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tasuta

Uudised

Kaunist kevadet,
tallinlased!
Tänan kõiki tallinlasi, kes mulle õnne ja edu soovisid linnapeaks taasvalimise puhul.
Luban omalt poolt, et linnas algatatud projektid viiakse

lõpuni ning kindlasti algatame ka uusi. Jätkuvalt pakume
linna poolt tallinlastele erinevaid teenuseid, nagu näiteks
toetused, sotsiaalprogrammi täitmine jne.

Linnavalitsuse prioriteediks on Vabaduse väljaku auto-

vabaks muutmine ja sellest tõelise esindusväljaku kujundamine. Jätkame linnahalli rahvusvaheliseks konverentsi- ja
kontserdikeskuseks rekonstrueerimise, Kopli liinide
väärikaks elamupiirkonnaks kujundamise, Lasnamäe endise
karjääriala Pae pargiks kujundamise plaanide realiseerimist.

Tallinna päevaks, 15. maiks jõuab lõpule Harju tänava äärde
varemetevälja kohale atraktiivse puhkeala loomine. Sinna
tulevad veesilmad, pargiteed, pingid ja muu, mis kuulub
inimsõbraliku pargi juurde. Kristiine linnaosas jätkuvad
Löwenruh' pargi rekonstrueerimistööd.
Alanud on ka tänavused suured teeremondid. Aprillis läks
remonti Sõpruse pst - Sütiste - Vilde tee ristmik, mis rekonstrueeritakse kaasaegseks liiklussõlmeks. Teeremondi tõttu
suleti liikluseks Nõmme tee Kotka ja Tedre tänava ristmike
vahelisel lõigul, kus ehitustööd lõpetatakse augustis.
Suvel täieneb ühistranspordiveeremipark 40 uue bussi ja
seitsme uue trolliga. Jätkub ka liikluskoormuse vähendamise
meetmete rakendamine. Oktoobriks valmib uute trammiliinide rajamise teostatavusuuring. Leian, et tõsiselt tuleb
tegeleda Lasnamäed kesklinnaga ühendava trammiliini
projektiga.
Erasektoriga koostöös läbib põhjaliku noorenduskuuri
kümme pealinna koolimaja ning septembris kuulutatakse
välja konkurss veel kümne koolimaja renoveerija leidmiseks.
Valmimas on Tallinna tervishoiu arengukava aastani 2015,
juunis tähistab Iru hooldekodu ruumide põhjaliku renoveerimise lõpulejõudmisega 80. sünnipäeva. Jätkub valmistumine 2011. aastal Euroopa kultuuripealinna tiitli väärikaks
kandmiseks.
Kõik see on vaid väike osa käimasolevatest ja

kavandatavatest ettevõtmistest Tallinnas sellel aastal.
Edgar Savisaar
Linnapea

Räägu tänav uueks!
Räägu tänava rekonstrueerimistööd lõigul Sõpruse pst -Tüve
tänava teeristini algasid 2. aprillil. Tööde tellija on AS Merko
Ehitus. Tööd on planeeritud lõpetada juuni keskel. Tee-ehituslikku osa teostab Tallinna Teede AS, sadeveekanalisatsiooni restkaevud paigaldab Viimsi Keevitus AS. Tööde käigus paigaldatakse äärekivid ja uus tänavavalgustus.
Mõlemale poole sõiduteed on ette nähtud välja ehitatada
kõnniteed.
Räägu tänava lõigu, Tüve-Nõmme tee väljaehitamine on
Tallinna 2007. aasta teede kapitaal- ja taastusremondi ning
jalgrattateede ehitusobjektide kavas. Kõigi eelduste kohaselt
jõutakse töödega lõpule veel sel aastal. Ka see tänavalõik
saab restkaevud, tänavavalgustuse ning kõnniteed.
Pressitalitus

Kristiine LOV korraldab
ekskursiooni Türi Lillelaadale
lk 2

Teisipäeval alustasid AS Teede
Teede REV2 töömehed Nõmme tee rekonstrueerimistööd
vana teekatte väljafreesimisega
F oto: Virgo Kruve

Tere, lugupeetud
Kristiine linnaosa
elanik!
Korduvalt on kohtumistel ja
telefonitsi mult päritud, et millal
ükskord hakatakse korda tegema amortiseerunud Nõmme
teed. Alati olen piinlikkusega
vastanud, et lähiajal.
Tänava seisukorda võib kohati
nimetada väga halvaks.
Ebarahuldavad sõiduteekalded
ja restkaevude puudumine on
põhilisteks teguriteks teekatte
lagunemisel, eriti varakevadeti.
Sõidutee pideva tõstmisega on
aastakümnete jooksul
kujunenud olukord, kus teega
piirnevad alad paiknevad
sõiduteest tunduvalt madalamal, mis omakorda tingib
sadevete valgumise sõiduteelt
aedadesse ja hoovidesse.
Vaatamata kehvadele teeoludele on Nõmme teel liiklus
intensiivne. Tipptundidel võib

Kristiine
sündmused
ja
uudised
lk 3

Nõmme tee pakkuda
konkurentsi isegi Sõpruse
puiesteele. Põhjus on inimlik naabrid mustamäelased on
avastanud, et Nõmme teed pidi
võib oma sõidukiga kiiremini
koju jõuda kui mööda Sõpruse
puiesteed venides.
17. aprillil lööb AS Teede
REV 2 kopa maasse! Algab
Nõmme tee kauaoodatud
rekonstrueerimine. Esmalt küll
ainult lõigul Kotka tänav - Tedre
tänav (Koolimaja bussipeatus).
Algselt on planeeritud I etapp
lõpetada 3. augustil 2007.
Esimesel võimalusel jätkuvad
tööd ka ülejäänud Nõmme tee
lõigul Tedre tänav -Tammsaare
tee.
Lisaks tee-ehituslikule osale
rekonstrueeritakse tööde käigus tänavavalgustus, sadevete
kanalisatsioon, veetorustik,
sidekanalisatsioon, gaasivarustus ja kõik elektrivarustusega
seonduv. Sõidutee on projekteeritud 2-rajaliseks. On

heameel, et pärast rekonstrueerimist saame "taskutega"
peatused ning võimaluste korral ristmike piirkonda ka
pöörderajad. Praegused bussipeatused paiknevad osaliselt
sõiduteel ning segavad liiklust.
Uudse elemendina lisanduvad
kogu Nõmme tee hoonestatud
ala ulatuses parkimisribad. Ei
ole unustatud ka jalakäijaid peatustevahelistele ristmikele
tulevad fooridega ülekäigurajad. Eriti meeldiv on see, et
rekonstrueerimise käigus kaovad tülikad kraavid ning
asemele saame ratta- ja kõnniteed.
Ehitustöödega kaasnevad teatud ebamugavused. Nõmme
tee liiklus suletakse perioodiks
17.04-05.06.2007 alates Kotka
ristmikust kuni Tedre ristmikul
asuva ülekäigurajani. Sel ajavahemikul jääb Tedre tänava ristmik liikluseks avatuks.
6.06-3.08.2007 jääb suletuks
ka Tedre ristmik ning teelõik

Kristiine päevade
kava
lk 4-5

alates ristmikust kuni Koolimaja peatuseni. Ehitustsooni
elanikud pääsevad sõidukitega oma valdusteni takistusteta.
Tõrkeid võib esineda maksimaalselt 2 päeva ning sellest
teavitatakse eelnevalt.
Operatiivsõidukite liiklusele
takistusi ei tehta.
Lõpetuseks pisut bussiliiklusest. Nõmme tee sulgemise
ajal hakkab liiklus liinil nr 17
kulgema marsruudil Sõpruse
pst - Linnu tee - Tondi tänav Tammsaare tee - Retke tee.
Liini nr 23 marsruut jääb
endiseks.
Kristiine Linnaosa Valitsuse
kontakttelefon tee-ehituslikes
küsimustes on 645 7121.
Ei ole halba ilma heata ja
head ilma halvata. Elame
ajutised ebameeldivused rahulikult üle. Selleks Teile jõudu ja
vastupidavust.
Parimate soovidega
Mihhail Korb
Linnaosavanem
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KRISTIINE KEVADKORISTUS
Linnaosavanema veerg

K

oos kevadsoojuse ja
linnulauluga on
kohusetundlikud kristiinelased välja otsinud
luuad ja rehad ning asunud
koduümbrust puhastama.
Erinevalt varasematest aastatest oli talvel ainult mõni
lumine kuu ja tõsine talv
saabus alles vabariigi
aastapäevaks. Pole siis ka
imestada kui naastrehvidega
sõitjad on teekattest palju
tolmu lahti kulutanud ja tänavate ääred tolmavad.
Muidugi ei saa autojuhtidele
Mihhail Korb
ette heita 1. oktoobrist kuni
1. maini lubatud naastrehvide kasutamist aga kui uskuda teadlaste tehtud arvestust,
et üks auto tekitab saja kilomeetri läbimisel naastrehvidega
5 kilo asfaltikulumise tolmu. Nüüd võib igaüks ise edasi
arvestada, milline kogus tolmu ja liiva tuleb teeäärtest ära
koristada kui linnaosas on 46 kilomeetrid sõidu ja kõnniteid. See saab olema kindlasti raskem kui varasematel
aastatel, sest pole olnud ka vihmast kevadilma, mis oleks
teedelt tolmu ära uhtunud.
Sellel nädalal tegi linnavalitsus otsuse eraldada Tallinna linnaosades üle 2 miljoni krooni täiendavateks heakorratöödeks. Peamiselt kasutatakse seda raha talve jooksul
reformimata riigimaale tekkinud omavoliliste prügimägede
likvideerimiseks, sõidukite parkimise tagajärjel rikutud haljasalade korrastamiseks või vahetatakse liiv munitsipaliseerimata maadel asuvatel lastemänguväljakutel.
Kriistiinele eraldatud summa oli 200 tuhat krooni. Koos käimasoleva heakorrakuu üritustega on täiesti reaalne saada
15. maiks ehk Tallinna päevaks ka linnaosa heakorrastatud.
Võimalusi sellele kaasa aidata on pakkunud ka linnavalitsus, kes korraldab näiteks järgmisel neljapäeval, 26. aprillil
talgupäeva Tedre tänaval.
Kui vaadata Tallinna linna heakorda tervikuna, siis on
Kristiine olukord üsna hea. Meie linnaosa kulutused heakorrale on küll väiksemad kui näiteks naabritel kesklinnas,
ometigi on tulemuseks puhtamad tänavad. Suur osa selles
on kindlasti kristiinelaste kohusetundel, kes hoiavad
aiaääred ja koduhoovid korras. Pole siis ka imestada, et
isegi õhtul hilja võib näha koduaedades toimetamist. Eriti
on mulle heas mõttes silma hakkanud Käo, Lille, Vaarika,
Maasika ja Kibuvitsa tänavate heakord.
Lõpetuseks kutsun teid kõiki 5. mail toimuvale Kristiine
kevadlaadale ja kasutage ka võimalust käia ära 18. mail
Türi lillelaadal.

Austatud Kristiine linnaosa elanik !

Kristiine Linnaosa Valitsus pakub linnaosa elanikele võimalust külastada 18.05.2007 Türi lillelaata ja saada osa
kevadpealinna tärkavast ilust. Ekskursioonil osalemiseks
palume registreerida tel 645 7119 või 6457 120 (kuni
kohti jätkub). Linnaosavalitsus korraldab ainult transporditeenuse ega tasu teisi kulusid (sissepääs laadaplatsile
15.- krooni). Sõit Türi lillelaadale toimub Edelaraudtee
erivaguniga (Tallinnast väljumisega Balti jaamast ja tagasi
Türi raudteejaamast).Türi raudteejaamast on laadaplatsile
2 km.

Meeldiva kohtumiseni!

Väljaandja: Kristiine linnaosa
valitsus
Aadress: Tulika 33b, 10615 Tallinn,
Tiraazh: 16 000
Kirjastaja: Veebimees OÜ
ISSN 1736-5619

e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
Toimetaja Virgo Kruve
Telefon: 645 7109
http://www.tallinn.ee/est/g1075/
Järgmine leht ilmub 25. mai
Kojukande probleemidest teatada
kristiineleht@tallinnlv.ee
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15. aprillist 20. maini on
Tallinnas kevadine heakorrakuu
Tallinn läheb üle korraldatud
jäätmeveole
Selle aasta 1. maist rakendub Kristiine linnaosas korraldatud jäätmevedu.
Mis see korraldatud jäätmevedu on?
Sisuliselt tähendab see seda, et linn määrab veopiirkonnad, jäätmeveo teenustasu piirmäärad ja jäätmeveo tüüptingimused ning
annab igas piirkonnas konkursi võitnud vedajale kolmeks aastaks
jäätmeveo ainuõiguse. Tulenevalt jäätmeseadusest on liitumine
korraldatud jäätmeveoga kohustuslik ja toimub aadressipõhiselt.
Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmeid, paberit ja kartongi, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning suurjäätmeid.
Jäätmeveo piirkondi on Tallinnas 33. Kristiine linnaosa on omakorda jaotatud kaheks piirkonnaks: piirkond 11 ja piirkond 12
(millises piirkonnas elad Sina, saad vaadata kaardilt). Avalikud
konkursid jäätmeveo ainuõiguse andmiseks toimusid vähempakkumise põhimõttel ja igas piirkonnas tunnistati edukaks kõige
soodsam pakkumine. Kristiine piirkonnas 11 võitis konkursi AS
VSA Eesti ning piirkonnas 12 AS Cleanaway. Need ettevõtted
teenindavad Kristiine piirkondi 3 aastat.

Taaskasutuskeskus tuleb mööblile
tasuta järele
Alates aprillist pakub Tallinna Taaskasutuskeskus eraisikutele
tasuta transporti suuremahuliste asjade äratoomiseks. Võtame
vastu igasugust mööblit, mis on piisavalt terve ja puhas, et see
võiks leida uue omaniku. Tasuta transporditeenus kehtib Tallinna
ja Tallinna lähiümbruse (kuni 20 km Tallinnast) elanikele.
Transpordi tellimiseks võta ühendust Taaskasutuskeskusega telefonil 555 30242 või saada e-mail info@taaskasutus.ee.

Kuidas see toimima hakkab?
Nendele jäätmevaldajatele, kellel on kehtiv jäätmekäitlusleping ja
prügivedu toimub, korraldatud jäätmevedu olulisi muutusi kaasa
ei too  muutuda võib vedaja. Kui eelnevalt oli leping sõlmitud
vedajaga, kes piirkonna võitis, siis jääb ka jäätmevedaja samaks.
Jäätmevaldajad, kellel siiani ei ole jäätmevedu toimunud, loetakse
korraldatud jäätmeveoga liitunuks ning peavad hakkama oma
prügi nõuetekohaselt jäätmevedajale üle andma.
Mis juhtub kehtivate prügiveolepingutega?
Korraldatud jäätmeveo jõustumisel (Kristiines 1. maist 2007) kaotavad kõik ülejäänud jäätmevedajad õiguse selles piirkonnas olmejäätmeid vedada, seega kaotavad kehtivuse kõik senised jäätmeveolepingud. Piirkondades ainuõiguse võitnud jäätmevedajad võtavad jäätmevaldajatega ühendust jäätmekäitluslepingute sõlmimiseks.
Kuigi korraldatud jäätmeveo rakendumisel ei ole uue jäätmekäitluslepingu sõlmimine tingimata kohustuslik, on see vägagi
soovitatav. Jäätmekäitluslepinguga saab täpsustada jäätmeveo
üksikasju nagu näiteks jäätmemahutite tühjendamise sagedust ja
aega, konteinerite renditingimusi, teenuse eest maksmise või lisateenuste kasutamise tingimusi. Kirjaliku jäätmekäitluslepingu
peavad sõlmima need jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada jäätmekotti või omavad mittestandardseid mahuteid. Nendele jäätmevaldajatele, kes ei soovi või ei pea vajalikuks jäätmekäitluslepingu sõlmimist jäätmevedajaga, hakkab vedaja osutama
jäätmeveo teenust vastavalt jäätmeveo rakendamise korraga kehtestatud miinimumpaketile, milleks on 140-liitrine konteiner tühjendussagedusega vähemalt üks kord kuus. Jäätmeveo eest tasumine on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele, olenemata sellest
kas nad on jäätmevedu korraldava firmaga sõlminud jäätmekäitluslepingu või mitte.
Kuidas ma saan uue lepingu?
Lepinguid saab sõlmida asukohajärgses linnaosa valitsuses ja jäätmevedajate müügiesindustes:
Tondi-Järve piirkonnas (nr 11) AS VSA Eesti Peterburi tee 2F408, tel: 6030780 e-post: info@vaania.ee, www.vaania.ee
Lilleküla-Kristiine piirkonnas (nr 12) AS Cleanaway Artelli 15,
tel: 1919, e-post: tallinn@cleanaway.ee, www.cleanaway.ee
Täiendavat infot korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida linnaosa valitsuselt ja lugeda Tallinna kodulehelt
http://www.tallinn.ee/est/g2262s28351
Katrin Rannama
Tallinna Keskkonnaamet
Jäätmehoolde osakonna vanemspetsialist
Tel: 640 4534

KRISTIINE LINNAOSA TALGUPÄEV
26. aprillil kell 16.00

Sellel aastal toimuvad linnaosa valitsuse poolt korraldatavad talgud Tedre tänaval - Keemia tn ja Sõpruse pst
vahelisel osal, kus koristame ala prahist ja prügist. Lisaks
linnaosa valitsuse töötajatele kutsume talgutest osa võtma
kõiki huvilisi. Kogunemine
toimub 26. aprillil kell 16.00
Kirsi 8a lastemänguväljaku
juures.
Üksik-vahipataljoni ajateenijad aitasid korrastada
Hane tn 8 krunti.

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

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
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Munitsipaalpolitsei arendab koostööd Tallinna
korrakaitse tagamisel
Munitsipaalpolitsei on kohalikule omavalitsusele alluv
korrakaitseüksus, mis rajaneb riigi territooriumi haldusjaotusel, lähtub valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest, teostab
õigusaktide järelvalvet ja
aitab tagada avalikku korda.
Kaimo Järvik
Munitsipaalpolitsei Ameti
juhataja
Munitsipaalpolitsei eesmärk on
ennetustöö, süütegude vähendamine, avaliku korra ja heakorra tagamine ja rikkumiste
korral sanktsioonide kohaldamine. Munitsipaalpolitsei
ülesanne on turvalise ja elamisväärse elukeskkonna kindlustamine, aidates oma tööga
kaasa nii politseil kui ka kohalikul omavalitsusel avalikku
korda tagada. Kindlasti ei ole
meie eesmärk kodanike karistamine, vaid õigusrikkumiste
arvu langetamine ja kodanike
õiguskuulelikuse suurendamine, st suurendada soovi täita
seadusi ning nende täitmatajätmisel kohaldada vastutus, olles
teenindusorganisatsioon kõige
kaasaegsemas mõttes.
Munitsipaalpolitsei tegevuse
peasuund on heakorra tagamine linnas  eesmärgiks Roheline Tallinn. Kesksele
kohale jääb seejuures ka tulevikus süütegusid ennetav tegevus, mille puhul hinnatakse
ametnike panust mitte niivõrd

trahvirahade laekumise summa, vaid pigem preventiivse
töö tulemuste põhjal. Loomisel
on ka munitsipaalpolitsei koolitusprogrammi väljatöötamise
komisjon, mille töö tulemusena
peab valmima mitmeastmeline
kõrget erialast kvalifikatsiooni
pakkuv koolitusprogramm.
Tallinna Linnavolikogu korralduse alusel teostab Munitsipaalpolitsei Amet järelevalvet Tallinna avaliku korra
eeskirja, heakorra eeskirja
(parkide ja tänavate puhtus,
parkimine haljasalal, prahi ja
rämpsu põletamine, hoonete
fassaadid, kinnistute korrashoid, prügimäed jpm), koerte
ja kasside pidamise eeskirja
(koeraga avalikus kohas jalutusrihmaga jalutamine, looma-

pidamisel kaaskodanikega arvestamine, koerte järel koristamine jpm) ja kaevetööde eeskirja üle (kaevetööde teostamisel peab olema piiratud
ohutsoon, liiklus peab olema
korraldatud, tööde teostaja ära
märgitud). Järelvalve olemasolevate seaduste üle kindlasti
tõhustub, ent see ei ole munitsipaalpolitsei ainus eesmärk.
Kristiines on valminud koostöös Linnaosa valitsusega uus
ja kaasaegne munitsipaalpolitsei tugipunkt.
Kesklinna piirkonna peainspektor on Enn Viidu, kes on
leidnud kodanikega Kristiines
väga hea kontakti.
Munitsipaalpolitsei tulemuslik
tegevus on võimalik ainult
koostöös riigi-, munitsipaal-

asutuste ja teiste Tallinnas tegutsevate turvalisust ning
heakorda loovate organisatsioonidega. Aprillis sõlmime
koostöölepingu Põhja Politseiprefektuuriga, milles saavad sätestatud mõlemapoolsed
kohustused ning mis peaks
tagama senisest veel parema
infovahetuse kahe institutsiooni vahel. Valmimas on
koostöölepingud ka turvafirmadega, naabrivalve sektoritega, loomade hoiupaiga ning
teiste turvalist ja heakorda loovate organisatsioonidega. Ka
arendame aktiivselt koostööd
Tallinna ametiasutuste, erinevate äriettevõtete, mittetulundusühingute ja Tallinna linnaga piirnevate kohalike omavalitsustega, samuti Euroopa
Liidu liikmesriikidega.
Saabunud kevadel panen kõigile linnakodanikele südamele:
hooligem senisest enam oma
kodulinna heakorrast ja pöördugem vajadusel munitsipaalpolitsei poole puudujääkidele
tähelepanu juhtimiseks.
Abisaamiseks saab pöörduda
Kristiine LOV-i, I korrus,
Tulika tn 33b,
Vastuvõtuajad:
E - kell 15.0018.00,
N - kell 10.0012.00
tel 645 7136
Peainspektor Enn Viidu
tel. 564 4665, või
Munitsipaalpolitsei Ameti üldtelefonil 661 9860 või e-mail:
munitsipaalpolitsei@tallinn.lv

Halduskogu
17. aprillil toimunud Kristiine linnaosa halduskogu istungil anti
kooskõlastus: Liimi 4a kinnistu detailplaneeringule, Mõtuse 26
kinnistu detailplaneeringule, Linnu tee 16 kinnistu detailplaneeringule, Ööbiku 4 kinnistu detailplaneeringu eskiisile ja Püü 4
kinnistu detailplaneeringu eskiisile. Halduskogu päevakorra
viimane punkt oli Lõuna Politseiosakonna korrakaitsetalituse
vanemkomissar Indrek Link´i (pildil) ettekanne avaliku korra
kindlustamisest. Võrreldes möödunud aastaga on vähenenud
isikuvastaste kuritegude arv, tõusnud aga on varavastased kuriteod. Varguste puhul kasutati akna lõhkumist 2 korda sagedamini
kui luku lõhkumist ja 13 korda tihedamini ukse lõhkumisest.
Kriminogeensemad piirkonnad on kaubanduskeskuste ja ühiselamute ümbrus. Statistikat peetakse kuriteo toimepanemise koha
järgi ja paljud toimepanijad ei olegi kohalikud elanikud. Kristiines
tuleb hakkama saada 5 konstaabliga ja avastada suudetakse iga
kolmas kuritegu. Turvalisust on aidanud tõsta hea infovahetus
munitsipaalpolitseiga ja elanikelt hea info laekumine kuid probleemiks on selle ärakasutamise võimekus.

KORDUVAD KÜSIMUSED
1. Küsimus: korteriühistud on tundnud huvi, kas ka järgmisel
aastal tuleb kampaania Hoovid korda?
Vastus: Kui ei ole tegemist force majeure'ga, siis kindlasti.
2. Küsimus: Millal saavad Lõokese, Haraka, Västriku, Käo,
Auli, Pardi ja Räägu tänava elanikud reoveekanalisatsiooni?
Vastus: Märtsikuul lõpetas AS Tallinna Vesi ülalnimetatud
tänavate reoveekanalisatsiooni projekteerimistööd. Projekt
läheb "kahe aastaga hapuks", st kaotab kehtivuse. Siit järeldus, oodata tuleb mitte rohkem kui kaks aastat.
Toomas Häidkind

Teated
Linn toetab spordiehitiste omanikke ligi 12 miljoni krooniga
Spordiehitiste omanikele ja valdajatele eraldatava toetuse
taotlusi laekus komisjonile 35, ühtekokku jagati toetusi summas
11 750 000 krooni. Ehitiste lõikes jagunesid toetused järgmiselt:
jäähallidele 3,9 miljonit krooni, tennisekeskustele 1,4 miljonit,
ujulatele 1,5 miljonit, staadionidele 1 079 000 krooni,
erinevatele pallimängusaalidele 2 100 100 krooni, muudele
spordisaalidele (Saku Suurhalli judosaal ja Audentese judo- ja
maadlussaal) 941 000 krooni ja 200 000 krooni eraldati Eesti
Spordiselts Kalevi Jahtklubi sadamakaidele.
Linn eraldas raha turvalisuse projektidele
Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjon eraldas neljale projektile kokku 410 700 krooni. Toetus määrati
MTÜ Ohutusõpetuskeskuse projektidele "Hea liikleja päev",
"Alati Teiega - Kodupaik turvaliseks", "Kevadine pärastlõuna
Politseiaias" ning MTÜ Tallinna ja Harjumaa reservpäästerühma projektile.
Algab õpilasmalevasse registreerimine
Õpilasmalev alustab 23. aprillil kell 15.00 interneti aadressil
www.malev.ee rühmadesse registreerimist.
Käesolev aasta on taasloodud Õpilasmalevale viies töösuvi.
Suveks leiab tööd ja mõnusat vabaajategevust 1500 pealinna
noort, neist 900 erinevates Eestimaa paikades ja 600 Tallinnas.
Linnasisesed rühmad on mõeldud 13-16 aastastele, linnavälised
15-18 aastastele. Rühmi on igas Eestimaa paigas, alustades
Harjumaast ja lõpetades Valgamaaga. Esmakordselt on rühmad
ka Hiiumaal ja Ida-Virumaal. Rühmade kohta leiab infot samalt
kodulehekülje aadressilt www.malev.ee
Tallinna linnakassasse laekus kolme kuuga
üle 1,4 miljardi krooni
2007. aasta kolme kuuga laekus Tallinna linnakassasse 1434
miljonit krooni ehk 21,8% rahavoo plaanis kavandatust.
Tegevustulu laekus kolme kuuga 188 miljonit krooni, tulu vara
müügist 47 miljonit krooni ja tulu aktsiakapitali vähendamisest
11 miljonit krooni. Riigieelarvest laekus linna eelarvesse 268
miljonit krooni.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga olid käesoleva aasta
kolme kuu laekumised 175 miljonit krooni suuremad. Põhilise
osa juurdekasvust andis tulumaks, mida laekus eelmise aasta
sama perioodiga võrreldes 148 miljonit krooni ehk 21% enam.
Märtsi lõpu seisuga oli linnakassas 891 miljonit krooni, sellest
867 miljonit krooni oli paigutatud tähtajalistesse deposiitidesse,
likviidsusfondi ja võlakirjadesse.
Linn pakub abivajajaile koduteenuseid
Tallinna sotsiaalhoolekandesüsteem pakub abivajajatele koduteenuseid, mis aitavad neil harjumuspärases keskkonnas toime
tulla. Koduhooldus hõlmab nii kodu- kui isikuabiteenuseid ning
vähekindlustatutel on võimalik neid saada tasuta või soodushinnaga. Linna koduteenuste eesmärgiks säilitada eakale või
puudega inimesele tema harjumuspärane elukeskkond kodus.
"Mullu osutati linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade ja
sotsiaalmajade kaudu koduhooldust 1585-le inimesele," ütles
Martinson. "Võrreldes 2005. aastaga on teenindatud inimeste
arv tõusnud 381 võrra, mis näitab, et teenus on vajalik."
Koduteenuseid saavad taotleda need eakad või puuetega
inimesed, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle
elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinn. Need inimesed
vajavad kõrvalabi tulenevalt oma tervislikust seisundist ja/või
vanusest ja nende võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

KRISTIINE KEVADLAAT
5. mail Kristiine
tervisepäev
kell 10.0014.00
Kotka 12 staadion

Kogu päeva vältel on võimalik mõõta vererõhku,
keha rasvaprotsenti, arvutada kehamassiindeksit.
Kell 10.00 Hommikuvõimlemine
Kell 11.00 Kepikõnd
Kell 12.00 Kepikõnd
Kell 13.00 Kepikõnd
Jagatakse infot tervisliku toitumise kohta

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
Võimalus osa saada kriketimängust
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
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Laupäev, 21. aprill

Kell 10.00 XXII Alari Lindmäe Memoriaal lauatennises
BUTTERFLY BALTIC CUP 2007 Kristiine Sport, Forelli 12.
Kell 13.00 Tondi väike ponikarikas, Tondi Maneeis,
Tondi 30.
Kell 15.00 Eesti sisemeistrivõistlused ponide
takistussõidus.
Kell 17.00 Kontsert KEVADKLASSIKA Allika
Baptistikoguduse saalis, Koskla 2/9. Esinevad Liidia Ilves
(klaver), Helena Ilves (klaver, vioola), Silvia Ilves (tshello),
Aleksandra Ilves (viiul), Damaris Ilves (klaver), Gloria
Ilves (viiul). Kavas Torelli, Händel, Mozart, Accolay, Chopin
jt.

Pühapäev, 22. aprill

Kell 10.00 XXII Alari Lindmäe Memoriaal lauatennises
BUTTERFLY BALTIC CUP 2007 Kristiine Sport, Forelli 12.
Kell 12.00 Tondi suur ponikarikas, Tondi Maneeis,
Tondi 30.
Kell 12.00 Spordipäev Tallinna Puuetega Inimeste
Tegevuskeskuses, Endla 59.
Kavas lauatennis, koroona, piljard, kepikõnd, male-kabe,
boccia, mängud lastele.

Esmaspäev, 23. aprill

Kell 9.00-13.00 Lahtiste uste päev Tallinna Kullerkupu
Lasteaias, Kullerkupu 10.
Kell 9.30 Lahtised tunnid Tallinna Kõneravi Lasteaias
Kannike, Kannikese 13.
Kell 9.30 komplekstund (õp. Kadri Tagavälja),
kell 10.30 häälikuõpetus (õp Ülle Sultson).
Kell 9.30 Avatud uste nädala avamine
Tallinna I Internaatkoolis, Tondi 40.
Kell 10.00 hooldusklasside külastus Käo 53 ja Mooni 109.
Kell 13.00 Infotund hambaproteeside hooldusest Kristiine
Sotsiaalkeskuses, Sõpruse pst 5.
Kell 18.0019.30 Mudelite tund Tallinna Huvikeskuses
Kullo, Mustamäe tee 59. Auto ja lennumudelite demonstratsioonesinemised, juhendajad Mait Murumäe ja Marko
Roolaid.
Kell 20.00 Jüriööjooks Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi
staadionil, Kuldnoka 24.

Teisipäev, 24. aprill

Kell 9.00-13.00 Lahtiste uste päev Tallinna Kullerkupu
Lasteaias, Kullerkupu 10.
Kell 9.30 Lahtised tunnid Tallinna Kõneravi Lasteaias
Kannike, Kannikese 13.
Kell 9.30 emakeel (õp Ülle Nõmm ja Reet Nõulik),
Kell 10.00 matemaatika (õp Ingrid Rohtla).
Kell 10.00-18.00 Lahtiste uste päev Kristiine
Sotsiaalkeskuses, Sõpruse pst 5.
Kell 14.00 esineb ansambel Mängulust (Ants Tikk).
Kell 10.0012.30 Yeti joonistusvõistlus  Kristiine kevad
osavõtjate ja parimate tööde autorite autasustamine. AS

Balbiino maskott Yeti tuleb külla Kristiine linnaosa
koolieelsete lasteasutuste lastele.
Kell 11.00 Tervisepäev Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis,
Kännu 67.
Kell 11.0014.00 vererõhu ja keha rasvaprotsendi mõõtmine, nägemise kontroll (ruum 118, retsepte ei väljastata).
Kell 14.0015.00 funktsionaalne võimlemine.
Kell 15.00 Loeng tervislikust toitumisest (ruum 116).
Kell 14.00 Õpilaskodu päev Tallinna I Internaatkoolis,
Tondi 40. Kell 14.00 õpilaskodu külastus,
kell 15.30 ümarlaud teemal Igapäevaste toimetulekuoskuste kujundamine õpilaskodus.
Kell 15.30 Lahtiste uste päev Tallinna Lille Lasteaias,
Keemia 5 a.
Kell 16.00 Kristiine linnaosa fotojaht Kristiine
noortekeskus, Sõpruse pst 4 a. Noortekeskus korraldab
igas vanuses noortele põneva orienteerumismängu.
Eesmärgiks on oma kodukoha tundmine ja piltidel olevate
kohtade äraarvamine. Mäng saab alguse Kristiine
noortekeskusest kell 16.00. Osalemiseks tuleb lihtsalt
kohale tulla! Kui soovid osa võtta ning oled üksinda
mängimiseks liiga noor, siis võta vanemad kaasa!
Tel. 656 6802, 555 677 83 või kirjuta meile
kristiine@taninfo.ee.
Parimad Kristiine linnaosa Fotojahtijad saavad ka
auhinnad!
Kell 16.00 Lahtiste uste päev Haraka õu lapsesõbralikuks Tallinna Haraka Lasteaias, Haraka 7.
Kell 19.00 Hobitantsuklubi Bailador, Vindi 18 Maximus
Sport ruumides kuumad ladina rütmid ja temperamentsed
tantsud.
Kell 19.30 näidistund kõigile huvilistele.

Kolmapäev, 25. aprill

Kell 9.00-18.00 Lahtiste uste päev Tallinna Lepatriinu
Lasteaias, Keemia 40.
Kell 17.30 lasteaia saalis loeng Laste mõtted mängust
ja tegevusest meie lasteaia hoovialal (liikumisõpetaja
Urve Kukk).
Kell 9.30 Lahtised tunnid Tallinna Kõneravi Lasteaias
Kannike, Kannikese 13.
Kell 9.30 lugema-kirjutama õpetamine (õp Eike Otto),
kell 10.00 korrektsioon (õp Tiina Soosalu) ja lugemakirjutama õpetamine (õp Annika Suurküla ja logopeed Loona
Kattai), kell 15.30 korrektsioon (õp Ülle Adamson).
Kell 10.00 Maanteeameti, Tallinna Haridusameti, Põhja
Politseiprefektuuri Liiklusejärelevalve osakonna ja Kristiine
Linnaosa Valitsuse ühisprojekti Minu koolitee autasustamine Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis, Kuldnoka 24.
Projektist võttis osa 60 Lilleküla Gümnaasiumi IV klasside
õpilast.
Kell 10.00-11.30 Kevadine karneval Tallinna Tihase
Lasteaias, Nõmme tee 9. Toimub laulude ja laulumängudega kostüümipidu, samal ajal on avatud mängude, võimlemise, muinasjutu ja kunstitegevuste tuba.
Kell 10.0012.30 Yeti joonistusvõistlus  Kristiine
kevad osavõtjate ja parimate tööde autorite autasustamine. AS Balbiino maskott Yeti tuleb külla Kristiine linnaosa
koolieelsete lasteasutuste lastele.
Kell 10.00 Abikooli päev Tallinna I Internaatkoolis, Tondi
40.
Kell 12.25 ümarlaud teemal Koolis edukalt ja
õnnelikult.
Kell 12.00 Tervisepäev Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis,
Kuldnoka 24.
Kell 14.00 Teatrietendus Väike prits Tallinna
Pedagoogilise Seminari aulas, Räägu 49. Mängivad noorsootöö eriala üliõpilased, juhendaja Marje Loorits.
Kell 15.00 Karsumm ekstra Kristiine noortekeskus
Sõpruse pst 4 a.
Kell 15.00 toimub noortele vanuses 713 a. põnev, hariv
ja võistlusterohke mänguseeria Kolmapäeva karsumm,
mis seekord on pühendatud Kristiine linnaosa päevade
toimumisele ja osalema on kutsutud kõik Kristiine linnaosa
noored. Tutvustame muuhulgas ka oma maja ning siin
toimuvaid tegevusi. Karsumm kestab kuni 17.00ni.
Osavõtt on tasuta!
Kell 16.00 Liikluspäev Kaitse last liiklusõnnetuse eest
Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkoolis, Rästa põik 3.

Neljapäev, 26. aprill

Kell 9.25 Toimetulekukooli päev
Tallinna I Internaatkoolis, Tondi 40.
Kell 12.00 ümarlaud teemal Igapäevane elu toimetulekukoolis.
Kell 9.30 Lahtised tunnid Tallinna Kõneravi Lasteaias
Kannike, Kannikese 13.

Kell 9.30 kunstitegevus (õp Niina Silk),
Kell 15.30 korrektsioon (õp. Mari Saluste).
Kell 10.00-12.30 Yeti joonistusvõistluse  Kristiine
kevad osavõtjate ja parimate tööde autorite autasustamine. AS Balbiino maskott Yeti tuleb külla Kristiine linnaosa koolieelsete lasteasutuste lastele.
Kell 11.00 Algkooli õpilaste lauluvõistlus Laulurästas
2007 Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkoolis, Rästa põik 3.
Kell 12.00 Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4 a.
Ekskursioon Niguliste muuseumisse.
Kell 12.0013.30 toimub noorsootöötaja juhendamisel,
teemaks Niguliste kiriku ehituslugu gootikast klassitsismini ning ülevaade sakraalarhitektuuri arengust.
Kõikidel noortel on võimalus osa võtta ekskursioonist
väga hea giidi juhendamisel ning hilisemast arutelust
noorsootöötaja eestvedamisel. Pileti hind kr 20.-. Vajalik
eelnev registreerimine! tel. 656 6802, 555 677 83 või kirjuta meile anneli@taninfo.ee
Kell 16.30 Kristiine koolieelsete lasteasutuste tantsupäev
Võlu oja Tallinna Tööstushariduskeskuse aulas,
Sõpruse pst 184.

Reede, 27. aprill

Kell 9.30 Lahtised tunnid Tallinna Kõneravi Lasteaias
Kannike, Kannikese 13.
Kell 9.30 kunstitegevus (õp Helle Aule), kõnearendus (õp
Kristel Tääts), kleeptöö (õp Aili Lillemets), lugema-kirjutama õpetamine (logopeed Valli Langebraun),
Kell 10.00 maalimine (õp Tea Pääsuke).
Kell 10.00 Kunstipäev Tallinna I Internaatkoolis, Tondi 40.
Rahvusvaheline projekt Valgega valgele ehk
värviliselt. Projektitööde näitus avatakse 9. mail kell
kell 11.00 Eesti Nukuteatris.
Kell 15.00 Piljardivõistlus Kristiine noortekeskuses,
Sõpruse pst 4 a.
n Kristiine linnaosa päevade raames toimub noortekeskuses
järjekordne piljardivõistlus, kuhu on oodatud osalema kõik
Kristiine linnaosa noored! Ürituse eesmärgiks on tutvustada
noortele piljardit ning saada praktilisi näpunäiteid selle
spordialaga tegelejatelt. Võistlus toimub kahes vanuserühmas.
Parimad õppurid ning mängijad leiavad tunnustamist!
Eelnev registreerimine pole vajalik!
Kontakt: tel. 656 6802, 555 677 83, kristiine@taninfo.ee
n Kristiine linnaosa päevade raames on avatud järgmised näitused: Yeti joonistusvõistlus  Kristiine kevad parimad tööd
Kristiine Linnaosa Valitsuses, Tulika 33 b ja Kristiine kaubanduskeskuses, Endla 45. Laste kunstitööde näitus Tallinna
Lilleküla Gümnaasiumis, Kuldnoka 24. Kristiine Sotsiaalmaja
elanike käsitöönäitus, Energia 13. Keraamikaringi õpilastööde
näitus
Skulptuuride näitus Loomad ja inimesed
Laevamudelite näitus
n Tallinna Huvikeskuses Kullo, Mustamäe tee 59.
Aastapäevanäitus Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna...
Kristiine Sotsiaalkeskuses, Sõpruse pst 5. Omavalmistatud
raamatute näitus Tegin ise raamatu Tallinna Lille Lasteaias,
Keemia 5 a.
3.27. aprillil kell 17.0019.00 avatud laste kunstitööde näitus
Tallinna Lepatriinu Lasteais, Keemia 40.
Õpilastööde näitus Tallinna I Internaatkoolis, Tondi 40.

Tallinna I Internaatkool

Neljapäeval, 19. aprillil
"Kristiine noortekeskuse MiniMiss"

Kella 16.00st algavad Kristiine noortekeskuse ruumides
2007. aasta MiniMissi valimised. Osalema on oodatud kõik
7-13 aastased toredad tüdrukud Kristiine linnaosast.
Võistlusel saavad noored näidata enda oskusi tutvustamise voorus, anekdootide rääkimises, fantaasiavoorus
jne. Loomulikult ei puudu ka ilusate kleitide kandmise voor
ning parimad saavad pähe tõelised MiniMissi kroonid.
Kõik emad-isad on oodatud kaasa elama!
Kui sa oled huvitatud osalema, siis anna endast teada
kuni 13. aprillini tel. 656 6802, 555 677 83 või kirjuta meile
kristiine@taninfo.ee
Üritus toimub Kristiine noortekeskuses, Sõpruse pst 4A

Teisipäeval, 24. aprillil
"Kristiine linnaosa fotojaht"

Kolmapäeval, 25. aprillil
"Karsumm ekstra"

Alates kella 15.00 toimub noortele vanuses 713 eluaastat
põnev, hariv ja võistlusterohke mänguseeria "Kolmapäeva
karsumm", mis seekord on pühendatud Kristiine linnaosa
päevade toimumisele ja osalema on kutsutud kõik Kristiine linnaosa noored. Tutvustame muuhulgas ka oma maja
ning siin toimuvaid tegevusi. Karsumm kestab kuni 17.00ni.
Osavõtt on tasuta!

Neljapäeval, 26. aprillil
Ekskursioon Niguliste muuseumisse

Kell 12.00-13.30 toimub noorsootöötaja juhendamisel
Ekskursioon Niguliste muuseumisse teemal Niguliste
kiriku ehituslugu gootikast klassitsismini ning ülevaade
sakraalarhitektuuri arengust. Kõikidel noortel on võimalus
võtta osa väga hea giidi juhendamisel ekskursioonist ning
hilisemast arutelust noorsootöötaja eestvedamisel.
Pileti hind 20.Vajalik eelnev registreerimine! Tel. 656 6802, 555 677 83
või kirjuta meile anneli@taninfo.ee

Reedel, 27. aprillil "Kristiine linnaosa
päevade piljardivõistlus"

Kella 15.00st toimub Kristiine noortekeskuses järjekordne
piljardivõistlus, kuhu on oodatud osalema kõik Kristiine linnaosa noored! Ürituse eesmärgiks on tutvustada noortele
piljardit ning saada praktilisi näpunäiteid selle spordialaga
tegelejatelt. Võistlus toimub kahes vanuserühmas.
Parimaid õppurid ning mängijad leiavad tunnustamist!
Eelnev registreerimine pole vajalik!
Üritus toimub Kristiine noortekeskuses, Sõpruse pst 4A.
Kontakt: tel. 656 6802, 555 677 83, kristiine@taninfo.ee
Tallinna Kõneravi-Lasteaed Kannike,
Kannikese 13
LAHTISTE USTE NÄDAL
23. aprill27.aprill
Kuupäev Pedagoogi nimi

Tegevuse liik

Komplekstund
kell 9.30
Kunstitegevus
kell 9.30
Lugema-kirjutama
õpetamine
kell 10.00

õpet. Kadri Tagavälja
õpet. Niina Silk
log. Loona Kattai

Kullakesed

27.04.
27.04.

õpet. Tea Pääsuke
log. Kristel Tääts

Maalimine
Kõnearendus

Otto-Triin

27.04.
26.04.
25.04.

õpet. Helle Aule
õpet. Mari Saluste
log Eike Otto

Kunstitegevus
kell 9.30
Korrektsioon
kell 15.30
Lugema-kirjutama
õpetamine
kell 9.30

Sipsikud

24.04.
25.04.

õpet. Reet Nõulik
õpet. Tiina Soosalu
log. Annika Suurküla

Emakeel
kell 9.30
Korrektsioon
kell 10.00
Lugema-kirjutama
õpetamine
kell 10.00

Naksitrallid

24.04.

õpet. Ülle Nõmm

27.04.

õpet. Aili Lillemets
log. Valli Langebraun

24.04.
23.04.

õpet. Ingrid Rohtla
log. Ülle Sultson

Emakeel ja matemaatika koolivalmidus
kell 9.30
Kleepetöö
kell 9.30
Lugema-kirjutama
õpetamine
kell 9.30
Matemaatika
kell 10.00
Lugema-kirjutama õpetamine - häälikuõpetus A
rühmaga
kell 10.30
Korrektsioon
kell 15.30

Linnupojad

25.04.

õpet. Ülle Adamson

23. aprillil AVATUD USTE NÄDALA AVAMINE
Kell 9.30
Õpilastööde näituse avamine
Kell 10.0011.00
Hooldusklasside külastus
Käo 53 ja Mooni tn 109
24. aprillil ÕPILASKODU PÄEV
Kell 14.00-18.00
Õpilaskodu külastus Tondi 40, III korrus
Kell 15.30
Ümarlaud teemal: Igapäevaste toime
tulekuoskuste kujundamine õpilaskodus

Uus planeering
Luige tn 3/Tedre põik 1 kavandatud korterelamu on
paigutatud krundile vastavalt kehtivale detailplaneeringule
(Luige tn 3/Tedre põik1 kinnistu DP 2004a ETP Grupp).
Korterelamu mahuline lahendus tuleneb insolatsioonist,
vaadetest ja naaberhoonestusest. Vältimaks korterelamu suurema mahu vastandumist kõrvalasuvale eramukvartalile on
välditud hoone paigutamist pika müürina Tedre põiktänava
joonele.

25. aprillil ABIKOOLI PÄEV
Tutvumine koolimajaga, õpilastööde näituse
külastamine, Tondi 40
Kell 10.25-12.05
Abikooli tundide külastus 3.-4. tund
Kell 12.25
Ümarlaud teemal: Koolis edukalt ja
õnnelikult, Tondi 40, sinises saalis
26. aprillil TOIMETULEKUKOOLI PÄEV
Kell 9.25 - 11.10
Toimetuleku tundide külastus 2.-3. tund
Tondi 40
Kell 11.10 - 12.00 Tutvumine koolimajaga, õpilastööde näituse
külastamine
Kell 12.00
Ümarlaud teemal: Igapäevane elu toime
tulekukoolis, Tondi 40, sinises saalis
Kell 10.00

9. mail kell 11.00

27. aprillil KUNSTIPÄEV
Traditsioonilise rahvusvahelise projekti
Valgega valgele ehk värviliselt 2007
kunstipäev "Eriline kingitus"
Tondi 40, võimalas
Projektitööde näituse avamine
Eesti Nukuteatris

Tallinna I Internaatkool Tel.: +372 6557223

Tondi 40, Tallinn E-post: 1eik@1eik.tln.edu.ee
www.1eik.tln.edu.ee

Tallinna Tihase Lasteaia üritused
Kristiine Linnaosa Päevade raames
25. aprillil kl 10.0010.50 Kõik vanuserühmad koos:

Kevadine karneval

(so laulude ja laulumängude-

ga väike kostüümipidu)
Lapsed alates 2. eluaastast koos emmede-issidega
saalis
Tegevused rühmades:
25. aprillil kl 11.0011.30 Lapsed vanuses 2-6 a. koos vanematega. Erinevates rühmaruumides
Mängude tuba (lastega mängitakse erinevaid liikumis-ja
laulumänge) I rühmas
Võimlemise tuba (lapsed saavad võimelda ja tegutseda
erinevate liikumisvahenditega) II rühmas

Krundile on projekteeritud elamu, mis on jagatud kaheks
väiksemaks hooneosaks. Selline elamu liigendus võimaldab
paremini arvestada ümbruskonnas väljakujunenud hoonestuse
mastaapidega. Elamu keldrikorrusel paikneb hoone mahte
ühendav autoparkla.
Kaks 3-korruselist L-kujulist hoonetiiba moodustavad krundi
keskele poolavatud haljastatud siseõue, kus paikneb ka laste
mänguväljak.
Hoone arhitektuurne lahendus on väärikas nii materjalide kui
vormikäsitluse poolest. Kasutatud on elegantset must-valget
värvikombinatsiooni, mille moodustavad kvaliteetne tume tellis ja valgekspeitsitud puit.
Tänaval liigeldes mõjub kortermaja erinevatest vaatenurkadest
erinevalt, avades pisut salapärase tumeda tellisfassaadi tagant
ootamatuid vaateid heledale siseõuele. Siseõue piiravad rõdud,
mille tagaseinaks olev valge laudis on osaliselt varjatud elegantsete variseintega, tagamaks niiviisi siseõue avanevatele
korteritele suuremat privaatsust.
Korterelamu 1.-3. korrusel paiknevad korterid (kaheksateist
2-toalist, kaheksateist 3-toalist, kuus 4-toalist ja kuus 5-toalist
korterit). Keldrikorrusel asuvad autoparkla, panipaigad ja
tehnilised ruumid.
Enne elamu rajamist rekonstrueeritakse ja ehitatakse laiemaks
Luige tänav Nõmme teest kuni Tedre põiktänavani. Rajatakse
kõnniteed Luige ja Tedre põiktänava äärde.
Krundi hoonestamise käigus säilitatakse maksimaalselt väärtuslikku haljastust.
Elamu siseõue haljastamiseks on tellitud eraldi projekt firmalt
Ksystos OÜ haljastusarhitektilt Sirje Sulelt. Vastavalt haljastusprojektile istutatakse Tedre põiktänava äärde üksteist
suurelehelist pärna ja Luige tänava äärde seitse valget pihlakat. Elamu siseõue on ette nähtud kolm halli pähklipuud ja
neli dekoratiivõunapuud.
Kalle Vellevoog
Velle Kadalipp

Kunstitegevuste tuba (lastel on võimalik meisterdada ja
joonistada) III rühmas (saalirühm)

23.04.
26.04.
25.04.

Mürakarud

Teated

AVATUD USTE NÄDAL
23.27. aprillil 2007.a.

Kell 10.00-10.25

Kristiine noortekeskus korraldab igas vanuses noortele
põneva orienteerumismängu. Eesmärgiks on oma
kodukoha tundmine ja piltidel olevate kohtade äraarvamine. Mäng saab alguse Kristiine noortekeskusest,
kell 16.00
Osalemiseks tuleb lihtsalt kohale tulla! Kui soovid osa
võtta ning oled üksinda mängimiseks liiga noor, siis võta
vanemad kaasa! Tel. 656 6802, 555 677 83 või kirjuta
meile kristiine@taninfo.ee Parimad Kristiine linnaosas
Fotojahtijad saavad ka auhinnad!

Rühm
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KRISTIINE LINNAOSA PÄEVAD

20. aprill 2007

Muinasjututuba (lapsed saavad kuulata muinasjutte ja vaadata
erinevaid muinasjuturaamatuid) IV rühmas
Samas on eksponeeritud valik laste töid, mis on valminud
2006/2007 õppeaasta jooksul.

kell 10.00
kell 9.30

26. aprillil, muusikaõpetaja Juta Olesk - SUUREKSSAAMISE
PIDU, 6-7 a. lastega.
23.-27.aprillil liikumisõpetaja Helle Suitslepa liikumistegevused
kella 9.00-12.00

25. aprillil 2007 kell 16.00 Liikluspäev lasteaias "Kaitse
last liiklusõnnetuse eest!"
26. aprillil 2007 kell 11.00 Kristiine-Algkooli õpilaste
lauluvõistlus "Laulurästas 2007"
20. aprillil 2007 kell 17.00 Rahvakunstipäev lasteaias
"Tõmba Jüri .... "

Uus kauplus
Märtsi keskpaigas avati uus Rautakesko ehitus- ja sisustusmaterjalide kauplus Tondil. Kaupluse üldpind on 9000 m2,
lisaks välimine kaubahoov koos hoonetega 5500 m2.
Koguinvesteering ulatus 150 miljoni kroonini.

Avatud:
E-R 820
L 918
P 916

Tammsaare tee 49, Tallinn
tondi@rautakesko.ee
Üldinfo: 6309 700
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TEATED JA REKLAAM

20. aprill 2007

PAKUME TÖÖD
1-2 ehitusmehele.
OÜ Korrusehitus,
tel. 50 78 000
www.korrusehitus.ee

Pakitud KÕDUSÕNNIK 40 l
Kuiv KÜTTEPUU võrkkotis

Pakis BRIKETT

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

TAMMARU FARM
Laupäeval, 21. aprillil
kell 12.00

toimuvad Loomade Hoiupaigas
(Viljandi maantee 24 D) talgud,
mille käigus
korrastatakse lisaks Hoiupaiga
territooriumile ka lähiümbrust.

Ristsõna
õige vastuse
"Kristiine
kevadlaat"
edastas
Tiina
Tomson,
kes sai
auhinnaks
kella.
Palju õnne!

MTÜ Loomade Hoiupaik
kutsub talgutele

Heakorrakuu raames on Loomade
Hoiupaigas võimalik oma lemmikuid tasuta vaktsineerida marutaudi vastu ning toimub ka
soodushinnaga (kr 180.-) mikrokiipide paigaldamine koertele.
Linnarahvast oodatakse oma koeri
ja kasse vaktsineerima ja kiipima:
E - R kella 10.0014.00 ja
17.0019.00 ning L, P 11.0014.00.
Kogu heakorrakuu vältel korraldatakse Loomade Hoiupaigas
gruppidele tasuta ekskursioone,
kus jagatakse teavet lemmikloomade pidamise ja hooldamise
kohta linnakeskkonnas. Vajalik on
eelregistreerimine. Lisainfot saab:
www.loomadehoiupaik.ee

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
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Kristiine Sotsiaalkeskus
Kristiine Sotsiaalkeskus registreerib ekskursioonidele:
10. mail Haapsallu ja
16. mail Pärnusse.
Retkele sõidutab Looduse
Omnibuss, giidiks legendaarne
Veljo Ranniku.
Osalustasu 125 krooni.
Informatsioon telefonil
651 2702, Astrid-Erika Lepik
Kristiine Sotsiaalkeskus alustas 1. aprillil rehabilitatsiooniteenuse pakkumist. Teenuse
sihtrühmaks on alaealised
õigusrikkujad, kes suunatakse
teenusele alaealiste komisjoni
otsusel.
Rehabilitatsioonimeeskonda
kuulub 5 erialaspetsialisti:
psühhiaater, eripedagoog, sotsiaaltöötaja, psühholoog ja
meditsiiniõde.
3. aprillil toimus Arctic Sport
Club`is bowlinguvõistlus
HABSTOKE 2007. Kristiine
linnaosast osalesid: Edgar
Haavik, Õie Veskioja, Helga
Renter, Hilve Roose, Hilja
Tael, Tiina Tulper, Aino Sepp,
Tiiu Kõverik, Anne Mari
Raidma, Veera Saarva, Maimu
Ummelas ja Tiiu Teramees.
Individuaalvõistlusel saavutas

Õie Veskioja III koha,
kogudes 113 punkti.
Võistkondlik paremusjärjestus:
I koht Haabersti,
II koht Pirita,
III koht Nõmme,
IV koht Mustamäe,
V koht Kristiine,
VI koht Lasnamäe,
VII koht Kesklinn

Õie
Veskioja
Kristiine Sotsiaalkeskus tänab
kunstitunni juhendajat pr Aase
Taar´i ja kõiki liikmeid kauni
kunstiteose eest, mis kingiti
sotsiaalkeskusele 20. märtsil,
keskuse 12. aastapäeval.
11. aprillil toimus eakate
ümarlaud kevadise tervitussõnumiga linnaosavanem
Mihhail Korbilt, kuhu oli külla
palutud kirjanik Maimu Berg.

Siidimaalijad

Külastage Kristiine
Sotsiaalkeskuse näitusi SIIDIMAAL ja MEIE NUKUD.

Kristiine Sotsiaalkeskuses, Sõpruse pst 5

LAHTISTE USTE PÄEV

24. aprillil kell 10.0018.00
Kell 14.00 esineb ansambel
"Mängulust" - Ants Tikk

Oodatud on kõik huvilised, lastest eakateni!
23. aprillil kell 13.00
toimub sotsiaalkeskuses infotund "Hambaproteeside
hooldusest",
nõu annavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid.

Maimu Berg

Kunstitunni kingitus

5. aprillil toimus Lahinguteenindustoetuse väljaõppekeskuses avatud uste päev, kuhu kutsusime huvilisi eelmises lehes. Tutvuda sai kaitseväes kasutusel olevate relvade ja pataljoni transpordivahenditega. Jagame nähtut ka lugejatega kui kohal olid kooliõpilased ja lasteaia juntsud.
Fotod: Kristel Tamm

VARIA
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KEVADSILLER
11. aprillil toimus Lilleküla
Gümnaasiumi aulas Kristiine
linnaosa laululaste kontsert
KEVADSILLER. Kontserdil
esinesid laululapsed 8 linnaosa
lasteaiast:
Tallinna Kristiine LasteaedAlgkoolist  muusikaõpetaja
Elvi Raidmäe
Tallinna Tihase Lasteaiast 
muusikaõpetaja
Kätlin Kasper
Tallinna Kullerkupu ja Lille

Lasteaiast  muusikaõpetaja
Katri Veskimeister
Tallinna Lepatriinu Lasteaiast
 muusikaõpetajad Mare
Klotsmann ja Liia Hammer
Tallinna Haraka Lasteaiast 
muusikaõpetaja VirveIngrid
Lige Tallinna Mutionu
Lasteaiast  muusikaõpetaja
Maarja Peäske
Tallinna Vindi Lasteaiast 
muusikaõpetaja Ljubov
Druinina

KRISTIINE SOTSIAALKESKUSE
ÜRITUSED MAIS

Tallinna Muinasjutu Lasteaiast
 muusikaõpetaja Piret
Puusta
Kokku esines Kevadsilleril 60
kolme- kuni seitsmeaastast
last.
Täname kõiki muusikaõpetajaid ja lapsevanem Inken
Logbergi toreda kontserdi eest.
Maret Truusalu
Kultuuri ja sporditöö
peaspetsialist

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4 aastane Karl Logberg
Kristiine Lasteaed
Algkoolist esitamas Kuke
laulu  juhendaja
muusikaõpetaja
Elvi Raidmäe

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PIIRKONDLIK NOORSOOTÖÖ
n 25. aprillil projekti Minu koolitee osalejate autasustamine
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi aulas kell 10.00.
n 26. aprillil Kristiine Noortekeskus tuleb appi
heakorratöödele.
n 15. mail osaleme Tallinna Noorteaasta töövarjupäeval.
Sündmuse hüüdlauseks on Võim linnas noortele, päeva
eesmärgiks on lähendada linna noortele ja noori linnale.
n 23. mail noorte ümarlaud  osalevad piirkonna koolide ja
kõrgkoolide noorte esindused (Tulika 33b II korruse saalis).
Teeme kokkuvõtte tehtust, arutame suviseid plaane ja paneme
paika sügisesed koostööplaanid.
n 29. mail Preventiivne maastikumäng piirkonna koolide
6. klassidele. Mäng saab eoks tänu paljude asutuste koostööle. Põhja Politseiprefektuuri Lõuna Politseiosakond seadused, narkootikumid, liiklus  suunaks seadusandlik pool
- Tallinna Tervishoiu Kõrgkool  suunaks tervislik pool (suitsetamine, jm)
Põhja-Eesti Päästekeskuse Lilleküla Keskkomando  tuleohutus
Mängu koordinaatorid Kristiine Noortekeskus ja Kristiine
Linnaosa Valitsus, kaasatud ka Tallinna Pedagoogilise Seminari
sotsiaaltöö praktikandid.
Mäng lõpeb viktoriiniga, kus selgitatakse välja parimad
võistkonnad. Meene osavõtjatele, võitjatele auhinnad.
Õpilasmaleva ettevalmistamine koostöös SA Õpilasmalevaga.
Kristiine piirkonna rühm alustab tööd 2. juulil 2007 ja tööpäevi
on kokku 10.
Õpilasmalevat korraldab SA Õpilasmalev koostöös Kristiine
Linnaosa Valitsusega. Noortele makstav töötasu on 22 kr/h
Infot saab aadressilt www.malev.ee
Kristiine Linnaosa Valitsuse ametnike
vastuvõtuajad:
Linnaosa vanem Mihhail Korb
Tel 645 7100
Vastuvõtt: E 16.00-18.00
Linnaosa vanema asetäitja
Aleksander Raide
Vastuvõtt: E 15.0018.00 ja N 9.0012.00
Haldussekretär Vello Saluste
Vastuvõtt: E 15.0018.00
Rahvastikuregistri osakond
Pearegistripidaja Külliki Valma
E 15.00-18.00 ja N 10.00-12.00
Vanemregistripidaja Krista Veber
Tel 645 7128
E 8.1518.00, T, K ja N 8.1517.00 ning
R 8.1516.00.

12. mail
kell 14.00

Allika Baptistikoguduse
saalis Koskla 2/9

Emadepäeva kontsert

NOORUS
MUUSIKAS
Esinevad Heili ja
Mait Meibaumi
õpilased
ja külalised
Kuulda saab
klaveri-, flöödi-,
plokkflöödi-,
viiuli- ja tellomuusikat

Kontsert on tasuta!

Sotsiaalhoolekande osakond
Juhataja Eerika Rahuoja
E 14.0018.00 ja N 9.0012.00
Juhataja asetäitja Ida Avent
Vastuvõtt: E 9.0012.00 ja N 14.0017.00
Spetsialist Maie Takel (Üldinfo)
Tel 645 7140
Vastuvõtt:
E 9.0013.00 ja 14.0018.00
T, N 9.00-13.00 ja 14.0017.00
R 9.0013.00 ja 14.0016.00
SOTSIAALTEENUSTE TALITUS
Tel 645 7148
Vastuvõtt:
E 9.0013.00 ja 14.0018.00
N 9.0013.00 ja 14.0017.00

20.

Reisimuljed - Ida-Virumaa vaatamisväärsused
Ilse Laanemets
TERVISELOENG Tervislik toitumine
dotsent Raul Mardi
Sotsiaalkeskuse käsitöörühmade
näituse avamine
Infotund uutest inko-toodetest
Margit Lepp Tervise Abi OÜ
Kontsert emadepäevaks
ansambel Kunglamemmed
Piret Kuld
Ekskursioon HAAPSALLU
Eelregistreerimisega
Vabadusvõitlejate koosolek
Mati Ruus
Tulge tantsima! Tantsime end terveks!
Ann Alas
Lambre- Prantsuse aroomide esitlus
Tatjana mur
Jututuba
Olga Kenk
Vaegkuuljate infotund
Uno Taimla
Ekskursioon PÄRNUSSE
Eelregistreerimisega
SOTSIAALKESKUSE KEVADKONTSERT
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis
Endla t. 59
Klubi Pesnja
Ludmilla Samoilova
Loeng - Ravimipoliitikast Eestis
Dagmar Rüütel
Piiblitund
pastor Helari Puu
Kristiine eakate juubilaride õnnitlemine
Õnnesoovid Kristiine linnaosavanem
Mihhail Korbilt
Klubi Ristik
Juta Ukleika
Laulge kaasa! Laulame vanu armsaid laule
Eda Neider
Skautide üritus
Ingrid Junissev

N: 3. mai

kell 14.00

E: 7. mai

kell 13.00

T: 8. mai
T: 8. mai

kell 13.00
kell 13.30

K: 9. mai

kell 14.30

N: 10. mai

kell 8.30

N: 10. mai

kell 15.00

R: 11. mai

kell 11.00

T: 15. mai

kell 12.00

T: 15. mai

kell 12.00

T: 15. mai

kell 14.30

K: 16. mai

kell 8.30

N: 17. mai

kell 14.00

R: 18. mai

kell 13.00

E: 21. mai

kell 13.00

K: 23. mai

kell 15.00

N: 24. mai

kell 14.00

E: 28. mai

kell 12.00

T: 29. mai

kell 13.00

N: 31. mai

kell 13.00

AVATUD E 9-18 T-N 9-17 R 9-16 Sõpruse pst 5 (hoovi poolt)
ÜRITUSTE INFO: 6 512 702
TEENUSTE INFO: 6 512 703

Kristiine rulluisutajad saavutasid I koha
Prantsusmaal (Mezes) toimu-sid 10.11. märtsil rahvusvahelised rulliluuisutamise
karikavõistlused
"Trophee de L´Herault 2007".
Kristiine rulluisutajad saavutasid rühmakavaga I koha.
Võistlused toimusid erinevates
vanuse- ja tasemeklassides nii
üksiksõidus kui ka grupikavades. Kokku võttis võistlustest osa 207 sportlast kahekümnest rulluisuklubist Prantsusmaalt ja Eestist. Eestit esindas rulluisuklubi Rullest.
Kristiine linnaosast võtsid
võistlustest osa Elisabeth-Grete Talivee ja Sandra Pisar.
Võistlused Prantsusmaal olid
Kristiine tüdrukute jaoks väga
edukad. 12-st tüdrukust koosneva rühmakavaga "Nahkhiired" võeti osa täiskasvanute
klassis ning saavutati I koht.
Tähelepanuväärne on tulemus
seetõttu, et Rullesti tüdrukud
kuuluvad nii sel kui ka järgmisel aastalgi sünniaasta järgi
noorte klassi (alla 14-aastaste
kadettide klassi) ning seni on
tüdrukud võisteldud vaid kadettide klassis.
Ka üksikkavaga saavutati häid
tulemusi. Elisabeth-Grete Talivee saavutas alla 12-aastaste
edasijõudnute klassis 16-ne
võistleja seast IV koha.
Piret Rink
Rulluisuklubi Rullest treener
http://www.rullest.ee

Fotol rühmakava "Nahkhiired" I koht

