Kristiine linnaosa ajaleht

Uudised
Kõnniteedele ei tohi soola puistata!

Tallinna haldusterritooriumil on kõnniteedel lume ja libeduse
tõrjumisel keelatud tuhk ja kloriidid, kasutada tuleb 2-6 millimeetrise läbimõõduga teradega graniit- või paesõelmeid.
Heakorraeeskiri näeb ette, et kõnniteed peavad olema koristatud kella 7 hommikul ja libedusetõrjet peab tegema vastavalt
vajadusele. Libedusetõrje kõnniteedel peab tagama ka tühja või
mitte kasutuses oleva ehitise või krundi omanik.
Tallinna Kommunaalamet tuletab meelde, et kõnniteede puhastamise eest vastutab teega piirneva maja või kinnistu omanik ja
libedusetõrjet peab tegema mitte ainult hommikuti, vaid vastavalt vajadusele. Samuti on keelatud kuhjata lund ja jääd
sõidu-, trammi- ning kõnniteedele.

NB! Kristiine ühistutele!
Tallinna linna heakorraeeskirja paremaks järgimiseks
ja libeduse vältimiseks kingib Kristiine Linnaosa
Valitsus sellel aastal ühistutele 100 kg graniitsõelmeid.
Loodame, et kasutate sõelmeid otstarbekalt ning
heaperemehelikult.
Graniitsõelmetele tuleb korteriühistutel ise järele tulla
Kristiine Linnaosa Valitsusse - Tulika tn 33b,
telefon 645 7119.
Sõelmed väljastatakse korteriühistutele nimekirja
alusel allkirja vastu kolmapäeviti kella 14.00-17.00.
Graniitsõelmeid jagatakse
5. detsembrist kuni 28. veebruarini 2008 a (KL)
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Järgmine leht ilmub 21. detsembril

Kristiines avati võitluskunstide
maja

Klubi Aitado
parim Judoka Martin Padar
(paremal)

Kommunaalamet sõlmis
tänavapuhastusfirmadega lepingud

Alates 16. novembrist 2007 kuni 31. augustini 2014 teostavad
Tallinna magistraalteedel, ühissõidukite peatustes ja tee ääres
asuvatel haljasaladel hooldust Tänavapuhastuse AS, AS Teho
ja OÜ Jaaksoni Linnahooldus.
Alates 2007. aasta 16. novembrist teostavad Kommunaalameti
tellimusel hooldustöid Lõuna ja Ida piirkonnas AS Teho,
Põhja ja Lääne piirkonnas OÜ Jaaksoni Linnahooldus ja
Kesklinna piirkonnas Tänavapuhastuse AS. Lepingud tänavapuhastusfirmadega on sõlmitud seitsmeks aastaks.
Ida puhastuspiirkond hõlmab Pirita linnaosa ja Lasnamäed.
Põhja puhastuspiirkonda kuulub Põhja-Tallinna linnaosa ja
Kakumäe. Lääne puhastuspiirkonda jäävad Mustamäe,
Haabersti (v.a. Kakumäe) ja Kristiine linnaosa tänavad,
Lõuna puhastuspiirkond hõlmab Nõmme linnaosa ja eraldi
puhastuspiirkond on Kesklinna linnaosa. (KL)

Austatud lugejad!
Pärast meie ajalehe eelmise numbri ilmumist saabus toimetusse üksjagu kaebusi, milles Kristiine linnaosa elanikud kurtsid, et nende postkasti lehte ei toodud. Linnaosavalitsus
palub väga kõiki, kelle postkasti leht ei jõua, teatada sellest
meile, et saaksime kaebused edasi anda oma partneritele,
kes peavad lehti laiali kandma. Kord peab majja saama!
Eelmise lehenumbri tiraa oli just nii suur, et leht oleks
pidanud jõudma igasse meie linnaosa postkasti.
Kaebused võib saata aadressil Kristiine Linnaosa Valitsus, Tulika 33b, 10615 Tallinn või meili teel aadressil
ljubov.semjonova@tallinnlv.ee või teatada
telefonil 645 7117. (KL)
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uudised
Lk 3

Judoklubi Aitado asub Kristiine võistluskunstide majas. Kes neist on tulevane olümpiavõitja?
Foto: Ljubov Semjonova
Tondi sõjaväelinnaku võimla seisis tühjana palju aastaid.
Kristiine Linnaosa Valitsus andis hoone judoklubile Aitado.
Judoklubi alustas oma tegevust 1972. aastal ning tegutses
mitmes erinevas kohas. Selle aasta oktoobris kolis Aitado
renoveeritud spordihoonesse.
Eesti vanima judoklubi juhatuse esimehe Jaan Lutsari
sõnul oli klubi ammu huvitatud
ühe katuse alla kolimisest.
Nüüd lõpuks on eesmärk saavutatud.
Klubi on Tondi võimla renoveerimise hinnaks rehkendanud 10 miljonit krooni.
Kristiine linnaosale kuuluvad
endisest sõjaväelinnakust tiigiga park ja staadion. 1999.
aastal koostasid arhitektuuribüroo EA Reng arhitektid
Martin Aunin, Martin Melioranski ja Indrek Saarepera ala
detailplaneeringu. Lahendus
jaotab kasarmuala äri-, kultuuri-, spordi- ja elupiirkonnaks. Piirkonnas on säilinud

Kristiine
turvapäev
Lk 4

1902.-1907. aastast pärit kolm
punast kasarmut, klubihoone,
tallihoone, sauna- ja vahtkonnahoone ning üks hoovimaja.
Meie hulgast lahkunud Aitado
presidendi Andres Lutsari sõnul judo - see on kultuuri ja
filosoofilise elu mõtestatus.
Klubi treenerid (Jaan Lutsar,
Raul Malsub, Krister Parbo ja
Veiko Anvelt) järgivad geniaalse jaapani pedagoogi, filosoofi, judo looja Jigoro Kano
süsteemi (KodokanJudo). See
kujutab sisuliselt kasvatussüsteemi, intellektuaalset, moraalset ja füüsilist haridust, ütles
Lutsar. Täiustades harjutamise teel oma keha, mõtet ja
vaimu, saab noor inimene elu-

võitluseks vajalikud omadused. Judoharidusse kuulub ka
elus hädavajalik enesekaitse,
mis on paljuski aluseks aktiivse ühiskonnakorra kaitsja kujunemisele.
2007. aastal toetas Tallinna
linn Kristiine võitluskunstide
maja tegevust 200 000 krooniga. (KL)
Judoklubi Aitado
Klubi alustas oma tegevust
1972. aastal klubi AITA nime
all. Siis alustati esimeste
judorühmade loomisega ja
klubi eestvedajaks oli Andres
Lutsar, kelle käe alt on oma
judotee alguse saanud ka meie
kahekordne olümpiapronks
Indrek Pertelson. Tänaseks
harjutab klubis üle 400 judoka,
kellest paljud kuuluvad Eesti
koondisesse kõikides vanuseklassides, alustades C-klassist
ja lõpetades täiskasvanutega.

Sotsiaalkeskuse
uudised
Lk 7

Hetkel on klubi parimaks
judokaks 29-aastane Martin
Padar, kellel on juunioride
vanuseklassist ette näidata
Maailmameistrivõistluste
pronksmedal ning täiskasvanutest 2002. a Euroopa Meistrivõistluste hõbemedal kehakaalus 100 kg. 2003. a siirdus
Padar aga raskekaalu ning
saavutas Euroopa Meistrivõistlustel 5 koha ning 2004. ja
2005.aastal lisandusid medalikollektsiooni 2 pronksmedalit
Euroopa
Absoluutkaalu
Meistrivõistlustelt. Aitado on
2002., 2003. ja 2004. a noorte
Klubide karikavõitja ning
2001. a. Eesti juunioride
meistrivõistluste meeskondlik
kuld ja 2002. a. Klubide
karikavõitja.
Allikas: www.aitado.ee
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Linnaosavanema veerg

S

ellel esmaspäeval toimus Tallinna
Visioonikonverents, kus praegused
ja varasemad linna juhtimisega
tegelenud inimesed rääkisid pealinna
arengu ja mõjupiirkondade teemadele.
Mitme esineja poolt öeldi välja esmapilgul
raskesti teostatavaid mõtteid: inglise keel
teise suhtluskeelena, kasiinode ühte
kohta viimine, jne. Üritusel räägiti pigem
tuleviku arengutest kui viimasel kahel
aastal toimunust. Kuid plaane tehes ei maksa ära unustada ka
siiani saavutatud asju. 15. novembril möödus 2 aastat päevast kui
esmakordselt võttis pealinna asjade juhtimise enda kätesse ainult
üks erakond ja 41,1 protsendi valimas käinud tallinlaste toetuse
saanud Keskerakond moodustas linnavalitsuse. Selle aja jooksul
on toimunud vahetumisi abilinnapeade ja linnaosa vanemate hulgas, kuid muutunud ei ole peamine - linna stabiilne areng.
Sedavõrd suur toetus kohustab järjepidevalt toimuvaks tööks ega
lase eksida hetkepoliitika tegemisse. Kuid vaadakem üle, mis on
viimastel aastatel näiteks Kristiines toimunud.
Linnamajanduse valdkonnas.
Löwenruh pargis on lõpule jõudnud taastamistööd ja eesmärgiks
on teha park inimeste tõmbekeskuseks läbi suviste kontsertite ja
erinevate vabaõhuürituste.
Tallinna Linnavalitsus suutis veefirmaga AS Tallinna Vesi leppida
kokku, et vastavalt Euroopa Liidu direktiivile kaetakse Tallinna linn
2011. aastaks täielikult kanalisatsiooni trassidega, mis rõõmustab
kindlasti individuaalelamute omanikke.
Viimastel aastatel on teede valdkonnas tegeletud rohkem
teeaukude parandamise kui uute teede ehitamisega. Viimane
suurem teeremont toimus Tondi tänaval, kuid käesoleval aastal
alustatud Nõmme tee rekonstrueerimine on vähemalt sama
töömahukas. Rekonstrueerimise käigus on välja vahetatud ja
uuendatud kommunikatsioonitrassid, mis lubab tulevikus jätkata
kõrvaltänavate rekonstrueerimist. Lisaks võib veel sellest aastast
nimetada Laki ja Mooni tänava remonti.
Projektiga "Hoovid korda" muudatakse koostöös korteriühistutega
linnaosa kodusemaks ja ilusamaks. 2006. aastal heakorrastati 11
objekti ja 2007. aastal juba 28 objekti. Rajati parklad, ehitati piirdeaedu ja kõnniteid, korrastati laste mänguväljakuid ja haljasalasid. Korteriühistute paremaks kaasamiseks linnaosa tegemistesse tegutseb korteriühistute ümarlaud.
Eelmisel aastal rajati uued mänguväljakud kõigis linnaosa
11 lasteaias ja 2007. aastal ehitati veel 2 uut mänguväljakut lisaks.
Üldkasutatavatest mänguväljakutest renoveeriti Räägu pargis asuv,
mis on mõeldud vanemaealistele lastele.
Hariduse ja kultuuri valdkonnas.
Kristiine Gümnaasium on üks kümnest koolist, mis osaleb Tallinna
Linnavalitsuse algatatud koolide renoveerimise projektis.
Järgmiseks suveks saavad kooliõpilased kapitaalremonditud
koolimaja ja täielikult renoveeritud staadioni. Jätkuvad remonditööd lasteaedades ja 2007. aastal tehti linna poolt selleks
investeeringuid üle 150 miljoni krooni.
Alustatud on vabaaja- ja kultuurikeskuse ehitamise detailplaneeringuga aadressile Mustamäe tee 20.
Endistes Tondi kasarmute hoonetes tegutseva Audentese ülikooli
juures avati Tondi ajalootuba, mis tutvustab piirkonna ja linnaosa
ajalugu. Lähedusse on kavas uuesti püstitada tondipoiste ausammas, mis on saanud heakskiidu ka volikogus. Üldiselt ongi kahe
viimase aasta märgatavaim areng toimunud Tondi piirkonnas.
Noorsootöö- ja spordi valdkonnas.
Suurimaks ees ootavaks tööks on juba alustatud Järve raudteejaama ümberehitus avatud noortekeskuseks.
Eelmisest aastast tegutseb linnaosas Andres Operi jalgpallikool.
Samal aastal ehitati Kotka tänavale jalgpalli mängimiseks sobiv
spordihall, mis teeb selle spordiala poolest Kristiine üheks
Tallinna parimaks linnaosaks.
Sellest sügisest toimuvad Tondi võitluskunstide majas erinevate
võitluskunstide treeningud ja Aitado klubis leiavad tegevust alates
väikestest koolilastest kuni täiskasvanud sportlasteni.
Sotsiaalvaldkonnas:
Algatatud projekt sotsiaalkeskuse laiendamiseks Järve asumisse.
Kristiine Sotsiaalkeskuse hea töö tulemusel on sotsiaalteenuste
võrgustik järjepidevalt paranenud.
Elamumajandus:
Sõpruse 5 asuvat munitsipaalmaja on jätkuvalt rekonstrueeritud.
Elamuehituse projektiga "5000 korterit Tallinna linnale," peaks
lahenema sundüürnike eluaseme probleem ja paranema munitsipaalpinna kättesaadavus vähem kindlustatud inimestele.
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Kristiine Linnaosa Valitsus ei ole nõus kohtu
otsusega lubada Kristiine Prismal viinamüüki jätkata

Tallinna halduskohus tühistas 12. novembril Kristiine Linnaosa
Valitsuse korralduse Kristiine Prismas alkoholi jaemüügi keelamise kohta.
Halduskohus leidis, et Kristiine
Linnaosa Valitsuse korraldus
Kristiine Prismas alkoholi
jaemüügi keelamise kohta on
ebaproportsionaalne ehk ei
vasta rikkumise raskusele.
Samuti viis Linnaosavalitsus
haldusmenetluse läbi kiirustades ja puudulikult ning rikkus sealjuures uurimisprintsiipi
ja kaebaja ärakuulamise põhimõtet, märkis kohus.
Kohtu arvates puudus AS-il
Prisma Peremarket reaalne võimalus esitada haldusmenetluses sisulisi vastuväiteid süükspandud alkoholiseaduse sätete
rikkumise kohta, kuna talle ei
avaldatud materjale, mille
alusel tema rikkumine tuvastati.
Linnaosavalitsus on Kristiine
Prismale alkoholimüügikeelu
seadmisel lähtunud üksnes
Põhja prefektuuri 10. septembri vastavast esildisest. Samas
on haldusmenetlus ja väärteomenetlus õiguslikult erinevad
menetlused, mille käigus kogutavatele tõenditele võidakse
vastavalt menetluse erinevusele ja eesmärgile anda ka erinev
hinnang, nentis halduskohus.
Linnaosavalitsusel on võimalik

vaidlustada halduskohtu otsus
30 päeva jooksul Tallinna
ringkonnakohtus.
Kristiine linnaosa vanema
Mihhail Korbi sõnul ei jaga ta
kohtu arvamust, justkui oleks
alkoholimüügi õiguse äravõtmine kahel korral alaealistele
alkoholi müünud poe suhtes
ülekohtune. «Tallinna halduskohtu otsuse kohaselt karistas
Kristiine Linnaosa Valitsus
alaealistele õlut müünud Kristiine Prismat liiga karmilt. See
pole meie arvates üldse mitte
range, noorte alkoholitarvitamine on väga tõsine probleem,» lisas Korb.
Tallinlased toetavad alkoholimüügiloa äravõtmist
Samas Tallinna Linnavalitsuse
poolt tellitud ja 503 tallinlast
oktoobris hõlmanud uuringu
andmetel toetab 69 protsenti
tallinlastest kahel korral alaealisele alkoholimüügiga vahele jäänud kaupluselt alkoholimüügiloa äravõtmist. Sammu
ei toeta 28% ning seisukohta ei
oma 3% küsitletutest.
Abilinnapea Jaanus Mutli
sõnul kinnitas antud uuring

tõsiasja, et linlased pooldavad
linnavalitsuse alkoholimüügipoliitikat. Kui enne oli tunda,
siis nüüd on teada, et suur enamus linnarahvast on koondunud meie selja taha antud
küsimuses ja toetavad linnavalitsuse otsustavat tegevust
võitluses meie laste tervise
nimel. See on väga tähtis ja julgustav, et me teeme linlastele
olulisi asju, tõdes Mutli.
Abilinnapea sõnul on õhtune
alkoholimüügipiirang toonud
kaasa noorte impulssostude
vähenemise ja samas pole tekkinud viinaturismi lähivaldadesse. Samas leiab abilinnapea, et veelgi rangemate piirangute kehtestamisega hetkel ei
oleks mõtet kiirustada. Töö

antud valdkonnas jätkub. On
näha, et linlased on alkoholi
müügipiiranguga ära harjunud
ja asja positiivsest mõttest aru
saanud, lisas Mutli.
Linnaosavalitsus kaebab
edasi
Kristiine Linnaosa Valitsus
otsustas edasi kaevata Tallinna
halduskohtu otsuse Prisma
alkoholimüügikeeld tühistada.
Kristiine Linnaosa Valitsus
jääb seisukohale, et haldusmenetlus oli läbi viidud õigesti.
Kristiine Prismale oli antud
võimalus selgitada oma seisukohta, esitada oma kommentaare ja olukorra hinnanguid.
(KL)

Tondipoiste ausamba saab ennistada

Tondi sõjakooli hoone ees
asunud 1924. aasta detsembrimässu mahasurumisel hukkunud kadettide mälestusmärgi saab ennistada selle
esialgsesse asukohta.

Tondipoiste
monumendi
taastamise ettevalmistamiseks
moodustatud komisjon jõudis
abilinnapea Taavi Aasa sõnul
seisukohale, et vaatamata muutunud linnaehituslikule situatsioonile ei ole tarvis ennistatavale monumendile uut asukohta leida.
Kõigi eelduste kohaselt jätab
tema ajaloolisele asupaigale
ennistatav monument ruumi ka
Tondi tänava neljarealiseks
laiendamise kava teostamiseks, ütles Aas. Asjatundjate
koostatud esialgsete kalkulatsioonide kohaselt läheb monumendi taastamine koos kõigi

eeltöödega ja ühes monumendi
ümbruse korrastamisega maksma umbes viis miljonit krooni.
Kristiine linnaosa valitsus tegi
monumendi taastamise võimalikkuse ja ligikaudse maksumuse väljaselgitamisel väga
põhjaliku töö, tunnustas Aas.
Kui mingisuguseid ettearvamatuid takistusi ei ilmne, saame juba paari kuu pärast komisjoni tööst linnavolikogule
ülevaate anda.
Linnavalitsus moodustas 1928.
aastal püstitatud ning 1941.
aastal hävitatud monumendi
taastamise võimaluste väljaselgitamiseks ajutise komisjoni.
Rahvasuus Tondipoiste ausambaks kutsutud mälestusmärk
püstitati neljale sõjakooli kadetile - Aleksander Tombergile,
August Udrasele, Arnold Allebrasele ja Aleksander Tederile, kes hukkusid 1924. aasta

1. detsembri riigipöördekatse
käigus. Amandus Adamsoni
loodud monument oli üks
võimsamaid mälestusmärke
Eestis. Samba vundamendi
läbimõõt oli 20 meetrit ja graniidist posti kõrgus üle kaheksa
meetri. Mälestusmärk kujutas
kadetti, kes hoiab põlvel oma
haavatud sõpra.
Tallinna Linnavolikogu edastas
21. juunil linnavalitsusele kaks
alternatiivset Tondi mälestusmärgi taastamise otsuse eelnõu
- ühe neist algatas Isamaaliidu
fraktsioon ja teise Keskerakonna fraktsioon.
Tondipoiste monumendi taastamise üks eestvedajaid on
Eesti Riigikaitse Akadeemia
Kaitsekolledi endine ülem
Jaak Haud. Sellega on järjepidevalt tegelnud Eesti eruohvitserid, keda toetab Kristiine linnaosa valitsus. (KL)

Kiiruse piirang Kristiines

Kristiine linnaosas muudeti Kotka tn, Tondi tn, Linnu tee ja
Nõmme tee vaheline ala 30 km/h piirkonnaks. Kihutajatele
ebameeldiv uudis, seevastu elanike nõudmised on täidetud.
Vastavad märgid on väljas. Töid teostas AS Signaal. (KL)
Seoses vajadusega ajaga kaasas käia
korraldab Keskerakonna Kristiine piirkonna juhatus

ARVUTIKURSUSED PENSIONÄRIDELE
Väljaandja: Kristiine Linnaosa
Valitsus
Aadress: Tulika 33b, 10615 Tallinn,
Tiraazh: 16 000
Kirjastaja: VEEBIMEES
ISSN 1736-5619

e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
Toimetaja Ljubov Semjonova
Telefon: 645 7117
http://www.tallinn.ee/est/g1075/
Järgmine leht ilmub 21. detsembril
Kojukande probleemidest teatada
kristiineleht@tallinnlv.ee

Kursused on algajatele tasuta

Huvitatutel registreeruda kuni 20. detsembrini
Tel. 53 427 277 (Maimu) või tel. 53 738 993 (Sigrid).
Palun teatada ka oma kontakttelefon.

Rästa põik 3 asuva Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli
kõnnitee rajamine annab lastele ja lastevanematele võimaluse tee ohutult jalgsi läbida.
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Audentes rajab Tondile tennisehalli
Selle aasta augusti lõpus algatas Tallinna Linnavalitsus Tondi
kasarmualale tennisehalli ja kõrgkooli ühiselamute rajamist
võimaldava detailplaneeringu koostamise.
Detailplaneeringu koostamise
algatamist taotles Audentes
Halduse OÜ, detailplaneeringu
eskiislahenduse koostas aktsiaselts EA Reng.
Tondi 55a, 55b ja Seebi 36
krunti hõlmavale 3,1 ha maaalale detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli rajada
sinna ühiselamud ja seitsme
väljakuga tennisehall koos
abiruumidega ning ühtlasi rekonstrueerida Tondi 55b krundil asuv arhitektuurimälestis 
Tondi sõjaväelinnaku endine
klubihoone.
Detailplaneeringus on ette nähtud ka pargiala ja tiigi rekonstrueerimise projekti koostamine ning kogu planeeritavale alale haljastuse raja-

mine.
Audentese spordikooli direktor
Marek Kaleta kinnitusel ei jää
ehitised vaid õpilaste kasutusse. Uus sisehall oleks koht,
kus kõik soovijad saaksid
viisakalt tennist mängida.
Peale Coral Clubi sellist suurt
halli ei olegi ja nagu meie
endagi kogemus näitab, on tennise mängimiseks järjekord
ukse taga.
Arhitektuuri- ja projekteerimisbüroo EA Reng arhitekt
Martin Aunini sõnul peab tulevane maja sobima ümbrusega.
See peab sobima ajalooliste
hoonete vahele, olema küllaltki
liigendatud ja ehitatud väärikatest materjalidest, selgitas ta tulevase kompleksi väljanägemist.

Audentese ülikool avas inimõiguste
keskuse

Ettevalmistustööd Tondi 55a, 55b ja Seebi 36 krundil
on alanud. Foto: Ljubov Semjonova

Erki Korp tunnistati parimaks
sotsiaalhoolekandeasutuse juhiks
Tallinna Laste Turvakeskuse
juhataja Erki Korp (paremal)
tunnistati parimaks sotsiaalhoolekande-asutuse juhiks.
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon korraldas 13. novembril
sotsiaaltöötajate päeva puhul
piduliku ürituse Jõhvi Kontserdimaja kammersaalis. Üritusel,
mis toimus taasiseseisvunud Eestis esimest korda, kuulutati välja
Aasta Sotsiaalhooldaja, Aasta
Sotsiaaltöötaja ja Aasta Hoolekandeasutuse Juhi tiitlite saajad.
Konkursile esitati tähtajaks
kokku 24 tiitlisaaja kandidaati.
Kuna 2 kandidaati olid konkursi korraldamisega seotud isikud, siis nende kandidatuur
taandati. Aasta Sotsiaalhooldaja tiitlile kandideeris 5 inimest;
Aasta Sotsiaaltöötaja tiitlile kandideeris 9 inimest ning Aasta
Hoolekandeasutuse Juhi tiitlile
kandideeris 8 inimest.

"Kindlasti on see tunnustus
Tallinna Laste Turvakeskuse
kui organisatsiooni tööle ning
meeskonnale, sest edu ja hea

Uudised

töö tulemuse tagab professionaalne meeskond," ütles aasta
hoolekandeasutuse juht Erki
Korp. "Hea on tõdeda, et see

töö, mida olen viimase 7 aasta
jooksul Tallinna Laste Turvakeskuse juhtimisel teinud, on
olnud edukas ning seda tööd on
märgatud," lisas Korp.
Tallinna Laste Turvakeskus on
Tallinna hoolekandeasutus, mis
pakub ajutist ööpäevast abi ja
kaitset hoolitsuseta või ohtu
sattunud lastele kuni nende elu
edasise korraldamiseni.
Turvakeskusel on kaks osakonda: Lilleküla osakond - 16kohaline varjupaik vanemliku
hoolitsuseta lastele ning Nõmme tee osakond - 30-kohaline
vanemliku hoolitsuseta sõltuvusprobleemidega laste keskus.
Lilleküla osakond on tegutsenud 14 aastat ning aidanud
selle aja jooksul ca 2200 last
ning Nõmme tee osakond on
olnud avatud 7 aastat ja andnud
abi ca 260 lapsele.

12. novembril avati
rahvusvahelise ülikooli Audentes juures tegutsev inimõiguste keskus, mis
seab eesmärgiks parandada ühiskonnas
arusaamist inimõigustest ning neid
kaitsta.
Keskuse ülesanne on jälgida ning analüüsida inimõiguste
olukorda ja kaitset Eestis, vajadusel sekkuda ühiskondlikesse
diskussioonidesse ning edendada inimõigusalast haridust ja
publikatsioonide avaldamist, ütles keskuse tegevjuht Marianne
Meiorg.
Keskuse avamisega algas inimõiguste nädal, mille raames
toimusid 12.-15. novembrini filmiõhtud ning 15. novembril
seminar seksuaalvähemustest Eestis.
Avamisel esinenud rahvastikuminister Urve Palo rõhutas
inimõiguste rolli meie käitumise reguleerimisel ning elukvaliteedi kujunemisel.
Inimõiguste deklaratsioon ei taga iseenesest automaatselt
inimõigusi, ütles minister. Kõik ühiskonnaliikmed kannavad
vastutust inimõiguste järgimise eest. Antud keskus aitab veelgi
paremini ja tõhusamalt kaitsta inimõigusi Eesti ühiskonnas.
(KL)

Mooni tänava tupik sai valmis

2006. aasta veebruaris pöördusid Kristiine linnaosa elanikud linnaosa valitsuse poole avaldusega, milles juhtisid
tähelepanu Mooni tänava sissesõidutee halvale seisukorrale. Tegemist oli hooldamata teelõiguga, mida vihma ja
lume sulamise ajal koguneva vee tõttu oli jalgsi raske läbida.
Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb andis linnaosa valitsuse
poolt lubaduse tegeleda probleemi lahendamisega. Lahendamiseks oli vaja läbida mitu erinevat etappi, sealhulgas projekteerimine, raha taotlemine, riigihange ja tööde teostamine.
Praeguseks hetkeks on kõik etapid edukalt läbitud ja positiivne
lõpptulemus saavutatud. Mooni tänava tupik sai valmis.
Alustatakse töödega Räägu põigis. KL

Meid on rohkem
Oktoobris registreeris Tallinna Perekonnaseisuamet 538
sündi, mis septembriga võrreldes on 90 sündi rohkem.

Isadepäeva tähistati saalijalgpalli turniiriga
9. novembril toimus Kristiine
Spordis järjekordne isadepäeva saalijalgpalli turniir,
mille võitis võistkond BREM.
Turniiril osalesid Kristiine linnaosa asutuste võistkonnad ja 2
külalisvõistkonda - kokku seitse võistkonda: AS Flora, Munitsipaalpolitsei, Põhja-Eesti

Päästekeskus, Tallinna Tööstushariduskeskus, OÜ Brem,
Balteco AS ja Kristiine Spordi
võistkond.
Turniir kestis üle nelja tunni.
Reeglite järgi oli mänguaeg 2 x
10 min. Väljakul oli korraga 4
+ 1 mängijat, igas võistkonnas
maksimaalselt 10 mängijat.

Turniiril osalesid Kristiine linnaosa asutuste võistkonnad

Alagrupimängudest pääsesid
edasi Brem, Tööstushariduskeskus, Päästekeskus ja Kristiine Sport. Kolmanda - neljanda koha mängus võitis Tööstushariduskeskuse võistkond
Päästekeskust tulemusega 5:2.
Finaalmängus kohtusid Brem
ja Kristiine Sport, kohtumise

normaalaeg lõppes tulemusega
1:1 ja turniiri võitja selgus alles
pärast penaltide löömist, seekord oli õnn Brem`i poolel ja
tulemusega 5:4 võitis isadepäeva turniiri võistkond BREM.
Jalgpalliturniiri
paremaid
võistkondi autasustati karikate
ja meenetega.

Isadepäeva saalijalgpalli turniiri võitja võistkond
BREM. Foto: Ljubov Semjonova

Eelmise aasta oktoobriga võrreldes registreeriti tänavu oktoobris 41 sündi rohkem.
Surmatunnistus tuli oktoobris välja kirjutada 426 korral,
seega registreeriti surmasid 112 võrra sündidest vähem.
Kümne kuuga registreeriti Tallinna Perekonnaseisuametis
4972 sündi, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 207
sündi rohkem. Loomulik iive on Tallinnas alates 2005. aastast
positiivne. Tänavu kümne kuuga registreeriti 709 sündi
rohkem kui surmasid, mullu sama perioodi jooksul 526 sündi
surmadest rohkem.
Rahvastikuregistri andmeil elas 1. novembri seisuga Tallinnas
401 370 inimest. Oktoobris kasvas ametlik tallinlaste arv 379
inimese võrra.
Kristiine linnaosas elab 29500 inimest. Viimase seitsme kuu
jooksul kasvas ametlik Kristiine linnaosa elanike arv 29
inimese võrra. (KL)
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Läänemere metropolide linnapead
kohtusid Tallinnas

Novembri alguses kohtusid Tallinnas Läänemere Arengufoorumi tippkohtumise (BDF) raames Läänemere metropolide
koostöövõrgustiku BaltMet linnapead ja nende esindajad, kus
ühtlasi kinnitati ka võrgustiku uus tegevuskava aastateks
2008-2010 ning vaadati üle senitehtu.
BaltMet´i kohtumine avati 5. novembril Raekojas.
Kohtumisele järgnenud pressikonverentsil Hotell
Olümpia pressikeskuses märkis
Tallinna linnapea
Edgar Savisaar, et
kohtumisega tähistati
ühtlasi
koostöövõrgustiku viiendat tegevusaastat. Seepärast arutasime
senitehtu üle, ent peamiseks päevakorra teemaks oli uue tegevuskava koostamine aastateks 2008-2010, tõdes Savisaar. Olen
veendunud, et nagu ka kolm aastat tagasi vastu võetud tegevuskava Berliinis, on ka nüüd Tallinnas kinnitatud tegevuskava tulemusrikas ja aitab meil jõuda ühiste eesmärkideni.
Kohtumise raames vastu võetud tegevuskava kohaselt keskendutakse järgnevatel aastatel innovatsiooni toetamisele, piirkondliku
identiteedi loomisele ja piirkonna turundusele, infrastruktuuri
täiustamisele, säästlikule arengule ning linnade parimate kogemuste vahetusele.
Läänemere Metropolide Võrgustik asutati 2002. aastal Läänemere-äärsete suurlinnade koostööfoorumina, et tihendada koostööd linnade, akadeemiliste ringkondade ning erasektori vahel.
Võrgustiku peamiseks eesmärgiks on tõsta Läänemere-regiooni
konkurentsivõimet innovaatilise ja teadmuspõhise majandusega
regioonina.
BaltMeti liikmeteks on Berliin, Helsingi, Kopenhaagen, Malmö,
Oslo, Riia, Stockholm, St. Peterburg, Tallinn, Vilnius ja Varssavi.
(KL)

LUGEJA TUNNEB HUVI
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Kes kaitseb kodumaad?
Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilased külastasid 7. novembril Kristiine linnaosas asuvat Lahinguteenindustoetuse väljaõppekeskust Tagalapataljon.
Üritus algas ülesrivistamisega
pataljoni platsil, Marja 4, kuhu
kogunes ligi 100 Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 6.- 9. klasside õpilast (kelle hulgas oli nii
poisse kui ka tüdrukuid) koos
õpetajatega. Peale sissejuhatust
jagati õpilased gruppidesse,
mille tegevust juhtisid Lahinguteenindustoetuse väljaõppekeskuse (LttVÕK) Tagalapataljoni ajateenijad.
Päevakavas oli: riviharjutus,
takistusriba, varustuse, relvastuse ning tehnika näitus jms.
Suure huviga tutvusid kooliõpilased pataljoni tegemistega,
kaitseväes kasutusel olevate
relvadega, transpordivahenditega ja varustusega. Eriti meeldis poistele relvanäitus.
See oli päris huvitav ja kahtlemata kasulik üritus mõlemale
poolele, sest Eesti vajab neid,
kes on alati valmis kaitsma
oma kodumaad.
Ürituse, millega tähistati isadepäeva, korraldasid Kristiine
Gümnaasium, Lahinguteenindustoetuse väljaõppekeskuse
Tagalapataljon ja Kristiine
Linnaosa Valitsus. (KL)

Mis on Lahinguteenindustoetuse väljaõppekeskuse
Tagalapataljon?

LttVÕK on Kaitseväe Logistikakeskuse allstruktuuriüksus, mis
tegeleb kaitseväelaste logistilise
väljaõppega, välisoperatsioonide
toetusmeeskondade ettevalmistamisega ja kaitseväe tsentraalsete
transpordivedude läbiviimisega.
Väljaõppekeskuses saab logistilise
ettevalmistuse aastas kuni 200 ajateenijat. Teenistuse pikkuseks on 8
või 11 kuud olenevalt erialast.
Just LttVÕK-is juurutati 1999. a.
esimesena Eesti väeosadest meile
uudne ajateenijate esindusmehe
süsteem - uut tüüpi koostööorgan
ajateenijate ja ülemate vahel.
Meie ajateenijad on väga hea väljaõppega, mis on tingitud sellest,
et neid koolitavad instruktorid, kes
teenivad NATO väevõimekuse
üksuses Combat Service Support
Company (CSS Coy) ning omavad
välisoperatsioonidel saadud kogemusi.
Väljaõppekeskuses on ka kool, mis
tegeleb kogu kaitseväe allohvitseride ja ohvitseride individuaalse
logistilise väljaõppega. Lisaks
toimuvad ka transpordivahendite
ning soomukite tüübi- ja kasutuskoolitused instruktoritele.
(Info: http://lttvok.mil.ee)

Suure huviga tutvusid kooliõpilased pataljoni transpordivahenditega.

Eriti meeldis poistele relvanäitus.

Kristiine Turvapäev

1. Tulika ja Talviku ristmikul asuval kinnistul valitseb korralagedus. Kas Linnaosa Valitsuse spetsialistid seda ei ole märganud?

Vastus:

Korralagedus Talviku 1 kinnistul ei ole Linnaosa
Valitsusel ning politseil teadmata. Kas oleme meie nõrgad või
«vaenlane» visa, igatahes senini ei ole eriline edu meid
saatnud.
14.11.2007 toimus Talviku 1 kinnistule linnaosavalitsuse, AS
Eesti Energia, AS Tallinna Vesi, politsei ja munitsipaalpolitsei
ühisreid. Ilmnes, et see, mida näeme väljastpoolt, on ainult
jäämäe veepealne osa.
Tegutseme võiduka lõpuni. Häbiplekk meie maniskilt
peab kaduma!
2. Tulika tänava kõnnitee alates Endla tänavast kuni Kotka
tänavani näeb välja nagu ülesküntud uudismaa. Kõnniteedele
pargivad autod. Kas on võimalik midagi ette võtta?

Vastus:

Kõnnitee ülesküntud uudismaaks nimetamine on
liialdus. Auke esineb ainult Tulika 50 ja 64 ees. Tulika tänava
kõnnitee hooldusremondi lülitame kevadiste tööde plaani.
Autode parkimisest kõnniteele informeerige politseid või
munitsipaalpolitseid (tel 645 7136).
3. Meika tänava lõpus toimub romude lammutamine. Kas
reformimata riigimaal on selline tegevus lubatud? Sealsamas
on korteriühistu rajanud riigimaale tara. Kas see on lubatud?

Vastus:

Romude lammutamist reformimata riigimaal enam
ei toimu. Tänu munitsipaalpolitseile saime korra majja. Tara
rajamise riigimaale kooskõlastas korteriühistu
linnaosavalitsusega.
4. Miks on Tedre, Käo, Västriku tänavate piirkonnas ära
korjatud liiklusmärgid Anna teed (221)?

Vastus:

Alates oktoobrikuust on Tondi, Kotka, Nõmme tee ja
Linnu tee vahele jääval alal lubatud maksimaalseks kiiruseks 30
km/h. Alale sisenedes on üleval mõjualamärgid Samaliigiliste
teedega ristumise ala (381) ja Kiiruse piirangu ala (382).
Teisisõnu, alal kehtib nn parema käe reegel ning 30 km/h. Anna
teed märgid on Tallinna Transpordiameti käsul igalt poolt ära
koristatud.
Muudatused liikluskorralduses on tehtud elanike soovil.

Lugeja küsimustele vastas Linnamajanduse osakonna
juhtivspetsialist Toomas Häidkind.

Fotod: Ljubov Semjonova

Päästevest võib päästa elu.
27. oktoobril toimus Tallinna
Tööstushariduskeskuses I
Kristiine Turvapäev, mille
korraldasid Kristiine Linnaosa Valitsus, Lõuna Politseiosakond ja MTÜ Ohutusõpetuskeskus.
Kristiine elanikud tutvusid
politsei ja päästeteenistuse
tööga, said soovitusi enda ja
oma vara kaitsmiseks, osalesid
viktoriinis jne. Lapsed män-

gisid liiklusohutusega seotud
arvutimänge.
Kontsertkavas esinesid Politseiorkester ja Tantsuklubi Agneta.
Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korbi sõnul korraldas linnaosavalitsus koostöös politseiga, päästekeskuse ja teiste
ametitega turvapäeva, et tutvustada linnaosa elanikele ja
teistele huvitatutele piirkonnas
avalikku korda tagavate riiklike ja munitsipaalstruktuuride,
kodanikeühenduste ja äriühingute tegevust piirkonna
turvalisuse tagamisel.
Meie ühistegevuse eesmärgiks on turvatunde viimine
vastavusse tegeliku reaalselt
kaitstud olemisega, sõnastas
Korb. Teisisõnu - tunduvalt
ohtlikum on olukord, kui inimene tunneb ennast turvaliselt
keskkonnas, kus tegelikult on
suur oht sattuda liiklusõnnetusse või tänaval rünnaku
ohvriks. Selline inimese ebaõige taju suurendab ohtu nii
temale kui ka kaaskodanikele.
Osalesid: Põhja Politseiprefektuur, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Eesti Naabrivalve, Maanteeamet, Veeteede Amet, Ohvriabi, Operation Lifesaver Estonia jt. Üritust toetas Tallinna Linnavalitsus.
Fotod: Ljubov Semjonova

Kristiine elanikud tutvusid
politsei ja päästeteenistuse tööga.
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KELLEKS SAADA?
Mida lähemale lõpueksamid jõuavad, seda rohkem hakkab
lõpetajaid kummitama küsimus, mis edasi saab, kuhu ja
kelleks minna edasi õppima?

Jaana Taniberg
personalijuht
Lääne-Tallinna
Keskhaigla AS
Eelmine
nädal
Lilleküla
Gümnaasium just sellistest
küsimustest tulvil oligi 
nimelt toimus järjekordne karjäärinõustamise nädal.
Gümnaasiumi lõpuklasside
aktiivsed noored muretsesid
oma eakaaslaste tuleviku

pärast ja kutsusid koos Kristiine Linnaosa Valitsusega
kooli erinevate erialade spetsialiste.
Viiel päeval tutvustati erinevaid valdkondi ja elukutseid.
Kõik esinejad kordasid kui
ühest suust, et inimene on
õnnelik ja edukas siis, kui
tegeleb asjadega, mis talle
tõeliselt meeldivad ning et ta
saab seda teha täie pühendumisega ja kirega. Tore oli näha,
kuidas esinejad kaasasid noori
dialoogi, et aru saada, kuidas
noored eri valdkondi tajuvad.
Kui me räägime majandusest,
mis me selle all mõtleme. Kui
me räägime infotehnoloogiast,
kas see on pelgalt ainult arvuti
ja internet. Mis ootab ees, kui
minna õppima õigusteadusi,
algul tundub kõik nii atraktiivne, aga selleks, et olla edukas advokaat, tuleb sooritada
mitmeid erinevaid eksameid.
Kas neil noortel, kes sinna pürgivad/unistavad, on piisavalt
visadust ning püsivust ja annet.
Noored, kes lapsena unistasid
arsti elukutsest, on tänaseks aru

saanud, kui palju peab selleks
enne vaeva nägema, et arstidiplom kätte saada ja ka seda,
et sellega ei ole veel õpingud
lõppenud.
Soovijad said teha
erinevaid kutsesuunitluse
teste
Päeval, mille märksõnadeks
olid meditsiin ja arstiteaduskond, olid koolilaste ees AS
Lääne- Tallinna Keskhaigla
õendusjuht ja resident ehk siis
tulevane arst.
LTKH õendusjuht ja juhatuse
liige Ulla Raid rääkis õendusteaduse erinevatest tahkudest ja võimalustest ning tulevane närviarst, neljanda aasta
resident Siim Schneider rääkis
oma õpingutest ja paljudest
spetsialiseerumise võimalustest. Kui su ema või isa just
arstina ei tööta, siis ei oskagi
ette kujutada, kui kaua ja palju
tuleb õppida, enne kui suudad
teist inimest tema tervisehädas
aidata ...
Minu kui personalijuhi jaoks
oli see äärmiselt meeldiv võimalus aidata noori elukutsevalikul. Selleks, et oma võimeid
ja ennast pisut rohkem tundma

õppida, sai valida kuue erineva
testi vahel. Testide tulemusel
analüüsiti
oma
huvisid,
võimeid, eelistusi, väärtusi,
iseloomu ja temperamenditüüpi ning saadi ainet järele
mõelda, millised elukutsed
nende isikuomadustega kõige
rohkem sobivad.
Enamus
valis
kutsesuunitlusega seotud testid, aga oli
ka neid, kes soovisid teada
saada oma temperamendi- või
psühholoogilist tüüpi.
Oli neid, kes teadsid täpselt,
mida nad edasi tahavad teha,
aga paljude jaoks oli see tõsine
küsimus, millele täpset vastust
ehk veel ei olegi ...
Iga vanem soovib oma lapsele
ilusat tulevikku: et nad oleksid
edukad ning tunnustatud ning
teeniksid piisavalt raha, et rajada omale ilus kodu, luua pere
jne.
Oma praktikas olen näinud
noori, kes on oma valiku teinud
kellegi soovitusel või läinud
õppima koos kõige parema
sõbrannaga, endale aru andmata, kas valitud elukutse ka talle
sobida võiks. Töövestlusel on
nad tunnistanud, et sõbrannal
läheb küll hästi, aga talle see
elukutse tegelikult ei meeldi-

Linnupesa lasteaed sai
40 aastaseks
Ljubov Semjonova
avalike suhete nõunik
Meil linnupesas soe ja hea,
ei päris linnud seda tea ja
koos meil tore olla, 
lauldakse Linnupesa
Lasteaia laulus, mille autor
on Ene Järvik. See ongi nii 
soe, hea, tore ...

Linnupesa noored sportlased Andres Operi spordipäeval
Kokk
Krista Kim
töötab
Linnupesa
Lasteaias
juba
17 aastat
Õueaeg on lemmikaeg

Päeval peab puhkama. Ettevalmistus puhkeajaks
Fotod: Ljubov Semjonova

Tallinna Linnupesa Lasteaed
avati 1967. aasta sügisel ning
ta asub Kristiine linnaosas linnunimeliste tänavate keskel.
Lasteaia nimi Linnupesa
tuleneb tema asukohast ja see
kinnitati 1999. aastal. Lasteaia
kümnel rühmal on samuti kaunid looduslähedased nimed,
mille õpetajad koos lastega on
välja valinud. Need on: Päikesekiir, Lepatriinu, Naerulind,
Sirtsud, Piilupojad, Pääsupojad, Laululind, Pesamunad,
Linnupojad,
Kukulinnud,
Pöialpoisid.
Tänaseks on lasteaias 205 last,
keda hooldavad 54 suurte

Võluv Linnupesa Lasteaia
juhataja Karin Saar

kogemustega töötajat. Kõige
staaikam meie töötaja on
majandusjuhataja Klara Pulk,
kes töötab Linnupesa Lasteaias
juba 37 aastat. Pikka aega töötab ka kokk Krista Kim. Tema
tööstaa meie lasteaias on 17
aastat, ütles Linnupesa Lasteaia juhataja Karin Saar.
Oma sünnipäeva peab Linnupesa Lasteaed novembri
alguses. Lastele mõeldud sünnipäevapidu toimus 7. novembril. Lõunasöök lastele oli sel
päeval pidulikum ning pakuti
ka jäätist. Lastele olid ka väikesed üllatused.
Pidulik aktus töötajatele ja
külalistele toimus 9. novembril. Külaliste seas olid Riigikogu aseesimees Jüri Ratas,
Kristiine linnaosa vanem
Mihhail Korb, Tallinna Haridusameti ning Tallinna Ülikooli esindajad, linnaosa lasteaedade esindajad jt. Juubelipeole tulid nii praegused
kui ka endised lasteaia töötajad. Karin Saare sõnul oli see
väga meeldiv ja üllatav pidu,
mis jääb kauaks meelde.
Kui sügis astub üle maa,
viib puudelt lehed alla,
kuid ei ta meie vastu saa,
võib talv ka rõõmsalt tulla.
Meil linnupesas soe ja hea,
ei päris linnud seda tea
ja koos meil tore olla.
Siit linnuke, sealt linnuke,
kokku linnupesa.
Siit linnuke, sealt linnuke,
see on meie pesa...
(Linnupesa laulust)

nud. See tähendab, et koolis
õpitud aeg on maha visatud
ja tuleb uuesti otsinguid alustada. Samas on kurb ka see, kui
vanema soovitusel või tahtel
minnakse õppima ametit, kuhu
saab kergesti sisse ja õppimine
on tasuta. Vanema jaoks tundub ju turvaline, noor omandab
elukutse ja ilmselt leiab ka
peale koolilõpetamist töökoha,
aga noore tegelik kutsumus on
midagi muud. Sageli puuduvad
noorel ka selleks tööks vajalikud eeldused, ta ei naudi
seda, mida ta teeb ja mis kõige
tähtsam: ta ei ole õnnelik.
Puudused tulevad välja alles
siis, kui peale kooli lõpetamist
tuleb tööle asuda. Siis ollakse
silmitsi tõsiasjaga, et see ei ole
see töö, mida arvati see olevat
ja mida tahaks pühendunult
teha. Teine võimalus on see,
kui minnakse tööle palga
pärast, aga töö sisu ei ole
motiveeriv. Palk on küll piisav,
aga sära silmist puudub. See on
aja küsimus, kui hakatakse uusi
võimalusi otsima. Mõni inimene otsib kogu elu, vahetades
ühe ameti teise vastu...
Igal lõpetajal võiks olla võimalus saada vajaduse korral
nõu elukutsevalikul, siis ei

raiskaks noored oma aega
valede elukutsete õppimiseks
ja katsetamiseks. Noored
saavad teste teha ka iseseisvalt,
aga raske on teha otsust, kui
oled samaaegselt näiteks sotsiaalne, ettevõtlik ja artistlik
tüüp. Mis on siis see, mille
järgi või alusel otsustada?
Ilmselt siinkohal saab noort
inimest aidata keegi, kes on
kogenum, kes aitaks noort
panna mõtlema, mis talle tegelikult meeldib teha. Näidata
ameteid, kus just noored domineerivad kutsealatüübid võiksid olla edukad.
Loodan väga, et need noored,
kes osalesid karjäärinõustamise nädalal, said natukenegi
mõtlemisainet, kindlustunnet,
vastuseid oma küsimusele või
kummutati nende jaoks mõni
müüt, mis oli takistuseks
otsuste langetamisel. Igal juhul
oli see kuldaväärt ettevõtmine
ja tahan soovida kõikidele
noortele julget ning edukat
otsustamist oma tuleviku
valikul ja et sellest nädalast
saab Lilleküla Gümnaasiumis
traditsioon ka järgmistele
lõpetajatele.

Turvalised
mänguväljakud
Tallinna Linnavalitus kavatseb koostada arengukava, mis on
suunatud mänguväljakute asukohtade valikule ja rajamisele
ning olemasolevate mänguväljakute korrastamisele.
Tallinna abilinnapea Deniss Boroditi sõnul on arengukava
eesmärk luua Tallinna linna terviklikult kattev ning erinevatele
vanusegruppidele suunatud mitmekülgseid liikumis- ja mängimisvõimalusi pakkuv mänguväljakute võrgustik.
Arengukava koostamisel arvestatakse linnaosade vajadusi, lähtuvalt rahvaarvust, laste keskmisest vanusest, olemasolevate mänguväljakute seisukorrast, funktsionaalsusest ja nende paiknemisest linnaosas, ütles Borodit.

Laste mänguväljakute turvalisemaks muutmiseks
rajatakse mänguväljakutele piirdeaiad.
Tallinna lastemänguväljakute turvalisemaks muutmiseks alustas
TIPTIPTAP OÜ Tallinna Keskkonnaameti tellimusel mänguväljakutele piirdeaedade rajamist.
Boroditi sõnul aitavad piirdeaiad hoida mänguväljakute puhtust
ja muudavad need lastele turvalisemaks. Kindlasti ehitatakse
piirdeaedasid nende mänguväljakute ümber, mis asuvad sõiduteele liiga lähedal ja kus on oht, et lapsed võivad mänguhoos
tänavale joosta, selgitas abilinnapea.
2007. aastal ehitatakse mänguväljakute piirdeaedu 1 692 658
krooni eest ja järgmisel aastal jätkame mänguväljakutele piirdeaedade rajamisega, ütles keskkonnameti juhataja Tõnu Tuppits.
(KL)
Foto: Ljubov Semjonova
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Info sai kättesaadavamaks

Suur ja põhjalik artikkel
Kristiine linnaosas asuvast
infosaalist, mille üks eesmärke on pakkuda teenust
eelnevalt registreerimata,
kiiresti ja kvaliteetselt, ilmus
Kristiine Lehes septembris.

Peale seda sai Kristiine Leht
meeldivat infot, et infosaali
külastajate arv on oluliselt
suurenenud. Infospetsialist Vivian Aldi sõnul on oktoobris
Kristiine infosaalis registreeritud kokku 816 külastust, mis
on päris hea näit.
Kristiine Linnaosa Valitsuse
rahvastikuregistri sektori pearegistripidaja Külliki Valma
sõnul on piirkonna inimesed
leidnud endale koha, kus võib
nii erinevaid teenuseid kätte
saada kui ka niisama meeldivalt vaba aega veeta.
Neile, kes juhuslikult veel ei
tea kus infosaal asub ja millega
tegeleb, teatame, et asutus asub
Kristiine linnaosa territooriumi
keskmes ning linnaosa läbiva
teise suure magistraali, Mustamäe tee läheduses, kuhu on

Kontsert Kaarli kirikus
17. detsembril
kell 18.00

võimalik kohale tulla nii trolli
kui bussiga. Kohale toimetavad
bussiliinid 16, 26 ja 33, trollid
1 ja 5, Välja peatus.
Ootame Teid aktiivselt kasutama meie infosaali Sõstra 4a,
kus osutame järgmisi teenuseid:

n üldinfo andmine
Tallinna linna kohaliku
omavalitsuse süsteemi
kohta;
n avalike teenuste kasutamiseks vajalike blankettide väljastamine;
n taotluste ja avalduste
vastuvõtmine;
n elukoha registreerimise dokumentide vastuvõtmine;
n rahvastikuregistrist
isikule enda kohta andmete väljastamine;
n Tallinna ühistranspordi
ID piletite müük;

"Jõulusära
Kaarlis"
Keelpillikvartett "Noobel Nelik"

koosneb ERSO keelpillirühmade kontsertmeistritest
Tegutseb aastast 1992.
Elar Kuiv - 1. viiul
Urmas Roomere - 2. viiul
Rain Vilu - vioola
Tõnu Jõesaar - tello

Kõik infosaali teenused on tasuta  see on Kristiine
Linnaosa Valitsuse kingitus oma linnaosa elanikele.
Tulge ka Teie Kristiine infosaali!
Infosaal asub: Sõstra 4a.
Avatud tööpäeviti 9.0018.00.
Infosaali kontaktandmed: tel 657 7058,
faks 657 7085.
Merle Kaselo: e-post merle.kaselo@tallinnlv.ee
Vivian Alt: e-post vivian.alt@tallinnlv.ee

Kolmapäeval, 5. detsembril

Kaastegev Uku Joller - bass-bariton

Ko n t s e r t

TASUTA

Siberi laulik DIORISIY
esineb Kristiines

kell 17.00 Tallinna Tööstushariduskeskuse
aulas, Sõpruse pst 184 ansambli

Kukerpillid

On tore võimalus kuulda-näha lauljat Siberist, lauljanimega DIORISIY.
Laulja loob kõik oma laulud ise ja
saadab ennast ka kitarril. Ta on
välja andnud 82 Albumit, kokku üle
1200 laulu. Ta on lüüriline tenor, kes
esineb omaloodud vene
romanssidega. DIORISIY esines
selle aasta aprillis paljudes
Eestimaa paikades ja ka Tallinnas
toimus 7 kontserti, kõikjal võeti teda
soojalt vastu. Tema lauludel on imeline võime inimesi õnnelikumaks
muuta ja seega oleks ka hea võimalus jõulukuul tema laulude läbi
hingerahu saada. Laulja on sündinud Kamtatkal, praegu aga elab
Siberis, Krasnojarski oblastis
ökokülas Teremanka.

Teile esinevad:
Toomas Kõrvits  laul, kitarr
Ike Volkov  laul, bass
Arne Haasma  laul, akordion
Heiki Vahar  viiul
Kunstiülikooli üliõpilaste moodustatud folkansambli esimene avalik esinemine oli 1.
aprillil 1972. aastal Eesti Reklaamfilmi telesaates. Sellest ajast on esinetud nii Eesti kui
muu maailma lavadel nii üksi kui eesti tuntud
lauljate ja tantsurühmadega, esitatud rahvalaule, kantrimuusikat (eriti bluegrass- ja
Cajun-stiili), rockabillyt ja omaloomingut,
võidetud auhindu festivalidel, uuritud läbi
rahvamuusika arhiivid ja lindistatud laulikute
laule kõikjal Eestis. Salvestatud on mitusada
laulu ja pillilugu, välja antud 8 LP plaati ja
CD-d, osa neist topeltalbumid, palju kassette
ja ühisplaate teiste artistidega.

DIORISIY laulud on taevasest ja
maisest armastusest, sõprusest ja
inglitest ehk kõigest sellest, mida
taga igatsetakse ning millest aegajalt puudust tuntakse.

Kõige paremini iseloomustavad teda tema
enda sõnad: Ma ei oska inimesi lõbustada.
Ma püüan laulda oma tunnetega, aga mitte
selleks, et olla edukas või kuulda tunnustavat aplausi, vaid selleks, et kuulajad
mõtiskleksid elust ja
armastusest ning kas või veidikene meenutaksid, kuidas nad lapsepõlves naeratasid.

Kontsert TASUTA

Kontsert on TASUTA

Kuivad

KÜTTEPUUD

võrkkotis

30, 40, 50 cm, 25-49 kr/kott

Pakis

BRIKETT

30-38 kr/pakk

T e l: 6 5 4 1 1 0 0 , 5 2 3 8 8 5 2
TAMMARU FARM www.tg.ee

15. detsembril kell 17.00

Allika Baptistikoguduse saalis, Koskla 2/9

Advendikontsert

"Jõuluootus"
Esinejateks Allika koguduse kammerkoori ja Tallinna Metodisti kiriku Credo
ühiskoor, vahele instrumentaalpalu viiuli,
flöödi ja
klaveri koosluses

Liikumine pikendab eluiga

30. oktoobril toimunud Tallinna Seenioride Tervisepäev
tõi Kristiine Spordihalli (Forelli 12) kokku 347 spordist
ja liikumisest lugupidavat
eakat inimest Tallinnast,
Sauelt, Sakust ja Viimsist.

Kaheteistkümnenda
ülelinnalise tervisepäeva avas Kristiine linnaosa vanem Mihhail
Korb, kes tervitas osalejaid ja
soovis kõigile neile tugevat tervist, optimismi ja jätkuvat elujõudu.
Tervisepäeva kavas oli soojendusvõimlemine, tantsulised liikumised, mängud ja võistlused, seeniortants ja Hiina tervisevõimlemine, mida juhendas
jäljendamatu Mart Parmas.
Osavõtjate vahel loositi välja
14 massaaiseanssi (massöörid
 Karl Muinast, Eesti Massööride Ühingu juhatuse esimees ja Urmas Rosenberg,
Eesti Massööride Ühingu juhatuse esimehe asetäitja), 25
kinkekotti ja kolm 500-kroonist Kristiine Keskuse kinkekaarti. Peaauhinnaks loositi
kaks reisi Soome kahele väärtusega 2360 krooni firmalt
Viking Line. Fortuuna saatis
Soome Linda Viidase Sauelt
ja Maire Toomi Nõmmelt.
Tervisepäevale olid kaasatud
ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli II kursuse üliõpilased,
kes mõõtsid vererõhku ja
õpetasid tervisepäeval osalejatele, kuidas saavutada spetsiaalselt valitud tegevuste kaudu
maksimaalset toimetulekut igapäevasteks toiminguteks.
Päeva meelelahutusliku poole
eest kandis hoolt Vanaisade ansambel Kesklinna Päevakeskusest (juhendaja Vaike Sarn).
Kõikidele tervisepäeval osalejatele jagati tervisesööki.
Kristiine Linnaosa Valitsuse
eestvedamisel on eakate inimeste tervisepäevi korraldatud
juba alates 1999. aastast.

Neid ilusaid sõnu jagas meile
ülikoolis professor Taimi Tulva. Head sõnad, sügav mõte.
Ikka mõtlen sellele, kui teen
oma igapäevast tööd - sotsiaaltööd. Töötan AS ITK Hooldusravikliinikus ja paras aeg on
enne sotsiaaltöötajate päeva

Toetustest
1. Laste teatripiletite maksumuse osaline hüvitamine.
Alates 1. juulist 2007 on ka lastega peredel võimalik taotleda
laste teatripiletite maksumuse osalist hüvitamist.
Kuna toetus sõltub perekonna sissetulekust, siis tuleb kaasa
võtta eelneva kuu palgatõendid ja ostetud teatripiletid.
Avalduse võib esitada 3 kuu jooksul pärast sündmust. Toetus
määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna netosissetulek
esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (3600 krooni) ja iga järgneva pereliikme kohta väiksem kui 80 % kehtivast palga alammäärast (2880 krooni).

Tervisepäeva eesmärgiks on propageerida liikumist kui täisväärtusliku elu olulist
osa.
Esialgu kolme linnaosa osavõtul toimunud üritusest on tänaseks välja kasvanud ülelinnaline eakate inimeste tervisepäev. Üritusel osalevad
Tallinna linnaosade pensionäride päevakeskuste ja sotsiaalkeskuste liikmed.
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.
Osalesid Tallinna linnaosade
sotsiaalkeskuste, Nõmme Vanurite Päevakeskuse, Pirita Vaba Aja Keskuse, Pelgulinna
Rahvamaja, Saue, Saku ja
Viimsi Päevakeskuste, Spordiklubi Reval Spordi, Tallinna
Pensionäride Ühenduse, Spordiveteranide Koondise jt liikmed. (KL)

mõelda oma tööst ja haiglast,
kus töötan. Sotsiaaltöö on väga patsiendikeskne töö ja meie
patsiendid, kes on enamuses
eakad inimesed, vajavad kõike
eelpooltoodut ehk rohkemgi
kui patsiendid aktiivravihaiglas.
Meie kliinikusse satuvad inimesed tavaliselt krooniliste
haiguste ja sotsiaalse toimetulematusega. Sotsiaaltöötaja
ülesanne ongi analüüsida patsiendi olukorda ja abistada teda
sotsiaalsete probleemide lahendamisel.
Alates 2004. aastast tehakse
AS Ida-Tallinna Keskhaiglas
geriaatrilisi hindamisi neile,
kellel lisaks terviseprobleemidele on ka sotsiaalmajanduslik
toimetulematus. Tihtipeale tulevad geriaatrilise hindamise
käigus välja need probleemid,
mis vajavad just sotsiaaltöötaja
sekkumist. Kahjuks ei saa me
hinnata kõiki patsiente ja kurb
on see, et geriaatrilisi hindamisi ei saa teostada kodus,
kuigi nõudmist ju oleks. Loo-

2. Samadel tingimustel võivad lastega pered saada toetust laste
huviala- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks.
Selle toetuse taotlemisel tuleb sissetulekut tõendavatele dokumentidele lisada huvi- ja sporditegevuse kuludokumendid arved või maksedokumendid.
3. Meeldetuletus puuetega laste vanematele, kes sellel aastal
toetust pole saanud.
Ka käesoleval aastal on võimalik taotleda puudega lapse toetust.
Toetus määratakse lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna elanik vähemalt
aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole
määratud töövõimetus-pensioni. Toetust määratakse üks kord
kalendriaasta jooksul. Toetuse suurus on 2007.a. 700 kr. Toetus
määratakse arstliku ekspertiisi otsuse alusel.
4. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnatõusu
kompensatsiooni on võimalik taotleda kuni 30. novembrini.
Toetust on õigus saada isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Tallinna linn ning leibkonna liikme keskmine kuue
kuu netosissetulek oli 2007.a. I poolaastal alla 3600 krooni kuus.
Kompensatsiooni suurus on 136,96 krooni leibkonna liikme
kohta 2007 aasta esimese poolaasta eest.
Nende toetuste saamiseks võib pöörduda Kristiine linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda Tulika 33b vastuvõtupäevadel:
Esmaspäev
Teisipäev, neljapäev
Reede

9.0013.00
14.0018.00
9.0013.00
14.0017.00
9.0012.00

Lisateavet saab telefonidel 645 7131, 645 7133

Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa

Hiina tervisevõimlemist juhendab Mart Parmas
Fotod: Ljubov Semjonova

Sotsiaaltöötaja töö haiglas
Kolme asja pead sa
endale ja teistele
soovima:
TERVIST, RÕÕMU,
SÕPRU
Kolme asja pead sa
valitsema:
OMA ISELOOMU, KEELT,
KÄITUMIST
Kolme asja pead sa
arendama:
JULGUST, HEADUST,
LIGIMESEARMASTUST
Kolme asja pead sa
vältima:
JULMUST, ÜLBUST,
TÄNAMATUST
Kolme saja pead sa
imetlema:
LOODUSE ILU, LAPSI,
VANU INIMESI
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dame, et edaspidi haigekassa
rahastab ka selle teenuse.
Sotsiaaltöö on meeskonnatöö.
Meeskonda kuuluvad arst, õde,
hooldaja, hingehoidja. Kui
oma teadmistest ei piisa, saame
alati küsida kolleegilt lisateavet. Kasulikud on ka suured
visiidid, mis igal nädalal osakondades toimuvad.
Kliinikul on hea kontakt Tallinna sotsiaalhoolekande osakondadega. Omavalitsustes
töötavad oma ala tundvad
inimesed ja sealt saan vajaduse
korral alati abi. Mõtlen sellele,
kui 1993. aastal, kui hakkasin
sotsiaaltööd tegema, tulin nii
mõnigi kord nutuga sotsiaalosakonnast ära, sest ei
saanud osutada abi, mida minu
patsient vajas. Suureks abiks
on ka see, et olen Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
üldhooldekodudesse paigutamise komisjoni liige.
Komisjon käib koos kaks
korda kuus, probleemid on
ühised ja nii saame operatiivsemalt paigutada hooldeko-

dudesse meie kliinikus viibivaid patsiente.
Hooldusravikliinikus on ilusad
renoveeritud ruumid. Patsiendid saavad kasutada võimlemissaali, soovi korral osta ka
ravikehakultuuriteenust. Oma
mõtteid saab korrastada hingehoiuruumis. Selle üle on meil
eriti hea meel, sest samalaadseid ruume on Eestis vähe. Aga
- meil on hea meel vaadata ka
seda, kui meie patsiendid lihtsalt jalutavad koridoris, vestlevad teistega ja vaatavad televiisorit. Siis on nad aktiivsed,
igapäevaeluga kursis ja tunnevad ennast täisväärtuslike
inimestena.
Need on mõningad mõtted
minu igapäevatööst ja tegemistest meie kliinikus. Muidugi on
igal pool vaja end arendada ja
oma tööd paremini teha ja seda
me püüamegi. Kui paraneb töö
kvaliteet, on ka sotsiaaltöö
tulemusrikkam. Seniks aga
soovin teile kõigile USKU,
LOOTUST, ARMASTUST!
Heli Vahter

Sotsiaal-psühholoogilise rehabilitatsiooni grupp võtab
vastu täisealisi (alates 18 eluaastast) narkosõltuvuse
probleemiga mehi. Elamine ja toit on TASUTA.
Nõustamine muu sõltuvuse küsimustes, vanemate tugigrupid. Registreerimine tel. 697 9450 kell 1016.

Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliiniku

eesmärgiks on parandada patsiendi toimetulekuvõimet.
Efektiivse hooldusravi nimel töötab kogu
kliiniku hooliv personal.
Kaasaegne hooldusravikliinik kutsub oma meeskonda:

ÕDESID

kelle ülesandeks on osutada patsientidele kvaliteetset ja professionaalset õendusabi, osaleda meeskonnatöös ning aidata kaasa osakonna igapäeva töö sujumises

HOOLDAJAID

kelle tööülesanneteks on patsientide abistamine
hügieeniprotseduuride ja esmavajaduste juures.
Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliinikus:
n väljaõpe töökohal
n vääriline töötasu
n kaasaegne töökeskkond
n puhkus suvel 28 kalendripäeva, lisapuhkus talvel
7 päeva
n paindlik tööaeg
n anamnees-ja koolitusvõimalused
n õppelaenu tagasimaksmata osa hüvitamise võimalus
n ühistranspordi sõidukulude hüvitamine (hooldajatele)
n kaugel elavatele töötajatele ööbimisvõimalus
Kontakt: Eha Rumberg
Hooldusravikliiniku ülemõde Tel: 766 1840, 56 69810

MEIE ELU
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Veevarustusest ja
kanalisatsioonist

Kolmapäeval 12. detsembril

kell 18 toimub
Kristiine Linnaosa Valitsuse
saalis Tulika 33b Kristiine korteriühistute ümarlaud
Teema: Tallinna linna ja korteriühistute ühisprojekt
"Hoovid korda".
Arutelul osaleb linnaosavanem Mihhail Korb
Info ja registreerimine:
Marje Rohtla
tel 645 7119

Olete oodatud jõulueelsele

SUVA SOKIVABRIKU
NÄITUS-MÜÜGILE
AS Tallinna Vesi ja Tallinna linn soovivad lõpetada veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamise 2011. aasta 31. märtsiks.
Tallinna linnavalitsus vaatas läbi võimalikud muudatused
Teenuslepingus, mis kiirendaksid oluliselt veevarustuse ja
kanalisatsiooni väljaehitamist vastavalt arengukavale ning
tagaksid varemasustatud alade ehk enne 16. juunit 1995 väljastatud ehitusloa alusel rajatud hoonete kanaliseerimise 2011.
aasta märtsi lõpuks.
Lepingumuudatused seaksid vastutuse veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamise eest varemasustatud piirkondades
vee-ettevõttele. Samas plaanitakse pikendada Teenuslepingut
2020. aastani. Ettevõttel säiliks endiselt kohustus täita 97
teenustasemete nõuet kvaliteedi osas, mille üle teostab järelvalvet Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus.
Abilinnapea Deniss Borodit sõnul võimaldaksid lepingumuudatused senisest selgemalt määratleda vastutusvaldkondi ja
suurendada läbipaistvust investeeringute osas. Vee-ettevõtte
kanda jääb ehitusrisk ning vastutus ehituskava õigeaegse
lõpetamise eest.
Muudatusettepaneku kohaselt lepiksid Tallinna linn ja veeettevõte kokku, et investeeringute kattekordaja jääb aastatel
2011 kuni 2020 0% peale. Seega ei toimuks mainitud aastatel
reaaltariifi tõusu, kuna veehinda korrigeeritakse ainult tarbijahinnaindeksi võrra. (KL)
Kuidas säästa vett?
Tallinna linn saab 90% oma joogiveest Ülemiste järvest,
mida omakorda toidab 2000 km2 suurune valgala, kust vesi
Ülemiste järve kogutakse.
Järvevee tase sõltub suurel määral ilmastikutingimustest sademete korral pinnavee tase tõuseb ning põua ajal
langeb. Seetõttu on oluline, et kuiva ilma korral tarbiksid linlased vett säästlikult. See aitab nii veereservuaarides kui
kanalites
hoida
piisava
veevaru,
mis
omakorda tagab veekogudes elavate kalade normaalse elurütmi.
Ülejäänud 10% Tallinna linna joogiveest saadakse põhjavee
puurkaevudest. Kuna põhjaveevarud on limiteeritud ning taastuvad väga aeglaselt, kehtib põhjaveevarude kasutamisel säästlikkuse põhimõte. Tallinna põhjaveevarud kogu linna vajaduse
katmiseks ei ole piisavad. Nagu uuringud on näidanud, kui
kasutada Tallinnas joogiks vaid põhjavett, oleks kogu meie
varu praeguse tarbimise juures juba järgmise 30 aastaga
ammendatud. Mida oleks meil siis pakkuda järeltulevatele
põlvedele?

Esmaspäeval, 10. detsembril 2007
kell 12 - 17
Kristiine Sotsiaalkeskuse saalis
Sõpruse pst 5

Eesti Üürnike Liit on jätkuvalt seisukohal, et Eesti riik ei ole
pööranud tähelepanu 16 aastat kestnud omandireformi ja sellega seondunud tagastatud majades elavatele kodanikele
tehtud ülekohtu heastamisele.

Peeter Tedre
Eluasemepoliitika on olnud stiihiline. Eelmine valitsus algatas eluasemevaldkonna arengukava, mille eesmärgiks oli
lahendada sundüürnike probleem aastaks 2010.
Õiguskantsleri 2006.a. tegevuse ülevaates Riigikogule ilmneb, et 28. juunil 2007 lõpetas
Ansipi valitsus ülalkäsitletud
arengukava menetluse, tuues
põhjuseks,
et
Vabariigi
Valitsusele ei olnud esitatud
kehtestatud korras heakskiit-

* Kui siiski otsustate vanniskäimise kasuks, siis täitke vann
poolenisti;
* Kastke aeda õhtuti, kui päike on loojunud;
Informeerige ASi Tallinna Vesi veeleketest ööpäevaringselt
telefonil 62 62 400.
Allikas: Tallinna Vesi

KONTSERDID JA KOHTUMISED
1. Hõbeehete jõulueelne müük
K: 05.dets
Kunstnik Ilmar Süvari
2. Skautide jõuluõhtu
N: 06.dets
Ingrid Junisev
3. Laulusõbrad!
Tulge laulma jõululaule!
T: 11.dets
Klaveril - Eda Neider
4. Vestlusringi jõuluõhtu
K: 12.dets
Olga Kenk
5. Vabadusvõitlejate jõulukoosolek N. 13.dets
Mati Ruus
6. Siberi lauliku DIORISIY kontsert N: 13.dets
Jõulusõnum - pastor Helari Puu
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis,
Endla 59
7. Jõulukontsert
Tallinna Allika Baptistikoguduses
L: 15.dets
Koskla 2/9
8. Klubi RISTIK ristsõnalahendajate jõuluõhtu
E: 17.dets
Maimu Ummelas
9. Jõulukontsert Kaarli kirikus
E: 17.dets
10. Kristiine eakate juubilaride
õnnitlemine
K: 19.dets
Õnnesoovid Kristiine LOV vanemalt Mihhail Korbilt

kell 13
kell 11
kell 14
kell 14
kell 13
kell 14

kell 17
kell 12
kell 17
kell 14

Rahulikke jõule!

Meeldivate kohtumiseni 2008. aastal!
AVATUD
E 9-18 T-N 9-17 R 9-16
Sõpruse pst 5
ÜRITUSTE INFO: 6 512 702
TEENUSTE INFO: 6 512 703
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miseks arengukava koostamise
ettepanekut, samas kiites
heaks uue arengukava koostamise ettepaneku. Kuid pole
ju teada, mis kujul arengukava
esitatakse. Siin ei ole küsimus
bürokraatias, et ei järgitud projekti menetlusse andmise etiketti, vaid praegune valitsev
koalitsioon Toompeal ja Tallinna volikogu opositsioonierakonnad ei toeta omandireformi lõpuleviimist.
Eluasemepuudus on üks puuduse liikidest, mille puhul inimesel on õigus riigi abile. Eluasemeõigus eeldab õiguskeskkonda, mis väldiks ebavõrdset
kohtlemist, ütles õiguskantsler. Eestis kuulub 96 % eluasemefondist erasektorile (kuhu
oleksid kuulunud ka need, kes

ei saanud oma korterit erastada) ning vaid 4 % avalikule
sektorile. Viimasest ei piisa, et
aidata nii tagastatud kui ametkondlikes majades elanud elanikke, lisaks veel paljulapselised ja noored pered, lastekodust ja kinnipidamiskohtadest tulnud.
Tallinna linna poolt rahastatud
Loopealse esimesed majad
valmivad märtsis 2008, Raadiku PPP projekt annab linnale
1170 korterit, ka otsustuskorras korterite müük aitab inimeste kitsikust leevendada.
Kõik see annab lootust.
Majandusministeeriumi toetusel käivitus 2006. a septembris projekt, mille eesmärgiks
on omandireformi käigus eluruumi erastamise võimalusest
ilma jäänud isikute jaoks õigusriigipäraste meetmete kavandamine neile tekitatud kahju hüvitamiseks. Kohalikud
omavalitsused, sh Tallinna

Linnavalitsus, kellele on seadusega pandud omandireformi
teostamise kohustus, peavad
riigilt nõudma vahendite eraldamist varade tagastamisega
tekkinud kahjude korvamiseks.
Nende määratlemiseks koostab EÜL projekti käigus nimetatud varaliste kahjude hindamise metoodilised alused, et
anda poliitilistele jõududele
võimalus näidata initsiatiivi
omandireformi sotsiaalselt ja
õiguslikult tasakaalustatud lõpetamiseks. Projekti teostamisel võtavad kodanikke vastu
EÜL esinaine, Riigikogu liige
Helle Kalda ja EÜL juhatuse
liige Peeter Tedre.
Koostöös Tallinna Linnavalitsusega on Eesti Üürnike Liit
(Tallinn, Sakala 23A hoovimaja) avatud esmaspäeval ja
kolmapäeval kell 1316 ning
teisipäeval ja neljapäeval kell
1013, meie kodulehekülje
aadress: www.kodueest.ee

Omandireformi käigus tagastatud
korterelamute renoveerimise toetus

* Nõude pesemisel täitke kraanikauss veega - vältige jooksva
vee all nõudepesu;

* Käige pigem dui all kui vannis, sest vannis käimine võtab
keskmiselt 3 korda rohkem vett kui dui all käimine;

ÜRITUSED JÕULUKUUL

LÕPETAGEM OMANDIREFORM!

Järgnevalt näpunäiteid, kuidas vett mõistlikult tarbida.
* Parandage tilkuvad kraanid. Jooksev kraan kulutab 9 liitrit
vett minutis.

* Keerake kraan peale kasutamist hoolikalt kinni;

23. november 2007

Mirja Adler
Eluasemetoodete
divisjoni juht
KredEx
Alates käesolevast aastast
toetab riik lisaks varasematele
toetustele KredExi vahendusel
ka omandireformi käigus
tagastatud korterelamute renoveerimist. Toetuse eesmärgiks
on käivitada renoveerimisprotsess ka tagastatud korterelamutes ja saada korda ajaloolist

kultuuriväärtust omavad eluasemepiirkonnad. Et tagastatud
korterelamud on üldjuhul väiksemad kui tavapärased paneelelamud, on toetus neile suurem: tagastatud elamuid toetatakse 20% ulatuses renoveerimistööde maksumusest, kuid
mitte rohkem kui 400 krooni
ruutmeetri kohta kokku aastatel 2007-2013.

Kes toetust saavad?
Toetust saavad taotleda tagastatud korterelamute füüsilistest
isikutest omanikud või nendes
elamutes moodustatud korteriühistud või neis asuvad korteriomanike ühisused.
Toetuse saab taotleda, kui elamule on tehtud ehitise ekspertiis, energiaaudit või ehitusprojekt,
renoveerimistööd on
teostatud alates 1. jaanuarist

2007 ning tööd on toetustaotluse esitamise hetkeks
lõpetatud ja tööde eest on
täielikult tasutud.

toetatakse ainult rekonstrueerimis- ja renoveerimistööde
osana ning peale nende
teostamist.

Mida toetatakse?
Toetatakse korterelamu põhikonstruktsioonide (kande- ja
piirdekonstruktsioonide) rekonstrueerimist, elektri- ja
küttesüsteemi ja gaasipaigaldise rekonstrueerimist ja renoveerimist. Samuti järgnevate
põhikonstruktsioonide renoveerimistöid:
- katusekatte, sademevee kanalisatsiooni, vundamendi sillutusriba, fassaadikatte renoveerimist; tuulekodade renoveerimist fassaadi renoveerimise osana;
- üldkasutavate ruumide uste ja
akende vahetamist. Üldkasutatavate ruumide viimistlustöid

Kuidas toetust taotleda?
Toetuse täpsed tingimused ja
taotluse vorm on kättesaadav
KredExi kodulehel www.kredex.ee/esk. Toetuse taotleja
peab saatma tähitud kirjana
Eesti Posti vahendusel vastaval
vormil rekonstrueerimistööde toetuse taotluse koos nõutud dokumentide koopiatega
KredExile.
Kokku eraldati 2007. aastal
tagastatud elamute renoveerimistoetusteks 15 miljonit krooni, millest tänaseks on toetust
taotlenud vaid 8 korterelamut
kokku 625 tuhande krooni ulatuses. Tehke oma maja korda ja
küsige toetust.

