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Sügislaat möödus edukalt

Tallinna linnavalitsus selgitab Tondil asunud 1924. aasta
detsembrimässu mahasurumisel hukkunud kadettide
mälestusmärgi taastamise võimalusi.
Monumendi taastamisele peab eelnema põhjalik eeltöö,
mille koordineerimiseks tuleb moodustada vastav
komisjon, selgitas abilinnapea Taavi Aas.
Komisjon otsustab skulptor Amandus Adamsoni poolt
1928.a. loodud ja 1940. aastal hävitatud monumendi
selle algses asukohas ning mahus taastamise võimaluse
ja kui see osutub võimatuks, pakub välja alternatiivsed
variandid. Koostatakse ka taastamistööde esialgne
eelarve.
Tallinna Linnavolikogu edastas 21. juunil 2007 linnavalitsusele kaks alternatiivset Tondi mälestusmärgi taastamise otsuse eelnõu - Isamaaliidu ja Keskerakonna
fraktsiooni algatatud.
Isamaaliidu fraktsiooni eelnõu tegi Tallinna
Linnavalitsusele ülesandeks monument taastada,
Keskfraktsioon tegi aga linnavalitsusele ettepaneku
moodustada ajutine komisjon monumendi taastamise
võimaluste väljaselgitamiseks.
Loe veel lk 5

Esimese klassi õpilane saab koolitoetust
Tallinn maksab ka tänavu esmakordselt kooli läinud
lapsele toetust. Selle saamiseks on vajalik esitada avaldus linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.
Toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse
hooldajale, kui laps on Tallinna elanik, elab toetuse
taotlejaga samal aadressil ja asub õppima Tallinna kooli.
Samuti peab toetuse taotleja olema Tallinna elanik vähemalt aasta enne lapse kooliminekut.
Avaldusi võetakse vastu kolme kuu jooksul alates kooli
algusest ning toetusi hakatati maksma septembrikuu
keskpaigast, kui koolide õpilasnimekirjad on kinnitatud.
Toetus on ühekordne ja selle suurus on 5000 krooni.

Kristiine Sügislaat 2007. Fotod: Enn Viidu
Juba teist
korda olid
Kristiine sügislaadal kohal
Eesti Kaitseväe
Üksikvahipataljoni
ajateenijad.

Audentes kavatseb Tondile
tennisehalli rajada
Tallinna linnavalitsus algatas Tondi kasarmualale tennisehalli ja kõrgkooli ühiselamute rajamist võimaldava
detailplaneeringu koostamise.
Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles
Audentes Halduse OÜ, detailplaneeringu eskiislahenduse koostas aktsiaselts EA Reng. Tondi tn 55a, 55b ja
Seebi tn 36 krunti hõlmavale 3,1 ha maa-alale detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada sinna ühiselamud ja seitsme väljakuga tennisehall koos abiruumidega ning ühtlasi rekonstrueerida Tondi tn 55b krundil
asuva arhitektuurimälestis - Tondi sõjaväelinnaku endine
klubihoone. Detailplaneeringuga tuleb ette näha ka pargiala ja tiigi rekonstrueerimise projekti koostamine ning
kogu planeeritavale alale haljastuse rajamine.
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K

ristiine Linnaosa
Valitsuse ja Eesti
Aianduse ja Mesinduse Keskseltsi korraldatud
sügislaat 15. septembril
Kotka 12 staadionil oli järjekorras juba kümnes.
Päeva juhtis Salong-Teatri
lavastaja Erki Aule,
kontserdiga esines Boris
Lehtlaan, keda saatis akordionil Henn Rebane.

Tondi
militaarne
ajalugu ja
tänapäev
lk 5

Meeleolu pakkusid rahvatantsurühma Sõleke
nooremad ja vanemad rahvatantsijad ja tantsuklubi
Agneta kenad neiud, kes
on ka varem Kristiine linnaosa üritustel osalenud.
Lisaks puu- ja köögiviljale,
mesindustoodetele ning
käsitööle pakuti külastajatele võimalust testida oma
tervist (mõõta vererõhku,

Päeva juht Erki
Aule, Kristiine
linnaosa vanem
Mihhail Korb,
Riigikogu Liige
Marika Tuus ja
rahvamuusikaansambli Piibar
& Sõbrad juht
Toivo Luhats.
veresuhkrut, kolesteroolitaset ja rasvaprotsenti) ning
saada nõuandeid ja retsepte tervislike toitude
valmistamiseks. Kohal oli
kepikõnni treener Kai
Pärnamägi Eesti Kepikõnni
Liidust, kes jagas juhtnööre
ja selgitas inimestele
kepikõnnitehnikat. Juba
teist korda olid Kristiine
sügislaadal ka Eesti

Sotsiaalhoolekanne
sai uue
väikebussi
lk 7

Tuntud
laulja
Boris
Lehtlaan
ja
akordionil
Henn
Rebane.

Kaitseväe Üksik-vahipataljoni ajateenijad, kes
pakkusid osalejatele maitsvat sõdurisuppi kahest
välikatlast. Kristiine sügislaadale tulid oma tooteid
pakkuma ka tootjad
Valgast, Võrust, IdaVirumaalt ja Saaremaalt.
(KL)
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KRISTIINE UUDISED
Linnaosavanema veerg

Rikkumine ja
karistus
Teema, mida ma täna puudutan,
võib osutuda ootamatuks, kuid
seda ei tohi tähelepanemata
jätta. Teema on seotud alkoholi
lihtsa kättesaamisega alaealistele ning karistusega, mis
järgneb rikkumise eest. See on
väga tõsine rikkumine, kui vaadata selle inimese pilguga, kellel
ei ole ükskõik, millises ühiskonnas ta elab.
Neil päevil üks pealinna suurematest toidukauplustest, Kristiine
Prisma, sattus tõsisesse skandaali, kui selgus, et kaks kuud tagasi
tuvastas politsei alkohoolse joogi käitlemisel vanusepiirangu
nõuete rikkumisi. Kuigi kahele alaealisele müüdud alkohol oli
"kõigest" õlu, ei vähenda rikkumise tõsidust.
Nii arvas ka Põhja Politseiprefektuur ja peale väärteomenetluse
alustamist ning süüdlaste karistamist tegi Tallinna Linnavalitsusele
ettepaneku Kristiine Prismalt alkoholimüügi luba ära võtta.
Linnavalitsus toetas politsei ettepanekut. Kuna antud kauplus
asub Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusterritooriumil, on otsuse
tegemine alkohoolse joogi jaemüügi märke kustutamise kohta
Kristiine Linnaosa Valitsuse pädevuses.
Linnaosa valitsuse ees seisis raske ülesanne, kus oli ainult kaks
lahendust - ära võtta Kristiine Prismalt alkoholimüügi luba või
mitte, see tähendab karistada kauplust rikkumise eest või mitte
karistada. Teist varianti seaduses ei ole ette nähtud.
Kõik meie oleme inimesed ja mõistame väga hästi, et nii karm
karistus mõjub negatiivselt eelkõige Kristiine Prisma tavaostjatele.
Statistika andmetel külastab Kristiine toidukauplust päevas
keskmiselt 8000 klienti. Olgugi et mitte kõik ostjad ei osta
toidukaupadele lisaks alkoholi, mõjutab keeld kaupluse kliente
suurel määral.
Teiselt poolt, kui keegi seaduse rikkumisega vahele jääb tuleb tal
kanda karistust. See, et teised pole vahele jäänud ei tähenda, et
seda ühte karistama ei peaks. Me peame oma tegudes ja
otsustes järjekindlad olema. Kui meie alustasime sõda liigijoomise ja eriti alaealiste purjutamise vastu, siis peame olema
valmis määrama selle rikkumise eest range karistuse, muidu me
jääme sellest teemast edasi kõnelema alkoholiteemalistel ümarlaudadel, konverentsidel jne ja küsima edasi, mida teha, et
alaealised ja noored vähem alkoholi tarbiksid. Samaaegselt ei
võeta midagi ette probleemi lahendamiseks.
Ärgem unustagem, et eestlased on Euroopa Liidu rahvaste seas
kõige suuremad alkoholitarvitajad. Alkoholiga seonduvalt kaotab
elu umbes 1400 eestlast igal aastal. Eestlaste alkoholimäärad
seni paraku ei kahane, vaid kasvavad aasta-aastalt (Ühendus
Alkoholivaba Eesti andmetel).
Miks on vaja nii range karistust, mitte näiteks trahvi määrata? võib keegi küsida. Vastan sellele, et trahvi määramine ei ole
omavalitsuse, vaid politsei pädevuses. Antud juhul Põhja
Politseiprefektuur leidis, et tegu on korduva õiguserikkumisega ja
tegi linnavalitsusele ja Kristiine Linnaosa Valitsusele ettepaneku
kaaluda majandustegevuse registrit Kristiine Prisma alkohoolse
joogi jaemüügi märke kustutamist. Alkoholiseaduse § 50 p 10
kohaselt on alkoholiseadusega kehtestatud erinõuete ja
piirangute järgimise üle järelevalve teostajal õigus teha valla- või
linnavalitsusele motiveeritud ettepanek registreeringus alkohoolse
joogi jaemüügi märke kustutamise kohta.
Tean, et politsei on varemgi edastanud esildisi teistele omavalitsustele. Näiteks mullu aprillis tegi Põhja Politseiosakond esildise
Volta tänava kauplusele alkoholi müügiõigust andva märke kustutamiseks. Põhjus oli käitlemiseks mittelubatud alkohoolsete
jookide ja tubakatoodetega kauplemise tuvastamine. Esildise
alusel kustutati Põhja-Tallinna vanema korralduse alusel ettevõtja
registreeringus märked alkoholi ja tubakatoodetega kauplemise
õiguse kohta. Käesolevaks ajaks on ettevõtja tegevuse lõpetanud.
Käesoleva aasta septembris, arvestades Põhja Politseiprefektuuri
esildist, otsustas Keila Linnaosavalitsus kustutada kaupluse Polar
majandustegevuse registreeringus alkohoolsete jookide märked.
Mis puudutab Kristiine Prismat, on vahe selles, et antud juhul
seaduse rikkumise asjaolu oli tuvastatud meie linnaosa ühes
suuremas ja esinduslikumas kaupluses ning Tallinnas puudub
pretsedent, kus suurelt kaupluselt oleks alaealistele alkoholi
müümise tõttu luba ära võetud.
Kuid kõik juhtub kunagi esmakordselt.
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Igale linnale ja linnaosale oma turg!
Rainer Vakra,
Nõmme linnaosavanem
Mihhail Korb,
Kristiine linnaosavanem
Tiit Terik,
Pirita linnaosavanem

Teema, millest on iga nurga alt
ja lõputult räägitud, kuid mille
olukord vaatamata sellele on
üha halvenenud, on turg.
Väikeettevõtjatel on sageli raskusi oma kauba turustamisega,
samas tunnevad paljud linlased
puudust taskukohasest ostuvõimalusest. Ometi on turud jätkuvalt kohad, kus ei puudu ei
kauplejaid ega ka ostjaid.
Seepärast tuleb luua tingimused, kus ka väiketalunikud pääseksid pealinna kauplema ja kus
linlane saaks otse tootjalt, ilma
vahendaja hinnalisata, värsket ja
eestimaist kaupa osta.
Meie tahame teha kõik selleks,
et turg selle klassikalises tähenduses ka edaspidi alles jääks ja
areneks.
Hea hind + kvaliteetne
kaup = tervis
Turult saab reeglina värske
kauba kätte odavama kilohinnaga kui poest. Ostja näeb, kes
on kauba pakkuja, samas on
talupidajatel võimalik oma
kaupa ise turustada. Ise hind
määrata ja ise kvaliteedi eest
vastutada. Ühesõnaga on turu
mõte ja ülesanne pakkuda
kvaliteetset toidukaupa, soodsat hinda, värsket eestimaist
kaupa, mis kõik kokkuvõttes
tähendab seda, et meie ja meie
lapsed on tervemad.
Turg ei pea ega saagi olema

konkurent suurtele supermarketitele. Turumüüjatele piisab
korralikust katusealusest, et
vihma, lund pähe ei sajaks ja
varjust, mis kaitseb tuule eest.
Välismaa näited kinnitavad, et
edukalt toimib ka nö mobiilne
toiduturg. Turg, mis ehitatakse
väljakule või platsile üles ainult näiteks iga pühapäeva
hommikul ja pannakse õhtuks
taas kokku. Nii eestlased kui
väliskülalised vaimustuvad
meie jõuluturust Tallinna
Raekoja platsil, Türi lillelaadast ja Mardilaadast. Või
toogem näiteks kasvõi Kristiine linnaosa, kus hetkel püsiturgu ei ole, küll aga on populaarsust kogunud iga-aastane
Kristiine sügislaat, mis ühe
sügispäeva jooksul pakub
inimestele kaupa viljapuudest
käsitööni, lisaks kultuuriprogrammi.
Kindlasti on turu üks olulisi
osasid meelelahutus ja turu kui
sotsiaalse-suhtlemise keskuse
vajadus.
Kalaturust eraldi
Kalaolukord kauplustes ja turgudel on teadagi halb, kui mitte
olematu. Seda kinnitavad nii
lihtsad kalanautlejad kui ka
tipp-kokad. Palju on räägitud
ka kalaturu loomisest, kuid
pigem on mõeldud selle all sarnaselt kauplustele jahutatud,
mitte elusa kala müümist otse
kalurilt. Näiteks Helsingi kalaturg toimib laitmatult - värsket kala on võimalik osta ka
otse paadist. Meil aga väidetakse, et meie kaluritel pole
kohta, kus oma kaupa turusta-

Fotol: Nõmme linnaosavanem Rainer Vakra, Pirita linnaosavanem Tiit Terik ja Kristiine linnaosavanem Mihhail Korb
koos kalamehega Pirita rannal: Just siia võiks tulla
kalaturg!
da, aga kalalettide külastamine
poodides näitab, et kodusest
ahvenast pole lõhnagi, angerjast, havist, latikast, räimest ja
suitsukalast rääkimata. Peagi
saab see olukord oma lahenduse  Piritale tuleb kalaturg!
Alustagem pealinnast
On äärmiselt kahju, et olemasolevatel suurematel turgudel
valitseb hetkel korralagedus,
mis mõjutab nii müüjaid kui ka
ostjaid. Parendamiseks annavad tõuke korduvad kontrollkäigud turgudele, toogem
siinkohal kasvõi näite hiljuti
Nõmme turul toimunust, kus
mitmes lihamaja müügiboksis
olid külmutusseadmed katki

või ei vastanud nõuetele.
Kõikjal valitses mustus, rippusid ämblikuvõrgud ning
näha oli rottide tegevuse jälgi
jne. Nii Tallinna linnavalitsus
kui ka Nõmme linnaosavalitsus
tegelevad aktiivselt olukorra
lahendamisega. Üks on kindel
 Nõmme turg peab praegusel
asukohal tegevust jätkama,
kuid kindlasti paremates sanitaar- ja olmetingimustes.
Meie tahame, et kauplejad ja
kliendid saaksid värskest
õhust, heast eestimaisest kaubast ja tervisest rõõmu tunda.
Loome ja korrastame turud
igas Tallinna linnaosas, et pealinn saaks olla heaks eeskujuks
teistele Eestimaa paikadele!

Otsid infot? Infot saad!
Kristiine linnaosa elanikud on oodatud infosaali, kus neid võtavad vastu infospetsialistid
Merle Kaselo (istub) ja Vivian Alt.

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 8B klassi õpilased Risto ja Artur käivad piisavalt tihti infosaalis arvutit kasutamas.
Terve aasta töötab Kristiine linnaosas, aadressil Sõstra 4a
infosaal, mille tegevus on suunatud eelkõige Kristiine linnaosa
elanike teenindamisele. Infosaali tegevuse peaeesmärk on
edastada inimestele infot ja osutada erinevaid teenuseid.
Infosaalist saab päris lihtsalt ja piisavalt kiiresti üldinfot Tallinna
linna ning Kristiine Linnaosa Valitsuse süsteemide kohta, vajalikke blankette avalike teenuste kasutamiseks, rahvastikuregistrist
enda kohta andmeid, osta Tallinna ühistranspordi ID-pileteid, kasutada internetti ning lugeda ajalehti ja ajakirju. Kõik ajalehed ja ajakirjad
on kättesaadavad infosaali laualt ning avariiulilt. Infosaali ühte ruumi
mahub nii lugemissaal kui ka kolme arvutiga arvutisaal, kus saab kasutada internetti. Kõik infosaali teenused on tasuta  see on Kristiine
Linnaosa Valitsuse kingitus oma linnaosa elanikele.
Selle aasta algusest on Kristiine infosaalis registreeritud ligi 5000
külastust ja telefonikõnet. Sageli ostavad Kristiine elanikud sealt IDpileteid, kuid veelgi aktiivsemalt käivad seal arvutikasutajad  ühe
nädala jooksul kasutab infosaali arvuteid keskmiselt 60-80 inimest.
Registreerimisraamatust saab leida palju nimesid: Artur, Risto,
Stefan, Chris, Kristofer, Saa, Ignatov, Olja ja teised.
Meie uued tuttavad Risto ja Artur käivad piisavalt tihti infosaalis
arvutit kasutamas. Nad on klassikaaslased, 14-aastased, õpivad
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 8B klassis. Õpivad nende sõnul
mitte eriti, kuid hästi. Mõlemad tegelevad spordiga.
Plaanid tulevikku? vastab Risto küsimusega küsimusele.
Sportlaseks tahaks saada. Mina ei ole veel valinud, huvitab kaks
spordiala  triatlon ja rattasõit. Aga siin sõpradega räägin MSNi

kaudu. Siin MSNi päris ei ole, kuid internetis on lehekülg, kust
seda saab .
Artur on juba 2 aastat käinud karate trennis, võistlustel, normaalselt tema sõnul osalenud seal. Poiss ütleb, et tal on kodus
internet, aga siia infosaali tuli ta niisama, et Risto siia tuleks .
Kristiine infosaalis on interneti aktiivsed kasutajad nii koolilapsed kui
ka eakad Kristiine linnaosa elanikud, sealhulgas ka need, kes lõpetasid
linnaosa poolt korraldatud ning pensionäridele suunatud tasuta arvutikursused. Loomulikult on infosaalis moodustunud juba nö püsiklientuur, kuid ka kõik teised Kristiine linnaosa elanikud on samuti
oodatud infosaali, kus neid võtavad vastu infospetsialistid Merle
Kaselo ja Vivian Alt.
Merle Kaselo sõnul Kristiine elanikud teavad, et infosaalis on võimalus teha dokumentidest koopiaid, printida, lahendada elukoha registreerimisega seotud probleemid jne. Vanade inimeste jaoks on infosaal hea võimalus, et suhelda teiste Kristiine elanikega, lugeda ajalehti
kohapeal või võtta koju Kristiine Lehte ning värsket Linnalehte.
Kristiine Linnaosa Valitsuse rahvastikuregistri sektori pearegistripidaja Külliki Valma räägib, et infosaal on rohkem kui tasuta avalik internetipunkt. Tema sõnul on piirkonna inimesed leidnud endale koha, kus võib kätte saada nii erinevaid teenuseid kui
ka meeldivalt vaba aega veeta.
Tulge ka Kristiine infosaali!
Infosaal asub: Sõstra 4a. Avatud E-R kell 918.
Infosaali kontaktandmed: tel 657 7058, faks 657 7085.
Merle Kaselo: e-post merle.kaselo@tallinnlv.ee
Vivian Alt: e-post vivian.alt@tallinnlv.ee

Võitsid kõik!

Teated
Info Kristiine linnaosas toimuvatest
kaevetöödest, mis on seotud kanalisatsiooniga

20. septembril toimus Kotka
tänava staadionil Kristiine
linnaosa lasteaedade sügisene
spordipäev.
Vaatamata vihmale osalesid
üritusel kõik 11 lasteaeda, kokku 253 last ja 33 õpetajat.
Kõige suurema meeskonnaga
(20+20+20 last) esines Lepatriinu Lasteaed. Ka teised
meeskonnad olid tublilt esindatud: Kannikese Lasteaiast
saabus spordipäevale 27 last,
Lille Lasteaiast 23 last, Vindi
Lasteaed-Algkoolist 22 last,
Kullerkupu Lasteaed saatis
spordipäevale 20 last jne.
Kõige väiksema (7 last), kuid
päris sportliku meeskonna
saatis spordivõistlusele Muinasjutu Lasteaed.
Lapsed tõid kohale Tallinna
Autobussikoondisest tellitud
bussid. Spordipäeval olid kavas erinevad mängud ja võistlused: jalgpall, täpsusvisked
korvi, pallivise, köievedu,
pendlijooks. Auhindadeks olid
kõrremahlad, shokolaadimedalid, kommid. Igale lasteaiale
kinkis Andres Operi Jalgpallikool 2 palli. Üritust korraldasid
Kristiine Linnaosa Valitsus,
lasteaedade liikumisõpetajad ja
Andres Operi Jalgpallikool.

Tüve tänaval (lõik Nõmme tee - Tondi) on reoveekanalisatsioon olemas juba aastaid. Tänaseks päevaks on trass amortiseerinud ja vahetatakse välja. Töid teostab Santeh Ehituse
OÜ. Asfaltkate taastatakse sõidutee laiuses. Tööde lõpp
12.10.2007.
Kuldnoka tänav. Paigaldatakse reoveekanalisatsioon
Kuldnoka 22 kuni 34, varem see puudus. Asfaltkate taastatakse kaeviku ulatuses. Töid teostab Santeh Ehituse OÜ.
Tööde lõpp 05.10.2007.
Kajaka tänav. Töid teostatakse
Kajaka tn lõigul Nõmme tee Hane. Paigaldatakse reoveekanalisatsioonitorustik, varem see
puudus. Asfaltkate taastatakse. Tööde lõpp 30.09.2007.
Välja tänav. Tööd Välja tn lõigul
Mooni - Keemia. Paigaldatakse
reoveekanalisatsioon,
mida inimesed on aastaid
oodanud. Tehakse täies ulatuses
uus asfaltkate ja haljastus.
Töid teostab SMR Teed AS, tööde
lõpp 28.09.2007.

Linnupoegade meeskond.
Fotod: Ljubov Semjonova

Kaevetööd Mooni tänava lõigul Räägu - Linnu tee.
Paigaldatakse reovee- ja sadeveekanalisatsioon ning veetrass. Tööde lõpp 15.11.2007. Töid teostab SMR Teede AS.
Fotod: Ljubov Semjonova

Nõmme tee ehitajat ootavad sanktsioonid
See on jalgpall!

Andres Operi Jalgpallikooli esindajad.

Kristiine Linnaosa Halduskogu koosolekul 18. septembril 2007
TOIMUS:
1. Liikluskorralduslikud
nõuded arendusprojektidele
Kristiine linnaosas.
2. Rahumäe tee 2/2 ja 2/3, A.
H. Tammsaare tee 53a, 53b
ja 55 kruntide ja lähiala
detailplaneeringu eskiisi
kooskõlastamine.
3. Kadaka tee 2/4 kinnistu
detailplaneeringu eskiisi
kooskõlastamine.
4. Sõpruse pst 33 kinnistu
detailplaneeringu eskiisi
kooskõlastamine.
5. Auli 10 ja 12 kinnistute
detailplaneeringu eskiisi
kooskõlastamine.
6. Välja tn 1 ja 3 kruntide
detailplaneeringu kooskõlastamine.

3

KRISTIINE UUDISED

28. september 2007

7. Kuldnoka 5 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu
kooskõlastamine.
8. Keemia tn 33 kinnistu
detailplaneeringu
kooskõlastamine.
9. Mustamäe tee 24 kinnistu
detailplaneeringu eskiisi
kooskõlastamine.
10. Tihase 17, 19, 23, 25 ja 27
kinnistute detailplaneeringu
eskiisi kooskõlastamine.
11. Käo 22 kinnistu detailplaneeringu eskiisi
kooskõlastamine.
12. Kristiine LasteaedAlgkooli hoolekogusse
esindaja nimetamine.
Juhindudes Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusest § 41,
Tallinna Linnavolikogu 16.

Kristiine Linnaosa Halduskogu koosolek 18. septembril.
juuni 1994 määrusest nr 11 ja
võttes aluseks Tallinna
Haridusameti 13. septembri
2007 kirja nr 2-5/1896 ja halduskogu liikmete ettepanekud
Kristiine Linnaosa

Halduskogu otsustas nimetada
Kristiine Lasteaed-Algkooli
hoolekogusse linnaosa esindajana halduskogu liige Erki
Korp.

Nõmme tee avati liikluseks kooliaasta alguses, kuid
viimistlustööd on veninud lubamatult pikaks ja linn on sunnitud sanktsioone kasutama.
Ehitaja ei ole pidanud lepingutingimustest ja tähtaegadest kinni,
mistõttu linn on sunnitud kasutama sanktsioone, sõnas abilinnapea Deniss Borodit. Vabandame linnaelanike ees, et tee lõplik valmimine jääb lubatust hiljemaks.
Tööde tähtaegset lõpetamist segasid probleemid elektritöödega.
Eesti Energia oli kooskõlastanud projekti pealiskaudse läbivaatamise alusel ning tööde käigus oli vajadus hankida täiendavaid elektrikilpe, mis lubati paigaldada septembri keskel. Alles
nende paigaldamise järel on võimalik alustada tarbijate
ümberühendamist ja olemasolevate õhuliinipostide likvideerimist.
Kommunaalamet on korduvalt juhtinud töövõtja tähelepanu
tööde ehitustähtajast mittekinnipidamise suhtes ning ei pea põhjendatuks graafikust mittekinnipidamist.
Nõmme tee projekti autor on AS K-Projekt. Ehitab Teede REV2. (KL)

Raamatukogubuss ootab väärikat ja suupärast nime!
tiotsingut, vaadata erinevaid
väljapanekuid. Bussil on olemas invatõstuk.

Tarmo Lausing
Tallinna linnavolikogu
aseesimees, haridusja kultuurikomisjoni
esimees
Tallinna linnale Soomest tellitud raamatukogubussile
otsitakse nime. Nii lapsi kui
täiskasvanud lugejaid teenindama hakkav buss ootab
endale väärikat ja suupärast
nime.
Raamatukogubuss hakkab sõitma Tallinna piirkondades, kus
raamatukogusid läheduses ei
ole. Bussi liikumiseks määratakse kindlaks marsruut ning
ka ootame linnarahva ettepanekud.
Eelduseks on, et peatused oleksid seal, kus lugejatel oleks
mugav bussi juurde pääseda,

Nii raamatukogubussi nimepakkumisi kui peatuspaikade
soovitusi saab edastada Tallinna Keskraamatukogu kodulehel
www.keskraamatukogu.ee/buss
või Tallinna Keskraamatukogu
osakondades ja haruraamatukogudes kohapeal.

Sellised bussid-raamatukogud tegutsevad edukalt Euroopa
riikides.
seda eriti aktiivse liiklusega
kohtades. Nii bussraamatukogu nimele kui ka peatuste
ettepanekutele tuleb lisada
põhjendus.

Raamatukogubuss on 12m
pikk ja mahutab umbes 40004400 teost. Lugejad saavad
tulevikus bussist raamatuid
koju laenutada, kasutada arvu-

Peatuskohtade
soovitusi oodatakse
17. oktoobrini,
nimepakkumisi
28. novembrini.

Foto: Ljubov Semjonova
Abilinnapea Deniss Borodit ja Kristiine linnaosavanem
Mihhail Korb Nõmme tee koos Tallinna kommunaalameti
esindajatega.

Kristiine korteriühistute ümarlaud
alustab hooaega

Kolmapäeval, 10. oktoobril 2007 kell 18
toimub Kristiine Linnaosa Valitsuse saalis Tulika 33b
jäätmeinfopäev. Tallinna Keskkonnaameti spetsialistid
tutvustavad jäätmekäitluse üldnõudeid ja annavad ülevaate jäätmete liigiti kogumise
kohustustest ja võimalustest.
Vestlusring, vastused küsimustele.
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Valge daam
Löwenruh pargis
Pühapäeval, 2. septembril kogunesid linnaelanikud keskaegse Löwenruh parki tähistama Rootsi Kuninganna Kristina Päeva. Kuninganna päeva
tähistati juba kolmandat korda,
seega on üritus linnaosas traditsiooniks kujunenud.
Ilm sekkus korraldajate plaanidesse, terve päeva sadas
vihma, kuid see ei rikkunud
osalejate ja korraldajate tuju.
Päev pakkus palju põnevat ja
huvitavat. Vaatamata vihmale
kogunes Löwenruh parki enam
kui pooltuhat linnaelanikku.
Külalisi võtsid vastu linnaosa
ametnikud, kes olid riietatud
keskaegsetesse rõivastesse.
Päeva avasid linnaosavanem
Mihhail Korb ja Tallinna linnavolikogu esimees Toomas
Vitsut.
Kontserdiprogrammi raames
esinesid: rahvatantsurühma
Sõleke nooremad ja vanemad rahvatantsijad ja tantsuklubi Agneta kenad neiud.
Andekas noor laulja, Tallinna
Pedagoogilise Seminari vilistlane Helen Mae esitas kauni
laulu Õnnesoovid, meeleolukaid laule laulis ka Sergei
Mazin, keda tunneb nii eesti
kui vene publik. Lõbusaid
rütme kandis ette muusikakollektiiv Ragnar&Co Band
ning rahvamuusikaorkester
Piibarid & Sõbrad.
Lapsed said sõita Tondi
maneei hobuste ja ponidega.

Külastajatele jagati komme ja
õhupalle.
Võrratu päevajuht Allan Hook
loosis välja need viis õnnelikku, kes lahendasid linnaosalehes ilmunud ristsõnamõistatuse, võitjad said kingituseks kunstiraamatud.
Elevust tekitas kahe suure tordi
lahtilõikamine ja laialijagamine, millega said hästi hakkama Kristiine linnaosavanem
Mihhail Korb koos linnaosavalitsuse ametnikega.
Linnaosa 45 peret, kus kasvavad kaksikud, sealhulgas üks
kolmikute pere ja üks pere, kus
kasvab kaks paari kaksikuid,
olid kutsutud peole personaalselt ja said suure kingikoti
ja lilled.
Peo täheks oli laulja Marju
Länik, kes saabus kohale uhkel
valgel hobusel ning suurepärases valges riietuses. Publik
tantsis ja laulis kaasa kontserdil, mis kestis üle tunni.
Valget daami tänati siira
aplausi ja kümne valge roosiga,
mille andis üle linnaosavanem
Mihhail Korb.
Ürituse lõppedes tänas linnaosavanem kõiki, kes olid
leidnud aega ning soovi tulla
ainulaadsele, ainult ühe sissepääsuga Löwenruh parki Kuninganna Kristina Päeva pidustustele. (KL)
Fotod: Ljubov Semjonova

Kuninglikus kostüümis Marju Länik saabus kohale uhkel valgel hobusel.

Elevust tekitas kahe suure tordi
Publik tantsis ja laulis kaasa kontserdil,
lahtilõikamine ja laialijagamine, mil- mis kestis üle tunni.
lega said hästi hakkama Kristiine linnaosavanem Mihhail Korb koos linnaosavalitsuse ametnikega.

Ilm sekkus korraldajate plaanidesse,
terve päeva sadas vihma, kuid see ei
rikkunud osalejate ja korraldajate tuju.

Mälestusterohke õppereis Salosse
Pärast pingelise õppeaasta lõppu oli Tallinna Mutionu Lasteaia seitsmel töötajal võimalus
viibida Soome-Eesti Salo Seltsi kutsel Soomes. Meie peavastuvõtjaks oli seltsi juhatuse
liige pr Taimi Mäntylä, kes täitis ka tõlgi rolli. Kahe päeva
vältel külastasime Salos ja
Halikko vallas 4 erinevat lasteasutust.
Esimene käik viis meid vanimasse, 50-aastasesse Torinkaton Päivänkotisse (Laste
Päevakodu). Meid võttis vastu
juhataja pr Ritva Hilden.
Juhataja tutvustas meile töötajaid, maja ja töökorda. Pilku
püüdsid maitsekad rühmatoad,
avarus, naturaalsed materjalid;
huvitavad mööbliesemed: väikesed diivanid voodisahtlitega,
puidust seinakapivoodid ja
kerge konstruktsiooniga välivoodid (magamisraamid), hästisisustatud köök, mis on majas
alles 2000-st aastast.
Teisena külastasime Palometsän Päivänkoti. Seal võõrustas
meid juhataja pr Pia Kytösaho.
Lastepäevakodu asus kahes
lähestikku asetsevas helesinises puithoones. Jäädvustasime
mitmeid huvitavaid lahendusi:
näiteks laste kunstitööde kui-

vatamisrestid, jalanõude (kummikute) pesemis- ja kuivatusalused.
Mänguköögid kraanist tuleva
vee ja soojeneva pliidiga.
Imetlesime õpetajate poolt
valmistatud õppevahendeid ja
rõduga saali.
Esimene reisipäev päädis väljasõiduga koos Soome-Eesti
Salo Seltsi juhatuse liikmetega
perekond Pulkkineni maakoju. See oli imeline lilledesse
uppuv rootsipunane maja kesk
metsi, järvesilmi ja laugjaid
mäenõlvu. Ringkäigul iluaeda,
kasvuhoonesse ja köögiviljaaeda nägime häid ökoloogilisi ja
mahepõllunduse viljelemise
võimalusi, mida on meil koduski võimalik juurutada.
Teise õppepäeva hommikul
oodati meid Halikko Perhetukikeskuses. Kohtusime juhataja pr Maija Saarineniga.
Maalilises ümbruses oli kaks
hoonet, mis olid esialgu ehitatud lastekoduks. Nüüdseks
on see arenenud tugikeskuseks, kus pakutakse varju
perevägivalla ohvritele ja kriisiperede liikmetele. Asutuses
töötavad energilised inimesed,
kes koostöös valla sotsiaalosakonnaga pakuvad abivajajatele kodust õhkkonda ja või-

malusi tegelemiseks spordi,
muusika ja käeliste tegevustega.
Viimane külaskäik viis meid
valla kõige uuemasse, ühe
aasta vanusesse Metsärinten
Päivänkotisse. Vastuvõtt oli
suurejooneline, juhataja pr
Riitta Koski tutvustas meile
Halikko vallavanemat, hr Simo
Paassilta, kes austas meie visiiti oma kohalolekuga. Lasteaed
on ehitatud tänapäevaseid
trende arvestades ja uusimaid
materjale kasutades. Hoone on
ainult ühekorruseline, mitme
tiivaga, kus igal rühmal on oma
sissepääs. Meid imponeeris
ruumide rohkus, maja läbipaistvus (klaasist uksed ja osaliselt ka seinad), ideaalsed
töötingimused kogu personalile. Mõtlema pani uus lähenemine lasteaia mööblile:
laste laua kõrgus peab olema
paras täiskasvanule ja laste
toolid on erineva kõrgusega, et
lapsel mugav oleks. Tutvusime põgusalt ka dokumentatsiooniga. Õueala oli suur, kaetud männikoore puruga kõrgete
mändide all, sisustatud kõigile
vanustele mõeldud pilkuköitvate, kutsuvate atraktsioonidega. Peale maja ülevaatust
kogunesime võõrustajatega

ühisesse kohvilauda. Hr Simo
Paassilta esines ülevaatega
Soome sotsiaaltööst. Tegime
kokkuvõtteid nähtust, sarnasustest ja erinevustest Soome
ja Eesti lasteaedades.
Reisi peaeesmärk sai küllaga
täidetud. Sõidud Helsingi ja
Salo vahel muutis huvitavaks
maad ja teed tutvustades meie
turvaline bussijuht hr Voldemar
Sõrmus Kasper-Reisidest.
Rikastav käik kolleegide juurde andis uusi ideid, mida saab
kindlasti juba alanud hooajal
ellu viia.
Maire Lukas,
Mutionu
Lasteaia juhataja

Torinkadon Päivankoti trepil. Ees keskel juhataja pr Ritva
Hilden, tagumises reas vasakult esimene meie tõlk pr Taimi
Mäntylä.

Keskel
Halikko
vallavanem hr
Simo Paassilta.
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Mõnus sõit Kuremäele

Kristiine elanikud tegid augusti lõpus traditsioonilise väljasõidu Kuremäe Jumalaema Uinumise Nunnakloostrisse, et
tähistada Vene õigeusu kalendri järgi Jumalaema Uinumise
püha, mida tähistatakse igal aastal 28. augustil.
Kristiine Linnaosa Valitsus
korraldas juba viiendat korda
tasuta väljasõidu kloostrisse.
Osales üle 300 Kristiine
elaniku, kes olid end eelnevalt
registreerinud. Kohale sõideti
kaheksa bussiga. Sõitjate hulgas oli ka palju õigeusulisi
eestlasi.
Kristiine õigeusklikud kasutasid võimalust veeta meeleolukas päev, ütles traditsiooniliselt koos teistega
Kuremäel käinud linnaosavanem Mihhail Korb. Nad
osalesid jumalateenistusel, ris-

tikäigul, suplesid pühas allikas
ja võtsid kloostrist kaasa pühitsetud vett. Mõned osalejad
sõitsid esimest korda Kuremäele kloostriga tutvuma. 
Ilm ei olnud hea, sadas terve
päev, kuid vaatamata sellele
kujunes kõik vastavalt kavandatule.
NB!
Kõiki
väljasõidul
osalenuid, kes tunnevad end
ära lk 1 olevatel fotodel (meie
lehe venekeelses osas), palutakse ühendust võtta telefonil
645 7117.

Linnaosa vanem Mihhail Korb
vestleb nunnakloostri elanikuga.

Presidendi kaardivägi asub
Kristiines
Üksik-vahipataljon loodi ametlikult 9. jaanuaril 1919. a.
Kaitseliidu ülemäärase pataljoni baasil korra alalhoidmiseks ning vahiteenistuse
kandmiseks Tallinnas, aga
samuti ka matuse -, väliskülaliste vastuvõtmise ja ärasaatmise tseremooniatel. Ka presidendi Kadrioru lossi vahtkonna
pani välja Üksik-vahipataljon,
mis oli tunduvalt suurem kui
tänapäeval. Tollaegne vahiteenistus oli erakordselt raske:
ööpäevaseks toimkonnaks pidi
pataljon välja panema 564
meest. Sõduritel oli 24 tundi
teenistust ja 24 vaba.
1. juunil 1920. a nimetati Vahipataljon iseseisvaks väeosaks
 Tallinna Üksik-vahipataljoniks. Sõjavägede ülemjuhataja käskkirjaga 20. maist
1939. a loetakse Vahipataljoni
aastapäevaks 11. jaanuari
1928. a.
Pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 17. juunil
1940 oli Vahipataljon sunnitud
oma kasarmutest Weizenbergi
tänavalt välja kolima ning augusti lõpuks formeeriti selle
isikkoosseis ümber peamiselt
21. Laskurpolku.
Üksik-vahipataljon taasloodi
Vabariigi Valitsuse määrusega
nr. 20 22.01.1993. a 1. veebruari 1993. a Sisekaitse Valverügemendi baasil, mis tegeles okupatsioonivägedelt üle
võetud vanglates korra hoidmisega. 1995.a keskel koliti
oma praegusesse asupaika

Rahumäe tee 4A, kus enne seda paiknes Nõukogude Liidu
Piirivalve üksus.
1. mail 2003 nimetati väeosa
ümber: jalaväe väljaõppekeskus Üksik-vahipataljon (JVÕK
ÜVP). Kõnekeeles aga kasutavad kõik inimesed vana head
ajaloolist nime: Vahipataljon.
Vahipataljoni põhiülesanneteks
on koolitada kaitseväe operatiivstruktuuri üksusi vastavalt
Maaväe ülema käsule ja kaitseväe juhataja direktiivile.
Vahipataljon eripäraks, võrreldes teiste väljaõppekeskustega, on linnavõitlus- ja sõjaväepolitseiallüksuste õpetamine ning Eesti Kaitseväe
esindamine riiklikel ja sõjaväelistel tseremooniatel.
Linnavõitlusallüksused on võimelised täitma kõiki jalaväeallüksuse ülesandeid ning lisaks
omavad ettevalmistust ja väljaõpet tegutsemaks asustatud
punktides.
Lahingutoetusüksustena kuuluvad sõjaväepolitsei ülesannete
hulka sõjavangide valvamine,
massirahutuste mahasurumine,
isikute ja kolonnide eskortimine, teeluure ja liikluse reguleerimine ning järelevalve.
Sarnaselt teistele jalaväe väljaõppekeskustele viib Vahipataljon läbi väljaõpet ka jalaväeallüksustele, mis moodustavad suurima osa kaitseväe
sõjaaja operatiivstruktuurist.
Lisaks igapäevastele väljaõppealastele ülesannetele on Vahipataljoni üheks tähtsamaks ja

auväärsemaks ülesandeks täita
ka esindusfunktsioon Vabariigi
Presidendi ametiruumide auvahtkonna mehitamise ning
kaitseväelistel ja riiklikel tseremooniatel osalemise näol. Igal
aastal on pataljoni kaitseväelased osalenud ka Eesti Vabariigi aastapäeva paraadil.
Peale ajateenijate väljaõppe
toimub meie keskuses täiendväljaõpe ka kaadrikaitseväelastele. Vahipataljoni kaadrikaitseväelased osalevad erinevatel kursustel ja õppustel nii
Eestis kui ka välisriikides. Samuti on mitmed ohvitserid
allohvitserid osalenud välismissioonidel Iraagis, Afganistanis, Balkanil ja Lähis-Idas.
Ajateenistus kestab JVÕK Üksik-vahipataljonis 811 kuud,
sõltuvalt erialast ja relvaliigi
vajadusest. Vahipataljoni ülemaks on major Rasmus Lippur.
Lähemalt teavet pataljoni kohta saab internetist
www.vahipataljon.ee.
Pataljoni aastapäeval, 11. jaanuaril on Vahipataljonis lahtiste uste päev, kus kõigil linnakodanikel on võimalus külastada pataljoni ning tutvuda
tema tegevusega. Samuti on
võimalik Vahipataljoniga tutvuda mitmesugustel messidel
ja linnaosa korraldatud üritustel. Viimati osaleti Kristiine
sügislaadal 15. septembril.
Kapten Madis Morel
Tallinna Garnisoni
komandant

Õigeusklikud ristikäigul.

Fotod: Ljubov Semjonova

Kas saame hakkama Tondi tänava
ausamba taastamisega?
Jaak Haud
Eesti Riigikaitse
Akadeemia
Kaitsekolledi ülem
aastail 19941997
Erukolonelleitnant, kasvatusteaduste magister

Tallinnas seisis Tondil alates
1928. aasta 16. septembrist
ausammas 1924. a 1. detsembri mässu mahasurumisel
hukkunud neljale S.Ü.Õ. Sõjakooli kadetile  Aleksander
Tomberg`ile, August Udras`ele, Arnold Allebras`ile ja
Aleksander Teder`ile. Hiljem
on see ausammas rahvasuus
tuntuks saanud nimetuse
Tondipoisid all.
Kus see täpselt asus? Tondi
tänaval on reas kolm muinsuskaitse all olevat kasarmuhoonet. Tondi raudteejaama
poolt tulles, vasakut kätt viimases pikas liitkasarmus (Tondi 55/57/59) enne Tondi Selverit, oligi Sõjakool.
Tondi 57 (praegune maadlusklubi) hoone keskteljel, peaukse vastas, asus Tondipoiste
ausamba kompleks.
Selveripoolses kasarmutiivas
(Tondi 59) olid kadettide eluruumid, mille I ja II korrusel
leidsid aset 1924.a. 1. detsembri verised sündmused ja
hukkusid neli kadetti. Veel said
kaks kadetti raskelt haavata
ning seitse kadetti ja üks
ohvitser kergelt haavata.
See suur ja ilus ausammas asus
Tondi 57 peaukse trepist 2646
meetrit Tondi tänava poole.
Ausamba skulptor oli Amandus Adamson.
Septembris 2006, kui toimusid
International University Audentes peahoone soojustrassi
kaevetööd, leiti ka ausamba
vundamendi maaalune säilinud
osa, mis oli paekivist 3 meetri
paksune ja 7,5x8 meetri laiune.
EKV pioneerid otsisid miiniotsijatega vundamendi keha läbi,
lootuses leida nurgakivi alla
pandud silindrit. Kuid osutus,
et vundamendi ülemine osa,
umbes 1 meetri paksuses, oli

Tondipoiste ausamba foto autori arhiivist
1941. aastal või hiljem hävitatud ja koos sellega läks kaduma 1928. a maikuus ausamba
nurgakivi alla pandud metallsilinder kogu sisuga.
Aastail 19941997 toimus Eesti Riigikaitse Akadeemia Kaitsekolledi esimeste kursuste
kadettide sõdurivande andmine
selle ausamba alusel platsil.
Loomulikult hakati juba siis
astuma samme ausamba taastamiseks. Eriti aktiivsed olid
Tondi Sõjakooli vilistlased
(kolonelleitnandid R. Bruus,
R. Telliskivi ja hr. A. Lillepea
jt) kuid aastad tegid oma ja osa
mehi on manalateele lahkunud.
Viimasel ajal on Tondipoiste
ausamba taastamisega järjepidevuse alusel tegelenud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Eesti eruohvitserid ja
Eesti Eruohvitseride kogu

Kanadas, keda toetab Kristiine
Linnaosa Valitsus ja Tallinna
Linnavalitsus.
Tondipoiste projekti edasise
arenguna aga edastas Tallinna
Linnavolikogu 21. juunil 2007
linnavalitsusele Keskerakonna
fraktsiooni otsuse eelnõu nr
259, mille jõustumise korral
moodustaks Tallinna Linnavalitsus ausamba taastamise võimalusi välja selgitava komisjoni. See eelnõu sai 2007-0808 Linnavalitsuse istungi protokolliga nr 38 toetuse.
Teatavasti püstitati Tondipoiste ausammas Sõjaväe
Ühendatud
Õppeasutuste
5-ndal aastapäeval. Nüüd aga
on lootus, et ausammas õnnestub taastada ja avada esmapüstitamise kaheksakümnendaks aastapäevaks  2008-0916.
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Hooldusteenindusettevõte
Krausberg Eesti OÜ
võtab tööle koristajaid
osalise või täistööajaga.
Palk korralik. Info: 6662 441
www.krausberg.ee

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma SAAR POLL
otsib TALLINNA piirkonda KÜSITLEJAID. Sobib
hästi põhitöö kõrvalt tegemiseks, palk tükitöö
alusel. Huvi korral palun ühendust võtta telefonidel 6311304, 6460485 või e-posti
aadressil infosaar@saarpoll.ee

Müüa sõelutud MULDA
ja täitepinnast.

PAKUME TÖÖD

Koos transpordiga ja ilma,
Tallinnas ja Harjumaal.

Pakkuda tööd majahoidjatele ja
koristajatele,
info telefonil 5271505

Info ja tellimine telefonil

1688
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Eesti suurim ja professionaalseim telemarketingi ettevõte Eestis
Müügimeistrite AS vajab
kiiresti täiendavalt telemarketingi töötajaid Tallinna Kristiine
kontorisse. Tööaeg päevases vahetuses 8.30-15.30 ja õhtu
ses 16.3021.00. Laupäev, pühapäev  vabad.
Töö sobib igas vanuses inimestele.
Täiendav info telefonil 53 320 941 (päeval),
telefonil 58 065 953 (õhtul).

Uus kogupere arstikeskus

Kristiine linnaosas, aadressil Mustamäe tee 5, avati
uus kogupere meditsiinikeskus «Goltsman Therapy», kus pakutakse erinevaid meditsiiniteenuseid.
Mustamäe tee 5 asuvasse erakliinikusse oodatakse nii
emasid, lapsi, ärimehi, sportlasi, eakaid patsiente,
erivajadustega inimesi kui kõiki teisi abivajajaid.
Goltsman Therapy pakub meditsiinilist abi, töötervishoiuteenuseid ja konsultatsiooni ning suunab
erinevate eriarstide vastuvõtule, rehabilitatsioonile,
ravimassaazhile, ravivõimlemisele, aparaadi- ja füsioteraapiale, kaasaegsele diagnostikale jne.
Kliinikus on kuus osakonda: perearstid, füsioteraapia
ja taastusravi, eriarstid, DENAS-teraapia rehabilitatsiooni ja töötervishoiu osakond.
Erakliinikus on võimalus kiiresti vormistada
järgmisi dokumente:
n tervisetõend n juhtimisõiguse tõend
n relvaloa saamiseks tõend
n laste- või spordiasutuste jaoks tõendid jne
Haigekassa poolt kindlustatud isikutele perearstiteenused on tasuta. Isikud, kes ei ole Haigekassa
poolt kindlustatud, peavad ise teenuste eest tasuma.
Registreeruda vastuvõtule saab tel 675 0067 või
55515800.
JOOGA ALGAJATELE KAALU
KORRIGEERIMISEKS
Kristiine Sotsiaalkeskuse saalis toimuvad
teisipäeval ja neljapäeval kell 19.30-21.00
joogatunnid.
Ühe korra osalustasu on 50 krooni.
Juhendab Vera Kikas. Info telefonil 56 472 457,
e-post kvera@hot.ee

Uus buss aitab Kristiine eakaid ja
puudega inimesi
Linnaosa asendas kümme
aastat kasutusel olnud sotsiaalbussi uue väikebussi
Peugeot Boxeriga.
Sotsiaalhoolekande osakond
kasutab bussi linnaosa eakate
ja puuetega inimeste teenindamise paremaks korraldamiseks, eelkõige neile koduteenuste osutamiseks.
Koduteenuseid saab aastas ligi
200 inimest. Hooldustöötajate
kasutuses on buss nii suurema
koguse toiduainete kodudesse
viimises kui ka sotsiaalmaja
elanike kaupadega varustamiseks. Samuti viiakse inimesed
bussiga sotsiaalmajja ja -keskusesse erinevatele teenustele:
saun, du, pesupesemine.
Kristiine sotsiaalhoolekande
osakonna juhataja Eerika Rahuoja on uue bussiga väga rahul. Vanas bussis olid ebaturvalised klappistmed, millel
liikumisraskustega inimesi ei
tohikski vedada, sõnab ametnik. Nüüd on buss uus, turvaline ja esteetiline.
Pr Rahuoja sõnul on sotsiaalhoolekande töötajate töös suur
osa seotud kliendi tervisega.
Kas on vaja kiiresti sõita arsti
juurde, hommikul vara silmaoperatsioonile või liikumisvõimetuks jäänud eakas viia
hooldusele  ikka on abiks see
buss.
Linnaosavalitsus korraldab ka
mitmeid üritusi ja siis pakutakse liikumisraskustega eakatele ja puuetega inimestele võimalust sinna bussiga sõita.
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Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande uus buss  turvaline ja esteetiline. Roolis on
autojuht Toomas Pallaste.
Foto: Ljubov Semjonova
Peale koduhoolduse klientide
on bussi kasutamise võimalus
oluline ka sotsiaalhoolekande
osakonna töötajatele. Kas liikumisvõimetu koduta inimese
transportimine varjupaika, erihooldust vajava kliendi saatmine hooldusele või ravile,
hooldamata lapse viimine turvakodusse  need sõidud tehakse kohe kui asi ei kannata
oodata. Samuti kasutavad sotsiaaltöötajad bussi kodude
külastamiseks ja koos kliendiga ametiasutustes käimiseks.
Enamasti on tegemist liikumispuudega inimestega, kes ei saa

Õunakese lasteaed  armas ja vajalik
võimalus erivajadustega lastele
23. augustil avanes Kristiine Sotsiaalkeskuse spetsialistidel ja linnaosa arendusspetsialistil võimalus tutvuda Tallinna Lasteaed
Õunakese tegemistega.
Kuuendat aastat tegutsev lasteaed pakub eripedagoogilist ja taastusravi sisaldavat lasteaiateenust eelkõige Tallinnas elavatele
erivajadustega lastele.
Väga oluline on, et kodu, õpetajad ja erispetsialistid moodustaksid
üheskoos last toetava meeskonna. Erispetsialistidena on abiks
taastusraviarst, logopeed-eripedagoog, psühholoog, nägemispuudega laste õpetaja, muusikaõpetaja, füsioterapeut, liikumisõpetaja ja sotsiaaltöötaja.
Iga lapse arendamine toimub individuaalse arengukava alusel, mis
sisaldab kommunikatsiooni, tunnetusprotsesse, liigutamist, eneseteenindust ja sotsiaalseid oskusi arendavaid tegevusi.
Õunakese 40 last õpivad nelja kuni 7-liikmelistes rühmades. Igale
neist on leitud armas nimi: olemas on nii Sidrun-, Martsipan-,
Tuvi-, Tali-, Roos-, Klaar-, Kuld- kui ka Sügis-õunake.
Ehitajate teel asuv heleroheline hubane majake ning eelkõige
naeratavad lapsed ning töötajad rõõmustasid külastajate silma ja
hinge. Seal tehakse tänuväärset tööd, olles südamega asja juures!
Koidu Saame
Kristiine Sotsiaalkeskuse sotsiaalpedagoog
6512 705, info@kristiinesk.ee
Teisipäeval, 30. oktoobril 2007 kell 11.00
korraldab Kristiine Linnaosa Valitsus
linnaasutuses Kristiine Sport, Forelli 12

TALLINNA SEENIORIDE
TERVISEPÄEVA

Tervisepäeva eesmärgiks on propageerida liikumist kui täisväärtusliku
elu olulist osa, füüsiliselt aktiveerida eakaid inimesi, et tõsta nende elukvaliteeti, pakkuda meelepärast ja tervislikku tegevust vaba aja sisustamiseks. Tervisepäevale on oodatud eakad inimesed, kes peavad lugu
spordist ja liikumisest.
Maret Truusalu, kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
645 7120; e-post: maret.truusalu@tallinnlv.ee

istuda sõiduautosse.
Veel oleme bussi kasutamist
võimaldanud linnaosas asuvale
Tallinna Laste Turvakeskusele
ja samuti Punasele Ristile.
Eerika Rahuoja kõneleb, et
kuna buss oli amortiseerunud,
kavandas
linnaosavalitsus
koostöös Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuametiga uue bussi
muretsemiseks käesoleva aasta
eelarve investeeringutes 500
tuhat krooni. Kevadel korraldati riigihange, mille võitis OÜ
Kommest Autokeskused.
Esialgselt kavandatud bussi
tarnimine viibis aga trans-

porditöötajate üldstreigi tõttu
ja nii pakkus OÜ Kommest
Autokeskused linnaosavalitsusele alternatiivina tootjatehase uut 13+1 kohalist bussi,
mis vastas Kristiine Linnaosa
Valitsuse poolt esitatud tingimustele. Bussi hind kujunes
aga ligi 100 tuhande krooni
võrra suuremaks ja nii otsustas
OÜ Kommest Autokeskused
linnaosa auto muretsemisel
toetada. Ka linnaosa esimene
auto muretseti nende toel.
Eerika Rahuoja tänab neid nii
linnaosavalitsuse kui ka linnaosa elanike nimel.

Transporditeenus puuetega inimestele
Transporditeenust osutatakse raske ja sügava puudega inimestele (alates
3. eluaastast), kes oma puude tõttu ei saa kasutada ühistransporti.
Teenus on inimestele tasuta ja seda on võimalik taotleda sõitudeks
· korduvale ravile ja taastusravile, abivahendikeskusesse, hooldekodusse
ning haridus- ja hoolekandeasutustesse, kus korraldatakse puuetega
inimeste õpetust, haridust ja päevahoidu (toimib ühisliinidena).
Teenuse taotlemiseks on Kristiine linnaosa puuetega laste vanematel ja
täiskasvanud puudega isikutel vajalik pöörduda linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.
Juhul, kui teenuse taotlejal ei ole (nt liikumisraskustest tingituna) võimalik
avaldust ise osakonda tuua, võib seda teha mõni tema lähedastest.
Avalduses on kindlasti vaja märkida järgmised andmed: asutuse nimi ja
aadress, kuhu soovitakse sõita; sõidu alguse ja lõpu aeg, sagedus, kontaktisik ja tema telefoninumber. Esmakordsel pöördumisel palume
kaasa võtta puuet tõendav dokument (arstliku ekspertiisikomisjoni otsus).
Lisaks ühekordsetele sõitudele on transporti võimalik tellida kindlaks
perioodiks ja ka terveks õppeaastaks. Siinkohal juhime tähelepanu sellele, et kui puudega lapse vanemal on veel esitamata taotlus 2007/2008.
õppeaastaks, siis tuleks sellega kiirustada, kuna tellimise järjekord on
kuni 2 nädalat.
Kui puudega laps käib tavakoolis või -lasteaias, siis on lapsevanemal
vajalik haridusasutusega eelnevalt kokku leppida, kuidas tagatakse seal
lapse turvaline vastuvõtt ja saatmine invatranspordile.
Lapsevanemad, kellel ei ole võimalik oma tööiseloomust tulenevalt isiklikult last invatranspordile saata ja vastu võtta, võivad MTÜ Inimeselt
inimesele kaudu taotleda isikliku abistaja teenust (kontaktisik Jane Põdra,
tel 677 3495).
Transpoditeenust osutav firma Termak palub lastevanematel enne sõitu
kontrollida, kas lapse käru või ratastooli rihmad ning pidurid on korras.
Sotsiaalhoolekande osakond võtab puuetega inimeste transporditeenuse avaldusi vastu Tulika tn 33b, I korrus, kab. 102
E
9.00 - 13.00 ja 14.00 - 18.00
N
9.00 - 13-00 ja 14.00 - 17.00
Täiendavat teavet saab telefonil 645 7146.
Helina Õisman, sotsialhoolekande osakonna vanemspetsialist
Kristiine Linnaosa Valitsus, helina.oisman@tallinnlv.ee

ARMAS VÄIKELAPSE EMA!
Septembris alustab tööd noorte emade tugigrupp!
Ootame Sind oma gruppi, kui elad Kristiine linnaosas, Sul on väikelaps(ed)
või oled lapseootel. Samuti siis, kui tunned end üksikuna või soovid jagada oma kogemusi lapse kasvatamisest.
Tugigrupi töö sisaldab individuaalseid vestlusi ja grupitööd, mis toimuvad
n psühholoogi ja sotsiaaltöötaja juhendamisel
n eesti ja vene keeles
n septembrist detsembrini 2007. aastal
Tugigrupis osalemine on TASUTA tänu Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
toetusele.
Kindlasti käsitleme järgmisi teemasid:
n pereliikmete vajadused ja eesmärgid n lapse areng n kasvatusstiilid
n pere kui süsteem n perevägivald n lapse sünd ja ema tervis
n paarisuhete areng, kriisid ja nendega toimetulek n suhted lastega läbi
elukaare
Ja püüame koos leida vastuseid Sinu jaoks olulistele küsimustele.
Kui soovid osaleda, siis küsi infot ja registreeru telefonil 651 2705
(tööpäevadel kella 12-st 17-ni). Ootame Sind!

PERERISTSÕNA

Teisipäeviti päevaka huvitegevus: lugemine ja ristõnad
Vastus: koht, kuhu on tore koos perega sügisel minna.

KOOSTAB
Kristiine
Sotsiaalkeskuse
laste päevaka lehetiim
tiim.paevakas@mail.ee

PÕNEVAD TEADUSUUDISED
Kolmapäeviti päevaka huvitegevus: teaduse ja looduse uurimine
Kuidas tervislikult toituda?
Toitumispõhimõtted: mitmekülgsus, õiged kogused, väherasvased
toiduained, vähem maiustusi ja
karastusjooke, tervislikud toiduvalmistamise viisid, rohkem köögija puuvilju, piimatooteid, kala ja
linnuliha.
Loe lisaks terviseportaalist:
http://www.inimene.ee
Ahvilapsed aitavad üksteist!
Kui tavaliselt lähevad
loomad teistele appi
lootes vastuteeneid, siis
on simpansitega teised

lood. Nimelt tõestasid Saksa teadlased, et inimestega suhteliselt
sarnased ahvlased teevad heategusid lihtsalt oma vabast tahtest.
Näiteks abistasid katsealused teisi
toidu ja vajalike esemete kättesaamisel. Loe lisaks:
www.sciencenewsforkids.org
USA mesilased kaovad jäljetult!
Ameerika putukauurijad on mures,
kuna võrreldes eelmise aastaga
on keskeltläbi 30% mesilastest
kadunud. Probleem on tõsine. Kui
mesilasi on vähe, siis ei jõua nad
taimi tolmeldada ning seetõttu ei
arene piisavas koguses erinevaid
vilju (õunu, marju jne). Uurijad
kahtlustavad, et mesilindude massiline hukkumine on põhjustatud

tõsistest haigustest ja elukeskkonna saastatusest. Loe lisaks:
www.sciencenewsforkids.org
NALJAKOTIMÄNG
Neljapäeval päevaka huvitegevus:
mängud
Kellele?
Perele või suuremale seltkonnale
arendavaks ajaveetmiseks. Mäng
on lihtne ja põnevust pakkuv igas
eas inimestele.
Mida läheb vaja?
Igale osalejale kotike, igasse kotti
võrdne arv pisikesi ohutuid esemeid.
Punktimärkijale paber ja
pliiats.

1. Isa ja ....
2. Puravik on ...
3. Linnuke, kes tuleb külmade saabudes Sinu akna
taha pekitükikest
ostima on ...
4. Sõna "väike" vastandsõna
on ...
5. Kaunis sügislill
6. Nina all asub ...
7. Kollane veniv looduslik
magusaine on ...
8. Mina olin ...., Mari oli
tessa ja Mati oli kossa
9. ... ja naa
10. Laste kõige suurem
sõber oli .... (ema ja isa
teavad kindlasti!)
11. Valge asi, mida on talvel
palju on ...
12. Inimesed, kes mul
kodus on, moodustavad
koos minu ...

Kuidas mängida?
Üks osalejatest jääb punktide
märkijaks. Iga mängija valib
endale ühe kotikese. Keegi sisse
piiluda ei tohi!
Seejärel kombitakse ükshaaval
oma kotikeses ühte eset ning vastatakse järjekorras punktilugejale,
mis esemega on arvatavasti
tegemist. Pärast oletuse väljapakkumist võetakse ese välja
ning õige äraarvamine tähendab
punkti saamist. Väljavõetud eset
kotti tagasi ei panda. Mäng
kestab, kuni kõikidel on kotid tühjad ja meel rõõmus!
Muidugi võib mängida ainult lõbu
pärast või kompimismeele arendamise nimel  siis ärge punkte
lugege!

VARIA
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Linnapea: turvakeskuse töötajate palgad
peavad tõusma
Linnapea Edgar Savisaar koos abilinnapea Merike Martinsoniga tutvus uue kooliaasta eel Tallinna Laste Turvakeskuse
Nõmme tee ja Lilleküla keskustega ning avaldas tunnustust
sealsetele töötajatele.
Turvakeskuses on loodud head tingimused hättasattunud ja elu
hammasrataste vahele jäänud laste päästmiseks ja nende normaalsesse ellu tagasitoomiseks. Palun abilinnapea Merike
Martinsonil vaadata üle võimalused, et keskuse töötajate palgad
tõuseksid vähemalt linna keskmisele tasemele, märkis linnapea.
Märkasin, et keskuses valitseb Erki Korpi juhtimisel asjalik ning
soe ja perekeskne tööõhkkond, kuid ainult sellest jääb heade töötajate motiveerimiseks väheseks. Probleemsete, sageli narkosõltuvuses lastega ööpäev läbi toimetulemiseks on kindlasti tarvis
muuta sealsed töökohad atraktiivseks ka vastava haridusega
noortele meestele, lausus linnapea.
Linnapea koos abilinnapeaga külastasid Nõmme tee keskust ning
selle kõrvale rajatavat juurdeehitist, mille avamine on esialgsete
plaanide kohaselt planeeritud 1. novembriks. Täiendav 20-kohaline hoone on mõeldud just sõltuvusprobleemidega lastele. Uus
keskus paikneb samal krundil Nõmme tee 99 ning valmib kahes
osas: 10-kohaline tüdrukute osakond 1. novembriks ning 10-kohaline poiste osakond 2008. aasta sügiseks.
Kahjuks on sõltuvusprobleemid ja uimastite tarbimine viimastel
aastatel noorte seas sagenenud ning selle ravi on keeruline ja pikk
protsess. Kindlasti on hoopis efektiivsem tegeleda ennetustööga
ning selleks koostab linn ka järgmise viie aasta ennetuskava,
sõnas abilinnapea Merike Martinson.

Linnapea koos abilinnapeaga külastasid Nõmme tee keskust
ning selle kõrvale rajatavat juurdeehitist, mille avamine on
esialgsete plaanide kohaselt planeeritud 1. novembriks. Pildil
külalised koos direktori Erki Korpiga.
Ühiselt külastati ka Lilleküla keskust aadressil Mooni tn 1/Paldiski mnt 51. Lillekülas andis keskuse tööst ülevaate turvakeskuse
juhataja asetäitja Tiiu Peterson, kes on seal majas töötanud 14 aastat ehk keskuse algusest peale. Sellest keskusest on saanud abi
umbes 2200 last vanuses 318 eluaastat. Turvakodusse sattumise
põhjused on erinevad: kodune perevägivald, hoolimatus, vanemate alkoholism, koolikohustuse mittetäitmine, samuti vanemate
terviseprobleemid jms. (KL)

67. aasta jooksul
Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolil
5 erinevat nime
Aastapäeva üritused algavad Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolis 16. oktoobril kell 10.00 kui avatakse
pidulikult kõrgkooli ajalugu puudutav näitus. 16.
oktoobril ootame oma majja kõiki, kes on praegu
või on kunagi olnud seotud Tallinna Tervishoiu
Kõrgkooliga.
Juba alates 1800. aastast on Tallinnas lühemate
perioodide jooksul tegutsenud mitmed tervishoiukoolid. Järjepidev tervishoiualade koolitus sai alguse 1940. aastal kui avati Õdede Kool.
Järgmisel aastal liideti sellega velskrite kool ja
õppeasutus hakkas kandma Tallinna Meditsiinilise keskkooli nime. Teise Maailmasõja ajal
evakueeriti kool Tambovisse ja uuesti alustati
tegevust Tallinnas 1944. a novembris, Pärnu mnt
104 hoones. 1. aprillil 1945. aastal nimetati kool
ümber Tallinna Vabariiklikuks Meditsiiniliseks
Keskkooliks. Õpitavaid erialasid oli koolis viis:
velsker, velsker-ämmaemand, proviisori abi,
hambatehnik ja meditsiiniõde.
1964. aastal nimetati kool Tallinna Meditsiinikooliks. Kuni 1977. aastani, mil valmis praegune
koolihoone Kännu tänaval, toimus õppetöö mitmete teiste koolide, apteekide, keskhaigla ja hambaproteesitöökoja ruumides. Viimane nimemuutus kooli senises ajaloos toimus 2005. aasta sügisel kui koolist sai Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
Kokku on koolis erinevatel aegadel koolitatud
neljatesitkümne eriala spetsialiste. Hetkel koolitatakse rakenduskõrghariduse tasemel farmatseute, hambatehnikuid, optometriste, tegevusterapeute, õdesid, ämmaemandaid ja sellest sügisest alates uue erialana terviseedendajaid.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis saavad hooldusõed kusehariduse keskhariduse baasil.
16. oktoobril, kõrgkooli 67. aastapäeval ootame
külla kõiki kooli praegusi ja endisi üliõpilasi/õpilasi ning töötajaid. Aastapäeva üritused algavad
juba hommikul kell 10.00 Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolis ja lõppevad aastapaeva peoga klubis
Bonnie & Clyde.
TTK 67. aastapäeva ürituste ajakava
Tallinnas Kännu 67
10.00 Ajaloonäituse avamine
Ruum 115
11.00 Uute õppematerjalide presentatsioon
Raamatukogu
12.00 Kõrgkooli Nõukogu avatud istung
Ruum 116
15.00 Ettekanne ja tänukirjade üleandmine
Aula
19.00 Aastapäeva pidu

28. september 2007

ÜRITUSED OKTOOBRIS
1. Sügiskontsert
N: 04. okt
Tallinna Muusikakooli õpilased
Ansambel MÄNGULUST - juh. Ants Tikk
2. Terviseloeng
E: 08. okt
dots. Raul Mardi
3. Jututuba
T: 09. okt
Olga Kenk
4. Vaegkuuljate infotund
T: 09. okt
Uno Taimla
5. Vabadusvõitlejate koosolek
N: 11. okt
Mati Ruus
6. Pealelõuna luule ja muusikaga
T: 16. okt
Kirjandusringi liikmed
Musitseerivad Tallinna Muusikakooli õpilased
7. Piiblitund
K: 17. okt
Pastor Helari Puu
8. Tulge tantsima! Tantsime end terveks!
R: 19. okt
Ann Alas
9. Maalinäituse avamine
T: 23. okt
kunstnik Rein Mägar
10. Laulge kaasa! Laulame armsaid vanu laule! K: 24 okt
Eda Neider
11. Skautide koosolek
N: 25. okt
Ingrid Junissev
12. Klubi RISTIK ristsõnahuvilistele
E: 29. okt
Juta Ukleika
13. Tervisepäev
T: 30. okt
Kristiine Spordis Forelli 12
14. Kristiine eakate juubilaride õnnitlemine
K: 31. okt
Õnnesoovid Kristiine linnaosa vanemalt Mihhail Korbilt
AVATUD

E 9-18 T-N 9-17

R 9-16

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

Sõpruse pst 5 (hoovi poolt)

Leigarid kutsuvad tantsima ja laulma
Kaspar Kaur
Folklooriselts Leigarid avab oma hooaja
uute liikmete vastuvõtmisega - kõik rahvatantsu ja -muusikahuvilised on
oodatud 3. oktoobril kell 19 Tallinna
Saksa Gümnaasiumisse (Sütiste tee 20).
Leigarite seltsis tegutsevad nii täiskasvanute kui ka lasterühmad, lauljad ja
pillirühm. Seltsi kuulub kokku ligi 200
liiget. Treeningud toimuvad peamiselt
Tallinna Saksa Gümnaasiumis, mis on
eriti mugav Mustamäe ja Kristiine linnaosa elanike jaoks, aga ka nõmmekatele.
Leigarite põhitegevus on folkloorse tantsu õppimine ja esitamine Eesti
Vabaõhumuuseumis, aga ka festivalidel. Lahutamatult kuuluvad ansambli ellu
folkloori lavaletoomise katsed ja osalemine tantsupidudel.
Tänavuse kevadise ja suvehooaja tippsündmused olid osavõtt folkloorifestivalist
Türkmenistanis ja Saksamaal, samuti kaasalöömine noorte tantsupeol ja
kunstilise juhi Kalev Järvela Eestimaa elu parodeeriva etenduse Kui siit pilve
piirilt... lavaletoomine.
Vastavalt pikaajalisele traditsioonile veedeti mõistagi kõik suvised laupäeva- ja
pühapäevahommikud vabaõhumuuseumis turistidele ja kohalikele rahvakunsti
austajatele tantsu ja muusikat pakkudes.
Leigarid tegutsevad alates 1969. aastast.
Lisainfot Leigarite tegemiste kohta saab internetist www.leigarid.ee (seal on üleval ka uue hooaja treeninguplaan), e-posti aadressil leigarid@leigarid.ee ja tel
5645 9354 (kunstilise juhi assistent Sille Kapper).

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUSE VASTUVÕTUAJAD
Linnaosa vanem  Mihhail Korb
Tel 645 7100
Vastuvõtt:
E 16.0018.00 (eelregistreerimisega)
Linnaosa vanema asetäitja  Aleksander Raide
Vastuvõtt:
E 15.0018.00,
N 9.0012.00
Haldussekretär  Vello Saluste
Vastuvõtt:
E 15.0018.00
Õigusnõunik  Ilo-Hanna Hõrrak
Vastuvõtt:
E 15.0018.00,
N 9.0012.00
Avalike suhete nõunik  Ljubov Semjonova
Vastuvõtt:
E 16.0018.00
Nõunik  Margus Trees
Tel 645 7105
Rahvastikuregistri sektor
Vastuvõtt:
E 8.1518.00
T, K ja N 8.1517.00
R 8.1516.00
Pearegistripidaja  Külliki Valma
Tel 645 7127
Vastuvõtt:
E 15.0018.00,
N 10.0012.00
Vanemregistripidaja  Krista Veber Tel 645 7128

Infosaal Sõstra tn 4a
Infospetsialist  Merle Kaselo
Infospetsialist  Vivian Alt

Tel 657 7058
Tel 657 7058

Linnamajanduse osakond
Vastuvõtt:
E 15.00  18.00, N 9.00  12.00
Juhtivspetsialist  Toomas Häidkind
Tel 645 7121
Juhtivspetsialist  Anu Sügis
Tel 645 7118
Maakorraldaja  Taimi Kaup
Tel 645 7115
Arendusspetsialist  Kersti Otteson Tel 645 7134
Peaspetsialist  Marje Rohtla
Tel 645 7119
Tegevusvaldkond: rendipindade küsimused
Ettevõtluse vanemspetsialist  Inna Saarts
Tel 645 7126
Tegevusvaldkond: majandustegevuse register
Vanemspetsialist  Merike Melesk Tel 645 7129
Tegevusvaldkond: elamispinna küsimused
Vaba aja sektor
Vastuvõtt:
E 15.00  18.00, N 9.00  12.00
Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist 
Maret Truusalu
Tel 645 7120

Noorsootöö peaspetsialist  Kristel Tamm
Tel 645 7122
Alaealiste komisjoni sekretär  Oliver Liidemann
Tel 645 7116
Sotsiaalhoolekande osakond
Osakonnajuhataja  Eerika Rahuoja Tel 645 7141
Vastuvõtt:
E 14.0018.00, N 9.0012.00
Juhataja asetäitja  Rita Uustal
Tel 645 7142
Vastuvõtt:
E 9.0012.00, N 14.0017.00
Lastekaitse talitus
Vastuvõtt:
E 9.0013.00; 14.0018.00
N 9.0013.00; 14.0017.00
Sotsiaalteenuste talitus
Vastuvõtt:
E 9.0013.00; 14.0018.00
N 9.0013.00; 14.0017.00
Sotsiaaltoetuste talitus
Vastuvõtt:
E 9.0013.00; 14.0018.00
T, N 9.0013.00; 14.0017.00
R 9.0012.00

