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Kokkuvõtteid heakorrakuust

Alates maikuust toimub Kristiine linnaosas korraldatud
jäätmevedu ning seoses sellega oli aprillikuus 2
teabepäeva.
Heakorrakuu raames toimus mitmeid talguid - koristati
Tedre tn äärne ala, Üksik-Vahipataljoni ajateenijad korrastasid Rahumäe tee 3 maa-ala jne. Linnaosaelanikelt
aidati ära viia aiajäätmeid  kokku viidi 200 liitriseid
kotte 1993 tükki, OÜ Kesklinna Pargid koristasid linnaosa haljasalad ja pargid, Tänavapuhastuse AS
abiga saime puhtaks Löwenruh pargi tiigi sinna talve
jooksul veetud prügist ja prahist. Korrastustööd jätkuvad Kotka-Spordi-Tedre sisekvartalis. Ehituspraht ja
-jäätmed on likvideeritud, maa-ala tasandatud, jäänud
on veel muru rajamine. Pooleli on ka Seemne tn
omavolilise prügimäe likvideerimine.
Kristiine Linnaosa Valitsus tänab kõiki kristiinelasi, kes
osalesid heakorrakuu üritustel ning loodame, et linnaosaelanikel jätkub indu ka edaspidiseks oma
koduümbrust korras hoida. Väga paljud kinnistuomanikud peavad loomulikuks ja heaks tavaks, et
nende kinnistu lähiümbrus on hooldatud, niidetud ja
korras, samas võib nende naabritel olla täiesti
ükskõik, mis väljaspool nende kinnistut toimub. Selle
peale nad ei tule, et just niitmata, hooldamata servad
ja ribad kinnistu aia taga jätavad nende endi kinnistust
räpaka ja hooldamata mulje. Kahjuks rikub selline kinnistu terve tänava üldilme. Püüdkem oma aiatagused
ikka ise korras hoida.
Mai keskel muutsime natuke rõõmsamaks Sõpruse
pst 5 ümbrust, paigutades sinna 25 lillevaasi, juuni
alguses toodi Kanepi Aiandist Kristiine linnaossa 5
imeilusat lilletorni. Loodame, et nende ilu jääb meid
Anu Sügis
rõõmustama terveks suveks.

Kristiine Gümnaasiumi hoone vaade Tedre tänava poolt, kus halliga on vasakul märgistatud juurde ehitatav
osa, millest saab peasissepääs. Eskiislahenduse autor Projektipea OÜ.

Hoone praegune seis ja sissepääs (parempoolsel fotol).

Sellel suvel algavad remonditööd Kristiine
Gümnaasiumis. Kristiine
Leht küsis selle kohta kooli
direktorilt Tiina Pallilt.
Millal algavad Kristiine
Gümnaasiumi
renoveerimistööd?
Kool tuleb lepingujärgselt
remondifirmale üle anda
15. juuliks, et ehitusfirma
saaks alustada. Kõik kooli
kapitaalremondiga seotud
lepingud ja kokkulepped
firmadega on sõlminud
Tallinna Haridusamet. Kooli
teavitati ainult tähtajast, mil-

Kavandamisel
olevad uued
ehitised
Kristiines
LK 3

Kristine noorsootöö ja
vaba aeg
LK 4-5

lal maja tuleb täielikust tühjaks teha.
Kas remont puudutab
ainult koolimaja välisilmet
või muutub midagi ka
õppimistingimustes?
Tegemist on kapitaalremondiga, mis puudutab
koolikompleksi tervikuna.
Remondi järel tuleb Tedre
tänava äärde uus
sissepääs ja selle kohale
ruumid kolme korruse ulatuses. Tänavapoolses
majatiivas ehitatakse välja
kõrgendus, kuhu tulevad
õpilastele arvutiklassid. Uut

pinda tuleb juurde üle 300
ruutmeetri. Täielikult renoveeritakse kooli staadion.
Valminud on alles eskiisprojekt ja projekteerimine käib
paralleelselt ehitustöödega.
Kuidas suhtuvad sellesse
lapsed ja nende
vanemad?
Korralike ruume tahavad
kõik saada, aga asja juures
negatiivne, et järgmisel
aastal õpivad 5.-12. klassi
õpilased Akadeemia tee 30
ning jagavad seda
Mustamäe Gümnaasiumi
algklassidega. 1.-4. klass
Sotsiaalkeskuse
laiendusprojekti
ideede
otsingul käidi
Soomes LK 7

on viidud Lilleküla
Gümnaasiumis õhtusesse
vahetusse. Sisuliselt oli see
Lilleküla poolne vastutulek,
sest algklassidele oleks
kool muidu liiga kaugele
jäänud.
1. septembri aktused toimuvad Rahvusraamatukogu
saalis, kell 9 on 7.-12. klasside aktus, ja kell 10 on
aktus esimesest kuni
kuuendate klassideni.
Lepingu järgi saame
1. augustil 2008 uue
remonditud koolimaja vastu
võtta.
Küsis Virgo Kruve
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öödunud nädal oli täis saginat ja lilledega mööda
tänavaid tõttavaid inimesi. Koolides peeti viimaseid lõpuaktusi ja põhikooli- ning gümnaasiumi
lõpetajatele anti sümboolne pilet elukooli astumiseks.
Praeguseks on teada millisele hindele nad sooritasid riiklikud eksamid, kuid elukooli eksamite sooritamiseks läheb
vaja oskusi mitmelt erinevalt alalt. Seal ei saa olla edukas
vaid ühte valdkonda sügavuti teades, vaid tänu üldistamisvõimele ja uute võimaluste märkamisele. Mitmed
viimased haridusministrid on rääkinud elukestvast õppest ja
teadmistepõhisest Eestist. Praeguseks on lõplikult selge, et
Eesti majanduseeliseks ja edu aluseks ei saa olla soodne
asukoht ida ja lääne vahelises transiidis ning odav tööjõud,
nagu meile korrati kümmekond aastat tagasi. Hoopis eraldi
küsimus on, kas oleme piisavalt targad ja nutikad, et saada
allhanketööde tegijatest asjade väljamõtlejateks ja
autoriteks.
Juba aastaid on räägitud, et Eesti vajab endale edu võtit
ehk nokiat. Kord on selleks kutsutud HI-vaktsiini, siis jälle
biolagunevast plastikust pakendeid. Mõlemad on pälvinud
meedias lühiajalist tähelepanu, aga siis vajunud unustusse.
Üks väheseid edu saavutanud näiteid on internetis tasuta
kõnesid võimaldav Skype tarkvara. See kirjutati valmis küll
Tartus, aga algse idee taga olid hoopis välismaalased.
Isegi pärast Arengufondi asutamise teostumist seisab Eestil
veel ees väga pikk tee Põhjamaade tasemel innovatiivsuseni jõudmisel. Oma panuse saavad sellesse anda nii
arvukad ülikoolid kui ka mitmel pool Eestis loodud
tehnopargid.
Kristiine ei saa endale lähikümnenditel Mustamäega võrreldavat teadus ja arenduskeskust, aga tasakaalus areng eluja tööpiirkondade vahel võib anda eelise naabrite üle.
Sellise plussi, mille pärast eelistatakse tulevikus Kristiinet
lisaks kesklinna lähedasele elurajoonile ka soodsa
ettevõtlus- ja äripiirkonnana. Kui vaadata viimasel aastal
halduskogule esitatud projekte, siis on nende hulgas
saanud kõige sagedasemaks vähemalt kahte funktsiooni
sisaldavad hooned. Enam ei kavandata eraldi elu-, äri- ja
büroohooneid, vaid neid ühendatakse ühe kinnisvaraprojekti alla. Loomulikult väheneb sellega ka arendaja risk kaotada üksnes korterite või büroopindade turu languse pealt,
kuid vaieldamatult on kaupade ja teenuste hea kättesaadavus elukoha valikul tugevaks argumendiks. Omaette
huvitavaks küsimuseks on see, kas kahaneva rahvastiku
arvu juures leidub kogu sellele uuele kinnisvarale ka
paarikümne aasta pärast kohusetundlikke omanikke ja
tänapäeva mõistes kaasaegseid hooneid ei jäeta lagunema. Kui vaadata Euroopas linnade arengut siis ei ole see
sugugi erakordne, et jõuka kesklinna ja äärelinnade vahele
jäävad vaesed ja slummistuvad agulid.

Sellel aastal oli töövarjude päeval ka Kristiine linnaosa vanemal Mihhail Korbil oma töövari, kes jälgis ühe päeva jooksul
linnaosa juhtimise argipäeva. Timur Haanov (paremal) on
Lasnamäe Gümnaasiumi 12. klassi õpilane.
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Elamu- ja garaazhiühistud peavad oma tegevuse
1. jaanuariks 2008. a. seadustega kooskõlla viima
Juulis 2004 võttis Riigikogu
vastu Hooneühistuseaduse, mis
kaitseb senisest paremini elamu- ja garaazhiühistute liikmete õigusi ning pakub suuremat õiguskindlust kodu või
garaazhi puutumatuse osas.
Teiste riikide praktika on näidanud, et hooneühistulaadne
süsteem on ennast õigustanud.
Hooneühistu moodustamine on
lubatud juba ehitusjärgsetes
hoonetes, mis omakorda paremini kaitseb liikmeid võlasuhete süsteemis kui tavaline
võlaõiguslik leping.
Alates 1. jaanuarist 2005 rakendatakse hooneühistuseadust
kõikide olemaolevate elamu- ja
garaazhiühistute suhtes. See
tähendab, et elamu- ja garaazhiühistud juhinduvad oma
tegevuses hooneühistuseadusest ja tulundusühingute seadusest ja on kohustatud oma tegevuse ja põhikirja viima hiljemalt 1.01.2008 vastavusse eelpooltoodud seadustega.
Vastupidisel juhul jäävad olemasolevast põhikirjast kehtima
vaid need sätted, mis ei ole
vastuolus hooneühistuseadusega.

Hooneühistuseadus
tagab
ühistu liikmetele korteriomanikega sarnased õigused ja
senisest suurema kaitse. Üks
nendest on liikmesuse võõrandamine ilma kolmanda isiku
nõusolekuta ning antud tehing
peab olema notariaalselt tõestatud.
Juhul, kui elamu- ja garaazhiühistu liikmed ei soovi
omandivormi muuta, on võimalus ühistu tegevus lõpetada
ja see likvideerida vastavalt
tulundusühistuseadusele
ja
hooneühistuseadusele, jagada
kinnisasi korteriomanditeks
ning õigus omakorda moodustada korteriühistu.
Paljudele jääb arusaamatuks,
kuidas on garaazhiboksidest
võimalik moodustada korteriühistut. Vastus on lihtne  korteriühistu kui juriidiline isik
tegutseb korteriomandi esemete ühise majandamisega
ning nende omanike huvides.
Korteriomandi esemeks on nii
ehitised ja seadmed kui ka
maatükk, millele ehitis on
rajatud. Seega võib korteriomandi eseme koosseisu kuuluda nii korter, mitteeluruum,
samuti garaazhiboks.

Seadusega kooskõlastamise
protsess ehk legaliseerimine
kujutab endast kõigepealt
hoonejaotusplaani ja liikmemaksumäära kinnitamist, teisisõnu garaazhiboksi või korteri jaotamist ja selle otsuse kinnitamist.
Hooneühistu liikmelisus toob
hooneühistu liikmetele kaasa
vastavad õigused ja kohustused. Hooneühistu liikmesus
on spetsiifiline vara, tsiviilkäibeobjekt, mis on vabalt võõrandatav ja koormatav.
Tuginedes eelpooltoodule tuleb
otsustada, kas tegutseda edaspidi hooneühistuna või jagada
kinnistu korteriomanditeks ja
siis moodustada korteriühistu.
Üheks oluliseks erinevuseks
korteriühistu ja hooneühistu
vahel on õigusaktide erinev
kohaldamine: korteriühistu on
mittetulundusühistu, hooneühistu on aga tulundusühistu.
Korteriühistu moodustamise
protsess on juba paljudele tuttav, hooneühistu moodustamisel tulevad eelmainitud etappidele mõned nüansid juurde.
Näiteks, asutajateks peavad
olema vähemalt viis isikut, tu-

leb muuta ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon ning esitada
registrisse liikmete nimekiri.
Alates
hooneühistuseaduse
jõustumisest 1.01.2005 on väga oluline legaliseerida hooneühistu õiguslik seisund, sest
tegutsedes juriidilise isikuna
on äärmiselt tähtis olla õiguslikult kaitstud tsiviil- ja kohtuvaidluste protsessis.
Lisaks ülalmainitule tuleb arvestada ka riigi poolt tulenevate võimalike sanktsioonidega. Esiteks, kui põhikiri ei
sisalda seaduses nõutavaid sätteid või mõni põhikirja sätetest
on vastuolus seadusega, määrab registripidaja äriühingule
puuduste kõrvaldamiseks tähtaja ning kui määratud tähtaja
jooksul puudusi pole kõrvaldatud, võib registripidaja määrata rahatrahvi või otsustada
sundlõpetamise.
Seega tuleb vastuolud seadusega likvideerida hiljemalt
1.01.2008. a.
Julia Kermas
jurist,
Eesti Korteriühistute Liit

Olulistest tähtaegadest sundüürnike üürilepingute
regulatsioonis
Käesolevaks ajaks on kätte
jõudmas aeg, kus paljude nn
sundüürnike
üürilepingute
3+5+5, seadusest tulenev, s.o.
Omandireformi aluste seaduses ja Elamuseaduses sätestatud kokku 13 aastane
tähtaeg on lõppenud või hakkab lõppema ja tõuseb küsimus, mis saab edasi?
Selline seadusest tulenev tähtaeg kehtib üürisuhete puhul,
mis olid tekkinud enne elamu
tagastamist ja olenemata sellest, kas enne seda oli üürileping kirjalikult sõlmitud või
mitte. Kui aga pärast elamu
tagastamist (s.o. aktiga üleandmist õigusjärgsele omanikule)
sõlmiti uus üürileping uue
üürileandjaga, oleneb selle
pikenemine ja tähtaeg sellest,
kuidas pooled on lepingus kokku leppinud.
Pärast eelpool selgitatud 13aastase tähtaja möödumist
kohalduvad ka sundüürnike
üürisuhtele alates 1.07.2002
jõustunud Võlaõigusseaduse
(edaspidi: VÕS) sätted.
VÕS § 309 lõige 1 sätestab, et
tähtajaline üürileping lõpeb
tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Samas §
310 lg 1 sätestab, et kui pärast
üürilepingu tähtaja möödumist
jätkab üürnik pinna kasutamist,
loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda

teisele lepingupoolele kahe
nädala jooksul teistsugust tahet. Avaldamise tähtaeg hakkab üürniku jaoks kulgema
üürilepingu tähtaja möödumisest, üürileandja jaoks aga
ajast, mil ta sai teada, et üürnik
jätkab eluruumi kasutamist.
Lõige 3 täpsustab, et kui vähemalt kaheks aastaks sõlmitud
eluruumi üürilepingu puhul
kumbki lepingupool ei teata
vähemalt kaks kuud enne tähtaja möödumist, et ta ei soovi
lepingu pikenemist, muutub
üürileping tähtaja möödumisel
tähtajatuks. Kui üürileandja
teatab üürnikule 2 kuud enne
lepingu tähtaja saabumist, et ei
soovi lepingut pikendada, leping ei pikene.
Et siiski tagada üürnikule
õiguskaitse, on Võlaõigusseaduses sätestatud üürniku
õigus taotleda üürilepingu pikendamist. Selline õigus on
üürnikul nii seadusest tuleneva
tähtajalise üürilepingu (nn
sundüürniku üürilepingu) puhul kui ka siis, kui üürnik ja
üürileandja on sõlminud uue,
teistsuguse lepingu. Oluline on
üürnikule endale selgeks teha,
kas tema leping on tähtajaline
või tähtajatu, sest selles sõltuvad üürilepingu pikendamise
nõude esitamise tähtajad.
VÕS § 329 lg 2 on sätestatud,
et üürnikul on õigus nõuda tähtajatu üürilepingu pikendamist,
esitades vastava taotluse üüri-

komisjonile või kohtule 30
päeva jooksul lepingu ülesütlemisteate saamisest.
VÕS § 329 lõige 3 sätestab, et
tähtajalise üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama taotluse üürileandjale hiljemalt 60 päeva enne lepingu
tähtaja möödumist. Üürilepingu pikendamist võib nõuda
kuni kolmeks aastaks, kui lepingu lõppemisega kaasneksid
üürniku või tema perekonna
jaoks rasked tagajärjed. Kui
üürileandja lepingu pikendamisega ei nõustu, võib üürnik nõuda üürilepingu pikendamist üürikomisjonis või kohtus.
Üürikomisjoni või kohtu poolt
kord juba pikendatud lepingu
pikendamiseks peab üürnik
esitama taotluse hiljemalt 60
päeva enne lepingu tähtaja
möödumist.
Kuna eelpool on juba märgitud, et põhjuse üürilepingu pikendamise taotlemiseks annab
eelkõige asjaolu, et lepingu
lõppemisega kaasneksid üürniku või tema perekonna jaoks
rasked tagajärjed, on sellise
raske tagajärje võimaliku saabumise tõendamise kohustus
avalduse esitajal ehk üürnikul.
Samas tuleb silmas pidada, et
VÕS § 330 lg 1 kohaselt võib
kumbki lepingupool nõuda, et
koos lepingu pikendamisega
muudetaks ka lepingutingimusi. Seega, kui üürnik on
tõendanud, et temal ja tema

perekonnal puudub võimalus
endale teise eluaseme leidmiseks (üürimiseks, ostmiseks)
ja seetõttu tekib lepingu lõppemisega neile raske tagajärg
ning kui üürikomisjon või
kohus jõuabki veendumusele,
et lepingu pikendamise (mis ei
pruugi olla kolm aastat) taotlus
on põhjendatud, siis võib vaidlust lahendav organ üürileandja
taotlusel kindlaks määrata ka
uue üürilepingu tingimused
(üüri ja kõrvalkulude suuruse
ning maksmise korra, poolte
õigused ja kohustused jne), mis
võivad olla täiesti erinevad
senisest üürilepingust.
Seega, kui üürnik enne üürilepingu tähtaja saabumist üürilepingu jätkamise võimalust
välja ei selgita ja vajadusel
õigeaegselt üürilepingu pikendamise taotlust ei esita, siis
üürileping lõpeb ja sellisel
juhul on üürileandjal õigus
pöörduda eluruumi tagastamise nõudega üürikomisjoni
või kohtusse. Juhul, kui leiab
tuvastamist, et üürileping on
lõppenud, saab vaidlust lahendav organ vaid otsustada, et
üürnikul tuleb eluruum üürileandjale tagastada ning juhul,
kui üürnik vabatahtlikult eluruumi ei vabasta, võib üürileandja nõuda ka üürniku ja
temaga koos elavate isikute
eluruumist väljatõstmist.
Priit Pärtelpoeg
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Algas Tallinna Laste Turvakeskuse
Nõmme tee keskuse laiendamine
Erki Korp
Tallinna Laste
Turvakeskuse
juhataja
Kristiine Halduskogu
Sotsiaalkomisjoni
esimees
19. septembril 2000 avati Tallinna Lilleküla Turvakodu juures eraldi noorteabikeskus
aadressiga Nõmme tee 99 ning
alates jaanuarist 2001 nimetati
Lilleküla turvakodu ümber
Tallinna Laste Turvakeskuseks.
Tallinna Laste Turvakeskus on
linnaeelarveline asutus, mille
koosseisu kuulub kaks keskust:
oktoobris 1993 avatud Lilleküla keskuses on 16 kohta vanemliku hoolitsuseta lastele
vanuses 318 eluaastat.
Septembris 2000 avatud Nõmme tee keskuses on 30 kohta
sõltuvusprobleemidega lastele
vanuses 1018 eluaastat.
Aadressil Nõmme tee 99 asuv
endise alaealiste keskuse kahekorruseline maja oli väga viletsas seisukorras, see tuli renoveerida ning ümber ehitada.
Septembris 2000 alustas tööd
üks keskuse osakond, kus oli
16 kohta mitmesuguste sõltuvusprobleemidega lastele, nii
poistele kui ka tüdrukutele.
Kuna sotsiaalprogrammi läbiviimine poistele ja tüdrukutele
ühes osakonnas oli problemaatiline, otsustasin alates jaanuarist 2001 keskenduda tööle
vaid poistega. Aprillis 2002 sai
renoveeritud ka keskuse teine
korrus, nii saime avada ühe
osakonna tüdrukutele ning veel

Loo autor Erki Korp uuel ehitusel, mis valmib aastal 2008.
ühe osakonna poistele.
Alates 2001.a. on haridusameti
abiga korraldatud kasvatusraskustega lastele regulaarne
individuaalne õppetöö. Eestikeelset õpet viib läbi Ristiku
Põhikool ja venekeelset õpet
Karjamaa Gümnaasium.
Võõrutusravi kestis alguses 6
kuud, kuid siis selgus, et seda
on sõltuvusprobleemide lahendamiseks liiga vähe. Alates
septembrist 2003 on võõrutusprotsessi ehk sotsiaal-programmi pikkus 1012 kuud.
Nõmme tee keskusesse suunab
lapse alaealiste komisjon, enamasti on suunajaks linnaosa
lastekaitsetöötaja. Mõned lapsed tulevad meie keskusesse ka

SA Tallinna Lastehaigla võõrutusosakonnast. Kui laps avaldab ise soovi tulla keskusesse,
siis suuname ta kõigepealt linnaosa lastekaitsetöötaja juurde,
sest lastekaitsetöötaja peab
olema teadlik oma piirkonna
abivajavatest lastest. Nende
laste puhul, kes ei soovi täita
alaealiste komisjoni otsust vabatahtlikult, teeb lapse asukoha
kindlaks politsei ning toimetab
ta Nõmme tee keskusesse.
Käesoleval hetkel on Nõmme
tee keskusest saanud abi ca 250
last.
Käesoleval aastal oleme alustanud turvakeskuse tegevuse
laiendamisega  täiendava 20-

kohalise keskuse ehitamist sõltuvusprobleemidega lastele.
Uus keskus paikneb samal
krundil, Nõmme tee 99 ning
valmib kahes osas: 10-kohaline
tüdrukute osakond 1. novembriks 2007 ning 10-kohaline
poiste osakond 2008. a.
sügiseks. See loob olukorra,
kus alaealiste komisjoni poolt
suunatud lapsi on võimalik
vastu võtta kaks korda aastas
(jaanuaris ja augustis). Tallinna
Laste Turvakeskus
www.lasteturva.ee sai käesoleval aastal arengukava aastateks 20072010 ning uue
keskuse rajamine on esimene
samm arengukava täitmisest.

Kokkuvõte halduskogu istungitest
15. mail toimunud Kristiine
Linnaosa Halduskogu istungil
otsustati nõustuda Räägu 19
asuva kinnistu detailplaneeringu lahendusega, Mõtuse
28/ Räägu 27 asuva kinnistu
detailplaneeringu eskiislahendusega, Tondi 55a, 55b ja
Seebi 36a kruntide detailplaneeringu eskiislahendusega,
Mustamäe tee 17,19 ja 21 asuvate kruntide detailplaneeringu
eskiislahendusega, Hane 4
asuva kinnistu detailplaneeringu eskiislahendusega
tingimusel, et detailplaneeringus vaadatakse üle kavandatavate korterite arv. Samuti
nõustus halduskogu Püü 4
asuva kinnistu detailplaneeringuga.
Rästa 19 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendusega ei
nõustutud ning projekti autoril
paluti esitada järgmisel koosolekul
parkimiskorralduse
parem lahendus ning vähendada hoonestuse mahtu.
Peale ehituslike küsimuste arutamise oli päevakorras ka
Kristiine Sotsiaalkeskuse juhataja Ester Põikliku ettekanne
arendusprojektist, mille halduskogu liikmed võtsid tead-

miseks ja otsustasid toetada
sotsiaalhoolekande ees seisvate
ülesannete lahendamiseks ajakohase hoone rajamist aadressil Tuisu 20.
12. juunil toimunud halduskogu istungil anti toetus
kuuele detailplaneeringu eskiisile:
1) Aadressiga Järve tn 4, 6, 8,
8a ja Pärnu mnt 180a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu
eskiisiprojektile (pildil), millega kerkib kaks kõrghoonet
A.H. Tammsaare ja Pärnu mnt
ristmiku äärde.
2) Rästa 19 detailplaneeringu
eskiisprojektile, pärast 30
täiendava parklakoha kavandamist ja hoone mahu vähendamist ülemise osa astmeliseks
tegemisega.
3) Sõpruse pst 157a 6-korruselise elu- ja büroohoone
rajamiseks. Arhitektidel tuli
arvestada Transpordiameti soovitustega võimaliku Mustamäe
trammiliini koridori jätmiseks,
mis praegusel hetkel on tasuvusuuringu projekti staadiumis
ja võib edu korral teostuda
aastal 2018.
4) Tulika 19 ja Sinika tänava
nurga maa-ala eskiisprojektile

Kristiine tulevik  kas unistus või reaalsus?
6-korruselise tagasiastega ärija eluhoone rajamiseks.
5) Linnu tee 47/Hane 2 Eston
Ehitusele kuuluva kinnistu
eskiisiprojektile kahe maja ehitamiseks eeltingimusega, et
planeeringut lubatakse pärast
Hane tänava rekonstrueerimist.

6) Metalli 1a ja 3 detailplaneeringu eskiisprojektile 21
meetri kõrguse ja 4 äri ning
kahe elukorrusega hoone ehitamiseks.
Järgmine halduskogu istung
toimub 21. augustil.
KL

Lilleküla Gümnaasiumi lõpetajad
9A
Ester Alasalu
Laura Karu
Hannes Kaver
Tõnis Kippa
EvenMarten Korberg
Kristen
Kuldmaa
Kätlin Kullamaa
Marko Käen
Loora Laan
Rebecca Laasnurm-Ser
Anna Leontjeva
Gaisa Lindvest
Erik Nordmann
Kaarel Padu
Kreet Piiriselg
Kati Pino
Milanna Pukk
Tanel Püüe
Katrin Riisa
Ruudi Räimtaal
Kristi Sammal
Monika Sammal
Liis Sieberk
Kaia Simson
Karl Tarbe
Kertu Tätte
Kari Uppin
Kristjan Ühtid
9B
Karl Aas
Maarja-Liisa Einson
Martin Elbert
Sven-Martin Heinloo
Maria Jaama
Martin Junna
Antero Kandla
Merliin Klopp
Grete Kokmann
Meriliis Kotkas
Katarina Kovaljova
Risto Kütt
Elis Luhaäär
Marta Mark
Rauno Meronen
Maria Milovidova
Alari Palumaa
Anna Peterson
Deily Raik

Kadri Roots
Karolyn Schiff
Raido Seiler
Renno Subka
Sirli Talvis
Rauno Tomson
12A
Ats Allikmets
Marko Hinn
Aron Härsing
Jekaterina Ivatenko
Marion Kruut
Elis Lugna
Iris Müntel
Kristjan Palu
Kaisa Valtri
Raivi Pettai
Rene Rank
Edith Reemann
Kristiina Räämet
Antti Sinitsyn
Merily Timm
Triin Tõnne
Katrin Vaht
Janne Vokksepp
Viljar Voog
Kethy Õunpuu
12B
Dagmar Arro
Roosi Arula
Anni Ehasalu
Raido Kaju
Jaanus-Raul Kaljund
Kaisa Kopti
Doris Kreitsberg
Katrin Kriisa
Markus Käbi
Inge Lauringson
Andres Lehker
Ingmar Loos
Mihkel Mahlapuu
Darja Makejeva
Elis Ots
Egle Piirilaht
Angela Summel
Indrek Tamra
Helena Tuvike
Gerli Võimre

Audentese erakooli lõpetajad
9A
klassijuhataja Katrin Pihl
Dolore Abileid
Arvo Antropov
Anna-Liisa Arumäe
Markus Hääl
Kristel Härma
Mart Paul Heitur-Dungay
Kevin Michael Hildebrand
Kristina Kõrge
Maiken-Stina Kreek
Silvia-Ingrid Kukk
Kirk-Marius Kukumägi
Maria Laanjärv
Liisi Lunden
Kaspar Markus
Ander Paal
Meelis Tara
Edgar Tereping
Johannes Veskiväli
9B
klassijuhatajad
Pille Rohtla ja
Sulev Senkel
Erik Aas
Ahto Aava
Elise Hein
Armido Hirvelaan
Silver Hõbemägi
Lauri Kelus
Ann-Marii Lõhmus
Roland Lugima
Karin Luide
Kätlin Piirikivi
Hendrik Reimand
Sander Saar
Mart Saarmann
Sander Savi
Fred-Erik Starkov
Kätlin Tüksammel
Maria Uibokand
Kristjan Veia
Ott Velsberg
12A
Majanduse õppesuund
Eerika Bekker
Mari-Liis Jaik
Kadri Kadak
Markus Kalling
Kati Kreegi
Krõõt Laesson
Oscar Lange
Kaitsu Loodus
Edith Mardo
Siim Meerits
Maarit Männama
Laur Pakk
Andre Raag
Gertrud Rehe
Lauri Reilson
Vootele Rõtov
Jüri Veldemaa
12B
Rahvusvaheliste suhete
õppesuund
Timo Laanjärv
Helen Liinold
Kaspar Listra

Mirjam Montvila
Jaan Mölder
Aleksander Ottokar
Kristel Prii
Kaarin Raudpuu
Georg Saponin
Herko Soo
12C
Tippspordi õppesuund
Taavi Bekker
Beko
Arvet Bärg
Oksana Bondarenko
Oksana Bosjanok
Priit Dolenko
Veera Duman
Inge Elvet
Aleksei Firsanov
Martin Järveoja
Berit Jürgenson
Liana Kipper
Andres Koger
Janno Koobak
Raine Kuningas
Sirli Laager
Emma-Pauline Meema
Janar Mägi
Aleksandra Nevski
Kadri Puri
Joonas Põllumäe
Ebe Reier
Kati Rooni
Sander Saks
Sander Steinberg
Kristiin Tael
Taavi Tibar
Marianne Thalfeldt
Sten Toomla
Krista Vahter
Anne Viskov
12D
Tippspordi õppesuund
Anet Kaasik
Indrek Kajupank
Joosep Kivimäe
Sven Käsper
Uno Lapimaa
Roland Laprik
Jaanus Lepik
Mihkel Niine
Marek Niit
Nele Noormägi
Ingmar Nöps
Arkko Pakkas
Magnus Piirits
Jaak Põldma
Monika Põldma
Nele Põldvere
Pirgit Püü
Rein Raam
Raina Raamat
Triin Taal
Teet Tarros
Ivar Tulit
Liina Ternov
Lauri Vahtramäe
Erko Vilba
Jürgen Zopp
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Teguderohke noorsootöö
Lastekaitsepäev
Kristiine linnaosas tähistasime
Lastekaitsepäeva
Kristiine
noortekeskuse juures nii majas
sees kui ka maja ees tänaval.
Teretulnud olid kõik lapsed ja
noored, kes sattusid kella 12 ja
15 vahel noortekeskusesse ja
keskuse ümbrusesse. Kätt sai
proovitud asfalt-joonistuses,
õhupalli-võistluses, näo-maalingus ja piljardis. Külas oli ka
esindaja
Maanteeametist
Sebra, kes kontrollis laste teadmisi turvalisest liiklemisest,

ülekäigurajast ja valgusfoorist.
Parimatele jagati autasusid.
Ühiselt maiustati Balbiino
maasikatopsijäätist.
Lastekaitsepäeva tähistamine
lõppes jalgratturite eksamitega.
Koolituse läbinud 4 parimat
sooritasid edukalt nii teooria
kui sõidueksami ja said pidulikult kätte oma jalgratturi
juhiload.
Tänavakorvpall
Juunis toimusid kolmel järjestikusel esmaspäeval Lille-

küla Gümnaasiumi korvpalliplatsil tänavakorvpallivõistlused Kristiine Suvi 2007.
Tänavakorvpall jätkub ka
augustis, 27. augustil selgitatakse välja parimad võistkonnad. Parimatele autasud.
Kõik korvpallifännid on oodatud!
Toredat ja turvalist suve kõigile!
Kristel Tamm
Kristiine Linnaosa Valitsuse
noorsootöö peaspetsialist

Projekt Minu koolitee

Kristel Tamm

Juba kuuendat aastat kutsuti
Tallinna koolide IV klasside
õpilasi oma kooliteed kaardistama. Selle projekti käigus
märgistavad lapsed kodu-koolitee tingmärkidega, toovad
välja raskemad ületuskohad ja
kirjutavad, miks mõned neist
on jalakäijale eriti ohtlikud
ning kuidas siis ikkagi üle tee
pääseda.
Nii algaski maikuu Maanteeameti, Tallinna Haridusameti,
Põhja Politseiprefektuuri Liiklusjärelevalve osakonna ja
Kristiine Linnaosa Valitsuse
ühisprojekti Minu koolitee
autasustamisega.
Projektis osales 37 kooli, neist
Kristiine linnaosas Tallinna
Lilleküla Gümnaasiumi kolm
IV klassi.
Esiletõstmist väärivad IV a klassi õpilaste tööd, kus on kenasti
kirjeldatud keerulisi ja ohtlikke
kohti, skeemid on ülevaatlikud
ning ülesanded korralikult lahendatud. Suured tänud õpetajatele,
kes olid lisanud ka omapoolsed
kokkuvõtted.
Kristiine linnaosa ohtlikeks
kohtadeks on :
Mooni ja Räägu ristmik,
puudub foor või sebra
Mooni-Linnu tee ristmikul olev
reguleerimata ülekäigurada
Rästa ja Kännu ristmik
Nõmme tee ja Tihase ristmik

Kristiine linnaosa
koolieelsete lasteasutuste

MAISIMMAN
ROCCA AL MARES

Jalgratturite koolitus
Kristel Tamm
Liikluseeskirja § 230 sätestab:
10-15 aastastel jalgratturitel
peab mujal kui õuealal olema
kaasas liikluseeskirja ja ohutu
sõidu võtete tundmist tõendav
dokument. Üha sagenevad liiklusõnnetused jalgratturitega
tingisid vajaduse korraldada
enne suve piirkonna noortele
jalgratturikoolitus. Nii viidigi
läbi koostöös Kristiine noortekeskuse, Kuriteo Ennetuse
Sihtasutuse, Maanteeameti ja
Kristiine Linnaosa Valitsusega
mais ja juunis jalgratturite
koolitused, mille läbinutel oli
võimalus sooritada eksamid
jalgratturi juhilubade saamiseks. Teooriatunnid toimusid
Kristiine noortekeskuse ruumides, teooriaeksamid Kristiine Linnaosa Valitsuse saalis
ja sõidueksam Kuriteo Ennetuse Sihtasutuse jalgratta õppesõidurajal. Eksameid võttis
vastu komisjon, mille esimeheks oli Ege Kirik Kristiine
noortekeskusest, Kristel Tamm
ja Margus Trees Kristiine
Linnaosa Valitsusest.
Komistuskivideks teooriaeksamitel osutusid liiklusmärgid,
nende jälgimine testide joonistel ja parema-käe reegel. Nii

tuli mõnelgi noorel sooritada
teooriaeksamit mitu korda.
Esimesed neli õnnelikku said
oma juhiload 1. juunil, mil tähistasime Lastekaitsepäeva.
Tänaseks päevaks on edukalt
sooritanud eksamid ja saanud
kehtivad jalgratturiload 21
noort.
Soovijate arv koolitusest osa
võtta oli meilegi üllatuseks
väga suur  noori oli mitmest
linnaosast: Nõmme linnaosast,
Haabersti linnaosast, Kalamajast ja isegi Keila vallast.

Info koolitusest oli levinud
suusõnaliselt sõbralt sõbrale.
Kuna nõudlus koolituse järele
on endiselt suur, siis korraldame juunis ja juulis täiendava
koolituse noortele jalgratturitele. Oodatud on kõik soovijad!
Tähelepanuks lapsevanematele: selgitage oma lastele liikluseeskirju, liiklusmärke ja
ostke oma lastele jalgratturikiivrid, sest nagu kampaaniagi
ütleb: Tegija kannab kiivrit.
Turvalist jalgrattaga sõitmist
kõigile!

22. juuni 2007

2007. aasta linnaosa kultuurisündmuseks võib kahtlemata pidada maikuus Rocca al
Mares toimunud rahvakultuuripidu. 24. mail kogunesid
Vabaõhumuuseumi SassiJaani talu õuele linnaosa
lasteaedade lõpurühmade
lapsed, et pidada maha üks
tõeline maisimman. Kavas
olid rahvalikud mängud ja
tantsud, esines rahvamuusikaansambel Piibar Toivo
Luhatsi juhendamisel. Tantsude vahepeal peeti piknikku, kus pakuti Eesti rahvustoitu. Üritusel osales 258 last
ja 43 õpetajat 11-st linnaosa
koolieelsest lasteasutusest.
Täname kõiki õpetajaid, kes
ürituse õnnestumisele kaasa
aitasid!
Maret Truusalu
Kultuuri ja sporditöö
peaspetsialist

Tedre ja Keemia tänavate ristmik ning kooli juures olev vöötrada- hommikuti tihe liiklus,
puudub kõnnitee, Lilleküla
Gümnaasiumi juurde viival
teel puudub samuti kõnnitee.
Maanteeameti ja Põhja Politseiprefektuuri Liiklusjärelevalve
osakonna kokkuvõtte kohaselt
võib projekti lugeda kordaläinuks, sest nii õpetajate kui
õpilastepoolne tagasiside on
igati positiivne. Politsei loodab, et kaardistamine õpetas
lapsi tundma oma kodukohta
ning senisest enam märkama
ümbritsevat liikluskeskkonda
ning sealseid ohtusid.
Parimatele töödele jagati auhindu Maanteeameti, Põhja Politseiprefektuuri Liiklusjärelevalve osakonna ja Kristiine

Linnaosa Valitsuse poolt.
Kristiine Linnaosa Valitsuse
autasudeks olid:
I koht - IV a klass,
auhinnaks oli tund aega
bowlingu mängimist
Mustamäe Bowlingukeskuses
II koht - IV b klass,
auhinnaks oli ujumine Nõmme
ujulas
III koht - IV c klass, kes sai
auhinnaks külastuse pagarikondiitritoodete firmasse OÜ
Pagaripoisid.
Suured tänud suure töö eest projekti läbiviimisel klassijuhatajatele Annely Ristikivile (IV a), Janeli Lõovälile (IV b), liikluspolitseinikele Liina Soodlale ja Marina Aleksejevale ning Maanteeameti liiklusohutuse osakonna
peaspetsialist Eve-Mai Valdnale.

Sportlik pärastlõuna Nõmmel

Teisipäeval, 5. juunil osalesid linnaosa koolieelsete lasteasutuste
muusika- ja liikumisõpetajad Nõmme spordikeskuses sportlikul
pärastlõunal. Kavas oli tutvumine spordikeskusega, toimus matk
käimiskeppidega, ujumine välibasseinis ja tervislik eine Trummi
basseinikohvikus.Üritus oli sedavõrd huvitav, et üheskoos otsustati spordikeskust tulevikus kindlasti veel külastada, sest proovimata jäi põnev seiklusrada. Värskes õhus veedetud pärastlõunaga
tõmmati joon alla sellele õppeaastale ning otsustati, et sügisel
jätkatakse uue hooga. Kõik üritusel osalenud olid arvamusel, et
Kristiine linnaosas töötavad parimad muusika-ja liikumisõpetajad
ning selle meeskonnaga õnnestub kõik, mida ette võetakse.
Kaunist suve ja kohtumiseni sügisel!

Kristiine linnaosa lasteaedade muusika  ja liikumisõpetajad
(vasakult paremale): Elvi Raidmäe, Urve Kukk, Ilona
Ossipova, Katre Jaani, Ljubov Druinina, Kätlin Kasper, Aivi
Arjak ja Lembi Berkman.

Parima toitlustusega Tallinna lasteasutused on selgunud
23. mail autasustati Tallinna
Õpetajate Majas konkursside
Parima toitlustamisega koolieelne lasteasutus ja Sõbralik
koolisöökla 2007 võitjaid.
Auhinnad andis üle Tallinna
Haridusameti juhataja Andres
Pajula.
Parima toitlustusega lasteaiaks
valiti Tallinna Lasteaed Lepatriinu (juhataja Tiiu Parbus,
köögimeeskond koosseisus Ira
Satradinova, Elviira Saar, Ille
Kaselaid, Malle Mägi, Meeri

Arusoo). Lasteaia tugevuseks
oli väga hästi läbi mõeldud ja
koostatud vaheldusrikas lastepärane menüü, mis on kindel
panus laste tugevasse tervisesse.
Võitjaid premeeriti 5000 krooniga köögiinventari soetamiseks. Viie parema hulka
jõudsid Kristiine linnaosast
veel
Tallinna
Linnupesa
Lasteaed (juhataja Karin Saar,
köögimeeskond Aime Viil,
Margit Liiv ja Krista Kim) ning
Kõneravi-Lasteaed Kannike

(juhataja Irja Keiv, köögimeeskond Ülle Korsar ja Mare
Kuning), kes said samuti rahalise preemia köögiinventari
soetamiseks.
Konkurssidel osales 29 lasteasutust. Osalejatepoolne tagasiside oli väga positiivne. Leiti,
et köögipersonali väärtustav ja
tunnustav ettevõtmine on vajalik ja motiveeriv.
Konkursi korraldaja Tallinna
Haridusamet tänab kõiki osalejaid.
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Piirkonna koolide preventiivne
orienteerumismäng 6. klassidele
Kristel Tamm
Orienteerumismängu vajaduse
tingis kiirelt lähenev suvi pika
koolivaheajaga, mil paljud
noored jäävad üksi koju vanemate järelvalveta. See aga
annab neile võimaluse omapäi
tegutsemiseks. Kahjuks hajub
pahatihti noortel reaalsustaju ja
kaob ohutunne.
Nii leidsimegi koostöös Põhja
Politseiprefektuuri Lõuna Politseiosakonna noorsoopolitseiga, Tallinna Tervishoiu
Kõrgkooli esindajaga, PõhjaEesti Päästekeskuse ennetustöö spetsialistidega, piirkonna
gümnaasiumite õppealajuhatajatega ja Kristiine noortekeskuse kollektiiviga, et õpilastele on hädavajalik preventiivne õppepäev mängulises
vormis. Orienteerumismäng
tuletaks õpilastele meelde liikluseeskirju, seadusi, esmaseid
päästmisvõtteid ja tuletegemise ohutust ning nõudeid.
Orienteerumismäng sai teoks
29. mail. Mängus osalesid
Tallinna Kristiine Gümnaasiumi ja Tallinna Lilleküla
Gümnaasiumi 6. klasside õpilased ja neid saatvad õpetajad.
Igal klassil oli oma marsruut,
mille koostas neile klassivanem. Marsruut läbiti kas jala
või osaliselt bussiga sõites,
selle otsustasid klassijuhatajad
koos klassivanemaga.
Kontrollpunkte oli neli:
- Põhja Politseiprefektuuri
Lõuna Politseiosakond
Rahumäe teel
- Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool Kännu tänaval
- Päästeamet I - Mustamäe
eraldipaiknev meeskond
Linnu teel
- Päästeamet II - Lilleküla
Keskkomando Paldiski maanteel.
Erilist huvi pakkus noortele
orienteerumispäeva praktiline
pool. Päästeameti Mustamäe
eraldipaikneva
meeskonna
juures Linnu teel said kõik
noored tuld kustutada pulbertulekustutitega. Tulekustutid
orienteerumismängu edukaks
läbiviimiseks oli kingitus meie
sponsorilt Kidde Eesti AS-ilt.
Kidde Eesti tegevuse eesmärgiks on pakkuda tulekahju
avastamise ja ärahoidmise terviklahendusi. Kidde Eesti on
Rootsis asuva Kidde Sweden
AB tütarettevõte Eestis, mis
kuulub ühtlasi Kidde Europe
gruppi. Kuulumine rahvusva-

Tulekustutamist juhendab Galina Ozdoba Põhja-Eesti
Päästekeskuse ennetustöö ja avalike suhete büroo
peaspetsialist

helisse kontserni võimaldab
Kidde Eestil kasutada kümnete
firmade ja tuhandete inimeste
oskusteavet üle kogu maailma
selleks, et paremini rahuldada
kliendi vajadusi ja nõudmisi
tulekahjuriskide hindamisel
ning maandamisel. Kidde Eesti
pakub tulekahju avastamiseks
ja ärahoidmiseks paljusid teenuseid, millega võite tutvuda
nende kodulehel
http://www.kidde.ee/
Orienteerumismäng
lõppes
viktoriiniga, kus selgitati päeva
parimad. Viktoriini meeskonnas oli 5-6 õpilast. Oma teadmisi said noored näidata päeval
jooksul saadud infost.
Küsimusi oli kokku ligi 30 ja
need hõlmasid kõiki kolme
valdkonda: tervist, päästmist ja
seadusi. Mängu lõppedes toimus parimate võistkondade
autasustamine. Rikkalikud autasud olid välja pannud kõik
meie koostööpartnerid.
Peaauhinnaks oli kingitus meie
kõikide teemade I kohtade
saavutanutele Kidde Eesti-lt
suitsuandurid. Lühikokkuvõte
päevast anti ka TV3 Seitsmestes
uudistes krimiuudiste reporter
Allan Muuki vahendusel.
Viktoriini võitjad:
TEEMA: POLITSEI
I KOHT Lillekad
Võistkonda kuulusid:
Marie Heinsalu, Hanna Kremsi, Triinu Ots, Erika Nikolajeva, Tamur Mühlbaum (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)
II KOHT Nimetu
Võistkonda kuulusid:
Christopher Mihelson, Artur
Klotsmann, Renno Õunpuu,
Mihkel Kask, Hendrik Härmann (Tallinna Lilleküla
Gümnaasium)

III KOHT Lilleküla
Võistkonda kuulusid: EliiseMarie Pormann, Mari-Liis
Metsla, Helen Urbel, Anet Põlismäe, Hanna Uljas (Tallinna
Lilleküla Gümnaasium)
TEEMA: PÄÄSTE
I KOHT Nimetu
Võistkonda kuulusid:
Christopher Mihelson, Artur
Klotsmann, Renno Õunpuu,
Mihkel Kask, Hendrik
Härmann (Tallinna Lilleküla
Gümnaasium)
II KOHT
Elektrijänesed
Võistkonda kuulusid: BrittMarii Laarmann, Grete
Paesalu, Carol Paesalu,
Eleonora Matero, Liis Leppik,
Reelyka Kristel (Tallinna
Kristiine Gümnaasium)
III KOHT Võimsad pardid
Võistkonda kuulusid: Kaspar
Patrik Truverk, Sten Reemet,
Koit Kaupmees, MarekHannes Paara, Otto-Theodor
Eespere, Andre Kees (Tallinna
Kristiine Gümnaasium)
TEEMA: TERVIS
I KOHT Lillekad
Võistkonda kuulusid: Marie
Heinsalu, Hanna Kremsi,
Triinu Ots, Erika Nikolajeva,
Tamur Mühlbaum (Tallinna
Lilleküla Gümnaasium)
II KOHT 112
Võistkonda kuulusid: Martin
Metsoja, Romet Müür, Marek
Antero Sikka, Kevin Lehtsalu,
Brain Allas, Martin Keel
(Tallinna Kristiine
Gümnaasium)
III KOHT Anonüümne
Võistkonda kuulusid: Ode Liis
Pino, Helena Tomson, Kristo
Ühtid, Kaur Mühlbaum,
Merilin Sassian, Kristel

Abipolitseinikud  võrdväärsed
korrakaitsjad

Reinsalu (Tallinna Lilleküla
Gümnaasium)

Johannes Krenshtrauch
PPP Lõuna Politseiosakonna abipolitseinike
juht

Kuna selline üritus toimus
esimest korda sellisel kujul,
siis alljärgnevalt väike tagasiside õpilastelt.
Küsimusele mis meeldis
kõige rohkem.... vastasid
meeskonnad:
Meeldis, et oli soe.
Meeldis, et saime palju teada.
Meeldis tuld kustutada.
Lilleküla Keskkomandos oli
ilus maja ja lahedad autod ja
sõbralikud inimesed.
Põhja PP Lõuna
Politseiosakonnas meeldis
puhuda alkomeetrisse, mis
näitas õnneks kainet seisundit.
Terviseloeng oli lahe ja tuld
kustutada ka.
Meeldis tulekustutamine.
Et sai tuld kustutada, sai näha
tuletõrje autosid, sai teada
palju huvitavat.
Väga hea üritus, ainult
järgmine kord võiks olla
jahedam päev.
Meile meeldis see, et noori
õpetatakse teatud olukordades
tegutsema.
Meile meeldis tuletõrjuja.
Kõige igavam oli politseis,
palavaga oli jube seal istuda.

Tänu meediale olete teada saanud, et politseile on oma abi pakkunud tuhanded inimesed, kellel on tekkinud hirm "suure karu"
ees. Rahvas tunnetas sedasama ohtu, mida ta oli kogenud aastakümneid tagasi ja mille põhjustajaks oli olnud seesama "karu".
Kavandatud plaani ei suudetud siiski ellu viia, sest "väike talleke"
on suureks kasvanud ja kartmatuks muutunud. Kuid nii mõnelgi
jätkub siiski veel jultumust ajaloo märgi all tekitada purustusi,
vandaalitseda ja märatseda. Ei taheta nõustuda sellega, et aastate
jooksul on "need tallekesed" julgeks muutnud ja uuesti enda kätte
võidetud lippu enam käest ei anta. See sündmus tõestas jälle, kui
ühtne võib olla rahvas ärevates olukordades.
Praeguseks ajaks on juba üle 3 700 kodaniku avaldanud soovi
astuda abipolitseinikuks, et aidata politseinikega koos meil end
turvaliselt tunda.
Eesti Draamateatris tähistati abipolitseinike päeva, mille õigeaegne tähistamine oli edasi lükkunud seoses Tallinnas toimunud sündmustega. Peaminister, siseminister, politseipeadirektor, prefekt ja
paljud teised külalised tänasid rahvast nende poolt osutatud abi
eest riigi korrakaitsel.
Kristiine linnaosa elanikud said ennast taas turvaliselt tunda
Kristiine Linnaosa poolt korraldatud KRISTIINE KEVADLAADAL. Päris kindlasti panite tähele nende ilusate lillede,
taimede, mee ja suveniiride, purilennukite ja rahvariiete keskel ka
neidsamu abipolitseinikke, kelle laadalviibimist võetakse selle
pidupäeva loomuliku osana. Nii mõnedki laadal olijatest ja esinejatest kannavad aga taskus sama tõendit, mis need mundris
mehedki. Näiteks on üks huvipakkuvamatest KULLO rahvapillide
õpetaja härra maestro TOIVO LUHATS, kes juba aastaid on olnud
abipolitseinik.
Mõnusat suve soovides ja ikka turvalist koduteed!

Küsimusele mis ei meeldinud ... vastasid meeskonnad:
Meile ei meeldinud, et me relvi
ei näinud.
Ei meeldinud, et palju pidime
kõndima
Ei meeldinud, et tuletõrje
torust ei võinud alla lasta.
Palav ilm rikkus tuju ja meeleolu ära.
Liiga palav ilm oli.
Liiga palju pidi kõndima.
Meile ei meeldinud see, et
marsruut oli liiga pikk ja et oli
nii palav.
Teekond võiks lühem olla.
Küsimusele mida võiks teha
teisiti järgmisel aastal... vastasid meeskonnad:
Võiks rohkem juua olla.
Järgmisel aastal võiks olla
füüsilist tegemist.
Võiks olla rohkem
vaatamisväärsusi ja vähem
juttu ühe teema kohta.

Loo autor (vasakul) kõrvuti kogu maailmale tuntud
mehega ehk õigemini RAMMUMEHEGA ja muidugi on
temagi abipolitseinik.

Näitus Valgele valgega ehk
värviliselt 2007

Suur tänu kõikidele koostööpartneritele ja teistele abistajatele, kelle kaasabiga sai
teoks piirkonna 6. klasside
orienteerumismäng.

KRISTIINEKAD KÄISID TÜRI LILLELAADAL
8. juunil kell 12 avati Tartu Linnaraamatukogu II korruse fuajees
Tallinna I Internaatkooli kureeritud rahvusvahelise kunstiprojekti
Valgele valgega ehk värviliselt 2007 raames valminud erikoolide õpilaste võistlustööde näitus.
Projekti raames valmistati erilisi kingitusi erilistele inimestele.
Avatud näitus pakub võimalust uudishimulikel vaadata loojate
vaimu- ja tundeellu ning kohtuda seeläbi nii nende endi kui neile
oluliste inimestega.
Tartus avatud näitusele olid uudistama tulnud teiste seas Tartu
Maarja tugikeskuse õpilased ning haridus- ja teadusministeeriumi
esindaja Merike Mändla. Näitusekülastajate hinnangul jätsid nähtud tööd nendesse sügava ja sooja tunde.
Näitust saab uudistada Tartu linnaraamatukogu (Kompanii 3/5) II
ja III korruse fuajees ja eestikeelse ilukirjanduse saalis kuni 1. juulini.
Silvia Paluveer, projektijuht

6

TEATED JA REKLAAM

22. juuni 2007

Kunderi 6
Hambaravi ootab
uusi ja vanu patsiente,
võtab vastu dr. Milvi Saldre.
Pensionäridele uued proteesid ülimalt
soodsalt, samas teeme ka parandusi.
Info E-R 9.0017.00, tel. 648 4339

Müüa avar 4-toaline
korter Nõmmel,
vaiksel tänaval,
põhjalikult renoveeritud eestiaegses
majas, suur kõrghaljastusega krunt. Lähedal kool, lasteaed,
kauplus, ühistransport. Hindamisakt olemas.
Tule vaatama ja tee oma pakkumine!
Anu 5104 561, voolu@yahoo.co.uk

SOTSIAALHUMANITAARINSTITUUT
Rakenduskõrgkool Eestis

Kuulutab välja üliõpilaste vastuvõtu 2007/2008
õppeaastaks
n
n

SHI lõpetajad saavad riikliku diplomi
Ühiselamuvõimalus
Suur-Sõjamäe 8, Tallinn 11415, e-post: vastuvott@shi.ee, shi@shi.ee,
SHI kodulehekülg www.shi.ee
Vastuvõtukomisjoni kontakttelefon: 6101 280, 6101 046, tel/faks 6 101 016,

Dokumentide vastuvõtt regioonides toimub aadressil:
Narva 20304,
Jõhvi 41537,
Tartu 55013,

Energia 2a,
Pargi 40,
Pikk 14,

tel. 356 0656
tel. 3371017
tel. 7402207

e-post: shinarva@mail.ee
e-post: johvishi@hot.ee
e-post: tartushi@hot.ee

HARIDUS - SEE ON KINGITUS KOGU ELUKS!

Birgitta Festival
tagab elamuse
Birgitta festival on teinud Pirita kloostri varemeist nii publikule kui
esinejaile väga ahvatleva paiga. Kõrgetasemeliste muusikaliste
lavastuste ettekanded iidsete kloostrimüüride vahel tagavad võimsa elamuse. Jalutamine tõrvikutega valgustatud augustiöös keskaegsete võlvide all teeb publikust
etenduse osa, mida tavateatris iial niimoodi kogeda ei saa.
Tänavuse suve suursündmusteks on oratooriumi «Jeanne dArc tuleriidal» ja ooperi «Deemon»
etendused. Veel kord on võimalus näha ka teist Eesti lavastust  tango-ooperit «Maria de Buenos
Aires»
Moskva Novaya Opera külalisetendustest paeluvaimaks on Anton Rubinteini romantiline ooper
«Deemon». Näha saab nii vene klassikalist balletti kui ka jazz-balletti. Nimelt on ühel õhtul kavas
numbrid Taikovski tuntud ballettidest «Pähklipureja» ja «Luikede järv», originaali järel esitatakse
aga needsamad katkendid jazz-versioonis (jazzilikult on seatud nii muusika kui koreograafia).
Festival toimub 10.19. augustini. Festivali pileteid saab osta Piletilevi ning Piletimaailma müügikohtadest ja interneti teel. Lisainfot saab aadressilt www.birgitta.ee.
Tallinna linn toetab tänavu Birgitta festivali nelja miljoni krooniga.

Heili Vaus-Tamm, Tallinna Filharmoonia

Kristiine Lehe reklaami hinnakiri
Reklaamimoodulite hinnad* Moodul
Hind kroonides
1/32 lk
350
1/16 lk
800
1/8 lk
1800
1/4 lk
3500
1/2 lk
8000
1/1 lk
16000

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)

* Hindadele lisandub käibemaks 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

SUVINE INGLISE KEELE KURSUS
Tallinna Allika Baptistikogudus koostöös Ameerika sõpradega Betheli
Baptisti-kogudusest Bradentonist
Floridast kutsub kõiki väikeseid ja
suuri keelehuvilisi
16.19. juulil toimuvatele inglise
keele suvekursustele.
Oodatud on kõik huvilised alates
13-ndast eluaastast.
n Keeleõpe toimub kahes eritasemega grupis nii täiskasvanutele kui
lastele Allika Baptistikoguduse
ruumides Koskla 2/9.
n Praktilised kursused võimaldavad
osalejatel parandada inglise keele
rääkimis-, kuulamis- ja kirjutamisoskusi. Huvitavad vestlused ja praktilised ülesanded julgustavad õpitut
ka kohe rakendama.
n Kursuse lõpetamine ja tunnistuste
jagamine toimub
19. juulil kell 19.00
aadressil Räägu 49 (Tallinna
Pedagoogiline Seminar).
Õhtu jätkub Florida koguduse
käsikellade ansambli ja
noorteansambli Trepikoja Bänd
toreda kontserdiga!
Kursused ja kontsert on TASUTA!
Rohkem infot ja eelregistreerimine:
Piret Ehavald 56608485,
piret@allika.ee või www.allika.ee
Tere tulemast kõigile!

Rätsepatööd

Kristiine Sotsiaalkeskuse laiendusprojekti ideede
otsingul Soomes
Kristiine linnaosa valitsusel on
kavas pakkuda linnakodanikele
hoolekande teenuseid ka teistes
linnaosa asumites. Sobiv krunt
Kristiine
Sotsiaalkeskuse
laiendamiseks asub Järvel,
Tuisu 20. Praegu asub seal endine koolimaja, kus Adeli Eesti
OÜ osutab rehabilitatsiooniteenuseid. Kavas on ühendada
avaliku- ja erasektori teenused,
et sotsiaalselt tundlikel inimestel oleks nii päevakeskuse- kui
ka rehabilitatsiooniteenused
kodu lähedal kättesaadavad.
Käesoleva aasta investeeringute kavas on olemas ressurss
projekteerimistöödeks.
Kristiine Linnaosa Valitsus
korraldas 7. juunil külaskäigu
Helsingi hoolekandeasutustesse, et saada ülevaade ja koguda
ideid sobivaima hoone projekteerimiseks, mis oleks kliendisõbralik, nägus ja otstarbekas.
Lähinaabrite hoolekandehoonetega tutvumise idee tuli arhitekt Raivo Tabrilt ja Andrei
Paladjukilt Arhitektibüroost
PlaanPlaan. Ideed toetas Kristiine linnaosa vanem Mihhail
Korb, kes kaasas linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Eerika Rahuoja, arendusspetsialist Kersti Ottesoni,
Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti ökonoomikaosakonna
juhataja Veikko Kapsta, Kristiine Sotsiaalkeskusest Evi Vilgatsi ja Ester Põikliku ning
Adeli Eesti OÜ-st Riina Kallaste, Annika Elmendi ja Helga
Eicheni.
Eesmärk oli tutvuda kahe uuema hoolekandeasutusega, mis
on avatud alates 2004. aastast:
Nägemispuuetega
inimeste
keskus IIRIS (Näkövammaisten
Keskusliitto
RY
http://www.nkl.fi/iiris) ja Lastekaitse Liit (Pelastakaa Lapset
http://www.pelastakaalapset.fi)
IIRIS-e keskuses andis lasteosakonna juhataja Marja Liisa Korpela ülevaate tegevustest
ja tutvustas meile maja.
Keskuses aktiveeritakse ja pakutakse erinevaid teenuseid
nägemispuuetega inimestele,
kõik teenused ühe katuse all arenguks, treeninguks ja rehabilitatsiooniks. Soomes on ca
80 000 nägemispuudega inimest, nendest 10 000 pimedat.
IIRIS asub Idäkeskuse vahetus
läheduses. Esmapilgul oleks
justkui tegemist tootmishoonega: pretensioonitu ent võimas
seitsmekordne maja.
Sisenedes kostab linnulaulu,
mis on sissekäigu signatuur
sealsetele külastajatele. Vaade
avaneb ruumikasse fuajeesse.
Kolmandal korrusel on ühel
pool infolaud ja teisel pool
majaplaan, millel kõik korrused ning seal asuvad ruumid
on erinevate tekstuuridega
märgistatud ja selgitav tekst on
nii pimedate- kui ka tavakirjas.
Samal korrusel asuvad ka saal
ja restoran. Saal mahutab
kolmsada inimest, vajadusel
saab kahe vaheseina abil selle
eraldada auditooriumiks, teatri- ja treeningsaaliks. Iga tekitatud uus ruum sisaldab vastavaid abivahendeid: auditoori-
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umis on tõusvad pingiread saja
istumiskohaga ning ekraan ja
audiosüsteem, treppidel on erivalgustus; teatrisaalis on pimendavad tekstiilid ning lakke
on paigaldatud proektorid;
treeningsaali põrandat katab
pehme ja soe kate, laes on
siinid abivahendite kinnitamiseks ja nende abil liikumiseks kogu ruumi ulatuses,
eraldi ruum on toolide ja treeningvahendite ladustamiseks.
Lisaks on nõupidamisruumid,
kuhu mahub 8, 16 või 40
inimest.
120-kohalises restoranis on
valikmenüüd spetsiaalsetest
dieettoitudest kuni kolmekäiguliste ärilõunateni.
Sisekujunduses on kasutatud
palju klaasi ja puitu, seinad on
värvitud
kontrasttoonides:
tumesinine vaheldub erkkollasega - parandab nägemistaju,
aknaid katavad võrkrulood,
liftid on rääkivad, käsipuud
seintel ja treppidel on märgistatud nupukeste ja aukudega,
andes märku mitmenda korrusega on tegemist või mitu
trepiastet on jäänud veel astuda.
Neljandast kuuenda korruseni
on erinevad teraapiaruumid
lastele, täiskasvanutele, eakatele, samuti eluruumid ja toad
koertega klientidele.
Toimetuleku toetamiseks ja
õpetamiseks on iseseisva eluga
harjutamise korter, kus on puudega inimesel võimalik õppida
igapäevaseid toimetusi ise tegema, korteris on selleks mitmesuguseid abivahendeid: reguleeritava kõrgusega köögikapid ja töötasapinnad, televiisoril ekraani ees luup, jne.
Teisel korrusel asuvad raamatukogu ja ujulakompleks.
Muljetavaldav on ujula, kus on
basseinid täiskasvanutele ja
lastele ning mullivann. Lakke
on kinnitatud siinid, mis kulgevad üle mõlema basseini ja
vanni, et puudega inimesed
saaksid ujulamõnust terviklikku rõõmu tunda. Esimesel
korrusel asub parkimismaja.
IIRIS-e keskuse põhjaprome-

Kohtumine soome kolleegiga (vasakul). Fotod: M. Korb

Toetusrühmad
Minu ettekujutluse järgi, milles ma toetun nii oma kogemustele,
tähelepanekutele kui ka rahvusvahelistele uurimustele, on inimesele väga tähtis mõttekaaslaste ring ja nende-poolne toetus. On
väga tähtis, et sinu kõrval oleks inimesed, kellel on sinuga sarnased tunded ja mõtted. On inimesi, kes vaatavad samale poole
kuhu sina vaatad ja esitavad samu küsimusi, mis sinugi pähe turgatab. Need inimesed mõistavad sind mitte ainult sellepärast, et sa
täna meeldid neile või sinust on neile kasu, vaid nad on sinu kõrval sellepärast, et teavad oma kogemusest, mida sa läbi elad.
Paljud on oma muredega üksi või jagavad neid oma lähedastega.
Kuid tihti juhtub, et mida kauem sa oma murest räägid ühele ja
samale inimesele, seda kaugemale ta sinust eemaldub, sest ta ei
suuda sind üksinda toetada. Tal ei jätku enam jõudu!
Meil kõigil tuleb aeg-ajalt käia erinevates asutustes ja kokku puutuda kõige sellega, millega seal tuleb vahel kokku puutuda. Ja kellega sellest võiks rääkida? Tegelikult on maailmas ammu kõik
välja mõeldud!
Inimesed ühinevad juba ammu nende jaoks tähtsamate küsimuste
järgil. Sõna probleem ei meeldi mulle. Euroopast ja Ameerikast
jääb mulje, et seal justkui igaüks leiab endale toetava ja mõistva
kaaslaste ringi: kas haiguste, maailmavaate või sotsiaalsete
murede järgi. Tõsielust näide: on olemas anonüümsete alkohoolikute grupp (AA), paralleelselt töötab AA abikaasade grupp ja
laste AA grupp (kus on ka eraldi noorukite grupp). Kahjuks ei ole
see näide Eesti-elust. Meil on õnn, et sa üldse gruppi saad, kuid
selles grupis kohtuvad väga erinevad inimesed ja probleemid
(kuid ka sellest on kasu).
Mida ma tahan öelda: meil on olemas Sotsiaalkeskus, mille uksed
on avatud igale Kristiine linnaosa elanikule. Kui tunned vajadust
või soovi suhelda inimestega, kellel on sarnane elukogemus või
mured, siis sellest võimalusest tasub kinni haarata. Meie omalt
poolt oleme valmis pakkuma toetust ja ruume regulaarseteks
koosviibimisteks.
Korraldusküsimused saab lahendada telefonil 56 63 42 32.
Jelena Maslova, Krisriine sotsiaalkeskuse psühholoog

Memme-taadi päevad
Vabaõhumuuseumis

Kristiine Sotsiaalkeskuse eakate huviringid osalesid 9. juunil
Memme-taadi päevadel. Kesk- ja vanemaealiste huviklubi Raavis
on juba kaheteistkümnel aastal korraldanud juunikuus Eesti
Vabaõhumuuseumis memme-taadi päevi. Sajad memmed-taadid
näitasid taludes oma oskusi käsitöömeistritena, toimusid näitused,
talude õuedel esinesid lauljad, tantsijad ja pillimängijad. Kristiine
Sotsiaalkeskuse kollektiivid jagasid Haabersti Sotsiaalkeskusega
Köstriaseme taluõue, kus esinesid rahvatantsuring Kristiine Pilvi

naadi sissepääsu kõrval on
kauplus, kus müüakse nägemispuudega inimeste valmistatud toodangut, see on nii
mitmekesine ja kaunis ning
inspireeris Mihhail Korbi Tallinna nägemispuudega inimesi
motiveerima kogemusi ja ideid
soomlastelt ammutama.
Lastekaitse Liidu maja tutvustas Käbyla klubi juhataja Heikki Takkinen. Liit on laste õiguste ja heaolu tagamise kaitseks asutatud juba 1923. a.
Selle maja projekteerimise käigus anti ka lastele võimalus
oma ideid rakendada: põranda
vitraa ja kardinad on laste
jooniste järgi kujundatud.
Põhiliselt tegeldakse lastekaitse liidus erinevate projektide
koordineerimisega, kuid samal
ajal toimub ka nõustamine
lastele, kelle vanemad on lahku
läinud, sh ka perenõustamine.
Aktiivselt on sekkutud ka laste
interneti-huvi suunamisel: lastele õpetatakse, kuidas internetis surfata, et ei satuks valedele
lehekülgedele. Soomes on rakendatud süsteem, et kui laps
oma kodus surfab internetis
temale keelatud veebilehel, siis

politsei saab sellekohase signaali ning nad on kohustatud
kontrollima, kas tegemist on
alaealisega.
Võtmesõnadeks kogetu kokkuvõtteks on inimesekeskne
lähenemine ning avarus: tegutsemisvabadus, sh privaatsus
aitavad erivajadustega inimestel iseseisvalt igapäevaeluga
toime tulla. Soome tunnustatud
arhitektide
Lahdelma
ja
Mahlamäki loodud IIRIS-e
keskus on kindlasti üheks
inspiratsiooniallikaks rajatava
Järve sotsiaal-, rehabilitatsiooni - ja taastusravikeskuse
loomisel, mis peab arvestama
klientide individuaalsete eripäradega erinevate teenuste
pakkumisel. Ruumide funktsionaalsus ja ligipääsetavus on
oluline läbimõtlemise koht
parimate lahenduste leidmisel,
et uus keskus oleks linnaosa
elanike elukvaliteeti toetav,
taastav ja hoidev  väärtustades iga inimest. Kaunist suve
ja häid mõtteid teile kõigile.
Ester Põiklik
Kristiine Sotsiaalkeskuse
juhtaja

Seenioritantsijad

Aasmäe juhendamisel, kantritantsugrupp Lustiline Helve Vainu
juhendamisel, seeniortantsijad Ann Alase juhendamisel ja ansambel Mängulust Ants Tiku eestvedamisel. Näitustega rõõmustasid
külastajaid kunstitund, käsitööring-, siidi-, klaasi- ja portselanimaali ringid. Täname kõiki esinejaid, ringijuhte ning näituse korraldajaid eesotsas Aase Taari, Aili Piheli, Liia Koppeli, Mari
Hiiemäe ja Ilmi Mansuga.
Kristiine Sotsiaalkeskuse huviringid on läinud suvepuhkusele. Juulikuus on Kristiine Sotsiaalkeskus suletud. Oleme
avatud alates 30. juulist 2007. Pesu- ja duiteenusele ootame
Teid taas 6. augustil. Kosutavat suve kõigile!
4. juunil sai
103-aastaseks
Kristiine Sotsiaalmaja elanik
Ksenia Kangur,
keda käisid
õnnitlemas peale
majanaabrite ja
sugulaste ka
linnaosa
valitsuse
esindajad.
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NOORSOOTÖÖ SUVISED
ETTEVÕTMISED
III jalgratturite koolitus
Õpilastele vanuses 10-15 eluaastat
Koht: Kristiine Linnaosa Valitsuse (Tulika 33 b) II korruse saal
Teooria
I tund 27. juunil kell 12.00
II tund 28. juunil kell 12.00
Teooriaeksamid:
4. juulil kell 12.00
24. juulil kell 12.00
Sõidueksamid:
Toimub Kuriteo Ennetuse Sihtasutuse õuel, aadressiga Tulika
33c
4. juulil kell 14.00
24. juulil kell 14.00
Eksameid võtab vastu komisjon. Komisjoni esimees on Ege
Kirik, Kristiine noortekeskuse piirkonna koordinaator.
NB! võimalik osaleda ka eksternina, info ja registreerimine kristel.tamm@tallinnlv.ee telefonil 645 7122 või 522 1398
Koostööpartnerid: Põhja Politseiprefektuuri Lõuna
Politseiosakond, Maanteeamet, Kuriteo Ennetuse Sihtasutus,
Kristiine noortekeskus ja Kristiine Linnaosa Valitsus
2.-13. juulil alustab tööd Kristiine piirkonna õpilasmalev koostöö SA Õpilasmalevaga, osaleb 20 õpilast Kristiine linnaosast
TÄNAVAKORVPALL Kristiine Suvi 2007:
- 6. augustil algusega kell 16.00 Lilleküla Gümnaasiumi korvpalliplatsil.
Registreerimine mänguks kell 16.00-16.10
- 13. augustil algusega kell 16.00 Siili korvpalliplatsil
Registreerimine mänguks kell 16.00-16.10
-21. augustil algusega kell 16.00 Siili korvpalliplatsil
Registreerimine mänguks kell 16.00-16.10
-27. augustil algusega kell 16.00 Lilleküla Gümnaasiumi korvpalliplatsil
Registreerimine mänguks kell 16.00-16.10
21.-23. augustil  koostöös Alaealiste komisjoni ja Kuriteo
Ennetuse Sihtasutusega poistelaager Matk noortega
Pärispeal - suunatud alaealiste komisjoni klientidele ja riskirühma noortele.
Info:
Kristel Tamm, noorsootöö peaspetsialist
Kristiine Linnaosa Valitsus 6457 122
kristel.tamm@tallinnlv.ee

Marika Tuus,
Riigikogu liige

22. juuni 2007

Millega tegeleb hooldusravikliinik?
Ajalehe poole pöördus lehelugeja küsimusega, et mis on
saanud kunagi Järve Haigla nime all tuntud raviasutusest ja
kas seal osutatakse raviteenuseid edasi. Pöördusime vastuse
saamiseks otse asutuse töötajate poole, mis nüüd kannab
nime Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliinik.
Alates 1. maist 2007 on selle juhataja dr Jüri Ennet.
Elanikkonna vananemisega
kaasneb kasvav noudlus hooldusraviteenuse järele. IdaTallinna Keskhaigla hooldusravikeskuses on 90 voodikohta,
mis jaotuvad geriaatriaosakonna ja õendusabiosakonna vahel. Hooldusravikeskuses püütakse patsientide vaevusi
leevendada, sest patsientuuri
vanusest ning poetud haigustest tekkinud püsivate muutuste tõttu ei ole paljudel juhtudel täielik paranemine enam
võimalik. Seetõttu pööratakse
tänases hooldusravis senisest
enam tähelepanu haige toimetuleku tostmisele. Tulemused
saavutatakse tihedas koostöös
patsiendi ja tema lähedaste,
haigla ning riikliku sotsiaalhoolekande vahel.
Kolmel viimasel aastal on
keskuse suunaks olnud geriaatrilise hooldusravi pakkumine.
Geriaatriline hindamine on
eaka inimese seisundi multidistsiplinaarne hindamine, mis
hõlmab füüsilist tervist ning
vaimset, sotsiaalset ja majanduslikku seisundit. Hindamise
abil koostatakse patsiendile
sobivaim hooldusplaan.
Geriaatrilise hindamise eesmärk on avastada, kirjeldada ja
selgitada eaka inimese toimetulekut mõjutavaid erinevaid
probleeme ja välja selgitada
inimese enda tugevused ja
ressursid.

Vajadusel abistatakse hooldekodu leidmisel voi koduõendus-teenusega, mis tagab haiglas alustatud ravi ja oendusabi
järjepidevuse.
Geriaatrilise hindamise usaldusväärsuse tagamiseks toimub hindamine meeskonnatööna.
Geriaatriameeskonda kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja,
kes on eelnevalt läbinud Tartu
Ülikooli juures täienduskoolituse ja omavad selle kohta tunnistust. Vajadusel kaasatakse
ekspertidena teiste valdkondade spetsialiste (füsioterapeut, dieedispetsialist, psühholoog, hingehoidja jt).
Iga geriaatriameeskonna liige
keskendub oma valdkonna
probleemidele.
Arst hindab isiku tervise praegust seisundit, taastusravi vajadust ja prognoosib lähitulevikus tõenäoliselt toimuvaid
muutusi.
Õde hindab funktsionaalset
seisundit, toimetulekut igapäevaeluga, meelolu, mälu, toitumist, nägemist, kuulmist,
kodukeskkonda, patsiendi ja
pere nõustamise vajadust.
Sotsiaaltöötaja hindab majanduslikku ja juriidilist seisundit.
Loob
kontakte
sotsiaal-

Järve hooldusravikliinikut juhib dr. Jüri Ennet
hoolekande osakondade ja asutustega. Hindab sotsiaaltugivõrgustikku ja peredünaamikat
Hooldusravikeskuse tulevikuplaaniks on ka psühhogeriaatrilise hooldusravi osutamine.
Tegevuse eesmärgiks on dementsete patsientide professionaalne käsitlus, mis annaks
tuge nii patsiendile endale kui
tema perekonnale. Tänases
hooldusravikeskuses on olemas terminaal- ja leinapalat,
tulevikus soovitakse hospiitsteenust laiendada. Kliiniku
meeskonda kuulub hingehoidja, kes aitab patsientidel ning

tema lähedastel vajalikul hetkel hingerahu leida.
2006. a hospitaliseeriti IdaTallinna Keskhaigla hooldusravis 1140 patsienti.
Seoses renoveeritud hooldusravi keskusega on suurenenud
tööpõld ja me ootame oma
sõbralikku kollektiivi tööle
uusi hooldajaid ja õdesid.
Meeldivate kohtumisteni!
Ida-Tallinna Keskhaigla
Hooldusravikliinik asub
aadressil Energia tn 8,
Tallinn; telefon: 677 18 00

Varsti võib viina juua igal pool ja igal ajal

Samuti tohib õige pea muru
peal kenasti oma peatäit välja
magada. Justiitsminister Rein
Lang:  Ma ei näe mingit takistust, et inimene ei võiks
tukastada pargis, kui ta mitte
kedagi ei häiri, sõltumata sellest, kas ta on enne viina
joonud või ei. Ja näite peale,
et Ameerika Ühendriikides
oleks mõeldamatu tänaval õllepudelit kummutada, arvas minister, et pudelile saavat alati
ka paberkoti ümber panna.
Selline olevat õigusriik.
Riigikogus hiljuti arutlusel
olnud Langi autorlusega korrakaitseseadus lõpetab praeguse avalikes kohtades alkoholi tarbimise keelu ja selle
asemel on pargis, haljasaladel,
randades, veekogul või tänaval
alkoholi pruukimine taas
kenasti lubatud.
Viinareklaam issile,
emmele ja põnnile
Keskfraktsioon algatas Riigikogus eelnõu, mis oleks keelustanud alkohoolsete jookide
reklaamimise nii televisioonis,
raadios kui ka välireklaamina.

Kahjuks langes aga eelnõu
napi häälteenamusega - poolt
41, vastu 39 - menetlusest välja. Majanduskomisjoni reformierakondlasest esimees Urmas Klaas ütles eelnõule vastasseisu põhjendades, et valitsus kavatsevat lahendada alkoreklaami puudutavad küsimused komplektselt uue reklaamiseadusega. Peale oravate
olid reklaami keelamise vastu
ka sotsiaaldemokraadid ning
Isamaa ja Res Publica Liit. Ent
uues reklaamiseaduse eelnõus
pole muutunud muud, kui et
lahja alkoholi reklaami piirang
on kella 8-lt tõstetud 9-le.
Vaatajauuringud aga näitavad,
et kõige rohkem 417-aastaseid lapsi vaatab telerit alates
9-st kella 11-ni õhtul. Valitsuse
reklaamiseaduse eelnõus rangemaid piiranguid ei näe, alkoholireklaam jätkab sama liberaalsena teles, raadios ja
erinevates muudes allikates.
Samas näitab Konjunktuuri
Instituudi uuring, et reklaamikeeldu väliplakatitel toetas
85% vastanutest, reklaami
keelustamist raadios pooldas
69% ning televisioonis ligi
65% uuringus osalenutest.
Uuringud näitavad veel, et

kange alkoholi reklaami piirangutega riikides on alkoholi
tarvitamine elanikkonna seas
16% väiksem, võrreldes piiranguteta riikides. Riikides,
kus lisaks kangele alkoholile
on piirangud ka lahja alkoholi
reklaamile, on tarvitatavad alkoholikogused veel 11% võrra
väiksemad. Liiklusõnnetuste
arv on alkoholireklaami piirangutega riikides langenud
23% võrra. Seaduse muutmine
ei tooks kaasa täiendavaid
kulusid. Hoopis vastupidi.
Pikemas perspektiivis, läbi
alkoholist tingitud kahjude
vähenemise, tooks see riigile
tagasi eelkõige ravikindlustuses, sotsiaalkaitses ja sisejulgeoleku arvelt umbes 10 miljardit
krooni aastas.
Purjujoomine on potentsiaalne
põhjus vägivallale, vigastustele, enesetappudele. Kui võrrelda viimase viie-kuu aasta
uuringuid, siis ei ole alkoholi
tarbimine alaealiste hulgas
tõusnud enam mitte protsentides, vaid kordades. Oma osa
selles on kindlasti reklaamil ja
selle piiramine on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kohane
meede. Näiteks Norras on
keelustatud kogu alkoholi-

reklaam, sealhulgas trükimeedia, raadio, televisioon, välireklaam. Soomes on keelatud
kange alkoholi reklaam, Rootsis on aga alkoholireklaam
keelatud televisioonis, raadios,
välimeedias, Prantsusmaal on
keelatud telereklaam.

Võtame mõnuga edasi!
Kui lasete silmade eest läbi
õhtused telereklaamid, siis kell
kaheksa, kui on lubatud lahja
alkoholi reklaam, tulevad sealt
coolid, seksikad, kihisevad
joogid, mida lapsed alkoholiks
ei peagi. Kella üheksast tuleb
juba Vötame mönuga!.
Alkoholireklaamid teles on
muutunud väga massiivseks
just viimaste aastatega ja
hakanud mahult ületama traditsioonilisi liidreid, nagu pesu- ja
puhastusvahendid ning intiimtarbed. Reklaamil on aga
kahjuks võime kujutada alkoholi tarvitamist kui soovitatavat tegevust, kui normi ning
vältimatut lõõgastusvahendit.
Enamik lapsi ei joo ennast
purju mitte kangest alkoholist,
vaid lahjadest jookidest, nagu
õlu, siider, longdrink, mis on
meil limonaadiga praktiliselt
samas hinnas. Sõltuvuse kuju-

nemisel tarvitatakse edaspidi
juba kangemat alkoholi ja satutakse väga noores eas, 11-12aastaselt juba alkoholimürgistusega haiglasse. Uuringud näitavad, et Eestis on alkoholi
proovinud ligi 60% 10-13-aastastest, 55% 14-15-aastastest
on end vähemalt korra purju
joonud. Regulaarseid alkoholi
tarvitajaid on 14-15-aastaste
hulgas 52%, 16-18-aastaste
hulgas 69%. Uuringute järgi
pole enam ebatavaline, et
1516-aastased õpilased joovad ennast purju korduvalt.

Ehk lõpetaks öösel
joomise?
Keskfraktsioon tõi Riigikogu
saali veel teisegi vägijoogi liigtarbimist piirava eelnõu alkoholi öise üleriigilise müügikeelu kohta, mis aga samuti
tagasi lükati. Ikka selleks, et
viinavabrikandid ja valimiste
rahastajad saaksid lisaraha oma
kaukasse.
On ju normaalne, et öösel ei
peaks saama viina osta. Tallinnas on öine alkoholimüük keelatud juba aastaid. Enam kui
pooltes omavalitsustes seda
aga pole. Nii et Eesti liigub
alkoholipoliitika liberalisee-

rimise ja joomarluse soodustamise suunas. Muide, reformierakondlased lubaksid
ju ka sohvrile kerget joovet.
Ikka nii, et viina saaks võtta
igal ajal ja igal pool, ka rooli
taga.
Ja samas kohutav statistika!
Ei möödu päevagi, kui hommikustest uudistest ei kuuleks, kuidas mõni roolijoodik
või joobes jõmm põhjustas
raske liiklusõnnetuse, mille
tagajärjel süütud inimesed
hukkusid. Või kui palju
inimesi on taas alkoholimürgistuste või tulekahju läbi
purjus peaga hukkunud.
Tahes-tahtmata kumab läbi
mõte, et kui nüüd järgmisest
aastast alkoholi aktsiisimaks
tõuseb ja kui nüüd oleks
piiratud veel ka reklaami
ning kehtestatud öine müügikeeld, siis hoidku jumal,
järsku langebki alkoholi ostmine ja tarbimine. Äkki siis
riigikassa saabki alkoholi
kaudu tunduvalt vähem raha
ja koalitsiooni valimislubaduste helde täitmine
seatakse ohtu.

