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TASUTA

Tants liitumishüvitiste
ümber lõpeb 6. veebruaril
Lk. 2

Pirita
Perearstikeskuses
avati eriarstikabinetid
Lk. 3
Foto: Olev Uusmaa
Veebruar on pidulik. Eesti 85.
sünnipäeval saab südamest öelda,
et eestlane olla on uhke ja hää.
Eesti on popp - kuidas muidu seletada "Nimed marmortahvlil"
menu. Kindlasti on juubilar ka ise
rahul - ilma uhkete ja hääde
kodaniketa niisugust sünnipäeva

Linnaosavanemad arutasid turvalisuse üle
Lk. 3

Piritale. Aasta Inimese valite Teie,
piritalased. Valige kultuuritegelaste, sportlaste, õpetajate, teadlaste ja ühiskonnategelaste seast.
Nagu mainekale autasule kohane,
antakse see välja Eesti Vabariigi
85. aastapäeva tähistamise raames
pidulikul vastuvõtul Tallinna

Botaanikaaias.
Kuni 14. veebruarini ootame
Teie ettepanekuid Aasta Inimese
tiitlile aadressil Merivälja tee 24,
11911, faksiga 6 457 609
või
elektronposti
teel
veiko.rohunurm@tallinnlv.ee.

Uus on unustatud vana

Luuvalupäeva
tervisepäev
Lk. 4

Tallinna Botaanikaaed –
oaas linnas
Lk. 8

ju ei peaks.
Pirita on pidulik. Pirita valib
juba teist aastat Aasta Inimest.
Väljapaistvat isiksust, kes on andnud Piritale oma tegude ja loominguga midagi kordumatut. Teinud
Piritat tuntuks kaugetel maadel või
loonud
midagi
harukordset

Ei ole midagi uut päikese all.
Kõik uus on unustatud vana ja
sama käib ka probleemide kohta.
Unustusse vajunud murekoormat,
eriti kui seda saab kellegi teise
õlule veeretada, saab valjuhäälse
esitusega ikka ja jälle uueks teha.
Vaevalt sai uusaastamelu vaibuda
kui iga järgnev tööpäev tõi kaasa
tuntud ja veel tundmatuid
ühiskonnategelasi, kes kõik ründepositsioonis nõudmistega kirjad
teele saatsid. Tekkis tunne, et
pikkade pühade ajal kogunenud
energiast oli osa muutunud mingil
põhjusel vihaks. Tusatuju vajas
välja paiskamist ja kõige lähem

avalik koht selleks on linnaosavalitsus.
Loomulikult tuleb probleemidest rääkida ja seda mitmel
põhjusel. Eks mitu pead on ikka
mitu pead ja kaugelt vaataja näeb
toimuvat teise vaatenurga alt.
Kuid tõstatada probleem lihtsalt
probleemi pärast, ei vii kuhugi.
Nii näiteks hurjutatakse linnaosa
valitsust: "…pole suutnud tuua
murrangut hulkuvate koerte probleemi";"…linnaosa valitsus on
näidanud üles täielikku tahtmatust
ja saamatust kogu Pirita häbiplekiks kujunenud bordellide
likvideerimisel, millede vohamist
varjatud jälitustegevuse rakendamisel peaks olema võimalik piirata.";"…linnaosa rahu häirivaks on
kujunenud (eriti suvisel perioodil)
öised peod ja agressiivsete kampade kogunemised…";"…rahul ei
saa olla talvise lumekoristusega,
mille käigus teedelt ära lükatud
lumi kuhjatakse tihti majade sissesõitude ja läbipääsude ette…".
Need näited on osa kurjadest
kirjadest. Teise silmas näeb pindu,
enda silmas palki ei näe.

Kurvem on aga see, et probleemi lahendamiseks ei taheta midagi
ise ära teha. Valju häält ei sunni
tegema mitte probleem ise vaid
hilisem eneseimetlemine. Minaütlesin- neile- kuidas- on- vaja,
sunnib helistama, kirjutama ja
kaebama.
Piritalased teavad, et kodu
algab kaugemalt kui majauks.
Seepärast väärtustamegi oma
linnaosa, et me tunneme naabreid,
teame nende sõpru ja kombeid.
Kogu linnaosa elanikke seob
miski; see tunne, mis on meid pannud valima oma elukohaks Pirita.
Pahandajatele on aga öelda, et
enne kui teistega riidled, mõtle,
mida saad ise ära teha. Oma
aiavärava eest tuleb ikka endal
lumi ära lükata, olgu linnaosa
vanem kes tahes. Ka enda ja oma
naabrite laste kogunemiskohti ei
saa, peale Pirita Vaba Aja
Keskuse, linnaosavalitsus välja
pakkuda. Koeradki on hulkuma
pääsenud ikka nendesamade
põliselanike juurest ning ähvardavatele jõukudele reageerib ikka
politsei mitte linnaosa vanem.

On kurb kui inimesed ei näe
enda ümber midagi positiivset.
Nad ise on valinud endale
"ühiskonna sanitari" rolli, kuid
sellise, et kõiki teisi tuleb ära
söömisega ähvardada. Nii nagu
metsas on ka teisi loomi, peale
"metsa sanitaride", on ka erinevate
vaadetega inimesi. Me ei ela enam
ühiskonnas, kus kehtis keelankäsen-poon-ja -lasen.
Lugejat ei peaks aga alahindama ka esseede kirjutajad, kes
lubavad pärast valituks osutumist,
et Pirital hakkavad elama paljulapselised pered, et muru saab
rohelisem ja või kollasem. Ikka
edendame ja muudame päikselisemaks. Tunnistagem - need pole
ajendatud mitte murest tuleviku
pärast vaid lähenevatest valimistest. Siit tuleneva solvumise
põhjus pole muus, kui et kaval
plaan tasuta reklaamlausete avaldamiseks, on läbi nähtud. Sarnase
sisuga artiklid lakkavad iseenesest
pärast valimisi ja ilmuvad taas
järgmiste eel. Uus on unustatud
vana.

