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Uudised
Tallinna teenindussaalis
saab tasuta õigusnõu

tasuta

Kristiinesse tuli kevad

Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7)
annavad juuratudengid linnakodanikele jätkuvalt tasuta
õigusabi.
Õppeperioodil jagavad tudengid tasuta õigusabi kaks korda
nädalas  kolmapäeviti kell 14.0017.00 ja neljapäeviti
kell 12.3015.30.
Tasuta õigusnõustamine on osutunud linlaste seas väga
populaarseks, väga palju on pöördumisi olnud perekonnaõiguse, võlaõiguse, pärimis- ja asjaõiguse küsimustes.
Kuna abisoovijaid on rohkesti, siis on vastuvõtt ka Tallinna
Ringkonnakohtus (Pärnu mnt. 7). Esmaspäeviti toimub vastuvõtt kell 12.3017.00, kolmapäeval kell 9.0010.30 (ainult
eesti keeles) ning reedel kell 14.30-17.30.
Täpsemat infot ringkonnakohtus osutatava õigusabi kohta
saab telefonil 628 2708.
Tasuta õigusabi jagatakse Eesti Juristide Liidu ja Tallinna
Üliõpilaste Õigusbüroo koostöös kuni 20. maini.

Lilleküla staadioni lepinguliste suhete
korrastamine jõuab lõpule

Linn annab MTÜ
Jalgpalliklubi FCFle
täiendava tähtaja harjutusväljakute juurdepääsutee väljaehitamiseks ning ühtlasi
pikendatakse Tallinna
linna ja AS FCF
Lilleküla
Jalgpallistaadioni
vahel 18. juunil 2004

sõlmitud üürilepingut 15 aasta võrra.
2001. aastal kandis linn FC Flora arvele ettemaksu 14,4
miljonit krooni, mille eest FC Flora kohustus rajama Marta
tänava pikenduse ja harjutusväljakute juurdepääsutee.
2004. aastal andis linn FC Florale tänava ehitamiseks täiendava tähtaja. Jalgpalliklubi tegi 2006. aastaks ehitustöid 1
2,3 miljonit krooni eest, jättes välja ehitamata harjutusväljakute juurdepääsutee.
FC Flora taotleb harjutusväljakute väljaehitamise tähtaja
edasilükkamist ning kohustub ehitama juurdepääsutee
valmiva jalgpallihalli juurde 15. juuniks 2008.
Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli sõnul jõuab harjutusväljakute juurdepääsutee väljaehitamiseks täiendava tähtaja
andmise ja üürilepingu pikendamise lepingu allakirjutamisega lõpule Tallinna linna ja Jalgpalliklubi FCF lepinguliste suhete korrastamine. "Linnavalitsuse soov on oma
tegevuses Eesti jalgpalli arengule kindlasti toeks, mitte takistuseks olla, " märkis Mutli.
27. detsembril 2006 leppisid linn ja Jalgpalliklubi FCF kokku
aastatel 20072011 Tallinnasse kaheksa universaalstaadioni
ehitamises ning Jalgpalliklubi FCF võlgnevuse ajatamises
viie aasta võrra.
Tallinna pressiteenistus

Registreeringu õigsuse kinnitamisest

Hiljemalt 15. aprilliks peavad kauplemisega tegelevad
ettevõtjad esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta
majandustegevuse registris (MTR). Vajaliku info leiate
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel
http://mtr.mkm.ee asuvast Majandustegevuse registrist
(MTR).
Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb eelnevalt kontrollida MTR-s vastava registreeringu andmeid.
Juhul, kui ettevõtja taotluse alusel on registreering tehtud või
selle andmeid muudetud kolme kuu jooksul enne 15. aprilli,
ei pea registreeringut enam täiendavalt kinnitama.
Registreering, mille andmeid pole õigeaegselt kinnitatud,
peatatakse 1. maist.

Kristiine
uudised
lk 3

Loe lk 2
Neile Löwenruh pargi partidele tuleb kevad teisiti. Sellel aastal on Tallinna Kommunaalametil kavas jätkata pargis rekonstrueerimistöid ja sellekohane ehitushange on ka välja kuulutatud. Tellitavate tööde loetelus on mänguväljaku ja piirete
rajamine, paadi- ja käigusilla ehitamine, haljastuse rajamine, paekivist silla restaureerimine ja paviljoni ehitamine.
Foto: Enn Viidu
Heakorrakuu algab
15. aprillil
Heakorrakuu raames pöörab
Tallinna linn linnakodanike tähelepanu linnakeskkonna korrashoiule, keskkonnasõbralikule elustiilile ja neljajalgsete
sõprade eest hoolitsemisele.

Kultuuri- ja spordisündmused
lk 4-5

Heakorrakuu raames pannakse
lisaks tavapärastele haljastusja koristustöödele rõhku ka
vastutustundlikule lemmikloomapidamisele. Samuti propageeritakse kevadisel heakorrakuul jäätmete liigiti kogumist, mis vähendab prügilate

koormust, võimaldab suure osa
jäätmetest taaskasutusse suunata
ja säästab keskkonda.
Kristiine linnaosas on kavas
korraldada ohtlike jäätmete
kogumisring.
Heakorrakuu lõpuüritus toimub
Tallinna päeval  15. mail.

Sotsiaalkeskus pidas
sünnipäeva
lk 7
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KRISTIINE KEVADKORISTUS

Tallinna Keskkonnaamet ja
linnaosavalitsused viivad 15. aprillist
20. maini läbi kevadise heakorrakuu

Linnaosavanema veerg

K

õige tähtsam vahepeal
toimunud sündmus oli
kahtlemata uue Riigikogu valimine. Sellest on nüüdseks juba
ligi kuu möödunud ja uue valitsuse moodustamise kõnelused
selgitanud ka võimaliku koalitsiooni koosseisu. Siiski tasuks
tähelepanu pöörata kahele
asjaolule. Esiteks valimiste aktiivsus, mis ületas märgatavalt
sotsiloogide pakutud 50% piiri
ja oli 3,7 protsenti kõrgem aastast 2003. Seejuures tuleb
märkida, et vahepeal on suurenenud hääleõiguslike kodanike
Mihhail Korb
arv 37529 võrra ja hääletamas
käinute arv 54777 inimese võrra. Need arvud näitavad kindlalt
trendi, et huvi osaleda ei ole vahepeal tõusnud ja kasv on saadud
valimisvõimaluste lisandumisega. Kui Eestis korraldati 1992.
esimesed Riigikogu valimised, siis ei tuntud kolmepäevalist eelhääletamise võimalust. Koos väljaspool elukohta viibijatele antud
5 valimispäevaga oli igal soovijal võimalus minna hääletama
5+3+1=9 päeva jooksul. Kui siia lisada veel ka elektroonilise
hääletamise võimalus ja seda kasutanud
30 tuhat hääletajat ehk iga kahekümnes, siis saame paraku teha
ainult ühe kindla järelduse. Koos valimispäevade ja hääle andmise meetodite lisandumisega ei ole hääletamise aktiivsus märgatavalt tõusnud. Loomulikult on hea, et see pole ka langenud,
aga Euroopas on palju riike, kus valimisaktiivsus küündib üle
70 protsendi.
Teiseks oluliseks arutlusteemaks oli inimeste sissetulekud ja seda
mitte ainult tulumaksu protsendi vaatepunktist, vaid hoopis palkade, pensionite ja toetuste küsimuses. Eesti majandusel on hästi
läinud ja kõik suuremad parteid keskendusid oma platvormides
inimeste sissetulekutele. Sisuliselt puudus valimisdebatist arutelu
keskkonna teemadel, mis oli näiteks kahe nädala eesti toimunud
Soome parlamendi valimistel üks peamisi küsimusi. Samuti
diskussioon välispoliitika teemadel, olgu selleks siis sõjaline missioon Iraagis ja Afganistanis või Pronkssõduri temaatika. Kas olete
tähele pannud, et koos valimispäevaga lõppesid ka tulised jutud
monumentide teisaldamise vajadusest?

L

innaosa jaoks oli oluline vahepeal saabunud kevad. Selle
märksõnadeks on nii iga-aastane kampaania "hoovid korda"
kui peatselt algav heakorrakuu. Kristiine on küll väike linnaosa,
aga koos lume sulamisega on nähtavale tulnud palju prügi, mis
vajab koristamist. Oma tööd on juba alustanud teede hooldajad ja
isegi valgusfoorid pestakse puhtaks. Tolmavad teed pole veel
mitte kõikjal puhtaks pühitud.
Selle kuu 15-ndal päeval möödub 500 päeva minu saamisest
Kristiine linnaosa vanemaks. See oleks sobiv aeg teha seni
tehtust kokkuvõtteid. Ametisse asumisel kohtusin ka halduskogu
liikmetega ja sain neilt nimekirja tegemistest, mis võiksid nende
arvates olla Kristiines teisiti või mida oleks juurde vaja. Nende hulgas oli ka selliseid, mille valmimiseks ideest kuni teostuseni
kuluks aastaid. Võin heameelega öelda, et on algatatud Nõmme
tee rekonstrueerimistööd ja Löwenruh pargi renoveerimine.
Kolmas suurem ettevõtmine on Järve noortekeskuse väljaehitamine ja see on praegu kavandamise etapis. Kõige olulisem järeldus seni tehtud tööst olekski selline, et linnaosa vanemana tuleb
palju tegeleda igapäevaste tööküsimuste lahendamisega, mis ei
paistagi kõrvaltvaatajale välja. Suuremate asjade ärategemine
vajab aga aastaid planeerimist ja palju kooskõlastamist, sest
kohalikus omavalitsu-ses käib finantside eraldamine aastaeelarve
kaupa.
Usun, et 2009. sügisel oma ametiajast kokkuvõtteid tehes võin
selle nimekirja jälle üle lugeda ja öelda  tehtud!

Iga-aastase heakorrakuu läbiviimise eesmärk on linnaosa
kiire korrastamine talvisest ja sügisesest prahist.

Heakord

Tallinna linna heakorraeeskirja kohaselt kinnistu omanik:
- hoiab korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia
- teostab heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal
- ei tohi raiuda ilma raieloata oma kinnistult puid ja põõsaid
(v.a. viljapuud ja marjapõõsad)

Tule tegemise kord Tallinna linnas

Tallinna linna territooriumil on kulu ja jäätmete põletamine ning
lõkke tegemine keelatud. Tallinna Keskkonnaameti kooskõlastusega tohib põletada ainult puu- ja põõsaoksi.

Tallinna linnas asuvad jäätmejaamad

Kristiine linnaosas asub jäätmejaam Artelli 15, teenindab
AS Cleanaway (tel. 1919)
- Paljassaare põik 9a, teenindab OÜ Kesto (tel. 639 5222)
- Suur-Sõjamäe 48, teenindab AS Ragn-Sells (tel. 15155)
- Raba 20 (Pääsküla prügila territoorium), teenindab AS
Ragn-Sells. Taas avatud alates 15. märtsist 2007.

Kirjastaja: Veebimees OÜ

e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7109
http://www.tallinn.ee/est/g1075/
Järgmine leht ilmub 20.aprillil
Kojukande probleemidest teatada
kristiineleht@tallinnlv.ee

Kristiine linnaosas asub ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt
Mustamäe tee 5 parklas, avatud neljapäeval kella 15.00 kuni
18.00 ja laupäeval 13.0016.00
Patareide kogumiseks on paigaldatud 119 patareide kogumise
kasti üle Tallinna, nt asub üks kogumise kast Kristiine Linnaosa
Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sissepääsu juures.
Lukoili tanklate juurde paigaldatud ohtlike jäätmete kogumiskonteinerid on avatud 8.00 -20.00 .
Bensiinijaamade juures ei võeta ohtlikke jäätmeid vastu asutustelt ega ettevõtjatelt. Asutused ja ettevõtjad peavad andma oma
jäätmed otselepingutega vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.
29. aprillil 2007 toimub ohtlike jäätmete kogumisring Kristiine linnaosas.
Aia- ja pargijäätmed
13. oktoobril 2005 avati Tallinnas esimene avalik aia- ja pargijäätmete kompostimisväljak aadressil Rahumäe tee 5a. Väljaku operaatorfirma on Mustamäe Haljastuse AS.
Aia- ja pargijäätmeid võetakse vastu nii elanikelt kui ettevõtetelt
vastuvõtuhinnaga 295 krooni/tonn, 10 krooni/ 75 l lehti ja oksi
täis koti eest (koos käibemaksuga).
Alates 1.04.2007 on kompostimisväljak avatud tööpäeviti
kella 9.0017.00 ja , laupäeviti kella 10.0015.00.
Lisainfo: tel 56695577, 654 7654, 653 6220, e-post
mhaljastus@hot.ee.
Anu Sügis
haljastuse vanemspetsialist

Tallinna Keskkonnaamet korraldab pühapäeval
29. aprillil 2007 Kristiine linnaosas
OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISREIDI
Reidi raames saab tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed

Tasuta võetakse elanikelt jäätmejaamades vastu:
- immutamata puitu
- vanametalli
- plaste
- suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (kivid, betoon, jm)
- paberit ja pappi
- kasutuskõlblikku vanamööblit
- autorehve (kuni 8 rehvi korraga)
- elektri- ja elektroonikajäätmeid (s.h. külmikud ja telerid)
- pakendeid
- lehtklaasi
- koduseid ohtlikke jäätmeid
Sortimata ehitusjäätmeid ja muid kasutuskõlbmatuid sorteerimata
jäätmeid, sh kasutuskõlbmatu vana mööbel, võetakse vastu vastavalt teenuse pakkuja hinnakirjale.
NB! Ei võeta vastu segaolmejäätmeid!
Vastu võetakse taaskasutatavaid jäätmeid ainult kodumajapidamistest!
Jäätmejaamad on avatud K, N, R 14.0019.00,
L, P 10.0015.00.
Jäätmejaamas olevad mahutid on märgistatud vastavalt kogutavale jäätmeliigile. Kohapeal abistab ja juhendab elanikke jäätmete üleandmisel jäätmejaama töötaja. Jäätmejaama sissesõidule
ja territooriumile on paigaldatud infoviidad.
MTÜ Eesti Rehviliit võtab elanikelt tasuta vastu vanu rehve
Tallinna Prügila kogumispunktis (Jõelähtme vald, Loovälja,
Rebala küla) tööpäevadel 6.0022.00, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel 8.0018.00. Ettevõtted peavad vanarehvide utiliseerimise eest tasuma 800 kr tonnist.
Vanu rehve võetakse vastu Tallinna Kompostimisväljakul,
Rahumäe tee 5a, esmaspäevast reedeni kell 8.00-18.00 ja
laupäeval kell 10.0015.00.
Ohtlikke jäätmeid saab ära anda tasuta

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

30. märts 2007

Kesto OÜ (tel 639 5222) võtab elanikelt tasuta vastu ohtlikke jäätmeid - jääkõlid ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjalid (kuni 20 liitrit),
värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed jaepakendis (kuni 10 liitrit),
elavhõbelambid (kuni 10 tükki), aegunud ja kasutuskõlbmatud
ravimid ja muud meditsiinilised jäätmed (kuni 2 kg korraga),
kemikaalid ja pestitsiidide jäätmed (kuni 10 liitrit), elavhõbekraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kuni
2 kg korraga), patareid ja akud (piiramatus koguses) 15 statsionaarses kogumispunktis ja 5 tanklas.

VASTU VÕETAKSE :
n vanad akud (piiramatus koguses)
n patareid ja väikeakud (kuni 5 kg inimese kohta)
n õlid (20 kg inimese kohta)
n õlifiltrid (kuni 20 kg inimese kohta)
n ravimid (kuni 2 kg inimese kohta)
n värvi- ja lakijäätmed (10 kg inimese kohta)
n olmekemikaalid (kuni 10 kg inimese kohta)
n elavhõbedajäätmed, sh päevavalguslambid (kuni 10 tk
inimese kohta)
VASTU EI VÕETA:
n elektri- ja elektroonikajäätmeid (sh kodumasinad, televiisorid, arvutid)
n autokumme
n tulekustuteid
n segaolmejäätmeid
KOGUMISAUTO PEATUMISTE AJAGRAAFIK
PÜHAPÄEVAL 29.04.2007 kl 10.00  16.00
n
n
n
n
n
n

10.0010.45
11.0011.45
12.0012.45
13.0013.45
14.0014.45
15.0016.00

Energia 6 ja 8a vahelisel platsil
Tuisu/Alajaama nurgal (Tuisu 2a juures)
Seebi 28a kõrval
Tondi/ Linnu tee ristmikul (Tondi 44 ees)
Tedre/Luige tn tühermaal
Kuldnoka/ Mooni (Kuldnoka 36 juures)

Täiendav info Tallinna Keskkonnaametist tel 640 4610
OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!
Kristiine linnaosa eramajade elanikele väljastati Tallinna
Keskkonnaameti poolt lõkke tegemise luba
(põletusluba nr 21-2007)

Tuld võib teha 27.04.29.04.2007
ja 4.05.6.05.2007

Lubatud on põletada ainult oksi ja puhast puitu
Prügi põletamine on keelatud
Kortermajade läheduses on lõkke tegemine keelatud
Keskkonnaameti poolt antud tingimused lõkke tegemise kohta:
n Oksi ja puitu võib põletada selleks kohandatud mittepõleval
alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel
tuletöö üle järelvalvet teostava isiku juuresolekul.
n Tule tegemise koht objektil peab paiknema vähemalt 15 m
kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest
hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast.
n Pärast küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid
hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla ehk liivaga
katmise teel.
n Tuld võib teha väljaspool ehitist tuule kiirusel kuni
1,5 m/sek. Vihmaga on tule tegemine keelatud.

30. märts 2007
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KRISTIINE KEVADLAAT
Kus ja millal: Kotka tn 12 staadionil, Tallinn
5. mail 2007 (laupäev), kell 9.00-18.00
bussiliinid 23 ja 23a, Kotka peatus
Mida pakutakse:
n viljapuude, ilu- ja marjapõõsaste istikud;
n juurvili, köögivili, kartul;
n mesi, mesindussaadused, käsitöö;
n väetised, istutusmullad, taimekaitsevahendid jne.
Meelelahutus: esineb Vello Orumets
Osavõtt laadalistele tasuta.
NB! Pakkujatel vajalik eelregistreerimine
tel 645 7126, 645 7104, 645 7100
Korraldajad: Eesti Aianduse ja Mesinduse Keskselts,
tel 51936995
Kristiine Linnaosa Valitsus,
tel 645 7126, 645 7104, faks 645 7102

Teated

Tasulise parkimise ala laieneb

20. märtsil toimunud Kristiine halduskogu istungil otsustati:
projekteerimisfirma EA Reng AS projektijuhi Indrek Kõlu ja
Cleanaway Tallinn AS tegevdirektori Argo Luude ettekande ära
kuulamise järel nõustuda Artelli 15 ja 15a asuvate kinnistute
detailplaneeringu eskiislahendusega. Krundile on kavandatud eelsorteeritud jäätmete töötlemise keskuse laiendus. 80-85 protsenti
sorteeritavast kogusest moodustaksid paber ja papp, mida ei peeta
keskkonda ohustavateks jäätmeteks. Ülejäänud osa moodustaksid
plastik, klaas, metall, puit ja muu prügi.
Halduskogu nõustus: Kuldnoka 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendusega, Keemia 33 kinnistu detailplaneeringu
eskiislahendusega, Tüve 49 asuva kinnistu detailplaneeringu eskiislahendusega, Paldiski mnt 41 ja 43 asuvate kinnistute detailplaneeringu lahendusega, Rästa 8 asuva kinnistu detailplaneeringu
lahendusega.
Kuulanud ära Kristiine Linnaosa Halduskogu kultuuri- ja
hariduskomisjoni esimehe Liina Hermaküla ettekande Tallinna I
Internaatkooli võimla remondivajadusest, halduskogu liikmete arvamused ja ettepanekud, otsustati teha ettepanek Tallinna Haridusametile tellida ekspertiis Tallinna I Internaatkooli võimla tehnilise seisukorra kohta.
Halduskogu istung lõppes linnaosavanema asetäitja Aleksander
Raide ettekandega muudatusettepanekute tegemisest "Kristiine
linnaosa arengukava 20072010" parandamiseks ja täiendamiseks
ning otsustas selle edastada Tallinna Linnavalitsusele. Arengukava
esitatatakse Tallinna Linnavolikogule ja jõustub pärast heakskiidu
saamist.
11. aprillil 2007 kell 18.00

toimub Kristiine korteriühistute ümarlaud
Tulika 33b II korruse saalis.

Päevakord:
1. Heakorrakuu ja haljastusalane informatsioon
linnaosavalitsuse töötajatelt
2. Avatud vestlusring

Alates 1. aprillist muutub kesklinna tasulise parkimisala
piir, kõrgema tariifiga vanalinna ja südalinna parkimisala
piirid jäävad samaks, ei muutu ka tsoonidele kehtestatud parkimistasu suurus.
Abilinnapea Jaanus Mutli sõnul kaitseb tasulise parkimisala laiendamine kesklinna elanike huve, sest väldib
tänavate umbe parkimist, soodustab ühistranspordi kasutamist ja vähendab südalinna liikluskoormust.
"Kesklinna elanikele on pikka aega probleemiks olnud
need inimesed, kes linna tööle sõites oma autod jõhkralt majadevahelistesse hoovidesse pargivad," ütles
Mutli. "Laienenud tasulise parkimise ala peaks sellist
tegevust kindlasti vähendama."
Alates aprillist on tasulise parkimise ala piiritletud
Tallinna lahe, Kalasadama tänava, Põhja puiestee,
Kotzebue tänava, Kopli tänava, Telliskivi tänava, paralleelselt Tehnika tänavaga kulgeva raudteega kuni Filtri
teeni, Filtri tee, Odra tänava, Türnpu tänava, Vilmsi tänava, Gonsiori tänava, Rohelise aasa tänava, Poska tänava, Narva maantee ja Bensiini tänavaga.
Kesklinna elanikud saavad Mutli sõnul endiselt parkida
aastakaardiga, mille hind on sümboolne  100 krooni
aasta eest.
Enda kasutuses oleva sõiduki parkimiseks on õigus
saada aastakaart neil inimestel, kes on rahvastikuregistri
andmetel vähemalt ühe aasta Tallinnas elanud, kelle
elukoht rahvastikuregistri järgi asub avaliku tasulise
parkimisala piires ning kelle nimi koos isikukoodiga on
kas mootor-sõiduki omanikuna, rentnikuna või kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele.
Kui elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on
tal õigus saada ainult üks aastakaart. "Tasulisel parkimisalal elavad inimesed peaksid parkimiskaardi vormistamisele juba praegu mõtlema hakkama," soovitas Mutli.
Parkimiskaardi taotluse saab sisse anda linnavalitsuse
teenindussaalis Vabaduse väljak 7.
Tasulise parkimise ala on jaotatud kolme tasumääraga
tsooniks, kus parkimistund maksab 12-48 krooni. Esimesed 15 minutit parkimist on maksuvaba.
Pärast laienemist ei ole kavas tasulise parkimise ala uusi
piire vähemalt viie aasta jooksul muuta, seega tasuline
parkimisala enne 2012. aastat ei laiene. Viimati laiendas
volikogu Tallinna kesklinna tasulist parkimisala 2004.
aasta 1. augustist.

Heakorraga seotud küsimusi ja ettepanekuid võite
eelnevalt saata marje.rohtla@tallinnlv.ee või
helistada telefonil 645 7119
Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskond korraldab
EHITUSFÜÜSIKA PÄEVA
4. aprillil algusega kell 13.00, aadressil Pärnu mnt. 62.
Sel aastal on rõhk hoonete renoveerimisel
Päevakava
13.0013.05
13.0514.35
14.3514.50
14.5015.50
15.5016.50

Ka peaminister Andrus Ansip ostab Kristiine
kevadlaadalt.
Foto: Enn Viidu
KÜSIMUS

Millisid dokumente on vaja, et kirjutada ennast sisse uude elukohta?
Elukohateade esitatakse isiku poolt sooviga registreerida elukoha
andmed seoses elukoha muutumisega Eestis.

VASTUS

Vajalikud dokumendid:
- elukohateade, vorm lisa 1 (võimalik saada kohapeal või välja
printida Tallinna kodulehelt linnakodanikule mõeldud info  elukoht
ja eluase nupukese alt;
- koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest, kui
dokumendid saadetakse postiga (pole vajalik digitaalallkirja puhul
ja isiklikul kohaleilmumisel)
- koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või

16.5016.55

Avamine
Fassaadi renoveerimine; Priit Pallum, AS Maxit
Estonia
Kohvipaus
Fassaadi renoveerimine; Eric Polloc, Helsinki
Ammatikorkeakoulu, lektor
Tasapinnalised katused, ehitus ja
renoveerimine; Alo Karu OÜ Lincon
Lõpetamine
Osavõtt on tasuta.
Mirjam Taremäe, 56 986 343

elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek  kui teate esitaja ei ole ruumi omanik;
- kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate
esitamiseks  kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel.
Soovitame märkida elukohateatele kontakttelefoni, et saaksime operatiivselt Teid teavitada juhul, kui elukoha aadressi
rahvastikuregistrisse kandmisel tekivad probleemid.
Oleme avatud: esmaspäeval 8.15-18.00;
teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval 8.15-17.00 ja
reedel 8.15-16.00
Asukoht: Tulika tn 33B, II korrus, kabinet 202
Lugupidamisega
Külliki Valma
645 7127

Linna haljastutel parkimine on keelatud
Autode parkimine sulast pehmeks muutunud haljastutel kahjustab muruplatse ning halvendab linna välisilmet.
Tallinna Munitsipaalpolitsei juhi Kaimo Järviku sõnul tuleb kõigil
autoomanikel arvestada võimalusega, et parkimine muruplatsil
toob kaasa väärteomenetluse ning rahatrahvi. "Esialgu oleme
väärparkijad korrale kutsunud, ent senise praktika jätkumisel,
kus haljastuid autoratastega hoolimatult üles küntakse, muutuvad ka munitsipaalpolitsei rakendatud karistused rangemaks,"
selgitas Järvik.
Viimastel päevadel on fikseeritud 177 parkimist haljasalal, millest 20 puhul alustati väärteomenetlust.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet kutsub autojuhte leidma sõidukitele parkimiseks sobivad kohad. Linlased saavad hoolimatult muruplatsidele pargitud sõidukitest teatada telefoninumbritele 1345, 661 9860 või e-postile
munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee
Tallinna Pressiteenistus
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KRISTIINE LINNAOSA PÄEVAD
Teated

XIII Jüriöö
tõrvikteatejooks
Kristiine linnaosas

KRISTIINE PÄEVAD

XIII Kristiine linnaosa päevad
21.-27. aprill 2007

Igakevadistel kodukandipäevadel on kavas kümneid kultuuri-,
spordi- ja meelelahutusüritusi. Algusaastatest peale on linnaosa
päevade ürituste korraldamisel ja läbiviimisel osalenud linnaosa
haridusasutused. Ürituste kavas on olnud oma koht koolides
toimuvatel näitustel ja avatud uste päevadel, spordivõistlustel,
kevadkontsertidel, moedemonstratsioonidel ja näitemängudel.
Linnaosa koolieelsetele lasteasutustele on korraldatud tantsupäevi ja Yeti joonistusvõistlusi. Kultuuri- ja spordisündmustega
täidetud nädalasse mahub ka Jüriöö ülestõusu tähistamine, traditsiooniliselt korraldatakse sel puhul Lilleküla Gümnaasiumi
staadionil tõrvikteatejooksu. Lisaks väljakujunenud traditsioonilistele üritustele on lisandunud igal aastal ürituste kavasse
ka midagi uut. Loodame, et uued ettevõtmised pakuvad rõõmu
nii korraldajatele kui ka linnaosa elanikele.

Võistluse korraldaja: Tallinna Lilleküla Gümnaasium ja
Kristiine Linnaosa Valitsus
Võistluse eesmärk: Linnaosas spordihuvi hoogustamine, Kristiine linnaosa päevade ning Jüriöö ülestõusu
mälestuse tähistamine.
Osavõtjad:
Täiskasvanud: Kristiine linnaosa asutuste võistkonnad.
Võistkonda kuuluvad 4 nais- ja 4 meesvõistlejat.
(Meeste asemel võivad olla ka naised).
Noored: Kristiine linnaosa koolide klassivõistkonnad.
Õpilaste vanus 18.a. ja nooremad.
Võistkonnas osaleb 4 tütarlast ning 4 poeglast. (Poiste
asemel võivad joosta tüdrukud). Võistkond jookseb kas
oma võistkonna nime kandva rinnanumbri või võistlussärgiga, millel on võistkonna nimi (embleem, logo)
4.-5. klasside võistkonnad (3 T+3 P) Üldgümnaasiumist
ja Lilleküla Gümnaasiumist (ainult ringteatejooks).
Toimumise aeg: 23. aprillil 2007.a.
19.3020.00
võistkondade kogunemine
20.0020.30
4.-5. klasside õpilaste ringteatejooks
kooli staadionil
20.4521.00
tõrvikteatejooksu võistkondade viimine
etappidele, soojendus
21.00
tõrvikteatejooksu start
21.45
lõpetamine ja autasustamine
Toimumise koht:
Start ja fini Lilleküla Gümnaasiumi siseõues
(Kuldnoka 24)
Võistluse käik: Teatejooks algab Lilleküla Gümnaasiumi
siseõuelt. Pärast starti jooksevad võistlejad mööda
Mooni tänavat kuni Tihase tänavani; Tihase tänavat
mööda Sõpruse puiesteeni; Sõpruse puiestee haljasribal Linnu teeni; mööda Linnu teed kuni Mooni tänavani
ja Mooni tänavat mööda Lilleküla Gümnaasiumi peaväravani. Kogu võistlusmaa pikkus on ~3460 m.
Võistlejad jooksevad põlevat (taskulampi) tõrvikut kandes, mida annavad edasi üksteisele kui teatepulka.
Tõrvik (taskulamp) tuleb tagastada korraldajatele.
Tõrvikud (taskulambid) saavad võistkonnad võistluste
korraldajatelt.
I

T,N distantsi pikkus~350 m
KOOLI SISEÕU  Kuldnoka-Mooni tn ristmikuni
II P,M distantsi pikkus~550m
Kuldnoka-Mooni ristmik  Mooni-Tihase tn ristmik
III T,N distantsi pikkus~300m
Mooni-Tohase ristmik  Tihase-Sõpruse pst ristmik
IV P,M distantsi pikkus~450m
Tihase-Sõpruse ristmik  Sõpruse-Tedre ristmik
V T,N distantsi pikkus~370m
Sõpruse-Tedre ristmik  Sõpruse-Räägu tn ristmik
VI P,M distantsi pikkus~540m
Sõpruse-Räägu ristmik  Linnu tee-Varese tn ristmik
VII T,N distantsi pikkus~350m
Linnu tee-Varese ristmik  Linnu tee -Mooni tn ristmik
VIII P,M distantsi pikkus~550m
Linnu tee-Mooni tn ristmik  KOOLI PEAVÄRAV
Autasustamine: Parimatele võistkondadele auhinnad.
Osalemine: Jüriööjooksul osalemiseks
palume registreeruda hiljemalt 18.04.07
tel 645 7120;
e-post: maret.truusalu@tallinnlv.ee
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Linnaosapäevade kava ilmub 20. aprilli Kristiine Lehes

Nooruslik
klassikakontsert Allikal
Pakkumaks linnaosa inimestele
võimalust oma kodu lähedal
head muusikat nautida, on
Kristiine LOV ja Allika Baptistikoguduse koostööna teoks
saamas juba teine kontsert.
Plaanis on mõndagi huvitavat
ka edaspidiseks. Eelmine kontsert toimus detsembris. See oli
väga menukas muusikaõhtu
13.-16. sajandi lugudest, esinejateks Maria Staak ja Kiili
vanamuusika-ansambel.
Seekord on plaanis pakkuda
kuulamiseks eeskätt klassikalist muusikat. Esinejate seltskond on nooruslik. Musitseerivad ühe pere tütred Liidia,
Helena, Silvia, Aleksandra,
Damaris ja Gloria Ilves. Tüdrukud (9-17 a.) õpivad Tallinna

Muusikakeskkoolis. Pillidest
on esindatud viiul, klaver,
tshello, vioola. Preilide Ilveste
näol on tegemist haruldase
ansambliga, kus ühest perest
on pärit tervelt kuus väga head
noort muusikut, kellest enamus
oma erialal pärjatud mitmesuguste rahvusvaheliste konkursside laureaaditiitlitega.
Ühiselt on esinetud Saksamaal
ja Rootsis, samuti Prantsusmaal, kus saadi laureaadiks
Sarre Unionis muusikaliste
perede konkursil. Pere tegemisi
hindas möödunud aastal kõrgelt ka Arno Tali sihtkapitali
korraldatud Perekonkurss.
Heili Meibaum
muusikaõpetaja

Kontsert
KEVADKLASSIKA

toimub 21. aprillil 17.00
Allika Baptistikoguduse saalis (Koskla 2/9)

XIII Kristiine linnaosa päevade
raames on avatud Kristiine Linnaosa Valitsuse
administratiivhoones, Tulika 33 b
ja Kristiine Kaubanduskeskuses, Endla 45

YETI JOONISTUSVÕISTLUS

KRISTIINE KEVAD
laste kunstitööde näitus
Näitusel on võimalik vaadata Kristiine linnaosa üheteistkümne koolieelse lasteasutuse laste joonistusi. Lastejoonistusvõistlus toimub AS Balbiino ja Kristiine Linnaosa Valitsuse koostöös. Kristiine linnaosa päevade
raames külastab AS Balbiino maskott Yeti kõiki Kristiine
linnaosa koolieelseid lasteasutusi.
Näitus avatakse 18. aprillil ning jääb avatuks 4. maini,
linnaosavalituses saab näitust külastada tööpäeviti
kella 8.3017.00 (reedeti kella 16.00)
Oodatud on kõik huvilised !!!

Aprillikuu võistlused
Tondi Maneeis, Tondi 30

Teile esinevad: Liidia Ilves (klaver),
Helena Ilves (klaver, vioola), Silvia Ilves
(tello), Aleksandra Ilves (viiul),
Damaris Ilves (klaver),
Gloria Ilves (viiul)
Kavas: Torelli, Händel, Kember, Mozart, Accolay,
Chopin jt.
Kontsert on tasuta

21. aprillil kell 13.00 Väike ponikarikas ja kell 15.00
Eesti Sisemeistrivõistlused ponide takistussõidus.
Kavas 2-vooruline takistussõit 90-100 cm Eesti
Ratsaspordiliidu auhindadele.
22. aprillil kell 12.00 Suur ponikarikas. Kavas takistussõit
90 cm. Võistlema tuleb ligi 40 kuni 16-aastast ratsaspordiklubide kasvandikku Tallinnast, Tartust, Saaremaalt, Hiiumaalt,
Jõgevamaalt, Harjumaalt, Raplamaalt, Pärnust ja külalisvõistlejad Leedu Vabariigist. Võistluse ajal toimub lastele maja ees
väikesel muruplatsil tasuta ponisõit. Avatud puhvet.
28. aprillil kell 13.00 toimuvad Eesti sisemeistrivõistlused
ponide koolisõidus ja 29. aprillil kell 12.00 Tondi Karikas
koolisõidus.

Sirje Argus
Tondi Ratsaspordiklubi

30. märts 2007
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Etlemiskonkurss "Emakeelel ilus kõla"
Kolmapäeval 7. märtsil toimus Tallinna Linnupesa Lasteaias
(Lagle pst 3) koolieelikute etlemiskonkurss "EMAKEELEL ILUS
KÕLA" Kristiine linnaosa eelvoor.
Ülelinnaline mudilaste etlemiskonkurss toimus esmakordselt
2004. aastal. Konkurss motiveerib mudilaste õpetajaid
edendama laste ilmekat luuletuste esitamist, korrektset diktsiooni ja annab võimaluse eneseväljenduseks ning esinemiseks. Kristiine linnaosa eelvoorust võttis osa 20 last kaheksast linnaosa lasteaiast.

Konkursil osalesid:
4-aastased: Isabel Veermäe
Muinasjutu lasteaiast (õp Anne
Võhma), Rebekka Remmelkoor Linnupesa lasteaiast (õp
Ingrid Künnapas), Carolyn
Vool Lille lasteaiast (õp Riina
Lindmaa), Kert Konrad Lepatriinu lasteaiast (õp Helle Küttis) ja Karina Elise Pent Lepatriinu lasteaiast (õp Kaia Beres)

Eelvoorus osalenud lapsed ja
nende juhendajad

5-aastased: Ingrid Sooberg
Muinajutu lasteaiast (õp Anne
Võhma), Sander Kõrts Mutionu lasteaiast (õp Ivika Saks)
6-aastased: Sander Sarevet ja
Laur Lessel Haraka lasteaiast
(õp Annika Truumaa), Verner
Vichmann Linnupesa lasteaiast
(õp Esta Tubalkain), Kristiina
Puksa ja Jan Joonas Talu
Mutionu lasteaiast (õp Merike
Veersalu), Sem Karlos Kolk
Kristiine Lasteaed-Algkoolist
(õp Eda Kohari) ja Katherin
Paas Lapatriinu lasteaiast (õp
Tiina Koppel ja Jane Kivja)
7-aastased: Dittra Kubbi
Linnupesa lasteaiast (õp Helle
Talvistu), Kevin Aron Ilves
Haraka lasteaiast (õp Ruth
Rungi), Karolin Rips ja Laur
Mägi Kristiine LasteaedAlgkoolist (õp Seige Kuuskvere), Maria Anett Smakova ja
Georg Demidov Lille lasteaiast
(õp Ülle Nõmmik ja Lembi
Berkman).
14. märtsil Estonia Talveaias
toimunud lõppkonkursil esinesid
Kristiine
linnaosa
eelvooru võitjad: Rebekka
Remmelkoor (4 a )Linnupesa
lasteaiast (õp Ingrid Künnapas)

7. märtsil toimus Tallinna Pedagoogilise Seminari võimlas võrkpalliturniir linnaosa koolide tütarlaste võistkondadele. Turniiril
osalesid: Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna Lilleküla
Gümnaasium, Tallinna Audentese Erakool ja Tallinna
Pedagoogiline Seminar.
Kõik kohtumised õnnestus võita ja saavutada turniiril I koht
Tallinna Pedagoogilise Seminari võistkonnal koosseisus: Leana
Vahter, Karin Kodasma, Evely Männiste, MariLiis Õunpuu,
Mariann Vaga, Bärbel Albert, Pirge Mägi, Annika Kaupmees,
Silli Välimäe, treener E. Keernik. Turniiri parima mängija auhinna pälvis Pedagoogilise Seminari võistkonna kapten Leana
Vahter.

INGRID SOOBERG (5 a)
Muinajutu lasteaiast, õpetaja ANNE VÕHMA (fotol
paremal) juhendamisel jõudis lõppkonkursil kuue parema hulka.
Ingrid Sooberg (5 a) Muinajutu lasteaiast (õp Anne
Võhma), Katherin Paas (6 a)
Lepatriinu lasteaiast (õp
Tiina Koppel ja Jane Kivja)

Maret Truusalu
Kultuuri - ja sporditöö
peaspetsialist

Meenutades kordaläinud kevadist linnalaagrit
Nagu juba traditsiooniks on
kujunenud, toimus ka sellel
koolivaheajal 19.-22. märtsini
linnalaager piirkonna noortele vanuses 12-14 eluaastat.
Kaasatud olid ka noored
Kristiine
Sotsiaalkeskuse
laste päevakeskusest.
Seekord kestis laager vastavalt
noorte soovile 4 päeva. Linnalaager algas esmaspäeva hommikul kogunemisega Kristiine
Linnaosa Valitsuses. Laagri
avasõnad ütles nõunik Margus
Trees, kes tutvustas noortele ka
linnalaagri juhendajaid: noorsootöötajat Kristel Tamme ja
alaealiste komisjoni sekretäri
Oliver Liidemanni.
Kõik neli päeva erinesid üksteisest oma sisutiheda programmi poolest. Läbi olid põimunud nii kultuuri, tervise kui
ka sporditeema. Laager oli
noortele tasuta. Kõikidel päevadel toimus ka toitlustamine.
Esimesel päeval külastasime
Põhja-Eesti
Päästekeskuse
Nõmme komandot, kus noortele tutvustati tuletõrjujate 24
tunnist tööpäeva, nende eririietust ja kasutatavat tehnikat.
Samuti said kõik proovida
tuletõrjujate lifti, milleks osutus toru, mida mööda liiguvad
tuletõrjujad kiirelt II korruselt I
korrusele, et sõita päästeoperatsioonile.
Edasi tutvusime politsei tööga
Rahumäe teel. Oma tööd tutvustasid Põhja politseiprefektuuri Lõuna politseiosakonna
komissar Erika Kaskla ja juhtivkonstaabel Sirje Tramm.
Seejärel suundusime Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli poole,
kus meile oli ette valmistatud
maja tutvustav programm,
alustades laboritest ja lõpetades rehabilitatsiooni ja õppimisvõimalustega kõrgkoolis.
Kõik said kontrollida ka oma

Külastasime pagari- ja kondiitrifirmat Pagaripoisid, kus tutvusime ettevõttega, pagarite ja
kondiitrite tööga ja saime maitsta erinevaid kondiitritooteid.

Käisime uisutamas Premia Jäähallis koos Oliver Liidemanniga
teadmisi ravimtaimedest. Suur
tänu toredatele õppejõududele
Tervishoiu Kõrgkoolist ja avalike suhete juhile Pirjo Petersonile, kes aitasid meie päeva
mitu tundi huvitavalt sisustada.
Esmaspäevase päeva lõpetasime magusalt, külastasime
pagari- ja kondiitrifirmat Pagaripoisid. Tutvusime ettevõttega, pagarite ja kondiitrite
tööga, saime maitsta eri-nevaid kondiitritooteid.
Järgneval kolmel päeval kasutasime 72 tunnise TallinnCard-i.
Kaart annab erinevaid võimalusi noortele päevade sisus-

tamiseks nii kultuuriliselt kui
ka sportlikult. Külastasime
erinevaid muuseume: Eesti Vabaõhumuuseumi, Eesti Meremuuseumt,
meremuuseumi
vanade laevade sadamat. Käisime Euroopa vanimal jäälõhkujal Suur Tõll ja allveelaeval Lembit. Kuulasime
meremehe jutte vanadelt meremeestelt, tutvusime laevade
ehitusega
Käisime läbi ka Kalevi martsipanitoast, kust kõik osalised
said kingituseks martsipani.
Igal päeval oli ka erinev sportlik tegevus. Teisipäeval käisi-

Koolide võrkpalliturniir

me sõitmas kardiga Viimsi
sisekardirajal, kolmapäeval 14
km pikkusel jalgrattaretkel Tallinnas. Sõitu alustasime Paksu
Margareta juurest, edasi liikusime mööda reisisadama äärt
Kadrioru poole. Ekskursiooni
käigus tutvustati meile Pirita
memoriaalkompleksi, Kadrioru parki ning ka südalinna.
Kõikidel noortel olid seljas turvavestid ja peas jalgratturite
kiivrid. Peale ekskursiooni
autasustas meid kõiki City
Bike-i giid Toomas okolaadist
medalitega.
Sõitsime ka Tallinna City Touri
kahekordsete bussidega ja kuulasime kõrvaklappidega audiogiidi pajatusi vanast ja uuest
Tallinnast.
Viimasel päeval käisime uisutamas Premia Jäähallis, sealt
edasi külastasime Tallinna
Loomaaeda. Linnalaagri lõpetasime juba traditsiooniliselt
Kuulsaalis bowlingu mängimise ja tordiga.
Täname kõiki, kes aitasid meid
oma nõu ja jõuga linnalaagri
edukaks läbiviimiseks.
Kristel Tamm
Noorsootöö
peaspetsialist

Tallinna Pedagoogilise Seminari võistkond mänguhoos

Tallinna Laste Turvakeskuse võistkond
saavutas öökorvpalli välkturniiril II koha
Tallinna Laste Turvakeskuse võistkond saavutas 22.-23. veebruaril Tallinna Linnavalitsuse, Spordi- ja Noorsooameti ning spordiklubi LiVal Sport poolt korraldatud öökorvpalli välkturniiril hinnalise II koha. Võistkond osales neljandat aastat toimunud turniiril esimest korda.
Turniiri eesmärk on äratada huvi korvpalli vastu läbi sportliku eluviisi Tallinna Linnavalitsuses ja selle sõberorganisatsioonides.
Samuti selgitada välja linnavalitsuse ametiasutuste parim korvpallivõistkond.
Varasemal kolmel aastal on Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja
Erki Korp mänginud Tallinna Linnakantselei koosseisus. Mõte
selle aasta turniiril osaleda oma Laste Turvakeskuse võistkonnaga
tekkis alles nädalapäevad tagasi, ütles ta. Kui arvestada seda, et
esikoha saavutas Rahvusooper Estonia meeskond, siis meie jaoks
tähendab see seda, et oleme linnavalitsuse ametiasutuste parim
korvpallivõistkond, lisas Korp.
Tallinna Laste Turvakeskuse võidukasse võistkonda kuulusid: sotsiaalpedagoogid Irina Lukjanovit, Mikk Kasesalk ja Maksim
Malõev, osakonnajuhataja-psühholoog Erik Rüütel ning juhataja
Erki Korp. Märkimisväärne on ka see, et Turvakeskuse võistkonnas mängis ka ainuke naisvõistleja, kes sai hiljem peakorraldaja
Jaak Raielt Spordi- ja Noorsooameti eriauhinna.
Oma panuse Tallinna Laste Turvakeskuse edusse andsid firmad
FIFAA, Print Best Trükikoda ning Dispak, tänu kelle toetusele sai
võistkond nägusa võistlusvormi. Võistkonnale kinkis mängimiseks
omanimelised sokid Nõmme linnaosavanem Rainer Vakra.
Lisaks Laste Turvakeskusele osalesid järgmised meeskonnad:
Nõmme Linnaosa Valitsus, Tallinna Spordi- ja noorsooamet, LiVal
(meeskond, mille koosseisus mängis ka linnapea Jüri Ratas),
Vilistlased (endised linnavalitsuse süsteemi töötajad) ning
Rahvusooper Estonia. Kolmandaks jäi turniiril Nõmme linnaosa
meeskond.
Pärast südaööd lõppenud turniiril autasustasid osalejaid linnapea
Jüri Ratas, linnasekretär Toomas Sepp ning Tallinna Spordi- ja
noorsooameti juhataja Jaak Raie.
Erki Korp
Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja
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TARTU ORTOPEEDIAKESKUS OÜ
Tartu, Filosoofi 1

Teenindab oma kliente 2007.a. Tallinnas :
alljärgnevatel päevadel:

Lasnamäe
Tervisekeskuses
Punane 61, kab. 359
kella 11.00-13.00

Magdaleena Polikliinikus
Pärnu mnt. 104,
kab. 105
kella 16.00-18.00

4. aprill
2. mai
6. juuni
8. august
5. september
3. oktoober
7. november
5. detsember

18. aprill
16. mai
20. juuni
22. august
19. september
17. oktoober
21. november
19. detsember

Valmistame: käe- ja jalaproteese, tugiaparaate ja tugikorsette,
tallatugesid, abduktsioonitooteid lastele,
ortopeedilisi jalatseid
Kasutame nii kaasaegset kui vana tehnoloogiat
Soodustuse saamiseks kaasa võtta arsti saatekiri, isikliku abivahendi kaart, invaliidsustunnistus.
Info: Filosoofi 1, Tartu 50108
Tel. 7 420 169 (klienditeenindaja)

Pakitud

KÕDUSÕNNIK
40L
Kuiv KÜTTEPUU
võrkkotis

Pakis BRIKETT,
Kviitung.
Vedu iga päev.
www.tg.credo.ee
Tel:6541100, 5238852

TAMMARU FARM

5. MAIL
TOIMUB
KOTKA 12
STAADIONIL
Saada ristsõna õige
vastus aadressil
kristiineleht@tallinnlv.ee kuni
10. aprillini ja osaled Kristiine
logoga seinakella loosimisel.

Kristiine Lehe reklaami hinnakiri alates 28. juuni 2006:
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
Reakuulutus füüsilisele isikule 100 krooni * Reakuulutus juriidilisele isikule 150 krooni

Kristiine Leht ilmub kord kuus,
viimasel reedel.
Lehe tiraa 16 000 (otsepostitus
kõikidesse linnaosa
postkastidesse)
Reklaami tellimine
e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
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SOTSIAALKESKUS PIDAS SÜNNIPÄEVA
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12 aastat Kristiine Sotsiaalkeskust
Nii nagu inimene jõuab kaheteistkümne aastaga huvitavasse
ja kiirelt mööduvasse murdeikka, on see kaksteist aastat ühe
asutuse jaoks periood, mil esimesed sammud on tehtud ja
esimesed vitsad kätte saadud ja
enamgi veel. Täna saab öelda,
et selle kaheteist aastaga on
Kristiine sotsiaalkeskus jõudsasti edasi arenenud; me oleme
laiendanud oma tegevusteringi
ja seoses sellega käib igapäevaselt meie asutuses palju
meeldivaid eakaid. Me oleme
saavutanud sellise kogemustepagasi ja küpsuse, et võime
julgelt vastu astuda uuele aastaringile, uutele väljakutsetele.
Kristiine Sotsiaalkeskusel
on 12. aastapäev
20. märtsil 1995. aastal alustasime tööd võrreldes tänasega
hoopis väiksemal pinnal ja
piiratumate tegevustega - meie
tolleaegne nimetus oli Pensionäride Päevakeskus. Põhiliselt
tegutsesid meil erinevad huviringid. Traditsioon oli ka tähtpäevade tähistamine.
2003. aastal laienes sotsiaalkeskuse pindala ning juurde
tuli uusi teenuseid, alustasime
toimetulekuraskustes inimeste
toetatud toitlustamis- ja pesupesemise teenuse pakkumisega. Samuti avanes inimestel
võimlaus meie asutuses dushi
all käia.
2005. aasta sügisel jõudsime
trepiastmele, mil renoveeriti
Sõpruse pst 5 nullkorrus.
Alustasime teenuse väljatöötamist täiesti uuele ja erinevale
vanuserühmale. Uksed avas
Laste päevakeskus, mis on
mõeldud õpi- ja käitumisraskustega lastele ning nende
peredele. Selle uuele ja kiiresti
arenenud teenusele saavad lapsi suunata Kristiine linnaosavalitsuse lastekaitsespetsialistid. Need hoolivad ja tähelepanelikud ametnikud kuulavad
ära lapsevanema, kooli esindaja või alaealiste komisjoni mõtted ja mured, ning siis võetakse
ühiselt vastu otsus teenuse
kasutamise osas. Väga oluline
on, et osalemise soov ja vaba
tahe tulevad perekonnalt. Laste
päevakeskuses on põhirõhk
õpiabil, vaba aja sisustamisel,
eluks vajalike oskuste õpetamisel ja harjutamisel. Kõikidel
lastel on võimalik süüa sooja
lõunat. Lisaks perenaine Karin
Põldmale töötab laste päevakeskuses psühholoog Jelena
Maslova ja sotsiaalpedagoog
Koidu Saame, kes nõustavad
individuaalselt ning teevad ka
gupitööd nii laste kui ka pereliikmetega. Tööd koordineerib
juhataja asetäitja Evi Vilgats.
Dushi- ja pesuteenus on hästi
välja arenenud ja klientide
poolt soovitud. Kristiine linnaosa eakad või erivajadusega
elanikud, kellel puuduvad kodus pesemisvõimalused, saavad seda teha alates 2003. aastast meie maja 0-korrusel.

Teenindajaks on perenaine Tiia
Kikkas.
Toetatud toitlustamine ja sotsiaalnõustamine moodustavad
eraldi üksuse, mis asub esimesel korrusel. Nende tegevuste
eest vastutavad sotsiaaltöötaja
Sirle Kasesalu ning sotsiaalpedagoog Koidu Saame.
Toitlustamine
Hubasele lõunasöögile saavad
tulla inimesed, kes on eelnevalt
oma soovi avaldanud Kristiine
linnaosa sotsiaalhoolekande
osakonnas. Sõltuvalt sissetulekust määrab ametnik omaosaluse suuruse, mille inimene
peab ise oma lõuna eest kuus
maksma. Lõuna koosneb supist, praest ning magustoidust
ja maksab sellel aastal 25 krooni. Toit tehakse valmis OÜ
Adiantro köögis ja tuuakse
kohale termostes. Sööjad on
toidu kvaliteediga väga rahul ja
kuulda on vaid kiidusõnu.
Eakate huviringid
Kõige vanem ja väärikam üksus on eakate huvitegevus, mis
asub samuti esimesel korrusel.
Sellel aastal tegutseb 16 huviringi: erinevad võimlemis- ja
tantsurühmad, siidi- ja klaasimaal, käsitöö, aiandus ning
keeletunnid. Igal kuul toimub
üritusi, külas käib väga huvitavaid inimesi erinevatelt elualadelt. Traditsiooniks on muutunud tähtpäevadele pühendatud kontserdid. Kristiine
Sotsiaalkeskuse ürituste kava
ilmub igal kuul Kristiine linnaosa lehes. Eakate huvitegevust koordineerib huvijuht
Astrid-Erika Lepik ja ruumid
hoiab korras Maie Mägi. Ürituste korraldamisel ja külaliste
vastuvõtmisel on suureks abiliseks vabatahtlikest koosnev
aktiiv: Lende Kaare, Õie Veskioja, Milvi Veem ja Liia
Koppel.

Tantsime end terveks Ann Alase juhendamisel

Siidimaalijad

Uusi liikmeid ootab klaasimaaliring, mis toimub teisipäeviti kell 10.00
Lisaks saab meie majas
veel järgmisi toetatavaid
teenuseid:
n Psühholoogiline
nõustamine esmaspäeviti,
telefon 651 2701
n Sotsiaalnõustamine,
telefon 58 107 714
n Massaa,
telefon 53 481 716
n Maniküür, pediküür,
telefon 651 2703
n Juuksur,
telefon 651 2702
n Ajalehtede, ajakirjade
lugemistuba
n Interneti kasutamine
n Vererõhu mõõtmine
Kogu Kristiine Sotsiaalkeskuse
töö toimumise ja külastajate
rahulolu eest vastutab juhataja
Ester Põiklik.
Tekst ja pildid Ester Põiklik

Klaasimaalijad koos juhendaja Mari Hiiemäega
Kantritantsijad

24. aprillil kell 10.00-18.00, Kristiine linnaosa päevade ajal
toimub Kristiine Sotsiaalkeskuses avatud uste päev. Kõik
huvilised on oodatud tutvuma meie maja ning pakutavate
teenustega. Samal ajal on ka avatud Kristiine Sotsiaalkeskuse
aastapäevanäitus: "Üks pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna "
12-aastased inimesed on suures muutuste perioodis. Nii on see
ka Kristiine Sotsiaalkeskuse arengus. Kavandamise ja plaanide
pidamise järgus on päevakeskuse laiendamine Järve asumisse.
Arendustegevus tugineb elanike teenustevajaduse prognoosidel
ning Tallinna ning Kristiine linnaosa arengukavadel. Igapäevast
toimetulekut toetavaid teenuseid hakatakse pakkuma eelkõige
eakatele ning erivajadustega isikutele.
Avatud: 9.00-18.00
T, K, N
9.00-17.00
R
9.00-16.00
Aadress: Sõpruse pst 5, Tel 651 2703

Kontakt:
Ester Põiklik juhataja

6512 700
ester.poiklik@kristiinesk.ee
Evi Vilgats juhataja asetäitja
6512 701
evi.vilgats@kristiinesk.ee
Jelena Maslova psühholoog
6512 701
jelena.maslova@kristiinesk.ee
Astrid-Erika Lepik huvijuht
6512 702
astrid.lepik@kristiinesk.ee
Koidu Saame sotsiaalpedagoog6512 703
info@kristiinesk.ee
Väärtustades iga inimest,
Teie Kristiine Sotsiaalkeskus

VARIA
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Anna Mirka - 102

Anna Mirka on sündinud 7. märtsil 1905 Riias, kuhu tema Mulgimaalt pärit vanemad olid elama asunud. Anna koolitee algas
Tallinnas, kus ta lõpetas II Tütarlaste Gümnaasiumi. 1941. aastal
lõpetas A.Mirka Tallinna Sotsiaal- ja Kodundusinstituudi 1. lennu kiitusega. Järgnesid tööaastad lasteaednikuna Tallinna Lastehaiglas ja Kivimäe lasteaias. Anna Mirka kodu hävis 1944.
aastal märtsipommitamise ajal.
1945. aastal kutsuti Anna tööle Haridusministeeriumi eelkoolikasvatuse metoodikakabinetti. Sõjajärgsetel aastatel on Anna
Mirka maalaste asutuste loomisele palju kaasa aidanud. 1950.
aastast asus ta Tallinna 7. Lasteaia juhataja ametikohale, kus ta
töötas kuni pensionile jäämiseni. 1964. aastal pälvis Anna Mirka
teenelise õpetaja aunimetuse.
Anna Mirka valdab mitmeid võõrkeeli: vene, inglise, saksa; on
tõlkinud vene keelest mitmeid pedagoogilisi juhendmaterjale.
1948. aastal ilmus Mirka sulest lasteraamat "Enn ja Janno", tema
lood lastele on trükitud ka 1958. aastal välja antud aabitsas.
Anna Mirka on iluarmastaja: tema harrastusteks on olnud lillekasvatus ning käsitöö. Veel kaks aastat tagasi valmisid tema
kätetööna rüiuvaip jm heegeldused. Alates 16. detsembrist 1999
elab Anna Mirka Kristiine Sotsiaalmajas.
102-aastane Anna Mirka on säilitanud erakordselt hea huumorimeele. Vastuseks sotsiaaltöötaja ütlemisele, et 7. märtsil on
tulemas tähtis (102) sünnipäev, vastas Anna: "Mis tähtis see on,
see ei ole ju juubel".
Tekstis kasutatud
kokkuvõtteid Mare
Torm'i
artiklist
Anna Mirka 100.
sünnipäev
www.koolielu.ee
20. märts 2007

Tekst: Kaja Susi
Foto: Maimo-Lii
Paloveer
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (hüperaktiivsete) laste
vanemate ja õpetajate tugirühmad kohtuvad Tallinnas

n 16. aprillil kell 18.00 (koolieelikud),
n 17. aprillil kell 18.00 (kooliealised) ning
n 24. aprillil kell 18.00 (venekeelne).
Kohtumised toimuvad aadressil Lai 31/Suurtüki 1
Osalemine 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 88 info@elf.ee www.elf.ee
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses,
Endla 59
toimub pühapäeval, 22. aprillil 2007 kell 12.00

SPORDIPÄEV

Kavas: lauatennis, koroona, piljard, kepikõnd,
male-kabe, boccia, mängud lastele
Väike meene igale osalejale !
Üritus toimub Kristiine linnaosa päevade raames,
on tasuta ja avatud kõigile!
Spordipäeva korraldab:
Tallinna Puuetega Inimeste Koda koostöös Tallinna Invaspordiühinguga
Transporti vajavatel liikumis- või nägemispuudega inimestel
registreeruda hiljemalt 16. aprilliks tel 656 7804
Rita Gorukina; e-post ritasport@hot.ee Info: tel 656 4048
Tiiu Kristjan; e-post koda@tallinnakoda.ee

Tallinna Pedagoogilises
Seminaris on oma kunstigalerii

Tallinna Pedagoogilises Seminaris on
oma kunstigalerii, kus esinevad rõõmuga professionaalsed kunstnikud. Praegu
on näitusel üleval põnevad maalid
Monica del Nortelt ja Vello Lillemetsalt
Meie koolile on eriti huvipakkuv Very Special Art. Töökeskuse JUKS noorte kunsti
näitusel saavad oma silma ja südant harida
nii tudengid kui kooli külalised.
Olete oodatud külastama!
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International University
Audentes (Tondi tn 55)
aprillis toimuvate ürituste
ajakava
* 2.-6. aprill 
Keskkonnateemaline nädal,
mille avab keskkonnaministeeriumi abiminister, toimuvad
temaatilised filmiõhtud ja
diskussioonid.
* 19. aprill  avalik loeng
Stockholmi Kõrgema Majanduskooli Riias majandusteaduskonna dekaani Morten
Hanseni poolt teemal The
EMU Convergence Criteria:
Inappropriate, Meaningless
and Unfair?. Loeng on inglise
keeles, oodatud on kõik huvilised. Täpsem info
www.audentes.eu
Noorsootöö aprillikuu
tegevus:

Noorte ümarlaud

18.04 kell 15.00
Kristiine Linnaosa Valitsuse
(Tulika 33 B)
II korruse saalis
Arutusele tulevad Kristiine
linnaosa päevade programm
2007 ja noorte osalus ning
võimalused selles,
koostöösse on haaratud
Kristiine Noortekeskus

15. mail on
noorte
töövarjude päev

Käesolev aasta on pealinnas
Noorteaasta. Tallinna päeval,
15. mail, saavad noored töövarjudena tutvuda ametnike
tööelu ja linna juhtimisega.
Projekti "Võim linnas noortele" eesmärgiks on lähendada
linna noortele ja noori linnale.
Tallinna päeval võtavad linna
juhtimisest osa noored, kes on
huvitatud linnaasutuste töökorraldusest ja valitsemisest.
Noored asuvad tööle linnavalitsuse ametiasutuste, linnaosade ja allasutuste juurde sarnaselt töövarjupäeval juhte
saatvate töövarjudega.
Tallinna päeval on noortel võimalik kandideerida 75 ametniku juurde kogemusi saama.
Sobiva ameti võib leida sel
päeval iga noor, sest kõrvalt
võib jälgida väga erinevate
valdkondade tööd - näiteks Tallinna linnapea, teatri direktori
või IT spetsialisti tööpäeva.
Ühtekokku pakutakse noortele
välja olla 30 juhtivtöötaja, 25
spetsialisti ja 20 loomevaldkonna teenistuja töövari.
Noored ametnikud ehk töövarjud peavad olema vähemalt 15aastased eeskujulikud kodanikud, kes on huvitatud linna organisatsioonide töökorraldusest
ja soovivad kaasa rääkida linnaelus.
Osalemiseks tuleb saata hiljemalt 23. aprilliks motivatsioonikiri Tallinna Spordi- ja
Noorsooametile
aadressile
Vabaduse väljak 10b, 10146,
Tallinn või e-mailile noorteaasta@tallinnlv.ee märksõnadega
"Võim linnas noortele".
Motivatsioonikirjas
tuleb
lisaks märkida pakutavate
ametikohtade esimene ja teine
eelistus.
Lisainformatsiooni saab
www.tallinn.ee/noorteaasta
või telefonil 640 4371.

KRISTIINE SOTSIAALKESKUSE
ÜRITUSED APRILLIS
1. Terviseloeng Tervislik toitumine
dots. Raul Mardi
2. Jututuba
Olga Kenk
3. Siidimaalinäituse avamine
Liia Koppel
4. Kevadkontsert
Esinevad Tallinna Muusikakooli õpilased
5. Tulge laulma! Laulame vanu armsaid laule!
Eda Neider
6. Vaegkuuljate infotund
Uno Taimla
7. Eakate ümarlaud
Külas kirjanik Maimu Berg
8. Vabadusvõitlejate koosolek
Mati Ruus
9. Tulge tantsima! Tantsime end terveks!
Ann Alas
10. Meenutusi lapsepõlvest - Nukunäituse avamine
Sotsiaalkeskuse huviringide liikmed
11. Sotsiaaltoetuste infotund
Kristiine LO sotsiaaltoetuste talitus
12. Piiblitund
pastor Helari Puu
13. Loeng Mida peame teadma tuleohutusest
Dagi Dorbek
14. Mälutreening
Anu Jonuks
15. Klubi Pesnja (väike saal)
Ludmilla Samoilova
16. Infotund hambaproteeside hooldusest
17. LAHTISTE USTE PÄEV
Kristiine Sotsiaalkeskuses
18. Kontsert ansambel Mängulust
Ants Tikk
19. Kristiine eakate juubilaride õnnitlemine
Õnnesoovid Kristiine LOV vanemalt Mihhail Korbilt
20. Skautide üritus
Ingrid Junissev
21. Klubi RISTIK - ristsõnahuvilistele
Juta Ukleika
AVATUD

E 9.00-18.00 T-N 9.00-17.00
ÜRITUSTE INFO: 651 2702

E: 2. aprill

kell 13.00

T: 3. aprill

kell 12.00

T: 3. aprill

kell 13.30

K: 4. aprill

kell 15.00

T: 10. aprill

kell 13.00

T: 10. aprill

kell 14.30

K: 11. aprill

kell 14.30

N: 12. aprill

kell 15.00

R: 13. aprill

kell 11.00

T: 17. aprill

kell 14.00

K: 18. aprill

kell 11.30

K: 18. aprill

kell 15.00

N: 19. aprill

kell 14.00

R: 20. aprill

kell 11.00

R: 20. aprill

kell 13.00

E: 23. aprill

kell 13.00

T: 24. aprill
T: 24. aprill

kell 10.00-18.00
kell 14.00

K: 25. aprill

kell 14.30

N: 26. aprill

kell 13.00

E: 30. aprill

kell 12.00

R 9.00-16.00
Sõpruse pst 5 (hoovi poolt)
TEENUSTE INFO: 651 2703

Avatud uste päev Lahinguteenindustoetuse Väljaõppekeskuses
Seoses Lahinguteenindustoetuse Väljaõppekeskuse 88. aastapäevaga korraldame 5. aprillil
2007. a. välja-õppekeskuses
avatud uste päeva.
Avatud uste päeva raames toimuvad
järgmised üritused:
Tutvuda saab:
- Kaitseväes kasutusel olevate erinevate relvadega;
- Lahinguteenindustoetuse pataljoni transpordivahenditega;
- Kasutusel oleva erineva varustusega k.a.
missioonivarustus.
Oma teadmisi ja osavust saab proovile
panna:
- Kaitseväge ja Ltt Väljaõppekeskust puudutavas viktoriinis;
- Õhkrelvadest laskmise võistlusel.
Parimatega võtame ühendust ja premeerime
väljaõppekeskuse meenetega!!!
Lisaks:
- Küsimuste ja vastuste telgis saab esitada
küsimusi praegustele ajateenijatele nende
eluolu kohta;
- Näomaalingute telgis tehakse soovijatele
näkku metsamaskeering;
Kaassõitjana saab sõita erinevate transpordivahenditega;
Loomulikult ei puudu sellest päevast
sõdurisupp, mida külalised maitsta saavad.

Ootame Teid kõiki,
kellel on huvi
Lahinguteenindustoetuse
Väljaõppekeskuses
toimuva vastu
5. aprillil 2007. a.
Tallinn Marja 4.
Väravad on avatud
11.00-13.30

MARJA 4

KONKURSS
Tallinna Noorteaasta raames
kuulutab spordi- ja noorsooamet välja konkursi "Tallinna
linnalegendid", mille eesmärk
on teha Tallinn atraktiivseks
pealinnaks läbi uudsete ja
kaasaegsete linnalegendide.
Konkurss on mõeldud Tallinna
ajaloohuvilistele noortele vanuses 16-26 eluaastat. Kõik
noored kirjutajad kandideerivad viiele kohale Brüsselisse,
kus saab tutvuda juba kohapeal
nii Tallinna esindusega Euroopa Liidus kui ka kohalike
linnalegendidega.

Tallinna linnapea Jüri Ratase
sõnul pakub noorteaasta pealinna noortele mitmeid erinevaid eneseteostuse võimalusi. "Ootame nii minevikust
inspireeritud kui ka kaasajastatud ja intrigeerivaid jutustusi
Tallinna linna kohta läbi noorte
silmade," märkis Ratas. "Tublimad ja silmapaistvamad noored saadame käesoleva aasta
lõpus tutvuma Tallinna esindusega Brüsselis."
Osalemiseks tuleb saata oma
lugu Tallinna linnalegendidest
hiljemalt 30. aprilliks aadres-

sile noorteaasta@tallinnlv.ee.
Konkursil saavad osaleda kõik
16-26 aastased Tallinna noored, kirjutise pikkus peaks olema 3000-6000 tähemärki, kirjutaja ei tohi töötada professionaalse ajakirjanikuna.
Võitjad selguvad Tallinna päeval 15. mail 2007.
Lisainformatsiooni konkursi
ja Tallinna Noorteaasta 2007
kohta leiab:
www.tallinn.ee/noorteaasta

