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tasuta

Kristiine saab arengukava

Abilinnapea Olga Sõtniku sõnul valmis ehitusprojekt Nõmme
tee rekonstrueerimiseks juba eelmisel aastal. "Kuna olemasolev tänav on täielikult amortiseerunud ning kogu ulatuses
puuduvad kõnniteed ja korralikud tehnovõrgud, püüame
töödega võimalikult kiiresti alustada," ütles Sõtnik. Nõmme
tee ehitatakse 1+1 rajalisena, rajatakse kõnni- ja kergliiklusteed, uuendatakse tänavavalgustus, olulisematele ristmikele
paigaldatakse foorid, rajatakse uued vee-, kanalisatsiooni- ja
drenaaitorustikud, sidekanalisatsioon ning elektrivõrk.
Nõmme tee rekonstrueerimine Kotka tänavast Tammsaare
teeni on suhteliselt töömahukas protsess. "Käesoleval aastal
alustame Nõmme tee rekonstrueerimist Kotka tänava
poolsest otsast. Kui suure osa Nõmme teest me suudame
selle aasta eelarve piirides remontida, selgub peale Tallinna
Kommunaalameti poolt läbiviidud riigihanget," selgitas
Sõtnik.

Kristiine tunnustas oma tegusamaid
korteriühistuid
10. jaanuaril tunnustati Kristiine tegusamaid korteriühistuid.
Parimatele korteriühistutele kinkis Kristiine linnaosa vanem
Mihhail Korb Kristiine Linnaosa Valitsuse poolt seinaplaadi
ja ehituspoe kinkekaardid. Sel aastal tunnustati tegusamaid
KÜsid Kristiines kolmandat korda.
"Kristiine Linnaosa Valitsus püüab jõudumööda tunnustada
kõiki oma valdkonna tublimaid tegijaid, " ütles Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb. "Rahaline toetus on ka oluline,
aga tihtipeale meeles pidamine ja tunnustus on just
edasiviivaks jõuks, andes tööks olulise motivatsiooni," lisas
linnaosavanem.
Kristiine tegusamateks korteriühistuteks osutusid KÜ
Elektroni 4, KÜ Tuisu 2a ja KÜ Ööbiku 2a. Linnaosa
valitsuse poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad
linnaosa arhitekt, maakorraldaja, haljastuse vanemspetsialist
ja linnamajanduse osakonna spetsialistid hindasid KÜde
puhul majade välisfassaadi, korras sisehoove, piirdeaedade
olukorda ja üldilmet.
Kokku tegutseb Kristiines 238 korteriühistut.

Kristiines on
vähenenud
kuritegevus
lk 2

Arengukava koostanud Konsultatsiooni- ja Koolituskeskuse Geomedia projektijuhi Rivo Noorkõivu (taga vasakul)
ja linnaosa vanema Mihhail Korbi jutt pani halduskogu liikmed arengukavasse süvenema.
16. jaanuari Kristiine linnaosa halduskogu istungil
tutvustati osavõtjatele "Kristiine linnaosa arengukava
2007-2010."
Sissejuhatavas sõnavõtus selgitas linnaosa vanem Mihhail
Korb arengukava koostamise
ettevõtmiseni viinud põhjuseid. Ennekõike oli selleks
soov kavandada olemasolevate
õigusaktide ja tegevusprogrammide raames võimalikke
arengusuundi lähiaastate projektidele ja linnaelanike vajaduste väljaselgitamiseks.
Arengukava koostanud Konsultatsiooni- ja Koolituskeskuse Geomedia projektijuht
Rivo Noorkõiv tutvustas arengukava põhiteemasid ja rõhuasetusi ning vastas halduskogu liikmete küsimustele.
Osavõtjate küsimused keskendusid Kristiine linnaosa

Kristiine uudised
lk 3, 4-5

probleemidele. Arengukava
koostaja viitas vajadusele
arvestada ka ümbritsevate linnaosade arengutega, mistõttu ei
piirdunud nelja moodustatud
töörühma analüüs ainult
Kristiinega.
Halduskogu otsustas võtta
teadmiseks linnaosavanema
Mihhail Korbi ja projektijuhi
Rivo Noorkõivu ettekanded
ning lugeda "Kristiine linnaosa
arengukava 2007-2010" dokumentide tutvustamine esitatud
arengukava esimeseks lugemiseks. Muudatusettepanekute
esitamise tähtajaks halduskogu
liikmetele arengukava parandamiseks või täiendamiseks
määrati 5. veebruar. "Kristiine
linnaosa arengukava 20072010" teine lugemine määrati
20. veebruarile 2007.
Halduskogu teine päevakorra
punkt oli Räägu 19 kinnistu

detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine. Kuulati ära projekti autori arhitekt Milvi
Vainiku ettekanne, tutvuti esitatud dokumentide ja plaanidega ning otsustati nõustuda
Räägu 19 kinnistu detailplaneeringu eskiisi lahedusega.

Linnaosa elanikel on
võimalus teha
ettepanekuid
avalikul arutelul,
mis toimub

Kolmas punkt oli Tulika 36 ja
38 kinnistute detailplaneeringu
kooskõlastamine. Pärast projekteerimisfirma Casa Projekt
OÜ projektijuhi Sirje Elme
ettekannet ja tutvumist esitatud
materjalidega ning võttes aluseks linnaehituse ja -kujunduse
komisjoni seisukoha ja halduskogu liikmete arvamuse,
otsusti nõustuda Kristiine linnaosas Tulika 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu lahendusega.

Kristiine Linnaosa
Valisuses
Tulika 33b,
II korruse saalis,
ruumis 206
või saata samaks
ajaks oma ettepanekud
elektrooniliselt
aadressil:

4 -5
L o e v e e l lk

Noortekeskuse
tegemised ja
järgmise kuu kava
lk 6

6. veebruaril
kell 18.00

aleksander.raide@tallinnlv.ee
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ARVAMUS
Linnaosavanema veerg

Igale perele oma
kodu

Küsimused on, vastuseid pole

Mihhail Korb
Kristiine linnaosa vanem

Vaatamata Eesti jõudsale majan-

duskasvule ja inimeste rahulolu
tõusule leidub siiski kitsaskohti, mis
ootavad oma lahendusjärge. Ja
kuigi meie keskmine palk Tallinnas
on tõusnud umbes 8500 kroonini, ei
ole see lahendanud paljude
inimeste probleeme sobiva
elamispinna leidmisel. Oma igapäevatöös omavalitsuses puutun ikka ja jälle kokku inimestega, kes
põhiliselt pöörduvad meie poole sooviga saada soodsamalt
elamispinda: politseitöötajad, sundüürnikud, noored pered,
üksikud vanemad, eakad ja ka noored, kes tahaksid hakata iseseisvat elu elama.

Kui vaadata tänast kinnisvaraturgu, siis olukord keskmise palga
teenijale on rohkem kui trööstitu. Nii kummaline kui see ka pole,
siis Eestis on kinnisvara tunduvalt kallim kui näiteks Soomes.
Soomlase keskmine palk on 2700 eurot kuus, mis Eesti kroonides on 40 000 ja natuke peale, eestlase keskmine palk
Tallinnas on umbes 8500 krooni kuus. Statistika Keskbüroo
andmetel oli möödunud aastal kinnisvara keskmine hind Soomes
1800 eurot ehk siis 28 260 krooni ruutmeetri kohta. Eestis on
elamispinna ruutmeetri hind 17 000-20 000 krooni. Lihtne arvutus
näitab, et Eesti inimene peab ikka kõvasti püksirihma koomale
tõmbama, et endale kodu saada.
Teine võimalus Eesti ja Soome kinnisvaraturu juures on saada

endale munitsipaalpind. Näiteks Helsingis moodustavad ligi 40 %
kinnisvarast munitsipaalpinnad. Eestis kuulub avalikule sektorile
kõigest 4 % elamufondist. Selge on see, et see ei kata tegelikku
nõudlust. Tallinna linn on juba alustanud munitsipaalkorterite ehitamise programmiga. 18. aprillil 2002. aastal kehtestas Tallinna
Linnavolikogu elamuehitusprogrammi "5000 eluaset Tallinnasse",
millega leevendatakse sundüürnike eluasemeprobleeme.
Möödunud aastal kulus elamuehituseks 68 miljonit ja valmis 189
korterit. Algatati detailplaneering Loopealse asumisse 676 korteri
ehitamiseks. Aastast 2000 on Tallinnas valminud 23 munitsipaalelamut.

Julgen väita, et Eestis on välja arenemata stabiilne kinnis-

varaturg. Ebanormaalne on olukord, kus Tallinna keskmist palka
teeniv inimene ei saa soetada endale kodu, sest ta ei ole tänaste
laenutingimuste ja hindade juures maksevõimeline. Meie politsei,
päästetöötajad, meditsiiniõed, lasteaiakasvatajad, sotsiaaltöötajad, poemüüjad, õpetajad jt.  enamik neist ei saagi Tallinna
keskmist palka kätte, aga elama peab. Samas on loogiline, et
keskmine palk võimaldaks ka keskmist äraelamist. Paraku täna
pole see võimalik. Siin peab riik appi tulema ja leidma täiendavad vahendid, mis leevendaks tekkinud olukorda. Üks võimalus on ehitada elamispindu, munitsipaalkortereid nendele, kellel puudub võimalus soetada "oma kodu". Tallinna linn koostöös
erasektoriga on selles suunas astunud esimesed sammud.
Käimas on mitmed projektid, mis võimaldavad soodsa hinnaga
soetada sundüürnikel ja noortel peredel oma kodu.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel on
välja töötatud ja Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks saadetud uus
eluasemevaldkonna arengukava aastateks 20072013. Arengukava peamine eesmärk on tagada Eesti elanikele eluaseme
kättesaadavus. Muidugi see eeldab eluasemefondi loomist, mis
on jätkusuutlik ja tagab tasakaalustatud arengu. Arengukavas
pööratakse erilist tähelepanu eluaseme omandamise küsimustele, munitsipaalkorterite arvu suurendamisele ja korterelamute
seisukorra parandamisele. Kui arenenud majandusega heaoluriikides on eluasemefondi taastuvvajadus neli protsenti, siis
Eestis küündib see vaevu ühe protsendini aastas.
Pean õigeks, et ka riik paneks siin "oma õla alla". Olen arva-

musel, et tuleks välja töötada riiklik programm, kus oleks ära
määratletud, kuidas ja mis tingimustel oleks võimalik saada
endale soodsamate tingimustega elamispind. Tallinna linn on
alustanud munitsipaalkorterite rajamist ja jätkab seda ka sel
aastal, kuid selge on see, et omavalitsus ei suuda üksi lahendada riiklikke probleeme.

Väljaandja: Kristiine linnaosa valitsus
Kirjastaja: Veebimees OÜ
Aadress: Tulika 33b, 10615 Tallinn,
Tiraazh: 16 000

e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7109
http://www.tallinn.ee/est/g1075/
Järgmine leht ilmub 23. veebruaril
Kojukande probleemidest teatada
kristiineleht@tallinnlv.ee
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Dr Viktor Vassiljev
Haabersti linnaosa
vanem
Räägitakse "esimesest" ja "teisest" Eestist, kolmandast ei
räägita. Kui esimene Eesti supleb rikkuses, ostab kokku kinnisvara ja reisib maailmas
ringi, siis teine vireleb vaesuses, elab üüripinnal ja veedab
puhkuse lisateenistust otsides.
Aga keskklassi  kolmandat
Eestit  selle klassikalises mõistes pole meil veel tekkinud.
Keskklassi peaksid iseloomustama ühiskonnas piisavaks

peetav elustandard, püsiv kindlusetunne ja võime kindlustada
oma laste tulevik. Elanikkonna
kihistumine varalise kriteeriumi järgi kaheks äärmuslikuks
grupiks  rikasteks ja vaesteks
 tekitab tohutu sotsiaalse lõhe.
Keskklassi põhiline tunnus ei
ole mitte varaline tase, vaid
kestvalt garanteeritud elustandard. Selleks on vajalik tugev
sotsiaalvõrgustik. Mis tähendab seadusandlikke ja majanduslikke meetmeid, mis ei lase
kellelgi eluraskuste tekkimisel
langeda alla sellise elatustaseme, mis on ühiskonnas üldiselt aktsepteeritav.
Selline võrgustik on meil üsna
algeline. Töötuskindlustusega
on alles alustatud. Ravikindlustus ei kata tegelikke ravikulusid. Igal aastal põgeneb välismaale keskmiselt 100 arsti.
Juba täna on probleeme arstiabi kättesaadavusega, tulevikus võivad need süveneda.
Rahvapension on häbiväärselt
väike. Lisapensionikindlustused on toiminud alles mõned

aastad, neisse pole midagi
märkimisväärset kogunenud.
Enamik Eesti hooldekodudest
ei kindlusta inimväärset elukvaliteeti. See tähendab, et kui
juhtub õnnetus, jääb keegi raskelt haigeks või kaotab töökoha, siis ei suuda sotsiaalvõrgustik kindlustada endisega
võrreldavat elutaset. Seda
mõistab igaüks meist ja see ei
tee kellegi tuju paremaks.
Nii tervishoiu kui hoolekande
kulud kaetakse palgasaajate
sotsiaalmaksust. Solidaarsuse
põhimõttel  enamuse makse
maksavad noored, terved ja
suurepalgalised, aga tarbivad
vanad, haiged ja väikesepalgalised. Ühiskonna vananedes
vanade ja haigete hulk paratamatult suureneb, seega süveneb ka
sotsiaalvaldkonna rahaline kriis.
Mõne seaduse ümbertegemisega olukorda ei lahenda. Peab
toimuma selline majandustõus,
mis kindlustaks palgatõusu Euroopa tasemele. See võtab aega.
Teine võimalus on ära oodata
Euroopa Liidu sekkumine.

Igale Euroopa kodanikule tuleb
tagada nii tervishoiu- kui
hoolekandeteenused igas EL
riigis samadel alustel, samal
tasemel, sama kvaliteediga.
Kui sakslane tarbib Eestis tervishoiuteenust, siis peab saama
ka eestlane Saksamaal samasugust teenust tarbida. Järelikult
tuleb harmoniseerida nii tervishoiu- kui hoolekandevõrk,
seda nii teenuste kättesaadavuselt, kvaliteedilt kui rahaliselt kattelt. Et eestlasel oleks
sama kindlustuskate kui ükskõik millisel teisel EL elanikul,
tuleb meie majandus integreerida EL omaga. Paraku peab
ühtne majandus-, tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekandesüsteem
tegutsema ühtsetel õiguslikel
alustel. Seega tekib küsimus
seadusandliku kogu otsustusõigustest ja omariiklusest üldse.
Kas sellist Eestit me tahtsime?
Paljukest seda võimalust ongi
rahval oma arvamust avaldada.
Kord nelja aasta tagant, valimiste ajal. Ärge jätke võimalust kasutamata!

Kallid kristiinekad: meil on vähenenud kuritegevus
Uus aasta on alanud ja õige hetk on heita pilk möödunud
aastale. Etteruttavalt võin öelda, et nii positiivset aastat ei
ole registreeritud kuritegude arvu poolest 21. sajandil
Kristiine linnaosas veel olnud.
sime ligi pooled ehk 47%
kuritegudest. Eriti oluline on
avastamise struktuuri muutumine ehk aina rohkem avastame just selliseid kuritegusid,
mis on oma loomult üliohtlikud ja häirivad enim kristiinekate rahulolu ja turvalisusetunnet. Loomulikult ei ole
see kõik ainult politsei töö vili.
Väga suure panuse meie
heade töötulemuste saavutamiseks on andnud kogukond
ehk Teie  kristiinekad. Mõtlen
siinjuures eelkõige inimeste
Kristian Jaani
suurenenud rolli kaitsta oma
Lõuna
vara ning teavitada erinevatest
politseiosakonna juht
õigusrikkumistest ja probleemidest koheselt politseid
Kristiine linnaosas registreeri- või muid õiguskorda kaitsvaid
tud kuriteod langesid üle 350 instantse, kes saavad operafakti ehk kokku registreeriti tiivselt reageerida. Tahan täna1617 kuritegu so ligi 50 kuri- da ka Kristiine Linnaosa
tegu 1000 elaniku kohta.
Valitsust ja teisi Lõuna politVõrdluseks, et 2005. a. oli see seiosakonna koostööpartnenumber üle 15 võrra enam. reid, kelle panus on lihtsusAntud arvutuse juures tuleb tanud meie tööd veelgi. Koos
meeles pidada muidugi seda, et oleme saavutanud selle, et
märkimisväärne osa Kristiine Kristiine on turvaline linnaosa.
linnaosa kuritegudest pannakse Meeldetuletamist väärib kindtoime Kristiine Keskuses (var- lasti see, et alates 2005. aastast
gused kauplustest, taskuvar- on Kristiine Linnaosa Valitgused, vargused autodest), suse ja Lõuna politseiosakonna
kuid need ei ole üldjuhul seo- vahel sõlmitud Ühise teguttud Kristiine elanikega, küll semise leping, kusjuures koosaga mõjutab kuritegevuse sta- töösse on kaasatud ka AS Falck
tistikat. Oluliselt on langenud Eesti, Munitsipaalpolitsei ning
nii varguste arv üldiselt (-274) MTÜ Eesti Naabrivalve.
kui ka vargused eluruumist Koostöö on olnud väga efek(-31), kuid tõusnud on pisut tiivne ning üheskoos oleme
vargused autodest (+18). Lan- suutnud lahendada mitmeid
genud on vägivallaga seotud turvalisusega ja õiguskorraga
kuriteod ning erilist heameelt seotud probleeme.
teeb, et toimepandud rööviSamuti on väga tihe koostöö
miste arv on langenud 12 võrra Lõuna politseiosakonnal ka
ehk kokku pandi linnaosas Kristiine Keskusega ning ühestoime 27 röövi, millest oma- koos oleme aastate jooksul
korda avastasime 19 ehk 70%. leidnud mitmeid koostööKõikidest vargustest suutsime vorme, kuidas ennetada tüüpiavastada ligi 35%. Kogu kuri- lisi kaubanduskeskustes toimetegevusest Kristiines avasta- pandavaid õigusrikkumisi.

Näiteks on tänase päevani
keskuses üleval koostöös valminud ennetava sisuga plakatid.
Murettekitavaks probleemiks
võib Kristiines pidada ehk ainult autodest varguste suurt
hulka, kusjuures suur osa neist
pannakse jätkuvalt toime piirkonnas, mis jääb kolmnurka,
mida piiravad Paldiski mnt,
Endla tänav ning Tehnika tänav
ning piirkonnas, mis jääb
Koskla, Kotka, Vindi ja Nõmme tee kanti. Enamus vargusi
autodest pannakse toime majade juures, mis jäävad suuremate teede lähedusse ehk päris
rajooni sisse tavaliselt
ei
minda, kuigi välistada seda
täiel määral ei saa. Sellest võib
järeldada, et paljud vargad sõidavad kohale oma sõiduvahendiga muudest linnaosadest,
pargivad oma auto tee äärde,
misjärel sooritavad mitu autost
vargust sõiduteega piirnevate
majade juurest. Vargused pannakse toime enamjaolt ajavahemikus 04.00-05.00. On olnud juhtumeid, kus varastatud
esemed peidetakse kuhugi sissemurtud auto lähedusse ning
neile tullakse järele alles hommikul või päeval  see vähendab riski varastatud esemetega öisel ajal vahele jääda.
Oleme linnaosa politseipatrulli paigutanud piirkonda
vastavalt kriminogeensele olukorrale ehk patrull viibib väljakutsetest vabal ajal just seal,
kus on kõige suurem tõenäosus, et pannakse toime mõni
kuritegu. Samas tuleb siin
arvestada, et patrulli tööajast
kulub erinevate väljakutsete
teenindamiseks ligi 70%. Seda
olulisemad on kõikvõimalikud
ennetavad meetmed analoogsete kuritegude ärahoidmiseks ja just siin aitab väga
palju inimeste endi tegevus.
Soovitan teavitada politseid
kõikidest kahtlusi tekitavatest

isikutest/autodest, aga pöörata
tähelepanu ka autode signalisatsioonide töötamisele jne.
Kindlasti tuleks autost lahkudes
kaasa võtta kõik see, mis võiks
huvi pakkuda ka vargale.
Üheks Kristiine linnaosa eripäraks on kindlasti ka eramajad ja tuletan meelde, et majaomanikud, kes soojade ilmade
tulekul väga agaralt hakkavad
korrastama oma hoove ja eramuid, tuues selleks puhuks
välja kõik oma aiatöövahendid
ja -tarbed, peaksid arvestama,
et ka neid ei tohiks jätta järelvalveta ja see, et maja ümbritseb aed, ei tähenda veel, et
varas tulla ei saaks. Teine asi,
mida majaomanikud kipuvad
unustama, on lahtised aknad,
eeldades, et hoovi ei julge
keegi tulla. Samuti jäetakse
lahti uksed, mil ise toimetatakse tagahoovis ja sel ajal on
vargad väga kiired tegutsema,
ilma et Te midagi märkaks.
Sel aastal jätkame kindlasti
samade prioriteetidega ehk
väga oluline roll on koostöö
elanikega ning nende osa kuriteoennetuses.
Oluline on narkokuritegevusega ja alaealistega seonduv
ennetustöö, seda nii kuritegude
toimepanijate kui ka kuriteos
kannatanute osas. Kindlasti
teeme sihipärast tööd vägivallaga seotud tänavakuritegevuse
ennetamiseks ja avastamiseks,
olgu siis tegemist röövimistega
või perevägivallaga. Näen kasvavat rolli ka kodanikel, kes
väga lihtsate vahenditega, nagu
tähelepanelikkus, võivad kuritegusid ära hoida.
Samuti peame üle saama ükskõiksustundest kõige selle suhtes, mis otseselt meid ei puuduta. Peame üksteisest hoolima.
Soovin Teile turvalist ja paljude kordaminekutega aastat
ning loodan jätkuvale heale
koostööle!
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Noored ei ole ainult meie tulevik,
vaid tänane päev!

Jüri Ratas
Tallinna linnapea
Oma silm on kuningas!
Just nii ma mõtlengi. Väljend
"noored on meie tulevik" on
küll ilus, kuid panustamist nendesse peame alustama täna.
Alustada tuleb aga algusest.
Vanematest, sündivusest, lasteaiast, koolist. Asudes praegusele ametikohale seadsin oma
tegevuse üheks aluseks targa ja
iidse vanasõna - oma silm on
kuningas. Selle all ma mõistan
seda, et linnapea peab teadma,
missugune on olukord linna
varjupaikades, öömajades, parkides, teedel, lasteaedades ja
koolides. Just neist kahest viimasest ma soovingi teiega
mõtteid vahetada.
Mitmes lasteaias on mulle öeldud, et palgad on väikesed,
lasteaedade olukord on halb ja
mida linn on nende küsimuste
lahendamiseks ette võtnud.
Tunnistan, tegemist on aktuaalse ja õigustatud küsimusega.
Mulle tundus, et mõnegi küsija
arvates olen külastanud ainult
mõningaid lasteaedu. Vastuküsimusele, et mis te arvate,
mitmendas lasteaias ma olen,
vastati - viiendas või kümnendas. Isiklikult olen kohal käinud kõigis Tallinna linna
lasteaedades (kokku on neid
koos lasteaed-algkooliga 130)
ja seetõttu olen üsnagi hästi
kursis nende olukorra ning tõstatatud küsimustega, millele ka
annan siin kirjutises vastuse.
Eelmisel ja sellel aastal olen
külastanud ka 46 Tallinna kooli

(kokku on 11 põhikooli ja 54
gümnaasiumi), tutvunud nende olukorraga ning alati esitanud küsimuse, et mis on teie
kooli või lasteaia kolm suuremat probleemi?
Pean otsest ja avatud suhtlust
väga vajalikuks, sest nii on
infovahetusena lihtsam ning
probleeme parem tunnetada ja
neile lahendusi leida. Külastades meie linna lasteaedu ja
koole on hea tõdeda, et nendes
asutustes töötavad inimesed ei
tee seda tööd kindlasti ainult
palga pärast. Olen tunnetanud
töötajate siirast sära silmades,
õpetajate panust ja hoolivust
lastesse. Meie lasteaedade ja
koolide söögitädid, õpetajad,
töömehed, koristajad ja juhid
on enamuses uskumatult tublid
ja positiivse ellusuhtumisega.
Selle eest suur kummardus
neile. Rääkides palgast, siis ei
tohiks see olla selline, mis ei
taga inimesele normaalset elatustaset. Ma toetan kindlasti
haridustöötajate palgatõusu
ettepanekuid. Selle aasta
Tallinna eelarves on pedagoogide palgatõusuks ette nähtud 18%. Tänan kõiki, kes selle
palgatõusu jaksasid ära oodata
ja on tänaseni oma valitud
ametile laste kasvatamisel ja
õpetamisel truuks jäänud.
Üheks väga teravaks küsimuseks on ka abipersonali palga
küsimus. Oleme selle aasta
eelarves ette näinud vahendeid
alampalga tõusuks 12,2 miljonit krooni, mis tähendab
seda, et haridusasutused ei pea
alampalga tõusu maksma pearahast, vaid selle tagab neile
linna poolt eraldi finantseering.
Lasteaedade ja koolide
remont
Käesoleva aasta linnaeelarve
on pealkirjastatud "Tallinn
hoolib". Tänavuses eelarves on
väga suurt rõhku pandud just
koolide ja lasteaedade kordategemisele. Toon mõningaid
näiteid. Investeerime Tallinna
linna lasteaedadesse ca 170
miljonit krooni, mis on pea
sama palju, kui neljal eelneval
aastal kokku. Sellele summale
lisandub veel 9 miljonit krooni,

KÜSIMUS

Kas oleks võimalik teha korda Räägu tänava, Sõpruse pst ja
Nõmme tee vaheline lõik?
Kuival aastaajal on siin hingemattev tolm ja praegusel aastaajal pori lainetab!
Lugupidamisega,
Eda Roots
Räägu tn 35A

VASTUS

Käesoleval ajal toimuvad Räägu tänaval, lõigul LeheSõpruse pst, intensiivsed ehitustööd. Lehe ja Räägu nurgale rajatakse kahte korterelamut ning Sõpruse pst ja
Räägu nurgale ehitatakse büroohoonet. Seoses ehitustegevusega kaasnevate transporditöödega on Räägu tänav
käesoleval aastaajal porine ning suvel, kuival ajal, tolmune.
Mõistame Teie muret, kuid paraku tuleb piirkonna elanikel
ajutised ebamugavused üle elada. Kristiine Linnaosa
Valitsusel on kinnistute omaniku OÜ Woody garantiikiri, et

mis panustatakse lasteaedade
hooviala
asfaldi
korrastamiseks. Loome juurde 23 uut
lasteaiarühma ja ehitusse läheb
(Nõmmel, Kesklinnas ja
Pirital) kolm uut lasteaeda,
millest üks ka sel aastal valmis
saab. Lisaks nendele kolmele
alustame kahe uue lasteaia projekteerimisega. Mõni kuu tagasi kiideti linnavalitsuses heaks
programm "Lasteaiakoht igale
lapsele", mis peab lahendama
ära lasteaiakohtade defitsiidi.
Tallinna koolid ja koolipere
õpikeskkond vajab paremaid
tingimusi, mille saabumist ei
saa oodata järgmised kümmeviisteist aastat. Olen otsustanud, et hakkame koostöös
erasektoriga pealinna koolimajasid korda tegema kiirendatud
korras, arvestades loomulikult
kvaliteedi nõudeid. Esimese
kümne kooli (sealhulgas Nõmme Gümnaasiumi) lepingud on
saanud heakskiidu ja lähema
kahe aasta jooksul peaksid
saama need hooned täieliku
remondi. Pean sellist kompleksset lähenemist õigeks. Selle alternatiiviks on variant, kus
linn investeerib ise nendesse
koolimajadesse. Sel juhul läheb koolide remondiks vähemalt viisteist aastat. Meie
lapsed väärivad ja vajavad korralikku õpikeskkonda juba
täna. Selle aasta üheks eesmärgiks koolihoonete puhul on
see, et ühelgi Tallinna koolil ei
oleks enam vanu, tuult läbilaskvaid aknaid. Aasta lõpuks
saavad vahetatud kõikidel koolidel vanad aknad.
Mõnedest mõtetest ja
algatustest
Varsti on meie riigi sünnipäev.
Sünnipäevad on argipäevadest
mõnevõrra pidulikumad.
Tallinna koole ja lasteaedu
külastades tekkis mul mõte, et
kinkida kõigile neile Tallinna
linna lipp. Kolme sinise ja
kolme valge triibuga lipp on
Tallinna üks sümbolitest ja see
peab olema pealinna haridusasutuses alati väärikal kohal.
Minu arvates näitab lipu austamine head tahet, väärikust ning
hoolivust oma linnast ja ini-

mestest. Möödunud aasta
1. septembriks kinkisime kõikidele Tallinna koolidele Eesti
hümni sõnad raamituna tammepuust raami. Usun, et selleks Vabariigi sünnipäevaks on
need sõnad enamusel lastel
peas ja nad on valmis hümni
alati kaasa laulma.
Lasteaia või kooli lõpetamine
on ühe väga tähtsa eluetapi
lõpp ning millegi uue algus.
2006. aasta veebruaris tulin
välja ettepanekuga, et koolide
ja lasteaedade lõpetajad istutaksid puu, mis jääks meenutama neid toredaid aastaid ja
kujuneks kohaks, kus koos
oma klassi või rühmaga käia ja
mälestusi meenutada. See algatus leidis lastelt, vanematelt ja
õpetajatelt väga sooja vastuvõtu. Ka sellel aastal soovime me
seda tegevust jätkata ja juba on
koolidele ka kirjad saadetud, et
nad teataksid, millist puud nad
sel kevadel istutada soovivad.
Natuke ka mälupulkadest
Sügisel lõi ajakirjandus laineid
abiturientidele kingitavate mälupulkade pärast. Kui Tallinn
selle seisukohaga välja tuli, siis
meie siiras soov ja tahe oli
aidata ning meeles pidada abituriente, kellel seisab ees elu
üks raskeim aasta ja valik,
mida teha edasi peale kooli.
Kindlasti jätkame seda joont ka
sellel aastal.
Koostöö
Ma pean ütlema, et Tallinna
koolilastest on mulle väga
palju kasu olnud. Küsite miks?
Igal reedel käivad koolide
gümnasistid linnavalitsuse majas ekskursioonidel. Ekskursiooni lõpus saavad nad külastada ka linnapea kabinetti. Kui
ma nendega juttu olen rääkinud
ja aknast välja olen vaadanud
ning küsinud, et mis teid kõige
rohkem selles vaates häirib,
siis väga suur enamus on vastanud, et autod Vabaduse väljakul. Ka mina olen sama meelt
ja sellepärast ma seisangi selle
eest, et autod väljakult maa alla
viia, et inimestel oleks maa
peal mõnusam, ohutum ja
rohkem ruumi.

pärast ehitustegevuse lõpetamist tagab firma Räägu
tänaval sõidutee ja tehnovõrkude väljaehitamise.
Meile teadaolevalt alustab Merko Ehituse AS juba mais
Räägu tänava rekonstrueerimist. Tänav saab korraliku
asfaltkatte, lahendatakse sademeveteprobleemid,
rajatakse kõnniteed ja haljastus. Plaanide kohaselt peab
suve lõpuks kõik valmis olema.
Toomas Häidkind, Linnamajanduse osakond,
juhtivspetsialist

Kus asub Kristiine linnaosa jäätmejaam?

Juba teist aastat töötab Kristiine linnaosas jäätmejaam, aadressil
Artelli 15, AS Cleanaway territooriumil. Jäätmejaam on koht,
kuhu on võimalik ära anda sorteeritud jäätmeid. Selgituseks: kui
me midagi kasutame või toodame, jääb sageli midagi üle - need
ongi jäätmed. On olemas puidujäätmed, metallijäätmed jne.
Jäätmetel on see hea omadus, et neid on enamasti võimalik
taaskasutusele võtta. Jäätmeid ei tohi segamini ajada prügiga.
Puuduliku reklaami ja asukoha tõttu külastab jäätmejaama vähe
inimesi. Suvekuudel 35-40, talvekuudel 20-25 inimest päevas.
Jäätmejaama tööd juhib meie enda linnaosa elanik proua Ave
Volar, kes on jäätmete äraandmise korraldanud loogiliselt ja
igaühele arusaadavalt. Paari tuhande ruutmeetrise pindalaga
alale on eriliigiliste materjalide vastuvõtuks korrektselt paigaldatud konteinerid, mille juurde pääseb ka sõidukitega. Jäätmete
ladustamine on kliendi kohustus. Vajadusel on materjale võimalik konteinerisse ladustada otse sõidukilt või järelhaagiselt.
Hoiatuseks olgu kohe öeldud, et jäätmeid võetakse vastu ainult
eraisikutelt, ettevõtetelt jäätmeid vastu ei võeta.

Jäätmejaamas võetakse elanikelt vastu tasuta:
n
puitu
n
vanametalli
n
plaste
n
paberit ja pappi
n
mööblit
n
sõiduautode rehve (kuni 8 rehvi korraga)
n
elektri- ja olmejäätmeid (s.h. külmikuid ja
telereid)
n
pakendeid
n
lehtklaasi
n
koduseid ohtlikke jäätmeid
n
ehitusjäätmeid
n
akusid, patareisid
Teatud materjale võetakse vastu vastavalt hinnakirjale:
n
suuremõõtmelisi jäätmeid, 100 kr/m³
n
sorteerimata ehitusprahti, 224.80 kr/m³
n
veoautode ja treilerite rehve, 50 kr/tk
Kogutud jäätmed saavad mõne aja pärast endale uue elu.
Makulatuur läheb paberivabrikutesse, klaasimurrust tehakse
pudeleid, puidujäätmetest valmistatakse pärast jahvatamist küttebriketti jne
Jäätmejaam on avatud viis korda nädalas.
K ,N, R 14.0019.00; L, P 10.0015.00
Külasta jäätmejaama, Sa ei kahetse!

Toetus paljulapselistele peredele
Eesti Vabariigi aastapäevaks

Lähenemas on Eesti Vabariigi aastapäev ning ka sel aastal võivad paljulapselised pered (3 ja enam last) saada selle päeva
puhul toetust.
Toetus sõltub perekonna sissetulekust ja seda määratakse
isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme
kohta on väiksem kehtivast miinimumpalgast (3600 kr) ning iga
järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast miinimumpalgast (2880 kr). Olenevalt pere suurusest võib sissetulek,
mille puhul toetust määratakse, olla alljärgnev:
n 4-liikmeline pere  väiksem kui 12240 krooni
n 5-liikmeline pere  väiksem kui 15120 krooni
n 6-liikmeline pere  väiksem kui 18000 krooni
n 7-liikmeline pere  väiksem kui 20880 krooni jne.
Toetuse taotlemiseks on vaja täita avaldus ja esitada see sotsiaalhoolekande osakonnale alates veebruarikuust kolme kuu
jooksul pärast vabariigi aastapäeva. Avaldusele tuleb lisada eelneva kuu sissetulekut tõendavad dokumendid (tõendid palga,
elatisraha, töötutoetuse vms suuruse kohta) ning 16-aastaste ja
vanemate laste koolitõend või kehtiv õpilaspilet.
Lapsena võetakse arvesse ka päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis, põhikoolis ja gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiv 19-aastane
õpilane, kui ta saab peretoetuste seaduse alusel makstavat lapsetoetust.
Avaldusi toetuse saamiseks võetakse vastu Kristiine
Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas Tulika
33b, I korrus, kab. 118 ja 119
E 9.0013.00 ja 14.0018.00T, N 9.0013.00 ja
14.0017.00, R 9.0012.00
Lisateavet saab telefonidel 645 7131, 645 7140
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Tallinn kingib koolidele ja lasteaedadele linna lipud

29. jaanuar 2007

KRISTIINE LINNAOSA

Linn kingib Eesti Vabariigi aastapäeva eel
kõigile pealinna koolidele ja lasteaedadele
Tallinna linna lipud.
Linnapea Jüri Ratase sõnul on riikluse
üheks sümboliks lipp. "Eesti lipp on ilus ja
me oleme hoidnud seda väärikalt kõrgel,"
tõdes Ratas. "Linn hoolib oma asutustest
ning seepärast soovime Vabariigi sünnipäeva eel meeles pidada ka kõiki pealinna haridusasutusi,
kinkides neile Tallinna lipu. Lasteaedadest ja koolidest sirguvad
meie riigi ja linna järjepidevuse kandjad."
Tallinna linna lipp koosneb kolmest sinisest ja kolmest valgest
ühelaiusest ribast, asetatuna vaheldumisi,

Tondi kasarmutes käib vilgas ehitustegevus, mida finantseerivad
kinnisvaraarendajad.

Politsei hoiatab isikuandmete ja
kontonumbrite avaldamise eest

Jaanuarikuu jooksul on Põhja prefektuuri jõudnud informatsioon
kahest erinevast internetis levivast kirjast, millele vastajad võivad
langeda pettuse ohvriks.
Üks prefektuuri laekunud kirjadest teavitas adressaati välismaise
loteriiprogrammi enam kui 600 000 eurosest auhinnast. Kirjas
palutakse kahe nädala jooksul saatjale edastada täidetud väljamaksevorm, millele tuleb märkida isikuandmed, täpne aadress,
pangarekvisiidid ning lisaks ka ühe lähisugulase isikuandmed.
Samuti tuleb lisada isikutunnistuse koopia.
Teine interneti teel levivatest kirjadest sisaldab kiiret rikastumisvõimalust pakkuvat püramiidskeemi. Seal palutakse märkida
oma nimi ja pangakonto number ning saata kiri edasi teatud hulgale adressaatidele. Lisaks sisaldab kiri nimekirja, milles esimesel kohal olevale isikule palutakse üle kanda 25 krooni. Tasuks
peaks saatja pangakontole lähemal ajal laekuma ligi 80 000
krooni.
Põhja Politseiprefektuuri majanduskuritegude talituse
vanemkomissari Rocco Otsa sõnul võtavad sellistes skeemides
osalejad riski petta saada ning õigem oleks taolised kirjad
postkastist kustutada. "Kõige suurem oht sellistes skeemides
osalemisel peitub enda isikuandmete avaldamises. Kelmi valdusse sattunud isikuandmetest võib nende omanikele palju
kahju tõusta" selgitas Ots.

Põhja Politseiprefektuur

Kristiine korteriühistute ümarlaud teemal
"Kinnisvara haldamine Soomes"
toimub 14. veebruaril
kell 18.00
Tulika 33b II korruse saalis.
KÜ Välja 4 juhatuse esimees ja OÜ BREM KVH kinnisvarahaldur
Ljudmilla Semuranova tutvustab oma Soomes praktikal olemise
kogemusi, räägib muuhulgas kulude arvestusest, raamatupidamisest, juhatuse koosolekute läbiviimisest ning
infotehnoloogilistest lahendustest haldusteenuste korraldamisel.

"Hoovid korda"

10. jaanuari 2007. aasta linnavalitsuse istungil kinnitati määrus,
millega muudetakse projekti "Hoovid korda" korteriühistute
toetamise korda, lisades eelnevalt toetatavatele tegevustele uued
toetused.
Alates 2007. aastast toetatakse KÜ-del veevärgi, kanalisatsiooni
ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vaheliste liitumispunktide
ümberehitamisel.
Hoovide korrastamise toetuste taotlemise dokumendid tuleb
linnaosavalitsusele esitada hiljemalt märtsikuu 10. kuupäevaks
2007.
Lisainfo: Kristiine Linnaosa Valitsuse linnamajanduse
osakonna peaspetsialist
Marje Rohtla tel 6457 119 või Tallinna Kommunaalameti kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/g3627/

Tüve tn õu on jõutud juba korrastada.

Kristiine linnaosa arengukava
koostamise eesmärk on luua
alus plaanipärasele tasakaalustatud linnaosa arengule ja selle
rahastamisele. Võttes aluseks
linnaosa looduse, majanduse,
sotsiaal- ja kultuurivaldkondade olukorra, Tallinna linna ja
Kristiine linnaosa elanike avalikud huvid ning linna rahalised võimalused ja Tallinna
arengudokumentides seatud sihid, esitatakse linnaosa üldine
arenguline raamistik.
Kristiine Linnaosa põhimääruse (Tallinna Linnavolikogu
määrus 7. 09 2006 nr 52)
kohaselt on linnaosa pädevus
määratletud järgmistes valdkondades: sotsiaalhoolekanne,
noorsootöö, erinoorsootöö, elamu- ja komunaalmajandus,
heakord, haljastus, jäätmekäitlus, territoriaalplaneerimine, kultuur, haridus, sport,
vaba aja veetmine, ettevõtlus,
majadustegevuse registri ja
rahvastikuregistri haldamine
ning reklaam. Seejuures tuleb
linnaosa arengu kindlustamisel
ja infrastruktuuri normaalse
funktsioneerimise tagamisel
lähtuda linna kui terviku ühtsetest huvidest ja ülesannetest
ning arvestada linnaosa eripära. Linnaosa lahendab oma
haldusterritooriumil talle riigi
ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid ja tegutseb talle
linna eelarves ettenähtud vahendite piires. Samas on linnaosal võimalus võtta ka vabatahtlikke ülesandeid, et tagada linnaosa areng elanikele
soovitud suunas.
Kristiine arengukava on koostatud aastateks 2007-2010.
Tegemist on linnaosa juhtimise
strateegilise alusdokumendiga,
mis määratleb Kristiine arengu
le toetudes elanike ja huvirühmade laiapõhjalisele dialoogile
Tallinna arengu teemadel.
Kristiine linnaosa arengukava
koostamise käigus analüüsiti
Kristiine linnaosa arengut ning
Tallinna Linnavolikogu ja Linnavalitsuse arengulisi dokumente. Töö läbiviimiseks moodustati neli töörühma: sotsiaalvaldkond (juhtis Eerika Rahuoja, Kristiine linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhataja), haridus ja noorsootöö (juhtis Margus Trees, Kristiine linnaosa nõunik), linnamajandus,
ettevõtlus ja turvalisus (juhtis
Jüri Helila, Kristiine linnaosa
vanema asetäitja) ja linnaosa
juhtimine (juhtis Mihhail Korb,
Kristiine linnaosa vanem).

Avalike seminaride ja ajurünnakute käigus, millest võtsid
osa linnaosa ametnikud ja
teised Kristiine arengust huvitatud, püstitati Kristiine linnaosa arendamise eesmärgid,
koostati linnaosa arengumudel
ja töötati välja ülesanded ja
tegevused soovitud tuleviku
saavutamiseks. Töö koostamisel peeti silmas linnaosa
säästvat ja jätkusuutlikku arengut, mida toetavad näiteks
dokumendid "Säästev Eesti
21", "Aalborg+10  Inspireerivad tulevikusuundumused" jt.
Oma arvamusi Kristiine linnaosa tuleviku kohta esitati linnaosa visioonikonverentsil 04.
detsembril 2006. Aregukava
koostamise protsessi läbiviimisel kasutati konsultatsioonija koolituskeskuse Geomedia
metoodikat.
Tööde läbiviimist nõustas konsultant Rivo Noorkõiv, kes
koos Veiko Sepa ja Karin-Liis
Haljastega (OÜ Geomedia) on
pannud kokku arengukava teksti.
Arengukava koostamise protsessi Kristiine Linnaosa Valitsuses koordineeris linnamajanduse osakonna juhtiv-spetsialist Uku Tammaru.
Täname kõiki, kes olid lahkesti
nõus jagama oma teadmisi ja
informatsiooni Kristiine linnaosa arengukava koostamise tarvis.
Kristiine linnaosa arengukava
koosneb sissejuhatusest, põhimõistete seletusest, linnaosa
valdkondlikest analüüsidest ja
koondhinnangust, linnaosa strateegilise arendamise mudelist
ja arendustegevuse valikutest,
linnaosa missioonist ja visioonist, lahendusteedest eesmärkide saavutamiseks ning arengukava elluviimise tarvis vajalikest ülesannetest ja tegevustest ning nendega seotud
riskide maandamisest. Töö lõpus on ülevaade töö koostamisel kasutatud materjalidest
ja lisadest. Viimased sisaldavad arengukava koostamise
aruteludel osalenute nimekirju
ja Tallinna linnaametite seisukohti investeeringute osas
ajavahemikuks 2007-2010.
Olukorra ülevaade ja
analüüs
Nõukogude perioodil jõudis
Kristiine linnaossa ka tüüpelamuehitus. Kui sõjajärgse perioodil lubati ehitada vaid väikeelamuid, siis alates 1960.
aastatest survestas Lilleküla
pealetungiv Mustamäe paneelmajade ehitus. Oht, et eramud

lammutatakse, püsis 1980ndate
alguseni. Aastal 1981 võeti
Tallinna linnavõimu poolt vastu otsus siinsed eramud säilitada, kuigi samas nähti ette asumi osalist tihendamist madaltihedate kortermajadega.
Asumi tihendamine mõjutab
Kristiine linnapilti ka täna ning
linnaosa omanäolisuse säilitamine eeldab avaliku võimu
aktiivset sekkumist linnaosa
planeeringuprotsessi.
Kristiine linnaosa pindala on
7,9 km2 ehk 4,9% Tallinna linna pindalast. Linnaosa elanike
arv 2004. a. alguses oli 29424
(2006. a. 1. augusti seisuga
29679 elanikku). Nende näitajate poolest on linnaosa Tallinnas vastavalt kaheksandal (pindala poolest kõige väiksem linnaosa) ja seitsmendal kohal.
Samas on Kristiine linnaosa
üks tihedamini asustatud piirkondi Tallinnas  asustustihedus 3738 inimest 1 km² kohta
jääb alla vaid Mustamäele ja
Lasnamäele ning ületab linna
keskmist asustustihedust märkimisväärselt.
Linnaosa elanike arv on vii-

Eesti keskmine (30). Soodsa
asukoha
tõttu
Tallinnas,
Kesklinna piirkonna ja Mustamäe elamurajooni piiril on
linnaosa ettevõtlusaktiivsus ka
märgatavalt kõrgem kui Tallinna linna keskmine (53
ettevõtet 1000 elaniku kohta).
Valdav osa ettevõtetest asub
suurimas Lilleküla asumis
(1549 ettevõtet), Tondi (146) ja
Järve (118) linnaosades on
ettevõtete arv üle 10 korra
väiksem. Asumites domineerivad ettevõtete arvukuselt samad sektorid, mis linnaosas
tervikuna  kõigis asumites on
esikohal kinnisvara, rentimise
ja äritegevuse sektor, järgneb
hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite, mootorrataste,
isiklike tarbeesemete ning
kodumasinate remont ning kolmandaks enim levinud sektoriks on töötlev tööstus.
Enamik Kristiine linnaosa töötleva tööstuse ja veondus-laondusettevõtteid on koondunud
Lilleküla asumisse MarjaLaki-Liimi tänavate piirkonda.
Keskmine Kristiine linnaosas
registreeritud ettevõtte suurus
oli 2003. aastal 10 töötajat ehk 3
töötaja võrra suurem Tallinna (ja
Euroopa) keskmisest tasemest.
Linnaosa valitsemine
Vastavalt Kristiine Linnaosa
Valitsuse põhimäärusele (7. september 2006 nr 52) linnaosa
arengu kindlustamiseks ja infrastruktuuri normaalse funktsioneerimise tagamiseks, lähtudes linna kui terviku ühtsetest huvidest ja ülesannetest
ning arvestades linnaosa eripära, lahendab linnaosa oma
haldusterritooriumil talle riigi
ja Tallinna õigusaktidega pan-

Kristiine linnaosa elanike arvu dünaamika 2001-2006
mastel aastatel üldiselt kasvanud, kuid kasv on aeglustunud ning 2006. a. alguses
elas linnaosas (st oli registreeritud linnaosa aadressil) 92
inimest vähem kui eelnenud
aasta alguses. Siiski tuleb rahvastikuga seotud andmete kasutamisel olla tähelepanelik, sest
rahvastikuregistri andmetesse
tuleb suhtuda teatud kriitikaga.
Elanike aktiivsus:
ettevõtlus, tööhõive
Kristiine linnaosa territooriumil oli 01.01.2004. a. seisuga
registreeritud 1813 äriühingut.
Neist moodustasid osaühinguid
82,8%, aktsaiaseltsid 16,2%
ning täis- ja usaldusühingud
1,0%. Ettevõtlusaktiivsuse
näitaja oli linnaosas 62
ettevõtet 1000 elaniku kohta
ehk kaks korda kõrgem kui

dud ülesandeid järgmistes
valdkondades:
* sotsiaalhoolekanne;
* noorsootöö;
* erinoorsootöö;
* elamu- ja kommunaalmajandus;
* heakord;
* haljastus;
* jäätmekäitlus;
* territoriaalplaneerimine;
* kultuur-haridus;
* sport;
* vaba aja veetmine;
* ettevõtlus, majandustegevuse
registri haldamine;
* reklaam;
* rahvastikuregistri haldamine.
Kristiine linnaosa 790 ha maast
on reformitud 75 %.
Reformimata riigimaa moodustab 24,6% linnaosa territooriumist. Üle poole maast on
eramaa. Munitsipaalmaa moo-
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ARENGUKAVA 2007-2010
dustab 9,2% linnaosa territooriumist.
Elamumajandus
Kristiine linnaosa 2048 elu
hoones on kokku 14121 eluruumi üldpindalaga 754203,85
m2. Üksikelamutes on 1234, 2korruselistes korterelamutes
2265, 3-5 korruselistes korterelamutes 8276 ja 69 korruselistes korterelamutes 2202
korterit.
Hoonetüüpidest on enim levinud üksikelamud, mis moodustavad 62% kõigist eluhoonetest. 12 korruselised korterelamud moodustavad 23%.
Suuri, 6 ja enama korruselisi
eluhooneid, on linnaosas vähe
 vaid 18.
Suurem osa kortermajadest on
valminud aastatel 19471990.
Nii ehitustehnilistel kui amortiseerumisest tulenevatel põhjustel vajavad majad renoveerimist. Seisuga 01.01.2006 oli
Kristiine linnaosas 239 korteriühistut, tegutsevad ka korteriomanike ühisused ja seltsingud.
Uute eluruumide ehitamisel on
väikemajade ning korter- ja
ridaelamute osakaal enam-vähem võrdne. Probleemiks on,
et korterelamutesse planeeritakse suures osas väikeseid
kortereid nn poissmeestele. See
aga ei ole linna ega linnaosa
arengule pikemas perspektiivis
hea, kuna ei soosi perede elamaasumist ja tekitab suhteliselt
liikuva elanikkonnarühma.
Tallinna elamuehitusprogramm
"5000 ELUASET TALLINNASSE" (2003-2007) näeb
ühe sellise piirkonnana, kus
munitsipaalelamuehitusprogrammi realiseerida, linnaosas
asuvat Räägu-Vuti tn kvartalit,
kuhu on kavandatud ehitada
kuus 24 korruselist elamut
kokku 100 eluruumiga.
Linnaosas on praktiliselt kõik
elamud lülitatud linna veevärki. Tarbitakse Ülemiste veepuhastusjaama vett. Ülemiste
järve vett tarbib ka 5 elamut,
kus veevarustus toimub tänava
veevõtu kohtade kaudu.
Viimased veevarustuseta elamud ühendatakse linna veevärki 2007. aastal. Selleks on
vajalik paigaldada 200 m veetrasse. Käesoleval ajal uuendatakse veetrasse koos reo- ja
sademeveekanalisatsiooni väljaehitamisega. Eraldi rekonstrueerimine ei ole rentaabel.
Lähima kümne aasta jooksul
on amortiseerunud torustikud
vajalik välja vahetada.
Linnaosas on AS Tallinna Vesi
veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademevee rajatiste
20062010. aastate ehituskava
alusel vajalik rajada 6920 m
kanalisatsioonitrasse ehituse
kogumaksumusega 34,4 milj
krooni. Ehituskava alusel peaksid tööd lõppema 2008. aastal.
Tegelik tööde lõpetamine on
tõenäoliselt 2010. aastal, sest
lisaks ehituskavas nimetatud
trassidele on vajalik rajada kanalisatsioon Elektri tänavale,
lõpetada Järve tänava kanaliseerimine ning rajada kanalisatsioon Kotkapoja tänavale.
Ülaltoodu ei kajasta kinnis-

varaarendajate poolt finantseeritavaid töid, näiteks Tondi
Sõjaväelinnak.
Tallinna arengukava kohaselt
on ette nähtud sademekraavide
järkjärguline asendamine torustikega, sest linnaosa liigniisketes piirkondades kraavide
sügavus ja ristlõige ei taga piisavat kuivendusnormi. Kraavid
ja küvetid juhivad ära langu
olemasolul põhiliselt teedelt
lähtuva vee. Tagamaks teedele
ja tänavatele normatiivse kuivendusnormi, oleksid vajalikud vähemalt 1 m sügavused
kraavid. Ruumipuudusel ei ole
võimalik rajada sellist kraavide
süsteemi, seetõttu tuleks teede
ja tänavate kuivendus lahendada drenaazhkuivendusega ning
välja ehitada korralik sademeveetorustik.
Valdav osa Kristiine linnaosa
territooriumil asuvatest elektrivarustuse jaotusliinidest ja alajaamadest kuuluvad AS´le Eesti Energia, kelle kohustus on
tarbijaid varustada kvaliteetse
elektrienergiaga.
Kõik linnaosa õhuliinid on
asendatud AMKA-kaablitega.
Paraku esineb Kristiine territooriumil kuuekümnendatel
aastatel paigaldatud kaableid,
mille tõttu esinevad aeg-ajalt
voolukatkestused. Reeglina avariide korral kaablid asendatakse.
Tänavad, liikluskorraldus,
ühistransport
Linnaosa läbivad kesklinna ja
Mustamäed ühendavad magistraaltänavad Sõpruse puiestee ja
Mustamäe tee ning linna ida- ja
lääneosa ühendav Tammsaare
tee. Teedeehituse ja -rekonstrueerimise küsimuste lahendamist korraldab linnaosa territooriumil Tallinna Kommunaalamet. Tallinna magistraaltänavavõrgu arengusuundades (Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2014) kavandatust
on osaliselt teostatud Tondi
tänava ehitus lõigul Nõmme
teest Tammsaare teeni ning
Sõpruse puiestee rekonstrueerimine lõigul Koskla tänavast
Linnu teeni. Eelolevatel aastatel on vajalik lõpetada Tondi
tänava ehitus kuni Pärnu maanteeni koos mitmetasandilise
raudteeületuse väljaehitamisega, rekonstrueerida Nõmme
tee, lõpetada Sõpruse puiestee
rekonstrueerimine (linnaosas
Nõmme teest Tildri tänavani)
ning ehitada välja linnaosa liikluskoormust leevendav teelõik
Paldiski maantee ja Ristiku
tänava vahel.
Haridus ja noorsootöö
Vastavalt Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise
kavale aastateks 2003-2012
nähakse lasteaed-algkoolide
puhul järgmisi lahendusi:
* Järk-järgult lõpetada lasteaed-algkoolide tegevus või
kujundada ümber vastavalt
vajadusele lasteaedadeks.
* Lasteaed-algkoolide senise
teeninduspiirkonna õpilased
asuvad õppima elukohajärgsetes üldhariduskoolides.

* Luua kõikidele algklassiõpilastele üldhariduskoolides tingimused pikapäevarühma kasutamiseks.
Vastavalt
lasteaiakohtade
nõudluse prognoosile 20072012 vajatakse Kristiine linnaosas juurde 365 täiendavat
kohta. Tegelik kohtade vajadus
sõltub demograafiliste protsesside arengust, elamuehituse
arengust ja lastevanemate piirkondlikest eelistustest lasteaia
asukohale. Jälgitakse, et linnaosa iga 2000 elaniku kohta
oleks 120 lasteaiakohta.
Õpilaste arvu linnaosa kahes
gümnaasiumis prognoositakse
2012. aastaks 1126, ehituslik
õpilaskohtade arv on aga 1852
(vahe 726). Kristiine LasteaedAlgkoolis prognoositakse samaks ajaks 84 kohta (lisaks
veel 26 kohta praeguseks reorganiseeritud Vindi LasteaedAlgkoolile), ehituslik õpilaskohtade arv seal on 160 (vahe 76,
või koos Vindi LAK 50). Seega
on tõenäoline, et tekib vajadus
koolihoonetele
täiendavate
funktsioonide leidmiseks.
Vaba aeg, kultuur, sport
Mitmed täiskasvanute kultuurija spordihuviringid tegutsevad
huvikeskuses Kullo: joonistamis- ja maalikursus, keraamika, giidiõpe, soome keel, õmblemine, mõttemängud, raadiooperaatorid, videostuudio Noorfilm, tantsuline võimlemine.
Linnaosas korraldatakse igaaastaselt linnaosa päevi, aastavahetuse ning jõuluüritusi,
viiakse läbi tänavakorvpalli ja
jalgpalli turniire, toimuvad
koolivaheaja linnalaagrid.
Palju kultuuri ja spordiüritusi
on suunatud lastele ja noortele
(vt haridus ja noorsootöö).
Vabaõhuürituste korraldamiseks kasutatakse linnaosa parke. Sündmuste korraldamisel
teeb Kristiine linnaosa laialdast
koostööd teiste Tallinna linnaosadega.

Tervishoid
Kõik linna tervishoiuasutused
teenindavad vajadusel ka Kristiine elanikke. Linnas asuvad
perearstikeskused paiknevad
väga laiali (Ravi tn, Sõle tn,
Paldiski mnt, Mustamäe tee,
Energia tn, Hariduse tn, Pärnu
mnt 104 jm), see raskendab
arsti juurde minekut.
Peamisteks arenguvajadusteks
on:
* Vaja välja arendada hooldusõendusabi võrk.
* Vajalik tagada minimaalne
ööpäevaringne hooldus ka
kodutule (vaestemaja).
Kokkuvõte
Võib tõdeda, et Kristiine linnaosa on miljööväärtuslik, mitmekesiseid elamise ja töö võimalusi pakkuv linnaosa Tallinna kesklinna läheduses.
Linnaosa kindlustab oma elanike põhivajaduste valdava
rahuldamise ja olulisi jõupingutusi tehakse inimväärse elu
tagamiseks, kohaliku identiteedi suurendamiseks ja eduka
kodanikuühiskonna kujundamiseks. Suuri investeeringuid
nõuab infrastruktuuri viimine
kaasaegsele tasemele, et tagada
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni areng, sademetevee ärajuhtimine, teedevõrgu ajakohastamine ning toimetulek kasvavate liiklusvoogudega. Samuti
on oluline maandada keskkonnariske ja saavutada jätkusuutlik planeerimistegevus, mis
väärtustab kvaliteetset elukeskkonda ja tervislikke eluviise.
Vajalik on suurendada avaliku-,
era- ja kolmanda sektori koostööd ning kaasata suurprojektidesse Euroopa Liidu struktuurfondide vahendeid. Kuna
Kristiine linnaosa moodustab
osa Tallinnast, on oluline tegevuste koordineerimine teiste
linnaosadega.
Väljavõte arengukavast

Kristiine linnaosa strateegilise arendamise mudel

Kristiine linnaosa olukorra ülevaade ja analüüs on keskseks
aluseks strateegilisele eesmärgipüstitusele linnaosa arendamisel. Arendustegevuse kooskõla tagamiseks Tallinnas peetakse seejuures silmas Tallinna linna strateegiat "Tallinn 2025" ja
Tallinna arengukavas 20062021 püstitatud eesmärke.
Kristiine linnaosa visioon ja missioon koos teadmisega linnaosa
arengueeldustest ja -vajadustest kujundavad üldeesmärkide
saavutamiseks vajaliku strateegilise raamistiku.
Peaeesmärk 1: Ettevõtlust soosiv, investeeringuid ligitõmbav
ning majandusstruktuuri moderniseerumist toetav majanduskeskkond.
Peaeesmärk 2: Lai ja kvaliteetne kultuuriteenuste valik nii
Tallinna elanikule kui turistile.
Peaeesmärk 3: Optimaalne haridusvõrk ja kvaliteetne haridus
ning laste ja noortesõbralikum elukeskkond.
Peaeesmärk 4: Kõigile Tallinna elanikele loodud võimalused
elada inimväärikat ja turvalist elu.
Peaeesmärk 5: Ümbritsev elukeskkond on linnaelanikele vastuvõetav, elutegevuses abistav ja positiivseid emotsioone esilekutsuv.
Peaeesmärk 6: Kõrge teeninduskultuuriga ja tegusad linnaasutused.
Kristiine linnaosa valitsuse ja halduskogu missioon
* luua organisatoorsed ja eelarvelised võimalused omavalitsuslike ülesannete kvaliteetseks täitmiseks ja kohalikuks arendustegevuseks linnaosas;
* olla haldussuutlik ja tagada avalike teenuste kvaliteetne, õigeaegne ja efektiivne osutamine lähtuvalt linnaelanike õigustatud
vajadustest ja huvidest, Tallinna linnavolikogu ja keskvõimu
otsustest, ressurssidega kaetusest, seadusega pandud kohustustest;
* olla linnaosas kohaliku partnerluse ja koostöö eestvedaja,
toetaja ja tingimuste looja kogukondlike kokkulepete realiseerimiseks.

Teated
Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise
andmete kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra punkti 13.2 kohaselt on
isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama
kirjalikult kas posti teel (ka e-postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna
arvel olemise aluseid.
Sama korra punkt 14.4 kohaselt, kui isik ei täida ülalnimetatud
kohustust, võib ta eluruumi üürimist taotlevate isikute nimistust
kustutada.
Kristiine linnaosas eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõetud saavad oma arvelolemise aluseid kinnitada kas posti teel
(Kristiine Linnaosa Valitsus, Tulika tn 33b, 10615 Tallinn), e-posti
aadressil merike.melesk@tallinnlv.ee või isiklikult linnaosavalitsuse eluasemekomisjoni sekretäri Merike Meleski juures (Tulika
tn 33b, II korrus, tuba 202). Vastuvõtt esmaspäeval kella 15.0018.00 ja neljapäeval kella 9.00-12.00.
Informatsioon telefonil 645 7129, Merike Melesk

Jaanuaris algas hinnatõusu
kompensatsiooni väljamaksmine

Linn alustas aasta algul pensionäridele hinnatõusu kompenseerimiseks mõeldud toetuse väljamaksmist.
700 krooni laekub elanike pangaarvele. Pensionärid, kes
hakkavad saama toetust esmakordselt või kellel on muutunud
aadress või pangaarve, peavad pöörduma oma elukoha
linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadesse.

Tallinna kassasse laekus plaanitust enam raha

Tallinna linnakassasse laekus 2006. aasta jooksul 7,185 miljardit
krooni, väljamakseid tehti ligi 6,694 miljardi krooni eest. Seega
ületas laekumine väljamakseid 491,4 miljoni krooni võrra.
Rahavoo plaaniga võrreldes laekus linnakassasse 119,6 miljonit
krooni ehk 1,8% enam.
Maksutuludena laekus linnakassasse kokku ligi 3,2 miljardit
krooni, sh. üksikisiku tulumaksu 2,95 miljardit krooni. Vara
müügist laekus 1,2 miljardit krooni ning ametiasutuste tegevustuluna 734,2 miljonit krooni. Riigieelarvest sai pealinn mullu 915
miljonit krooni.
Väljamaksetest läks suurim osa ehk 2,54 miljardit krooni
hariduse, kultuuri ja spordiala abilinnapea valdkonnale, järgnes
kommunaalmajanduse ja keskkonna valdkond ligi 1,3 miljardi
krooniga.
Linnakassa jääk oli aastalõpu seisuga 871,4 miljonit krooni.
Võrreldes 2005. aastaga laekus lõppenud aastal linnakassasse
1,147 miljardit krooni rohkem, sh maksutulusid 546 miljonit
krooni enam. Vara müügist laekus 723 miljonit krooni rohkem kui
2005. aastal.
2007. aastast on hinnatõusu kompensatsioon lülitatud Tallinna
linna eelarveliste sotsiaaltoetuste hulka. Linn on eelarvest selleks
eraldanud 64 miljonit krooni.

Linn tõstis eralasteaedades
käivate laste toetust

Tallinna linnavalitsus kinnitas koolieelsetele eralasteasutustele
toetuse suuruseks käesoleval aastal 1852 krooni ühe lapse kohta
kuus.
Toetuse saamise õigus on eralasteasutustel, kus käivad lapsed,
kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn ning kes
on kantud Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike
laste andmekogusse.
Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul toetab linn kõiki neid
koolieelseid lasteasutusi, kus pealinna lapsed käivad. "Sõltumata
sellest, kas eralasteaed asub linnas või väljaspool linnapiiri,
toetame ühtmoodi võrdselt kõiki oma lapsi," märkis Jäppinen.
2004. aastal oli linna toetus eralasteaedadele 1350 krooni kuus
ühe lapse kohta  toetust eraldati 210 lapsele seitsmes
eralasteaaias. 2005. aastal oli toetus 1733 krooni kuus ja toetust
eraldati 314 lapsele 11 eralasteasutuses, 2006. aastal 1795
krooni kuus, mida eraldati 468 lapsele 15 eralasteasutuses.
Toetust saab tänavu 500 eralasteaias käivat pealinna last.
16. mail 2002 kinnitas Tallinna Linnavolikogu määrusega nr 31
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra, millega reguleeritakse koolieelsete eralasteasutuste toetamist Tallinna linnas.

Valijakaardi võib saada elektronpostiga

Tallinna valimiskomisjon soovitab kõigil, kel on selleks võimalus,
paberil valijakaardi saamisest loobuda.
Kuni 31. jaanuarini on kodanikel võimalik tellida elektrooniline
valijakaart, mis saadetakse valija ametlikule, riigi poolt loodud
e-posti aadressile (@eesti.ee).
Siseministeeriumi ja Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse koostöös kasutusele võetud e-valijakaart on kättesaadav
Kodanikuportaalis https://www.eesti.ee.
"Valijakaartide traditsioonilise postitamise asemel elektronpostitamine säästab loodust ja teeb ühtlasi elu mugavamaks," ütles
Tallinna valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Toomas Sepp.
Siseministeerium saadab valijale valijakaardi hiljemalt 12. veebruariks. Need valijad, kes loobuvad paberil valijakaardist, saavad
elektroonilise valijakaardi enda ametlikule e-posti aadressile
(@eesti.ee) ajavahemikus 5. veebruarist 12. veebruarini.
Elektroonilise valijakaardi teenuse kasutamiseks tuleb enda
ametlik e-posti aadress @eesti.ee Kodanikuportaali keskkonnas
suunata oma kasutatavale e-posti aadressile.
Tallinna pressiteenistus
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Kristiine Noortekeskuse tarbimisteemaline
koolivaheaeg on õnnelikult läbi saanud

29. jaanuar 2007

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega
(hüperaktiivsete) laste vanemate ja õpetajate
tugirühmad kohtuvad Tallinnas
n
n
n

12. veebruaril kell 18.00 (koolieelikud),
13. veebruaril kell 18.00 (kooliealised) ning
20. veebruaril kell 18.00 (venekeelne).
Kohtumised toimuvad aadressil Lai 31/Suurtüki 1.
Osalemine on tasuta.

Tugirühm  see on loeng, arutelu, kasvatusnõuanded,
mõistmine ja toetus.
Seda kõike saab üks kord kuus kooskäivast tugirühmast, kuhu
kutsume aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste lähedal seisvaid
täiskasvanuid  vanemaid, õpetajaid, kasvatajaid...
Iga laps on eriline ja võtteid, kuidas koos lapsega sõbralikult
toime tulla, on vaja palju.
Liitu meiega!
Info: Eesti Lastefond, 64 111 88info@elf.ee
www.elf.ee

Kristiine linnaosa noortefoorum

"Noor Kristiine
linnaosa arengus"

Teisipäeval, 13. veebruaril
kell 15.00-16.30
Kristiine Linnaosa Valitsuse II korruse saalis
Kava:

Kogu nädala vältel said noored ennast proovile panna ja ise oma käitumist keskkonnasõbralikumaks muuta.
Ege Kirik
piirkondlik noorsootöö koordinaator
Tallinna Noorsootöö Keskus
Detsembris pööras Kristiine Noortekeskus erilist tähelepanu
masstarbimisega kaasnevatele teemadele. Kuulutati välja
masstarbimise vastane kuu ja koolivaheaeg.
Süveneti olemasolevatesse probleemidesse nagu kliimamuutused,
prügi toomine ja taaskasutamine ning õiglane kaubandus ja tarbimine. Tutvuti ka erinevate võimalustega, kuidas noored ise
saaksid nende probleemide vastu võidelda ja mida oma elus
muuta, et olla keskkonnasõbralikum ja nutikam tarbija.

sinna kaotanud.
Kogu nädala vältel said noored ennast proovile panna ja ise oma
käitumist keskkonnasõbralikumaks muuta ning võtta osa muutumismängust "KEERA VÄHEMAKS, LÜLITA VÄLJA, KASUTA
UUESTI, KÄI JALA!". Muutumismängu kõige püüdlikumaks
nooreks osutus 14 aastane Mihkel Rehepapp.
Kristiine
Nooretekes
kuse
tegusad
noored

Noorem vanuserühm sai oma teadmisi suurendada läbi meisterdamise ja käelise tegevuse. Vanemad noored said kohtuda
moekunstnik Reet Ausiga, arutleda kliimamuutustest Indrek
Tarandiga, võtta osa 24 tunnisest seikluslikust ellujäämismatkast
ning vestelda Tallinna Ettevõtlusametist Aave Jürgeni ja Reet
Laanemäega. Abiks oli ka Tallinna Taaskasutuskeskus.
Lisaks sellele sai noortekeskuses vaadata ka kahte teemakohast
filmi; "Buyer be fair", mis räägib õiglasest kaubandusest ning
filmi "Hea Uus Ilm", mis pajatab elust Eesti tarbimisühiskonnas inimestest, kes on ennast asjade maailmas leidnud ja kes on ennast

29. jaanuar  "Kasuta meid ära  positiivses mõttes" ehk siis kohtumine noortekeskuses, kus räägime noorteka minevikust, olevikust ja
tulevikust! Koht, kus noor saab küsida kõike, mis puudutab noorsootööd, noortekeskust, noorsootöötajaid jne. Üritus hakkab toimuma
kord kuus!!! Esimene ja ainukordne võimalus.
Ürituse algus noortele vanuses 713 aastat kell 15.00 ja noortele
vanuses 14-18 aastat kell 18.00. Lisainfo kristel@taninfo.ee.
31. jaanuar  kell 16.00 Karjäärinõustamine - noorte soovil lähme
külla karjäärinõustamiskeskusesse, kus on sissejuhatav loeng
õppimisvõimaluste kohta, võimalus teha kutsesobivustesti, samuti
tutvustatakse portaali Rajaleidja. Üritus on mõeldud gümnaasiumi
noortele, kohti on ainult 10! Kiirusta ja eelregistreeri!
Lisainfo kristel@taninfo.ee

VEEBRUAR 2007
02. veebuar  algus kell 17.00. Seiklusmäng Kristiine linnaosas 
legendide ja piltide järgi orienteerumine ning eriskummaliste ülesannete
lahendamine. Osa saavad võtta 1318 aastased noored 3-4 liikmelistes
võistkondades. Võistkondade eelregistreerimine kristel@taninfo.ee.
7. veebruar  Noored on oodatud kaunistama ja ideid välja pakkuma
noortekeskuse kujundamiseks. Seekordne teema on Amor.
9. veebruar  kell 16.30 toimub Kristiine noortekeskuses loomeõhtu
koos tuntud loomeinimesega.
Oodatud on noored vanuses 1426 aastat.

Kolmapäev, 14. veebruar

Sõbrapäev Kristiines  sõbrapäeva tähistamine koostöös
Kristiine Noortekeskusega

Kolmapäev, 21. veebruar

Kell 15.00 Noorte ümarlaud Kristiine Noortekeskuses
(Sõpruse pst. 4a, Tallinn)
n Tutvume rahvusvaheliste noorsoovahetusprojektidega Euroopa
Noorte projektide näitel (projekte tutvustavad Ege Kirik, Kristel
Lipand, Kristiina Vares Kristiine Noortekeskusest ja noorsootöötaja Kristel Tamm Kristiine Linnaosa Valitsusest)
n Märtsikuu piirkondlike noorteürituste tutvustus
n Jooksvad küsimused noorsootöö vallas

KRISTIINE NOORTEKESKUS
JAANUAR 2007

Noor Kristiine linnaosa arengus  linnaosa vanem Mihhail
Korbi ettekanne
Rühmatöö teemal: Mida mina muudaksin, kui mina oleksin
Kristiine linnaosavanem
n noorte spordivallas moderaator: Ege Kirik  Kristiine
Noortekeskuse koordinaator
n sotsiaalsfääris (koolivägivald, vabatahtlik töö heakorratööd, igapäevased probleemid, kooli tugi noortele, huviringi
maksumus)  moderaator: Kristel Tamm  Kristiine Linnaosa
Valitsuse noorsootöö peaspetsialist
n kultuuri vallas (minu nägemus meie linnaosa kultuurikeskusest, minu nägemus Järve Noortekeskusest)  moderaator: Kristiina Vares  Kristiine Noortekeskuse noorsootöötaja
n avatud mikrofon  noorte küsimustele vastab Kristiine
linnaosa vanem Mihhail Korb

NOORTENÄDAL KRISTIINE NOORTEKESKUSES
12.-16. VEEBRUAR:

13. veebruar  kell 17.00 Suitsetamisvastane teemapäev 
noortekeskuses on külas oma ala eksperdid, kes räägivad suitsetamise
kahjulikkusest ning kõrvalmõjudest.
13. veebruar  16.30 Kunstide klubi  iga kord meisterdame erinevast
materjalist ning proovime ise lihtsate vahenditega erinevaid tarbeesemeid
disainida. Lisainformatsioon: anneli@taninfo.ee
14. veebruar  kell 16.00 tähistame sõprade päeva, Sõbrapäeva
karaokega ja on ka sõbraga pildi tegemise võimalus.
14. veebruar  Lauajalgpalliturniir, kus selgitatakse Kristiine
Noortekeskuse lauajalgpalliäss. Algus kell 16.00. Turniir toimub kahes
vanuseklassis 713 aastastele ja 14-18 aastastele noortele.
15. veebruar  kell 12.00 ekskursioon Tallinna keraamikatehasesse.
Oodatud on noored vanuses 16-26.aastat. Oluline on eelnev registreerumine. Ekskursioon toimub programmi "Kultuuri jahtimas" raames.
Lisainfo: anneli@taninfo.ee
15. veebruar  algusega kell 20.00 suunduvad noorsootöötajad koos
noortega Pääsküla Noortekeskusesse, kus toimub noortekeskustevaheline Sõbrapäeva pidu. Täpsem informatsioon www.taninfo.ee/paaskyla
16. veebruar  Chinese Day ehk Hiina päev algusega kell 14.00.
Vahetusõpilane Peter tuleb tutvustama oma kodumaa traditsioone ja
kombeid  räägime kõigest, mis seotud Hiinaga. Teeme hiina toitu ning
kuulame ka vastavat muusikat. Tegevust jätkub õhtuni.
16. veebruar - Filmiöö noortele alates 14 aastat  filmid laste ja noorte
õigustest. Filmiöö algab kell 20.00 ning lõpeb 17. veebruaril kell 7.00.
Vajalik on eelnev registreerumine. Kohtade arv on piiratud.
Lisainfo kristiina@taninfo.ee

Külla tulevad ka toredad noored Heategu Sihtasutusest, kes viivad läbi
põneva workshopi ning tutvustavad oma tegemisi ja mõtteid.
20. veebruar  16.30 Kunstide klubi - iga kord meisterdame erinevast
materjalist ning proovime ise lihtsate vahenditega erinevaid tarbeesemeid disainida. Lisainformatsioon: anneli@taninfo.ee
20. veebruar  Tähistame vääriliselt Vastlapäeva. Isegi kui lumi maha
ei tule ootavad sind noortekeskuses vastlasupp ja eesti rahvusmängud. Algus kell 16.00
21. veebruar  Aktiivsetele noortele alates 18 eluaastast - Niguliste
kiriku ekskursioon. Algus kell 12.00 ning kestab poolteist tundi.
Ekskursioon toimub programmi "Kultuuri jahtimas" raames.
Lisainfo: anneli@taninfo.ee
26. veebruar  "Kasuta meid ära - positiivses mõttes ehk siis kohtumine noortekeskuses, kus räägime noorteka minevikust, olevikust ja
tulevikust! Koht, kus noor saab küsida kõike, mis puudutab noorsootööd, noortekeskust, noorsootöötajaid jne. Üritus hakkab toimuma
kord kuus!!! Esimene ja ainukordne võimalus. Ürituse algus noortele
vanuses 713 aastat kell 15.00 ja noortele vanuses 1418 aastat kell
18.00. Lisainfo kristel@taninfo.ee.
27. veebruar - kell 16.30 Kunstide klubi  iga kord meisterdame
erinevast materjalist ning proovime ise lihtsate vahenditega erinevaid
tarbeesemeid disainida. Lisainformatsioon: anneli@taninfo.ee
n Igal kolmapäeval kell 15.00 kuni 16.00 toimub noortele vanuses
713 põnev, hariv ja võistlusterohke mängutund "Kolmapäeva
karsumm". Osavõtt on tasuta!
nIgal neljapäeval alates 1. veebruarist kell 15.30 kirjakunst
algajatele. Osa saavad võtta noored alates 15 eluaastast. Õpitakse
algteadmisi ning kirjutatakse dui ja sulega.
Lisainformatsioon:
Kristiine Noortekeskus
tel 656 6802, 55 567 783 kristiine@taninfo.ee
www.taninfo.ee/kristiine

KRISTIINE LINNAOSA KOOLIEELSETE LASTEASUTUSTE

TALVETRALL
1. veebruaril 2007.a
AUDENTESE SPORDIHALL /Tondi 84/
10.00

12.00
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LAPSED JA NOORED

29. jaanuar 2007

AVAMINE  Kristiine linnaosa vanema avakõne
SOOJENDUS  Kriss-Sass-Saa tutvustab tegevuspaiku
ja teeb soojenduse...
SPORTLIK-TRALL  jälgi tabelit!
MEENETE JAGAMINE & ILUVÕIMLEJATE
ESINEMISE NAUTIMINE/tribüünidelt/
LÕPETAMINE

SPORTLIK TRALL:
VÕISTLUSPAIGAD

KOHTUNIKUD

ALUSTAVAD

1.1.
1.2.

JOOKS
JOOKS

Urve Kukk
(Kullerkupu)

VINDI I
VINDI II

2.1.
2.2.

BOWLING
BOWLING

Kersti Kull
(Linnupesa)

MUTIONU
KRISTIINE I

3.1.
3.2.

ODAVISE
ODAVISE

(Mutionu)

LINNUPESA
LILLE

4.1.
4.2.

KAUGUSHÜPE
KAUGUSHÜPE

Kätlin Kasper
(Tihase)

KRISTIINE II
TIHANE

5.1.
5.2.

KÕRGUSHÜPE
KÕRGUSHÜPE

(Harakas)

LEPATRIINU I
HARAKAS

6.1.
6.2.

HOOLAUD
HOOLAUD

Aivi Arjak
(Kristiine)

LEPATRIINU II
KULLERKUPU

7.1.
7.2.

TRALL HÜPEKAS
TRALL HÜPEKAS

Piret Puusta
(Muinasjutu)

MUINASJUTU
KANNIKESE

MÕNUSAT
SPORDITUJU
JA
KERGET JALGA!!!
Kristiine Lehe reklaami hinnakiri alates 28. juuni 2006:

Teated
Lilleküla Gümnaasiumi, Kristiine
Gümnaasiumi ja Audentese Erakooli
9. ja 12. klasside
parimate õpilaste tunnustamine
7. veebruar 2007 kell 15.30
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saal, Endla 59
n külaliste saabumine
n sissejuhatus
n muusikaline osa
n Kristiine linnaosa vanema Mihhail Korbi
tervituskõne
n linnaosavanem Mihhail Korb annab üle parimatele õpilastele, nende klassijuhatajatele ja
koolide direktoritele Apollo Raamatupoe 150
kroonised kinkekaardid või raamatud
n esinejad
n kohvilaud

Linnavalitsus kinnitab õpetajate palgatõusu

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada volikogule määruse eelnõu, mis kehtestab käesolevaks aastaks llinna haridusasutuste
pedagoogide 18% palgatõusu.
Vastavalt Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni ning Tallinna
Haridustöötajate Ametiühingu Liidu ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse Tallinna piirkonna ning Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse saavutatud kokkuleppele tõuseb pealinna munitsipaalpeaasutuste õpetajate ja lasteaiakasvatajate palk käesoleval aastal
18%.
Määruse eelnõu järgi tõuseb klassiõpetajal, põhikooli ja gümnaasiumi noorempedagoogil palk 6600 kroonilt 7800 kroonile, pedagoogil 7000 kroonilt 8260 kroonini, vanempedagoogil 8000-lt
9440 kroonini ja pedagoog-metoodikul 9700-lt 11 4000 kroonile.
Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse kuus täiendavalt 1200 krooni (seni 1050 krooni).
Lasteaedade ja huvialakoolide noorempedagoogide palk tõuseb
7800 ja pedagoogi palk 8260 kroonini, vanempedagoogi palk
tõuseb 9300 ja pedagoog-metoodikul 10 600 kroonini.
Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul tahab Tallinn liikuda
samas tempos riikliku palgatõusuga ning tõsta ka koolide,
lasteaedade, huvialakoolide ja huviringide pedagoogide palkasid. "Püüame seeläbi väärtustada ja tunnustada õpetajate tööd,
kelle tegevus mõjutab otseselt ja oluliselt meie laste tulevikku ja
haridusasutuse elu," märkis Jäppinen.
Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2007.
Eelmisel aastal tõusis Tallinna haridustöötajate palk 7%.
2005. aasta kevadel tõstis linn oma eelarvelistest vahenditest
pedagoogide palka keskmiselt 8% ja haridusasutuste juhtide
kuupalga alammäära 10%.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele kohustub
omavalitsusüksus korraldama oma vallas või linnas koolieelsete
lasteasutuste, põhikoolide ja gümnaasiumide ning huvialakoolide
ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses.

Linlasi oodatakse fotosid hindama

Konkursile "Parim jõuluvalgustusfoto" esitatud tööd on
vaatamiseks ning hindamiseks üles seatud Tallinna kodulehel ja
linnavalitsuse infosaali akendel 17. jaanuarist kuni 30. jaanuarini
2007.
15. jaanuaril lõppes konkursile "Parim jõuluvalgustusfoto" tööde
esitamise tähtaeg. Konkursile esitati 18 tööd. "Iga aastaga lisandub Tallinna linnapilti üha rohkem meeliülendavaid ja nauditavaid
jõulukaunistuslahendusi," ütles abilinnapea Olga Sõtnik. "Selleks,
et esile tõsta ning jäädvustada ilusaimaid kaunistusi, kuulutasimegi välja fotokonkursi parima jõuluvalgustusfoto valimiseks,"
lisas Sõtnik.
Linlaste hinnanguid parima foto kohta oodatakse hiljemalt
30. jaanuariks elektronposti aadressile kommunaal@tallinnlv.ee.
Oma arvamusi fotode kohta saab jätta ka linnavalitsuse infosaali
postkasti.
Laekunud hinnangute põhjal selgitatakse välja konkursile
esitatud parim jõuluvalgustusfoto. Parimaks tunnistatud foto
autorit tunnustatakse Tallinna Linnavalitsuse poolt.

Perega kinno!

Reakuulutus füüsilisele isikule 100 * Reakuulutus juriidilisele isikule 150
Reklaamimoodulite hinnad* Moodul
1/32 lk
1/16 lk
1/8 lk
1/4 lk
1/2 lk
1/1 lk

Mooduli suurus
(69 x 44,5 mm)
(69 x 93 mm)
(143 x 93 mm)
(143 x 191 mm)
(290 x 191 mm)
(290 x 385 mm)

Hind kroonides
350
800
1800
3500
8000
16000

* Hindadele lisandub käibemaks
Alus: Tallinna Linnavalitsuse korraldus 28. juuni 2006 nr 1479-k

Kristiine Linnaosa Valitsus pakub innaosa
lastega peredele kinokülastust
Coca Cola Plazas.
Kristiine Leht ilmub kord kuus.
Lehe tiraa 16 000 (otsepostitus
kõikidesse linnaosa
postkastidesse)
Reklaami tellimine
e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee

Palume lapsevanematel kinkekaardi saamiseks
registreeruda telefonil 6457
(kuni pileteid jätkub)

120

Pere peab omama sissekirjutust Kristiine linnaosas.

K U LT U U R
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Kristiine Sotsiaalkeskuses on avatud Silvia Raudvee
pastellmaalide näitus
12. jaanuaril avati Kristiine Sotsiaalkeskuse saalis Silvia Raudvee isikunäitus.
Välja on pandud autori viimase kümne aasta tööd. Näitus jääb avatuks
veebruari lõpuni.
Silvia Raudvee on sündinud 1927. aastal. Tema haridustee kulges läbi mitme
kooli, sõja ja okupatsiooni. 1946. aastal astus ta tolleaegsesse Tarbekunsti
Instituuti klaasikunsti erialale, mille ta ka kuue aasta pärast lootis lõpetada.
Kuid siis tuli sõda ja 1949. aastal läks sõit hoopis Siberisse. Elu sunnil või
tahtel õppis ta järgnevatel aastatel muuhulgas ka seakarjatamist ja
fotograafiat.
Eestisse tagasi tuli kunstnik 1957. aasta lõpul. Veel samal aastal jätkas Silvia
Raudvee oma poolelijäänud õpinguid. Instituudi lõpetas ta 1961. aastal. Kohe
pärast kooli lõpetamist suundus ta kunstnikuna tööle Valgevene klaasitehasesse "Neman".
Alates 1975. aastast tegutseb kunstnik vabakutselisena. Viimased 15 aastat
on tema põhitegevus olnud pastellmaal. Põhiliselt on Raudvee maale
eksponeeritud Tallinna ja Haapsalu galeriides.
Silvia Raudvee on Kunstnike Liidu liige. Tema töid on eksponeeritud paljudes
välisriikides. Tallinnas on ta olnud esindatud pea kõigil tarbekunstinäitustel.
Samuti on ta teostanud mitmeid monumentaaltöid; vitraae Tähelinnale,
Venemaal; Eesti Põlevkivi Toila profülaktooriumi vitraa jt. Tema töid on Eesti Kunstifondis, Tallinna Linnamuuseumis,
Valgevene Kunstimuuseumis Minskis, Vene Tarbekunstimuuseumis Moskvas, Kuskovo muuseumis Moskvas, klaasitehase
"Neman" muuseumis.

Olete oodatud Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud pidulikulekontserdile

neljapäeval, 22. veebruaril 2007 kell 16.30
Tallinna Tööstushariduskeskuse aulas, Sõpruse pst. 184
Kontserdil esineb
EESTI TEADUSTE AKADEEMIA MEESKOOR
Dirigent Kuno Areng
Pärast kontserti kohvilaud
Sissepääs tasuta

29. jaanuar 2007

KRISTIINE SOTSIAALKESKUSE
ÜRITUSED VEEBRUARIS
Terviseloeng  Tervislik toitumine"
E 5. veebruar kell 13.00
dotsent Raul Mardi
Jututuba
T 6. veebruar kell 12.00
Olga Kenk
Veteranide koosolek
N 8. veebrar kell 15.00
Mati Ruus
Kontsert
R 9. veebruar kell 11.00
Laulavad õed Maret ja Maie
Vaegkuuljate infotund
T 13. veebruar kell 14.30
Uno Taimla
Piiblitund
K 14. veebruar kell 15.00
pastor Helari Puu
Eakate ümarlaud-kohtumine
N 15. veebruar kell 14.00
LOV vanem Mihhail Korb
Tantsime end terveks!
R 16. veebruar kell 11.00
Ann Alas
Klubi Pesnja
R 16. veebruar kell 13.00
Ludmilla Samoilova
Loeng  Muinsuskaitsest läbi aegade E 19. veebruar kell 13.00
Uus ja vana Silvi Lindmaa-Pihlak
Iseseisvuspäeva kontsert
T 20. veebruar kell 14.00
esinevad Vaike Sarn ja Aare Pehka
Laulge kaasa!  Vastlapäeva laulud K 21. veebruar kell 14.00
Eda Neider
Skautide üritus
N 22. veebruar kell 13.00
Ingrid Junissev
Mälutreening
R 23. veebruar kell 11.00
Anu Joonuks
Klubi Ristik
E 26. veebruar kell 12.00
Juta Ukleika
Andres Särevi muuseumi külastus
T 27. veebruar kell 13.00
Lugu kirjades  Marie Heiberg
Sünnipäevalaste õnnitlemine
K 28. veebruar kell 14.00
Kontsert
Õnnesoovid LOV vanemalt Mihhail Korbilt
Eakate klubi Keskpäev
ootab kõiki huvilisi
3.02. kell 12.00
Õismäe Humanitaargümnaasiumi
saali
Õismäe tee 130
Ettekannetega linnaehitusest ja
poliitikast esinevad

KALEV KALLO ja
ÜLO VOOGLAID
Kontsert ansamblilt Siidisõsarõ
Kõik huvilised on oodatud, osavõtt vaba!

Pakitud kuivad

KÜTTEPUUD
võrkkotis
Vedu. Kviitung
www.tg.credo.ee
52 388 52
TAMMARU FARM

