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Kuigi veel ei kosta taevalaotusest 
kurgede lahkumislaulu, võimutseb 
väljas juba sügis. Tuuline ja vihmane, 
halli taeva, langevate lehtede ja mõne 
üksiku päikselise päevaga. Sügis nagu 
Eestimaal ikka. Oktoobri alguses 
tähistasime Mustamäe Sotsiaalkesku-
ses eakate päeva. Saalis pidulikult 
riietatud särasilmsed daamid ja 
väärikad vanahärrad. Naerusuised 
lasteaialapsed laulsid ja tantsisid, 
lugesid luuletusi ja tõid nii mõnelegi 
kuulajale silmanurka heldimuspisara. 
Hiljem, kui koos kommi sõime, läks 
jutt tänase päeva mureteemale – kuidas 
hindade tõusuga toime tulla. Need oma 
elus palju teinud ja palju näinud 
inimesed polnud midagi sellist, mis 
toimub tänasel Eestimaal, veel 
kogenud. Aasta jooksul on toiduainete 
hinnad tõusnud lakke, kallinenud on 
praktiliselt kõik, alates leivapätsist ja 
lõpetades bensiiniliitriga. Või õige-
mini vastupidi, sest mõjutab ju bensiini 
hind otseselt hindu kõikides elu-
valdkondades. Ja tõeliselt kurjad 
uudised alles tulevad. Seda novembri-
kuu keskpaiku, kui kured juba läinud ja 
postkastidesse potsatavad oktoobri 
gaasi- ja küttearved. Tallinnas tõusis 
sooja hind 36,6 %, seega rohkem, kui 
ühe kolmandiku. Et ka gaasi hind 
tõusis olenevalt tarbimisest 14-38 % 
siis ei pääse hinnatõusust ka need 
majad, kus kortereid köetakse gaasiga. 
Aga kõik täna toimuv on ju alles algus. 
Alates tulevast aastast kallineb ka 
elekter ning vesi ja kanalisatsioon. 
Tõsi, Tallinna linna poolt peetud 
läbirääkimiste tulemusel ei kerkinud 
vee ja kanalisatsiooni hind nii palju, 
kui algselt planeeriti, aga 12,8 % annab 
meist igaühe rahakotis tunda. Oma käe 
sügavamale meie taskusse tahtsid 
ajada ka prügivedajad, aga siin pani 

L INNAOSA  VANEMA  VEERG

Kalle Mihkels

Tallinna linn otsustavalt käe ette. 
Prügiveo hinnad jäävad samaks. 

Aasta jooksul on kallinenud 
praktiliselt kõik – alates leivapätsist 
ja lõpetades bensiiniliitriga
 
Inimesi paneb muretsema see, kuidas 
omadega hakkama saada ja rahadega 
välja tulla. Kust kokku hoida, et tuba 
soe ja valge oleks, et saaks käia vannis 
ja mõnikord kinos või teatris ning et 
vähemalt lapsedki saaksid kõhu 
korralikult täis. Kellel palk keskmisest 
kõrgem, see saab ehk midagi kõrvalegi 
panna, aga nagu näitavad konjunk-
tuuriinstituudi uuringud, suudab säästa 
vaid 40 protsenti Eesti elanikest, 
ülejäänud elavad aga palgapäevast 
palgapäevani. Eriti raske saab olema 
oma elu alustavatel noortel peredel ja 
pensionäridel. Oleme siin, Mustamäe 
linnaosa valitsuses, mitmeid kordi 
arutanud, kuidas oma elanikke 
kriisiolukordades aidata. Linnaosa 
halduskogu pöördus linnavalitsuse 
poole ettepanekuga otsida võimalusi 
ühistute lühiajaliseks madala intres-
siga krediteerimiseks juhul, kui ühis-
tud jäävad hätta soojaarvete maksmi-
sega ning elanikke ähvardab külma 
kätte jäämine. Samuti oleme mõelnud 
pakkuda oma inimestele kultuuri-
üritusi, mida enamik meist väga 
soovib, aga mida igaüks endale 
rahapuudusel lihtsalt ei saa lubada. On 
saanud toredaks traditsiooniks, et 
teatrid tulevad oma etendustega meie 
linnaossa ning need etendused on 
mustamäelastele tasuta. Nii saab see 
olema ka sel sügisel. Aga mitte ainult! 
Mõtted käivad sinnapoole, et läheme 
sel talvel hoopis ise teatrisse, 
broneerime meie rahvale terveks 
õhtuks teatrimaja. Loomulikult ei 
mahu Estoniasse või Vene Draama-
teatrisse kõik meie 66 tuhat inimest, 
aga need kelle rahakott kõige õhem, 
pääsevad sinna kindlasti. Ja muidugi 
tuleme Jõulukuul kultuurikeskuse 
Kaja kõrvale kokku, et kuuselõhnas ja 
jõululaulude saatel süüa koos veri-
vorsti ja hapukapsast, rääkida 
omavahel tänastest rõõmudest ja 
muredest ning soovida sõpradele, 
naabritele või lihtsalt teistele oma 
linnaosa inimestele kõike head ja 
helget. Sügis ja talv tulevad rasked, aga 
meie, mustamäelased, oleme terve 
vaimu ja tugeva hingega rahvas ning 
peame vastu !
Elame veel - nagu ütles üks kange ja 
rõõmsameelne prantsuse vanamees !
Kõike kõige paremat soovides,

Kalle Mihkels,
Teie linnaosa vanem      

Loe selles lehes:

Kured läinud, 
kurjad hinnad
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Lk3.  Kassid linnas – sõbrad või vaenlased?

Lk6,7 Meenutusi Mustamäe kodukandi päevadelt

1. oktoobril tähistati rahvusvahelist 
eakate päeva kõikides Tallinna 
linnaosades. Abilinnapea Merike 
Martinson, 

Vahur Keldrima 
ja Mustamäe linnaosa vanem Kalle 
Mihkels tervitasid eakaid Mustamäe  
sotsiaalkeskuses. 
Tallinna abilinnapea Merike Martin-
son soovis eakatele rõõmsat meelt ja 
optimismi, sest  Tallinnas on  vanem 
generatsioon linnavalitsuse erilise 
hoole ja tähelepanu all.
„Need on inimesed, kes on oma elutöö 
juba teinud ja ära teeninud õiguse 
väärikalt vananeda,“ ütles Martinson. 
„Püüame järjekindlalt laiendada 
eakatele pakutavate teenuste ringi ning 
leida eelarvelisi võimalusi sotsiaal-
keskuste tegevuse toetamiseks, et töölt 
eemalejäämine ei tooks kaasa 
aktiivsuse langust ega tõrjutusetunnet. 
Samuti püüame pakkuda toetavaid 
teenuseid, mis lükkaksid hoolde-
kodusse minekut võimalikult kaugele 
edasi.“ 
Linn toetab ka eakatele tegevust 
pakkuvaid mittetulundusühinguid, sh  

Sotsiaal-ja Tervis-
hoiuameti juhataja

Vanurite Eneseabi ja Nõustamis-
ühingut, Huvialaklubi „Raavist”,  
MTÜ Loojat, Tallinna Pensionäride 

Tähistati eakate päeva

Tallinn tunnustas parimaid õpetajaid 
Mustamäelt pälvisid tunnustuse:
 
Tallinna parimateks haridustöötajateks tunnistati sel aastal mustamäelastest  Anu Hiiesalu Liivaku lasteaiast ja Reet 
Jõgeva Tallinna Saksa Gümnaasiumist. 
Vabariiklikule Aasta õpetaja konkursile esitas haridusamet Mustamäelt kaks laureaati: 
Krista  Sillari 32. Keskkoolist ja Merike Müürsepa lasteaiast Kikas. Mõlemad pälvisid ka tunnustuse.
Innovaatilise õpetaja tiitli pälvisid mustamäelastest Ulla Herkel Tallinna Saksa Gümnaasiumist, Edward Kess Tallinna 37. 
Keskkoolist ja Irina Žedeleva Mustamäe Reaalgümnaasiumist. 
Parim noor õpetaja  on mustamäelastest  Rahel Rist Vesiroosi lasteaiast.

Ühtekokku osales tänavu  Aasta õpetaja konkursil 130 haridustöötajat, neist 46 kandidaati esitati aasta õpetaja, 20 e-õpetaja, 
34 noore õpetaja ja 23 innovaatilise õpetaja konkursile. Kandidaate said esitada õpilased, lapsevanemad, pedagoogide 
ühendused ja kollektiivid, omavalitsuste liidud, kohalikud omavalitsused ning üksikisikud, haridusasutuse juhtkond jt. 

Eakate päeva puhul olid Mustamäe eakate 1.oktoobril külas Sotsiaal-ja 
Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima, abilinnapea Merike Martinson
 ja Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkels

 9. oktoobril  toimus Tallinna Raekojas pidulik vastuvõtt pealinna parimatele 
õpetajatele, kes osalesid Aasta õpetaja 2008 konkursil. 

 Pidulikul vastuvõtul autasustas linn raemedaliga pikaajalise kohusetundliku 
ja tulemusliku töö eest Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi eesti keele 
ja kirjanduse õpetajat Ivi Seppa, (pildil) kes on ühtlasi tunnustatud õpikute autor 
ja  keelekümblusprogrammide juurutaja vene õppekeelega koolides. Palju õnne! 

Ühendust jt.
Tallinnas oli 1. septembril 2008  403 
547 elanikku, neist 65aastaseid ning 
vanemaid 70 280 (~17,4%).



Väljaandja: Mustamäe Linnaosa 
Valitsus, Tammsaare tee 135, 
12915 Tallinn
Tel: 645 7500, faks 645 7577,
e-post: mustamae@tallinnlv.ee

Toimetus: e-mail:jyri.raudsepp@tallinnlv.ee   
tiraaž  31 000     
trükk: Kroonpress

Mustamäe - kasiinovabaks piirkonnaks!
2. oktoobril külastas Eesti kasiino-
vastaste delegatsioon Mustamäe 
Linnaosa valitsust, kus kohtusid 
juhtkonnaga. Kohtumisel Mustamäe 
linnaosa halduskogu esimehe Igor 
Kravtshenkoga ja linnaosa asevanema 
Nikolai Degtjarenkoga  arutati 
kasiinoäri piiramise võimalusi.

„Tulles vastu Mustamäe linnaosa 
tuhandete elanike soovidele kavatseme 
koostöös linnaosa halduskoguga teha 
kõik, et kasiinoäri võimalikult kaoks 
Mustamäe territooriumilt. Kahtlemata 
tuleb kasiinopiiramistele oma-
valitsuste territooriumil toeks uus 
hasartmänguseadus, mis sünnib 
Riigikogus ühiskonna surve all, aga 
siiski raskelt,“ mainis Mustamäe 
linnaosavalitsuse vanema asetäitja 
Nikolai Degtjarenko.

Tänu koostööle kõikide poliitiliste 
jõudude vahel, Mustamäe halduskogu 
suutis panna piiri kasiinoäri  tormili-
sele arengule linnaosas ning alates 
2008. aastast Mustamäe halduskogu 
pole kooskõlastanud ega pikendanud 
ühegi kasiino tegevust Mustamäel.   
Kasiinovastase poliitiku Max Kauri 
sõnul on rahvas väsinud kasiino-
epideemiast, mis täna Eestis valitseb. 
„Poliitikutel on viimane aeg, vaata-
mata kasiinoärikate survele, panna piir 
ja hakata sulgema kasiinosid üle 
Eesti,” sõnas Kaur.

18.septembril 2008.a. Riigikogu 
majanduskomisjon tutvus oma korra-
lisel istungil Eesti kasiinovastaste 
poolt tehtut ettepanekuid uue hasart-
mänguseaduse eelnõusse. Kasiino-
vastased nõuavad kasiinoäri täieliku 
reklaamikeeldu ning kasiinode 

tegevust ainult hotellides ja laevadel.

Kasiinovastane liikumine Eestis on 
tõusuteel. Seda on asunud toetama nii 
vasakpoolsed kui  parempoolsed, nii 
noored kui ka eakad, kõik inimesed 
olenemata rahvusest ning usust. 18. 
juulil 2008.a. toimus Tallinnas esimese 
kasiinovastase aastapäeva tähistamine, 
mis oli pühendatud hasartmängu 
ohvritele, meenutati kasiinoohvreid ja 
nende pereliikmeid. Mälestusüritusest 
võtsid osa ning esinesid, et püha 
sõnaga meenutada ohvreid ja nende 
pereliikmeid, pea kõikide Eesti suuri-
mate usuorganisatsioonide esindajad. 

10 septembril kogunes pärast suve-
puhkusi Mustamäe Halduskogu 
Korrakaitse komisjon. Kuna komisjoni 
koosseis on oluliselt muutunud 
,otsustati ka tööplaan üle vaadata. 
Lisaks halduskogu liikmetele on 
komisjonis esindatud institutsioonid, 

kelle kohustuste hulka kuulub ühe või 
teise mustamäelaste turvalisust tagava 
tegevuse korraldamine. Nii on komis-
jonis esindatud politsei, naabrivalve, 
kaitseliit ja linnaosavalitsus. Lepiti 
kokku, et komisjon koguneb iga kuu 
teisel kolmapäeval kell 17.00 
Mustamäe linnaosavalitsuse esimese 
korruse saalis. Komisjonile võivad 
mustamäelased oma ettepanekuid 
saata meilile aavo.vaan@tallinnlv.ee 
või tuua kirjalikult linnaosa valitsuse 
valvelauda Tammsaare tee 135.
 
Komisjonil on palve, et juhul kui 
soovitakse oma ettepanek otse 
komisjoni koosolekul esitada, siis 
oleks soovitav oma ettepaneku sisu 
edastada meili teel või kirjalikult, et 
saaksime Teie ettepaneku arutluseks 
ette valmistada. Politseikomissar  
Marek Saar märkis,  et korterühistud 
on majade välisuksi hakanud rohkem 
lukustama ja seetõttu on kuritegevus  
kandunud tänavale. Samuti teeb 
politseile jätkuvalt muret Szolnoki turu 
ümbrus, kuhu koguneb asotsiaale ja 
narkomaane. Komisjonis kaitseliitu 
esindav hr. Tiit Kivikas arvas, et seoses 

majanduslangusega on oodata  eriti 
varavastastekuritegude kasvu. Abi-
politseinike ja kaitseliitlaste töö 
paremaks organiseerimiseks oleks 
hädavajalik Mustamäe Korrakaitse 
Keskuse taasloomine, mis seisab 
eeskätt ruumide taga.
Anne-Lii Rello naabrivalvest arvas, et 
nende liikumine võiks mustamäelaste 
hulgas leida senisest aktiivsemat 
rakendust ja loodab komisjoni üritusi 
kasutada  liikumise senisest laiemaks 
tutvustamiseks.
Komisjon ootab ettepanekuid kõigilt 
mustamäelastelt, sest eks ole turvalisus 
meie kõikide ühine mure. Komisjon 
kavatseb linnaosa ajalehe vahendusel 
jagada nõuandeid, mida teha selleks, et 
Teie elu ja tervis ning vara ei langeks 
kurikaelte ohvriks ja mida teha siis, kui 
olete langenud ründe ohvriks. Kaasa-
me komisjoni töösse ka ohvriabi 
liikumise esindaja.
Turvalist sügist kõigile .

Aavo Vään
Mustamäe Halduskogu

21. septembrist kuni 19. oktoobrini 
kestva Prügihundi kampaania ees-
märgiks on abilinnapea Deniss Boro-
ditši sõnul jäätmejaamade kasutamise 
propageerimine. „3. mail sai ära tehtud 
suur töö - koristati ära mitmed 
linnakodanike tekitatud prügimäed 
Tallinnas,” ütles abilinnapea Deniss 
Boroditš. „Prügihundi kampaaniaga 
tuletame linnakodanikele meelde, et 
jäätmeid saab jäätmejaamadesse tasuta 
viia ja prügi metsa alla tassimine on 
keelatud tegu.”
Kampaania raames viiakse läbi 
jäätmeteemalisi infotunde, laste-
aedades ja koolides tutvustatakse 

säästva tarbimise ja jäätmeinfolava ja 
toimuvad ohtlike jäätmete kogumis-
reidid.

Kogu kampaania vältel toimub üle-
eestiline auhinnamäng „Sõprade 
prügiring.“ Tegemist on mänguga, 
mille tulemusena kampaania vältel 
kõige edukamalt jäätmejaama teenust 
tutvustanud kodanik saab auhinna. 
Suurima sõpraderingi kokku saanud 
kapten võidab seiklusmatkade firma 
6000 kroonise kinkekaardi. 

Täpsem info www.tallinn.ee/prygihunt

Konkursil osalevad suvekohvikud sai 
abilinnapea Deniss Boroditši sõnul 
jagada kahte gruppi -  püsihaljastusega 
toitlustusasutused ning ajutise suve-
lahendusega väliterrassid. „Komisjon, 
tuginedes 26. juunil, 12.augustil ja 12. 
septembril  läbi viidud haljastus-
lahenduste hindamise tulemustele 
otsustas  jaotada autasu fondi võrdselt 
nende kahe kategooria haljastus-
lahenduste vahel,“ selgitas Boroditš. 
Konkursi "Parima haljastusega 
suvekohvik" autasu fond 60 000 krooni 
jaguneb komisjoni hindamistulemuste 
põhjal järgmiselt:  kaks I kohta –  á 15 
000  krooni, II koht -  á 10 000 krooni ja  
III koht -  á 5 000  krooni. 

Komisjoni otsuse kohaselt osutusid 
konkursi võitjateks:

Püsilahenduste kategoorias – I koht  
Alfredi pubi, Rahumäe tee 25
Alfredi Pubi OÜ 

II koht Siili pubi, Sõpruse pst 159
OÜ Stateksi
                                                    
II koht Pirosmani trahter, 
Üliõpilaste tee 1
OÜ Draivi Grupp 

Anda tänukiri kohvikule Sõprus, 
Sõpruse pst 195
BellAnita OÜ

Suveterrasside kategoorias –  I koht 
restoran Peppersack, Viru 2/Vanaturu 6
OÜ Peppersack
                                                    
II koht restoran Olde Hansa, 
Vana turg 1
OÜ Starmaker
                                                    

III koht restoran Glazz, Suur-Karja 1
OÜ Starmarker

Anda tänukiri restoran Ribe, Vene 7
OÜ Argmar Grupp

Halduskogu esimees Igor Kravtshenko, kasiinovastane poliitik Max Kaur 
ja Mustamäe linnaosa asevanem Nikolai Degtjarenko.

Turvalise elukeskkonna nimel

Jätkub jäätmeteavituskampaania 
Prügihunt

“Parima haljastusega suvekohvik" 
parimate autasustamine.

Küllalt suuremahuliste tööde kõrval, 
mille käigus on remonditud paljud 
Tallinna koolid ja lasteaiad, on 
linnavõimud käivitanud veel ühe 
suurepärase projekti – laste mängu-
väljakute rajamise.
Nähtavasti on paljud Tallinna elanikud 
märganud, et sel aastal on nii mitmeski 
Tallinna linnaosas kerkinud uued 
suurepärased laste mänguväljakud. 
Rõõmustab, et lastele need meeldivad 
ja uued mänguväljakud on mängivaid 
lapsi täis. Mänguväljakud oleks veelgi 
toredamad ja atraktiivsemad kui 
igaühel neist oleks mingi eripära, mis 
laste mänguplatsi  teistest oma-
taolistest veidi erinevaks muudaks. 
Lihtsalt öeldes – mänguväljakud 
võiksid olla temaatilised. Kristiine 
linnaosas avati hiljuti  mänguväljak, 
kus on ka  vanaaegne kindlus.
Osaledes sellel üritusel koos abilinna-

pea Deniss Boroditšiga läks jutt 
mänguväljakute olukorrale Tallinnas. 
Aselinnapea kinnitas olemasolevate 
plaanide paikapidavust ja seda, et 
tuleval aastal rajatakse analoogiline 
mänguväljak ka Mustamäele. Siis 
tulingi ma mõttele: selge see, et 
täiskasvanud spetsialistid peavad 
sellise väljaku projekteerima ja 
ehitama  kuid temaatilise lahenduse 
võiksid välja pakkuda lapsed ise.
Selleks, et teada saada, mida lapsed 
tahavad, kuulutame välja konkursi 
„Minu unistuste mänguväljak”. 

Saatke palun oma mõtted ja ideed posti 
teel  või  tooge ise Mustamäe 
Kultuurikeskusesse Kaja.
Aadress E. Vilde tee 118, Tallinn 12614 
Ideekavandid  vabas vormis ootame 
kuni 1. novembrini 2008.

Loomulikult saavad parimate ideede 
autorid auhinnad ja seejärel tutvustame 
parimaid ideid projekteerijatele, kes 
hakkavad neid ellu viima.
Konkursil osalejad! Ärge unustage 
ideekavandile lisamast oma nime ja 
kontaktandmeid 

Tarmukat osalemist unistuste mängu-
väljaku konkursil!

Igor Kravtsenko,
Mustamäe halduskogu esimees

Tähelepanu! Konkurss 
„Minu unistuste mänguväljak”

Teade
Käimas on jäätmeteavituskampaania „Prügihunt“. Seoses sellega korraldab 
Tallinna Keskkonnaamet 13. oktoobril 2008 kell 18:00 Mustamäe Linnaosa 
Valitsuse nõupidamiste saalis, Tammsaare tee 135 infotunni, kus 
keskkonnaameti esindaja annab ülevaate jäätmekäitlusnõuetest, jäätmete 
sorteerimisest ja korraldatud jäätmeveost. Samuti jagatakse infomaterjale! 

Oodatud on kõik Mustamäe linnaosa elanikud ja huvitatud isikud!



Küsimustele vastab Tall inna 
Keskkonnaameti 
vanemspetsialist Triinu Saum.

Kui palju on umbes Tallinnas 
hulkuvaid kasse?
Täpset arvu ei oska keegi öelda, kuid 
neid on tuhandeid. Kassid paljunevad 
kiiresti ning pehme talve korral on neil 
jooksuajad aastaringselt. Nii saavad 
nad ilmale tuua aastas mitu pesakonda, 
igas ca 5 poega. Paljunemise kiirusele 
aitab kaasa ka hea toitumus ja 
varjualuste olemasolu.

Mis on peamised probleemid, mida 
nad tekitavad?
Esikohal on kindlasti heakorra-
probleemid – haisevad koridorid, liftid 
jne. Tallinnas on paneelmajade 
keldreid, mis on hulkuvate kasside 
poolt toodud kirpe nii täis, et neid võib 
lausa parvedena hüppamas näha. 
Kodututele kassidele meeldib talvel 
elada isoleerimata soojatrassidel, 
mistõttu nad kraabivad pinnast nii, et 
vihmavesi hakkab trassile ligi pääsema 
ja tekib rooste. Praktiliselt igal kodutul 
kassil on kas parasiidid või mingi 
haigus (silmahaigused või kõrvas 
lestad). Eriti ohtlik on kassikatk, 
millesse nakatumine enamikul 
juhtudest lõppeb kassi jaoks surmaga. 
Neid haigusi võivad kaasa tuua ka n-ö 
vabakäigukassid.

Kortermajade elanikke häirivad ka 
lakkamatud kassikontserdid.
Jah, kastreerimata isased kassid 
märgistavad oma territooriumi uriiniga 
ja annavad oma piirkonnast ka 
ebameeldiva häälega märku. Nende 
eesmärk on niimoodi teisi isaseid 
eemale tõrjuda. See ongi suureks 
mureks, et inimesed küll toidavad 
hulkuvaid loomi, kuid arsti juurde 
kastreerimisele ei vii neid ju keegi.

Kui palju kahju teevad vabalt ringi 
jooksvad kodukassid?
Tegelikult sama palju kui hulkuv 
kasski. Ka tema teeb häda, kuhu juhtub 
ning võib poegida väljapoole 
koduseinu. Kass on tark loom ja kui ta 
näeb, et ei saa igal ajal poegadele ligi 
(päeval inimesed tööl ja vabakäigukass 
ei saa tuppa), siis ta lihtsalt ei poegi 
sellisesse kohta. Ning kui kassil on 

veel halb kogemus, kus peremees on 
talt pojad ära võtnud või teda halvasti 
kohelnud, siis püüab ta üldiselt 
poegida mujale. Tulemuseks on see, et 
soovimatud kassipojad on saanud 
kellegi teise mureks.

Kuidas suhtuda kodutute kasside 
toitmisesse, n-ö “kassimamman-
dusse”?
Arusaadav, et inimestel, kes kodutuid 
loomi toidavad, on ainult head 
kavatsused, kuid kokkuvõttes tekitab 
selline käitumine rohkem kahju. Kass 
jääbki liikuma sinna piirkonda, kus ta 
süüa saab ja tegelikult muutub toitja 
kassi eest vastutavaks ning peaks seega 
rahuldama ka teised kassi vajadused. 
Siia kuulub vaktsineerimine, arsti 
juures käimine, looma mustuse 
koristamine ja palju muud. Hästi-
toidetud kass paljuneb kiiresti, toob 
mitmeid pesakondi aastas ning 
kassimamma peaks võtma vastutuse ka 
poegade eest. Kassimammad rahul-
davad vaid ühe looma vajadustest, kuid 
on sisuliselt kassi eest vastutavad.

Kuidas tuleks selle asemel kodutute 
kassidega käituda - kuidas neid 
aidata?
Esmalt tuleb hoida enda olemasolevaid 
loomi – neid mitte hüljata ning mitte 
lasta ka vabalt välja jooksma. Kui 
ümbruskonnas liigub kodutu kass, kes 
on sõbralik ning ei karda inimesi, siis 
on suure tõenäosusega tegemist endise 
kodukassiga, kes tuleks esimesel 
võimalusel tänavalt ära tuua. Kuna ta 
usaldab inimesi, võib ta sattuda 
kergesti kellegi julma kohtlemise 
osaliseks. Samuti ei oska sellised 
kassid nii hästi autode vahel liikuda ja 
kipuvad sagedamini auto alla jääma. 
Kassist tuleks teatada Loomade 
Hoiupaika ning kutsuda nad loomale 
järele. Seal tehakse loomale ka 
tervisekontroll ja tema pilt ja iseloomu-
kirjeldus pannakse üles Hoiupaiga 
kodulehele, kust lemmiku endine 
peremees võib oma kadunud sõbra üles 
leida.  Tänaval üles kasvanud n-ö 
metsikuid kasse pole reeglina lihtne 
püüda, kuna nad pole inimestega 
harjunud ja osutavad vastupanu. Ärge 
neid puutuge, teatage Hoiupaika, kes 
tuleb ja metsikud isendid puuriga kinni 
püüab.
Tallinna Loomade Hoiupaiga öö-
päevaringne telefon on 6217746.
Ja kui on plaan soetada lemmikloom, 
siis miks mitte võtta ta just varju-
paigast.
Mis on varjupaigast võtmise plussid 

lisaks võimalusele hüljatud loomale 
kodusoojust pakkuda?
Kodutute loomade hoiupaigast võetud 
loomad on läbinud tervisekontrolli ja 
vaktsineeritud ning kõigil loomadel on 
vaktsineerimispass. Tihti kardetakse, 
et täiskasvanud loomaga ei teki enam 
klappi, kuid tegelikult on neil juba 
väljakujunenud iseloom, nad on 
rahulikumad ning teevad vähem 
pahandust kui kassipojad. Inimene 
näeb juba, millise looma saab, 
võimalik ebameeldiv üllatusmoment 
jääb seega ära. Pealegi on kõik 
Loomade Hoiupaigast ja teistest 
hoiukodudest kodudesse antavad 
täiskasvanud kassid juba sterili-
seeritud/kastreeritud ning uus omanik 
ei pea selle protseduuri pärast enam 
muretsema.

Mida võtab ette Tallinna linn 
h u l k u v a t e  l o o m a d e  a r v u  
vähendamiseks? 
Kohaliku omavalitsuse nn kohustus-
liku programmi täitmise eest vastutab 
Loomade Hoiupaik – püüab tänavalt 
loomi, ravib, vaktsineerib, steriliseerib 
ja annab loomad uude koju.
Olulisele kohale on tõusnud ka 
ennetustöö, et kodutuid ja vabakäigu-
loomi juurde ei tekiks. Hetkel ongi 
käimas kampaania “Hooli oma 
lemmikust!”, mille eesmärk on tõsta 
linnas loomapidamiskultuuri. Et 
käitumismustrid kujunevad juba 
noores eas, on oluliseks sihtrühmaks 
just algklasside lapsed, kellele korral-
datakse loengusari  vastutustundlikust 
loomapidamisest. 
3. septembril toimus järjekordne 
professionaalne eriseminar pealkirjaga 
Lemmikloomad avalikus ruumis. 
Tallinn toetab ka Loomade Hoiupaiga 
ja teiste Tallinnas tegutsevate varju-
paikade-hoiukodude ennetustegevust, 
aidates katta kodu otsivate loomade 
vaktsineerimise ja steriliseerimise 
kulud, et endale uue kodu leidnud loom 
enam ei paljuneks.

M õ n e d  k ü s i m u s e d  Ta l l i n n a  
Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja 
Kaimo Järvikule
 
Mida teha, kui korteriühistus on 
inimene, kelle loomapidamiskultuur 
on naabritele vastuvõtmatu?
Kui korteriühistu reeglite kohaselt on 
lubatud korteris mitme looma 
pidamine, siis peab esmalt olukorda 
lahendama just korteriühistu. Kui 
inimeste tegevus läheb aga kehtiva 
kodukorraga vastuollu, on murega 
võimalik pöörduda ka munitsipaal-
politsei poole. Meie töötajad kontrolli-
vad olukorda ja kui kaebusel on alus, 
siis viivad Tallinna loomade hoiupaiga 
töötajad tüli teinud loom(ad) hoiu-
paika. Munitsipaalpolitseil ja loomade 
hoiupaigal on head koostöösuhted, 
hetkel käivad läbirääkimised Munitsi-
paalpolitsei Ameti koosseisu looma-
politsei loomise üle.
 
Milliste analoogsete kaebustega on 
veel munitsipaalpolitsei poole pöör-
dutud?
Ulguvate koerte kohta tuleb nädalas 
ikka kolm kuni viis kaebust. Muret 
teevad ka ketist lahti tõmmanud või 
lihtsalt hulkuvad koerad, õnneks on 
neid küll viimasel ajal vähemaks 
jäänud. Tegelikult on üheks inimesi 
häirivaks kombeks ka tuvide toitmine. 
Esiteks risustab see ümbrust, kuna osa 
visatud toidust jääb maha ning teiseks 
teeb see teatavatel põhjustel meele-
härmi ka autoomanikele. Mitmed 
lapsevanemad on meie ka teada 
andnud juhtumitest, kus tuviparved on 

lapsi rünnanud.
 
Millised meetmeid on seadusega ette 
nähtud n-ö vabakäiguloomade oma-
nikele?
Vastavalt Tallinna koerte ja kasside 
pidamise eeskirjale on loomaomanik 
kohustatud välistama looma ära-
jooksmise võimaluse. Trahvisummad 
selle eest küündivad kuue tuhande 
kroonini, maksimum määratakse 
üldjuhul, kui "hüppes" loom on kelle-
legi ka kahju teinud. 
 Võibolla mõni näide eriti vastutus-
tundetust loomapidamisest?
Ühe ekstreemsema näitena toon 

juhtumi Põhja-Tallinnast, kus inimene 
pidas kahetoalises korteris 40 kassi. 
Perenaine ise elas köögis ning loomade 
päralt olid toad. Loomamusta laius 
kõikjal, kohati lausa 50 cm kõrguste 
kuhjadena, ja seda lekkis juba läbi 
põranda alumisele korrusele. Koostöös 
loomade hoiupaiga töötajate ning 
politseinikega said kassid hoiupaika 
viidud ning korterile telliti seejärel 
süvapuhastus. Tänaseks on vist 
olukord kontrolli all, kuna kaebusi pole 
majaelanikelt enam tulnud.

Kui palju on loomadel kassimammadest abi?

Tallinn pakub mäluhäiretega 
eakatele inimestele päevahoiu 
teenust, mis on eelkõige mõeldud 
peredele, kes ei saa eakat üksi koju 
jätta. Teenus on tasuta, selle eest tasub 
linn. Päevahoidu osutatakse esmas-
päevast reedeni MTÜ Merimetsa 
Tugikeskuses, Tallinna Kesklinna 
Sotsiaalkeskuses ja Mustamäe 
Sotsiaalkeskuses.

Täiendav info:
· MTÜ Merimetsa Tugikeskus:

Merimetsa tee 1, telefon 656 7530. 
Avatud: E-R 7-19.
· Tallinna Kesklinna Sotsiaal-

keskus:
Liivalaia 32, telefon 646 6123. 

Avatud: E-R 7-19.
· Mustamäe Sots iaa lkeskuse  

päevahoid:
Akadeemia tee 32, 
telefon 685 1662. 
Avatud: E-R 7-19.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda 
korraldab 15 . -16 .  oktoobri l  
puuetega inimestele, nende lähe-
dastele ja spetsialistidele suunatud 
messi „Invamess 2008”, mille 
eesmärgiks on jagada laialdast 
teavet teenustest ja toodetest, mis 
aitavad parandada  igapäevast 
toimetulekut. 

Invamessil saab  tutvuda abivahendi- 
ja meditsiinifirmade toodetega, 
rehabilitatsiooniasutuste teenustega, 
haridusasutuste õppimisvõimalustega, 
puuetega inimeste ühingute tegevus-
tega ja palju muuga.

Lisainfo: Tauno Asuja
telefon: 52 56 560
www.tallinnakoda.ee

Tallinna dementsed saavad  
päevahoidu 

Tallinnas tulekul  Invamess 2008

Pühapäeval, 28. septembril kell 12 – 17 toimus Mustamäe Kultuurikeskuses 
Kaja ja Kadaka metsapargis tervisepäev, mille käigus saadi teavet oma 
tervise kohta, tehti kepikõndi ning lahutati meelt. 

Tervisepäeva raames sai lasta kontrollida oma tervisenäitajaid, kuulati 
teemaatilisi  loengud ning tehti kepikõndi. 
Kepikõndijaid  juhendas  instruktor. Kohapeal sai isikut tõendava dokumendi või 
selle koopia olemasolul kõnnikeppe laenutada.

Huvilistel oli meisterdamisvõimalus, tegutses talupere tervisliku toidu müügilett.
Päeva lõpetas   meeleolukas kontsert ansamblilt ”Prominent”.

Tervisepäeva üritused olid osalejatele  tasuta.

Hea Mustamäe elanik!

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub 
oma valijatega 11. novembril ajavahemikus 
16.00 – 18.00 Riigikogu hoones. 
Kohtumine toimub eelregistreerimise alusel 
tel. 6 316323, 53 422053 või e-post 
alla.poddubnjak@riigikogu.ee.

Mustamäel oli  tervisepäev



Spordiklubi Aeg 20. hooaeg
 
1989. aasta 3. oktoobril Mustamäel Sütiste 
teel asuvas spordikeskuses tegevust 
alustanud Spordiklubis Aeg kestab 20. 
hooaeg. Aastate jooksul on klubis 
sportlikult aega sisustanud tuhanded 
väiksed ja suured mustamäelased. 
Tegevus käib hoogsalt sellelgi sügisel ja 
klubi ootab ka uusi huvilisi.
 
Aeroobika T, N 19.00
Pilates E 19.00, 20.00, N 17.30
Shaping E, R 18.00, K 19.00
Poiste saalihoki 9-14 a E, N, R 16.00
Laste sulgpall 8-15 a E, N 14.30, K 15.00
Pallimängu- ja jõusaal
Solaarium ja infrapunasaun

Avatud E- R kl 13-22 ; L-P vastavalt 
tellimustele

J. Sütiste tee 32 Tallinn  tel 6520091  
www.hot.ee/skaeg



Kultuurikeskus Kaja

Mustamäe Avatud NoorteKeskus 

E. Vilde tee 118, Telef:6457538

Ehitajate tee 82, Telef: 6547216

KUHU MINNA?

03.10   19.00   Tantsuõhtu. Mängib KÄNNU KUKK bänd. Pilet 60.-
11.10    15.00   Tantsu pärastlõuna.Tasuta
11.10    19.00   Laupäevaõhtu tantsuga. Pilet 60.-
17.10    19.00   Tantsuõhtu.Mängib Ragnar & Co bänd.  Pilet 60.-
24.10    14.00   FILMILÕUNA. „Asendusõpetaja“  Taani 2007.Tasuta.
25.10    15.00   Hobitantsu tantsu pärastlõuna.Pilet 40.-
25.10    19.00   Laupäevaõhtu tantsuga. Pilet 60.-
GALERIIS:
1.10- 10.10     Tallinna Tehnikakõrgkooli arhidektuuri eriala suvepraktika tööde näitus
15.10- 24.10   Mati Pärk´i näitus.
29.10- 14.11   Einar Vene loodusmaalide näitus
Novembris tulekul
2.11   18.00   Hingedepäeva kontsert. Tasuta. Külaliseks Henry Laks
07.11 19.00  Tantsuõhtu.Mängib KÄNNU KUKK.  Pilet 60.-

K. 08.10 16.00 – 17.00 Loovus Stuudio Joonistame kivi peale pildi.
R. 10.10     15.00 – 17.00 Kokandusring „Nix-Näx“ Valmistame jäätist ja sööme ise ära. 
T. 21.10 15.30 – 16.30 UUS! Meediaklubi Oodatud 10.- 15. aastased aktiivsed noored, kel huvi 

ajakirjanduse vastu ja soov järjekindlalt klubi tegevuses  osaleda. Esimene kohtumine 
on oluline, et grupiga  tutvuda ja plaanid paika panna.

K. 22.10 16.00 – 17.00 Loovus Stuudio Kasutame salhvrätiku tehnikat pudeli kaunistamisel.  Kellel võimalik 
palume endal pudel kaasa võtta.

R. 24.10    15.00 – 17.00 Kokandusring „Nix-Näx“ Valmistame küpsisetorti ja sööme ise ära. 
R. 31.10 15.00 – 17.00 Haloweeni karneval   Tähistame lõbusalt haloweeni, vaatame õudukat ning  kõikidele 

soovijatele tehakse vastav grimm, tantsime ja maitseme haloweeni toitu, korraldame 
haloweeni-teemalisi võistlusi. Külla on oodatud Haabersti Avatud Noortekeskuse 
noored. Tublimad osalejad saavad auhindu.

E - R. 27.10 – 31.10 Sügisvaheaja linnalaager Oodatud on kõik noored vanuses 7-11. Tule veeda 
koolivaheaeg aktiivselt ja huvitavalt!  P.S! Laager toimub eesti keeles.

T. 04.11 15.30 – 16.30 Meediaklubi

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi!
10/2/1915 MEERI EKMANN
10/2/1917 NADEŽDA PANDER
10/2/1918 ANDREI KUZIN
10/3/1916 LEIDA TUULMA
10/3/1909 HARRY-MICHAEL VEIDE
10/4/1912 PAVEL ZIMIN
10/4/1918 ALFRED NÕMMIK
10/8/1914 VALENTINA VINT
10/8/1917 EFROSINIYA PORFENTSEVA
10/11/1917 VERA GORBOVSKAYA
10/14/1916 POLINA KISELEVA
10/14/1917 AGNES PIILMANN
10/14/1917 ANDREI PROTSENKO
10/16/1915 AINO LIIVAK
10/17/1917 RUSLANA ŠMIDT
10/17/1918 MAGDA REKK
10/19/1916 MARTHA RISTSOO
10/19/1917 JAAN ÕISMA
10/19/1918 AGNES-BENITA MEIGAS
10/19/1918 MAIMU TAMM
10/21/1907 EMMA TAUBE
10/24/1917 ANNA TASANE
10/24/1918 ANASTASIA LEVAJA
10/26/1915 LEIDA BAUMVERK
10/26/1914 EVALD LIIVIK
10/28/1915 AVENIR AKSEL
10/30/1912 MARTIN HIRVE
10/30/1918 ELMAR-RAIMUND RUBEN
10/31/1916 SOPHIA ALEKSEEVA

Mustamäe Sotsiaalkeskus 
Ehitajate tee 82, tel.6532723

K 1.oktoober  kell 12.00  Kontsert eakate päeva puhul esinevad lasteaia lapsed.
T 7.oktoober   kell 12.30 Lauluklubiga ühislaulmine - tulge kõik laulma!
R 31.okt kell 12.00 ekskursioon  Peeter I Majamuuseumi . Kogunemine    kell 11.45 Mäekalda 2 (osalemisest 

registreerida  telef.6532723)
T 21.oktoober   kell 12.30 Lauluklubiga ühislaulmine - tulge kõik laulma!
T 4.nov kell 11.00 Tallinna Seenioride Tervisepäev – Forelli 12, Kristiine Spordihallis.
Üritused on tasuta.
Info telef 6532723
Esmaspäeviti kell 10,11 Võimlemine;12 Rahvapill ;11  Eesti keel ,12 Mälutreening 14 Kokandus 
Teisipäeviti  kell 10,11 Võimlemine ,10 Käsitöö,  14 Soome keel ,12.30 Lauluklubi ,15.00 Kunstiring
Kolmapäeviti  kell 12 Arvutiring,12.30 Lauluklubi ;14 Vabadusvõitlejad 2 ja 4 näd,Klubi Rukkilill 1 ja 3 näd
Neljapäeviti   kell 10,11 Võimlemine ,11 Naisansansambel; 11.00 Inglise keel;11 Malering 12 Mälutreening (vene k) ; 

  12.30 Rahvatantsu ring 
14.30 Ingeri-Soome rahvatantsuring

Reedeti   kell 10,11 Võimlemine,13.30 Peotantsijad
Soodsad lõunasöögid  E - R  12 – 14
Juuksur E - N 10 – 15, R 10-14
Tasuta vererõhu mõõtmine T, R 11-14

Infotelef:6532723

Neli aastat Mustamäe alaealiste komisjonis 
Tallinnas on kaheksa linnaosa. Igal linnaosavalitsusel on oma alaealiste komisjon, mis tegeleb 
linnaosas elavate alaealiste õiguserikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega. Asju arutatakse 
ametlike esildiste alusel. Lõviosa esildistest on tehtud politsei, prokuratuuri ja kooli poolt, 
kümmekond taotlust tuleb igal aastal lastekaitsest või lapsevanemailt. Võimalikud taotlejad on 
kindlaks määratud Alaealise mõjutusvahendite seadusega. Seaduses on ära toodud ka kõik 
mõjutusvahendite liigid, mida alaealisele võib määrata. Mõjutusvahendite olemasolu eest 
vastutab peamiselt alaealiste komisjon ise. Lapsevanemale ega teistele isikutele peale alaealise 
mõjutusvahendeid määrata ei saa.

Reaalne eesmärk: hoida olukord talutavuse piires
Mustamäe alaealiste komisjoni koormus on üks suuremaid Tallinnas.  Ühe aasta jooksul tuleb 
tegelda enam kui saja lapsega ja langetada ligi 150 otsust. Igale otsusele eelneb põhjalik 
tutvumine lapse tausta ja perekonnaga, pärast mõjutusvahendi määramist peab jälgima selle 
täitmist ning vajadusel perekonda toetama, nõustama, motiveerima või korrale kutsuma. Töö 
maht, pinge ja vastutus on üpris suur. Mis on selle eesmärk ja milline tulemus?
Ilus oleks uskuda, et eriti tubli ja pädev alaealiste komisjon suudab peatada noorte kuritegevuse 
ja panna kõik praegused viilijad koolis käima. Aga mõistagi on see utoopia, mis ei täitu kunagi. 
Realistlikum eesmärk on püüda hoida noorte üleastumised ühiskonna jaoks talutavates piirides - 
aga millised on need piirid? Kuidas piirid aja jooksul muutuvad ja miks? Ja millised on siinjuures 
alaealiste komisjoni  võimalused ja piirangud?
Mustamäe alaealiste komisjon esitas need küsimused endale neli aastat tagasi, 2004.a. sügisel. 
Sellest ajast peale on pidevalt tehtud märkmeid, võrreldud andmeid, analüüsitud komisjoni tööd 
ja tulemusi.  Mõned küsimused on leidnud vastuse. Kerkinud on palju uusi küsimusi. Valmimas 
on nelja õppeaastat (2004-2005 kuni 2007-2008) hõlmav kokkuvõte, kust pärinevad ka allpool 
toodud mõttekäigud ja rehkendused.
Nelja aasta kokkuvõttest selgub, et iga 100 kooliealise mustamäelase kohta satub alaealiste 
komisjoni 1-2 last. Komisjoni suunatud laste arv on jäänud enam-vähem samaks (neli aastat 
tagasi 109 last,  2007-2008 õppeaastal 113 last) ja püsinud on ka esmakordsete ja korduvate laste 
suhe –  esmakordseid lapsi on keskmiselt 75% ja korduvaid 25% . Võib öelda, et kolm 
neljandikku lastest ei tule enam komisjoni tagasi, määratud mõjutusvahendid on andnud 
soovitud tulemuse. Olukord oleks justnagu kontrolli all. Aga kas on?
Kui jagada komisjoni sattunud lapsed väiksemateks gruppideks, siis hakkavad silma huvitavad 
arengud.

Mis on juhtunud vene tüdrukutega?
Juba neli aastat tagasi, 2004-2005 õppeaasta kokkuvõtteid tehes märkasime, et eesti ja vene keelt 
kõnelevate laste grupid on väga erinevad. Eesti laste puhul oli poisse ja tüdrukuid peaaegu 
pooleks (poisse 55% ja  tüdrukuid 45%), vene laste hulgas oli aga tüdrukuid tunduvalt vähem (82 
% poisse ja 18% tüdrukuid). Esmakordsete ja korduvate laste kõrvutamisel oli pilt veelgi 
drastilisem – vene laste puhul osutusid korduvateks peaaegu eranditult poisid, eesti laste puhul 
oli aga kõrgem tüdrukute retsidiivsus.
Ka tänavu, 2007-2008 õppeaastal olid eesti ja vene laste grupid täiesti erinevad, kuid – üllatus-
üllatus! – hoopis teistsuguses tähenduses. Kui eesti laste seas oli poiste ja tüdrukute suhe jäänud 
samaks (poisse 57 % ja  tüdrukuid 43%, poiste osa on veidi kasvanud), siis vene tüdrukud on 
poistelt hõivanud tervelt 41% ja neist tublisti mööda läinud (nüüd poisse 41% ja tüdrukuid 59%). 
Vahepealsete õppeaastate arvud näitavad, et vene tüdrukute möödumine poistest on olnud väga 
järjekindel. Kuna vene laste üldarv  nelja aasta lõikes on jäänud samaks (toona 49 last ja tänavu 
46 last), siis tundub, et muutuste tagamaid oleks kõige õigem otsida grupi enda seest. Mis on 
juhtunud vene tüdrukutega? Milliste vanuste ja milliste rikkumiste arvel on grupp kasvanud? 
Millised on olnud meetmed, mis ei ole andnud tulemusi? Milline on nende laste perekondlik ja 
kooli-taust? Ja mis peamine - kuidas me saaksime neid aidata?

Tiiu Aasmäe
Järgneb

Kui Teil leidub KASUTATUID RAAMATUID j
a Te soovite need ära anda, siis helistage

51 58 663 ja me tuleme ise raamatutele järele.



2008

MUSTAMÄE KODUKANDI PÄEVAD MUSTAMÄE  SÜGIS  2008

Mustamäe linnaosa seenioride keeglivõistkond ja linnaosa vanem Kalle Mihkels enne võistlust
Команда ветеранов Мустамяэ по кегельному спорту со старейшиной части города Калле Михкельсом 
перед соревнованиями 

Hetk enne võistluse algust /  Момент перед началом игры

Raimo Aasa esinemine pälvis kohvikklubi külalistelt sooja aplausi
Выступление Раймо Ааса было тепло встречено гостями 
кафе-клуба

Hetk tantsupõrandalt
Во время танцев

Kaunilt ja tabavalt on sügise saabumisest kirjutanud luuletaja Aita Kivi:

Äkki ühel ööl on oksad paljad,
Juurte ümber rõske lehemass.
Välisukse kõrval külmaturris
Tuulevarjus kodu otsiv kass.

                     

Mustamäel on juba seitse aastat nii, et sügise algust 
kuulutavad kodukandpäevad.
Sel aastal toimusid kodukandpäevad „Mustamäe Sügis 2008”. 
18.-20. septembril
Toimus kümneid üritusi ja huvitavaid ettevõtmisi, 
millest pakume teile vaatamiseks ja meenutamiseks väikest 
pildivalikut.



ДНИ МУСТАМЯЭ «МУСТАМЯЭСКАЯ ОСЕНЬ-2008» 

Mustamäe lastele oli külla tulnud Kunksmoor ise
Мустамяэские дети встречают гостей

Lapsed teel muinasjutumaale. 
Teejuhiks haldjas

Дорога в Страну сказок. 
Детей сопровождает сказочная 
фея

Mait Maltis käib tihti oma lauludega 
mustamäelasi rõõmustama

Майт Мальтис – частый и любимый 
гость мустамяэсцевs

Вот уже на протяжении семи 
лет осень в Мустамяэ 
начинается с Дней родного 
района. В этом году 
фестиваль «Мустамяэская 
осень-2008» прошел 18-20 
сентября, программу которого 
составили десятки 
интересных мероприятий, 
конкурсов и концертов. Наш 
фотомонтаж рассказывает о 
событиях фестиваля. 

Muinasjutumaa kuningas ja õukondlased
А это – король Страны сказок со своими приближенными 
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