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A V A T I  R E K O N S T R U E E R I T U D  M A R S I  T Ä N A V

KRISTIINES KÄIVITUS KORTERIÜHISTUTE 
ÜMARLAUDADE HOOAEG

Oktoobri alguses avati rekonstrueeritud Marsi tänav. Marsi tänava rekonst-
rueerimise käigus rajati puuduvad kõnniteed Tondi elukvartalisse, sõidu-
tee sai uue katte, uuendati elektrisüsteemi, tänavavalgustust ja teisi kom-
munikatsioone, rajati haljastus. 

Marsi tänava rekonstrueerimise tellija ja $ nantseerija on ProKapitalile 
kuuluv arendusettevõte OÜ Marsi Elu. Tänavaehituse peatöövõtja oli AS 
Nordecon. Uue tänava ja teealuste kommunikatsioonide kogumaksumus 
on ca 648 000 eurot. Tänaseks valminud osa lõpeb vahetult enne Seebi 
kvartalit ja järgmise aasta investeeringute kava koostamisel taotleb linna-
osa valitsus vahendeid rekonstrueerimistööde teostamiseks ka Seebi kvar-
tali sisse jääval alal.

TEADMISEKS LAPSEVANEMATELE
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
Tallinna linn toetab jätkuvalt peresid, kus on esimesse 
klassi minev laps, 320 euroga.

Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest makstak-
se lapse kooliminekul ja 50 % toetusest juunikuus pärast 
esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja 
ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallin-
na linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.

Toetust makstakse taotluse alusel lapsevanemale, eest-
kostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks 
vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallin-
nas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut ning 
laps on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, 
elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tal-
linna kooli. 

Toetuse taotlust saab täita sotsiaalhoolekande osakon-
nas kohapeal, saata postiga aadressile Tulika 33b 10615 
Tallinn,  e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile 

mari-liis.roomet@tallinnlv.ee või internetis portaali 
www.eesti.ee kaudu. 

Taotlusi võetakse vastu kuni 30. novembrini 2014.

15. oktoobri õhtul toimus Kristiine Linnaosa Valitsuse saalis KÜ ümarlaud. Ümarlaua avas linnaosavanem Andrei Novikov. 
2. mail 2013. aastal võttis Tallinna Volikogu määrusega nr 26 vastu projekti „Roheline õu“ toetamise korra. Projekti „Roheline õu» toetamise kord re-

guleerib korteriühistute toetamist korterelamute õuealade heakorrastamiseks Tallinnas. Toetus on korra mõistes rahaline abi, mida makstakse Tallinna 
linna eelarvest korras sätestatud eesmärkide saavutamiseks. 2014. aasta projektist „Roheline õu“  tegi ülevaate Kristiine LOV haljastuse peaspetsialist 
Anu Sügis. Tallinna linnast osales projektis 118 korteriühistut. Kristiinest laekus 15 taotlust, 14 KÜ-d said jaatava vastuse. 7 korteriühistut kasutas raha 
puude hoolduslõikuseks ja raieks ning 7 haljastuse taastamiseks, rajamiseks.

Projektist „Hoovid korda“ andis ülevaate Kristiine Linnaosa Valitsusest Marju Korts.
Tallinna lemmikloomade 2014 uuringu ülevaatest ning lemmikloomade kiibistamisest rääkis Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde 

osakonna vanemspetsialist Evelyn Valtin. Uuringu eesmärk oli saada ülevaade lemmikloomade pidamisest Tallinnas ning selgitada välja tallinlaste tead-
likkus ja hoiakud seoses lemmikloomade pidamisega.

Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi tuleb alates 1. jaanuarist 2015 lisaks koertele kiibistada ka kõik Tallinnas peetavad kassid. Kõik kas-
sid peavad olema kantud lemmikloomaregistrisse (www.llr.ee) . Kiibistada tuleb ka toas peetav kass, kes käib õues vaid rihma otsas. 

20.10.2014 kuni 16.11.2014 toimub Tallinnas kasside kiipimise sooduskampaania (www.tallinn.ee/lemmikloom). Kiibistamise maksumus on Tallinna 
linna elanikule vaid 5 eurot. Tavahind on 15 – 30 eurot.

Viimase teemana andis ülevaate jäätmemajandusest Kristiines Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja Kristjan Mark. 
Kristjan Mark rääkis, et Kristiinesse on järgmisest aastast tagasi tulemas korraldatud jäätmevedu, mis peaks inimestele tagama parema teenusekvalitee-
di ning odavama hinna. 

Kahjuks suletakse 1. detsembrist 2014 Artelli 15 asuv jäätmejaam. Kristiine elanikele lähim jäätmejaam asub Rahumäe tee 5a. 

Järgmine korteriühistute ümarlaud toimub 12.11.2014 kell 18:00 Kristiine Linnaosa Valitsuse saalis (Tulika 33b).

Linti lõikamas: vasakult  ProKapitali ja Marsi 
Elu OÜ esindaja Allan Remmelkoor, Kristiine 
linnaosa vanem Andrei Novikov, Riigikogu liige 
Lauri Laasi ja AS Nordecon projektijuht Andres 
Salusaar

Rekonstrueeritud Marsi tänavAndrei Novikov elanikega vestlemas Rekonstrueeritud Marsi tänav

Rekonstrueeritud Marsi tänav Rekonstrueeritud Marsi tänav

Raivo Tammus

Linnaosa vanema asetäitja

NÜÜDSEST MÄÄRATAKSE EAKA 
INIMESE VÕI LAPSE ASUKOHTA 
SILMAPILKSELT
Novembris paiskub Eesti tehniliste seadmete turule uu-
distoode, mis võimaldab eaka inimese või lapse asukohta 
maksimaalse täpsusega määrata. Seade teavitab teid ka 
siis, kui teie lähedasele inimesele on vaja abi osutada.

Lola-nimeline seade on äärmiselt lihtsa välimusega 
– see on hädaabi kutsumise nupu, sisseehitatud GPS-i, 
löögianduri ja kahesuunalise GSM-sidemega. See tähen-
dab seda, et seadme omaniku asukohta fikseeritakse 
pidevalt. Kui eakal inimesel hakkab õues halb ja ta kao-
tab tasakaalu, siis üks anduritest fikseerib kukkumise ja 
kutsub automaatselt abi. 

See seade on asendamatu ka siis, kui laps eksib ära või 
satub ohtlikusse olukorda. Ühest hädaabi kutsumise 
nupu vajutusest piisab, et seade saadaks signaali abikes-
kusesse.

Seade on ühendatud ööpäevaringselt töötava Abi-
keskusega. Abikeskuses on isiklikud andmed ja andurite 
kandjate haiguslood. Keskuses töötab kvali$ tseeritud 
arst. Kukkumise, haigushoo või võimaliku ohu korral – 
igas kriitilises olukorras teadustab dispetšer kliendi sugu-
lasi. Vajaduse korral kutsub dispetšer päästeteenistuse või 
politsei.

Statistika näitab, et üle kolmekümnel protsendil ini-
mestest vanuses üle 60, juhtuvad vähemalt üks kord aas-
tas kukkumisega seotud õnnetused. Viiekümnel protsen-
dil sellistest juhtumitest ei suuda kannatanu iseseisvalt 
abi kutsuda. Kümnel protsendil juhtumitest on kukkumi-
se tagajärjeks luumurrud ja seitsmel protsendil juhtumi-
test tõsisemad siseelundkonna traumad. Uue tehnoloo-
gia loojaid on sellise seadme valmistamise mõttele viinud 
ka statistika kadunud laste juhtumitest. Viis protsenti 
lastest vanuses 3-5 on vähemalt üks kord aastas ära ka-
dunud. Üheksakümmend protsenti kadunud lastest lei-
takse 2-3. tunni jooksul, üheksa protsendi leidmiseks 
kulub mitu päeva ja üks protsent jääb leidmata.

Eesti turule paisatakse momentaanse abi kutsumise 
teenus SimView. Faktiliselt kujuneb see Eesti vidinate tu-
rul järjekordseks läbimurdeks, kuna sarnase eesmärgiga 
seadmetest eristab Lolat see, et see pole ühegi teise lisa-
seadmega seotud (näiteks mobiiltelefoni, nutitelefoniga 
jpt) ning on võimeline töötama absoluutselt igas kohas 
(tänaval, linnas, linnast väljas, paksude seintega hoones 
jne). SimView’ga liitumine maksab 49 eurot, kuumaks on 
aga 19.90 eurot.

PALUME KIIRET TAGASISIDET
Eesti Vee-ettevõtete Liidu tellimusel ning Keskkon-
nainvesteeringute Keskus SA palvel kogub linnaosa 
kokku andmeid kinnistutest, kellel on soov liituda 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. Nende andmete 
alusel kavandatakse järgmise EL $ nantsperioodi 
(2014-2020) investeeringuid veel ühendamata kin-
nistute ühtsesse süsteemi lülitamiseks.

Euroopa Liidu $ nantsperioodi 2014-2020 toe-
tuste süsteemi kavandamiseks palume kõigil 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamata 
Kristiine linnaosa kinnistute omanikel võtta infor-
matsiooni täpsustamiseks ühendust hiljemalt 
14.novembriks linnaosavalitsuse üldtelefonil 
645 7100 või kirjutada kristiine@tallinnlv.ee
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Hoovikohtumised linnaosa asumites
Kristiine linnaosas on saanud heaks tra-
ditsiooniks korraldada linnaosa ametni-
ke ja elanike kohtumisi asumite õueala-
del. Kohtumistel arutatakse koos 
linnaosa arenguplaane ning jagatakse 
oma rõõme ja muresid. Sellel sügisel toi-
musid kohtumised neljas piirkonnas: 
Vindi tänava sisehoovis, Seebi tänava 
kvartalis, Kirsi tänava sisehoovis ja End-
la 51 sisehoovis. Koosviibimistel valitses 
töökas meeleolu, tehti konstruktiivseid 
ettepanekuid ja leiti probleemidele la-
hendusi.

Mitmesuguste asumite läbiv mure 
oli näiteks pinkide paigaldamine. Siin-
kohal on linnaosavalitsus võtnud seisu-
koha, mille kohaselt arvestatakse pinki-
de paigaldamisel eeskätt korteriühistu 
vastavasisulist pöördumist. Nimelt tekib 
elanike vahel alati vaidlusi pinkide pai-
galdamise/teisaldamise otstarbekuses, 
sest ühelt poolt on tähtis võimalus rahu-
likult puhata, kuid teisalt häirivad ela-
nikke sealsamas hiljem kogunema hak-
kavad kärarikkad seltskonnad.

Kohtumisel Seebi kvartali elanikega 
tõstatati probleem Marsi ja Seebi täna-
val jalgsi liiklemise ohtlikkusest. Re-
konstrueeritud Marsi tn lõik lõpeb enne 
vasakkurvi valgustatud ülekäigurajaga, 
kuid edasine jalakäijate liikumine Seebi 
tn suunal on ohtlik, sest seal puudub 
jalgtee. Otsustati Marsi tn jalgtee katta 
ajutise freesipuru kattega ja taotleda 
järgmisel aastal Tallinna kommunaal-
ametilt tee-ehituse teise etapi rahasta-
mist.

Kohtumisel Kirsi tn sisehoovis oli 
suureks mureks Marja kaupluse ümbru-
ses kogunevate asotsiaalide ööbimine 
maja rõdude all. Ainsaks lahenduseks 
on siinkohal analoogselt teiste korter-
majadega rõdualuste kinniehitamine. 
Vastavat ehitusluba tuleb taotleda Va-
baduse väljak 7 asuvast Tallinna linna-
planeerimise ametist. 
Talveürituste sari – tantsuõhtud, koh-
tumised huvitavate inimestega, ki-
noseanss, beebikino

Paar aastat tagasi alustasime Löwen-
ruh pargis kolmapäevaste suvekontser-
tide korraldamist. Hetkel ei ole kahtlust-
ki, et toonane riskantne initsiatiiv on 
end õigustanud. Hoovikohtumistel 
pöörduti minu poole palvega jätkata ka 
talvisel perioodil tasuta ürituste korral-
damist. Arutasime linnaosavalitsuses 
oma võimalusi ja otsustasime alustada 
tantsuõhtute organiseerimist.

Esimese ürituse korraldame päevasel 
ajal Tallinna Puuetega Inimeste Koja 
saalis (Endla tn 59) 30. oktoobril kell 
14.00. Järgmised tantsuõhtud toimuvad 
juba õhtusel ajal. Tantsuõhtutel on elav 

muusika ja iga kord esineb isesugune 
ansambel. Avaüritusel loob meeleolu 
ansambel Mahe. Sissepääs on juba tra-
ditsiooniliselt tasuta.

Järgmised tantsuõhtud toimuvad re-
gulaarselt igal teisipäeval kell 18.00, 
seega 4. novembril, 11. novembril ja 18. 
novembril kell 18.00 Tallinna Puuetega 
Inimeste Koja saalis. Kui tantsuõhtud 
osutuvad populaarseks, jätkame nende 
korraldamist ka detsembris. 

Kristiine sotsiaalmajas alustame uut 
hooaega igakuiste suuremate ürituste-
ga. Korraldame vähemalt üks kord kuus 
kas kontserdi või kohtumise mõnel hu-
vitaval teemal või huvitava inimesega. 
Nii toimub 6. novembril kell 14 režissöör 
Helle Karise sissejuhatusega & lmi „Mets-
luiged“ vaatamine ja 27. novembril kell 
14.30 Väärikate Meeste Klubi eestveda-
misel TTÜ emeriitdotsendi Gabriel 
Hazaku loeng-kohtumine hetkel ak-
tuaalsetel välispoliitilistel teemadel.

Iga kuu teisel esmaspäeval kell 13.00 
saab päevakeskuse saalis kohtuda Kris-
tiine linnaosa vanemaga. Esimene kord 
kohtume 10. novembril. Olete oodatud! 

Jätkub ka koostöö kinoga Artis. Vää-
rikas eas linnaosa elanikele on meil hea 
meel kinkida tasuta pääsmeid kinosean-
sile “Maagia kuuvalgel” 05.11.2014 kell 
13.30. Tasuta piletite arv on piiratud ja 
need saab kätte Kristiine linnaosa valit-
suse rahvastikuregistri sektorist. 

Uue algatusena kutsume kõiki noori 
emasid beebidega kinno. Kinoseansid 
toimuvad igal kolmapäeval kell 11.30 
Kinos Artis. Beebikino seansil on saal 
pisut heledam, helinivoo madalam, lif-
tiga pääseb otse kinno, soovi korral kä-
ruga saali, ent vankri võib ka fuajeesse 
parkida, mähkimislaud ja mähkmed on 
käepärast ning kohvikus saadaval eri-
menüü.

Tõestamaks, et imetamise kõrval on 
võimalik rahuldada ka iseenda intellek-
tuaalsemaid vajadusi, linastatakse BEE-
BIKINO seanssidel ARTISE programmi 
parimaid pärle, samuti olulisi filme 
Sõpruse kino ja kobarkinode program-
mist, seda kõike lapsesõbralikus kesk-
konnas. Ajal, kui pisikesed kärus maga-
vad, saalis mängivad või Klaabu 
mängutoas palli taga ajavad, saavad 
lapsevanemad vaadata värskelt linas-
tuvaid autorifilme, nii meelelahutuslik-
ke kui intellektuaalset pingutust nõud-
vaid. Mitmekesine filmivalik sobib nii 
emadele kui isadele, vanaemadest ja 
vanaisadest rääkimata. Seansi maksu-
mus on 4.20 eurot, kuni 3aastased lap-
sed tasuta. Perefilmidel on väikelaste 
pilet 2.80 eurot. Igale piletiostjale re-
serveeritakse soovi korral kaks kõrvuti 
istekohta.

LINNAOSAVANEMA VEERG

Andrei Novikov

Kristiine linnaosa vanem

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolil nagu igal heal lapsel 
on olnud mitu nime läbi aegade. Kõige tuntum ja 
pikaajalisem nimi on kindlasti Tallinna Meditsiini-
kool. Kõrgkooli ajalukku mahub palju erinevaid koh-
ti, kus õpet korraldati kuni oma maja saamiseni 
Tallinnas, ja mitmeid regionaalseid üksusi.
Järjepidev tervishoiualade koolitus sai Tallinnas 

alguse 1940. aastast, kui avati Õdede Kool. 1942. 
aastal liideti sellele Velskrite Kool ja õppeasutus 
hakkas kandma Tallinna Meditsiinilise Keskkooli 
nime. Sõja ajal evakueeriti kool Tambovisse, Vene-
maale. Pärast sõda 1944. aastal jätkati regulaarset 
õppetööd Tallinna haiglates ja koolides. Lisaks oli 
koolil 1966. aastani osakond Kohtla-Järvel, mis see-
järel sai iseseisvaks meditsiinikooliks. 1970. aastal 
valmis üliõpilaskodu väljastpoolt Tallinna õppima 
asuvate õppijate majutamiseks. 1977. aasta sügi-
seks valmis oma koolihoone Kännu tänaval, mis 
parandas oluliselt õppimise tingimusi, sest siiani 
õpiti mitmetes kohtades üle Tallinna. 
Kooli tegutsemisaastate jooksul on lühemate ja 

pikemate perioodidena koolitatud vastavalt tervis-
hoiusüsteemi vajadustele neljateistkümne eriala 
spetsialiste põhihariduse ja keskhariduse baasil. 
Alates 1992. aastast võetakse kooli vastu ainult 
keskhariduse baasil õppijaid ja 1996. aastast alusta-
ti järk-järgulist üleminekut kõrgharidusele. 
Kõrgkool laieneb üle Eesti
2005. aastal sai kool ümberkorralduste tulemusena 

riigi rakenduskõrgkooli staatuse (Vabariigi Valitsuse 
korraldus 28.02.05. nr 118) ja jätkas tegevust Tallin-
na Tervishoiu Kõrgkooli nime all. 2006. aastal korral-
dati Kohtla-Järve Meditsiinikool taas ümber Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli struktuuriüksuseks. Kohtla-Jär-
vel korraldas kõrgkool alates 2002. aastast eelneva 
kutseharidusega õdedele rakenduskõrghariduse 
tasemel õpet, et Ida-Virumaal oleks võimalik töö 
kõrvalt õppida kõrghariduse tasemel.
Viimase 10 aasta jooksul on kõrgkool oma tegevust 

laiendanud peale Kohtla-Järve veel mitmetesse teis-
tesse Eesti linnadesse. Väga heaks näiteks on koos-
töö SA Pärnu Haiglaga, kellega koos alates 2007. 
aastast korraldatakse kohapeal õpet nii õdedele kui 
hooldustöötajatele nii kõrghariduse kui kutseõppe 
tasemel. Eriline projekt sai teoks Saaremaal, kui Ku-
ressaares viidi sisse rakenduskõrghariduse tasemel 
õpe eelneva kutseharidusega õdede jaoks. Koostöö 
kohaliku omavalitsuse ja organisatsioonidega sujus 
suurepäraselt ja kõrgkooli töötajatel oli võimalus 
mere taga õpetamas käia. 
Kutseõppe osakond omalt poolt on mitmetes Ees-

ti piirkondades viinud tööandjate soovil läbi hool-
dustöötaja töökohapõhist õpet – Paides, Pärnus, 
Ida-Virumaal, sellel aastal alustati õppega Haap-
salus.
Aastate jooksul on koostatud ja käivitatud Eestis 

ainulaadsed õppekavad – tegevusterapeut, opto-
metrist, tervisedendaja kõrghariduse tasemel, lisaks 
terviseõe erialakoolitus ja kutseõppe tasemel era-
korralise meditsiini tehnik, erilise ja erivajadusega 
lapse hoidja. Aasta tagasi käivitati kutse eelõpe, see 
tähendab tervisesuuna kursuseid gümnaasiumis, 
praegu toimub niisugune õpe kolmes gümnaasiu-
mis (Pärnus, Ahtmes ja Tallinnas).
Kõrgkooli pidev areng 
Kuna Eestis ja Euroopas on haridus pidevalt arene-

mas, siis oleme lisaks õppetööle pidanud järjepide-
valt tegelema raportite kirjutamise ja hindajate 
vastuvõtmisega: 2004. aastal läbis kõrgkool õppe-
kavade (kõik õppekavad) ja institutsiooni rahvusva-

helise akrediteerimise. 2008 läbisid õe põhiõppe, õe 
eriala koolituse, ämmaemanda ja hambatehnika 
õppekavad rahvusvahelise akrediteerimise, mille 
tulemusel eelnimetatud õppekavad akrediteeriti 
seitsmeks aastaks. 2009. aastal läbis üleminekuhin-
damise tervishoiu õppekavagrupp ja sai nn uue 
põlvkonna koolituslitsentsi. Samal aastal osaleti ka 
kõrghariduse kvaliteedihindamise pilootprojektis. 
2011. aastal läbiti üleminekuhindamine meditsiini 
õppekavagrupis ja saadi nn uue põlvkonna kooli-
tuslitsents. 2013. aastal läbis kõrgkool institutsio-
naalse akrediteerimise ning sai akrediteeritud seits-
meks aastaks. 2013. aastal osaleti kutseõppe 
kvaliteediprojektis ning 2014. aastal toimub kõrg-
kooli kutseõpe akrediteerimine. On hea meel, et 
hindamiste tagasiside on olnud alati valdavalt posi-
tiivne ja andnud vajalikku sisendi kõrgkooli töö 
arendamiseks. 
Meie vilistlased on tööl kõrgkoolis, muudes kohta-

des Eestis ja väga paljudes teistes riikides. Vaadates 
statistikat, võime öelda, et õnneks meie lõpetajad ei 
taha Eestist ära minna, 75–80% nendest soovib töö-
tada kodumaal, ülejäänud kas pole otsustanud või 
ei taha oma plaane jagada. Oleme oma õppijate üle 
väga rõõmsad, sest sooviavalduste arv õppekohta-
dele on soliidne ja õpimotivatsioon samuti kõrge. 
Lisaks peame tõdema, et aina enam leiavad meie 
juurde tee nn täiskasvanud õppijad, kellel juba üks 
elukutse omandatud ja töökogemust aastaid. 
2014. aasta on kõrgkoolile mõneski mõttes märki-

misväärne, sest õppeaasta alguses avati uus raama-
tukogu, mis pigem peaks kandma nime “õppimise 
ja arenemise keskus”. Eriline on raamatukogu selles 
mõttes, et peale nn klassikalise raamatukogu funkt-
siooni on olemas võimalused ka puhkamiseks. Li-
saks valmis 2014. aasta suvel õenduse ja ämma-
emanduse õppeks simulatsioonikeskuse esimene 
etapp ja jõudis kätte õppe läbiviimise uus ajajärk. 
Simulatsioonikeskus saab olema koht, kuhu tullakse 
praktiseerima, kui teooria on eelnevalt selgeks saa-
nud, et õppijad saaksid nukkudel, mis räägivad ja 
reageerivad, harjutada nagu päriselus. Simulatsioo-
nikeskus valmib täielikult järgmisel aastal, kuid al-
gus on tehtud. Lisaks on viimaste aastate jooksul 
renoveeritud ja sisustatud näiteks hambatehnika 
laborid, tegevusteraapia sai uue põneva õppeköögi, 
optomeetria labori ja farmaatsia valmistub suurteks 
ümberehitusteks kõrgkooli IV korrusel. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et aadressidel Kännu 67 

Tallinnas ja Lehe 12 Kohtla-Järvel on põnevad ma-
jad, kus õpitakse ühiskonna jaoks vajalikke ameteid 
ja vaatamist-kuulamist jätkub igas eas inimestele. 
Tulge kuulama ja vaatama!

TA L L I N N A  M E D I T S I I N I KO O L I S T 
TA L L I N N A  T E R V I S H O I U 
KÕ R G KO O L I K S

  LINNAOSA SÜGISESED TOIMETUSED

Ülle Ernits

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor

Avatud raamatukogu

Rektor Ülle Ernits avakõnet pidamas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 
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EAKATE PÄEV KRISTIINE 
SOTSIAALMAJAS
Kristiine sotsiaalmajas on iga päev seotud eakate elu täiustamise, sisukamaks ja väärikamaks 
muutmisega. Seega on meil iga päev nagu eakate päev. Kord aastas, rahvusvahelise eakate päe-
va puhul, tähistame aga meiegi seda pidulikumalt esinejate, kringli ja kohviga.

Kristiine sotsiaalmaja tegevuskohad asuvad mitmel aadressil, igal neist toimus selle päeva 
puhul midagi.

Energia 13 sotsiaalmaja elanikele esinesid Tallinna G. Otsa nimelise muusikakooli õpilased, 
Sõpruse puiestee 5 sotsiaalkorterite elanikke rõõmustas meeleoluka kontserdiga Paap Saarna. 
Oma tervitused tõid elanikele linnaosa vanem Andrei Novikov ja sotsiaalmaja juhataja Kaja Susi. 

Eakate päeva ürituste jada viimase üritusena käis sotsiaalmaja päevakeskuses esinemas Erich 
Krieger, kes võitis kohe publiku südame. Pidu jätkus meeleoluka kooslaulmisega. Klaveril toetas 
solisti lauluklubi juhendaja Inda Kõiva.

Oma panuse rahvusvahelise eakate päeva tähistamisse andsid päevakeskuse rahvatantsuring 
Kristiina (juhendaja Pilvi Aasmäe) ja line-tantsurühm Lustiline (juhendaja Helve Vainu), kes esi-
nesid Salme kultuurikeskuses 1. ja 2. oktoobril viiendat korda toimunud Eakate Festivalil

V Ä R V E  T Ä I S  S Ü G I S R E I S

K R I S T I I N E  S O T S I A A L M A J A

 KRISTIINE SOTSIAALMAJA ( Sõpruse pst 5) ÜRITUSED – november 2014
Lauluklubi - juhendaja Inda Kõiva E 03 13.00

Riigikogu külastus. Meid võtab vastu Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (eelregistreerimisega tel 6 512 702, vajalik isikukood) K 05 15.00-16.30

Hingede kuule pühendatud ühine kinolõuna „Metsluiged“. Filmi juhatab sisse režissöör Helle Karis E 06 14.00

Kohtumine Kristiine linnaosa vanem Andrei Novikoviga E 10 13.00

Vestlusring “Mis uudist” - Olga Kenk T 11 13.00

Vaegkuuljate infotund - Uno Taimla T 11 15.00

Tantsime end terveks - Ann Alas K 12 13.30

Kirjandustund autori loominguga – viimane lugemiselamus, juhendaja Milvi Sepp K 12 12.00

Vabadusvõitlejate koosolek N 13 13.30

Väärikate Meeste Klubi – Holger Oidjärv – tervislik toitumine, toitumistestid N 13 14.30

Lauluklubi - juhendaja Inda Kõiva E 17 13.00

Mardi-Kadri ühine trallitamine K 19 13.30

Klubi “Ristik” - ristsõnahuvilistele E 24 12.00

Tervisepäev- silmakontroll ja nõuanded OÜ Fortuna Optika T 25 10.00 - 13.00

Piiblitund - pastor Helari Puu K 26 15.00

Vestlusringis Gabriel Hazak - Rahvusvahelise olukorra aktuaalsed probleemid N 27 14.30

Infotund eakatele skautidele N 27 13.00

Meie selle sügise reisiks sai Kristiine sotsiaalmaja päevakeskuse korraldatud ekskursioon Keila-Joa ja Laulasmaa kandi 
kaunitesse mõisatesse.

Juba hommikul vara säras päike kõrgel taevas nagu ette kuulutades, et päev tuleb täiuslik.
Esimese peatuse tegime tee äärde jääva Muraste mõisa juures. Kurb oli vaadata mõisa praegust seisukorda. Kuna-

gine suursugune mõisahoone ootab pärast põlengut kinnisvara-arendajaid. Nähtu andis meile hea võrdlusvõimaluse 
järgmiste sihtkohtade jaoks.

Suundusime edasi Suurupi tuletorni juurde, mille ümbrus oli hästi hoolitsetud ja tuletorn toimib veel tänagi. Meile 
lubati, et järgmisel aastal saame ka torni siseneda.

Seejärel jõudsime kaunisse Keila-Joa lossi, kus meid võttis vastu mõisa hiilgeajale kohases riietuses giid. Loss on nii 
seest kui väljast tõeline iludus. Soovitame kõigil, kellel vähegi võimalik, selle vana mõisa restaureerimisel saavutatut 
nautima minna. Mõisa ilust lummatuna tegime jalutuskäigu pargis, kinnitasime keha linnaosa vanema poolt kaasa 
panduga ja nautisime imelist sügisilma.

Silmailu tuli aga veelgi. Reis läks edasi Laulasmaa liivaluidetel kõrguvasse Kõltsu mõisa. Uhkete tornidega puitmõi-
sa armas perenaine Pille Lukin rääkis mõisa ajaloost ja sellest, kuidas mõisa taastati. Meid võlusid ilusad kahhelkivide-
ga kaminad, kaunid vitraažid ja siidivaibad. Miljöö tekitas lummavalt koduse tunde. Peale täiuslikult renoveeritud 
mõisahoone oli korrastatud ka lossi ümbrus. Kontsertide korraldamiseks oli ehitatud klaasist kõlakoda. Mereni viisid 
vahvad teed ja üle ojade olid ehitatud sillad.

Veel mõisailust võlutuna liikusime imetlema Treppoja astanguid ja Vahiküla joastikku. Meile avanesid päikesekul-
lased sügisvärvides vaated, mis lausa õhku ahmima panid.

Päev polnud ootusi petnud. On, mida meenutada ja sõpradele edasi rääkida.
Täname kõiki, kes nii vahvaid üllatusi täis ekskursiooni korraldasid!

Vilma Pajus ja Linda Sein

Päevakeskuse reisisellid

FILMILÕUNA „METSLUIGED“ 
Kristiine sotsiaalmaja päevakeskuse saalis (Sõpruse pst 5)
6. novembril kell 14.00
Hingedekuule pühendatud ühine * lmilõuna „Metsluiged“ 
Filmi juhatab sisse režissöör Helle Karis

Helle Karis on mängu* lmide režissöörina liikunud muinasjutu juurest 
mütoloogiasse ja sealt eksistentsiaalsete probleemideni. Teda on titulee-
ritud ka Eesti muinasjutu* lmi emaks. 

“Metsluiged” on Helle Karise kolmas täispikk mängu* lm. See on Hans 
Christian Anderseni muinasjutu järgi tehtud muusikaline * lm Elisast ja 
tema üheteistkümnest vennast, kelle võõrasema osutub nõiaks. Võõras-
ema saadab Elisa ära ja moondab poisid metsluikedeks. Tüdruk näeb unes, 
kuidas vendi päästa. Selleks tuleb tal kududa nõgestest üksteist särki ja ta 
ei tohi sõnagi rääkida, enne kui töö valmis saab.

• Väärikate Meeste Klubi (kuu II ja IV neljapäev kell 14.30)
•  Kirjandusklubi (kuu  II kolmapäev kell 12.00)
•  Laulame koos (kuu I ja III esmaspäev kell 13.00)
•  Vestlusring „Mis Uudist“ (kuu II teisipäev)
•  Inglise keel (kolmapäev kell 9.30)
•  Eesti keel (kolmapäev kell 11.30)
•  Siidimaal (kolmapäev kell 9.00)
•  Kunstiring (teisipäev kell 12.00)
•  Portselanimaal (igal neljapäeval kell 11.00)
•  Rahvatants (igal esmaspäeval kell 15.00)
•  Seenioritants (reede kell 12.00)
•  Linetants (kolmapäev kell 12.00)
• Võimlemine (6 gruppi 2 x nädalas)
•  Jooga (esmaspäev kell 16.00, kolmapäev kell 15.00)
•  Arvuti konsultatsioonid (esmaspäev kell 10.00)

Registreerimine ringidesse ja info tel 6 512 702 või 
Päevakeskuses, Sõpruse pst 5 I korrus.

KRISTIINE SOTSIAALMAJA PÄEVAKESKUS
veel on vabu kohti järgmistes ringides ja klubides:

Helle Karis 
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KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB TASUTA KINNO
Kristiine Linnaosa Valitsus kutsub väärikas eas Kristiine elanikke, kelle 
elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kristiine linnaosas, tasuta " lmi 
„Maagia kuuvalgel“ eriseansile. 
Kolmapäeval, 05. novembril 2014 kell 13.30 kinos „Artis“ (Solarise 
Keskuse 3.korrus).
„Maagia kuuvalgel“ on romantiline komöödia. Stanley on mustkunst-
nik, keda peetakse parimaks petistest spiritualistide paljastajaks. Tal 
palutakse uurida noort naist Sophiet, kellel on õnnestunud paljusid 
inimesi veenda, et ta on osav meedium. Mõned inimesed usuvad, et 
naine tegeleb pettusega ja tüssab ustavatelt klientidelt raha välja. 
Stanley õpib Sophiet tundma, aga mida rohkem nad koos aega veeda-
vad, seda suuremasse segadusse ta satub. Romantilise komöödia te-
gevus toimub 1920. aastate Prantsusmaal, taustaks uhked häärberid, 
Prantsuse Riviera, džässiklubid ning džässiajastu rikkurite lemmikpai-
gad. Režissöör: Woody Allen Osades: Colin Firth, Emma Stone, Marcia 
Gay Harden, Eileen Atkins. Film linastub inglise keeles, eesti- ja vene-
keelsete subtiitritega.
Kinopääsmed saab kätte Kristiine Linnaosa Valitsuse rahvastiku-
registri sektorist aadressil Tulika tn 33B:
E 8.15-13, 14-18
T, K ja N 8.15-13, 14-17
R 8.15-13
Tasuta piletite arv on piiratud! Info tel 645 7127

EAKATE TREENINGUD SPARTA SPORDIKLUBIS 
Eakate treeningud toimuvad igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel 
kell 9.30-10.30 spordiklubis „Sparta“ (Pärnu mnt 139c). Ühe treeningu 
maksumus on 2 eurot. Osalemine pensionitunnituse ettenäitamisel. 
Hinna sisse kuulub 1 treeningkord, soovi korral jõusaali ja sauna kasu-
tus.

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KOOSTÖÖS KESKLINNA SOTSIAAL-
KESKUSEGA KUTSUVAD  VÄÄRIKAS PENSIONIEAS KRISTIINELASI 
EAKATE ÜLIKOOLI HOPNERI MAJAS
Loengud toimuvad Hopneri Maja suures saalis, Raekoja plats 18. 
NB! Palume uutel õppuritel, kes ei ole varem Eakate Ülikooli loengutel 
osalenud,  registreeruda loengutesse saab: 
huvi@hopnerimaja.eu, telefon 6455 321.
2014/2015 õppeaastal toimuvad loengud üks kord nädalas neljapäe-
viti: kell 12.00-13.00 eesti keeles, kell 14.00-15.30 vene keeles. Kõik 
loengud on eakatele õppuritele tasuta. Lektoriteks on oma ala asja-
tundjad.
Seenioride ülikool
EESTIKEELSED LOENGUD
OKTOOBER
30.10.2014 kell 12.00 Riigiteadused. Loeng “Tööst Riigikogus”. Lektor: 
Mihhail Korb, Riigikogu liige.
NOVEMBER
06.11.2014 kell 12.00 Psühholoogia. Loeng “Vana ja õnnelik – kas nii on 
võimalik?”. Lektor: Tiina Jõgeda, ajakirjanik ja psühholoogiline nõusta-
ja.
13.11.2014 kell 12.00 Tallinna ajalugu ja kultuur. Loeng “Hingedepäev: 
uskumused ja kombed”. Lektor: Marju Kõivupuu, eesti " loloog ja folklo-
rist.
20.11.2014 kell 12.00 Tervis. Loeng “Punktmassaaž alaselja valude 
korral”. Lektor: Anne Tipner-Torn, tervisetreener.
27.11.2014 kell 12.00 Riigiteadused. Loengu teema täpsustamisel. 
Lektor: David Vseviov, ajaloolane.
DETSEMBER
04.12.2014 kell 12.00 Psühholoogia. Loeng “Dementsus – kelle mure?”. 
Lektor: Jelena Leibur, arst ja Diakooniahaigla juhataja.
11.12.2014 kell 12.00 Tallinna ajalugu ja kultuur. Loeng “Tallinna ajalu-

gu kui inspiratsiooniallikas”. Lektor: Indrek Hargla, kirjanik.
18.12.2014 kell 12.00 Tervis. Loeng “Inimese vananemisest ja pikaeali-
susest geenide tasemel”. Lektor: Riin Tamm, Tartu Ülikooli molekulaar- 
ja rakubioloogia instituudi doktorant ja Tartu Ülikooli Geenivaramu 
teadur
Registreerimine: huvi@hopnerimaja.eu, tel. 6455 321.
HOPNERI MAJA AJALOOKOOL kutsub õppeaastal 2014/2015 osa 
saama põnevatest keskajateemalistest loengutest, õpitubadest ja va-
nalinnaringkäikudest.
Eestikeelsed loengud ja õpitoad toimuvad alates oktoobrist üks kord 
kuus teisipäeviti, venekeelsed alates septembrist üks kord kuus kolma-
päeviti, mõlemad algusega kell 17.00. Kogunemine Hopneri Maja 
diele’s (sissepääs Vanaturu kael 3).
Ajalookooli loengud, õpitoad ja ekskursioonid on kooliealistele (kuni 
19. a) osalejatele tasuta, kõigil teistel huvilistel palume kaasa võtta 
loengutasu 3 eurot.  Õpitubades osalemiseks on lisaks vaja kaasa võt-
ta osaliselt oma töövahendid ja/või materjalid.
EESTIKEELNE PROGRAMM  
11. november 2014 kell 17.00 loeng „Hingedeajast ja segadustest kahe 
Katariinaga“ koos martsipani valmistamise õpitoaga. 
9. detsember 2014 kell 17.00 loeng „Nigulast Toomani ehk jõuaks, 
jõuaks jõulud tulla!“ koos keskaegse tantsuõpetusega.
Registreerimine ja lisainfo: Angela Randmets, telefon 53 481 698 või 
e-mail Angela.Randmets@hopnerimaja.eu
HOPNERI MAJA LASTEVANEMATE KOOL on ellu kutsutud, et olla 
toeks lapsevanematele, soodustada positiivseid ja hoolivaid suhteid 
vanemate ja laste vahel, aidata vanematel arendada efektiivseid toi-
metulekustrateegiaid laste käitumisprobleemide ja arenguküsimuste 
korral, vähendada vanemlikku stressi ja tugevdada perede toimetule-
kut.
Psühholoog Auli Andersalu-Targo eestvedamisel tulevad käsit lemisele 
järgnevad teemad:
03. november 2014 kell 19.00 – loeng “Lapsevanema toimetulek kriisi-
dega peres ning aeg iseendale”
17. november 2014 kell 19.00 – loeng “Murdeea eripärad ning põlvkon-
dadevahelised erinevused”
Loengud toimuvad neli korda kuus esmaspäeviti kell 19.00-21.00 Hop-
neri Maja (Raekoja plats 18) kaminasaalis, III korrusel.   Iga kuu esimesel 
ja kolmandal esmaspäeval toimuvad loengud eesti keeles ning teisel 
ja neljandal esmaspäeval vene keeles.
Projekti rahastab Kesklinna Valitsus, loengud on osalejaile tasuta.
Registreerimine ja lisainfo: 
eestikeelsed loengud:  info@hopnerimaja.eu, telefon 6455 321;
venekeelsed loengud: Roman Ljagu, telefon 56 156 522 või e-mail  
romanljagu@hot.ee

PLMF (PILLE LILLE MUUSIKUTE FOND) 
Kutsub TASUTA kontserdile:  “Hingemuusika Rootsi-Mihkli kirikus“
11. november kell 15.00
Professor Mari Tampere-Bezrodny viiuliklassi õpilased:
Gloria Ilves, Mari-Liis Urb, Maria Goršenina, Eva Ballaz, 
Joonas Teppo, Peeter Margus, Juan Jose Restrepo jt. 
Kavas: Tšaikovski, Ysaye, Wieniawski jt.

MUUSEUMID OOTAVAD KÜLASTAJAID
Eesti Ajaloomuuseumi SUURGILDI HOONESSE (Pikk tn 17) ja MAAR-
JAMÄE LOSSI (Pirita tee 56) TASUTA sissepääs : 30.10; 27.11. Muuseum 
avatud E–P 10–18, 1.10–30.04 kolmapäeval suletud
Eesti Arhitektuurimuuseumi (Ahtri 2) TASUTA külastuspäev: 28.11. 
Muuseum avatud K–R 11–18, L–P 10–18
Kumu Kunstimuuseumi (Weizenbergi 34 / Valge 1) ühe euro kolma-
päev (Pilet 1 euro) 17.12.2014. Muuseum avatud oktoober-aprill K-P 
11-18

Kadrioru Kunstimuuseumi (Weizenbergi 37) ühe euro kolmapäev 
(Pilet 1 euro) 17.12.2014. Muuseum avatud okt-aprill K-P 10-17
Mikkeli Muuseumi (Weizenbergi 28) ühe euro kolmapäev (Pilet 1 
euro) 17.12.2014. Muuseum avatud K–P 11-17
Niguliste Muuseumi (Niguliste 3) ühe euro kolmapäev (Pilet 1 euro) 
17.12.2014. Muuseum avatud K–P 10-17. 
Adamson-Ericu Muuseumi (Lühike jalg 3) ühe euro kolmapäev (Pilet 
1 euro) 17.12.2014 Muuseum avatud K–P 11-18
Eesti Loodusmuuseum (Lai 29A)- TASUTA sissepääs kõigile külastaja-
tele: iga kvartali esimese kuu (jaanuari, aprilli, juuli ja oktoobri) viima-
sel reedel (31.10). Muuseum avatud K–P 10–17
Eesti Panga muuseum (Estonia pst 11)- issepääs TASUTA. Muuseum 
avatud T–R 12–17, L 11–16
Eesti Tuletõrjemuuseum ( Raua 2)- pilet: 2 eurot; sooduspilet 1 euro. 
Muuseum avatud E–R 9–16, külastusest palume ette teatada.
Eesti Vabaõhumuuseum (Vabaõhumuuseumi tee 12) avatud talve-
hooajal ( 29. september – 22. aprill) iga päev 10–17. 
Üksikpilet 5 eurot ; sooduspilet 3 eurot. 
Nõmme Muuseum (Jaama 18) avatud N-L kl 12-16. 
Pilet: 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti; pere-
pilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot
Fotomuuseum (Raekoja tn 4/6) avatud: 1.03.–31.10. N–T 10.30–18; 
1.11.–28.02. N–T 10.30–17. Pilet: 2 eurot; sooduspilet 1 euro. 
Peeter I Majamuuseum (Mäekalda 2) avatud: 1.09.–30.04. K–P 10–16. 
Pilet: 2 eurot; sooduspilet 1 euro. 
A. H. Tammsaare Muuseum Tallinnas (Koidula 12a) avatud: K–E 10–
17. Pilet: 2 eurot; sooduspilet 1 euro.
Kalamaja Lastemuuseum Miiamilla (Kotzebue 16) avatud: K–P 
10.30–18 (1.nov. – 28.02. 10.30-17). Pilet: 2 eurot; sooduspilet 1 euro.

VÄÄRIKAD KINOHOMMIKUD ARTISES
Eestikeelse sissejuhatusega seansid toimuvad igal teisipäeval kell 11,  
" lmikava leiate kino Artise kodulehelt või otse kinost.
Venekeelse sissejuhatusega kinolinastused toimuvad igal neljapäeval 
kell 11. 
Kino Artis asub Solarise keskuse III korrusel, sissepääs Rävala puiesteelt.
Templikaardiga iga 5. seanss tasuta.
KINOPILET SEENIORIDELE 3 eurot

KINO ARTIS BEEBIKINO
Kinos Artis toimuvad iganädalased beebihommikud, kuhu oodatakse 
kõige pisemate kaaslastega " lmifänne. 
Beebikino seansil on saal pisut heledam, helinivoo madalam, liftiga pääseb 
otse kinno, soovi korral käruga saali, ent vankri võib ka fuajeesse parkida, 
mähkimislaud ja mähkmed on käepärast ning kohvikus saadaval eri-
menüü. Tõestamaks, et imetamise kõrval on võimalik rahuldada ka iseen-
da intellektuaalsemaid vajadusi, linastame me BEEBIKINO seanssidel AR-
TISE programmi parimaid pärleid, samuti olulisi " lme Sõpruse kino ja 
kobarkinode programmist, seda kõike lapsesõbralikus keskkonnas. 
Filmikava publitseeritakse jooksvalt Artise veebis www.kino.ee ning sot-
siaalmeedia leheküljel www.facebook.com/beebikino. 
NB! Oktoobris alustab enne " lmivaatamisi Artise Beebikino nipinurk. Jäl-
gige reklaami Beebikino facebooki lehel!
Artise beebikino seansid toimuvad igal kolmapäeval kell 11:30. 
Mitmekesine " lmivalik sobib nii emadele kui isadele, vanaemadest ja 
vanaisadest rääkimata. 
Pilet 4.20 eurot kuni 3-aastased lapsed tasuta. Pere" lmidel väikelaste pilet 
2.80 eurot.
Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool
Tõnismägi 2, Tallinn (Eesti Rahvusraamatukogu suur konverentsisaal)
Kell 14.00-16.00: 
18. november  “Välismaa kirjanduse mõju lugejale”
Jelena Skulskaja – Eesti ajakirjanik, kirjanik ja tõlkija

Lugupeetud Kristiine linnaosa elanikud!

Tallinnas toimub hulk tasuta ja soodsate hindadega kultuuri-, spordi- ja teisi toredaid rahvaüritusi, mida tasub kaema minna. Kutsun Teid kõiki osalema 
ja mõnusalt aega veetma!
                 Andrei Novikov
               Kristiine linnaosa vanem

Noortekeskus on tore ja hubane koht, kuhu ootame oma 
vaba aega sisustama kõiki 7–26aastaseid noori. See on hea 
võimalus leida uusi sõpru, osaleda tasuta põnevatel üritus-
tel või leida abi oma ideede elluviimisel. 

Kristiine noortekeskus on peagi tegutsenud juba 11 
aastat. Meie külastajateks on nii need noored, kes juba tea-
vad täpselt, millega nad keskuses tegeleda soovivad, kui ka 
noored, kes ootavad noorsootöötaja sõbralikku toetust ja 
suunamist. Üheskoos suudame leida igaühele huvipakkuva 
tegevuse ja aidata kaasa meie külastajate mitmekülgsele 
arengule. Suurem enamus noortekeskuses pakutavatest 
tegevustest on täiesti tasuta! 
Meeldivaid ajaveetmise võimalusi leidub igas vanuses 

noortele. Alates 7. eluaastast on võimalus tasuta osale-
da meisterdamisringis „Loomingutuba“, huvitavates vest-
lusringides, mängida lauatennist, piljardit, lauajalgpalli ja 
suurel hulgal põnevaid lauamänge. 

Kasulikke tegevusi jätkub ka teismeeas ja täisealistele 
noortele. Soovijatel on võimalus osaleda näiteks " lmiõhtu-
tel, mitmesugustes aktiivõppemeetoditega töötubades või 
kasutada foto- ja kujundus-küljendusprogramme ning 
foto- ja videotehnikat. 

Lisaks toimub pidevalt mitmeid üritusi, mis aitavad igapäe-
vaelu pisut põnevamaks muuta. Lisainfot kõigi meie tegemiste 
kohta vaata Kristiine noortekeskuse kodulehelt www.taninfo.
ee/kristiine või tule kohale ja küsi julgelt! Asume Sõpruse pst 4a.

KRISTIINE NOORTEKESKUS – KOHT KÕIGILE NOORTELE
Maarit Niinepuu / Bergit Semre

Kristiine noortekeskuse juhataja

NÄITUS „NÕIATAIMED“
Tallinna botaanikaaed ootab selle aasta viimasele näitusele „Nõiataimed“, mis toimub 
14.–16. novembrini.

November on müstiline kuu, see on hingede aeg. Millal siis veel tutvust teha nõiduslike 
taimedega, kellel on erilisi võimeid kuulda kuulmatut, näha nähtamatut ja ennustada ette 
tulevasi sündmusi. Taimi on ajast aega kummardatud kui jumalaid, neile on toodud ohvreid 
ja annetusi. Taimedelt palutakse raha ja rikkust, tervist ja õnne. Nende abil võetakse ette 
astraalseid rännakuid teistesse maailmadesse, kutsutakse kohale tuult ja vihma, peletatakse 
eemale vaenlasi ja nõidu. Näituse külastaja saab hüva nõu armastuse ja raha ligi meelitamiseks, 
vaenlase kahjustamiseks ja haigustest vabanemiseks. Näitusel kohtutakse paljude tuntud 
kodumaiste taimedega nagu kask, paju, pärn jt, kes oma imevõimete poolest ei jää alla ka 
sellistele kaugete maade eksootilistele võluritele nagu püha kadambapuu, neemipuu, 
uimakaktus, elevanditapp jt, kellega samuti näitusel on võimalik tutvust teha.

Sinine käoking (Aconitum napellus)
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M E H E D,  V ÕTA M E  E N D  K ÄT T E !
REAKUULUTUSED

Klassikaline ja tselluliidimassaaž, magnet-, venitus-ja liikumis-
teraapia  Kotka 26-144. Selle kuulutuse esitajale -15%. 
www.inoptima.ee, tel. 512 7530               
  

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimi-
sel. Parimad hinnad. Tel.522 1151; www.nagusul.ee

Üürin omanikult korteri. Tel. 508 9052

Kivikorstnate ehitamine (10 aastat töökogemust) Tel. 518 8889

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trükiseid ja muid 
kollektsioneerimise esemeid. Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim

Ostan korteri või maja Tallinna piires. Oodatud kõik pakkumised. 
Tel. 582 00800 

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade 
ehitus ja üldehitustööd www.fassaadimeister.ee Tel. 519 69314

Halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. Kõdusõn-
nik 40L. Kviitung. Tammaru Farm www.tg.ee tel. 654 1100,  
5238852

Müügil soodsa hinnaga puitbrikett 165€/tonn koos tasuta ko-
haletoomisega Tallinnas. Pakendatud 11 kg veekindlatesse pa-
kenditesse. Tel. 566 90811 ja www.puitbrikett.com

Müüa kütte-ja kaminapuud, (25, 30, 40, 50cm), lahtiselt ja võr-
gus, klotsid 40L võrgus, tulehakatus, saepuru kotis, koos toomi-
sega, www.kaminapuud.ee, tel. 501 8594

Ostan vana maja või tühja krundi Kristiines. Tel. 503 5933 

Viljapuude ja hekkide lõikus, tel. 566 30024

Teeme õunamahla kliendi õuntest. Aitame transpordiga (5eur). 
Hind alates 0.40 eur/1kg toormahlalt. Info tel. 56219762

Müün mahekartulit (Gala, Laura jt). Kojutoomine tasuta. 
Tel. 565 73333

KIMBUD, PÄRJAD. SUZI LILLED, RAHUMÄE TEE 23, TEL. 687 1119

Puulehtede ja puuokste äravedu, igasugu olmeprügi äravedu. 
Ostame vanametalli. Tel. 5347 6867

Hiljuti juhtusin tahtmatult pealt kuulma 
vestlust, kus kaks kolmekümnendates 
aastates meest arutlesid tuliselt teemal, 
miks nii palju eesti naisi endale välis-
maalt abikaasa leiab. Jutust kumas läbi 
solvumist ja lõppjäreldusena leiti, et eks 
need eesti piigad ole ikka kahetsusväär-
selt pealiskaudsed ja ebaõiglased, kuna 
eesti mees on maailma parim.

Tuleb tunnistada, et kuuldu pani 
mind mõtlema. Mis siis ikkagi põhjustab 
üha suurema hulga eesti naiste soovi 
siduda oma saatus võõrsilt pärit abikaa-
saga? Kas tegemist on moetrendiga või 
on sellel sügavam põhjus?

Eesti meeste kohta puudub seni 
põhjalik uurimus. Käesoleva aasta sep-
tembrist alustas Tartu ülikool esimest 
suuremahulist eesti meeste elu ja käitu-
mist käsitlevat uuringut, mille tulemu-
sed avalikustatakse 2015. aasta jaanua-
ris. Vaevalt leiame sealt aga vastuse 
meid huvitavale küsimusele, mis paneb 
kaunitare endale välismaalt kaasat otsi-
ma. Seepärast püüdsin teemat olemas-
olevate materjalide põhjal lahata.

Üks põhjustest peitub kindlasti tõsi-
asjas, et Eestis on 100 000 naist enam kui 
meest. Viimase seitsme aasta jooksul 
riigist lahkunute seas on tervelt 70 prot-
senti naised, kelle emigreerumise üheks 
tõukeks on kasin väljavaade Eestist vää-

rilist kaasat leida. Kurb, aga tõsi.
Probleemid algavad meie meeste 

kehvast tervisest ja viletsatest sotsiaalse-
test tulevikuväljavaadetest. Eesti mees 
elab Lääne-Euroopa kuttidest keskmiselt 
kümme aastat vähem. Kohalikest nais-
test on meie elu samuti kümme aastat 
lühem. Elu kestvus ja kvaliteet on aga 
suures osas meie enda teha. Vähem suit-
setamist, ei alkoholi kuritarvitamisele, 
rohkem sportimist, vähem liigseid kilo-
sid ja enam ergastavat head seksi ning 
eluaastaid hakkabki lisanduma. Kohane 
on märkida, et eluea pikkust määrab ka 
haridustase. Ülikooliharidusega Eesti 
mehe oodatav iga on umbes 15 aastat 
pikem kui algharidusega mehel. Haritum 
mees on sotsiaalselt kindlustatum, liiku-
vam, sportlikum ja enda välimuse eest 
hoolitsevam, seega on tal suurem või-
malus elada harmoonilist pereelu. On 
rida meditsiiniuuringuid, mis kinnitavad 
tugeva ja harmoonilise perekonna posi-
tiivset mõju nii mehe kui naise tervisele 
ja majanduslikule heaolule. Meie usulei-
ges riigis kõlab see ehk veidi võõrasta-
valt, ent väidetavalt aitab kuulumine ki-
r ikusse,  er it i  t ihedama sisemise 
sidususega kogudusse, elada pikemat ja 
õnnelikumat elu.

Eesti meeste ridu räsib otseselt liigse 
alkoholitarbimise ja madala haridustase-
mega seostuv suremus vägivaldsetel 
põhjustel, mis on mitu korda kõrgem kui 
arenenud lääneriikides. Kui mees purjus-
päi autoga vastu majaseina põrutab, al-
koholimürgituse või suure narkodoosi 
tõttu hukkub või ühise viinaviskamise 
käigus sõbralt nuga saab, on põhjuseks 
valed ühiskondlikud väärtushinnangud, 
alaväärsusest tulenevad psüühilised su-
rutised, hirm sotsiaalse võõrdumise ees 
jmt. Riik võitleb meeste vägivaldse sur-
ma puhul pigem tagajärgede, mitte 
põhjustega.

Muidugi on selles vallas positiivseid 
liikumisi ja tundub, et morbiidsest para-
tamatusest oleme välja jõudmas. 2010. 
aastal oli kõrgharidusega meeste kesk-

mine eluiga Eestis 70,9 aastat, 2013. aas-
tal 76,7 aastat. Pisut parem. Võrreldes 
Euroopa riikidega oleme sotsiaalses 
arengus eelmise sajandi 80.–90. aastate 
tasemel.

Ent siiski on eesti mehe tulevik tume. 
Meil on tuhandeid poisse, kellel pole või-
malust suhelda koolis meesõpetajaga ja 
puudub ka isa eeskuju. Põhikoolist lan-
gevad poisid välja palju sagedamini kui 
tüdrukud. Kõrgkoolides on naisüliõpilasi 
märgatavalt rohkem, lõpetajate seas aga 
domineeriv enamus. Meie meeste hari-
dustase jääb madalaks, nõudmised elule 
piirduvad piraka steigi, mõnusa tugitoo-
liga teleri ees ja piisava õllevaruga kül-
mikus. Ligi 95 protsenti vangidest on 
mehed ning õnnetussurmades hukkub 
mehepoegi naistest mitu korda rohkem.

Rasvased juuksed, tönts pilk, rippuv 
õllekõht ja peamiselt vandesõnadest 
koosnev leksikon – niisugune näeb meie 
mehepoeg kahjuks liiga sageli välja. Kui 
sinna lisada põhjendamatu enesekesk-
sus ja ravimatu agressiivsus, jääb üle 
vaid imestada, et kaunid piigad endale 
Maarjamaalt üldse elukaaslast otsima 
vaevuvad.

Siin ka vastus nendele kahele semu-
le, kellest loo alguses pajatasin. Võtame 
end käsile, mehed, aitab mugavustsoo-
nis vegeteerimisest! Leidkem tee spor-
disaalidesse ja terviseradadele ning 
liigsed kilod kaovad nagu nõiaväel. Kel-
lele igapäevane jooksmine üle jõu käib, 
võiks endale muretseda käimiskepid. 
Tallinnas on piisavalt terviseradasid, kus 
rasvavoldid ja vaimne väsimus minema 
uhtuda. Ärgem andugem loidusele, 
vaid vahetagem sellel sügistalvel teleri-
esine tugitool aktiivse seltsielu ja kul-
tuurist osasaamise vastu. Üllatagem 
oma naisi ja sõbratare ning viigem nad 
teatrisse, kontserdile, reedeõhtuti tant-
sima. Uskuge, nad oskavad selle eest 
tänulikud olla. Kulla mehed, meid ootab 
pikem, õnnelikum, harmoonilisem elu, 
kui selle nimel vaid veidi vaeva näha. 
Jõudu selleks!

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavalitsus otsustas 01. oktoobri 2014 istungil 
korraldusega nr 1431-k:

algatada Kristiine linnaosas, 0,37 ha suurusel maa-alal, Elektri tn 
1a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koos-
tamise eesmärk on Elektri tn 1a kinnistu sihtotstarbe sotsiaalmaa - 
ühiskondlike ehitiste maa muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse 
määramine korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneerin-
gus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja teh-
novõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

1.1 Algatatav detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallin-
na Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tal-
linna üldplaneeringu“ kohane ühiskondlike ja puhkeehitiste ala juht-
otstarve planeeritaval alal korruselamute alaks.
KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS TEATAB:

Elektri 1a kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähtesei-
sukohtade avalik arutelu toimub 29.10.2014 kell 15.00 Tulika 33b 
Kristiine Linnaosa Valitsuse II korruse saalis. 

Lauri Laasi

Riigikogu liige

P R O J E K T  „ R O H E L I N E  Õ U “
Anu Sügis

Kristiine Linnaosa Valitsuse heakorra peaspetsialist

Roheluse (haljastuse) mõju on teema, millega puutume kokku 
iga päev, ometi pole me harjunud selle mõjule või puudumise-
le sügavamalt mõtlema. Veelgi enam: me pole harjunud süs-
teemselt analüüsima, millist mõju meie toimetamine avaldab 
meid ümbritsevale elukeskkonnale ja sealtkaudu meile endile. 
Seega ei pööra me oma tegevusest tulenevale mõjule piisavat 
tähelepanu. 

Et olukorda veidikenegi parandada ja rohelust väärtustada, 
algatas Tallinna linnavaraamet 2013. aastast projekti „Roheline 
õu“. Selle projekti kaudu saavad korteriühistud taotleda toetust 
hoovi heakorrastamiseks, puude raieks, hooldus-ja kujundus-
lõikuseks või haljastuse rajamisega seotud kulude katmiseks. 
Eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja paran-
dada rohealade kvaliteeti. Ühtlasi soovime aidata projektiga 
kaasa Tallinna saamisel Euroopa roheliseks pealinnaks. Maksi-
maalne toetus ühe taotleja (korteriühistu) kohta oli 600 €. Toe-
tust oli võimalik taotleda kuni 60% kavandatava tegevuse mak-
sumusest ja toetust anti kuni 60% tegevusele kulutatud 
summast.

Eelmisel, 2013. aastal esitasid taotluse projektile „Roheline 
õu“ 112 korteriühistut, Kristiine linnaosast 14 korteriühistut 
(Kristiine linnaosa summa oli 21 678 €). 2013. aastal oli linna-
eelarves toetusteks eraldatud 37 880 eurot, millest väljastati 31 
317,03 eurot.

Kristiine linnaosast toetati 7 korteriühistut kokku summas 
6166 €. 

Sellel aastal esitasid taotluse 122 korteriühistut, Kristiine 
linnaosast 15 korteriühistut. Kristiine korteriühistutest rahasta-
ti 14 KÜ taotlused. 

Kristiine linnaosa korteriühistud kasutasid võimalust teha 
oma kinnistul kasvavatele puude hooldus- ja kujunduslõikust, 
raiuda ohtlikke puid, teha korda hekid ja põõsad. Mitmed kor-
teriühistud kasutasid võimalust istutada kinnistule kauneid 
ilupõõsaid ja kauaõitsvaid püsikuid (KÜ Mooni 60, KÜ Tüve 
14/16).

Projektidega „Roheline õu“ ja „Hoovid korda“ saab lahendu-
sed ja heakorrastuse majadevaheline ruum – see on sotsiaalne 
ruum, kus viibivad vanurid ja väikelapsed, funktsionaalne 
ruum, kus pargitakse, toimib jäätmemajandus, asuvad juurde-
pääsuteed ja pesukuivatuspuud, puhkeruum, millel on rekrea-
tiivne väärtus, roheline ruum ökoloogilise väärtusega ja estee-
tiline ruum. See ala peab olema mitmeti kasutatav, võimaldama 
väikelastel mängida, noorukitel sportida, vanuritel puhata.

Üheskoos hooviala korrastamisel kogetakse rahulolu, mis 
võimaldab tunda andmis- ja loomisrõõmu. Pealegi jääb puude-
põõsaste-püsikute istutamisest järele jõuline, selge ja ajas pü-
siv jälg. Selline tegevus õpetab hoolima, hoidma ja vastutama 
ning toimib kogukonda tervendavalt.

Tüve 14 ja 16 Kotka 24 Kotka 24 Kotka 24

Tallinna Linnavalitsus otsustas 08. oktoobri 2014 istungil
korraldusega nr 1488-k:

kehtestada Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneering.
1.1 Mustamäe tee 18b kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel 

muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 2. mai 2002 otsusega nr 
199 kehtestatud „Mustamäe tee, Liimi ja Artelli tänava vahelise kvar-
taliosa detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritava 
maa-ala, Mustamäe tee T3 kinnistu osa ja Liimi tänava kinnistu osa, 
osas.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute re-
gistris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus
Aadress: Tulika 33B, 10615 Tallinn
Toimetaja: Kristel Tamm
E-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7117
Reklaam: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee, tel. 645 7134
Järgmine leht ilmub: 21. november 2014
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht
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Kasuta võimalust ja 
reklaami end

kohalikus linnaosa lehes!
Info Kristiine Lehe 

reklaami kohta:
www.tallinn.ee/kristiine

veronika.kotilevitš@tallinnlv.ee

Tel. 645 7134

VEO- ja KOLIMISTEENUS

KÜTTEPUUD

tel: 50 24 895
info@pajakapuit.ee

TOORES LEHTPUU       
METSAKUIV OKASPUU    
50 cm KUIV LEHTPUU      
 Tarne al 10 ruumi, transport hinnas;

3-m KÜTTEPUUD
 Tarne al 30 tm, hind kokkuleppel

al 30€
al 35€
al 40€

TOITUMISNÕUSTAMINE
Tervislik toitumine, kaalu 

langetamine, seedeprobleemid
tel: 51 55376 

toitumisnoustaja@hotmail.com
Vastuvõtt: Tulika 15/17, 3.korrus, 

ruum 329, Tallinn
Tulika Hambaravi OÜ

AIA- JA PARGIJÄÄTMEID SAAB ÄRA ANDA 
JÄÄTMEJAAMADES

Igalt inimeselt võetakse päevas TASUTA 
vastu kuni neli 100 liitrist kotitäit aia-ja pargijäätmeid. 
Jäätmejaamad asuvad järgmistel aadressidel: 

Artelli jäätmejaam (Artelli 15), 
teenindab AS Eesti Keskkonnateenused (tel.1919). 
Avatud  K, N, R 14-19; L, P 10-15.

Paljassaare jäätmejaam (Paljassaare põik 9a), 
teenindab OÜ Kesto (tel. 6395222).
Avatud  K, N, R 14-19; L, P 10-15.

Sõjamäe jäätmejaam (Suur-Sõjamäe 31a), 
teenindab AS Ragn-Sells (tel. 15155). 
Avatud K, N, R 14-19; L, P 10-15. 

Pääsküla jäätmejaam (Raba 40), teenindab 
AS Ragn –Sells (tel.15155). 
Avatud E, R 14-19; K 8-13; L, P 10-15.

Rahumäe jäätmejaam (Rahumäe tee 5a) 
MTÜ Keskkonnateenused ( tel. 529 3020). 
Avatud K, N, R 14-19; E, L, P 10-15.

Pärnamäe jäätmejaam (Pärnamäe tee 36) 
MTÜ Keskkonnateenused ( tel. 529 3020). 
Avatud K, N, R 14-19; E, L, P 10-15.

Aia-ja pargijäätmete äraveo teenust koduukselt pakub 
Jäätmeringluse OÜ, täpsem info http://www.e-compost.ee/

Koostöös Tallinna Jäätmekeskusega on võimalik tellida 
TASULINE lehekottide äravedu. Lehekottide äraveo hind on 
2.25 eur+ käibemaks. Tellimus esitada meilile info@prugi.ee.

Aia- ja pargijäätmeid on lubatud kompostida ka oma 
kinnistul.

NB! 1.detsembrist 2014 SULETAKSE Artelli 15 
asuv jäätmejaam. 
Kristiine linnaosa elanikele lähim jäätmejaam 
asub   Rahumäe tee 5a. 

DEPRESSIOONIUURING

Otsime patsiente rahvusvahelisse kliinilisse uuringusse, milles 
võrreldakse  uuritava depressiooniravimi efektiivsust võrdlus-
ravimi ning platseeboga vanemaealistel patsientidel.
Te saate osaleda kui: 
• olete vähemalt 65 aastat vana
• teil on käesolevalt korduv depressiooniepisood, mis ei ole 

kestnud üle aasta
Depressiooni sümptomiteks on: meeleolu alanemine; huvi ja ra-
huldustunde vähenemine; söögiisu vähenemine, kehakaalu lan-
gus; häiritud uni; väsimus, energiapuudus; väärtusetuse tunne või 
süütunne; keskendumisvõime langus või otsustusraskused; sur-
mamõtted, elust lahkumise mõtted.
Uuring kestab kuni  28 nädalat ja sisaldab kokku 12 kohtumist 
arstiga. Uuringus osalemine, kõik uuringuga seotud   külastused  
ja uuringus kasutatavad ravimid on Teile tasuta. 
Tegemist on ravimi kliinilise uuringuga,  millega teatud juhtu-
del võib kaasneda oht osaleja tervisele. Uuringu läbiviimiseks on 
Ravimiameti ja Tartu Ülikooli Inimuuringute Eetikakomitee luba. 

Uuringus osalemiseks või täiendava info saamiseks helistage või 
saatke e-kiri aadressile Tallinnas:  
AS Lääne - Tallinna Keskhaigla Psühhiaatriakeskus Mustamäe 
Polikliinikus, Ehitajate tee 27 tel : 6598006  
E-post : toomas.kivisalu@keskhaigla.ee 
Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus, Mustamäe tee 
16 Tel 53312075, 6505036 
E-post jekaterina.kuorti@mppk.ee, www.mppk.ee
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik, Paldiski 
mnt.52 
Tel 617 2617, tööpäeviti 9-11
E-post: ylo.kallassalu@regionaalhaigla.ee 
Tel 617 2621, tööpäeviti 9-11 
E-post: anneli.parksepp@regionaalhaigla.ee 
Tel 617 2527, tööpäeviti 10-14 
E-post: mairi.zopp@regionaalhaigla.ee
Tartus:
Psühhiaatriakliinik, Raja 31 
tel 7 318 721 kella 11-15 ja 53858773 9-20 E-post: birgitau@ut.ee
OÜ Jaanson & Lääne, Puusepa 3 Tel: 5177222; 7821011  
tööpäeviti 8-16 E-post: : info@jl.ee 
Viljandis: 
Psühhiaatriakliinik, Viljandi vald, Jämejala küla,  Pargi tee 6
Tel: 4354245 E-post: jph@vmh.ee

Volüümikamaid naisi kutsutakse 
show-tantsutrenni

Paneme kokku ühe naksikate piigade tantsurühma ja näitame 
kõigile, et vormikad tüdrukud on ilusad, kutsub Heleri Wazza suuri 
naisi RoosiKodu Stuudio, Mõtuse 11, Kristiine, show-tantsutrenni.
RoosiKodu Stuudio ruumides hakkavad toimuma show-tant-
sutrennid, kuhu oodatakse osalema keskmisest vormikamaid 
neiusid ja naisi.
Trennide korraldamise on enda kanda võtnud Heleri Wazza, 
kel kaalukamate eevatütarde tantsutrenn juba ammu mõtteis olnud 
ja Pärnus ka juba tegutsemas hoogsalt.
 
Tallinnas on esimene kokkusaamine ja tutvustamine 
30. oktoober kell 19.00

Lisainfo saamiseks võib ühendust võtta tel:53893636, 
facebook Heleri Wazza



 Neljapäeval, 30.oktoobril 2014 kell 14.00
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, 

Endla 59

Тallinna Puuetega Inimeste Koda asub Endla 59.
Tantsuõhtu lõpeb kell 16

SISSEPÄÄS TASUTA!
VAHEAJAL KOHVILAUD

KONTSERT-TANTSUÕHTUD 
TALLINNA PUUETEGA 

INIMESTE KOJA SAALIS, 
 Endla 59 

TEISIPÄEVITI kell 18, elava muusika 
saatel, iga kord esineb erinev ansambel.  

 4. november  esineb “Poolen bänd “
11. november esineb “Black &  White”  

 18. november esineb “Sada ja seened” 
25. november esineb “Timeless  Melody“

  

SISSEPÄÄS TASUTA!

VAHEAJAL KOHVILAUD

KORRALDAJA:

Kristiine Linnaosa Valitsus
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TALLINNA�ENERGIAPÄEVA�SEMINAR��ELAMUTE�RENOVEERIMISEST�
�
Reedel,�14.novembril�kell�11.00-16.30�Rävala�pst�8�saalis�
�

· hoonete�tervikrenoveerimine�

· ENMAK:�hoonete�soovituslikud�rekonstrueerimispaketid�ja�nende�tasuvusaeg�

· renoveeritud�korterelamute�seire�uuringu�tulemused�

· vedelkütte�alternatiivid�ja�õlikatelde�asendamine�
· SA�KredEx:�elamute�renoveerimise�riiklikust�toetamisest��

· tervikrenoveerimise�tulemused�Koskla�7�ja�Sõpruse�202�korteriühistute�näitel�
· MTÜ�ESAKODA�-�kompleksrenoveerimine,�taastuv-�ja�alternatiivenergia�kasutamine�
· Paneeldiskussioon�ja�küsimused�esinejatele�

�

Seminaril�on�sünkroontõlge�vene�keelde�
Vajalik�eelregistreerimine:�info@tallinnea.ee�

�

TALLINNA�ENERGIAPÄEVA�PROGRAMM�
�
Laupäeval,�15.novembril�kell�12.00-15.00��Mustika�kaubanduskeskuses�Mustamäel�
�

Päevajuht�Urmas�Vaino�
�

· Energiaavastuskeskus:�teadusteater�ja�rohelise�energia�töötuba�
· TTÜ�Robotiklubi�esitlus�ja�roboti�valmistamise�töötuba�
· Loosime�auhindu,�peaauhind�elektriline�tõukeratas�
· Rattamajade�arhitektuurikonkursi�väljakuulutamine�
· Lasteaedade�säästva�eluviisi�teemaliste�joonistuste�näitus�
· Muusikaline�vahepala:�Erich�Krieger�

· Näitus�valgustuse�arengust�meie�tubades�läbi�aegade�
· �Black�Hill"-�fotonäitus�Mustamäe�korteri�säästvast�renoveerimisest��
· Taaskasutuse�ja�säästva�arengu�töötoad�

�

MINIMESS:�osalevad�energiasäästu�võimaldavaid��tehnilisi�lahendusi�pakkuvad�firmad��
�

Täpsem�info:�www.tallinnea.ee;�www.energiatark.ee�
�

PEASPONSOR:���������� �

������ �������� �


