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Häid tavu peetakse vahel liiga nõrgaks relvaks paharettide vastu, aga just käitumises tasub kokku 
leppida, kui juriidilised käsud-keelud tunduks liiga suure uuendusena, või hoopis ülepingutamise-
na olukorras, kus saaks katsetada üksteise usaldamist. Valestikäitujad jagunevad enamasti kaheks: 
ühed teevad seda hoolimatusest, teised teadmatusest. Tallinnas jagub mõlemaid ja kui tava aitab 

kogenematuil linna paremini valitseda, on kokkuleppest juba kasu. Jõhkarditele, kes käitumisnorme 
millekski ei pea, tuleb aga tava lihtsalt pidevalt ja avalikult meelde tuletada ja küll vaikselt muutub 

ka käitumine, või on aeg moraalse hukkamõistu asemel karistuste sisseseadmiseks,  
sest teadmatuse taha ei saa enam peituda.

Alari Rammo 
vabaühenduste liit EMSL

Teatavasti toimusid hiljuti kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, mille käigus uuendas või  
sai hulk tublisid inimesi oma kaaslinlastelt mandaadi esindada neid linnavolikogus. Lähtudes vali-

mistel saadud mandaadist ongi linnavolikogu tegutsenud ning kavatseb seda teha ka edaspidi.

Õnneks ei pea me häbenema Tallinna linnaasutuste koostöö pärast vabakonna mitmesuguste esindus- 
vormidega, sest see on nii ajalises kui ruumilises mõõtmes hõlmavam kui nt üleriigilisel tasandil  
– alanud kaugelt enne nn jääkeldri või rahvakogu protsessi ning ülalt ohjamata. Isegi linnavolikogu 
 komisjonide ja halduskogude tegevusse on olnud ja on ka nüüd kaasatud valimisliitude vts vaba- 

ühenduste esindajad. Linnavõimu poolt vaadates saab üksnes tervitada niisuguse koostöö jätkumist.

Linnavolikogu toimimisloogika, pädevuse ja tegevuse reglementeeritus (seaduste, Tallinna 
põhimääruse jpt dokumentidega) asetab koostöö formaalsesse raami, mille üheks kujundajaks on 

ka vabaühenduste paljusus ja neist iga konkreetse representatiivsus.

Edu soovides, Toomas Vitsut 
Tallinna linnavolikogu esimees

ÜKS KÜSIMUS 
 

Saatsime vabakonna ja linna esindajatele ühe küsimuse:  
„Miks on koostöö hea tava oluline?“.  

Allpool U toimetusele saabunud vastused.

Tänapäeva infoühiskonna ja vaba demokraatia eelis on, et igaüks saab end suhteliselt lihtsalt  
kurssi viia ühiskonnakorralduses toimuvaga. Kohaliku tasandi elukorralduses on iseenesestmõistetav, 
et areng toimub ühelt poolt elanike initsiatiivil, teisalt linnavalitsuse spetsialistide toel. Paljudes küsi-
mustes on elanikud suurimad spetsialistid – oleks vastutustundetu jätta see potentsiaal linna arengu 
huvides kasutamata. Pidades silmas, et kodanikuühiskond töötab paljuski õhinapõhiselt, on oluline, 
et luuakse raamistik, mis tagab süsteemi pideva avatuse – kodanikud saavad sisupõhiselt vastavalt 
teemale, mis huvitab, liituda ja probleemi lahenedes taas kõrvale astuda, ja uute teemade kerkides 
lasta protsessi juurde teisi, keda antud teema puudutab, ilma et struktuur laguneks või muutuks. 

Hea kostöö tava ongi see vajalik raamistik.

Yoko Alender
Tallinna Linnavolikogu IRL fraktsiooni aseesimees


