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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

“
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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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URMAST PAET
Euroopa Parlamendi
väliskomisjoni aseesimees

KUIDAS KODUKOHTA NÕMMET
VEELGI PAREMAKS MUUTA?
Nõmme on minu kodu. Olen nüüdseks mõned aastad töötanud Euroopa Parlamendis. See tähendab iganädalast liikumist
Nõmmelt Brüsselisse ja tagasi, sest töötan küll seal, kuid kodu on
ikka Nõmmel. See on ka põhjus, miks kandideerin kohaliku omavalitsuse valimistel ning taotlen teie toetust. Hiljutise seadusemuudatuse tulemusel saavad nüüdsest ka Euroopa Parlamendi liikmed
valituks osutumise korral osaleda kohaliku volikogu istungitel.
Selleks, et siduda paremini kohalikud arengud ja Euroopa Liidu
tegutsemiskavad.
Nõmme on mu kodu olnud ligi 30 aastat ning selle aja sisse on
mahtunud ka aastad Nõmme linnaosavanemana, kui sain anda
otsese panuse nõmmelaste olude parandamisse ning Nõmme
arengusse. Aga loomulikult olen huvitatud, et mu kodukohal ka
tulevikus hästi läheks. Seetõttu olen Nõmme arengutele kaasa
elanud ning jõudumööda kaasa aidanud vaatamata, milline on
olnud minu „põhiamet“ – kultuuriminister, välisminister või nüüd
Euroopa Parlamendi liige. Ja nii jääb see ka tulevikus.

Nõmme on tugeva identiteediga ning
hea elukeskkonnaga elamiskoht

“

Nõmme on mu kodu olnud
ligi 30 aastat. Olen Nõmme
arengutele jõudumööda kaasa
aidanud vaatamata, milline on
olnud minu „põhiamet“. Ja nii
jääb see ka tulevikus.

“

Aga siiski on isegi Nõmmel asju, mis saaksid veelgi paremini
toimida või kenamad välja näha – need tuleb lähemas tulevikus
korda teha. Nii võiks Nõmme keskusest lõpuks ometi saada päris
keskus, kus inimestel on mugav liikuda ja aega veeta. Praegu
on Nõmme keskus suuresti autode päralt, kuid kõike on võimalik
nutika planeerimisega muuta nii, et inimesed saaksid mugava
keskkonna ja ka autodel oleks võimalik liigelda. See vajab kättevõtmist ja Nõmme keskuse planeerimist nii, et see oleks inimlikule
Nõmmele sobiv. Seda enam, et sealkandis valmib lähiajal kümneid
uusi kortereid ja piirkonda asub elama palju inimesi. Ka tuleb
midagi ette võtta Hiiu raudteeülesõidu liiklusskeemiga, kus praegune korraldus ajab juhte segadusse ning tekitab ummikuid.

Veel mitmel tänaval saab ja tuleb
liikumise turvalisust suurendada.
Õnneks kasvab Nõmmel tänagi palju lapsi. Seetõttu tuleb lõpuks
rajada lasteaed ka Kadaka puiestee ja Kalda tänava vahelisele
alale. Praegu on see ainuke Nõmme asum, kust lasteaed jääb
liiga kaugele. Harku metsa ja Vana-Mustamäe liikumisrajad
toimivad hästi ning seetõttu tuleks nüüd veelgi panustada ka
Ilmarise liikumisradadesse ja pikendada just nende valgustatud
osa. Loomulikult aitavad nii Nõmme liiklusturvalisuse kui ka ilme
parandamisele kaasa auklike tänavate kordategemine, korrusmajadevaheliste alade jätkuv korrastamine, kõnniteede rajamise
jätkamine ning Pärnu maantee lõplik kordategemine Rahumäe ja
Nõmme keskuse vahel.

#ÜhendatudTallinn

Nii eakatele kui ka lastele on vaba aja tegevusteks Nõmmel juba
päris kenasti võimalusi, kuid alati saab paremini. Igatahes peavad nii eakad kui ka lapsed ja noored olema tähelepanu all uute
vaba aja tegevuste pakkumisel meie kodukohas. Üks osa sellest
on Aktiivsuskonto eakatele, et ka Nõmme eakatel kodanikel oleks
võimalik võimalikult palju ühiskonna- ja kultuurielust osa saada.
Ja miks mitte ei võiks nõmmelased igal aastal mõne miljoni euro
eest linnaeelarvet kujundada ning öelda ise, kuhu seda raha kõige
mõistlikum kulutada oleks. Ka see võimalus tuleb eelarve koostamise juurde luua.
Need on mõned näited sellest, mida ma nõmmelasena meie linnas
lähiajal näha soovin ning millele kaasa aitan, et nii ka läheks. Et
seda paremini mõjutada saaksin, selleks küsin eelolevatel valimistel teie toetust, et tegutseda Tallinna linnavolikogu liikmena.

“

Nõmme keskusest võiks
lõpuks ometi saada päris
keskus, kus inimestel on
mugav liikuda ja aega
veeta.

“
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Kahjuks pean tõdema, et praegune linnaosavanem on väga nõrk
ega suuda läbi suruda ideid, mis on Nõmme jaoks olulised. Samuti
puudub Tallinna juhtidel huvi Nõmme arengu vastu, nende fookus
on Lasnamäel ja Põhja-Tallinnal.
Paar näidet siia. Reformierakond taotles linnalt asumifondi moodustamist, mis pidi andma igale linnaosale üks miljon eurot oma
pakilisemate probleemide lahendamiseks. Linn nõustus Nõmmele
andma vaid 90 000 eurot. Mis veel halvem, selle raha üle otsustamine nihkus taas linna kätte ja objekti valimine muudeti nii bürokraatlikuks, et nõmmelastel on vähe võimalusi kaasarääkimiseks.
Või teine näide. Olen mitu aastat linnaosakogus soovinud täpsemalt arutada Nõmme keskuse projekti, paraku tulutult. Abi pole
saanud ka Nõmme linnaosa valitsuselt. Nõmme keskuse projekt,
mida nõmmelastele tutvustati, pole saanud nende heakskiitu.
Millised on edasised arengud, seda hoiab Tallinna linnavalitsus
enda teada. Selliseid näiteid võiks tuua veel palju. On aeg valida meie linnaosale juhid, kes ka tegelikult hoolivad ja võitlevad
Nõmme hea käekäigu eest!

VILJA TOOMAST

Olen poliitikas aktiivselt osalenud rohkem kui 30 aastat. Nende
aastate sisse on mahtunud võitlus Eesti iseseisvuse eest Rahvarinde ridades, töö iseseisvuse taastanud Eesti peaministri abina,
Riigikogu aseesimehe ja siseministri nõunikuna. Olen juhtinud kaht
Tallinna linnaosa, Nõmmet ja Põhja-Tallinna, esindanud Eestit viis
aastat Euroopa Parlamendis ning kuulunud Riigikogu nelja koosseisu. Nende ametite kõrval juhtisin 10 aastat Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu ja olin viis aastat Eesti Võrkpalli Liidu president.

meditsiinipsühholoog ja poliitik
KUIDAS NÕMME TAAS TUGEVAKS SAAB
Eelmistel, 2017. aasta kohalikel valimistel osutusin Reformierakonna nimekirjas valituks Tallinna linnavolikokku. Olen Tallinna
linnavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees. Samuti olen saanud
aktiivselt kaasa rääkida Nõmme linnaosa arengus, kuna juhin
Nõmme linnaosakogu arengu- ja planeerimiskomisjoni. Nende
aastate jooksul oleme komisjonis kinnitanud mitu huvitavat arendusprojekti, mis Nõmme elu rikastavad. Vähem oluline pole olnud
ka Nõmmele sobimatutele arendustele vastu seismine.

Nõmme on kodu minu perekonnale. Minu abikaasa on Taimo
Toomast, kes on muusika- ja teatriakadeemia lauluosakonna
dotsent. Minu tütar Rosina omandas bioloogiadoktori kraadi
Inglismaal ja on praegu järeldoktorantuuris Lissabonis.

Nõmme on oma rohelisuse ja privaatsusega Tallina üks elamisväärsemaid piirkondi. Olen uhke, et mul on Nõmme kujunemisel
olnud võimalus kaasa rääkida. Mul on olnud ka au olla Nõmme
linnaosavanem ja sellepärast tunnen ehk sügavamalt
kohaliku elu kitsaskohti, aga samas ka võimalusi
ja arengupotentsiaali. Tahan jätkuvalt
panustada Nõmme paremaks
ja ilusamaks muutmisse.

“

Praegune Nõmme linnaosavanem on väga nõrk ega
suuda läbi suruda ideid,
mis on meie jaoks olulised.

“

#ÜhendatudTallinn
kooliskäimise, tööea ja pensionini peaks tervisekeskus hoolitsema
inimese tervise eest – perearst, 3–4 pereõde, kliiniline assistent
(kes korraldab patsiendi liikumist tervishoiusüsteemi sees), ämmaemand, füsioterapeut, vaimse tervise õde ja tervisenõustaja
(annab nõu, kuidas olla terve ja säilitada tervist). Tervisekeskusega peab saama suhelda kõikide elektrooniliste kanalite kaudu ning
see peab olema liitunud üleriigilise digiregistratuuriga.

Võimas terviseinfosüsteem
Terviseinfosüsteem loodi Eestis üle 10 aastat tagasi ja nüüd on
vaja teha sellele taaskäivitus ehk restart. Inimese isiklikku terviseplatvormi tuleb liita nutiseadmete info, geeniandmed ja individuaalsed ravimid. Kõik terviseandmed peavad olema otsitavad ja
ühildatavad ning avatud kliinilistele uuringutele ja teadustööle.
Inimene saab sinna ise lisada ja leida vajalikku infot ning nõuandeid. Geeniandmetel põhinev personaalmeditsiin annab inimesele
tervikliku ülevaate oma terviseriskidest ning soovitusi pikaealiseks ja terveks eluks.

EERO MERILIND
perearst ja Eesti Tervise Fondi juhataja
SAAME KOOS KOROONAVIIRUSEST JAGU
Mul on tervishoiusüsteemi parandamiseks kolm suurt ettepanekut. Muudame tervishoiusüsteemis kõige tähtsamaks inimese
tervisest tulenevad vajadused, arendame välja uue ja tänapäevase terviseinfosüsteemi ning saame koos jagu koroonaviirusest.

Terve inimene
Inimese erinevatel eluetappidel on erinev ka vajadus arstiabi järele
ning see peaks olema kättesaadav kodukohalähedasest tervisekeskusest. Alates raseduse esimestest hetkedest, lapse sünnist,

“

Olge lahked ning
sõbralikud, aidake
teisi toetava sõna ja
teoga – nii püsite ka
ise terved ja tunnete
elust rõõmu!

“

Saame võitu koroonaviirusest
Taani avab septembris oma riigi ning kaotas piirangud. Paljud
imestavad ning vangutavad päid, et kuidas see on võimalik. See
sai võimalikuks tänu vaktsineerimisele. Taanis on vaktsineeritud
enam kui 70% elanikkonnast. See on hea saavutus. Soovin, et ka
Eestis oleks see protsent kõrgem. Tuleb alustada riskirühmade ja
ohustatud inimeste kaitsmisest ja siis jõuda ühiskonna avamiseni. Elu siin Eestimaal on sügisel ikka vihmane ja jahe ning talvel
külm ja lumine. Viirused ei kao meilt kusagile. Peame olema ise
osavamad ja kiiremad – ainult nii jääme ellu ja püsima.
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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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AITAB ANTIVAKSERITE SALLIMISEST!
Vaja on karmimat kätt
Olen nõus, et vaktsineerimist üldiselt kohustuslikuks teha ei saa,
inimestel peab jääma võimalus ise langetada vastutustundlik ja
informeeritud otsus. Valitsuse ülesanne seejuures on oma inimesi vaktsineerimise teemal aktiivselt teavitada ja vaktsineerimist
võimalikult efektiivselt korraldada.
Küll aga olen jõudnud seisukohale, et meie kõigi tervise ja majanduse kestmise ning elu edasimineku huvides on vajalik võtta
vaktsiinidest keeldujate ja ka vaktsineerimisega viivitajate suhtes senisest märksa rangem hoiak. Jah, riik ei saa keelata osal
inimestel olla arutu. Aga riik peab ja saab minimeerida arutute
inimeste põhjustatud ohtu arukate inimeste tervisele ja elule.

Vaktsiinivastaste ravi

EERIK-NIILES KROSS
julgeolekuekspert
Eesti inimeste vaktsineerimistempo on juba meile saabunud kolmanda koroonalaine hakul kahjuks ikka veel liiga aeglane. Jääme
maha isegi Prantsusmaast ja Hispaaniast.
Arvan, et aeg on lõpetada vaktsineerimise teemal vandenõuteooriate levitajate ja hirmude külvajate suhtes tolerantsus. Vaba
ühiskonnana oleme niigi sunnitud taluma inimeste õigust oma
lollust avalikult eksponeerida. Tolerantse inimesena olen valmis
kaitsma ka igaühe õigust riskikäituda – ennast surnuks juua,
suitsu teha, ilma kiivrita rattaga sõita ja loomulikult ka valitsust
kritiseerida. Vaktsineerimisest keeldumine ei ole sedasorti käitumisega aga võrreldav.
Jätame kõrvale ammu toetamist leidnud asjaolu, et vaktsiinivastast desinformatsioonikampaaniat kogu läänemaailmas finantseerib Kreml mitmesuguste erioperatsioonide kaudu. Jätame
kõrvale ka asjaolu, et paremradikaalid on kohati avalikult salamisi
leidnud „minu keha on püha“ tegelastega ühise keele ja kasutavad antivaktsineerimise teemat ära arutus võitluses müstilise
„süvariigiga“. Piirdume lihtsalt tõdemusega, et vaktsineeritud
inimesel on erinevatel andmetel neli kuni kümme korda väiksem
risk ise nakatuda, aga mis ühiskonnale veel olulisem, vähemalt
sama mitu korda väiksem risk ise teisi nakatada.

“

Pakun välja meetmed antivakserite poolt meile kõigile tuleneva
kahju vähendamiseks ja vaktsineerimistempo tõstmiseks:
1. Muuta vaktsineerimine kohustuslikuks kõigile meditsiini-,
haridus- ja teenindussektori töötajatele.
2. Valitsus, mille prioriteet on Eesti elanikkonna vaktsineerimine, ei
saa lubada oma koosseisus antivakserist ministrit, ükskõik, kui
segast juttu too oma õigustuseks ka ei räägiks. Kutsun Keskerakonda üles asendama kultuuriminister kellegagi, keda on võimalik lubada kultuuriüritustele ilma teiste tervist ohustamata.
3. Inimene, kes keeldub omal valikul (mitte tervislikel vastunäidustustel) vaktsiinist, peab andma selle kohta allkirja.
Inimene, kes loobub vaktsiinist, kaotab koroonaravi vajaduse
korral haigekassa kindlustuse. Kui tahad „ise vastutada“, siis
ole valmis oma ravi eest ise ka tasuma.
4. Inimest, kes on keeldunud vaktsiinist ja seab teisi inimesi
nakkusohtu, on võimalik vastutusele võtta KarS-i § 192 alusel.
5. Avalikesse hoonetesse pääseb ainult vaktsineeritud isik või
negatiivse tulemusega PCR-testi esitamisel. Avalikke teenuseid
osutatakse ainult vaktsineerimispassi või negatiivse tulemusega PCR-testi esitamisel. Mitmesuguste toetuste saajatele,
taotlejatele, dokumentide taotlejatele tuleks sisse seada vaktsineerimisvõimalus. Ühtlasi teha avaliku teenuse osutamine
võimalikult laialdaselt seotuks eelneva vaktsineerimisega.
6. Tähtajalise elamisloaga inimesed kaotavad elamisloa, kui keelduvad vaktsineerimisest.
7. Kaaluda võiks ka vaktsineerimispunktide avamist KOV-i valimistel. Inimene, kes tuleb valima ja ei ole vaktsineeritud, saab
minna kõrvaltuppa süsti saama.

Ammu on teada, et vaktsiinivastast
desinformatsioonikampaaniat
läänemaailmas finantseerib Kreml
mitmesuguste erioperatsioonide kaudu.

“
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“

Inimest, kes on keeldunud
vaktsiinist ja seab
teisi nakkusohtu, saab
vastutusele võtta
KarS-i § 192 alusel

“

NÕMME
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TÕNU MEIJEL

AGO TALALAEV

ujumise vanemtreener

ettevõtja

ARENDAME NÕMMEL TERVISLIKKE ELUVIISE

NÕMME – VÄÄRISELUPAIK

Olen Keila Swimclubi ujumise vanemtreener ja Eesti Ujumisliidu
Treenerite Kogu juhatuse liige. Lisaks toimetan Nõmme linnaosakogus. Olen nelja lapse isa ja kuue lapselapse vanaisa. Hariduselt
ja kutsumuselt olen pedagoog. Muidu ka sportlikult visa, tunnen
kella ja pean oluliseks, et öeldud sõnad on täitmiseks.

Hea Nõmme elanik, elan ja toimetan siin teie seas juba aastast
2014. Unistuse „oma maja mändide all“ realiseerisin ise oma
kätega, mis annab kodule erilise tähenduse.

Pean oluliseks, et Nõmme linnaosas jätkuvad arengud tervislikuks
eluviisiks, et lisandub mänguväljakuid ja spordilinnakuid. Eriti
läheb mulle korda, et viidaks lõpuni Nõmme spordikeskuse välisujula ajakohastamine – vee eelsoojendus ja vee puhastamine.
Olen Nõmme elanik ja mind huvitab nõmmekate elukeskkonna
arendamine. Eelkõige vaba aja kvaliteetne sisustamine: see
tähendab korralikke liikumisvõimalusi nii talvel kui ka suvel ning
mugavaid spordilinnakuid parkides. Tähtis on ka see, et Nõmmel
oleks piisavalt lasteaiakohti, korrastatud kõnniteed, seda eriti
lasteaedade ja koolide lähedal, ning rohealad korras ja kaitstud.

Enamiku aja oma elust olen tegelenud ettevõtlusega, varasemalt
põllumajanduse ja kaubanduse, samuti metsandusega, nüüd tegutsen ehitusvaldkonnas. Olen otsustanud kandideerida Tallinna
linnavolikokku, kuna ainult seeläbi saan kaasa rääkida oma kodulinna
arengus ja muuta tallinlase soovid seaduse kaudu tegelikkuseks.
Oleme erakonna liikmetega vaadanud üle nii vajadused kui ka võimalused, kuidas peaks tulevikus meie kodulinn edasi arenema. Seda
on nüüd võimalik lugeda meie erakonna kodulehelt. Enda jaoks pean
kõige südamelähedasemaks teemaks liikuvust. Igal liiklejal peab
olema võrdne ja mugav võimalus jõuda sihtkohta sobival viisil. Seda
soovin teha võrdsete ja mugavate võimaluste loomisega — tänavatel oleks ruumi nii autole, jalgrattale, jalakäĳale või mis tahes liiklusvahendiga liiklejale. Tähtis on, et elutähtsasse kohta jõudmine oleks
turvaline, stressivaba ega võtaks rohkem kui 15 minutit.
Kui ka sina näed või tunned, et liikuvus on sinu jaoks oluline ja
minu nägemus meie tulevikust on sulle meeltmööda, siis palun
anna oma toetushääl just minule.

2012. a tõi Tallinna linna kokku pandud “Terviseprofiil” esile õhu- ja
mürasaaste probleemi ristmikul või et linnavõim lubas 2017. a valimistel teha ristmiku korda aastaks 2021. Praegu on Nõmme ristmiku
rekonstrueerimine lükatud Tallinna eelarvestrateegia tagaplaanile,
aastasse 2024. Atraktiivne avalik ruum keskuses, pritsumajast
raudteejaamani, huvitab linnavõimu veel vähem. Las olla magala!

GASPAR ŠABAD
kodanikuaktivist
Järgmise aasta jooksul ehitatakse Nõmme keskusest 650 meetri
raadiuses neli uut korterihoonet. See tähendab 80 uut korterit ja
1177 ruutmeetrit uut äripinda. Mida järgmisel aastal ei tehta, on
Nõmme keskuse ristmiku rekonstrueerimine. Hoolimata sellest, et

Erasektor on näidanud, et soovib Nõmmet arendada, kuid linnavalitsus lohistab jalgu ja mugavleb. Kaua veel laseme seisakul kesta?
Nõmme keskus on meie linnaosa visiitkaart olnud alates Nõmme
loomisest, kuid praegu on ta visiitkaart ainult loomingulisuse puudumisele. Aastakümneid elust pulbitsenud keskväljakul on lastud
hääbuda. Muutuda läbikäiguhooviks rongi- ja bussipeatuse vahel.
Aitab! Toome tagasi Nõmme väärikuse ja teeme Nõmme keskuse
peatusest sihtpunktiks! Kohaks, mis pakub huvitavat ja mitmekesist tegevust kogu perele – pesamunast pensionärini. Kohaks, kus
tahaks olla ja päeva nautida, mitte kiirel sammul läbi vuhiseda. Teie
toega soovin Tallinna linnavolikogus hea seista mitte ainult Nõmme
eest laiemalt, vaid konkreetse sihina saavutada Nõmme keskuse
tervikliku ajakohastamise. Et see teoks saaks, loodan Sinu toele!

#ÜhendatudTallinn

STEN LAANSOO

EVE ALTROV

Riigkogu Refomierakonna fraktsiooni nõunik

majandusteadlane

NÕMME LOODUS PEAB OLEMA HOITUD

EAKATESÕBRALIK NÕMME

Nõmme peab olema parim elukeskkond kõigile elanikele. Seisan selle
eest, et meie loodus oleks hoitud ning säiliks meie kodukandi omapära. Näen, et Nõmme peab olema koht, mis meelitab noori inimesi
siia aega veetma ja elama. Hea linnakeskkond on avatud ja looduslähedane ning innustab inimesi värskes õhus viibima. Selleks aga
peavad meie tänavad olema puhtad ja pargid korras ning pakkuma
elanikele erinevaid võimalusi sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.

Nõmme on piirkond, kus eakate osakaal on küllaltki suur. Selleks,
et Tallinn muutuks tõepoolest eakatesõbralikuks, saab veel palju
ära teha. Olles veetnud suure osa oma elust tööd tehes, soovin
panustada sellesse, et nende inimeste elukvaliteet, kes on oma
karjääri lõpetanud, ei peaks kannatama.

Linnaosas peavad olema võimalused, et toetada noorte elanike
igakülgset arengut. Kui tahame, et meie elanikud oleksid tegusad ja terved, peame väärtustama huvihariduse ja sportimise
võimalusi. Pealinn peab huviharidust ja sporditegevust toetama
nõnda, et iga laps, sõltumata vanusest, saaks käia vabalt valitud
huvikoolis või trennis. Me tahame, et meie noored oleksid tulevikus konkurentsivõimelised ja edukad, selleks peame investeerima
huviharidusse. On oluline, et ühegi lapse tugevused ei jääks
avastamata ega arendamata. Investeeringud noortesse ja meie
tulevikku ei saa olla meie jaoks liiga kõrge hind.
Nõmmel saame selleks korda teha Nõmme noortemaja Nurme
tänava maja. Tallinnas tervikuna saame parandada huvihariduse
rahastamise süsteemi ning toetada peresid 300 euroga aastas, et
lapse huvitegevus ei jääks rahanappuse taha. Lisaks saame hoida
koolide ja teiste linnaasutuste spordirajatised avatuna digilahenduste kaudu, et lapsed ja linnakodanikud saaksid sportida ja
platsid ei seisaks niisama.
Olen lõpetanud Tallinna reaalkooli ja Tartu ülikoolis õigusteaduskonna. Kogu elu olen elanud Nõmmel. Töötan Riigikogus ning olen
olnud Kaja Kallase nõunik nii parlamendis kui ka valitsuses. Olen
olnud ka Eesti Tantsuspordi Liidu peasekretär, kus puutusin tihedalt kokku nii noorte liikumishariduse kui ka sporditeemadega.
Soovin luua parima elukeskkonna kõigi elanike jaoks ning olen
selle nimel valmis töötama. Usun, et koostöös on kõik võimalik.
Loodan, et oled valmis mind valimistel toetama, ja olen selle
toetuse eest siiralt tänulik!

“

Perele 300 €
aastas huvitegevuseks

Olen näinud inimeste muresid, mis on tingitud raskustest omastehoolduse korralduses ja sotsiaalabi kättesaadavuses. Teades
seda, milline füüsiline, vaimne ja materiaalne koormus lasub
lähedastel, on oluline tagada, et tänastest abistajatest ei saaks
tulevikus uusi abivajajaid.
Ühendatud Tallinna visioon sisaldab muu hulgas põhjalikku eakatele suunatud teenuste arendamise programmi. See sisaldab nii
aktiivsuse säilitamise, elukvaliteedi hoidmise kui ka parandamise
kava. 15 minuti linna kontseptsioon tagab taskukohase ligipääsu
avalikele asutustele ja teenustele kas jalgsi või ühistranspordiga.

Vanaduses peab tagama väärika elu
Aktiivsuskonto A+, mille kaudu tagatakse aastas 200 euro väärtuses ligipääs aktiivsetele tegevustele, mida igaüks ise valida
saab, annab võimaluse sotsiaalse aktiivsuse säilitamiseks, aitab
rahuldada liikumise, tervise ja kultuurilisi vajadusi ning püsida
jätkuvalt aktiivne ja sotsiaalne. Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste
taotlemine ja kasutamine peaks olema kättesaadav ühest kohast,
et abivajajad ei peaks kulutama mitut ust.
Kodu- ja isikuhooldusteenuste pakkumine pikaajalise hooldusvajadusega inimestele võimaldaks iseseisvalt kodus toime tulla ja
vältida hooldekodus elamist. Koduõenduse tagamine hooldusravi
vajavatele eakatele on samuti olulise tähtsusega. Vaja on arendada kogukonnateenuseid ja toetada vabatahtlike organisatsioone,
et viia kokku vabatahtlikud ja abivajajad. Soovime ju kõik, et ka
vanaduses oleks meil mugav ja väärikas elu.

“

Eakate elu peab
olema mugav ja
väärikas

“
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DORIS RAUDSEPP

IMBI MÄESTE

ettevõtluse edendaja

riigiametnik ja töökeskkonnaspetsialist

AJAKOHASTAME NÕMME SÜDAME

LOODAN, ET USALDAD MEID LINNA JUHTIMA

Loodusega ühes elamine on Nõmme linnaosa eriline väärtus.
Nõmme elanikud austavad ja hoiavad end ümbritsevat keskkonda.
Seda peab toetama ja võimendama ka kohalik omavalitsus, et
tagada kvaliteetsem, puhtam ja soodsam elu. Kuidas seda saab
teha? Näiteks soodustades ühistranspordi kasutamist. Investeerides keskkonnasõbralikku ühistransporti, aitame kaasa ka ülelinnalisele rohepöördele. Bussiliinide marsruudid ja sõidugraafikud
vajavad uuendamist, sest paremaid ühendusi tagades vähendame autodega liiklejaid ja ummikuid tipptundidel. Seeläbi paraneb
õhukvaliteet ja väheneb liiklusmüra.

Nõmme uusasukana alles avastan seda väikest imelist kohta,
seni on Nõmme olnud minu heade sõprade ja sugulaste elukoht.
Seepärast märkan tavaelanikest erinevalt Nõmme võlusid ja ka
valusid. Vajame Nõmmele turvalisi tänavaid ja ajakohasemat
liiklemist nii ratastel kui ka jala.

Erilist tähelepanu vajab Nõmme keskuse ristmik – tegemist on
Nõmme südamega, kuid praegu on see ülekoormatud liiklusega
ning looduslik rohelus on tagaplaanile tõrjutud. Sealne liiklus
vajab ümberkorraldamist, et see vastaks nii jalakäĳate kui ka
autojuhtide vajadustele. Keskuse ristmikust võiks saada väärikas
linnaosaväljak, mis oleks meeldiva miljööga kohaliku elu ja vaba
aja keskus. Panustades keskuse arendusse, loome ühtlasi paremad võimalused kogukonna tugevdamiseks, sotsiaalseks läbikäimiseks ja ettevõtluse arendamiseks.
Puhta looduse hoidmise nimel tuleb luua võimalused turvaliselt,
kiirelt ja meeldivalt jalgsi või rattaga tööl-koolis-poes käimiseks.
Jalakäĳasõbralikel linnatänavatel on ka väikeäridel ja toidukaupmeestel võimalik oma teenuseid pakkuda. Koos korraliku kõnni- ja
rattateede võrgustikuga vajab arendamist ka tänavavalgustus,
sest see tõstab nii liiklusturvalisust kui ka kogukonna üleüldist
turvatunnet. Läbimõeldud ja terviklikud lahendused aitavad
Nõmme loomulikku väärtust hoida ja kasvatada. Reformierakonnal
on visioon – loodusega ühendatud Tallinn. Minu missioon on selle
visiooni teostamine Nõmmel.

“

Olen riigiametnik, täpsemalt töökeskkonnaspetsialist. Kuid mulle
on südamelähedased atraktiivse kodukoha ideed ja aktiivsem
kogukond, samuti loodushoid, kaasa arvatud jäätmetega seotud
probleemide lahendamine. Teen nii, et Nõmme keskuse ees oleks
korras ja tänapäevane ristmik, mille detailplaneering on koostatud, kuid teostust endiselt veel pole. Nõmme vajab moodsat
keskväljakut, sest on osa ühendatud Tallinnast, mitte üksildane
äärelinn. Täpsemalt, Nõmmel on veel asfalteerimata tänavaid,
puudu on kõnniteedest ja heast tänavavalgustusest. Alustada
tuleks kooli ja lasteaeda suunduvatest tänavatest. Ka lasteaiad
vajavad rohkem ressursse ja paljud hooned on renoveerimata.
Mida saaks veel paremaks teha?
Ma ei ole rahul ühistranspordiga, sest alati saab paremini ja
puhtamalt nii ühistranspordi puhastamise kui ka loodust säästva
kütuse poolest. Puudus on ka koertega treenimise ja jalutamise
kohtadest ja sellega seonduvalt prügikastidest. Ka kurdetakse
hulkuvate loomade rohkuse üle. Oman töökogemusi kohalikus
omavalitsuses ja seepärast ei ole mulle selle töökorraldus võõras,
vaid südamelähedane. Loodan, et usaldad meid linna juhtima,
sest minul on selleks valmidus ja usk paremasse!

Nõmme Keskusest võiks
saada väärikas linnaosaväljak,
mis oleks kohaliku elu keskus.

#ÜhendatudTallinn
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loomiseks piisavad, modernsed üleriigilised infosüsteemid, mis
sealt koos ametkondade, teiste ettevõtete ja asjatundlike inimestega viisid tänase e-riigini.
Umbes samal ajal asusin elama Nõmmele, mis oli toona hoopis
teistsugune praegusest. Seda eelkõige seetõttu, et valdav osa
hoonestusest oli amortiseerunud ning paljud aiad ja maad peremeheta. Tänaseks näeme, et Nõmme on kaunis, elanikud on
taastanud hea arhitektuuriga hooned, on ehitatud palju uusi
eramuid ja kortermaju, näeme kauneid aedasid.

TIIT VAPPER
IT-ettevõtja ja õppejõud, aukonsul
TARGALT JUHITUD NÕMME
Eesti iseseisvuse taastamise ajal, enam kui 30 aastat tagasi, olin
tehnikaülikooli noor infosüsteemide eriala õppejõud, kes koos oma
kolleegidega ainsas selle valdkonna akadeemilises koolkonnas
unistas vabast riigist, mis toimiks kõige kaasaegsemal ja seninägematul infotehnoloogilisel viisil. Sel ajal hakkasid eesrindlikumatesse asutustesse alles tekkima personaalarvutid, kodudes oli
neid vaid üksikutel, kuigi nn arvutifirmad juba arvutite müügiga
tegelesid. Tarkvara ja üleriigiliste infosüsteemide ehk digiühiskonna arendamise temaatika kuulus akadeemiliste ideede valdkonda.
Siiski tundus õppejõuna väljakutse üleriigiliste süsteemide, nn
registrite loomiseks huvitavana, mistõttu sai loodud ettevõte,
mis tõi Eestisse arendamiseks vajamineva tehnoloogia ja ehitas
muu hulgas ka maailmas unikaalsed, esimesed töökeskkonda
moodustavad infosüsteemid, nagu äriregister, autoregister,
vangiregister jpt. Need olid 90ndatel ainsad, kuid digiühiskonna

Minu töö ja roll aukonsulina on mind viinud paljudesse maadesse,
kus olen saanud tutvuda nii kesksete riigisüsteemidega kui ka
väiksemate linnakeste ja küladega. Olen saanud võrrelda Eestit
kui arenenud digiriiki teiste sarnaste eesrindlike tehnoloogiamaadega ka aedlinnade vaatevinklist. See võrdlus ei ole nõmmekale
meelitav, pigem tekib tunne, et meie linnaosa, endist Nõmme
linna, on väga vähe arendatud – peale elanike oma kodude
kaunistamise on 30 aasta tulemused vähe märgatavad. Ehk on
selliseid arendusi, mida silmaga ei näe, näiteks kanalisatsioonisüsteemid vms, kuid iga nõmmekas ja külaline on pidanud leppima Nõmme peaväljaku asemel ülekoormatud liiklusega ristmiku
või Pärnu maanteega Järvelt Nõmme keskuseni, mis pole selle
pika aja jooksul saanud ei uut teekatet ega kõnniteed. Kindlasti
on igas Nõmme asumis omad probleemid ning vajadused, kuid üks
ühine ja põhiline neist on see, et Nõmme säiliks turvalise, loodusliku, kauni ning elanikekeskse aedlinnana.

Liiklus rahulikumaks
Seda saab tagada mitmel viisil, muu hulgas targa linna meetoditega, millest üks olulisemaid on tõhus liikluskorraldus, eristamaks
Nõmmet ümbritsevatest linnaosadest ja valdadest ning tagamaks
elanikele turvalise liikumise oma teedel. Eeskuju saab paljudest
maadest, kus asumisisestel teedel saavad sõita ainult elanikud
ja ühistransport – teetõkked avanevad vaid neile. Tehnoloogilisi
võimalusi on tänapäeval palju, tuleb vaid asjatundlikult kavandada.
Samas hõlmab see ka teede üldist korrastatust: vajalikesse kohtadesse kerg- ja kõnniteede ehitamist ning uusi teekatteid.
Nõmme kui endine iseseisev linn erineb teistest Tallinna linnaosadest. Kui tahame rakendada targa linna põhimõtteid ja teisi
võimalusi Nõmme kui miljööväärtusliku aedlinna säilitamiseks
ning arendamiseks, siis peab otsustusprotsess olema võimalikult
kiire ja meie elanike kätes. Nõmmekana soovin, et meie aedlinn
oleks rahulik ja turvaline, liiklus ei läbiks meie väikeseid tänavaid
ega muudaks Nõmmet Tallinna ülemotoriseeritud eeslinnaks. Muu
hulgas soovin, et kõik minu lehekotid, kui palju neid ka ei tekiks,
tasuta ära viidaks, nagu mitmes teises Eesti linnas. Targa linna
meetodid hõlmavad muidugi lisaks liiklusele nii turvatehnoloogiat,
kommunaalteenuste korraldamist kui ka palju muud, mida kõike
saab asjatundlikult ja süsteemselt arendada.
Kui mind usaldataks Nõmmel valituks, siis tahan tagada järjekindla Nõmme arendamise elanike turvalisuse ja heaolu eesmärgil, seda tänapäevaste meetoditega ja viisil, mis oleks kohane
Eesti kui modernse digiriigi kuvandile. Nõmmekana tahaksin olla
targa linna elanik.

NÕMME

“

Soovin, et meie aedlinn
oleks rahulik ja turvaline ega
muutuks ülemotoriseeritud
eeslinnaks.

“
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REFORMIERAKONNA PLAANID
NÕMME ARENDAMISEKS:
•

Teeme Nõmme keskuse korda, et see oleks nüüdisaegne linnaosa süda. Selleks rekonstrueerime
Nõmme keskuse ristmiku, ehitame ohutuks Hiiu
raudteeülesõidu ja Pärnu maantee ristmiku.

• Korraldame Nõmmelt mugava ühistranspordi.
• Leiame lahenduse Nõmme turu parkimisprobleemile.
• Korrastame Nõmme jaama ja keskuse vahelise ala,
et sellest saaks Nõmme esindusväljak.
• Kaotame lasteaia kohatasu lapsevanematele
ja teeme korda Nõmme lasteaiad, et väikesed
nõmmekad saaksid käia oma kodukohas lasteaias
alates sõimeeast. Ehitame uue lasteaia Kadaka
puiestee ja Kalda tänava vahelisse piirkonda.
• Arendame Nõmmel sportimisvõimalusi. Rekonstrueerime Nõmme tennisekeskuse. Viime lõpuni
Nõmme spordikeskuse välibasseinide vee eelsoojenduse süsteemi rajamise. Pikendame Ilmarise
valgustatud liikumisradu. Viime Hiiu staadioni
talveks kupli alla, mis on esimene etapp Hiiu staadioni tänapäevastamisest. Ühendame lisaks jalgrattateedele talvel suusarajad ning teeme Vanakale
suusatajate ja kelgutajate jaoks tõstuki. Rajame
uusi avalikke mänguväljakuid ja palliplatse.
• Toetame Nõmme laste huviharidust ja nende valitud
huviringi. Teeme korda Nõmme noortemaja Nurme
tänava maja. Rajame välirambid trikiratturitele
ja -lauduritele. Paneme püsti grafitiseina. Teeme
Nõmme noortele interaktiivsed katusealused.
• Laiendame eakate huvitegevust päevakeskustes.
Koostöös riigi ja erasektoriga loome Nõmmele kvaliteetse eakate teenusmaja, mis annab võimaluse
elada edasi oma kodukandis, samuti saab teenusmajast esmavajalikku abi ja sotsiaalset tuge.
• Hoiame Nõmmet ja hoolitseme Nõmme eest.
Muudame Nõmme pargid huvitavateks vaba aja
veetmise kohtadeks. Võtame kaitse alla Harku raba.
Rajame Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale
vaateplatvormid sarnaselt Pääsküla rabas olevale.
Paneme Nõmme tänavatele prügikastid. Leiame
lahenduse Sanatooriumi pargi kordategemiseks.
Korraldame soovĳatele lume koristamise ja äraveo.
• Teeme korda Nõmme teed ja tänavad, et need
oleksid siledad ja ka jalakäĳatele turvalised. Selleks
remondime väiketänavad. Asendame senised järsud
tänavakünnised uutega. Toetame korteriühistuid,
et Männiku ja Pääsküla korrusmajadevahelised alad
saaksid korda tehtud.
• Loome võimalused, et siin elavad erivajadustega
lapsed saaksid koolis ja lasteaias käia Nõmmel.

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