MUSTAMÄE SAAB
Head mustamäelased ja
Mustamäe sõbrad!

J

ärgmisel aastal saab pool sajandit sellest, kui pandi nurgakivi Mustamäe esimesele korterelamule, astuti samm, mis
on oluliselt kujundanud nii Tallinna kui kaudselt kogu Eesti
arengut!
Raamatute Raamat nimetab juubelit 50. aasta möödumisena,
mida peab pühitsema. Tähistamist väärib ka Mustamäe 50.
sünnipäev.
Kuni Mustamäe ajalugu ei ole mõõdetav igavikuliselt, sajandite
ega aastatuhandetega, on see hoomatav ja võrreldav inimese
enda elukaarega. Inimese elus tähistab juubel sümboolset
pöördepunkti, mis seob seni tehtut  minevikku, paneb süüvima
tänasesse päeva  olevikku, ning sunnib mõtlema homsele 
tulevikule.
Kui inimene kutsub enda juubelipeole eelkõige talle lähedased
või olulised külalised, aga hoiab ukse lahti nendegi jaoks, kes
soovivad ise tulla, siis miks peaks see Mustamäe puhul teisiti
olema?
Tean, et Mustamäel elab täna umbes 65 000 elanikku, keda ühe
pidulaua taha istuma ei pane. Tean, et kordades samapalju on
inimesi, kes täna elavad küll kusagil mujal, aga kel on
Mustamäega soetud omad mälestused. Ehk soovivad nemadki
Mustamäe juubelist osa saada  meenutada enda
Mustamäed ja anda üle õnnesoovid tulevikuks. Kõike seda ei
ole võimalik mahutada ühte piduõhtusse.
Nii pakub Mustamäe Linnaosa Valitsus võimaluse tähistada
50. aasta möödumist läbi juubeliaasta toimuvate sündmuste.
Juubeliaasta esimesest erilehest, mida Te käes hoiate, saate
aimu, mis ja kuidas toimuma hakkab ja kuidas iga mustamäelane saab kaasa lüüa.
Juubeliaasta sai sümboolse avalöögi 16. novembril käesoleval
aastal, mil Tallinna Tehnikaülikooli aulas toimus Tallinna 9.
visioonikonverents: Uus elu mägedele. Keskendudes paljuski
Mustamäe näidetele ja olles suunatud tulevikku, võib öelda, et
Mustamäe on säilitanud teeraja rolli tänaseni.
Alahinnata ei saa ka minevikku ning selle talletamist, milles kutsume kaasa lööma ja pakume võimaluse kõigile.
Samuti kutsume kõiki 26. mail 2012. a. peole  mitte küll ühise
laua taha, vaid Männi parki, mis on kujunenud mustamäelaste
kooskäimise kohaks.
Juubeliaasta saab läbi järgmisel sügisel, Mustamäe lipupäeval,
16. novembril Tallinna Tehnikaülikooli aulas toimuva
galakontserdiga.
Kui kogutud mälestused ja faktid ehk minevik, läbi juubeliaasta
toimuvad sündmused ehk olevik ning arenguperspektiivid ehk
tulevik kokku köita ja kirjutada kaane peale Mustamäe lugu,
siis see oleks sümboolne aruanne, mis ühendab minevikku, olevikku ja tulevikku.
Nii paneb i-le punkti 2013. aastal ilmuv raamat, milles
Mustamäe jutustab oma loo inimesest, kes 50 aastat tagasi
avas veel värvilõhnase korteriukse, et luua kodu endale ja
järeletulevatele põlvedele.
See on lugu inimesest  kooliteest ja tarkuse omandamisest.
See on lugu inimesest  loome- ja teadustööst.
See on lugu inimesest  aktiivsusest ja ettevõtlikkusest.
See on lugu inimesest  traditsioonidest, tervisest ja pereväärtustest.
See on lugu inimesest, kes vaatab tulevikku ja näeb Mustamäel
linnaelu roheluses veel 50, 100, 1000 aasta pärast.
Sündmusterohket ja osalemisrõõmu täis juubeliaastat!

Helle Kalda, Mustamäe linnaosa vanem

2012. aasta on Mustamäe linnaosa juubeliaasta.
Meie linnaosa saab 50 aastaseks.
Sünnipäevalapsele lausume me kõik häid soove ja
teeme kingitusi.
Kingitus Mustamäe sünnipäevaks võiks olla
joonistus või luuletus või jutuke või koguni
uurimustöö, mis kajastaks kõike meie ümber.
50 aasta vältel on Mustamäel juhtunud ja
muutunud ju palju.
MUDILASTE JOONISTUSED
Joonistus on vahend väljendada oma mõtteid ja tundeid.
Eriti tore kui joonistanud on kõige pisemad mustamäelased.
Ootame, et meie mudilased lasteaedades ja kodudes joonistaksid oma kodust ja perest või lasteaia mängudest või
sõpradest või lihtsalt, mida nad on näinud Mustamäel.
Töö võiks olla suuruses A4, et neid hiljem näitusele rohkem
mahuks.
Mudilaste joonistusnäituse avamine on Mustamäe
Kultuurikeskuses Kaja 14. märtsil 2012. a. Näitus jääb
avatuks kaheks nädalaks, et kõik noored kunstnikud jõuaksid seda külastada.
Ootame mudilaste joonistusi lasteaedadest ja kodustelt
lastelt Mustamäe Linnaosa Valitsusse 1. märtsiks 2012. a.
LASTE LUULETUSED
I  IV klasside õpilased, on oodatud luuletama! Kirjuta luuletus nendest, kes sulle armsad  oma emast või isast, vanaemast või vanaisast, kiisust või kutsust. Või kirjuta lihtsalt
oma kodust.
Iga klass koos klassijuhatajaga valib kõigi luuletuste hulgast
toredaima luuletuse ja saadab selle Mustamäe Linnaosa
Valitsusse 1. maiks 2012. a. Oma luuletusi saavad õpilased
üksteisele ette kanda 1. juunil 2012. a. Mustamäe Avatud
Noortekeskuses selleks korraldataval kohtumisel.
MUSTAMÄE KOOLIDE JUTUVÕISTLUS
2003. aasta kevadel alustas Tallinna Arte Gümnaasium kirjanik Ed. Vilde sünniaastapäeva tähistamist Mustamäe
koolide õpilaste lühijuttude konkursiga. Esimestel aastatel
osalesid õpilased Vilde tee koolidest. Järgnevatel õppeaastatel osalejate ring laienes ja 2012. aastal toimub juba
kümnes üle-mustamäeline jutuvõistlus. Võistlustöid hindab
ürii, mille koosseisus alates 2004. aastast on alati olnud
Andrus Kivirähk, Livia Viitol, Piret Järvela ja viimastel aastatel ka Mustamäe linnaosa avalike suhte nõunik.
Tänavune jutuvõistlus on Mustamäe 50. juubeli auks
pealkirjaga Legend Mustamäest
Võistlus toimub kahes vanuserühmas V - VIII klass ja IX - XII
klass. Osalema on oodatud kõik 9 Mustamäe kooli. Iga kool
valib võistlusele 10 tööd: 5 nooremast ja 5 vanemast rühmast. Võistlus algab detsembris, juhendid saadetakse
koolidesse detsembri esimesel nädalal, tööde esitamise
tähtaeg on 15. veebruar 2012. a.
Koolilaste jutuvõistluse lõpetamine ja võidutööde väljakuulutamine on traditsiooniliselt Ed. Vilde sünniaastapäeval
6. märtsil, Kännu Kuke raamatukogus.
KOOLIDE JA LASTEAEDADE AJALUGU
Mustamäe linnaosa planeeriti nn. mikrorajoonidena 
elumajade vahele kool ja üks-kaks lasteaeda. Nii on
Mustamäel 12 kooli- ja 23 lasteaiahoonet. Mustamäe juubeliaastal räägitakse palju Mustamäe kui linnaosa ajaloost.
Väga suur osa selles on siin töötanud ja töötavatel koolidel,
lasteaedadel. Kõigil neil on oma ajalugu.

3. oktoobril 2012. a avame Kultuurikeskuse Kaja galeriis
näituse Mustamäe lasteaedade ja koolide ajaloost, kus
iga lasteaed ja kool end pildis ja sõnas tutvustada saab.
KOOLILAAT
Igal aastal seisavad lapsed ja lapsevanemad, aga ka õpilased valiku ees: Kuhu edasi?.
Lasteaia lõpetajaid ootab ees kool. Mida pakuvad meie
koolid, millised on tingimused, mida rohkem õpetatakse?
Põhikooli lõpetajatel on suurem probleem  valikuid on
rohkem. Kas X klassi või kutset omandama, kui gümnaasiumi, siis millisesse? Küsimusi on alati palju...
Koolid tulevad laadale  tulevad, et ennast tutvustada:
õppimisvõimalused, saavutused, õpilastele pakutavad
õppesuunad jpm. Tutvustus nii esimesse klassi tulevatele
lastele ja nende vanematele kui ka X klassi astuda soovijatele.
Mustamäe koolides pakutavate õppimisvõimaluste tutvustuspäev on Kultuurikeskuses Kaja 10. veebruaril 2012. a.
ÕPILASTE UURIMUSTÖÖDE VÕISTLUS
Et tunda oma kodukohta, täpsemalt Mustamäed, on vaja
uurida. Uurida, mis oli enne Mustamäe linnaosa teket nendel aladel, millega tegeldi, kes olid need inimesed, kes siin
elasid. Kuidas olen ma ise siinse paigaga seotud? Nendele
ja veel paljudele küsimustele saab teada noorte koduuurimuslike tööde kaudu.
Mustamäe juubeliaastal kutsume V - XII klasside õpilasi
osalema koduuurimuslike tööde võistlusel Kadakakülast
Mustamäeni. Võistluse juhend saadetakse koolidesse detsembrikuus.
4. mail 2012. a. on Mustamäe Linnaosa Valitsuse saalis
selleteemaline õpilaskonverents, kus õpilased oma töid esitavad, võistlusest kokkuvõtteid tehakse ja tublimatele
auhindu jagatakse.
FOTOKONKURSS MINU MUSTAMÄE
Läbi fotoobjektiivi paistab nii mõnigi asi teistmoodi. Foto
jäädvustab hetke, mis ei pruugi enam kunagi korduda.
Millised näevad mustamäelased ja Mustamäe välja juubeliaastal?  Peata aeg ja osale Mustamäe Linnaosa Valitsuse ja
Mustamäe Kultuurikeskuse KAJA korraldataval fotokonkursil Minu Mustamäe. Osalema oodatakse fotosid, mis
peegeldavad autori nägemust Mustamäest.
Võistlus toimub kahes vanuserühmas  lapsed ja noored
kuni 17. aastased (k.a.) ning täiskasvanud alates 18 eluaastast. Iga osaleja võib esitada kuni 5 fotot. Tööde esitamise
lõpptähtaeg on 2. mai 2012. a. Mõlema vanuserühma kolme
parima foto autoritele auhinnad.
Võitjad kuulutatakse välja parematest fotodest koostatud
näituse avamisel Mustamäe Kultuurikeskuse KAJA galeriis
23.mail 2012. a. Täpsem info järgmises Mustamäe ajalehes.
MUSTAMÄELASTE MEENUTUSI JA MEENUTUSI
MUSTAMÄEST SÕNAS NING PILDIS
Entsüklopeediast võime lugeda, et Mustamäe on linnaosa
Tallinnas, kus see asub, milline on geoloogiline pinnas, palju
siin on parasjagu elanikke, aga mitte seda, kes siin ja kuidas
elavad, et Mustamäe on olnud Eesti kõige ihaldatum eliitrajoon ...
Kuidas Sina Mustamäele sattusid? Mis Sind siin võlus, mis
nördima pani? Mille poolest erines elu Mustamäel elust
Õismäel, Tartus Annelinnas, mistahes Eesti külas või
Nõukogude Liidu teises otsas. Kui Sina seda kirja ei pane,
siis ei tee seda Sinu eest keegi ja teised ei saagi teada, milline
tegelikult oli elu Mustamäel 60ndatel, 70ndatel jne.
Kindlasti on Sul ka mõni foto soolaleivapeost, uusaastapeost
või salamisi peetud jõuludest, lihtsalt sünnipäevast, pulmast, katsikutest, matustest ... Milliseid piduriideid kanti
sellal, milline nägi välja juhuslikult taustaks jäänud sektsioonmööbel; täpilised kuivainete karbid köögiriiulis, Vana
Tooma lamp öökapil; kuidas oli kaetud pidulaud defitsiidiajastul ... Pilt võib olla rohkem väärt kui 1000 sõna!
Iseloomulikumad, aga ka omanäolisemad kirjeldused ja
fotod saavad ära trükitud raamatus Mustamäe lugu. Kogu
materjal saab üle antud muuseumidele. Kui fotosid koguneb
piisavalt, koostame nendest näituse.
Pane oma memuaarid kirja, otsi välja iseloomulikumad
fotod ning too need Mustamäe Linnaosa Valitsusse või
saada e-maili aadressil mustamae@tallinnlv.ee kuni 1. sep-

50-AASTASEKS
tembrini 2012. a. Originaalfotod toimetame tagasi. Näitus
avatakse 19.septembril Kajas.
KUULSUSTE ALLEE
Ükski geenius polevat kuulus oma kodukandis. Mustamäel
on elanud sadu inimesi, kes on toonud kuulsust Tallinnale
ja kogu Eestile. Neist paljude puhul me ei teagi, et ta elas
Mustamäel konkreetses majas ja korteris, ammutas oma
loominguks vajalikku inspiratsiooni Mustamäe mändidest,
liivikutest või päikeseloojangutest, Mustamäe igapäevasest eluolust; treenis Mustamäe parkides või kvartalisisestel teedel; laadis akusid suheldes majanaabritega või
trollipeatuse tuttavatega ...
Kui Sa tead mõnda Mustamäel elanud tuntud näitlejat, kirjanikku, kunstnikku, sportlast, poliitikut, teadlast, arhitekti,
ajakirjanikku, telenägu või raadiohäält, anna sellest teada
hiljemalt 30. aprilliks Mustamäe Linnaosa Valitsusse e-maili
aadressil mustamae@tallinnlv.ee või infosaalis või postiga.
Seame esitatud kandidaatidest kokku nimekirja, mille avaldame ajalehe Mustamäe maikuu numbris ning korraldame
hääletuse Mustamäe kodulehel. Nii selgitame välja 50 tuntumat mustamäelast, kellest koostame rändnäituse
Mustamäe kuulsuste allee. Kahtlemata ei ole esimene
valik lõplik ning allee jääb avatuks, et sinna lisada kuulsusi
ka tulevikus.
Näitus esmaavatakse 28.novembril 2012. a. Kajas, kuhu
see jääb kaheks nädalaks, et siis minna ringreisile mööda
Mustamäe haridusasutusi, raamatukogusid ja kaubanduskeskusi, millest anname täpsemalt teada 2012. a sügisel.
HEAKORRAKONKURSS
Milline on Mustamäe kõige ilusam, milline kõige lillerohkemate rõdudega, milline kõige heakorrastatud ümbrusega
elumaja maja? Milline on kõige nägusam ettevõte?
Konkursi täpsed tingimused kuulutame välja märtsis.
Konkursist osavõtusoovist peab iga osaleja ise teadma
andma enne heakorrakuu algust aprillis. Parimad selgitame välja 15. mail Tallinna päeva seisuga. Võitjaid tunnustame 26. mail Männi pargis toimuval Mustamäe 50
koguperepäeval.

ÜRITUSED
TULESKULPTUURID JA KUUSKEDE PÕLETAMINE Sääse
keskuses, 15. jaanuaril on avaüritus 2012. a. toimuvatele
Mustamäe 50-le pühendatud sündmustele.
Tulel on läbi aegade olnud märgiline tähendus. Ta on näidanud teed meresõitjatele, tuli praksub kodukoldes, see
andis loitsus erilise jõu. Tules on ürgne jõud ja maagia, teda
on tänatud ja kummardatud. Tuli  see on valgus ja soojus,
see on elu.

Emakeele kaunis kõla  mudilaste etlusvõistlus
Ülelinnalise lasteaialaste etlemisekonkursi Mustamäe
eelvoor toimub Kultuurikeskuses Kaja 2. märtsil.
TUDENGI EUROVISIOON
Tallinna Tehnikaülikooli aulas 22.märtsil
Üle-eestiline heategevuslik lauluvõistlus toetab vähemalt
üht Mustamäe lasteaeda muusikainstrumentide soeta-misel.
Suur rahvapidu MUSTAMÄE 50
Männi pargis 26.mail
See on suur Mustamäe sünnipäevapidu, kuhu tulla pere,
sõprade ja töökaaslastega, et kaasa elada suurtele ja
väikestele esinejatele, osaleda huvitavatel võistlustel, teha
hea ost laadalt või lihtsalt tunda ja nautida rõõmsat
koosolemist .

TEATRIETENDUS lastele ja TEATRIÕHTU linnarahvale
Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja, 9. märtsil
Nii suurtel, kui väikestel mustamäelastel on võimalus osa
saada teatrikuust

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KONTSERT 22. veebruaril
Traditsiooniliselt tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva
muusikahelide saatel.
KEVADE ALGUSE KONTSERT 20. märtsil
Kevadtervitus kõikidele mustamäelastele
MUSTAMÄE LAULULIND  laste ja noorte lauluvõistluse
lõppkontsert 28. aprillil
Osalema on oodatud Mustamäe koolide, Mustamäe Laste
Loomingu Maja ja Mustamäel tegutsevate muusikastuudiote lapsed ja noored.
Enne lõppkontserti toimuvad eelvoorud ja ansambliproov,
et lõppkontserdil esinemine hästi sujuks.

Galaõhtu MUSTAMÄE 50, tunnustusauhinna MÕTLEV
MEES 2012 üleandmine
Tallinna Tehnikaülikooli aulas 16. november
Suur ja pidulik kontsert, kus esinejateks Mustamäe koolide
ja teiste Mustamäe kollektiivide esinejad
Tunnustame parimaid tegijaid ja täname kõik Mustamäe
50 korraldajaid. Traditsiooniliste tunnustusauhindade
Mõtlev mees laureaatide väljakuulutamine.
Salongiõhtud
Kultuurikeskuses KAJA 27. jaanuaril, 27. aprillil, 31. augustil,
12. oktoobril, 26. oktoobril
Salongiõhtute sari Tunne mustamäelast on korra kvartalis toimuv mõnus hubane õhtu hea muusika ja huvitavate
inimestega. Külla tulevad tuntud inimesed, kes on seotud
Mustamäega, räägivad oma elust, tööst ja tegemistest.
Avatud on kohvik.
Filmiõhtud
Kultuurikeskuses Kaja 23. märtsil, 8. juunil, 28. septembril,
14. detsembril. Filmiõhtud toimuvad üks kord kvartalis.
Filmipäeva hommikupoolikul on filmid lastele ja õhtuti väärtfilmid täiskasvanutele.
Näitused Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja galeriis
Mustamäe InTime - itaallase Vicenzo Pagliucaga silmade
läbi 15.veebruar  27.veebruar
Portreenäitus, mille pildistajaks on Mustamäe Avatud
Noortekeskuse vabatahtlik Itaaliast Vincenzo Pagliuca, kes
viibib Eestis 10 kuud Euroopa Noorte Make a change 2
projekti raames.
Näitusel Mustamäe InTime on võimalik näha nii noorte
kui eakate mustamäelaste portreesid.
Mustamäe laulupeokene 2003  2011 29. veebruar 
12. märts
Liivaku lasteaia eestvedamisel on Mustamäe lasteaedade
muusikaõpetajad korraldanud mudilastele 4 laulupeokest
laulupeo traditsiooni teadvustamiseks lastele, laste ühislaulmise vastu huvi äratamiseks, rahvatraditsioonide ja
kommete väärtustamiseks. Laulupeokesed pealkirjadega
Karjapoiss on kuningas (2003.a.), Sinikirja linnukene
(2007.a.), Sõua laeva, jõua laeva (2009.a.) ja Notku,
notku neulukane (2011.a.) oma lugude, fotode ja sümboolikaga on toodud sellele ülevaatenäitusele.
50 aastat ettevõtlust Mustamäel
22. august  3. september
Ülevaatenäitus Mustamäel tegutsevatest ettevõtetest,
nende ajaloost ja algusaastatest Mustamäel.

Põhjala elupuu  kuuse  põletamine Tallinna Mustpeade
vennaskonna liikmete poolt seostub kristluse-eelsete rahvakommetega  päikese auks ja virgutuseks tuli süüdata
rõõmutulesid. Inimesed uskusid, pimedal aastaajal süüdatud tuled aitavad päikesel kosuda, siis ei jää maa külma
ega kurja meelevalda.

KONTSERDID MUSTAMÄE KULTUURIKESKUSES KAJA

Kuidas möödus piduaasta 14. november  26. oktoober
Tagasivaade läbi fotosilma piduaasta korraldamisest, huvitavatest üritustest ja tegemisest
Näitused konkursside parimatest töödest
(Selgitused eespool konkursside kirjelduste juures.)
Fotokonkursi Minu Mustamäe tööd 23. mai  18. juuni
Mudilaste joonistustööde14. märts  26. märts
Mustamäelaste meenutusi sõnas ja pildis 19. september
 1. oktoober
Mustamäe lasteaedade ja koolide ajaloost 3. oktoober 
15. oktoober
Kuulsuse allee 28. november  10. detsember

EMADEPÄEVA KONTSERT 11. mail
Kontserdile on oodatud emad ja vanaemad, aga ka isad ja
vanaisad koos lastega.
HINGEDEPÄEVA KONTSERT 2. novembril

NOORTELE
LUMEJALGPALL Mustamäe 50 auhinnale
Mustamäe Avatud Noortekeskuses 18. jaanuaril
Lumejalgpalli võistlus Mustamäe noortele vanuses kuni 15
aastat. Oodatakse osalema segavõistkondi, platsil 5 liiget 
4 poissi ja 1 tüdruk. Parimatele auhinnad
Avatud noortekeskuste vaheline PILJARDITURNIIR
Mustamäe 50 auhinnale Pepsi piljardisaalis 19. aprillil
Noortekeskuste vaheline piljarditurniir, kus selgitatakse
parim noortekeskus piljardis. Üritus toimub koostöös
Haabersti noortekeskusega. Osaleda saavad noored
vanuses 13-18 aastat.
Avatud noortekeskuste vaheline JALGPALLITURNIIR
Mustamäe 50 auhinnale
Arte gümnaasiumi staadionil 10. mail
Kuuendat korda toimuv jalgpalliturniir, kuhu osalema on
oodatud kõik Tallinna noortekeskused. Sõbralikus meeleolus selgitatakse välja järjekordne parim noortekeskus jalgpallis. Platsil 6 meeskonnaliiget (5+1), segavõistkond poistest, tüdrukutest ning noorsootöötajatest. Parimatele
auhinnad ning võitjatele karikas.
TÄNAVAKORVPALLI TURNIIR
Mustamäe Avatud Noortekeskuses 24. mail
Mustamäe koolide vaheline korvpalliturniir, mis on mõeldud IX  XII klassi õpilastele. Korvpallivõistlus toimub
Mustamäe Avatud Noortekeskuse korvpalliväljakul. Iga kool
võib välja panna 2 võistkonda.
LAUATENNISE TURNIIR
Mustamäe Avatud Noortekeskuses 11. septembril
Lauatennisevõistlus Mustamäe noortele, osaleda võivad
kõik lauatennise huvilised, vanuses 9-15 aastat.

TERVIS
MEDITSIINIÕDE RÄÄGIB - tervisenõuanded SA Tallinna
Lastehaigla õdedelt
Männi pargis, 24. aprill, 22. mai, 19. juuni

