist rolli mängib see täisväärtusliku elu elamisel
ka hilisemas eas. Seetõttu toetan igakülgselt Reformierakonna
plaani luua Tallinna pensionäridele Aktiivsuskonto.
Kui usute, et terviklik ja läbimõeldud elukeskkond, mis soodustaks
aktiivset eluviisi ja oleks aasta läbi liigeldav nii jalakäĳa kui ka
jalgratturina, võiks olla mustamäelastele iseenesestmõistetav,
siis kutsun teid toetama minu kandidatuuri Tallinna linnavolikogu
valimistel.

200-EURONE AKTIIVSUSKONTO EAKATELE
Kohaliku omavalitsuse valimistel kandideerin, sest soovin olla
poliitiliselt aktiivne. Ma arvan, et poliitika kaudu saan panustada
oma kodulinna Tallinna arengusse. Soovin, et Tallinn oleks tugev
linn, kus on selge ja läbipaistev majandamine. Linn, kus on hea ja
turvaline elada nii meil kui ka tulevastel linnakodanikel. Kui osutun
valituks, tahan aidata viia ellu Eesti Reformierakonna „Ühendatud
Tallinna” ideid ja mõtteid.
Esimesena on minu jaoks oluline, et pensionärid saaksid aktiivsed olla. Reformierakonnal on idee, kuidas sellele kaasa aidata.
Aktiivsuskonto A+ loomine annab pensionäridele 200 eurot aastas
aktiivseks tegevuseks. Sellest on abi nii tervise edendamiseks kui
ka kultuurivajaduse rahuldamiseks ning see aitab olla aktiivne ja
sotsiaalne ka vanemas eas.

Rohkem parkimiskohti
Südamelähedasemad teemad on mulle kõik, mis seonduvad
liikluse ja liiklusvahenditega. Muutusi tuleb ellu viia ühistranspordis, et meid vedavad bussid ja muud transpordivahendid oleksid
keskkonnasõbralikud. Toetan väga visiooni ühendatud Tallinnast.
Linnast, kus igal inimesel on kõik oluline 15 minuti kaugusel ja
mugavalt juurdepääsetav.
Mustamäel ei saa suure murekohana märkimata jätta parkimiskohtade puudust. Vaja on jätkata parkimismajade ehitamist.
Kohati ei pääse päästeautod ega kiirabi abivajajate juurdegi.
Loodan, et osutun valituks ja saan panustada kodukoha arengu
heaks, et oleks ühendatud Tallinn, kus kõigil on hea elada ja töötada, kus tunneksime end väärika ja vajalikuna. Palun teie toetust, teeme Tallinna koos tulevikulinnaks!

#ÜhendatudTallinn
Tallinna linn on Eesti kõige suurema rahvaarvuga omavalitsus ja
võimalused linnaosade arenguks on viimaste aastate parimad.
Püüan omalt poolt teha kõik, et järgmise nelja aasta jooksul saame ühtselt turvaliseks pidada kogu Mustamäed.

Hea haridus kodu kõrval
On öeldud, et kõik saab alguse kodust ja koolist. Mustamäe on
kodu väga paljudele inimestele ja õnneks on siin ka palju koole.
Ka koolide hea taseme hoidmine sõltub paljuski ümbritsevast
elukeskkonnast. Just sellepärast peabki Mustamäe pidevalt arenema. TalTechi ja Tallinna saksa gümnaasiumi näol on tegemist
suurepäraste näidetega tõeliselt tänapäevastest ja innovaatilistest koolidest, millest esimesse tullakse kõrgharidust omandama
tervest maailmast. Leian, et Mustamäe koolide head potentsiaali
saab kohalike elanike hüvanguks veel arukamalt ja otstarbekamalt
tööle panna ning püüan teha kõik selleks, et see realiseeruks.

Spordi aasta ringi!

ALLAN KEIAN
kirjanik
TURVALISEM MUSTAMÄE MEELDIB KÕIGILE
Tänaseks üle veerand sajandi Mustamäel elanud noore mehena
meenub just sügisel „kuumadel üheksakümnendatel“ käidud
koolitee. Mäletan selgelt ühte väga tugevat plahvatust, mis
öösel üles äratas ja enam uinuda ei lasknud. Hommikul kooli
jalutades märkasin, kuidas allilma paigaldatud pomm oli ühe
putkabaari sõna otseses mõttes pilbasteks lasknud. Minu
kodust oli selleni umbes nelisada meetrit ja koolini kolmsada.
Paar aastat hiljem ründasid seni tabamata kurjategĳad kodupoe taga kaht sularaha vedanud inkassaatorit. Oli reede
õhtu ja rünnak nii täpselt ajastatud, et röövlite saagiks
sai suurem summa, kui oli tolle aja suurim lotovõit. Seda,
kuivõrd traagiliselt see rünnak kahele täies elujõus
mehele lõppes, saate lugeda minu krimitriloogia esimesest raamatust „Kuidas rikkaks saada?“, mille sünnilugu inspireeris just nende aastate Mustamäe eluolu.

Kõige paremini tunneb murekohti pikaajaline elanik
Kõik need noore poisina nähtud eluseigad jätsid
sisemaailma sedavõrd sügava jälje, et koolide
lõpetamise järel hakkasin raamatuid kirjutama ning järgnevate aastate jooksul kujunes
minust krimikirjanik. Alles viimastel aastatel,
kui olen aktiivsemalt poliitikas kaasa rääkinud ja elanikega kodukandi murekohtade
üle arutlenud, mõistan, et ka praegu,
2021. aasta sügisel, ei ole Mustamäe
kaugeltki turvaline.
Võin kinnisilmi näidata vähemalt kolme
Mustamäe piirkonda, mis vajaksid
ajakohastamist, kõnniteed lisavalgustust ja majad valvekaameraid.

Pole saladus, et Mustamäe spaas käiakse kõikjalt Eestist, talvel
metsas suusatamas praktiliselt tervest Tallinnast. Mustamäe on
piisavalt suur, et siia veel rohkem sportimisvõimalusi luua, mis
maandaksid olemasolevates ülerahvastatuse probleemi ja jääksid
igale kodule mõistliku jalutuskäigu kaugusesse. Tegusatest ja
sportlikest inimestest siin puudust pole!
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ANU WAHAR

TOOMAS KÄRK

õpetaja

ettevõtja

KÕIGILE TALLINNAS HEA RIIGIKEELNE HARIDUS!
Mustamäele asusin elama 1984. aastal. Olen sündinud Tartus,
kus lõpetasin Tartu ülikooli bioloogi diplomiga. Minu kiindumuseks
kujunes aga loodusainete õpetamine. Õpetajaametit olen pidanud
35 aastat. Mustamäe linnaosakogu tööst olen osa võtnud juba
seitse aastat. Õpetajatöös on minu missiooniks saanud eesti
keele õpetamine vene noortele. Töötan vene õppekeelega kooli
keelekümblusklassides, kus õpetan loodusaineid eesti keeles.
Olen selgitanud muukeelsetest kodudest pärit õpilastele, kui
tähtis on Eesti vabariigis elades hea riigikeele oskus. Riigikeele
hea valdamine annab noortele tulevikus avaramad võimalused nii
hariduse jätkamisel kui ka tööotsingutel.
Kindlasti jään võitlema ka elukeskkonna parandamise eest Mustamäel. Need noored, uljad ja õnnelikud inimesed, kes tulid kunagi
elama Mustamäele ning on siia jäänudki, on tänaseks jõudnud või
jõudmas auväärsesse hilisesse keskikka. Toetan projekti ,,Liftid
viiekorruselistesse korrusmajadesse” ja võtan osa selle elluviimisest. Jutuajamised naabritega on näidanud, et lifti olemasolu
elukohas saab tihti määravaks. Me kõik tahame ju vananedes
elada just oma kodus!
Uusi võimalusi elamusteks pakub ka Reformierakonna loodud,
kõigile pensionäridele mõeldud Aktiivsuskonto, mis võimaldab
eakatel kasutada aastas 200 euro eest kohalikke kultuuri- või
terviseteenuseid.

“

Kõigile tallinlastele hea
riigikeelne haridus!

PARKIMINE, TURVALISUS JA VÄÄRIKAS VANANEMINE
ON ASJAD, MILLEGA MUSTAMÄEL TULEB TEGELEDA
Olen elupõline mustamäelane. Koolis käisin Tallinna saksa gümnaasiumis. Kõrghariduse omandasin Eesti maaülikoolis ja lisaks
õppisin rahvusvahelist ärĳuhtimist EBSi magistrantuuris. Oman
pikaajalist töökogemust edukas rahvusvahelises ettevõttes,
töötasin end müügimehest üles rahvusvahelise firma kohalikuks
juhiks.
2017. aastast olen Mustamäe linnaosakogu liige. Mustamäe inimeste huvide esindamine ja kohalike probleemide lahendamine
on mulle hingelähedane.
Pean väga tähtsaks, et igal mustamäelasel oleks siin hea elada.
Selleks on veel palju vaja teha. Teiste kohalikega suheldes kerkib
alati teema, et parkimine peab meie linnaosas
olema mugavam ning kvartalisisesed teed peavad paremas korras
olema. Teiseks, kui tahame, et nii väikelastel kui ka eakatel oleks
Mustamäe linnaruumis mugav olla, peab siin olema turvaline.
Isiklikult pean väga oluliseks ka seda, et inimestele, kes on ühiskonnale palju andnud ehk meie eakatele, oleks tagatud meeldiv ja
väärikas vanaduspõlv. Arvan, et Reformierakonna plaan luua Tallinna pensionäridele Aktiivsuskonto aitab sellele kindlasti kaasa.
Kui leiad samuti, et parkimine, turvalisus ja väärikas vananemine
on Mustamäel olulised teemad, millele tuleb tähelepanu pöörata,
siis toeta mind nendel valimistel. Saan seista Sinu huvide eest!

“

#ÜhendatudTallinn

IVI UBEI-KON

HELI TEDER

lasteaiaõpetaja

halduse peaspetsialist

LAPSED ON MEIE TULEVIK
Tallinnas olen elanud 23 aastat, sellest viimased 10 just Mustamäel. Tulen keskmisest Eesti perest, kus kõige suurem vara on
perekond, üksteise mõistmine ja teineteisest hoolimine. Olen
kahe lapse ema. Laste kasvatamise kõrval õppisin Tallinna ülikoolis sotsiaaltöö eriala. Viimased paar aastat on mul olnud võimalus osaleda põhitöö ja ülikooliõpingute kõrval ka Mustamäe elu
edendamises, olles Mustamäe linnaosakogu liige. Leian, et igaüks
peaks oma kodukoha elu arendamisse panustama, ja soovin seda
teha sotsiaalteemadel.

Lastele rohkem huviringe
Põhitööna olen töötanud viimased kuus aastat lasteaias. Seal olen
märganud, et probleemseteks lasteks peetud laste ühine omadus
on see, et neil pole kodus piisavalt tähelepanu. Toetudes ülikoolis
õpitule leian, et juba lasteaias ja varajases koolieas tuleb meil
lastega rohkem tegeleda, rohkem neile tähelepanu pöörata. Hiljem
saab vaid kahetsusega kogeda, et lastest on sirgunud inimesed,
kes oma ühiskonnast ei hooli, või siis ei ole piisavalt hakkajaid inimesi, kes ühiskonda edasi viiks. Kuid kes saab siis seda põlvkonda
hukka mõista, kui ühiskond on neid just sedaviisi kasvatanud?
Sellisel juhul pole meil õigust nende üle kohut mõista.
Usun, et meie lastele tuleb luua võimalused tulevikus edukas olla.
Kindlasti on võimalik pakkuda noortele rohkem huviringe ja treeninguid, mis neile huvi pakuks. Tuleb mõista, et lapsed ja noored
ei ole pelgalt numbrid lasteaedade ja koolide nimekirjas, kõik nad
on isiksused. Lapsed alles avastavad maailma, miks siis mitte
neile pakkuda võimalust tegeleda sellega, mis neile huvi pakub ja
tulevikus võibolla ka kasu toob.

KODUS EI VIRUTATA MAJAPIDAMISRAHA
JA EI SEISA PRÜGI VÄLJA VIIMATA
Olen Mustamäelane üle 24 aasta. Mulle meeldib, et siin on kõik asjad mõnusalt kodu lähedal. Mustamäel on kasvanud ja koolis käinud
mu lapsed. Tallinna volikogu liikmena olen proovinud kaasa rääkida
seal, kus vähegi võimalik, et Mustamäel oleks meil parem elada.
Kuulun Reformierakonda alates 2009. aastast, olin Mustamäe
piirkonna arendusjuht 2013-2017. Kuulusin Tallinna Saksa Gümnaasiumi hoolekogusse 2012-2019, kus seisin selle eest, et kool
remonditakse ning noortele luuakse kaasaegne õpikeskkond.
Olen Eesti Naiste Koostööketi juhatuse liige, kus julgustame naisi
aktiivsemalt osalema poliitikas.
Lapsevanema ja liikuva inimesena on mulle olulised turvaline elukeskkond; et parkmetsad, jalgratta- ja jalakäĳateed oleks korras
ning valgustatud, samuti sportimisvõimalused värskes õhus,
kultuuriüritused parkides.
Õppinud olen ma rõivadisaineriks, töökarjääri alustasin Tartu
Kommertspangas. Olen aastaid töötanud rahvusvahelistes ettevõtetes ja oman seeläbi head kogemust asjaajamises, hangetes
ja rahvusvahelistes suhetes äris.
Austan traditsioone, viin julged ideed ellu. Olen alati soovinud olla
asjade keskmes, ümbritsevat ise kujundada, mitte kõrvalt vaadata ja otsustajaid-tegĳaid kiruda.

Mitmekesine Mustamäe
Mustamäe on suur ja samas väike, meile on ta kodu. Meid on siin
palju — erinevatest rahvustest, uskudest ja vanustest. Kodus
peavad asjad olema korras. Kodus ei virutata majapidamisraha ja
prügi ei seisa välja viimata. Kodu on turvaline ja kodus mõistetakse
üksteist — räägitakse ühist keelt. Kodus on roll igal põlvkonnal ja
hoolitsetakse nende eest, kes veel ei jaksa või enam ei saa kõike ise.
Mustamäel peavad hoovid ja teed korda saama, tänavad peavad
olema valgustatud – nii on meil kõigil turvalisem ja ohutum liigelda. Kui on korras ja valgustatud me pargid ja parkmetsad, saame
nautida vaba aega looduses piknikul, kontserdil muusikat nautides või sportides ning oleme kõik tervemad ja õnnelikumad.
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MARI-ANNE MEISTER

AARE KÄRNER

teaduskoordinaator

logistikajuht

MEIE IGAPÄEVANE TURVATUNNE

MUSTAMÄELASTE ELU OLGU LIHTSAM JA TERVEM

Ligipääsetavus ja kättesaadavus on valdkondadeülesed põhimõtted, mille järjekindel rakendamine loob ühiskondlikku sidusust ja
turvalisust. Keskkonna kujundamine loeb. Näiteks on väiksemad
valgusküllased õuealad mänguväljakutega, kus lapsed ja lapsevanemad üksteist tunnevad, turvalisemad kui suured pargid. Siseõued mõnusate piknikualadega, lukustatavate jalgrattakuuride ja
kontrollitud sissepääsudega tekitavad turvalise kogukonnatunde.
Selline pilt meil veel levinud ei ole. Õhtuti on Mustamäe teeäärsed
pingid ja metsaalused vallutanud napsitavad seltskonnad. Sügise
lähenedes mattuvad õuealad pimedusse.

Olen Mustamäe linnaosakogu liige. Igapäevaselt töötan logistikajuhina.
Seisan Mustamäel selle eest, et meie inimeste elu oleks lihtsam
ja tervem. Peame tegema korda linnaosa kõnni- ja jalgrattateed,
et inimestel oleks mugavam liigelda ja rohkem linlasi valiksid auto
asemel alternatiivsed liikumisviisid. Kui investeerime kõnni- ja
rattateede võrgustikku, on inimesed tervemad ja ummikuid vähem, mis paneb omakorda silmad särama ka autojuhtidel.

Vanaemad ratastele
Eesti linnades vaadatakse jalgratast endiselt kui harrastusspordi-, mitte kui liiklusvahendit. Pandeemia tõi tänavatele
jalgrattad ja tõuksid, millega meie vananev teevõrgustik polnud
arvestanud. Uued kergliiklusteed ja kitsad kõnniteed peavad
mahutama jalgrattad, tõukerattad, e-liikurid ja jalakäĳad ning
samal ajal toimub liiklus mõlemas suunas. Ratturid on erinevate
võimetega ja jalutajad erinevate vajadustega. Vanaema nagu
mina soovib samuti koos oma lapselapsega rattaga sõitma minna. Kui laps on juba paar korda valusalt kukkunud, sest keset
rattateed seisab laternapost või kõrgub terav äärekivi, siis on
selge, et see keskkond ei ole sõbralik.
Avalik ruum, ligipääsetav liikumisteede võrgustik ja veebikeskkondade teenused peaksid moodustama kasutajasõbraliku taustsüsteemi, kus on arvestatud kõigi sihtrühmade vajadustega.
Probleemidega peab tegelema siis, kui need on alles väikesed,
sest ümbertegemine on alati kallim. Kui kasutusmugavuse ja
ligipääsetavuse aspekte kohe süsteemselt arvesse võtta, loob
see meile turva- ja ühtekuuluvustunnet ning kokkuvõttes toetab
ka Eesti edenemist nii digi- kui ka rohepöörde kontekstis.

“

Mustamäelaste elu
olgu lihtsam ja tervem

“
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HELEN PURGE

SERGIO KLEIN

fotograaf

õpilane, tegus noor

LINN PEAB ARENEMA LOODUSKESKSELT
Olen elanud Mustamäel nüüdseks 20 aastat. Kolisin Tallinnasse
Lõuna-Eesti metsade vahelt, olles varem pealinnas vaid paarkolm korda käinud. Olen väga tänulik selle eest, et Tallinn võttis
mind vastu oma väga loodussõbralikku keskkonda. Omandasin
hariduse Mustamäe mändide vahel TalTechis. Elu on mind aga
ametialaselt hoopis teisele rajale viinud. Olen viimased 10 aastat
tegutsenud fotograafina. Minu huvi fotograafia vastu on välja
kujunenud sügavast armastusest ja austusest fotokunsti, looduse ja inimese vastu.
Pean vajalikuks meie ümber oleva linnakeskkonna looduskesksena
hoidmist ja edasiarendamist.

“

Reformierakond soovib
lasteaia kohatasu
kaotada. Praegu on
see 71 eurot kuus

AVARDAME SPORTIMISVÕIMALUSI
JA TÕSTAME ÕPETAJATE PALKA
2002. aastal sündinud Arte gümnaasiumi 11. klassi õpilasena
näen, et Tallinnas oleks vaja suurendada noorte osalust poliitikas.
Olen lõpetanud põhikooli majanduse ja ettevõtluse suunal.
Kolisin Mustamäele 2007. aastal. Kahtlemata on Mustamäe parim
koht, kus elada – rohelus ja metsade lähedus tagavad imelise
harmoonia, samuti on kõik vajalik käe-jala juures.
On siiski asju, mida sooviksin Mustamäel paremaks teha. Esmalt
sooviksin luua Mustamäele korrastatud ratta-, jooksu-ja kõnniteed. Praegune vaatepilt pole sugugi ilus, paljud kõnniteed on
auklikud ja korrastamata. Nende teede äärde tuleks rajada jõulinnakuid, lauatenniselaudu, metsaaladele võrkpalliväljakuid. Soov
on luua Mustamäele jooksu-, ratta-ja kõnniteede võrgustik, mis
hõlmaks kogu linnaosa. Soovin, et mustamäelastel oleks rohkem
võimalusi veeta oma vaba aega õues. Seisan Mustamäel tervisliku
ja aktiivse eluviisi eest!
Teiseks toetan Reformierakonna ideed, et lasteaia kohatasu
kaotataks. Praegu on see 71,25 eurot kuus. Kolmandaks seisan
selle eest, et õpetajate palk tõuseks! Õpetaja töötasu tuleb tõsta
120%-le Eesti keskmise töötasuga võrreldes. Olles ise õpilane,
näen kõrvalt vaadates, kui raske ja mahurohke töö on olla õpetaja. Kuna Tallinnas maksab õpetajatele palka KOV, siis on just see
midagi, mida oleks võimalik valituks saades teha! Asjaga on kiire,
tuleb teha jõulisi ja kindlaid samme!

“
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REFORMIERAKONNA PLAANID
MUSTAMÄE ARENDAMISEKS:
• Teeme pensionäridele 200-eurose Aktiivsuskonto A+ ja
vabastame keskmise pensioni tulumaksust.
• Kaotame lasteaia kohatasu ja läheme üle ühtsele eestikeelsele haridusele alates lasteaiast. Remondime Mustamäe lasteaiad, teeme korda lasteaedade hoovialad.
• Mustamäele valveperearstikeskus, mis oleks avatud
pärast tööpäeva.
• Turvaline ja kõigile mugav elukeskkond Mustamäel. See
tähendab, et sõltumata vanusest ja liiklusvahendist on
arvestatud kõikidega. Kõnniteed on kõigile east sõltumata ühtmoodi mugavad ja läbitavad. Tänavad, kõnniteed, majadevahelised alad on valgustatud ja turvalised. Rajatud on korralikud rattateed, mis on ühendatud
teiste linnaosadega. Teed on märgistatud. Valgusfoorid
töötavad selliselt, et teed jõuab ületada nii 8- kui ka
80-aastane.
• Toetame teadusmahukaid ettevõtteid ja arendustegevust TalTechi (TTÜ) teaduspargis.
• Puhas, kiire, moodne ühistransport Mustamäel(e), mis
vähendab ummikuid ja säästab peres autole kuluva
raha. Selleks uuendame ühistranspordiliinid ja -graafikud. Rajame Mustamäele trammiühenduse ning paneme Mustamäe asulate ja olulisemate asutuste vahele
sõitma isesõitvad bussid. Paneme sõitma ööbussid.
• Loome tänapäevase koolibussisüsteemi, et emad
ja isad ei oleks sunnitud lapsele mitu korda päevas
taksojuhiks olema.
• Koostöös erasektori ja ühistutega leiame lahendused
parkimisprobleemidele kortermajade, tervishoiu- ja
haridusasutuste juures.
• Lapsed arvutist õue! Toetame laste huvitegevust ja
sportimist 300-eurose pearahaga aastas. Uuendame
ja korrastame laste mänguväljakud, rajame nende
juurde korraliku valgustuse. Mustamäe spordiväljakud
olgu avalikus kasutuses kõigile ja et oleks teada, millal
mingi väljak on lastele või suurtele mängimiseks vaba,
saab end registreerida digitaalselt. Loome uusi avalikke võimalusi spordi- ja välitreeninguteks ning korrastame olemasolevad rajatised.
• Kutsume ellu Mustamäe kultuuripäeva(d). Loome
Mustamäele Tänavakunsti pargi, kus soovĳad saavad
tänavakunsti harrastada, et linnaosa avaliku ruumi
sodimise alternatiiviks saaks loomine ja võimalus
õppida. Teeme Mustamäele perepiknikualad, kuhu on
lisaks loodud toetav infrastruktuur: mugavad varustuse rentimise võimalused sportimiseks, pereürituste
korraldamiseks varjualused, elektritoide, seadmed ja
nii edasi. Sama põhimõte peab kehtima ka parkides,
mille eesmärk on võimaldada looduses olemist, mitte
aia tagant vaatamist.

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
MUSTAMÄE 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 MUSTAMÄE,
VALI REFORMIERAKOND!
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olümpiavõitjate treener

õpetaja

lasteaiaõpetaja

1116

ÕNNE PILLAK
kaksikute ema, Riigikogu liige

kirjanik

logistikajuht

HELEN PURGE

MARIS LAURI

HELI TEDER
halduse peaspetsialist

MUSTAMÄE

Loe meie inimeste ja plaanide kohta lähemalt:
www.reform.ee/kov-valimised-2021/piirkond/tallinn ja leia meid

ja
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