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VLADIMIR ARHIPOV: «VAATAME LOOTUSRIKKALT
TULEVIKU POOLE»
Lõppeval 2018. aastal sai Eesti riik saja-aastaseks. Tegemist
on väärika tähtpäevaga, sündmusega, mille loovad eeskätt inimesed ise – see on meie kõigi pidu. Juubeliaastal EV100 toimus
Maardus palju toredaid sündmusi – saime kõik hea võimaluse
võtta ühiselt ette Maardu jaoks olulisi asju, selliseid, mis on
ammu oma aega oodanud ning mis kujundavad paremat tulevikku. Küllap andis nii mõnigi sündmus alust põhjalikumalt
Eesti riigi peale mõelda ja seejuures veelgi väärtustada meie
väikest Maardut. Oleme ju selle riigi oluline osake, rahvaarvult
riigi seitsmes linn, mis kiiresti edasi areneb.
Meenutades sel aastal toimunud sündmusi linnas, oli üheks
kõige märgilisemaks kindlasti Muuga Lasteaia ehitus ja pidulik
avamine. Seesugust kaasaegset munitsipaalset suurehitist ei
ole Maardus rajatud enam kui 30 aasta jooksul. Võib öelda, et
Muuga Lasteaed oli linna kingitus lastele, nende vanematele
ja lasteaia töötajatele vabariigi juubeliks, seda uusehitist oli
muugalaste poolt juba pikemat aega oodatud.
Aasta jooksul tegelesime hoogsalt ka teiste linnaosade taristute arendamisega, need on praeguseks küllaltki heas olukorras. Veidi keerulisem lugu on endise fosforiidikaevanduse
ala – Kroodi tööstuspiirkonnaga, kus puudub normaalne veevarustus ja kanalisatsioon. Kroodi, aga ka Maardu järveäärse
piirkonna ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on valminud ulatuslik projekt, mille ehitustööd Kroodil saavad tehtud järgmise aasta kevadel ja jätkuvad järveäärses piirkonnas järgmise aasta lõpuni. See aitab
kiires tempos laiendada selles piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid ja rajada uusi tööstusettevõtteid.
Kõige tähtsamad on aga ikkagi inimesed! On tõepoolest
hea meel täheldada, et tunduvalt on elavnenud kodanike

initsiatiiv, mitmed objektid on saanudki teoks tänu Muuga ja
Kallavere inimeste algatustele. Meie inimesed loovad kodanikuühendusi, omavahel saavad kokku noored emad, moodustati eakate ja pensionäride klubi – vanaemade-vanaisade arv,
kes tegelevad tantsu ja tervisevõimlemisega, üha suureneb.
Noorsooaktivistid on sel aastal korraldanud erinevaid üritusi ja
teinud ettepanekuid linnakorralduse osas, tänu sellele oleme
noorte kavatsustega kursis ja üritame neile igati vastu tulla.
Ühesõnaga, on märgatav, kuidas toimub positiivne vastastikune suhtlemine ja tagasiside andmine, mis annab linna ametnikele võimaluse paremini mõista, millised on elanike peamised
vajadused ja soovid.
Iga inimese elus tuleb vastu võtta väljakutseid ja ületada
teele sattuvaid takistusi. Sama juhtub ka linnavalitsuse igapäevases elus. Teisalt ongi linn nagu üks suur pere ja üheskoos
saame üle esilekerkivatest probleemidest. Värskelt on meeles,
et hiljuti häiris meid naabervallast levinud haisuprobleem, mille tekitaja pole ametlikult lõpuni selge. Ometigi tuli linnal enda
kanda võtta erakorralisi volitusi seoses lahenduse leidmisega.
Organiseerisime spetsiaalse ümarlaua koos naabervalla, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse ja Keskkonnainspektsiooni esindajatega ja saime kõigilt osapooltelt kinnituse, et probleem saab lahendatud. Siiski tegeleme selle teemaga edasi ja
hoiame arengutel silma peal, usutavasti vabaneme meile levivast haisust lõplikult järgmisel hooajal.
Murekohaks on endiselt linna ühistransport ja selle ebapiisav
graafik. Põhjused on kinni aasta algul väljakuulutatud riigihankes osalenud firmade omavahelistes juriidilistes küsimustes
ja kohtuvaidlustes. Loodan, et uue aasta alguseks on otsused
tehtud ja hiljemalt juuniks-juuliks saavad liinid 100 ja 101, aga
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samuti uued avalikud liinid 102 ja 103 korralikult väljuma hakata. Seda teeksid need siis juba tunduvalt parema kvaliteedi
ja tihedama töögraafikuga, et inimestel oleks mugav jõuda õigeaegselt Tallinna tööle ja tagasi koju. Samuti lisandub liinidel
100 ja 101 hommikusel ajal üks täiendav väljumine.
Selle aasta septembris saime teada, et AS Kallavere Haigla ei
osutunud Haigekassa korraldatud konkursi võitjaks. Selle tulemusena olid alates oktoobrist haiglas mitmete erialaspetsialistide
– neuropatoloogide, kirurgide, günekoloogide – vastuvõtud peatatud. Jällegi tuli linnavalitsusel sekkuda, et tagada elementaarsete meditsiinivajaduste kättesaadavus linnaelanikele. Nii leidis
linnavalitsus võimaluse oma eelarvest haiglat toetada ja hoida
maardulaste jaoks töös eelkõige päevakirurgia osakond. Praegu
jätkuvad läbirääkimised hanke võitjatega, kes võtavad uuel aastal üle erialaarstide teenuste osutamise. Loodan väga, et edaspidi
saavad haigla eriarstide vastuvõtud toimuda regulaarselt.
Tervishoiuteemat edasi arendades on oluline mainida plaanitavat Maardu Tervisekeskuse rajamist. Keskuse projekt läbis
edukalt riigihanke konkursi, mis tähendab, et 2020. aastaks
on planeeritud uue tervisekeskuse valmimine. See saab asuma Maxima XX-i ja linnavalitsuse hoonete vahelisel maa-alal.
Kuna tegemist on suurema detailplaneeringuga, saame kõigest täpsemalt rääkida pärast tervisekeskuse projekti lõplikku
kinnitamist. Fakt on aga see, et ülejärgmisel aastal on Maardul
olemas esmatasandi tervisekeskus, mis toob kaasa suure positiivse muutuse linlaste elus.
Tuleks märkida sedagi, et võrrelduna paari aasta taguse ajaga
on teedeehitusse ja teede korrashoidu paigutatud kordades rohkem vahendeid, sama puudutab järveäärset elurajooni. Plaane on
aga teisigi ja need puudutavad esmajoones neid kinnistuid, mida
meil on õnnestunud riiklikust omandist munitsipaliseerida. Konkreetsemalt on jutt kinnistust Kütte 6, kuhu ehitame munitsipaalmaja, samuti on Orumetsa tänava bussipeatuse ja raamatukogu
vahelise ala kohta on käimas detailplaneering ja uuel aastal valmib vastav projekt. Uues majas hakkab asuma kas Põlvkondade
Maja või uus noortekeskus. Igatahes saab tegu olema keskusega,
kuhu võiksid kokku tulla nii meie eakad kui ka noored inimesed.
Kuigi kaasaaegne noortekeskus on ülimalt vajalik, peame tegelema ka noorsoo hõive ja huvitegevuse alaste küsimustega, et noored saaksid väärilist sportlikku ja kultuurilist rakendust.
Uue aasta suurim prioriteet on meie haridusasutuste füüsilise keskkonna renoveerimine, milleks eraldasime juba sel aastal rekordilisi summasid ja 2019. aastal kasvavad need veelgi.
Seda selleks, et lastel ja õpetajatel oleks igati meeldiv ja nüüdisaegne keskkond tulemuslikuks õppetööks. Järgmisel aastal
alustatakse lasteaia Rukkilill Nurga tänava hoone renoveerimistöödega, mille raames soojustatakse hoone välisseinad,
renoveeritakse küttesüsteem koos soojaveesüsteemiga ja rajatakse soojustagastusega nõudluspõhine ventilatsioonisüsteem. Põhjalikud remondid ootavad ka teisi linna õppeasutusi.
Olulisel kohal on meie töös ka vanemad inimesed ja pensionärid. Toetame venekeelsete ja eestikeelsete eakate inimeste
klubi tegevust. Venekeelsete seenioride jaoks avatud Hõbedase Vanuse klubi, mis asub aadressil Karjääri 7. Seal on ka
arvutiklass, kus saab korraldada erinevaid üritusi. Ligipääs on
olemas, kõik tegusad eakamad inimesed on lahkesti oodatud!
Eestikeelsed pensionärid on samuti väga tublid ja tegusad –
korrapäraselt saadakse kokku Maardu Sotsiaalmaja ruumides,
korraldatakse ekskursioone ja muid põnevaid üritusi.
Eakad inimesed vajavad ka täiendavat sotsiaaltuge. Hetkel
maksame linna poolt sünnipäevatoetust 35 euro ulatuses neile, kel on vanust rohkem kui 80 eluaastat, samuti saavad selle
summa juubilarid. Järgmisest aastast kavatseme vanusepiiri
alandada 75 eluaastani ja sealt veelgi allapoole. Ilmselt saame
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2020. aastal maksta lisaraha 35 eurot juba kõigile pensionäridele.
Edaspidi on sooviks summat suurendada, praegu tahame aidata
ära katta kõigis vanuses eakate inimeste esmaseid vajadusi.
Uuel aastal ootavad meid ees märtsis riigikogu valimised ja
mais Euroopa Parlamendi valimised. Märtsis peavad Maardu
inimesed otsustama, millisena nad soovivad näha meie Eestit
tulevikus, seega kutsun kõiki maardulasi valimistes aktiivselt
osalema ja hääletama südamelähedaste kandidaatide poolt.
Kuigi kohalikud valimised puudutavad meid otseselt – need
määravad linnas toimuvate protsesside suuna – omavad riiklikud üldvalimised samuti väga suurt tähtsust. Valitavast Riigikogu koosseisust sõltub nii pensionide suurus kui ka politseinike, tuletõrjujate ja päästjate hulk, samuti otsustab Riigikogu
tervishoidu puudutavaid küsimusi, mis on Maardu jaoks eriti
olulised. Seetõttu avaldavad valimiste tulemused suurt mõju
Maardule ja parem oleks minna valimistele ja teha oma valik
vääriliste inimeste osas.
Aastavahetusel vaatame kõik lootusrikkalt tuleviku poole. Milline võiks meie linn näha välja aasta või paari või 20 aasta pärast?
Töötame selle nimel, et aastal 2025 elame linnas, kus on kindlasti
rohkem elanikke ja rohkem kohapealseid töökohti. On teada, et
endise söeterminali kohale kerkib uus töötlemistehas, millega
luuakse 300 uut töökohta, tuleb ka puidutöötlemistehas Muuga
sadama territooriumile ja teisigi rajatisi koos uute töötajatega.
Muidugi vajavad inimesed elamispinda, seepärast on juba praegu
detailplaneeringute maht kasvamas. Suur elumaja on kerkimas
Maxima XX-i ümbrusse, lähemal ajal on ette näha 3–4 elumaja
ehitust Maardus ning see ei ole kaugeltki kõik. Samal ajal on eluliselt tähtis säilitada linna ümbritsevat rohelist keskkonda.
Midagi olulist on linnal ometi puudu ja selleks on korraliku
kesklinna olemasolu. Igal linnal peaks olema keskne koht – linnakeskus või linnaväljak. Arendame edasi uusi plaane sobiliku
kesklinna rajamiseks kooskõlas linna üldise arenguplaaniga.
Keskne osa ei pruugi olla koondunud ühte kohta, vaid võib hõlmata kiriku lähedust või ka Vaba Aja Keskuse naabrust. Pikemaks plaaniks on viia linna vabaõhuürituste korraldamine üle
Loodeparki – ehitustegevus peab veel ootama. Loodepargist
saab kahtlemata mõnus koht vaba aja veetmiseks, seal võib
samuti pidada meie kuulsaid laatasid.
Olen veendunud, et Maardu säilitab tulevastel aastatel oma
atraktiivse noortelinna ilme. Lisandub uus Noortekeskus koos
oma galeriide ja erisuguste näitustega. Seoses Rail Baltica rajamisega omandavad meie piirkonna tööstusettevõtted erilise
kaalu ja nende väärtus tõuseb. Samuti tekib mujalt juurde uusi
huvitavaid ettevõtteid. Pole kahtlust, et tulevikus on Maardu
vägagi perspektiivne ja huvitava elukeskkonnaga linn!
Ma soovin meie riigile ja Maardu linnale edasist õitsengut ja
igakülgset heaolu. Linn hoolib oma elanikest ja tunneb huvi nii
noorte perede kui ka teenekate kodanike tegemiste ja eluolu
vastu. Just tänu Maardu inimestele leiavad aset paljud olulised
protsessid, ilma koostöö ja tihedate omavaheliste sidemeteta
ei sünniks linnas midagi head. Meievaheline sidusus ja koostoime on linnavalitsuse jaoks kogu tegevuse nurgakiviks. Olen
veendunud, et tihedad sidemed ja koostöö meie vahel jätkuvad täie hooga, sest selle põhjal saab meie linn tuleval aastal
veelgi edukamalt areneda.
Soovin igale maardulasele head tervist, saavutusterohket ja
viljakat uut 2019. aastat nii isiklikus elus kui ka tööalases tegevuses ning kõigi soovide ja lootuste täitumist.
Häid pühi, kallid maardulased!
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VOLINIKE TÖÖLAUALT TEGELIKKUSEKS

AILAR LYRA
Maardu Linnavolikogu esimees
Maardu Linnavolikogu kogunes 27.
novembril käesoleva aasta eelviimasele
istungile. Teemade ring, mida volikogu
liikmed arutasid, ulatus noorsootööst
rahandusküsimusteni.
ÕIGUSAKTID
Novembrikuu istungil võeti vastu Maardu
linna 2018. aasta II lisaeelarve ja Maardu linna
korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus
ja toimepidevuse nõuded, kehtestati 2019. a
maamaksumäär, kinnitati Maardu linna noorsootöö arengukava 2018–2025 ja täiendati
lasteaia Sipsik arengukava.
TOETAME MITMEKÜLGSELT HARITUD
NOORE KUJUNEMIST
Noore inimese arengut mõjutavad lisaks
perele ja sõpradele haridusasutused. Maardu
linnas saavad kooliealised noored üldharidust
omandada Maardu Gümnaasiumis, Kallavere
Keskkoolis ja Maardu Põhikoolis.
Lisaks formaalsele haridusele on noore
inimese kujunemisel suur roll ka õppel, mis
toimub väljaspool üldhariduskoolide ainetunde. Häid võimalusi noore inimese ande
leidmiseks ja arendamiseks pakuvad
huviharidus ja -tegevus. Huviharidust on
õppetööst vabal ajal võimalik omandada
huvikoolides. Maardus on selleks peamiselt
Maardu Kunstide Kool. Huvitegevust pakuvad lisaks kolme kooli huviringidele ka paljud
meie linnas tegutsevad spordi-, laulu-, teadusringid ning -klubid.
Huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust
pärsib kogu Eesti riigis perede majanduslik
olukord, sobiva huviringi või juhendaja puudumine elukoha lähedal, puudulik info või
vanemate vähene toetus ja motivatsioon.
Olukorra parandamiseks ongi kohalikule
omavalitsusele eraldatud riigi poolt ressurss,
et regulaarselt juhendatav huviharidus ja -tegevus oleks senisest paremini kättesaadav.

27. novembril volikogu poolt vastu võetud määruse «Riigieelarvest huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse andmise kord Maardu
linnas» toel laienevad ja mitmekesistuvad Maardu linna 7–19-aastaste elanike
võimalused huvihariduses ja -tegevuses
osaleda.
Noortele suunatud toetust saavad oma tegevuseks taotleda Maardu linnavalitsuse hallatavad asutused ning linna territooriumil huviharidust ja -tegevust
korraldavad eraõiguslikud juriidilised isikud eeldusel, et õpe toimub
Maardu linnas vähemalt kord nädalas pikema perioodi jooksul.
Toetatavate tegevuste hulka
kuuluvad uute loodus-, täppisteadus-, tehnoloogia-, kultuuri- ja
spordivaldkonna huviringide või
huvikoolide käivitamine, nende töö
parendamine, noorte ühistegevuste
ja projektide läbiviimine, huvihari-

dustöötajate täiendkoolitusel osalemine ja
vähekindlustatud ja/või paljulapselistest peredest laste ringides osalemine.
Soovin kõigile rahulikku jõuluaega ja
tegevusrohket uut aastat!
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MAARDU LINN JA JÕELÄHTME VALD TEEVAD KOOSTÖÖD
LINNAMÄE PAISJÄRVE KAITSEKS

JELENA KATSUBA
Avalike suhete osakonna juhataja

14. detsembril allkirjastasid Jõelähtme
vallavanem Andrus Umboja ja Maardu
linnapea Vladimir Arhipov kahe omavalitsuse vahelise koostöökokkuleppe, mille
eesmärgiks on säilitada, kaitsta ja edasi
arendada Linnamäe paisjärve, Jägala joa
ja Jägala jõe piirkonda.
Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on Linnamäe paisjärv oluline maastikuelement ja lemmik puhkepaik paljudele
kohalikele inimestele. „Järve säilimine tänases ulatuses loob veelgi paremad tingimused nii elukeskkonnaks kui ka aktiivseks
puhkuseks - kalapüügiks, loodusturismiks
ja tervisespordiks. Sisuline koostöö naaberomavalitsuste vahel on Linnamäe
paisjärve kaitseks väga tähtis ning tänase
kokkuleppe sõlmimine on oluline samm
selles suunas“, sõnas Arhipov.
Partnerite koostöö kaasnevateks eesmärkideks on kaasa aitamine Linnamäe
paisjärves vee paisutamiseks pika tähtajaga või tähtajatu vee erikasutusloa
väljastamisele ning Linnamäe hüdroelektrijaama sihtotstarbelisele kasutamisele
ehitismälestisena säilimise tagamiseks
ning Linnamäe paisjärve kui nahkhiirte
toidulaua säilitamine ja selleks vajalike
tegevuste koordineerimine osapoolte vahel. Tehakse ettevalmistused nahkhiirte
kaitseala loomiseks, töötakse välja puhkeala arendusplaanid, korraldatakse ekskursioonid ja informeeritakse kogukonnad
puhkealaga seotud arengutest.

Fotol: Linnamäe paisjärv
Foto autor: Raido Saar

Linnamäe paisjärv ja Linnamäe hüdroelektrijaama kompleks paiknevad Rebala
muinsuskaitsealal. Linnamäe paisjärv on
tekkinud seoses Linnamäe hüdroelektrijaama valmimisega 1924.aastal. Detsembris 2016 tunnistati hüdroelektrijaama pais
kultuurimälestiseks kui Eesti tööstusarhitektuuri silmapaistev näide. Täna on Linnamäe hüdroelektrijaama projektvõim-

suseks 1,15 MW, elektritoodanguks on ca
5000-7000 MWh aastas, millest piisab
3000 Eesti perele. Kui Linnamäe hüdroelektrijaam ei saa Keskkonnaametilt eriloa vee paisutamiseks lõpetatakse hüdroelektrijaamas elektri tootmine ja seejärel
Linnamäe paisjärv likvideeritakse.

Maardu Linnavalitsus teatab detailplaneeringu AVALIKUST VÄLJAPANEKUST:
1. Kaldase tee 3 ja Paevälja tänava kinnistute detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Maardu Linnavolikogu 21.09.2017. a otsusega nr 286 «Kaldase tee 3 ja Paevälja tänava kinnistute detailplaneeringu algatamine». Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Maardu linna üldplaneeringu
osaliseks muutmiseks.
Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on 7,1 ha suurusel planeeringualal asuvate kinnistute liitmine ja
moodustatud krundi kasutustingimuste ning ehitusõiguse määramine äri/tootmishoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu alusel kavandatakse olemasoleva logistikakeskuse laiendamist planeeritavale alale ehitisealuse pinnaga
kuni 4000 m2 ja uute hoonete rajamist ehitisealuse pinnaga kuni 13500 m2.
Kehtiva Maardu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala peamine maakasutus tootmismaa ning osaliselt
kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa segafunktsioon, planeeringuala põhjaosas on peamine maakasutus
pere- ja ridaelamute maa ning puhke ja virgestusmaa. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek pere- ja ridaelamutemaa juhtotstarbe muutmiseks tootmis- ja ärimaaks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.01.2019 kuni 03.02.2019.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Maardu Linnavalitsuses , Kallasmaa tn 1, tuba 101 tööpäevadel ja Maardu linna kodulehel www.maardu.ee
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LINNAKONKURSS

KODULINNA KÕIGE KAUNIM JÕULUKODU ON VALITUD!
VÄINO MOOR
Linnavalitsuse liige,
konkursi komisjoni esimees
Maardu Linnavalitsus jätkab toredat traditsiooni meie kodulinna kaunistamisel ja
külalislahkemaks muutmisel, ergutamaks
kaaslinlasi imelisel jõuluajal kaunistama oma
kodusid, hoove, tänavaid ja parke – seega kõike ümbritsevat meie linnaruumis.
On tore märkida ja rõõmustav, et samal
ajal, kui kaaslinlased aktiivse osavõtuga konkursist oma kodudesse õiget jõulumeeleolu,
rõõmu ja sära loovad, on ka väike ja õrn lumevaip katnud meie linna. Me kõik loodame ja
usume, et lund tuleb ikka rohkem ja rohkem!
Selleks aastaks on konkurss «Kõige kaunim jõulukodu» lõppenud ning võitjad teada
ja iga maardulane jätkab oma väikese või
suure maja kaunistamist kõikideks pühadeks
nii veel sellel aastal kui ka uue aasta algul
juba nii, nagu seda igal aastal teinud on.
Maardu 2018. aasta kõige kaunima jõulukodu konkursi võitis Julia ja Maksim Lipsikule kuuluv väikeelamu Muugal, aadressil
Tarasoo 5A.
Võitnud väikeelamu omanikke autasustatakse aianduskeskuse Hansaplant hinnalise
kinkekaardiga, mis võimaldab muuta oma
kodumaja ja hoovi veelgi imelisemaks.
Linnavalitsus peab kõiki konkursist osavõtjaid ja nominente meeles väikeste kingituste
ja meenetega, mille annab kõigile osavõtjatele detsembri kuu jooksul üle linnapea Vladimir Arhipov.
Loodan väga, et see linnavalitsuse tore algatus sellel aastal saab järgmise, 2019. aasta
pühadeks ettevalmistamisel uue hoo ning
toob uut rõõmu ja tuledesära meie kodudesse ja meie kodulinn on jälle külalislahkem!
Kaunist pühadesära ja rõõmsat meelt
meie kõigi kodudesse!
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ANDREI DETOTŠENKO: «LINNAVÕIMUD ON
HUVITATUD MEDITSIINITEENUSTE TAASTAMISEST
OMA ELANIKE JAOKS JA ON VALMIS MEID AITAMA»
Infoks:
Andrei Detotšenko on Sillamäe
Tervisekeskuse juhatuse liige. Ta
töötab kirurgina ja tal on töökogemust 30 aastat. Andrei Detotšenko
on lõpetanud arstiteaduskonna nii
Venemaal kui ka Eestis. Teise eriala
(perearst) omandas ta Tartu Ülikoolis. Mõlemal erialal on ta lõpetanud residentuuri.

6. detsembril toimus Maardu Linnavalitsuse kohtumine Sillamäe Tervisekeskuse esindajaga, kus arutati kahepoolse finantsabi lepingu allkirjastamise tingimusi ja väljavaateid.
Andrei, te esindate erameditsiinikeskust, mis võitis Eesti Haigekassa konkursi Harjumaa eriarstiabi meditsiiniteenuste osutamise
osas. Paar päeva tagasi kohtusite
linna juhtidega, et arutada lepingu
sõlmimise võimalust. Rääkige palun meie lugejatele lähemalt kokkuleppe üksikasjadest ja sellest,
kes oli kohtumise algataja.
Kohtumise organiseeris linnavalitsus ja algatus tuli tema esindajatelt. Arutelude peamine teema oli
rahastamine, st Maardu linn võib
8
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võtta enda kanda Kallavere haigla
ruumide rentimise kulud. Kallavere
haiglas hakkaksid toimuma meie
spetsialistide vastuvõtud, samuti
räägiti operatsioonisaalide rentimisest. Kohtumine linnavalitsuses
kinnitas taaskord, et linnavõimud
on huvitatud meditsiiniteenuste
taastamisest oma elanike jaoks ja
on valmis meid aitama.
Millal leping allkirjastatakse ja
kui palju on seal osapooli?
Maardu Linnavalitsuse ja Sillamäe Tervisekeskuse vahel on kavas

sõlmida kahepoolne leping. Leping
allkirjastatakse kohe pärast seda,
kui Maardu Linnavolikogu liikmed
teevad positiivse otsuse ruumide
rentimise ja raha eraldamise osas.
Nüüd ootame Linnavolikogu liikmete otsust, mis on meie jaoks äärmiselt oluline, kuna meil pole täiendavaid rahastamisallikaid. Oleme
kindlad, et rahvaesindajatena hoolitsevad linnavolikogu liikmed oma
elanike eest ja hääletavad nende
vahendite eraldamise poolt.
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Kui tuleb positiivne otsus, siis
millise ajavahemiku jooksul planeeritakse rahastamist?
Eelarveaasta, see tähendab kogu
järgneva aasta jooksul.
Milliste spetsialistide teenuseid
hakatakse Maardus pakkuma?
Tööd alustavad hästi ette valmistatud ning suure töökogemusega
kirurgid ja neuroloog. Neuroloog
Aleksander Rand on töötanud
Maardus ka varem ja patsiendid
tunnevad teda hästi. Üks kirurgidest, dr Juri Zolotarjov, on spetsialiseerunud mitmele erialale: ta
tegeleb labakäe- ja nahakirurgiaga,
samuti muude päevast ambulatoorset kirurgilist abi puudutavate
küsimustega, lisaks on ta spetsialiseerunud mikrokirurgiale. Kõiki neid
probleeme saab lahendada ka kirurg Aleksandr Popov, kes on kogenud opereeriv kirurg ja pikka aega
Maardus töötanud.
Milline on arstiabi maht ja millal hakkavad eriarstid uue lepingu raames tööle?
Kirurgid võtavad patsiente vastu viis korda nädalas kümme tundi
päevas (viis tundi üks kirurg, viis
tundi teine kirurg). See aeg on piisav selleks, et patsiendid, kel on
erinevad väikesed vigastused ja
traumad ja kes vajavad pärast operatsiooni sidumist, saaksid vabalt
tulla kirurgi juurde vastuvõtule.
Neuroloog võtab vastu viis päeva nädalas viis tundi päevas. Tema
ülesanne on lahendada kohapeal
neuroloogilisi probleeme. Maardu
linna elanike arvust (16 000 inimest) lähtudes on üks neuroloog ja
kirurg piisav, kuid me otsustasime
siiski suurendada kirurgide arvu. Kui
ühele spetsialistile ei jätku vastuvõtuaegu, vaatame need arvud üle,
kuid me ei saa ületada Haigekassaga sõlmitud lepingu mahtu.
Tänasest kuni 1. jaanuarini toimub
vastuvõtt vastavalt Maardu Linnavalitsuse korraldusele. Niipalju kui
mina tean, on olemas kokkulepe
Kallavere haiglaga. Meie ülesandeks
on alustada vastuvõttu uuel aastal niipea kui võimalik, kuid kahjuks
ei sõltu kõik meist. Kui kiiresti me
saame vastuvõttu alustada, sõltub

litsentsi saamisest: meie organisatsioon, Sillamäe Tervisekeskus, peab
saama litsentsi ja Terviseamet peab
meie tööruumid heaks kiitma. Me
näeme selles murekohta, kuna Kallavere haigla ruumid vajavad remonti ja isegi osalist rekonstrueerimist,
kuid peagi hakkame seda probleemi
lahendama. Litsentsi väljaandmisele kulub ka aega.
Palun rääkige oma meditsiinikeskusest lähemalt, et meie lugejad teaksid, milliste meditsiinikeskuse spetsialiste poole nad
tulevikus pöörduda saavad.
Sillamäe Tervisekeskus loodi 25
aastat tagasi. Meie nimi ajab paljud
inimesed segadusse, seega selgitan
siinkohal, et meie keskusel ei ole Sillamäega midagi pistmist – meil ei
ole seal ühtegi töötajat. Me tegutseme Tallinnas, Narvas ja varsti ka
Maardus. Oleme töötanud Tallinnas
kokku 12 aastat ja Narvas 25 aastat.
Me spetsialiseerume kirurgilisele ambulatoorsele ravile, operatsioonidele ja eriarstiabile. Pakume
kõikide peamiste spetsialistide, sh
kirurgi, oftalmoloogi, günekoloogi, gastroenteroloogi ja neuroloogi
teenuseid. Tallinnas on meie kliinik
viimased seitse aastat tegutsenud
aadressil Narva mnt. 31 Estmedica
kliiniku nime all. Soovi korral võivad Maardu patsiendid tulla meie
Tallinna kliinikusse: nende jaoks on
see veel üks võimalus saada Haigekassa tasuta meditsiiniteenuseid.
Tallinna kliinikus on meil rohkem
seadmeid, rohkem spetsialiste,
meil on operatsiooniplokk, meil on
võimalik läbi viia ultraheliuuringuid
jne. Narvas on meil umbes samasugune kliinik nagu Tallinnas.
Räägime lähemalt Eesti Haigekassa korraldatud konkursist.
Kas teie ettevõtte osutus valituks soodsama hinna tõttu või
olid konkursil määravad muud
valikukriteeriumid?
Konkurss kestis seekord väga pikka aega: tähtaegu lükati pidevalt
edasi ja lõpuks lõppes see alles
esimesel oktoobril. Konkursil osalenud ettevõtted pakkusid välja
enda võimalikud tingimused. Muidugi on hindade küsimus ka oluline,

kuna need, kes küsivad kõrgeimat
hinda, konkursil ei võida. Kuid siiski
ei ole hind kõige olulisem. Peamine
on see, et Haigekassa võrdleb ettevõtete poolt pakutava abi kvaliteeti
eelmise viieaastase perioodi jooksul.
Hinnati, kuidas arstid töötasid ja kui
suur oli pakutavate teenuste maht,
st kui arst lihtsalt istub kabinetis ja
võtab patsiente vastu, siis ei ole see
väga hea näitaja. Ilmselgelt möödusime töö kvaliteedinäitaja kohaselt
oma lähimast konkurendist.
Kui suur on oht, et konkursi tulemused vaadatakse veel kord üle?
Konkursi tulemuste üle vaatamist
enam toimuda ei saa. Ekspertiisi
tulemuste kohaselt oli konkursi läbi
viimise kord õigusaktidega kooskõlas. Meie ja teiste ettevõtetega on
juba sõlmitud lepingud kuni 2021.
aasta lõpuni.
Kas Kallavere haigla esindajatega suhtlemisel on olnud ka
probleeme?
Me oleme kohtunud mitmel
korral Kallavere haigla peaarsti Jevgeni Luštšikoviga. Meil on
tavapärane töökontakt ja täielik arusaamine kõikidest lepingu
tingimustest. Ruumid on meile
eraldatud, ma ei näe siin mingeid
probleeme. Meie hiljutine kohtumine toimus haigekassas. Maardu
linnavõimud pöördusid Haigekassa
esindajate poole, et linn ei jääks
ilma eriarstiabita. Sellest johtuvalt toimus kohtumine Haigekassa
esindajatega, kuhu kutsuti ka meid.
Tänan Teid ammendavate vastuste eest. Jääb üle soovida, et
Teie ettevõte saaks meie linna
näol endale hea koostööpartneri!
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MAARDUS TOIMUS UUTE LINNAKODANIKE VASTUVÕTT

JELENA KATSUBA
Avalike suhete osakonna juhataja
28. novembril toimus Maardu Vaba
Aja Keskuse saalis vastsündinute ja nende
vanemate pidulik vastuvõtt, mida linnavalitsus korraldab regulaarselt vastsete
linnakodanike meelespidamiseks. Üritusel
osales 22 perekonda.
Maardu linnapea Vladimir Arhipov soovis
kõikidele peredele õnne ning andis kõige
väiksematele maardulastele kätte nimetunnistused, lilled ja nimelised hõbelusikad. «Maardu linn on oma elanikkonna
vanuselise koosseisu poolest juba palju
aastaid püsinud Eesti nooremate linnade
seas. Lapsi sünnib Maardusse aina rohkem,

mis annab selgesti tunnistust paranenud
elukeskkonnast ja linna tulevikuperspektiividest, sest iga juurdetulnud elanik on meie
ühine tulevik. Seega toetus perekondadele,
sotsiaalsed tagatised, haridusasutuste turvalisemaks ja kaasaegsemaks muutmine on
linnavalitsuse töö prioriteediks», sõnas linnapea. «Ma soovin kõigile lastevanematele
edu laste kasvatamisel, et lapsed kasvaksid
terveteks, tublideks, tarkadeks ja haritud
inimesteks ning neist saaksid tulevikus meie
linna väärikad kodanikud», lisas Arhipov.
Perioodil jaanuar – oktoober 2018 sündis
Maardus 118 last, nendest 49 tüdrukut ja 69
poissi. Levinumate poiste nimede hulgas
olid näiteks Damir, Jaroslav, Samuel, Daniel

ja Akim. Tüdrukute hulgas olid populaarseimad nimed Olivia, Vasilisa, Nika ja Sofia.
Pidulikul üritusel osalesid
koos vanematega
Daniil Kiriakov, Sten-Eric Potekajev,
Daniel Serdjuk, Martin Stjuf, Jaroslav
Žavoronkov, Vasilisa Žavoronkova,
Akim Utikov, Sergei Subbotin, Lilia Komarova, Artjom Sošnikov, Robert Leet,
Jaroslav Tšorna, Demid Tšemissov, Dajana Kotenko, Rasmus Džugan, Vasilisa
Kostjakova, Ayaz Hannanov, Maksim
Igolnitsõn, Timur Tsupsman, Harry Alfred Aasmäe, Damir Aljautdinov, Viktoria Kravtšenko ja Artjom Temit.

ABI TÖÖOTSIJATELE
NATALJA GORNEVA
Täiskasvanute koolitaja
ROMAN KUZNETSOV
Täiskasvanute koolitaja-praktikant
Maardus toimus Töötukassa tellimusel tööturukoolitus eesmärgiga tuua
töötud tööturule. Väljaõppe ja praktiliste teadmiste kõrval hõlmas koolitus ka
potentsiaalsete tööandjate ja kohalike
asutuste külastusi.
22. novembril külastas õppegrupp koos
koolitajatega Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonda, kus toimus kohtumine
osakonnajuhataja Reet Aljasega ja osakonna spetsialisti Sandra Hommuk-Sillaga.
Töötud tundsid huvi sotsiaalteenuste vastu,
mis puudutasid nii neid endid kui ka nende
pereliikmeid. Kohtumine andis võimaluse
saada vahetut ja vajalikku informatsiooni
sotsiaalteenuste ja -toetuste kohta, mida
linnavalitsus oma elanikele pakub.
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Rühm töötuid külastamas Maardu Rimi Minimarketit

Kohtumised potentsiaalsete tööandjatega
kaubandusvõrkude Rimi, Maxima ja Selver
esindajate näol olid kasulikud. Kaubandusvõrkude töötajad leidsid aega vastata kõikidele küsimustele, rääkisid kaubanduses töötamise plusspooltest ja pakkusid võimalust
täita tööletuleku ankeeti. Selgus huvitav fakt,
et mõned keskmise suurusega toidupoed pakuvad tööd rohkem kui 50 inimesele.

Töö leidmiseks peab töötu olema aktiivne ja otsima kõiki võimalusi kasuliku teabe
saamiseks. Töötu enda aktiivsus võimaldab
lühema ajaga lahendada keerulist elusituatsiooni ja saada uuesti ühiskonna aktiivseks
liikmeks.
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JÕULUPÜHADE OOTUSES
Nii märkamatult on aasta möödunud ja
juba mõne päeva pärast on jõulud. Erilise
talvise püha – selle ootuse – unustamatu
atmosfäär. Kogu detsembri jooksul sukeldume me kõik rõõmuga pühade askeldustesse,
ostes kingitusi ja ehtides oma kodusid. Nii on
ka meie linn kaetud jõuluatribuutika ja pühadetuledega, aga linnakodanikud on jõulude tuleku eel kogunenud traditsioonilistele
linnaüritustele.
Kogupereüritus «Päkaristsed», mis toimus 1. detsembril Kallavere Keskkoolis, avas
jõulueelsete ürituste sarja. Rikkalik käsitöö
ja küpsetistega jõuluturg ning lõbus päkapikk, kes kingitusi jagab; vanad mängud ja
kogenud meistrite juhendamisel käsitöö tegemine; jõulukohvik ja fotostuudio; muusikaline etendus ja loterii; päkapikupostkontor
ja suhtlemine jõuluvanaga – ja korraldajate
poolt lubatud jõulumuinasjutt saigi teoks.
Jõulurahu pidulik väljakuulutamine ja
esimese advendiküünla süütamine on jõuluootuse üks peamisi traditsioone. Advent
(ladina keeles adventus – saabumine) on
neljanädalane ettevalmistusperiood, mis
eelneb Kristuse sünnipäevale. Advendi esimene päev tähistab esimest pühapäeva
neljast pühapäevast enne jõule.
Pühapäeval, 2. detsembril kogunesid kodanikud heade traditsioonide austamiseks
Kellamäe parki ehitud kuuse juurde ja tervitasid üksteist rõõmuga. Esimesel advendil
kogunejaid õnnitlesid Eesti peaminister Jüri
Ratas ja Maardu linnapea Vladimir Arhipov.
Oma pöördumises õnnitles Maardu linnapea kõiki esimese advendi puhul ja tegi
ettepaneku mõtiskleda peamiste inimväärtuste üle, pühendades end lähedaste eest
hoolitsemisele. Kokkutulnute poole pöördudes ütles Vladimir Arhipov muu hulgas:
«Kallid sõbrad, mul on hea meel tervitada
teid selle toreda traditsiooni puhul, mille me
hiljuti taastasime. Ees on aasta kõige tähtsam kuu, mil vaatame tagasi sellele, mis on
tehtud ja mõtiskleme selle üle, mida me veel
teha võime. Kuid seda mitte enda jaoks, vaid
meie ühiskonna, oma perekonna, meie linna
ja loomulikult meie riigi jaoks.»
Kutsudes rohkem mõtlema oma hingele
ja teiste heaolule, lisas linnapea : «Hoolitsemine – see ei ole ainult kingitused, vaid
võimalus anda armastusest osake oma südamest lähedasele. Advent on heategudeks
kõige sobivam aeg. Soovin head ja helgete
jõulupühade saabumist teile, teie peredele,
meie linnale ja meie riigile.»
Peaminister Jüri Ratas õnnitles maardulasi kena jõuluaja saabumise puhul ja soovitas
rohkem aega veeta lähedaste ringis. «Ma
soovin kogu südamest, et pööraksite rohkem tähelepanu oma lähedastele, aitaksite
teineteist rohkem ja ütleksite häid sõnu. Et
sellel ajal oleks vähem vihkamist ja kurjust.
Soovin teile ja teie lähedastele imelist jõuluootust, soovide täitumist ja rahulikku esimest adventi,» ütles Jüri Ratas.

Esimese advendi sümboolne küünal
süüdati pärast Eesti luterliku kiriku pastori
Herki Taleni palvust, kes õnnistas publikut
ja õnnitles kõiki esimese advendi puhul:
«Jeesus Kristus on maailma valgus. Tulge
ja süüdake küünlad selle armastuse ja lootuse sümbolina, mida me advendiajal oma
südametes ootame.»
Tuntud traditsiooniks, milleta advendi tähistamist ei toimu, on kuuseokstest valmistatud pärg, millel on neli küünalt. Esimese
advendi eelõhtul tegid hiljuti loodud Maardu
klubi «ОNА» («TEMA») liikmed oma kätega
jõulupärjad ja tõid ürituse külalistele kingituseks. Pärast esimese advendiküünla süütamist süütasid linnakodanikud oma küünlad
ja ühinesid piduliku rongkäiguga Keemikute
tänava suunas Maardu Vaba Aja Keskusesse.

HEAD TRADITSIOONID

Esimese advendi pidu lõppes jõulumuusika piduliku kontserdiga. Enne kontserti
pakuti kõikidele tulijatele soojenduseks kuuma teed ja alkoholivaba veini ning kostitati
jõulupiparkookide, kommide ja puuviljadega.
Saabunute südameid soojendasid koori Viva
Musiсa (dirigent Stanistav Šeljahhovski) ja
Tallinna Püha Vaimu Koguduse kammerkoori
(dirigent Riho Ridbeck) etteasted, kes esitasid erinevate aegade advendilaule.
Jõulueelne aeg on parim aeg heade
traditsioonide hoidmiseks ja ülekohtu
andeksandmiseks, et järgmine aasta
mööduks rahus ja harmoonias. Ühine
ettevalmistumine jõuludeks lähendab,
kuid parimaks kingituseks lähedasele
on meie puhas süda ja meie head teod.
Helgeid jõulupühasid!

MAARDU PANORAAM

11

LINN ÕNNITLEB

HEAD JUUBELIT, LASTEAED!

Detsembri alguses tähistas lasteaed
Rõõm oma 50. sünnipäeva. Lasteaia

juubelile pühendatud üritused toimusid terve detsembri esimese nädala jooksul.
Juubelinädalal toimunud ühepäevasel
jõuluturul müüsid lastevanemad palju
omavalmistatud suupisteid ja käsitööd.
Avatud uste päeval sai tutvuda lasteaiaga, nautida hubast õhkkonda ja ainulaadset näitust «Minu lemmiklasteaed»,
samuti saada osa heade traditsioonidega täidetud atmosfäärist, kus 230 last
vanuses 2–7 aastat rõõmsalt oma lasteaiapäevi veedavad.
Peonädala jooksul võtsid lasteaia väikesed kasvandikud osa õpetajatele ja
vanematele kingituseks mõeldud tohutu
suure sünnipäevatordi valmistamisest,
osalesid tantsuõhtul ning vaatasid suurepärast superkangelaste ja seebimullidega etendust. Seejärel osalesid lapsed
koos teiste, lasteaia Rõõm juba täiskasvanuks saanud lõpetajatega üritusel
«Põlvkondade kontsert» mis toimus 7.
detsembril Maardu Vaba Aja Keskuses.
Suur kontserdiprogramm oli juubeli
kokkuvõttev üritus, mis korraldati neile,
kes annavad iga päev lastele oma soojust ja hoolt, ja loomulikult neile, kes on
hoolitsenud pikkade aastakümnete vältel
mitmete põlvkondade Maardu laste eest.
12 MAARDU PANORAAM

«Ma tahan õnnitleda lasteaeda 50. juubeli puhul ja tänada kõiki töötajaid suure
panuse eest – neid, kes kunagi meie laste heaks on töötanud ja neid, kes teevad
seda praegu,» pöördus Maardu linnapea
Vladimir Arhipov soojalt kokkutulnute
poole. «Viiskümmend aastat on ühele
asutusele väga suur vanus. Kui me räägime sellisest numbrist, tundub, et hoone
peaks olema vananenud, kuid vastupidi,
lasteaed muutub igal aastal üha paremaks. See on lasteaia direktori Estra Lõokese suur teene. Täname Teid selle raske
töö eest!» sõnas ta.
«Tugeva juhi taga on alati ustav ja
usaldusväärne kollektiiv, kes aitab igal
ajal ellu viia parimaid ideid ja toetab
juhti. Lasteaia Rõõm kollektiiv on selle
kohta väga hea näide,» ütles linnapea.
Maardu Linnavalitsus tunnustas tänukirjade ja kingitustega kaheksat lasteaia Rõõm töötajat, kes on töötanud
lasteaias rohkem kui 25 aastat:
Liidia Vlassova (töötanud lasteaias
43 aastat);
Niina Nosenko (töötanud lasteaias
39 aastat);
Zinaida Koilo (töötanud lasteaias
39 aastat);
Amina Andrejeva (töötanud lasteaias
38 aastat);
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Ljudmilla Šerbina (töötanud lasteaias
36 aastat);
Tatjana Ratnikova (töötanud
lasteaias 27 aastat);
Galina Popova (töötanud lasteaias
26 aastat);
Jelena Marmeljuk (töötanud
lasteaias 25 aastat).
Juubeli puhul anti kõigile lasteaia Rõõm
töötajatele l/a Rõõm administratsiooni
poolt tänukirjad ja kingitused. Tänati kõiki töötajaid, kes on andnud oma südame
lasteaia lastele selle asutamise päevast.
Juubeli puhul olid õnnitlema tulnud
paljud lasteaia sõbrad – organisatsioonid üle Eesti, kellega õpetajad väärtuslikke kogemusi vahetavad. Suur üllatus
oli videotervitus lasteaia sõpradelt ühest
Minski (Valgevene) lasteaiast, mis muuseas valiti ka Valgevene parimaks lasteaiaks. Mõned aastad tagasi allkirjastasid
lasteaiad koostööleppe, mis nende sõprust veelgi tugevdas.
Ajalehe Maardu Panoraam toimetus
ühineb linna administratsiooni õnnitlustega ning soovib lasteaia töötajatele tervist ja kordaminekuid. Soovime lasteaiale
edu ja et see ka edaspidi oleks täis rõõmu.
Palju õnne juubeli puhul,
lasteaed Rõõm!
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RÕÕM: MEIE LUGU SELLEST, KUIDAS KÕIK ALGAS

On möödunud palju aastaid ajast,
mil lasteaias Rõõm kõlasid esimest
korda laste hääled. Lasteaia endine
töötaja Valentina Sepp, õpetaja ja
seejärel direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal, rääkis lasteaia ajaloost
ja igapäevaelust: «1968. aasta novembris alustasime meie, kuus Tallinna Pedagoogilise tehnikumi lõpetanud noort naist, tööd lasteaed-sõimes
nr 131, kus käisid Maardu keemiatehase töötajate lapsed. Lasteaia esimene
juhataja Nina Suvorova suhtus meisse
kui oma pereliikmetesse.»
Valentina meenutas väga soojade
sõnadega lasteaia juhataja südamlikku ja hoolivat suhtumist ning rääkis
lasteaia igapäevaelu raskustest, kui
tööd alustanud kasvatajad pidid elama ühiselamus väga keerulistes tingimustes. Valentina ütles, et oli kordi,
kui tuli tahtmine kõik nurka visata ja
ära minna, kuid juhataja toetus ja abivalmidus sidusid noore lasteaiaõpetaja saatuse Maardu linnaga. „Pärast
Leningradi Pedagoogilise Instituudi
lõpetamist kutsuti mind tööle Tallinna Pedagoogilisse tehnikumi ja pakuti
elamiskohta Tallinnas. Ma olin peaaegu juba lahkumas, kuna ühiselamu
tingimustes oli võimatu jätkata. Siis
läks l/a director Maardu keemiatehase
direktori jutule, et korterit taotleda,“

jutustas Valentina. Varsti lahendati
«eluasemeprobleem» ja neli noort
õpetajat kolisid kahetoalisse korterisse uusehituse viiendal korrusel. «Nii
ma jäingi siia kaunisse linna elama,»
ütles Valentina.
Kõik need kahtlused tulid aga hiljem.
Alguses, kui endised Pedagoogilise
tehnikumi tudengid saabusid bussiga
nr 6 tundmatusse linna, ei kujutanud
nad endale ettegi, millised raskused
neid ees ootasid – enne lasteaia avamist oli veel nii palju vaja teha. «Uus
hoone tuli laste jaoks ette valmistada. Raskuste üle kurtmata hakkasime
koristama, asju tassima, õmblema.
Me liigutasime mööblit ühelt korruselt teisele, õmblesime suured padjad
väiksemateks ja lõime korra majja,»
meenutas Valentina naeratusega.
Kuu aega hiljem avati lasteaed.
Valentina hoolde jäi vanemate laste
rühm, mis toodi üle lasteaiast Jägala.
Pool rühma lastest alustas kuus kuud
hiljem oma kooliteed – nemad olidki
lasteaia esimesed lõpetajad.
Kokku oli lasteaias 12 vene ja eesti
laste rühma, millest neli olid sõimerühmad. Tavarühma võeti kuni 32 last,
sõimerühma kuni 24 last. Kaks rühma
töötasid ööpäevaringselt. «Töötasin
ühes neist rühmadest,» meenutas
Valentina. «Õhtul hakkasid lapsed

nutma ja nii tuli istuda iga lapse voodi äärel ning teda rahustada. See oli
väga raske aeg.»
Lasteaed sai uue nime 1993. aastal,
kui kogu Eestis numbrilised lasteaiad
kaotati. Järjekordne number asendati
nimega, mis iseloomustas paremini
lapsi ja asutuse personali. «Ei läinud kaua aega, kui tuldi nime peale
Rõõm,» ütles Valentina, kes on ka lasteaia uue nime autor. «Rõõmsa tujuga
käisime me kõik need aastad tööl ning
ka lapsed käisid lasteaias rõõmu ja
hea tujuga.»
Sõbralikus kollektiivis jätkas Valentina töötamist ka pensionieas. Oma
«teises kodus» veetis ta 47 aastat
oma elust ja ei tahtnud enam ära
sõita. Tema tööraamatus figureerib
ainult üks töökoht ja selleks on tema
lemmiktöökoht – lasteaed Rõõm.
Lasteaia juhatajad vahetusid: Nina
Suvorova asemele tuli Nina Kisselenko
ja seejärel Aleksandra Mättik. Täna juhib lasteaeda Estra Lõoke. «Lasteaed
muutub igal aastal ilusamaks ja nüüd
näeb see välja nagu muinasjutt,» sõnas Valentina. «Estra Lõokese saabumisega on lasteaed palju muutunud,
kuna Estra on tõeline juht ja suurepärane juht igas mõttes.»
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NÜÜD TOIMUVAST, LASTEAIA SAAVUTUSTEST JA
TULEVIKUST RÄÄGIVAD LASTEAIA RÕÕM
DIREKTOR ESTRA LÕOKE
JA ÕPPEALAJUHATAJA OLGA RUSAJA

Infoks:
Estra Lõoke on lasteaia Rõõm direktor
alates 2005. aastast.
Olga Rusaja on lasteaias Rõõm olnud
alates 2000. aastast – algul õpetaja, alates 2004. aastast logopeed ja alates 2014.
aastast on ta direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal.
Üks esimesi Maardu lasteaedu sai
50-aastaseks ja linnaelanikud võivad
olla uhked selle üle, et lasteaed on säilinud ja areneb jätkuvalt. Mille üle tunnete teie juhtidena uhkust?
Estra Lõoke: Me oleme uhked oma õpetajate üle, kes oma tööga loovad lasteaiale
laitmatu maine. Lapsevanemad toovad
juba põlvkondade kaupa oma lapsi meile ja
isegi meie endiste lõpetajate lapselapsed
käivad meie lasteaias Rõõm. Kui lapsevanemad toovad oma lapsed esimest korda
meile, paluvad nad panna oma lapsed samasse rühma samade õpetajate juurde, kus
nad ise käisid.
Olga Rusaja: Me oleme uhked oma kollektiivi üle, suurepärase sisekliima üle – kõik
see on loodud suure armastusega meie laste heaks. Lasteaed ei saa eksisteerida ilma
pühendunud õpetajateta. Just kokkuhoidev kollektiiv on tõhusa töö aluseks.
Mõni aeg tagasi oli lasteaed Rõõm
kakskeelne. Kas teil käivate laste hulgas
on ka lapsi eestikeelsetest peredest?
Estra Lõoke: Alates lasteaia Sipsik avamisest 1996. aastal on eesti lapsed meie
lasteaias pigem erand, kuid neid siiski on.
Meil käib lapsi ka kakskeelsetest peredest.
Lapsevanemad tahavad tuua lapsed meile,
kuna on kuulnud meie headest õpetajatest.
Mida näeb laste arendamiseks ette
põhiõppe haridusprogramm?
Estra Lõoke: Alates 2013. aastast oleme
avanud tasandusrühma, kus käivad kõneprobleemidega lapsed. Seal töötavad koos
kaks psühholoogi ja kaks logopeedi. Vaadates ajas tagasi, võib öelda, et sellise rühma
avamine oli keeruline ja väga raske, kuid
nüüd teame, et see oli õige samm.
Olga Rusaja: Me hindame spetsialistide
kvaliteetset tööd tulemuste järgi – meil on
laste edusammude üle väga hea meel. Meie
logopeedilisest rühmast teatakse ka Tallinna lasteaedades ja sealt tullakse meile
kogemusi saama.
Estra Lõoke: Kuid tasandusrühm ei ole
meie ainus saavutus. Pakutavate teenuste
arvu järgi võib meie lasteaeda nimetada
multifunktsionaalseks: meil on kunstistuudio, spordiring, muusikaring, eesti ja inglise
keele ringid.
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Olga Rusaja: Meil on ka logorütmikaring,
mis on logopeedidele suurepäraseks abiks.
Logorütmilised harjutused koos hääle, artikulatsiooni ja laulmisega – kõik see aitab
lapse artikulatsiooniaparaati kõneks ette
valmistada. See on tõhus tehnika, mida me
aktiivselt praktiseerime.
Millised on teie asutuse õppe-kasvatustöö alased prioriteedid?
Olga Rusaja: Praegu keskendume ökoloogiale ja valeoloogiale (tervisekasvatus),
sest laps peaks võimalikult palju teadma
tervisest ja suutma elada loodusega kooskõlas. Möödunud aastal tuli meile juurde
visuaalseid materjale, mille jaoks on lasteaias olemas kõik vajalik eksperimentide
tegemiseks. Meie lapsed osalevad Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) korraldatavas projektis, võtame osa üle-eestilisest projektist „Tervisenädal“ ja kinnistame
laste teadmisi, külastades Eesti Tervishoiu
Muuseumi ja Eesti Loodusmuuseumi. Nagu
näete, on meil kõik tingimused laste arenguks olemas.
Kas praktikas kasutatakse ka uuenduslikke meetodeid?
Olga Rusaja: Juba kaks aastat oleme
töötanud uuenduslike tehnoloogiatega,
mistõttu on igas rühmas arvutid ja robootika-tehnika. Eesti keele ruumis on nutitah-

vel, mida iga õpetaja oma tundides kasutada saab.
Estra Lõoke: Viimasel ajal on tekkinud
vajadus innovaatilise ruumi järele, kus on
koos kõik meie robootika-tehnika ja mille
jaoks linnavalitsus kinkis meie lasteaiale
juubeli puhul kaks tahvelarvutit ja monitori.
Milline on teie ettekujutus lasteaiast
viie aasta pärast?
Estra Lõoke: Lasteaed on täielikult renoveeritud, hoone fassaad viimistletud,
keldriruumid korrastatud, et laiendada
ringide tegevust, ühesõnaga – kaasaegne
lasteaed. Ja loomulikult on see täis lapsi
ja meie kaunid noored õpetajad töötavad
meil ka edaspidi.
Olga Rusaja: Juba praegu on võetud
suund innovatsiooni edasiseks arendamiseks. Ruum, kus me praegu vestleme, ehitatakse alatest jaanuarist ümber meie esimeseks innovatiivseks ruumiks. Meil pole
kahtlust, et viie aasta jooksul peame ajaga
sammu ning meie kollektiiv on sama sõbralik ja ühtehoidev.
Tänan teid intervjuu eest ja lubage
mul soovida teile ja kogu teie lasteaia
Rõõm kollektiivile sama, mida tavaliselt soovitakse lahketele inimestele –
tervist, õnne ja edu!
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NOORSOOTÖÖ ARENGUKAVA AASTATEKS 2018–2025
ALBINA ŠABANOVA
Noorsootöö spetsialist

27. novembril võeti Maardu linnavolikogu järjekordsel istungil vastu
noorsootöö arengukava aastateks 2018–2025. Noorsootöö loob
noortele vanuses 7–26 eluaastat
tingimused nende igakülgseks
arenguks, tasemehariduseks ja
tööks ning võimaldab noortel veeta aega väljaspool perekonda huvitavalt ja kasulikult.
Selle arengukava loomise vajadus
tuleneb asjaolust, et nii linna kui ka
riiklikul tasandil on noorsootöö valdkonnas tehtud mitmeid muudatusi
alates noortele täiendavate võimaluste loomisest kuni uute kaasaegsete tehnoloogiate väljatöötamiseni.
Peamine printsiip, millel meie linna
noorsootöö arengukava põhineb, on
noortele võrdsete tingimuste loomine. Eelkõige arvestame noorsootöö
arendamisel noorte vajaduste ja huvidega. Sellest seisukohast lähtudes on
peamine eesmärk luua Maardus kogukond, kus kõigil on võimalus eneseteostuseks ja -arenguks kodulinnast
lahkumata. Meie ülesandeks on edendada noorte ettevõtlikkust läbi nende
algatuste ja soovi osaleda mistahes
kasulikus tegevuses, samuti toetada
neid tööturule sisenemisel ja aidata
neil olla aktiivsed kodanikud.
Mida toob lähitulevik meie noortele? Tegevuste valik on väga lai, seega
tasub iga valdkonda üksikasjalikumalt arutada. Üks peamisi rõhuasetusi on nendel noortel, kes erinevatel
põhjusel ühiskondlikus elus ei osale.
Üldjuhul selle kategooria noored ei
õpi ega tööta. Nende jaoks on välja
töötatud spetsiaalsed tugiprogrammid, millest üks on sotsiaalministeeriumi loodud «Noortegaranti».
Programmi peamine ülesanne on
motiveerida ja kaasata noori aktiivsetesse tegevustesse (õppimine, töö
jne). Igale abivajajale antakse individuaalset abi, mis võimaldab tal

edaspidi siseneda tööturule teistega
võrdsetel tingimustel.
Riskigrupi lastele on juba käivitatud
programm «Uued horisondid», mille
raames nad õpivad erinevaid sotsiaalseid oskusi. Projekti eesmärk on
laste isiklik areng, aktiivne sotsiaalne
positsioon ja enesekontroll, valmisolek erinevateks eluriskideks ja liigse
impulsiivsuse vähendamine, samuti
ka õppeedukuse paranemine. Projekti sihtrühmaks on 7–16-aastased
lapsed. Kõik koolitused toimuvad läbi
mängu. Lisaks treenerile, kes tegeleb
laste üldfüüsisega, on nendega ametis ka psühholoog. Seega on lastel võimalus mitte ainult psühholoogilisel ja
sotsiaalsel tasandil areneda, vaid ka
tervislikult aega viita. Tänu sellistele
treeningutele kujuneb lastel endast
tulevikus positiivne minapilt.
Kuigi tegemist on pilootprojektiga,
mis algas alles sel sügisel, ei tulnud
positiivseid tulemusi kaua oodata.
Loomulikult jätkub projekt ka tulevikus. Kavad hõlmavad aktiivset
koostööd kolmanda sektoriga, lisavõimaluste loomist sisukateks vaba
aja veetmise võimalusteks ja mitmesuguseid kampaaniad alkoholi- ja
tubakatarbimise riskide vähendamiseks noorte seas.
On veel üks rühm noori, keda ei saa
kõrvale jätta, ja selleks on erivajadustega noored. Nende osalemiseks
linna elus ja ühiskondlikus tegevuses
parandatakse tingimusi ning luuakse soodsam keskkond, mis edendab
noorte igakülgset arengut. Huvitegevusi pakkuvaid asutusi varustatakse
selliselt, et muuta need mugavaks kõigile, sealhulgas erivajadustega lastele.
Sarnaselt varasemaga jätkuvad linnas
puuetega lastele mõeldud üritused.
Maardu päevakeskus loob uusi võimalusi meie linna erivajadustega noorte
loominguliseks ja vaimseks arenguks.
Tänu lisarahastusele muutuvad taskukohasemaks ka abiteenused.
Seoses Maardu Noortekeskuse
tegevuse laiendamise ja selle po-

pulaarsusega on käimas projekt, et
rajada uus kompleks, mis ei hõlma
ainult noortekeskust, vaid ka paljusid
huviringe.
Tänu linna ja riigi toetusele on sel
aastal juba läbi viidud erinevaid uuringuid ja noortefoorumeid teismelistele aktuaalsetel teemadel. Kõik
see on võimaldanud anda täpsema
ülevaate linna noorte vajadustest.
Tänu infotehnoloogia uutele arengutele on teave kättesaadav nii lastele
kui ka nende vanematele. Koostatakse linnas tegutsevate huviringide ja
-tegevuste andmebaas, mis annab
noortele täieliku ülevaate vaba aja
veetmise võimalustest Maardus.
Noorsootöö taseme tõstmiseks
alustas Maardu koostööd teiste kohalike omavalitsuste, koolide, lasteaedade, noorteorganisatsioonide ja
nende esindajatega. Kogemuste ja
ideede vahetamine muudab noorsootöö veelgi huvitavamaks ja mitmekülgsemaks ning võimaldab võtta
kasutusele kaasaegsemad meetodid
noorte kaasamiseks linna aktiivellu.
Samuti saab luua uusi võimalusi noorte kaasamisel otsustusprotsessi, selleks et ühiskonna paremaks muuta.
Tänu valitsuse toetusele alustavad
meie linnas tööd uued huviringid ja
-tegevused: saab tegeleda erinevate
spordialadega, alustab robootikaring
jne. Nagu öeldud, arvestatakse huviringide ja tegevuste loomisel noorte
soovidega.
Kokkuvõttes on noorsootöö tänapäeval üks olulisemaid valdkondi.
Meie nägemuse põhjal on tulevikunoored edukad ja aktiivsed kodanikuühiskonna liikmed. Selle nimel
töötamegi noorte heaks, toetame
nende arengut ja ärgitame aktiivsele
teguvusele, pakkudes neile mitmesuguseid vaba aja veetmise ja mitteformaalse hariduse võimalusi.
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NÄGEMUS EESTIST LÄBI NOORTE SILMADE

KUIDO MERITS
Meediaspetsialist
Maardu Vaba Aja Keskuses toimus 29.
novembril Noortefoorum «Noored 100-aastases Eestis», mille Eesti Noorteühenduste
Liidu projekti raames korraldasid Maardu
Noortevolikogu liikmed. Kokku oli tulnud
ligi 60 noort Ida-Virumaalt – Narvast, Sillamäelt, Jõhvist ja Maardust –, et üheskoos
arutleda kaasaegses ühiskonnas noorte ees
seisvate väljakutsete ja Eesti tulevikuperspektiivide üle.
Nagu märkis foorumit tervitanud linnapea
Vladimir Arhipov, oli tegu tõepoolest olulise
üritusega, kuna fookus oli suunatud üksteisemõistmisele ja kogemuste vahetamisele.
«Läbi kokkusaamiste ja arutelude kujunebki
tegus ja kaasav ühiskond, just selline, nagu
me kõik soovime.»
Arutelu ja seisukohtade esitamine käis
gruppide kaupa mõlemas keeles – nii eesti
kui vene keeles – mitmete oluliste küsimuste
ja teemapüstituste ümber:
«Kas kool on vabatahtlik vangla?», «Kes
ei tööta, see ei söö?», «Kes on patuta, visaku esimene kivi», «Eesti globaliseeruvas
maailmas», «Võrdõiguslikkus vs. individuaalsus», «Elada 120-aastaseks – kas
utoopia või uus reaalsus?», «Kodakondsus
– tavaline dokument või midagi veel?»,
«Eestimaa – kodu kõigile?».

Noored olid üsna ühel meelel, et Eesti on
tolerantne ja külalislahke riik, kus igal unikaalsel inimesel on võimalused võrdseteks
õigusteks, kuna need on seadusega tagatud. Samuti avaldati avameelselt arvamust
koolisüsteemi võimalike muudatuste ja
erinevate sotsiaalkaitse toetuste jagamise
üle. Puudutamata ei jäänud ka marihuaana
legaliseerimise ning alkoholi ja tubaka piiramisega seonduvad teemad.
Praktilise väljundiga oli GAME Clubi loovjuhi Lyosha Razini poolt läbi viidud lõimumismäng, kus igal meeskonnal tuli koostada
oma projekt, anda sellele nimetus, mõelda

välja hüüdlause ja jagada omavahel rollid
(planeerija, ostujuht, müügijuht, personalijuht ja esineja).
Noortefoorumi lõpetuseks ootas osalejaid
maitsev pitsa kiirtoidurestorani Dodo Pizza
meistritelt ja jätkus vabas vormis suhtlemine uute tuttavate vahel.
Täname korraldajaid ja partnereid toreda
projekti toetamise ja teostamise eest. Kahtlemata said Maardu Noortevolikogu noored
suurepärase organiseerimis- ja juhendamiskogemuse, küllap jäid mängulise ja heatujulise üritusega rahule ka meie külalised.

NOORTEPROJEKT «EST-RUS SÕPRUS»
DIANA HOROLSKI
Maardu Gümnaasiumi õpilane
Maardu Gümnaasiumi õpilased koos Tallinna ja Keila koolide õpilastega osalesid
mitteformaalse hariduskeskuse GAMEClubi
korraldatud laiaulatuslikus integratsiooniprojektis. Kümned koolilapsed Eesti eri
linnadest töötasid ühtse meeskonnana projekti raames, mille eesmärgiks oli tagada aktiivne suhtlemine ning koostöö eesti ja vene
noorte vahel mitteametlikus keskkonnas.
Kuna keelebarjääri on kõige parem ületada hariduslike mängude abil, mängisid projektis osalejad esimesed kaks päeva palju
meeskonnamänge, mis andsid lastele võimaluse omavahel palju suhelda ja vajalikke
elukogemusi omandada.
Kolmandal päeval võtsid Keila Kooli lapsed oma koolis vastu külalised Maardust ja
korraldasid neile ekskursiooni. Keila Kool on
uus, suur ja väga ilus hoone, kus on nii palju
klassiruume, et seal võib ära eksida. Paljud
Maardu Gümnaasiumi õpilased ütlesid, et
nad kohtuksid Keila eestikeelsete õpilastega
hea meelega sagedamini – neile meeldis see
kogemus väga. Sama projekti raames said
koolilapsed osaleda väikeses õpitoas, kus
valmistati metallpurkide kaantest roose.
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Kroonlehtede lõikamine oli raske, kuid tulemus ületas kõik ootused – lilled olid väga ilusad. Pärast Keila Kooli külastust läksid kõik
Maardu Gümnaasiumi, kus osalejaid ootasid
huvitavad ja naljakad mängud.
Projekti neljandat päeva oodati kõige
enam, kuna siis avanes võimalus külastada ronimisklubi «Ronimisministeerium».
Õpilased läksid nagu varemgi kõigepealt
GAMEClubi, kus nad osalesid harivates mängudes ja vahetasid omavahel suhtlemisel
saadud muljeid. «Ronimisministeeriumis»

näidati ja seletati lastele, kuidas õigesti seinu vallutada ja kuidas paremini ja ohutult
laskuda. Ronimispäev andis kõigile unustamatu elamuse! Projekti lõpus ootas kõiki
väga maitsev tort ja projektis osalejad arutlesid selle üle, mida uut ja huvitavat enda
jaoks avastati.
Suur tänu projekti korraldajatele ja eestvedajatele Aleksei Razinile ja Oleg Varesele
nende abi eest kogu projekti vältel!

PÕLVKOND NEXT

DETSEMBER 2018

EMA, ISA, LEGO JA MINA – ÜKS ÕNNELIK PERE!
PAVEL KUUSIK
Maardu Kultuuri- ja
Infokeskuse projektijuht
9. detsembril korraldas Maardu Vaba Aja
Keskus kolmandat korda perekondlikke
võistlusi erinevate esemete kokkupanekul ja
modelleerimisel Lego konstruktori abiga.
Konkursi tingimuste kohaselt pidid kõik
meeskonnad koosnema nii lastest kui ka
täiskasvanutest. Sündmusest osavõtjaid oli
rohkem, kui osati ette näha. Lego turniir oli
ette nähtud aga vaid kuuele võistkonnale.
Kahjuks üks turniirile registreerunud võistkondadest võistlema ei tulnud, mistõttu jäi
üks teine meeskond ilma võimalusest turniiril osaleda. Siiski ei takistanud see huvitava
ja põneva ürituse toimumist.
Osalejad pidid täitma erinevaid ülesandeid, mis nõudsid kiirust, kujutlusvõimet ja
head mälu. Võistlused algasid traditsioonilise Lego tornide võiduehitamisega, kusjuures
osalejatel oli aega kolm minutit. Sellel võistlusel sai esikoha meeskond Kaktus, kes juba
teist korda võistlustel osales. Nad ei suutnud
ületada Maardu rekordit (138,5 cm), kuid
siiski saavutati korralik tulemus – 97,8 cm.
Järgmisena seisis võistkondadel ees loovülesanne: laulu «Minevikku ja tulevikku lahutab vaid hetk» vältel, mis kõlas kaks korda, pidid osalejad Lego abiga looma kujundi
ja seejärel selgitama kujutatu seost lauluga
20 sekundi jooksul.
Kolmandas võistluses oli vaja head mälu:
vabaajakeskuse lava kulisside taha oli peidetud alusplaat Lego konstruktori elementidega, mis olid paigutatud kindlas järjekorras. Iga meeskond valis endale esindaja, kes
jättis meelde elementide asukoha ja rääkis
sellest käsi kasutamata teistele oma meeskonna liikmetele.
Järgmine võistlus andis osalejatele võimaluse kasutada oma kujutlusvõimet ja viia
Lego konstruktori abil ellu oma nägemus
sellest, kuidas muuta Maardu linn pühade
eel pidulikumaks. Kahel meeskonnal tuli
mõte teha jõuluplats koos jõuluvana majaga, mida väikesed külastajad uudistada said.
Viimane ülesanne oli uuesti kiiruse peale:
igal meeskonnal oli alusplaat, mis tuli täita
väikeste Lego detailidega. Võitis meeskond,
kes sai ülesandega hakkama kõige kiiremini.
Kokkuvõtete tegemise ajal selgus, et kaks
võistkonda said võrdse arvu punkte ja jäid
esimest kohta jagama. Sama juhtus ka kahe
järgneva meeskonnaga. Žürii otsustas korraldada täiendava võistluse võistkondade
vahel, mis olid saanud võrdse arvu punkte.
Ettenähtud aja jooksul oli vaja ehitada uuesti suur Lego torn.
Võistlus lõppes ja kohad jagunesid järgmiselt: III kohale tuli meeskond Kirnik, II
koha sai võistkond Quest ja võistluse võitis meeskond Tehno.
Maardu Linnavolikogu liikme ja žürii liikme
Pavel Arhipovi sõnul näitasid kõik meeskonnad oma võimekust ja oskust koos töötada.

«Seekord ei olnud võitja valimine sugugi
lihtne, sest iga meeskond võttis ülesandeid
täie tõsidusega, lapsed töötasid kiiresti ja
sujuvalt ja lasid oma loovusel lennata. Ei ole
nii tähtis, kes võitsid auhinnalised kohad.
Hoopis olulisem on meeskondade ühtsustunne, hasart ja iga osaleja siiras rõõm,»
võttis ta konkursi tulemused kokku.

Üritust korraldas Maardu Kultuuri- ja
Infokeskus koos Maardu Linnavalitsusega.
Järgmine perekondlik võistlus toimub juba
üsna varsti.
Jälgige teadaandeid!
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MUUGA SADAMA MEREMEESTE KODU PAKUB
LIGIMESEARMASTUST

KUIDO MERITS
Meediaspetsialist

Arvatavasti ei tea paljud maardulased,
et Maardu elurajooni ja Muuga aedlinna
vahel – otse Muuga sadama peahoone
kõrval aadressil Lasti tee 4 – asub juba
üle paarikümne aasta Meremeeste Kodu.
Sellise kaasaegse keskuse rajamise korraldas 1996. aastal Eesti Meremeeste Misjon.
Keskuse ametlikuks nimeks on Muuga Sadama Meremeeste Kodu ja selle esmaseks
missiooniks on osutada meremeestele ligimesearmastusest lähtuvat tugiteenust
vastavalt heale merendustavale ja rahvusvahelistele konventsioonidele.
Keskuse eesmärk on hoolitseda Eestit
külastavate meremeeste eest sel moel,
nagu Eesti meremeeste eest hoolitsetakse teistes maailma sadamates. Eks ole
ju Kallavere kunagine rannaküla ja juba
aastasadu on kestnud hea komme, et
pikalt merel viibijad saavad sadamasse
saabudes abi ja tähelepanu. Seetõttu on
hoones olemas kõik esmavajalik – interneti- ja helistamisvõimalus, saun, baar
ja kabel. Renoveerimistööde järel seisab
kabelis uus paekivist altar, mis on ehitatud merepõhjale ning kaalub kokku üle
kahe tonni; seintel on Dolores Hoffmanni
vitraažid ja Tiina Veisseriku ikoonid. Kabeli
laes on kujutatud tähistaevast.
Diakon Herki Taleni sõnul on Meremeeste Kodu üheks eesmärgiks koondada kohalikku kogukonda enam keskuse ümber,
see võiks kujuneda vaimse elu keskpunk-
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tiks. Praegu pakutakse kabelis kiriklikku
talitust, kuna iga neljapäeva õhtul kell 18
algab vesper – oikumeeniline õhtujumalateenistus. Heategevusega ei ole jõutud
veel palju tegeleda, kuna vahepealsetel
aastatel oli Meremeeste Kodu rahalistes
raskustes ja töötajatepuuduses. Meremisjoni juhatus otsib praegu aktiivselt edasisi
rahastusvariante, lootuseks on alust, sest
läbisaamine ja koostöö Muuga sadamaga
on igati hea.
Ometigi on mitmed inimesed Meremeeste Kodu üles leidnud, varem käisid
seal koos näiteks Kallavere pensionärid.
Nüüd on hoone ruumides omale tegutsemiseks koha leidnud Muuga Seltsi Käsitööklubi ja kombekohaselt koguneb
Pühalaulu Kool. Viimasel ajal on Muuga
Selts, kellega on sõlmitud omavaheline
koostöölepe, korraldanud Meremeeste
Kodus seltsi üritusi, nii toimus hiljaaegu
kohtumine endise suursaadiku ja presidendikandidaadi Marina Kaljurannaga.
Veel on Muuga Seltsil kavas korraldada
hoones näitus Muuga ajaloost ja seejärel
anda välja kaunis raamat Muuga asumi
kohta.
Eesti Meremisjon ja Muuga Meremeeste
Kodu ootavad aga külla mitte ainult meremehi, vaid ka teisi huvilisi ja vabatahtlikke Maardu erinevatest piirkondadest.
Kindlasti on tegemist kohaga, kus on võimalik leida hingele kosutust ja rahu, eriti
just jõulude ajal, aga muidugi ka pühade
möödudes.

PEREARSTI NÕUANNE
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GRIPP – SÜMPTOMID, RAVI, PROFÜLAKTIKA

Grippi peetakse üheks kõige tavalisemaks infektsioonhaiguseks. Eestis on grippi haigestumine suurim talvekuudel, mil keha on
ammendunud ja viirus pääseb hõlpsasti ilma vitamiinide ja päikeseta nõrgenenud organismile ligi. Eriti ohtlik on gripp kõrge tüsistuste ohu tõttu ja on mõnikord surmav. Igal aastal satuvad sajad tuhanded inimesed gripi tõttu haiglasse. Ja isegi tänapäeval, kui
meditsiin on jõudnud kõrgele tasemele, on gripp veel sama ohtlik haigus, nagu see oli sadu aastaid tagasi. Kuna käes on detsember,
siis on õige aeg sellele oma tüsistuste tõttu ohtlikule haigusele tähelepanu pöörata.

NATALJA KURŽEVA
Perearst ja pediaater

Gripp on gripiviiruse poolt tekitatud
äge hingamisteede infektsioon. See
kuulub ägedate hingamisteede viirusnakkuste rühma (ARVI), kuid gripiviirus erineb teistest viirustest selle poolest, et põhjustab maksimaalsel arvul
komplikatsioone ja kulgeb raskete
sümptomitega.
Millised on gripi peamised
sümptomid?
Gripp algab alati kohe. Üsna tihti
võib patsient täpselt öelda, mis hetkel
ta haigestus. Muudel juhtudel halveneb patsiendi seisund järk-järgult 1–2
päeva jooksul.
Grippi iseloomustab kõrge palavik
(kuni 39–40 °C), tugev peavalu, silmade punetus ja pisaravoolus ning lihaste,
luude ja liigeste tugev nõrkus ja valulikkus. Köha ilmnemine toimub ainult 2.–3.
päeval, koos köhaga ilmneb kurguvalu
ja võib tekkida nohu. Gripi all kannatava
patsiendi üldist seisundit iseloomustab
nõrkus, kuni üldise jõukaotuseni.
Teiste viirusnakkuste korral ei ole sarnaseid sümptomeid täheldatud, ARVI
ei põhjusta komplikatsioone ja kaob
7–10 päeva pärast. Tavalised viirusinfektsioonid algavad sageli madala kehatemperatuuri (mitte kõrgem kui 38,5
°C), aevastamise, kuiva köha ja ninakinnisusega. Kurk on ärritunud ja nee-

lamine on valulik. Luuvalu kehas tunda
ei ole.
Gripi esimeste sümptomite korral
peate järgima karantiinireegleid
Kõige esmasem ja tähtsam on voodirežiimi järgimine.
Paljud inimesed jätkavad tööl käimist
ja majapidamistööde tegemist, mõtlemata sellele, et keha vajab tervenemiseks jõudu. Samuti ei tohiks haige ära
unustada, et ta on teiste jaoks viirusekandja, sest viiruse allikas on inimene ja
ainult inimene.
Suhtuge tähelepanelikult oma ravisse:
gripi korral on näidustatud tarbida palju
vedelikku ning tuleks keelduda kahjulikust toidust, suitsetamisest ja alkoholist.
Mitte mingil juhul ei tohi oma ravimisega tegeleda ainult ise, sealhulgas
sõprade soovitusi järgides! Pöörduge õigeaegselt arsti poole. Pidage meeles, et
gripp on eriti ohtlik kroonilisi haigusi põdevate inimeste, eakate ja laste jaoks.
Kuna gripp on oma tüsistuste tõttu ohtlik, on arstlik nõustamine vajalik.
Järgmised ohtlikud sümptomid nõuavad viivitamatut spetsialistide poole
pöördumist: temperatuur 40 °C ja kõrgem, krambid, hallutsinatsioonid, õhupuudus, valu kuklapiirkonnas, nahalööve, ninaverejooksud, oksendamine.
Gripi põhjustaja on viirus, seega ei ravita seda, nagu teisigi viiruslikke infektsioone, antibiootikumidega. Antibiootikumid ei vähenda, vaid suurendavad
komplikatsioonide riski.
Profülaktika
Efektiivne ennetusmeede on vaktsineerimine. Vaktsineerimine peaks toimuma üks kord aastas, eelistatavalt
enne esinemise kõrgpunkti algust (novembri alguses).
Vältige otsest kontakti haigete inimestega ja epideemia ajal rahvarohkeid
kohti.
Peske tihti seebiga käsi või pühkige
neid niiskete desinfitseerivate hügieeniliste salvrätikutega.

Puhastage regulaarselt ninaõõnt.
Hoidke ruumis õiget temperatuuri ja
õhuniiskust: temperatuuri 20 °С ringis,
niiskustaset 50–70% peal. Viirus elab
soojas ja kuivas õhus ning hävineb jahedas ja niiskes. Seega on õigeks ennetavaks käitumiseks ruumide märgkoristus,
sagedane õhutamine, õhuniisutajate
kasutamine ja täiendavate kütteseadmete väljalülitamine.
Tugevdage organismi tervisliku eluviisi, õige toitumise, karastamise ja
spordiga tegelemise läbi. Kindlasti magage piisavalt.
Gripihooajal jalutage rohkem värskes
õhus.
Tungivate soovitustena veel kord
Hoidke karantiini! Pidage meeles, et
grippi põdev inimene kahjustab peaaegu kindlasti ka teisi inimesi, kui jätkab
tööl käimist.
Vältige rahvarohkeid kohti!
Enda ise ravimine gripi puhul on lubamatu! Gripikahtluse korral pöörduge
arsti poole. Gripp on tüsistustega ohtlik!
Haiguse korral järgige voodirežiimi ja
jooge palju. Juua tuleb teed, jõhvika- või
pohlamahla, mineraalvett – juua tuleb
tihti ja võimalikult palju.
Eakad inimesed peaksid meeles pidama, et aastate jooksul keha kaitsefunktsioon väheneb ja haigustekitajad
pääsevad hõlpsasti ligi. Püstijalu gripi
põdemine suurendab kardiovaskulaar- ja
immuunsüsteemi koormust. Kontrollige oma vererõhku! Haiguse ajal südameinfarkti- ja insuldioht kahekordistub!
Koolilaste ja koolieelikutest laste
vanemad ei tohiks haigeid lapsi mitte
mingil juhul saata lasteaeda, kooli või
rahvarohketele kultuuriüritustele.
Soovin kõigile head tervist ja meeldivaid pühi!

ATKO LIINID OÜ
PAKUB TÖÖD JÕELÄHTME KOOLILIINIDE BUSSIJUHILE JA
BUSSIJUHTIDELE IDA- JA LÄÄNESUUNA TEENINDAJATENA.

INFO TEL: 6272733
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Soovime palju õnne austatud Muuga
elanikule Irene Mummale, kes tähistas
oma 90. juubelit.
Jõudu, tervist ja rõõmu teile, kallis
juubilar!
Las lähedaste tugi ja tähelepanu toovad iga päev naeratuse teie näole.

90. juubelit tähistas detsembris eakas
maardulane Karl Laas.
Siiralt soovime juubilarile säärada ja
naerda iga päev väärikale eale vaatamata.
Tugevat tervist ja jôudu teile, kallis sünnipäevalaps!

Maardu Linna
Juubilarid
Detsember 2018.
Õnnitleme!
60a
Verev Varpo
Tšetšulinski Aleksandr
Hollo Sirje
Moorits Maire
Pakler Nadežda
Smirnova Tatiana
Sapas Marika
Nesterenko Ljudmilla
Põdra Larissa
Stepanel Nikolai
Dnistrjanski Nikolai
Andrejeva Diljara
Laur Astra
Kolpakov Valeri
Volnikov Andrei
Kuzmina Nadezhda

Pasnak Mihhail
Kolpakova Svetlana
Pahker Tiit
Hudilainen Liidia
Knjazev Andrei
Malyshev Pavel
Grigorjev Nikolai
Sirenin Viktor
Kirillov Sergey
65a
Maksimenko Ljudmilla
Belov Aleksei
Sapas Feliks
Koolmeister Enna
Nartšuk Merike
Volõnets Svetlana
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Jevtušenko Nikolai
Vizgalina Valentina
Filalejeva Natalia
Tihhonov Gennadi
Vlasjev Jevgeni
Jussupov Ali
Butajeva Irina
Jeršov Aleksandr
Petrova Evgeniya
Koževnikova Ljudmilla
Olljum Signe
Purtova Marina
70a
Gromova Liina
Kohtova Maria
Ivanov Aleksei

Sumkin Nikolay
Novikov Aleksander
Usharova Valentina
Kuzin Oleg
Averina Inna
Malinina Valentina
Arendar Natalja
Kruglova Ljudmilla
Zaika Boriss
75a
Uljanov Dmitri
Atroštšik Jadviga
Netšiporuk Veera

Kadinets Jelena
Volkova Maria
Laur Salme
Lairand Ljudmilla
Zavgorodnyaya Tamara
Morgunov Valentin
Urvik Valentina

80a
Lapina Klavdia
Belyanskaya Nina

90 a
Laas Karl
Mumma Irene

85 a
Gussarov Grigori
Ganitševa Jekaterina
Efimova Evgeniya
Dmitrijeva Maria
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DETSEMBRIKUU TEGEMISED KESKUSES HÕBEDANE VANUS
LJUBOV KOMAROVA
Keskuse Hõbedane Vanus koordinaator
Tänavuse detsembrikuu soojust jagus ka
keskusesse Hõbedane Vanus, kus veedeti tavapäraselt lõbusalt aega.
Tegevusi oli iga maitse jaoks: oma teadmisi sai proovile panna ristsõnavõistlusel, mille
kindlaks võitjaks tuli Valentina Ivanitskaja.
Õnnitleme võidu puhul!
Kõikidele osalejatele, žürii liikmetele ja
võitjale ulatas kingitused kätte dr Nailja Sattarova perearstikeskusest. Suur tänu!
Neid, kes registreerusid, kuid ei saanud detsembrikuu võistlusel osaleda, ootame jaanuaris järgmisele võistlusele.
Päev varem sai kohtuda psühholoogiga.
See oli esimene kavandatud kohtumine teemale „Hirmud“ pühendatud kohtumistest.
Mis on hirmude taga? Miks ja mida me kardame? Kas hirmutunne on halb või hea? Igal
üritusel osalenud daamil oli võimalus tassi
tee kõrval oma kogemusi teistega jagada ja
saada professionaalset nõu. Kohtumine oli
väga südamlik ja sisutihe. Oma hirmude kallal
töötamiseks kohtub rühm veel mitu korda.
Tegevusi jätkus ka looduslike lõhnade austajatele. Nende jaoks korraldati aroomiteraa-

Победитель конкурса кроссвордистов Валентина Иваницкая

pia õpituba. Aroomiteraapia on hämmastav
kunst, mis aitab inimesi erinevates elusituatsioonides eeterlike õlide abil, mida toodetakse õitest, rohtudest, lehtedest ja juurtest.
Aroomiteraapia on täiesti puhas ja loomulik meetod, mis rahustab või kõrvaldab
paljud vaevused. Me puutume aroomiteraapiaga kokku peaaegu iga päev, kuid alati ei
teadvusta me seda endale. Näiteks metsas
olles ja sügavalt sisse hingates või teinekord
oma meelekohti Hiina tiigrisalviga määrides

tegeleme samuti ei millegi muu kui eeterlike
õlide kasutamisega. Just seepärast oli õpituba meie kuulajatele nii kasulik.
Täname Alja Kirillovat aktiivse osaluse eest
keskuse Hõbedane Vanus tegemistes, Tatjana Ovtšinnikovat ja Boriss Mušinskit ristsõnavõistluse korraldamise eest ja Nelli Aleksejevat suurepärase aroomiteraapia töötoa eest.
Jaanuaris jätkame kohtumistega ja ootame kõiki meie hubasesse keskusesse aadressil Karjääri 7, tel. 6 00 55 10.

Detsember on pühade alguskuu. Esimesena saabuvad meie kauaoodatud jõulud. Traditsioonilised eesti piparkoogid
on jõulude lahutamatu osa. Proovige ka ise piparkooke teha: teie kodu täitub piparkookidele omase vürtsika aroomiga
ja sooja jõulutundega.

Piparkookide ajalugu ulatub tagasi XI
sajandisse, ristisõdade aega, mille tõttu jõudsid
Euroopasse ka vürtsid. Esimestena hakkasid
küpsiste valmistamisel tainale vürtse lisama
katoliku mungad. Idamaised vürtsid olid väga
kallid, mistõttu kingiti piparkooke erilise austuse märgiks tähtsatele aadlikele. Tänapäeval
saavad aga kõik endale piparkooke lubada ning
eriti küpsetatakse neid just jõulude ajal.
Oma lemmiku jõulumaiuse retsepti jagab meiega lasteaia Rõõm direktor Estra

Lõoke.

Tainas:
200 г коричневого сахара ,100 мл
темного сиропа
200 g pruuni suhkrut

100 ml tumedat siirupit
150 g mett
100 g jahvatatud mandleid
2 muna
250 g võid
700 g jahu
1 tl soodat
Vürtsid:
2 tl kaneeli
2 tl kardemoni
1 tl riivitud ingverit
1 tl muskaatpähklit
1/2 tl musta pipart
8 pipratera ja 8 nelgikauna
(jahvatatud kujul)
1/3 tl soola

Valmistamine:
Segage kastrulis omavahel mesi, suhkur,
siirup, kõik vürtsid, või ja pange küpsema
keskmise kuumusega tulel. Kui või on sulanud, segage kõik uuesti ja laske veidi jahtuda.
Jahtunud massi lisage vahustatud munad,
seejärel jahu koos soodaga ning lõpuks lisage
jahvatatud mandlid. Segage kõik omavahel
ühtlaseks tainaks. Selleks et tainas saaks
iseloomuliku vürtsika lõhna, pakkige tainas

kilesse ja pange mõneks tunniks külmkappi.
Piparkookide vormimiseks lõigake tainast
umbes väikese õuna suurused tükid. Mida
õhemaks tainast rullida, seda krõbedam jääb
piparkook. Kui armastate pehmeid piparkooke, rullige tainas umbes 1/3 cm paksuseks.
Piparkookide valmistamisel kasutage erinevaid vorme, seejärel asetage piparkoogid ettevaatlikult ahjuplaadile, kuhu on eelnevalt
pandud küpsetuspaber.
Piparkooke tuleb küpsetada temperatuuril
180 °C kuni 10 minutit. Soovi korral võib piparkooke kaunistada glasuuriga.
Glasuuri jaoks vahustage 1 munavalge 250
g tuhksuhkruga ja lisage 4–5 tilka sidrunimahla (või lisage lusikaotsajagu sidrunhappe
pulbrit).
On aeg kutsuda külalisi, sest meie jõulupiparkoogid on valmis!
Kui te ei ole veel mõelnud, mida oma sõpradele kinkida või kuidas oma kolleege või
naabreid rõõmustada, pakkige lõhnavad
piparkoogid kaunisse kinkepaberisse ja rõõmustage neid, kes teilt kinki loodavad.
Rõõmsaid jõule!

PSÜHHOLOOG võtab vastu Keskuses «Hõbedane vanus»
aadressil Maardu, Karjääri 7.
Vastuvõtu registreerimiseks helistada argipäeviti
8.00 - 17.00
Tel. 5886 5795
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MAAILMA KARIKAS TAEKWONDO’S 2018

29. novembrist 2. detsembrini toimus Valgevene pealinnas Minskis Arena
spordikompleksis järjekordne CIS Avatud
Karikas – Maailma Karikas Taekwondo’s
(ITF). Kaheksal vaibal võistles üle 1000
osaleja 25 Venemaa regioonist, Valgevenest, Ukrainast, Eestist, Tadžikistanist,
Usbekistanist, Kasahstanist, Kõrgõzstanist ja Armeeniast. Eesti Taekwondo
Liitu esindas 37 liikmeline delegatsioon
eesotsas vanemtreener Kazbulat Šogenoviga. Sinna kuulusid 27 sportlast Tallinnast, Maardust, Pärnust, Haapsalust,
Kohtla-Järvelt, Sillamäelt, Jürist ja Tapalt,
samuti 7 treenerit ja liidu vanemkohtunik
Sergei Mašara.
Katleri Shogen Clubi esindasid viis
Maardu ja kaks Tallinna sportlast. Eesti
Taekwondo Liidu meeskond viis koju 4
kuld-, 12 hõbe- ja 11 pronksmedalit.
Maailma Karikalt Taekwondo’s naasid kõik Maardu sportlased medalitega. 3
medalit võitsid sportlased Erika Lavrova
ja Daaniel Hallop (2 pronksi ja 1 hõbe).
Erika võitis sparringus pronksmedali juunioride klassis (14–15-aastased, I–II dan)
kaalukategoorias kuni 45 kg. Daaniel võitis
sparringus pronksmedali juunioride klassis
(14–15-aastased, I–II dan) kaalukategoo-

rias kuni 50 kg. Mõlemal sportlasel on ka
hõbe ja pronks vastavalt tul’is ja sparringus.
Dajana Babenko võitis hõbemedali
juunioride (14–15-aastased, I–II dan) sparringu üksikarvestuses kuni 45 kg. Anastassia Boiko sai pronksmedali sparringus
kadettide (11–13-aastased) võistkondlikus arvestuses kaalukategoorias kuni 50
kg, Jelena Zadorina sai pronksi ka sparringu üksikarvestuses juunioride klassis
(14–15-aastased, I–II dan) kuni 55 kg.

Õnnitleme meie sportlasi ja Katleri
Shogen Clubi treenerit Kazbulat Šogenovi järjekordsete saavutuste puhul!
Tutvuge Katleri Shogen Clubi tegemistega lähemalt Facebooki lehel https://
www.facebook.com/groups/ShogenClub
ja tulge meie trennidesse Maardu Gümnaaisumis!
Tutvuge Katleri Shogen Clubi tegemistega lähemalt Facebooki lehel ja tulge
meie trennidesse.

JÄRJEKORDSED VÕIDUD!

Võitja Maksim Odinokov (paremal)

1.–2. detsembril toimunud Narva lahtistest meistrivõistlustest poksis
võttis osa rohkem kui 90 sportlast. Maardu klubi Olümp Maardu Kalev
(OMK) noorema rühma poksijate tulemused näitavad meie noorte poksijate järjekordset edu.
Esimese koha võitsid Maksim Ševtšenko ja Maksim Odinokov.
Teise koha võitsid Vadim Sadovski, Leo Leek ja Daniel Žuravljov.

Palju õnne!

SPORDIÜRITUSED
JAANUAR 2019

Maksim Ševtšenko oma treeneriga
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18.01.

Maardu linna 2018
spordiaasta lõpetamine

8.00-20.00
Vaba Aja Keskus

27.01.

Võistlused
«Urban võrkpalli
Cup 2019»

13.00-18.00
Kallavere Keskkool
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JALGPALLIAASTA KOKKUVÕTE

Pühapäeval, 9. detsembril võttis
Eesti Jalgpalli Liit (EJL) kokku lõppeva
2018. aasta. Estonia kontserdisaalis
autasustati parimaid Eesti jalgpallureid ja jalgpalliklubisid. Maardu jalgpalliklubi (FC Maardu Linnameeskond)
) märgiti ära mitmes auhinnakategoorias:
•teise liiga meeskond võitis auhinnakategooria «Kõige ausam mäng»;
•esimese liiga meeskond sai teise
koha auhinnakategoorias «Kõige ausam mäng»;
•esimese liiga meeskonnale ulatati
karikas ja nad said medalid 2018. aasta meistrivõistlustel võidetud esikoha
eest!
Ühte meie klubi mängijat autasustati kahes kategoorias:
•kategooria «2018. aasta I liiga parim

ründaja» võitis meie klubi mängija Vitali Gussev;
•kategoorias «2018. aasta I liiga parim mängija» tunnistati parimaks samuti Vitali Gussev!
Tulevane aasta on meie mängijate
jaoks väga oluline. Võites 2018. aastal I liiga, tagasid
mängijad endale
edasipääsu
kõrgemasse divisjoni.
Nagu
plaanitud,
osaleb FC Maardu
Linnameeskond
2019. aastal Eesti
jalgpalli
meistrivõistluste kõrgeima
liiga mängudes!

SPORT

FC Maardu Linnameeskonna mängijad soovivad kõigile Maardu elanikele rõõmsaid pühi ja ootavad fänne
oma 2019. aasta mängudele kaasa
elama!
#teemesedakoos

Foto: EJL-i juhatuse liige Are Altraja ja 2018. aasta I liiga parim mängija
Vitali Gussev
Autor: Jaana Pipar
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EMADE LINN – TÄNAPÄEVASTE EMADE KLUBI

ANNA PLATONOV
SVETLANA BABITŠEVA
JEKATERINA NAGOVITSÕNA

Kas elate meie imelises linnas? Kas
hindate perekondlikke väärtusi? Võib-olla on teil raskusi huvitavate vaba aja
tegevuste valimisel? Mõtisklete heategevuslikes ja muudes ühiskonnale kasulikes projektides osalemisest? Unistate
elus huvitavate ideede elluviimisest või
oma elukogemuse jagamisest? Kui te
vähemalt ühele nendest küsimustest
vastasite jaatavalt, siis tulge meie juurde – Maardu linna tänapäevaste emade
klubisse Emade Linn.
Pisut meist. Мe oleme noored emad.
Igaühel meist on oma hobid, huvid ja uskumused, me oleme erinevad iseloomu

ja maitse poolest – üldiselt oleme kõik
erinevad, kuid meid ühendab see, et me
armastame linna, kus meie lapsed kasvavad ja mille tulevikku seostame oma
perekondade tulevikuga.
Sellest, kuidas emade klubi loodi.
Klubi loomise idee tekkis siis, kui vaatasime Facebooki gruppi Maardu Emakesed. Märkasime, et emakestele meeldib
jagada kasulikke näpunäiteid, kulutades
selleks palju aega suhtlemiseks sotsiaalvõrgustikes. Aga mis võib olla veel parem
kui elus suhtlus, kui teavet vahetatakse
läbi reaalsete kohtumiste? Veelgi parem,
kui küsimustele vastavad eksperdid. Selleks, et emasid sotsiaalvõrgustikest välja
tõmmata, lõimegi Maardu emade klubi
Emade Linn.
Nimi. Nime Emade Linn mõtlesime me
oma klubile välja koos. See peegeldab
tõelist linnapilti: vaadake, kui palju on
meie linnas lastega jalutavaid emasid –
tõeline emade linn.
Meie eesmärgid. Me kavatseme pühendada oma vaba aja sündmuste korraldamisele, mis oleksid kasulikud ja huvitavad nii meie emadele kui ka kõikidele
nende pereliikmetele. Projekti eesmärk
on suhtlemine, kogemuste vahetamine
mitmesugustes küsimustes (näiteks laste kasvatamine, korralik toitumine jne),
perede kaasamine aktiivsesse puhkusesse ja heategevusprojektidesse, töötubades erinevate oskuste omandamine jne.
Teisisõnu on eesmärgiks kasulik ja elav
suhtlemine.

Esimene üritus. 17. detsembril toimus
meie esimene üritus, mille läbiviimiseks
kutsusime kohale toitumisnõustaja Julia Kozlovi. Ees on rikkaliku toidulauaga
peod ja seetõttu oli meie arvates esimese kohtumise jaoks kõige aktuaalsemaks
teemaks õige toitumine. Meie idee oli
edukas. Meil on hea meel, et see kohtumine oli teile kasulik.
Lähiaja plaanid. Jaanuarikuusse kavandame sündmust, kuhu kutsume kõiki
Maardu peresid. Me tahaksime, et tuleksid igas vanuses inimesed, kaasa arvatud
vanavanemad. Hakkame tervete peredega meisterdama lindudele pesakaste
ja pärast riputame me need koos meie
linna.
Kuidas meid leida. Teil on mitu võimalust:
* jälgige meie uudiseid ja sündmusi lehel: www.facebook.com/emadelinn;
* kes ei saa Facebooki kasutada, võib
võtta ühendust klubiga Hõbedane Vanus;
* ootame ka teie küsimusi ja ettepanekuid e-posti aadressile: emadelinn@
gmail.com.
Meie klubi on vaid paar nädalat vana,
kuid grupis on juba umbes 200 inimest,
sealhulgas meie linna emad ja isad. Liituge ka teie, emad ja isad, vanaemad ja
vanaisad. Kuigi meie klubi nime võtmefiguuriks on ema, on meie projekt perekondlik. Registreeruge aktiivselt ja võtke
meie üritustest osa.

SOTSIAALVÕRGISTIKE KALEIDOSKOOP
13.12.2018 Täna toimus Maardu Vaba
Aja Keskuses Kunstide Kooli sümfoniettorkestri ja õpilaste jõulukontsert. Külalisesinejaks Voldemar Kuslap, orkestri
dirigent - Jüri Schleifman. Andekad noored muusikud koos legendaarse lauljaga
kinkisid kuulajatele meeldejääva muusikalise elamuse.
#Maardusnäeme
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13.12.2018 Kunstipäev Maardu Linnaraamatukogus oli põnevaid üllatusi
täis. Lasteaia Rõõmu põnnid meisterdasid koos ilusa lumise jõulukaarti ning
kohtusid ka Jõuluvanaga, kes tuli lastele
külla. Mõistatused, laulud, muinasjutud
ja laste naer – saame kindlalt öelda, et
kunstipäev õnnestus täiega!
#raamatukogusonsoe
#majakuselavadteadmised

15.12.2018 Kui hinges on soe ja kõrval
on vahvad inimesed, siis pole oluline kui
külm on väljas. Maardu päkapikud tulid
täna hommikul jõulukäimisele. Raja lõpus ootas kõiki lõke, lõbusad konkursid,
maitsvad kostitused ja lõkkel valmistatud kuum tee
#koosonmõnusolla
#päkapikkudelinn

