Kristiine linnaosa ajaleht

TAASISESEISVUMISPÄEV
Eesti ajaloos on 20. august 1991
tähtis päev, mil meie riik sai taas iseseisvaks. Sel ajal tegi väike Eesti maailma ajalugu  koos
Balti saatusekaaslastega olime võimelised lammutama
hiigelsuurt impeeriumi. See oli Sõltumatuse Silmapilk, suur
tasakaaluhetk mineviku ja tuleviku vahel, kus me olime iseseisvad minevikust vabanenult ning iseseisvad ka tuleviku
tundmatuse ees. Toogu tulevik meile kõigile õnne, rahu ja
armastust.
Kutsume kõiki tallinlasi 20. augustil taasiseseisvuspäeva
tähistama.
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Taasiseseisvumispäeval heisatakse Eesti lipp elu-, ärija büroohoonetel

Kristine
linnaosa
uudised
Lk 2-5

Seda 16 aasta tagust Eesti
lähiajaloo üht tähtsaimat
päeva meenutavad
tallinlased lillede asetamisega Teletorni juurde,
pidulikud tseremooniad
viiakse läbi ka 20. augusti
mälestuskivi juures
Toompeal ja Vabaduse kella
juures.
Juba neljandat korda pakub
see päev eakohast meelelahutust ka vabaduse taastamise aegu sündinuile.
Keskpäeval algab
Harjumäel neljatunnine
Kristina päev
tulekul
Lk 2

noortebändide kontsert, kus
esinevad viis ansamblit,
peaesinejaks on Brides in
Bloom. Sellele järgneb
kontsert Raekoja platsil.
Taasiseseisvumispäeval
avatakse ka taastatud Trepi
tänav ja Nõelasilma värav,
mis on ühtlasi Tallinna ühe
traagilisima sündmuse 
9. märtsil 1944. aastal aset
leidnud punaväe pommirünnaku  memoriaal.
Taastatud väravaehitist
ilmestab vanast väravast
säilinud portaalipealist
meenutav barokkstiilis
raidreljeef. Nõelasilma värava kõrval olevasse orva
paigaldatakse videoekraan,

millelt hakatakse näitama
dokumentaalfilmi Harju
tänava ajaloost.
20 augusti sündmused ja
üritused Tallinnas:
9.00 Lillede asetamine
20.augusti mälestuskivi
juures Toompeal
9.30 Lillede asetamine
Vabaduse kella jalamile
10.00 Nõelasilma ja Trepi
tänava avamine Harju
tänaval
12.00-16.45 Harjumäel
noorte bändide kontsert
"Vabaduse lapsed 4 Tallrock 2007". Esinevad
Brides in Bloom, Soterios,
Sotsiaalkeskuse
suvistest
tegemistest
Lk 7

Speed King, Pimpfish ja
The Nymph. Kontserti
juhatab rockitaat Riho
Baumann.
16.00-18.30 kontsert
Raekoja platsil. Esinevad
Meero laululapsed ja Jassi
Zahharov. Ning kaheksa TV3 superstaari-saate finalisti Birgit Õigemeel, Luisa Värk,
Rivo Kingi, Anna-Liisa
Supp, Nele Kirsipuu,
Mariann Saar, Mihkel Ratt ja
Raimondo Laikre.
Kõik kontserdid on tasuta.
Samuti on sel päeval tasuta
avatud Tallinna Loomaaed,
Nõmme ja Pirita spordikeskused, Tallinna Spordihall ja
Nõmme ujula.
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KRISTIINE UUDISED
Linnaosavanema veerg

O

len siiani kirjutanud rohkem
kommunaalmajandusest ja linnaosa
arenguplaanidest kui
hetkeseisust näiteks
hariduses. Kooliaasta
kiiresti lähenev algus
väärib kindlasti teema
puudutamist. 1. septembril läheb
ligikaudu 240 last
Kristiine koolidesse
esimesse klassi.
Loomulikult tahame
neile anda võimalikult
head tingimused nii
põhihariduse kui ka gümnaasiumihariduse omandamiseks.
Meie linnaosas on rahvusvaheline ülikool Audentes.
Tallinnas ei ole veel kõigis linnaosades võimalik jõuda kodu
läheduses algharidususest kuni teaduskraadini välja, kuid
Kristiines on see võimalik.
Kuid alustagem haridussüsteemi esimesest astmest 
lasteaedadest, mida Kristiines on üksteist. Käesoleval
aastal on neid märkimisväärsete rahade eest remonditud ja
need tööd jätkuvad. Haraka lasteaias oli keldriruumide
ülesehitamise projekt. Kannikese lasteaias elektrisüsteemi
renoveerimine, mille maksumuseks 1,5 mln krooni ja tööd
jätkuvad. Tihase lasteaed loobus liiga suurte küttekulude
pärast oma katlamajast ja liitus linna tsentraalsüsteemiga
(2,5 miljonit krooni). Samuti asfalteeritakse väljak lasteaia
territooriumil. Kullerkupu lasteaias renoveeriti kelder (600
tuhat krooni). Lepatriinu lasteaias kulutati fassaadi töödeks
1,5 miljonit krooni, Lille lasteaias kulutati keldri torustikule
900 tuhat krooni. Linnupesa lasteaias läks rühma ruumide
ümberehitamisele 600 tuhat ja fassaadile 1 miljon krooni.
Mutionu lasteaia elektrisüsteemi osaline renoveerimine läks
maksma 1 miljon ja 200 tuhat. Vindi lasteaias fassaadi,
kanalisatsiooni, veevarustuse, lasteaia ruumide remondile
kulus 1 miljon. Ja lõpetuseks Kristiine Lasteaed-Algkoolis
kahe rühma remondile kulus 900 tuhat krooni.
Lasteaed Muinasjutt sai täielikult renoveeritud juba mõne
aasta eest.
Nii mõnigi võib selle loetelu peale küsida, et kuidas puudutab see minu elu Kristiines kui mul ei ole lasteaiaealisi lapsi. Lastega pered on hea indikaator piirkonna
elukvaliteedi hindamisel, sest nemad vajavad teistest rohkem meditsiini-, haridus- ja sotsiaalteenuseid ning nende
lähedust elukohale. Kui soovite siis võime seda nimetada
ka linnaosa poolseks tähelepanuks. Statistika ongi näidanud, et siia pigem tullakse kui lahkutakse.
Kõige märgatavamad muutused on lähiaegadel ootamas
Kristiine koole. Suvel algasid renoveerimistööd Kristiine
Gümnaasiumis, millest kirjutati juunikuu ajalehes. Praegu
arutatakse Lilleküla Gümnaasiumi täieliku remondi võimalusi. Tallinna I Internaatkool sai saali rekonstrueerimise
projektile pool miljonit krooni ja sama palju koolisisestele
remonttöödele. Järgmisel aastal on kavandatud Kristiine
Gümnaasiumi mööbli ostmiseks 4 miljonit krooni.
Kuid mida on Kristiinel pakkuda peale heakorrastatud
lasteaedade ja koolide? Juba praegu on meie linnaosa
Avatud Noortekeskus (Sõpruse 4) Tallinna kõige populaarsem ja külastatavam. Liialdamata võib öelda, et siin käivad koos peaaegu kõik Kristiine elanikud. Tallinna linna
eelarvesse on kavandatud vahendid Järve raudteejaama
rekonstrueerimiseks noortekeskuseks. See tähendab, et
noortekeskuse teenused muutuvad ka Järve asumi
elanikele kättesaadavamaks. Järjekorda on ootamas meie
oma kultuurikeskuse rajamine Mustamäe tee 20. Samasse
tuleb Kristiine esimene raamatukogu. Linnaosa eakamatele
pakub aga juba aastaid tegevust Kristiine Sotsiaalkeskus,
mille tegemisi oleme kajastanud kõigis viimastes linnaosa
ajalehtedes.
Tahaks soovida kõigile linnaosa elanikele huvitavat vabaaja
veetmist ning  koolilastele  head algavat õppeaastat!

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

e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
Toimetaja Virgo Kruve
Telefon: 645 7109
http://www.tallinn.ee/est/g1075/
Järgmine leht ilmub 28. septembril
Kojukande probleemidest teatada
kristiineleht@tallinnlv.ee
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Andres Operi jalgpallikool saab
hoonestusõiguse Kotka 12a
spordikompleksile
Tallinna linnavalitsus otsustas heaks kiita volikogu otsuse eelnõu seada osaühingu Oper FC OÜ kasuks hoonestusõiguse
Kristiine linnaossa spordikompleksi rajamiseks.
"Andres Operi Jalgpallikooli nime kandma hakkav spordikompleks on üks mitmest endiste ja praeguste tippsportlaste asutatud
spordirajatistest, mida Tallinna linn toetab. Varasemalt on linn
pannud oma õla alla näiteks Tiit Soku korvpallikooli rajamisele,
Indrek Pertelsoni judokoolile Condor, Ajaxi jalgpallistaadioni
rajamisele, Inglise Kolledzhi ujulale, Audentese ujula rajamisele
jt," ütles abilinnapea Kaia Jäppinen.
Jäppineni sõnul aitab loodav jalgpallikool kindlasti kaasa noorte ja
andekate vutimängijate tekkele ning spordikompleks pakub linnaosa elanikele mitmesugust tervistavat tegevust. Linn tervitab ja
toetab võimaluste piires kõiki eraettevõtjate algatusi, mis loovad
vaba aja sisustamiseks sportlikke ja tervislikke võimalusi. "Kes
teab  ehk sirguvad just sellest koolist tulevased Ronaldod või
Beckhamid," sõnas Jäppinen. Spordikompleks peab valmima viie
aasta jooksul.
Oper FC OÜ kohustub rajama nelja hektari suuruse kinnistu
jagamisel moodustuvale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule
detailplaneeringuga ette nähtud kahest kolmekorruselisest hoonest
koosneva spordikompleksi, mille koosseisus on täismõõtmetega
kunstmurukattega jalgpallihall-väljak, spordisaalid, ruumid sportlaste majutamiseks ja muud spordikompleksi tegevuseks vajalikud
abiruumid. Lisaks kohustub hoonestaja rajama kinnistule maaaluse parkla.
Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks, aastatasu on 25 697 krooni.
Linnavalitsus kehtestas tänavu aprillis detailplaneeringu, mis
annab võimaluse rajada Kristiine linnaossa, Kotka ja Spordi tänava vahelisele alale spordikompleksi ja ülikoolilinnaku. Lisaks
spordikompleksile rajatakse nelja hektari suurusele maa-alale
kolm viiekorruselist, Tallinna Ülikooli õppe-, administratiiv- ja
majutusruumideks mõeldud hoonet. Nii koolihoonete kui ka spordikompleksi hoonestus on soovitav lahendada arhitektuurikonkursiga.
Detailplaneeringu koostas Ruum ja Maastik OÜ. Peale vastuvõtmist peavad Linnaplaneerimise Amet ning Kristiine Linnaosa
Valitsus korraldama detailplaneeringu avaliku väljapaneku.
Planeeritav ala hõlmab nn Kotka staadionit ja selle kõrval asuvat
endist koolimaja. Kinnistu on Tallinna linna omandis ning Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisel.
LOE VEEL LK 8

Tallinna Keskkonnaamet ja
Kesto OÜ korraldavad
laupäeval, 22. septembril 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
LAUPÄEVAL, 22.09.2007 kl 10.0016.00
10.0010.45 Energia 6 ja 8a vahelisel platsil
11.0011.45 Tuisu/Alajaama nurgal (Tuisu 2a juures)
12.0012.45 Seebi 28a kõrval
13.0013.45 Tondi/Linnu tee ristmikul (Tondi 44 ees)
14.0014.45 Tedre/Luige tn tühermaal
15.0016.00 Kuldnoka/Mooni (Kuldnoka 36 juures)
Täiendav info Tallinna Keskkonnaamet,
tel 640 4610
Kesto OÜ, tel 639 5222
OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!

KUNINGANNA KRISTINA PÄEV
AJALOOLISES LIGI 300-AASTASES
LÖWENRUH PARGIS
PÜHAPÄEVAL, 2. SEPTEMBRIL
ALGUSEGA KELL 13.00

KO G U P E R E M E E L E L A H U T U S P R O G R A M M K E S K A E G S E S PA R G I S
ÜRITUSE AVAVAD PIIRIVALVE PUHKPIlLIORKESTER JA
ÜLLATUSKÜLALISED
VIKTORIIN JA RISTSÕNA ÕNNELOOS; OSALEJATELE
UHKED AUHINNAD
HUVIKESKUS KULLO TÖÖTOAD, DEMONSTRATSIOONID
JA ESINEJAD
ÜHINE LÖWENRUH TORDI SÖÖMINE
KONTSERDI PEAESINEJA  SUVEKUNINGANNA
MARJU LÄNIK
TULE KOGU PEREGA JA VÕTA SÕBER KA KAASA!
SISSEPÄÄS KÕIGILE TASUTA!

Biolagunevaid jäätmeid tuleb
hakata liigiti koguma!
Biolagunevaid jäätmeid tekib Tallinna kodumajapidamistes ca
58% ehk 116 kg elaniku kohta aastas (AS Entec, 2004).
Korraldatud jäätmeveo rakendumisel tuleb biolagunevaid köögija sööklajäätmeid hakata liigiti koguma 10 ja enama korteriga
elamutel.
Konteineri saamiseks tuleb jäätmevaldajal pöörduda oma piirkonna vedaja poole. Konteineri korrashoiu ja puhtuse eest vastutab
jäätmevaldaja, kuid lepingu alusel võib jäätmevaldaja konteineri
hoolduse üle anda vedajale. Jäätmevaldaja soovil peab vedaja
varustama konteineri pärast igat tühjendamiskorda biolagunevast
materjalist vooderduskotiga vastavalt hinnakirjale. Kui konteiner
on korralikult suletav, jäätmed nõuetekohaselt pakendatud ning
kasutatakse konteineri vooderduskotti, ei kujuta biolagunevate
jäätmete liigiti kogumine endast mingit mikrobioloogilist ohtu ega
kaasne sellega haisu või muid ebameeldivaid ilminguid.
Biolagunevad jäätmed tuleb pakendada biolagunevasse või
läbipaistvasse kotti. Kindlasti ei tohi kasutada musta või läbipaistmatut kilekotti.
Ühismahuti (nt kahe kinnistu peale üks mahuti) kasutamise soovi
korral tuleb teha avaldus linnaosavalitsusele ning sõlmida vastav
leping jäätmevedajaga. Tallinna jäätmehoolduse eeskirja kohaselt
tuleb biolagunevate jäätmete kogumismahuteid tühjendada vähemalt kord nädalas. Kui biojäätmete konteinerisse on pandud olmejäätmeid, on vedajal õigus esitada arve tühisõidu eest ja sama suurusega olmejäätmete mahuti tühjendamise eest.
Biolagunevate jäätmete konteinerisse sobivad:
n liha- ja kalajäätmed, riknenud köögi- ja puuviljad, köögi- ja

puuviljade koorimisjäägid, vananenud leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, vananenud juustud, või ja
margariin ning muud tahked toidujäätmed. Kilesse pakitud
toidukaubad tuleb eelnevalt kilest vabastada.
n majapidamispaber, salvrätikud, määrdunud papp ja paber
kohvipaks, paberfiltrid, teepakid.

Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei sobi:
n suured kondid, toiduõli, lihavedelik, sulamisvedelik, jää,

piima ja hapupiima vedelik, kõik muud vedelikud
tuhk ja suitsukonid, vedelikud, kile-, metall- ja klaaspakendid, vahatatud ja kiletatud papp, piimapakid, täis tolmuimejakotid, ohtlikud jäätmed.
Kogudes jäätmed tekkekohas liigiti, on võimalik tagada eraldi
kogutud jäätmete paremad taaskasutusvõimalused. Jäätmed
viiakse Tallinna Prügilasse, kus toimub nende kompostimine kontrollitud tingimustes. Kompostimise tulemusena saadakse kvaliteetne kompost, mida saab edukalt kasutada haljastuses.
Muude jäätmete hulgas prügilasse sattununa on biolagunevad
jäätmed nagu viitsütikuga pomm. Biolagunevate jäätmete anaeroobsel lagunemisel prügilas eraldub metaan, mis on üks kasvuhooneefekti põhjustavatest gaasidest. Selle kogumine teeb
prügila järelhoolduse väga kalliks ja tülikaks.
Anu Sügis
n
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Nobeli palee Kristiines

Esialgsete plaanide kohaselt
saab Kristiine linnaosa endale 2012. aastaks klaaspalee
RING-HÄÄL-HING

rahvusringhäälingumaja
rahvusvahelise arhitektuurse
ideekonkursi parimaks tööks
tunnistatud ideelahendus.
Kavandi autor on Taani arhitektuuribüroo Nobel Arkitekter A/S ehituskunstnik Erik
Nobel, kes võidutöö eest sai
auhinnaks 300 000 krooni.
Paremuselt teine ideelahendus,
Soome arhitektuuribüroo töö
MEDIATETRIS, sai auhinnaks 200 000 krooni.
Kolmanda koha ja 150 000
krooni sai Eesti büroo OÜ
PAIK Arhitektid ehituskunstnike Tõnu Laanemäe, Indrek
Järve, Lauri Saare ja JaakAdam
Loovee
kavand
MÄND. Neljanda ja 80 000kroonise ergutusauhinna saanud tööd olid Rootsi arhitektidelt ning Eesti büroost OÜ
HG Arhitektuur.
Ehitusprojekt valmib esialgsete
plaanide kohaselt 2009. aasta
kevadeks, maja ise 2012. aastaks. Uue maja maksumus pole
veel selge, kuid arhitekti hinnangul võib hoone maksma
minna kuni 2 miljardit krooni.
Kristiine Linnaosa vanema
Mihhail Korb`i sõnul pole veel
selge, millal ehitustööd algavad. Praegu jätkub samuti
uue Kristiine Sotsiaalkeskuse
ehitise projekteerimine, mida
planeeritakse ringhäälingumaja
lähedusse, et neid hooneid
koos kena vaadata oleks, ütles Korb. Nüüd me teame,
kuidas seda teha saab.
Rahvusringhäälingu uue maja
rahvusvahelisele ideekonkursile laekus 14 tööd, millest
konkursitingimustele vastas
12. Tulevase ringhäälingumaja
krunt asub Järvel, aadressil
Tuisu 21.
Nobel Arkitekter on võitnud
2002. aastal I ja II auhinna Narva kesklinna arhitektuurse
lahenduse konkursil ja tänavu
Paide Kutsekooli uue hoone
konkursi preemia. Sama arhitektuuribüroo on teinud ka Taani rahvusringhäälingu raadioja multimeediamaja arhitektuurse lahenduse.

Teated

Uuendatud Laki tänav
Need tallinlased, kes liiguvad mööda Laki tänavat, on
kindlasti märganud, et sõidutee on paremaks muutunud.
Kui paar kuud tagasi sarnanes Laki tänav kaitseväe õppepolügooniga, kus liikumine oli tõeliselt ohtlik, siis nüüd näeme seal
uut, remonditud sõiduteed.
Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja Tarmo Sule sõnul
teostati Laki tänava freespurukattega teel hooldusremont aukude immutamise ning sellele järgneva pindamise teel. Töid
teostati juulikuus. Tööde ligikaudne maksumus oli 335 000
krooni. Hooldusremondi töid teostas Tallinna Kommunaalameti lepingupartner Tallinna Teede AS. Lisaks eeltoodule on
tehtud sadeveekaevu rajamistööd Laki ja Marja tänava ristmikul, parandamaks sadevete ärajuhtimist. Tööde orienteeruv
maksumus oli 50 000 krooni.

Klaaspalee RING-HÄÄL-HING - arhitektuurse ideekonkursi parim idee.
Foto: Ljubov Semjonova

Fotod: Ljubov Semjonova

Laki tänav peale remonti

Nõmme tee rekonstrueerimistööde lõpp
jõuab lähemale

Parima idee lahenduse autor Taani arhitektuuribüroo Nobel Arkitekter A/S ehituskunstnik Erik Nobel.

International University Audentes valis esimesed audoktorid
International University Audentes Nõukogu otsusega valiti
ülikooli esimesteks audoktoriteks Ungari Teaduste Akadeemia Maailmamajanduse Instituudi peadirektor akadeemik
András Inotai, Tartu Ülikooli
emeriitprofessor ja praegune
IUA õppejõud Eero Loone
ning Tallinna Tehnikaülikooli
vanemteadur, teenekas majandusteadlane Ülo Ennuste.
Akadeemik András Inotai on
uurinud majanduse transformatsiooni- ja integratsiooniprotsesse ning aidanud kaasa
Ungari ettevalmistamisel liitumiseks Euroopa Liiduga. Ta on
olnud liitumisläbirääkimiste
töörühma juhiks, Bruggei ja
Varssavi Euroopa kolledite
õppejõud ning külalisõppejõud
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Saksamaal, USA-s ja mujal.
Mõnda aega on ta töötanud ka
Maailmapanga juures.
Akadeemik Inotaid seob IUA
Euroopa Instituudiga pikaajaline, tulemuslik koostöö. Inotai
kaasabil sai edukalt teoks
Euroopa Instituudi poolt 2002.
aastal korraldatud liitumismonitooringualane rahvusvaheline konverents ja Audentese
2006. aasta kevadkonverents
Europes role in the World and
the future of European Union.
Lisaks sellele on András Inotai
ka Euroopa Instituudi eestvõttel ilmunud kogumiku Europe
 after historical enlargement
(2007) toimetuskolleegiumi
liige ja üks retsensentidest.
Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Eero Loone on õppinud Mosk-

va Ülikooli ajalooteaduskonnas ning omandanud Moskvas
1984. aastal NSVLi filosoofiadoktori (Dr.Sci) kraadi. Eero
Loone on teinud pikaajalist
uurimistööd poliitilise filosoofia alal, staeerides muuhulgas
Cambridgeis, Utrechtis, Linköpingis ja Colombia Ülikoolis
USA-s. Tänaseks päevaks on ta
asunud tööle IUA sotsiaal- ja humanitaarteaduskonna õppejõuna.
Majandusteadlane Ülo Ennuste
on tuntud oma pikaajalise ja
põhjaliku
uurimistegevuse
poolest, mis on seotud Eesti
ma-janduse transformatsiooniga viimastel kümnenditel.
Pikemat aega töötas ta Tallinna
Tehnikaülikooli Eesti Majanduse Instituudis (praegu Majandusuuringute Keskus). Ülo

Ennuste sulest on ilmunud mitmeid põhjalikke majandusteoreetilisi inglise keelseid monograafiad juba alates 1960. aastate lõpust. Tema toimetamisel
on ilmunud Okupatsioonide
Repressiivpoliitika Uurimise
Riikliku Komisjoni kogumik
Valge raamat: Eesti rahva
kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991. Ülo Ennuste
viimaseks publikatsiooniks on
IUA Euroopa Instituudi kogumiku Europe  after historical
enlargement (2007) kõige mahukam ja põhjalikum monograafilise haardega artikkel
Dual market transition in
Estonia 1987-2006.
Mait Talts
Akadeemiline sekretär
International University Audentes

Kristiine Linnaosa Valitsus juba teatas linnaosa elanikele, et
Nõmme tee rekonstrueerimistööd lõigul Kotka-Tedre ei ole
kahjuks veel lõppenud. Kuigi ehitaja, AS Teede REV 2, lubas
lõpetada töid 3. augustiks, tekkisid nii subjektiivsed kui objektiivsed põhjused, mis ei võimaldanud lubatud tähtajast kinnipidamist.
Tänase päeva seisuga on ehitaja tööde täitmise edasi lükanud,
ning see puudutab paljusid olulisi töid, mis tehakse hiljem.Kuid
rõõm on teatada, et asfaltkate on juba paigaldatud.
Kristiine linnaosa vanema Mihhail Korbi sõnul viiakse kindlasti
kõik tööd lõpuni, kaasa arvatud kõnniteed mõlemal pool teed
ning tänavavalgustus. Ootepaviljonid paigaldatakse tagasi. Lähimal ajal lahendatakse kõik probleemid, sealhulgas ka need,
mis on seotud energeetikaga. Korb avaldab lootust, et septembrist alates hakkame liikuma mööda ilusat ja moodsat Nõmme
teed.
Kristiine Linnaosa Valitsus vabandab tekkinud ebameeldivuste
pärast.
Tähelepanu! Tallinna Transpordiamet teatab, et seoses tee ehitustööde lõpetamise tähtaja pikenemisega Kotka tänava ja Tedre
tänava ristmike vahelisel Nõmme tee lõigul jätkavad alates 18.
augusti tööpäeva algusest kuni 31. augusti tööpäeva lõpuni liini
nr 17A autobussid mõlemal liiklussuunal ümbersõidumarsruudil
Endla tänav, Sõpruse puiestee, Linnu tee, Tondi tänav,
A.H.Tammsaare tee ja Retke tee, tehes peatused ümbersõidumarsruudile jäävates peatustes v.a Sõpruse puiesteel linnast
väljuval suunal paiknevas Tihase peatuses, Linnu teel paiknevas
Vilja ja A.H.Tammsaare teel kesklinna suunal paiknevas Retke
tee peatuses.

Foto: Ljubov Semjonova
Tööhetk. Nõmme tee ehitustöödele on kaasatud
palju erinevat tehnikat.
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Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti
Kristiine tugipunkt sai uued tööruumid

Kristiine Linnaosa Valitsus asus tööle
uus avalike suhete nõunik

3. juulil avati Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti Kristiine tugipunkti uued tööruumid Kristiine Linnaosa Valitsuse hoone
esimesel korrusel aadressiga Tulika tn 33b.

1. augustist asus Kristiine Linnaosa
Valitsuses tööle avalike suhete nõunikuna
Ljubov Semjonova.
Linnaosa elanikel on võimalus pöörduda
tema poole oma probleemidega, arvamustega, infoga, küsimustega jne, mis on
seotud linnaosa valitsuse erinevate teenistustega.

Kristiine linnaosa
haldussekretär Vello Saluste, linnaosa vanema asetäitja Aleksander
Raide ja munitsipaalpolitsei peainspektor Enn Viidu uutes ruumides.

Kontaktandmed: telefon 645 7117
e-post: ljubov.semjonova@tallinnlv.ee.

Tallinna abilinnapea Taavi Aas (vasakul) ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja
Kaimo Järvik jäid nähtuga rahule.
Fotod: Jüri Kärk

Vastuvõtuajad esmaspäeviti kl. 1618
asukohaga Tulika 33b, 10615 Tallinn

Sõidame koos Kuremäele!
Kristiine linnaosavalitsus
korraldab 28. augustil linnaosa elanikele traditsioonilise
sõidu Naiste Uinunud Jumalaema kloostrisse Kuremäel
(Pühtitsa) ja kutsub huvilisi
ürituses osalema.
Sõidukava on järgmine:
06.30 - kogunemine Kristiine
linnaosavalitsuse hoone juures
07.00 - väljasõit
08.00 - 08.15 - peatus Viitnal
10.00 - saabumine Kuremäele,
jumalateenistus
12.00-12.30 - ristikäik
13.00 - lõuna kloostris
15.00 - kastmine/suplemine
pühas vees
16.00 - kogunemine peakiriku
juurde, fotografeerimine.
16.30 - kojusõit
18.45 - peatumine Viitnal
20.00 - saabumine Tallinna
Sõidu ajal viibivad bussis meditsiinitöötajad, kes vajaduse
korral osutavad abi ja vastavad
teie küsimustele. Igas bussis on
oma giid, kelle poole võib
vajadusel pöörduda küsimuste
või probleemidega.
NB! Info ja sõiduks registreerumine 23. augustini
Kristiine Linnaosa
Valitsuses telefonil
645 7100 või valvelauas
aadressil Tulika tn 33b.
Teadmiseks
On olemas selline pärimus, et
kord ühel hommikul nägi eestlasest karjane eluandva allika
lähedal mäel suursugust emandat imekaunis säravas rõivastuses. Ent niipea kui karjus
mäele läheneda püüdis, näge-

mus kadus. Eestlane pöördus
tagasi oma karja juurde ning
nägemus ilmus taas mäele. Nii
sündis mitu korda järjest. Koju
tagasi pöördunud, jutustas karjus sellest ilmutusest ka teistele
külaelanikele. Mõned neist
suundusid teise päeva varahommikul mäele ja nägid
samuti allika läheduses imekaunist naist, heledais rõivais,
mis hiilgas. Ent niipea kui nad
ligemale astusid, kadus ilmutus
kohe. Kolmandal päeval kordus seesama lugu. Siis tõusid
külaelanikud mäkke ning leidsid kohalt, kus oli end näidanud suursugune emand,
vanaaegse pühakuju...
Kuna nad kõik olid luterlased,
siis ei suutnud nad mõista, mis
on ikoonil kujutatud. Eestlased
andsid pühakuju lähimasse
mõisa teotööle tulnud vene
õigeusklikele talupoegadele
Jaama külast ning jutustasid,
kuidas nad selle leidnud olid.
Õigeusklikud mõistsid kohe, et
see on Jumalaema Uinumise
pühakuju.
"Pühtitsa" tuleneb eestikeelsest
sõnast "pühitsetud". Oluline on
see, et just eesti rahvas, kes
juba muistsetest aegadest siin
kandis on elanud, andis sellele
kohale niisuguse nime. Selle
koha pühadus pole ju lihtsalt
ajalooline tõik, vaid pigem
inimeste  nii põliselanike kui
ka idast tulnute, siin paikseks
jäänud ja kohalike elanikega
kokkukasvanute  südame
tundmus...
...Saanud taevase anni  imettegeva ikooni, ehitasid Pühtitsa
ümbruskonna jumalakartlikud
õigeusklikud 16. sajandil Püha

28. august 2006. a. Ristikäik Kuremäe kloostris.
Jumalasünnitaja mäel alumisele astangule kabeli, kuhu
paigutasid ka neile ilmutanud
pühakuju...
...Pühtitsa kloostri elanike
vaimulik tase on küllaltki

kõrge ning just seepärast soovivad paljud vastavatud kloostrid
oma kloostriülemateks Kuremäel nunnakogemuse saanud
õdesid.
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Korneliuse sõnul "see

Foto Kristiine linnaosa valitsuse arhiivist
paik pole mitte üksnes "kurgede mägi"  Kuremäe, vaid
Jumalasünnitaja Püha Mägi.
Pühtitsa".
Kloostriülem: Iguumenja
Varvara (Trofimova)

Info on võetud ametlikust
Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kiriku
koduleheküljelt
www.orthodox.ee.
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Moekunstist autodeni
Kuigi paljude jaoks on veel
südasuvi ning mõtted koolist
kaugel, on Tallinna Huvikeskuses Kullo juba kevadest saadik käinud ettevalmistused, et varsti saabuval
sügisel uute ja vanade õpilaste
vastuvõtuks taas valmis olla.
Vaatamata juba 66 aasta
pikkusele ajaloole leidub alati
uusi mõtteid, mida teoks teha
ning alati leidub ruume, mis
vajavad remonti või tehnikat,
mis vajab uuendamist. Ilmselt
olekski siis kõige õigem alustada just sel sügisel õpilasi ees
ootavatest uuendustest.
Kõigepealt on meil edastada
rõõmusõnum kõikidele tantsimisest huvitatutele, sest just
selle suvega jõudis lõpule
tantsusaalide remont ning nüüd
ootavad kõiki väle- ja sirejalgseid tüdrukuid ja poisse uued
peeglid, stanged ning vägev
muusikakeskus,
mõnusalt
värskuse ja puhtuse järgi lõhnavatest ruumidest rääkimata.
Kõik ikka selleks, et tantsud
veel vägevamad tuleksid kui
eelnevatel aastatel. Tänu juba
nimetatud muusikakeskusele,
mis võimaldab teha palju
rohkemat kui lihtsalt tantsu
saateks lugusid mängida,
avatakse sel aastal täiesti uue
ringina Poplaulustuudio. See
ring on mõeldud kõikidele
lauluhuvilistele, kes leiavad, et
nemad võiksid olla tulevased
Inesed, Janned, Tanelid.
Tunnis harjutatakse loomulikult nii laulu- kui ka esinemisoskust, mis soololaulu
puhul on eriti oluline, et publikut köita ning kaasa elama
panna.

Uuel aastal ootavad paremad
tingimused ka Kooristuudio
Ellerhein õpilasi. Kõigepealt
loomulikult uus Estonia
tiibklaver ning teiseks kordatehtud ja uuendatud harjutusklassid. Üks Grammy on
Ellerheinal juba olemas ja nii
heades tingimustes, kui sellest
sügisest, loodame, et selliseid
maailmaklassi auhindu veelgi
juurde tuleb. Arvuti- ja trükigraafikaringi, fotoringi, filmistuudio Noorfilm ning arvutikooli käsutuses on aga sellest
sügisest alates kaasaegse tehnikaga varustatud multimeedia
töökohad. Jääme põnevusega
ootama suurepäraste kunstiteoste valmimist. M u u t u s t e
tuuled on puhunud ka tehnika

osakonnas  aga millised
täpselt, jätame juba teile endale
välja uurida.
Aga ega ülaltoodud ringid ei
ole kogu Kullo ringide tagavara. Sügisel alustab meil tegelikult üle 100 huvirühma
ning neid juhendab 70 oma ala
põhjalikult tundvat ning oma
tööd südamega tegevat õpetajat. Näiteks saab looduse saladustega põhjalikumalt tutvuda
Loodusringis või oma mälu
treenida Mõttemängude ringis,
kus saab jõudu proovida isegi
rendzhu maailmameistriga.
Kõiki, kes tahavad stiilselt ja
moekalt riides käia, ootavad nii
moekunsti- kui ka õmblusring.
Kostüümide juurde käivaid
ehteid saab meisterdada näi-

teks Nahakunstiringis või
Disainiringis. Kui on aga tahtmist oma käekirja parandada
või on vajadus ilusaid peokutseid või hoopis tunnetest tulvil
armastuskirja kirjutada, siis
ootab kõiki Kirjakunstiring.
Maalimis-, joonistamis-, skulptuuri- ja keraamikaring põhjalikumat tutvustamist ei vajagi,
sest nende populaarsus on läbi
aegade alati väga suur olnud

Meie põhimõtteks on: andetuid
ei ole  KÕIK ON
ANDEKAD. Kõik ei pruugi
olla andekad vajalike oskuste
poolest, kuid kindlasti on kõigil alati palju põnevaid ning
andekaid ideid. Ja just nende
ideede elluviimseks vajalike
oskuste omandamisel on meie
õpetajad valmis teid alati aitama ning juhendama.
Sel sügisel on meie avatud uste

päev 2. septembril algusega
kell 11.00 ning siis on kõigil
huvilistel võimalus tulla ise
maja, õpetajate ning tegevustega tutvuma.
Kes aga ise kohale tulla ei saa,
leiab infot ringide ning ürituste
kohta meie koduleheküljelt
www.kullo.ee.
Kullosse on alati kõik õppima
ja uusi oskusi omandama oodatud.

Vastaja nimi, aadress, telefon ......................................................................................................................................................................................................................................
Too lahendatud ristsõna õige vastusega loosikasti ja võid võita auhinna. Vastus postita hiljemalt 27. augustil Tulika 33b, Kristiine Linnaosa Valitsus või tule kuninganna Kristina päeva
üritusele ja lase see ise lava juures asuvasse loosikasti
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Müüa sõelutud MULDA
ja täitepinnast.
Koos transpordiga ja ilma,
Tallinnas ja Harjumaal.
Info ja tellimine telefonil

1688

Tallinna Jäätmete
Sorteerimise Tehas OÜ
võtab tööle
OPERAATOR-SORTEERIJAID (naisi
ja mehi)
Pakume:
* Väljaõpet kohapeal
* Vahetustega tööd
(I vahetus 7.0015.30,
II vahetus 15.3024.00)
* Kell 00.30 väljub tasuta transport
linna eri rajoonidesse
* kaasaegseid olmeruume,
* eririietust
* võimalus töötada libiseva graafiku
alusel
* töötasu alates 7,5 tuhandest
kroonist kuus
* Tööleasumise aeg: kohe
Asukoht: Tallinn Suur-Sõjamäe 31 a.
Kohale saab sõita autobussidega
nr 7 ja 15
Kontaktinfo: 603 1957

RÄTSEPATÖÖD
56660337

Septembris on taas Nöö
Tallinna Noorteöö (Nöö) leiab taaskord aset kooliaja teisel reedel, 14. septembril. Juba kolmandat aastat järjest on Nöö raames noorte jaoks kavandatud tihe õhtuste ja öiste ürituste programm ning hilistel tundidel teevad
uksed lahti noorte kooskäimiskohad.
Eelmise aasta Nöö populaarseimaks ürituseks kujunes Saku Suurhalli ees
parklas toimunud autokino, kus oli kohal üle 800 filmisõbra. Rohkem kui
200 inimest osales nii Jääpeol Jeti Jäähallis kui ka Kopli noortekeskuses
toimunud kontserdil. Lisaks tunti väga suurt huvi tasuta ujumisvõimaluste
vastu. Kokku osales eelmise aasta Noorteööl 2700 inimest.
Tallinna Noorteöö peakorraldaja Tarmo Lausingu sõnul kujunevad selle aasta
Nöö magnetiteks autokino, jääpidu ning tasuta avatud ujulad. Korraldustiimil on varuks ka uuendusi, millest olulisimaks on plaan lasta Noorteööl
raadioeetrisse noorte kuuldemäng, ütles Lausing. Peale selle toimuvad
peakorraldaja sõnul Nöö raames noorte omaloomingu kino, jalgpalliturniir,
rulaöö, öökontsert, terviseöö ning teised üritused. Traditsiooniliselt on Nöö
ajal hilise tunnini avatud Keskraamatukogu peakogu ning mitmed haruraamatukogud.
Noorteöö idee on pärit Madriidi samalaadselt ürituselt. Tallinna Noorteööd
korraldab MTÜ Igiliikur, toetavad Tallinna Linnavalitsus ja Hasartmängumaksu
Nõukogu. Noorteööd aitavad läbi viia paljud ettevõtted ning mittetulundusühingud. Lisainformatsioon: www.tallinn.ee/noorteoo

ARVUTIKURSUSED
EAKATELE
Kristiine Leht ilmub
kord kuus, viimasel
reedel.
Lehe tiraa 16 000
(otsepostitus
kõikidesse linnaosa
postkastidesse)
Reklaami tellimine
e-post:
kristiineleht@tallinnlv.ee

Kristiine linnaosa eakatel on
võimalus osaleda arvutikursustel
Lasnamäe Sotsiaalkeskuses,
asukohaga Killustiku 16.
Õpperühmad nii eesti kui
ka vene keeles. Kursuse maht
12 õppepäeva: 2 x 45 minutit.
Osalustasu 50 krooni.
REGISTREERIDA
TELEFONIL 621 8998
HEAD SURFAMIST!

Laste Päevakeskusega
Prangli Saarel
20. juunil toimus põnev reis,
mida kõik päevaka lapsednoored olid terve aasta oodanud! See oli preemiareis kõige
tublimatele.
Varahommikul vurasime autodega Lepneeme sadamasse, et
pugeda Prangi saarele sõitva
postipaat Helge pardale.
Rahvast ja üle mere viidavat
kraami oli palju ning sõita tuli
sõna otseses mõttes külg-külje
kõrval. See tekitas mõnusa
reisimeeleolu! Ilm oli päikesepaisteline ning taevas sinine.
Prangli sadamas võtsid meid
vastu shokolaadipruunid kalamehed ning särasilmne giidineiu. Tema jutustused saarerahva varasemast ning praegusest elust saatsid meid kui
matkasime läbi liivase ning
puhta loodusega Prangli.
Saart on esmakordselt mainitud 1387. aastal Rango saarena. Kui eelmise sajandi 30ndatel elas seal peaaegu 500
asukat, siis praeguseks on rahvaarv kahanenud sajani. Saime
teada, et saarel usse leiduda ei
tohiks ja et saare ainuke suurema valikuga kauplus otsib
müüjat ning et põllumajanduse-karjakasvatusega on seal

kehvad lood (väheviljakas
maapind).
Tutvusime Prangli kaasaegse
renoveeritud kooliga (avati
1869. aastal), imetlesime armsat Püha Laurentiuse kabelit
(ehitatud 18461847), saare
suurimat kivimürakat ning
käisime laeval Eestirand
(Eesti suurim kaubalaev, mis
sai 1941. aastal Prangli saare
lähedal mitu pommitabamust.
Kapteni sõnul hukkus 4050
meest). Imemaitsvate roogadega kinnitasime keha Prangli
kooli söögitoas, seejärjel sulistasime mõnusas merevees ning
lustisime kiigeplatsil.
Saime kinnitust väitele, et
Prangli saar on puhas ning
selle saare rahvas sõbralik.
Põnevaid tegevusi leidub nii
noorele kui vanale. Kes veel ei
tea, siis pranglimine ehk võidu
peast arvutamise veebipõhine
mäng on kümmekond aastat
tagasi välja mõeldud Prangli
tolleaegse koolidirektori Kalev
Põldsaare poolt. Soovitame
proovida ära nii pranglimine
kui Prangli saare võlud!

Prangli armsas koolimajas

Koidu Saame
Kristiine Sotsiaalkeskuse
laste päevakeskuse
sotsiaalpedagoog

Kibekiiresti läheneb septembrikuu algus ehk teisisõnu kooliaeg. Lastele tundub hommikune uni aina magusam ja
suvi kui linnutiivul mööduvat.
Lapsevanemas kasvab ärevus
ja mure  kuidas küll uus kooliaasta kulgeb ja kuidas selleks
end ja last ette valmistada.
Eesmärk on ju ühine  et lapsel
läheks koolis edukalt ja ta tunneks end seejuures võimalikult
hästi. Järgnevalt mõned mõtted
kooliminejale ja tema perele.

Armas koolilaps!
Suhtu kooliminekusse
rõõmsameelselt!
Mis on kooliskäimises head?
Järgnevalt mõned vihjed.
Koolis saad Sa igal juhul aina
targemaks!
Koolis näed iga päev oma
sõpru ja võid lihtsalt leida uusi
toredaid kaaslasi!
Kui oled tubli ja püüdlik, siis
teed oma perele ja õpetajatele
suurt rõõmu ja saad kiita!
Elus on väga vähe häid asju,
mis on Sinu jaoks tasuta.
Koolitarkuste omandamise eest
ei tule Sul maksta!
Valmistu varakult!
Aruta koos vanematega, milliseid õppevahendeid vajad ja

millised Sulle tõeliselt meeldivad. Näiteks matemaatika
õppimine muutub palju mõnusamaks, kui vihikukaanelt
vaatab vastu Sinu lemmikkangelane, imeilus looduspilt või
äge automudel.
Harjuta end tasapisi varem ärkama. Palu vanemaid Sind
äratada või kasuta abivahendina äratuskella, et oleksid kooliks valmis. Tee väike hommikvõimlemine, vaata päikesetõusu või mine natukeseks
koeraga jalutama.
Vihmastel päevadel meenuta
eelmisel kooliaastal õpitut. Nii
saad õpetaja jutust kohe septembri alguses aru ning oskad
tema küsimustele vastata. Pea
meeles, et hästi õppimine ei tee
Sinust nohkarit-tuupurit!
Aruka õpilasena oled rõõmuks
õpetajatele ja perele ning Sind
ootab ees edukas tulevik!
Loe kohustuslikku kirjandust!
Usu - see mõte ei ole nõme ja
mõttetu! Kooliaasta algus
kipub ikka hirmus kiireks ja
pingeliseks kujunema.
Läbiloetud raamatud annavad
Sulle teiste ees suure eelise.
Samal ajal, kui klassikaaslased,
silmad krõllis viimastel
öödel lugemiskontrolliks valmistuvad, võid Sina hoopis
millegi mõnusamaga tegeleda
ning normaalsel ajal magama
minna.
Sea endale eesmärgid!
Tee endale aegsasti selgeks,
mida Sa endalt, elust ja koolilt
ootad.

Noorte emade tugigrupp alustab septembris!

Osalema on oodatud Kristiine linnaosa väikeste laste emad ja
lapseootel naised, kes tunnevad üksildust ning vajavad tuge lapse
kasvatamisel.
Töö toimub vestluse vormis grupis ja individuaalselt psühholoogi
ja sotsiaaltöötaja suunamisel septembrist detsembrini. Kristiine Sotsiaalkeskuse (Sõpruse pst 5) ruumides kohtume kaks korda nädalas.
Grupitöö ja nõustamine toimuvad nii eesti kui ka vene keeles.
Räägime lapse arengust, kasvatusstiilidest ja üheskoos otsime
lahendusi igapäevaelu probleemidele. Väikelastele pakume samas
põnevaid huvitegevusi.
Osalemine on tasuta tänu Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
toetusele.
Huvilistel palume kiirustada, kuna osalejate arv on piiratud!
Info ja registreerimine tel 651 2705 (tööpäeviti kl 1217)
Kristiine Sotsiaalkeskuse
psühholoog Jelena Maslova
sotsiaaltöötaja Koidu Saame

Arendusrühm laste päevakeskuses  abiks
Kristiine peredele!

Lapsed lustisid kiigeplatsil

Salatrenn kooliminekuks
Koidu Saame
Kristiine
Sotsiaalkeskuse laste
päevakeskuse
sotsiaalpedagoog

7

SOTSIAALKESKUS

17. august 2007

Kas lähed kooli õppima või
(rumalat) nalja tegema?
Kas Sulle meeldib pigem kiitmine või riielda saamine? Kui
viimane, siis ole laisk ja lohakas!
Kas tahad suuremana heades
koolides õppida ja tööelus
edukas olla või mitte?
Kas Sulle meeldivad arukad,
toredad ja töökad inimesed või
hoopis ebaviisakad, rumalad ja
laisad?
Pea meeles, et kõige rohkem
sõltub Sinu elu Sinust enesest!
Tublidust ja arukust õigete
valikute tegemisel!

Tark lapsevanem on mõistev,
toetav ning hakkab last kooliminekuks samm-sammult (salamahti või avalikult) ette valmistama. Järgnevalt mõned
näpunäited.

Armas lapsevanem!

2.Valmistuge kooliks koos!
Räägi lapsega kooliminekust ja
küsi temalt, mida ta mõtleb,
tunneb ja kardab. Püüa olla
mitte liiga pealetükkiv, ära korralda sunniviisilist ülekuulamist. Vaata koos lapsega
poes kooliasju ning uuri temalt
(vajadusel klassijuhatajalt),
milliseid õppevahendeid on
vaja ning missugused talle
meeldivad. Lemmikstaari pildiga kaustik on suhteliselt

Tea, et Sina oled oma lapse
hindamatu abimees. Sinu loodud turvaline kodu ja hoolitsev
kasvukeskkond on oluliseks
mõjutajaks, et lapsel koolis
hästi läheks! Praegune aeg ja
kooli algus on teie mõlema
jaoks pingelised. Pere päevareziim vajab ümberkorraldamist ja lapse keha ja vaim
uue olukorraga kohanemist.

1. Ole toetav ja mõistev!
Õnnega on koos perekond,
kelle lapsed on õpihimulised ja
ootavad kõigest hingest kooliminekut. Ära kaota lootust, kui
Sinu laps ei ole kooliminekust
vaimustatud! Näita välja, et
saad oma lapsest aru ning oled
talle igal juhul toeks.

Teenus on suunatud peredele, kelle lapsed vajavad õpiabi ja vaba
aja arendavate tegevustega sisustamist.
Kristiine Sotsiaalkeskuse laste päevakeskus pakub arendusrühma
teenust aadressil Sõpruse pst 5, EN kl 1218, R kl 1217
Infotelefon 651 2705
Meie eesmärk on toetada käitumisraskuste ja kooliprobleemidega
lapsi ja nende pereliikmeid. Päevakeskuses tegutsevad põhikooliealised Kristiine linnaosas elavad lapsed ja noored.
Tihedas koostöös lapse, pere ja kooliga abistame õppimisel, vaba
aja sisustamisel (loovus-, lugemis-, loodus-, mängu- ja kokandustunnid) ning arendame toimetulekuoskusi. Osutame psühholoogilise nõustamise ja sotsiaalnõustamise teenuseid lastele ja
peredele. Lastele võimaldatakse kord päevas soe ja tervislik lõunasöök.
Päevakeskuse arendusrühma tegemisi viivad läbi psühholoog
Jelena Maslova, sotsiaalpedagoog Koidu Saame ja koordinaator
Evi Vilgats.
Mida peaksin tegema, kui minu laps vajab arendusrühma teenust
ning olen valmis koostööks päevakeskusega? Helistama lisainfo
saamiseks telefonil 651 2705 või saatma e-mail:
info@kristiinesk.ee!

pisike hind selle eest, et mõne
raske aine õppimine meeldivamaks muutuks. Samas nõuab
kooliostude planeerimine lapsevanemalt omajagu kavalust
ja oskusi. Kuidas õnnestuks
varustada laps vajalike, temale
meeldivate õppevahenditega,
hoides samas pere-eelarve
tasakaalus? Fakt on see, et kõik
pisiesemed ei pea olema firmakad!. Arukas lapsevanem
suudab lapsele selgitada masstarbimise mõttetust ning koos
lapsega leida loovad, põnevad
lahendused.
3. Plaanid paika!
Rääkige läbi ja leppige üldjoontes varakult kokku, milliseks kujuneb lapse ja pere
päevaplaan kooli ajal. Arutage
koos ja kuulake kindlasti lapse
mõtteid! Mis kell on vaja ärgata, et õigeaegselt kooli jõuda?
Millist hommikusööki laps
eelistab? Kuidas laps koju
jõuab (ühistranspordiga või
keegi läheb järgi)? Millistes
huviringide su laps osaleda
soovib ja milliseid pingutusi,
väljaminekuid see perelt
nõuab? Millal õpib laps
järgmiseks koolipäevaks? Kes
teda aitab (vajadusel kontrollib)? Kuidas ja millal ta
puhkab? Millal magama minnakse, et hommikul erksana
ärgata? Kindlasti vajab läbirääkimist hulk teisigi küsimusi. Võtke aega koos mõtlemiseks ja asjade arutamiseks!
Energiat toredateks perejutuajamisteks!

KU L LO KU T S U B
2. septembril
kell 1117
toimub Tallinna
Huvikeskuses
Kullo
Mustamäe tee 59,

avatud uste päev
Kõik on oodatud uudistama, millised uued ja
vanad huviringid meie
majas sel sügisel tööd
alustavad. Kohapeal
saab tutvuda õpetajatega ja klassiruumidega
ning loomulikult on
avatud palju huvitavaid
töötubasid. Kui soe ilm
kisub hirmsasti õue, siis
jätkub töötubasid ka
samal ajal Löwenruh pargis toimuval Kuninganna
Kristina päeval ning
samuti saab seal kaeda
Tantsuansambli Sõleke
esinemist ning kuulata
rahvamuusikat Piibari
esituses. Loomulikult
saab kohapeal ennast ka
juba septembri alguses
alustavate ringide
nimekirjadesse
registreerida.
Rohkem infot meie
koduleheküljelt
www.kullo.ee või
tel 650 3564

VARIA
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TÄNAVAKORVPALL
Kristiine Suvi
Teisipäeval, 21. augustil
algusega kell 16.00
Siili korvpalliplatsil
Registreerimine mänguks kell 16.0016.10
Esmaspäeval, 27. augustil
algusega kell 16.00
Lilleküla Gümnaasiumi korvpalliplatsil
Registreerimine mänguks kell 16.0016.10
Info: Kristel Tamm
kristel.tamm@tallinnlv.ee

KRISTIINE
SÜGISLAAT
Kus ja millal:
Kotka tn 12 staadionil, Tallinn

15. septembril 2007 (laupäeval)
kell 9.0018.00
bussiliinid 23 ja 23a, Kotka peatus

Mida pakutakse:
- viljapuude, ilu- ja marjapõõsaste istikud;
- juurvili, puuvili, kartul, sibul;
- mesi ja mesindussaadused, käsitöö;
- väetised, istutusmullad, taimekaitsevahendid jne.
Kultuuriprogramm:
- päevajuht Erki Aule
- kontserdiga esineb Boris Lehtlaan
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;

SUUR JALGPALLIPÄEV
9. septembril kell 12
Kotka tänava staadionil
(Kotka 12/Spordi 1),

Andres Operi Jalgpallikool ja
Kristiine Linnaosa Valitsus korraldavad suure jalgpallipäeva lastele ja
lapsevanematele. Toimuvad erinevad
võistlused, jagatakse palju auhindu.
Kohal on ka Eesti parimad
jalgpallurid.
Vaata lisaks www.oper.ee.
Ootame ka jalgpallitrenni uusi huvilisi,
kes on sündinud aastatel 19942004

Tantsukool TODES:
tantsi koos meiega!
Erahuvialakool tantsustuudio TODES
kutsub tantsima nii kõiki varem tantsinud kui ka algajaid huvilisi. Tantsukooli
TODES toimub igas vanuses õpilaste
vastuvõtt septembri lõpuni.
Tantsustuudio TODES avati Tallinnas
2003. aasta sügisel. Tegemist on Venemaal kõige populaarsema tantsukollektiivi stuudioga, mille õpetamiskogemus on tuntud ka mujal maailmas.
TODES-i Tallinna stuudio on mõeldud
eelkõige kaasaegse estraaditantsu
koreograafiakooliks, mille õppejõud on
Moskva TODES-i koreograafid. Lisaks
sellele toimuvad stuudios rütmika- ja
klassikatunnid. Stuudio korraldab erinevaid loenguid, seminare ja meistriklasse. Tantsimist saavad õppida nii lapsed kui ka täiskasvanud kolmel korral
nädalas. Iga trenn kestab 1,5 tundi. Grupid
on loodud vastavalt vanusele ja oskustele.
2005.aaastal sai stuudio erahuvialakooliks. Riikliku koolitusloa alusel läbiviidud
tantsukoolituse eest tasutud summast
tagastab riik tulumaksu. Iga kolme kuu
järel toimub nn avalik tund, kus stuudioõpilased saavad näidata saavutatud
oskusi.
Tantsukool TODES asub vanalinnas
aadressil Viru 3-4. Täiendav info
tel 6307 807, 55 654080 või
www.todes.ee

LINNAVALITSUSE
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.
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
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ÜRITUSED SEPTEMBRIS
1. Maalinäituse avamine
K: 5. september
Kunstnik Tiiu Esnar
2. Jututuba
T: 11. september
Olga Kenk
3. Vaegkuuljate infotund
T: 11. september
Uno Taimla
4. Vabadusvõitlejate koosolek
N: 13. september
Mati Ruus
5. Piiblitund
K: 19. september
Helari Puu
6. Tantsime end terveks!
R: 21. september
Ann Alas
7. Klubi "Ristik" ristsõnahuvilistele E: 24. september
Olga Kenk
8. Laulge kaasa!
Laulame vanu häid laule
T: 25. september
Eda Neider
9. Kristiine eakate juubilaride
õnnitlemine
K: 26. september
Õnnesoovid Kristiine LOV
vanemalt Mihhail Korbilt
10. Skautide koosolek
N: 27. september
Ingrid Junissev
11. Eesti Loodusmuuseumi külastus.
Seente näitus. Tasuta!
R: 28. september
(kogunemine muuseumi juures, Lai tn. 29A)

kell 14.00
kell 12.00
kell 14.30
kell 15.00
kell 15.00
kell 11.00
kell 12.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 13.00
kell 13.00

AVATUD
E 918, TN 917, R 916
Sõpruse pst 5 (hoovi poolt)
ÜRITUSTE INFO: 651 2702
TEENUSTE INFO: 651 2703

Tallinn selgitab välja kõige
vastutustundlikuma ettevõtja

Tallinna Ettevõtlusamet kuulutab 4. oktoobril toimuva ettevõtluspäeva raames
välja konkursi Tallinna Vastutustundlik Ettevõtja 2007, mille eesmärk on tunnustada pealinna silmapaistvamaid vastutustundlikke ettevõtjaid, nende sotsiaalset ning keskkonnaga seotud innovaatilisust ja ettevõtlikkust.
Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli sõnul tähendab ettevõtte ühiskondlik vastutus
majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme integreerimist ettevõtte juhtimises
ning tegevuses, arvestades erinevate huvipooltega ja luues lisaväärtust kõigile asjaosalistele. Ettevõtted, kes oma tegevuses ühiskondlikku vastutustunnet üles näitavad,
on täna Eestis kahjuks pigem erand kui reegel ja just seetõttu ongi kõik need ettevõtted, kes on leidnud võimaluse ühiskonna murepunktides kaasa rääkida, tunnustamist
väärt, märkis Mutli.
Konkursil oodatakse osalema kõiki Tallinna äriühinguid, kes on ettevõtluses tegevad
olnud vähemalt kaks aastat, registreeritud ning tegutsenud Tallinnas ja kel puuduvad
maksuvõlad. Ettevõtjate tulemusi hinnatakse viie valdkonna lõikes: töötaja-, kogukonna- ja keskkonnasõbralikkus, turukäitumine ning strateegia ja juhtimine. Konkursil
osalemiseks tuleb täita taotlusvorm kodulehel www.ettevotluspaev.tallinn.ee.
Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september 2007, auhindamine toimub 4. oktoobril
Tallinna Ettevõtluspäeva galaõhtul.
Kandidaatide seast valib auhinna saaja välja viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, EBSi Eetikakeskuse, Kvaliteediühingu ning Tallinna linna esindajad. Konkurss Tallinna
Vastutustundlik Ettevõtja 2007 on ellu kutsutud Tallinna linna poolt. Konkurss korraldatakse koostöös Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga.

AKTIVISEERIMISKURSUSED PUUETEGA INIMESTELE
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59) algavad septembrist tasuta kolmekuulised koolitused puuetega inimestele- nädalas kaks
4- tunnist koolituspäeva. Komplekteeritakse kaks rühma (eesti ja vene)kokku 24 osalejat.
Aktiviseerimiskursuste eesmärk:
Võimaldada paremini ennast tundma õppida, parandada üldisi suhtlemis- ja
toimetulekuoskusi, õpetada praktilisi oskusi info otsimisel ning edasiste
õppimis- ja töövõimaluste leidmisel, jne. Kursustel tutvustatakse õppimis- ja
täiendkoolituse võimalusi, käiakse koos kultuuriüritustel, ekskursioonidel ja
looduses.
Kursused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.
Liikumisraskustega inimestele tagame invatranspordi koolitustele.
Tule õpi kasulikku ja leia uusi sõpru!
Koolitustele registreerumine on alanud: tel 6564 048, 55 672 585 või
e-posti teel: kylli@samm.ee
Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59, Tallinn 10615, www.tallinnakoda.ee

Eesti ajakirjanike liidu auliige
ja põline Kristiine elanik
Eduard Tüüri avas karikatuuride näituse "Kriminaalsed
jamad." Vaadata saab seda
Eesti Tervishoiumuuseumis
(Lai 30) kuni 25. augustini.
Eestis on tema isikunäitused
üleval olnud Tartus, Pärnus,

Haapsalus, Narvas, Võrus,
Paides, Raplas, Viljandis,
Kärdlas, Valgas, Kuressaares
ja Tallinnas. Tema tuntumad
ilmunud kogumikud on
"Pilapildid", "Sportlikud jamad",
"Vallatud ja perekondlikud
jamad", "Panga ja rahajamad"
jpm.

