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Talgulistel olid abiks ka Riigikogu liige Andrei Novikov ja  Kristiine linnaosa vanema asetäitja linnaosavanema ülesannetes Raivo 
Tammus.

TALLINNA PÄEVAL TUNNUSTATI TALLINLASI TEENETEMÄRGIGA

KORISTUSTALGUD KRISTIINES

KRISTIINE KEVADLAAT LÖWENRUH PARGIS 

Kristiine linnaosa talgud toimusid  8. mail. Koristatud sai Löwenruh pargi ja Räägu tänava ümbrus. Linnaosavalitsus varustas 
talgulisi vajalike töövahenditega ning pärast talguid pakuti talgulistele talgusuppi. Täname kõiki osavõtjaid!

Kristiine kevadlaat toimus 17. mail Löwenruh pargis.  Tegevust jätkus kogu perele.

Linnale osutatud teenete eest tunnustati 15. mail k.a 20 tallinlast Tallinna 
teenetemärgiga.

Tallinna Linnavolikogu otsuse kohaselt pälvisid 2015. aastal teenetemärgi 
Aavo Aunroos suure panuse eest Pirita Spordikeskuse arendamisel ja pika-
ajalisel juhtimisel, Rafi k Grigorjan silmapaistvate teenete eest Eesti Armeenia 
kogukonna ühe liidri ja Eesti vähemusrahvuste huvide esindajana; Maile 
Grünberg suure panuse eest meie linnakeskkonna kujundamisel ja väärista-
misel; Andrei Ivanov suure panuse eest Tallinna kultuuriellu väljapaistvaima 
ja tuntuima vene keeles kirjutava Eesti kirjanikuna; Kalle Jõks initsiatiivika ja 
tulemusliku töö eest linnajuhtimise probleemide lahendamisel; Jüri Kivimäe 
teenete eest linnaarhiivi kujundamisel kaasaegseks arhiiviks ja Tallinna ajaloo 
uurimisel; Rita Krabi Tallinna haljastu pikaajalise, mitmekülgse ja eduka aren-
damise eest; Arvi Kople pikaaegse teenistuse (49 aastat) eest tunnustatud ja 
lugupeetud bussijuhina ning uute bussijuhtide juhendajana; Janek Laev 
kauaaegse ja aktiivse koostöö eest Tallinna linna kriisireguleerimisvaldkonna 
arendamisel ning tulemusliku töö eest Häirekeskuse juhtimisel; Priit Lello 
tulemusrikka töö eest õigusvaldkonna korrastamisel ja juriidilise teenuse 
osutamisel linnaasutustele; Helve Mitt pikaajalise kohusetundliku töö eest 
Tallinna linna teenistuses (40 tööaastat); Aleksadra Murre suurepärase töö 
eest väliskunsti edendamisel ja populariseerimisel Eestis; Tõnis Pajo pühen-
dunud panuse eest vabatahtlikuna Kristiine linnaosas, Tallinna positiivse prog-
rammi koostamisel ja päästetööde teostamisel Tallinna linnas; Õnne Pollis-
inski suure panuse eest erivajadustega laste ja noorte spordi arendamisel ja 
Tallinna spordielu rikastamisel; Priit Pärtelpoeg asjatundliku, missiooni- ja 
vastutustundega tehtud töö eest linna elamumajanduspoliitika väljatöötami-
sel ja rakendamisel; Eerika Rahuoja kauaaegse ja tulemusliku panuse eest 
sotsiaaltöö väärtuste kandja ja valdkonna edendajana; Sander-Martin Stern 
aastatepikkuse loomingulise tegevuse eest raamatuillustraatori, kunstniku ja 
kunstiõpetajana; Anne Veski aktiivse Tallinna kultuurielu edendamise eest teeneka lauljanna ja tunnustatud kultuuritegela-
sena; Karl Õiger pikaajalise pühendunud töö eest ehituseksperdi, -teadlase ja -insenerina ning uute põlvkondade koolitami-
sel ning Eva-Kaisa Zupping kauaaegse töö eest günekoloogia arendamisel ja järelkasvu koolitamisel.

Tallinna teenetemärke on antud alates 1995. aastast kokku 268 isikule. 
Kristiine Linnaosa Valitsuse poolt südamlikud õnnitlused väärika tunnustuse puhul Eerika Rahuojale, kes on 22 aastat 

edukalt juhtinud ja arendanud linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda, endistele tublidele ja toredatele kolleegidele 
Kalle Jõksile ja Rita Krabile ning Kristiine linnaosa Väärikate Meeste Klubi eestvedajale Tõnis Pajole.

JALGRATTUR!

TEEME PRÜGIST PUHAST MULDA!

Hiljuti paigaldas AS Eesti Raudtee jalakäijate turvalisuse tagamiseks 
Lilleküla jalakäijate tunnelisse plakatid „AINULT NII!“, st kui sisened 
tunnelisse, palun tule jalgrattalt maha ja läbi tunnel jalakäijana!

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS   TEATAB
Mooni 73 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav ava-
lik arutelu toimub 03.06.2015 kell 15.00 Kristiine Linnaosa Valitsuses 
Tulika 33b II korruse saalis.

Seebi 4 // Oksa 2 kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvus-
tav avalik arutelu toimub 04.06.2015 kell 15.00 Kristiine Linnaosa Va-
litsuses Tulika 33b II korruse saalis.
Materjalidega on võimalik tutvuda Kristiine Linnaosa Valitsuses Tuli-
ka 33b III korruse toas 301 tööajal ja planeeringute registris 
https://tpr.tallinn.ee/.

TPIK PAKUB KOGEMUSNÕUSTAMISE 
TEENUST PUUETEGA LASTE JA NOORTE 
PEREDELE
Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada puuetega 
laste ja puuetega noorte vanemate sotsiaalsete ja vaimse tervise 
probleemide teket, aidates seeläbi parandada nende perede toime-
tulekut ja elukvaliteeti, soodustada laste ja noorte kasvuks ja aren-
guks vajaliku perekeskkonna kujunemist.
Tallinna elanikele pakub kogemusnõustamise teenust Tallinna 
Puuetega Inimeste Koda, kus Vabaühenduste Fondi rahastatud pro-
jekti käigus koolitati eesti- ja venekeelseid vabatahtlikke kogemus-
nõustajaid, kes on ise puuetega laste ja noorte vanemad. 
Kogemusnõustamise teenus on Tallinna linnaelanikele tasuta. 
Kogemusnõustamise kohta saab rohkem informatsiooni aadressilt 
http://tallinnakoda.ee/1,196. Teenusele saab registreeruda esmas-
päeviti ja kolmapäeviti 9:00–11:00 ning reedeti 16:00–18:00 koordi-
naator Anu Väli numbril 58849965 või e-posti aadressil kogemus@
tallinnakoda.ee.

Selle asemel, et toitainerikkad biojäätmed minema visata, kingi 
need parem oma muruplatsi, peenramaa või rõdutaimede rõõmuks 
loodusele tagasi!
Kompostimiseks pole vaja palju vaeva näha, küll aga pisut teadmisi, 
mida lahkelt jagame, kui tuled tasuta kompostimise koolitusele.
Lisaks loosime kõikide koolitusel osalejate vahel välja tubase kom-
postri.
Tasuta kompostimise koolitused toimuvad:
26. mail kell 19:00–21:00 Tallinnas Mustamäel Kullo Huvikeskuses, 
Mustamäe tee 59
09. juunil 18:00–20:00 Tallinnas Pirita Vaba aja keskuses, Merivälja 3
12. juunil 18:00–20:00 Tallinnas Nõmme Kultuurikeskuses, Turu 
plats 2
Osalemisest teata e-posti aadressil merilyn@letsdoitworld.org või 
telefonil 56680863
Lisainfo: www.kompostiljon.ee

Vasakult: Tõnis Pajo ja Eerika Rahuoja

KÜ ümarlaud 13. mail Tallinna Botaanikaaias. Täname kõiki 
osalejaid. Kohtumiseni sügisel!

Järgmine korteriühistute ümarlaud toimub 
9. september kell 18 Kristiine LOV II korruse saalis (Tulika 33b). 

Turvalist ja teguderohket suve!

HEAD KRISTIINE KORTERIÜHISTUTE 
LIIKMED
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Raivo Tammus
Kristiine linnaosa vanema asetäitja linnaosavanema ülesannetes

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:  19. juuni 2015
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

Head Kristiine elanikud!
Käesoleva aasta suuremahulisemad 
tee-ehitustööd jäävad Mooni, Kasvu, 
Kibuvitsa ja Endla tänavate vahelisele 
alale.

Remonditakse alljärgnevaid täna-
vaid:

1. Kibuvitsa- Endla-Loo lõik;
2. Kullerkupu- Mooni-Kannikese 

lõik;
3. Kannikese tänav täies ulatuses.
Tööde käigus asendatakse sõidutee 

ülemine kulunud kiht uuega, vajadusel 
asendatakse ka alumine kiht. Ette on 
nähtud meetmed liikluse rahustamiseks 
ja jalakäijate teeületuskohtade ohutuse 
suurendamise tagamiseks. Sõidutee 
planeerimisel lähtutakse põhimõttest, 
et sademed ei koguneks teele vaid olek-
sid juhitud restkaevudesse. Vajaduse 
korral rajatakse lisaks olemasolevatele 
täiendavad restkaevud. Betoonääreki-
vid asendatakse uutega ning taastatak-
se sõidutee ja kõnnitee vahelise ala hal-
jastus.

Remonditsooni jäävate kõnniteede 
katted uuendatakse. 

Lisaks ülaltoodud tee-ehitustöödele 
korrastatakse amortiseerunud Mooni 
tänava Endla-Koskla lõik, kus asenda-
takse sõidutee kulunud kiht. Tähelepa-
nelikule lugejale võib tekkida koheselt 
küsimus, et miks ei ole planeeritud re-
montida Tallinna Puuetega Inimeste 
Koja ette jäävat amortiseerunud täna-
valõiku. Tegemist on ju väga väikese 
alaga. Nimetatud tänavalõik oma löö-
kaukudega ja sademete korral lisandu-
vate suurte lompidega on ära teeninud 
autojuhtide ja puuetega inimeste mee-
lepaha. Hädade põhjus on lihtne – la-
hendamata on sademevee ärajuhtimi-
ne, sest läheduses puudub sademevee 
eelvool. Teisisõnu – tänavale kogune-
nud vett ei ole võimalik kuhugi juhtida. 
Üheks võimaluseks oleks imbkaevude 
rajamine, kuid ala pinnasevee tasemest 
tulenevalt sellele lahendusele ei saa 
suuri lootusi panna. Püüame leida efek-
tiivsema lahenduse.

HEAKORD 
15. mail lõppes heakorrakuu. Tänan 

Teid kõiki, kes osalesid talgutel. Korras-
tatud said Löwenruh park ja Räägu tä-
nava äär. Ära sai veetud 2200 kg vana-
paberit ja üle 2500 lehekoti. 

VABA AEG
Kepikõnd
4. mail alustasime taas kepikõnni-

sarjaga Löwenruh pargis. Tore oli kohtu-
da juba eelmistest aastatest tuttavate 
tervisesportlastega, tervitatud said 
uued tervisespordihuvilised. Treening-
tunnid toimuvad kuni 12. oktoobrini 
igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 12. 
Treeneriks on jätkuvalt meie särasilme 
Aliis Sarapik. Projekti rahastab Tallinna 
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Treening vabas õhus
Kristiine linnaosa korrusmajade sise-

hoovidesse ja parkidesse on paigalda-
tud välitrenažöörid. Treeningpunktid on 
varustatud teabetahvlitega, kus on soo-
vituslik harjutuste meelespea. Treening-
punktid sobivad treeninguks erinevas 
eas inimestele ja on mõeldud kasutami-
seks läbi aasta.

LASTEHOMMIKUD LÖWENRUH 
PARGIS

Juba 31. mail alustame lastehom-
mikutega. Need hakkavad toimuma 
igal pühapäeval (31.05–31.08.2015) 
kell 12–13 Löwenruh pargi vabaõhula-
val. Lastehommikut viivad läbi kaks kos-
tümeeritud mängujuhti, üks kord kuus 
toimub teatrietendus lastele. 31. mail 
tulevad külla Lumivalguke ja väike nõid. 
Loodan, et igal lapsel on võimalus koh-
tuda suve jooksul oma lemmiktegelas-
tega.

MUUSIKASUVI LÖWENRUH PAR-
GIS

2015 on muusika-aasta. Jätkame ka 
sellel aastal populaarseks kujunenud 
muusikasuvega Löwenruh pargis. Meie 
suvemuusika programmi eesmärgiks on 
väärtustada ja tutvustada muusikakul-
tuuri. Kava koosneb erinevate ajastute 
muusikast, üles astuvad Eesti parimad 
artistid. Esimene kontsert toimub 
juba 17. juunil ning kontserdid hak-
kavad toimuma igal kolmapäeval kell 
19 kuni 12. augustini. 17. juunil mu-
sitseerivad Marek Sadam ja Tõnu Laikre 
ning 

24. juunil esineb ansambel Parvepoi-
sid. Kogu muusikasuve kava leiate meie 
maikuu ajalehe viimaselt leheküljelt. 
Samuti loodan, et leidsite meie suviste 
ürituste voldiku oma postkastist.

Head lugemist!

SUVI KRISTIINES

Jaak Haud
erukolonelleitnant; MTÜ Tondi SK Ajalooklubi

KAPTEN ALBERT NUUDE ELU, VÕITLUSE JA 
PERE LUGU

*Algus aprillikuu lehes
 Vabadus.

 Albert läks koju Kaevu 7, mis oli seal samas Rahu-
mäel. Siin  juba teati öelda, et onu Eduard Nuude, 
Alberti 1906. aastal sündinud keskmine vend, siis-
ki sattus Punaarmee mobilisatsiooni alla. Teati ka 
seda, et kusagil Narva ja Leningradi vahel oli teda, 
kahtluse avaldamise eest venelaste võidus, pan-
dud kartsa jää peale. Oli seal jäänud kahepoolses-
se kopsupõletikku ja ära surra lastud. Matmiskoht 
teadmata. 

Leitnant Albert Nuude ise aga töötas pärast 
Tallinna vabastamist ja kuni 1942. aasta veebruari-
ni Estosarves (ka Kunstsarv). Siirdus siis eestlastest 
moodustatud Omakaitse formeeringusse, kuni 
mobiliseeriti sealt Saksa sõjaväkke kompaniiüle-
maks 181. idapataljonis. 

Idarindel.
Rindel, Ilmeni all, pärast kergemat haavata saa-

mist ja paranemist, teenib ta 186. laskurdiviisis. 
Varsti formeeritakse see diviis ümber ja saab 
numbriks 598, kus kapten Albert Nuude on juba  
659. pataljoni ülem. Veel üks kergem haavata saa-
mine. Võitlus Ilmeni all lõpeb augustis 1943. Siis 
osaleb A. Nuude koos pataljoniga Novgorodi ja 
Volhovi rinnete lahingutes kuni sama aasta sep-
tembri lõpuni. Dislotseeritakse uuesti tagasi Ilmeni 
järve äärde Troitski küla alla. Siin võitleb Albert 
koos pataljoniga 1944. aasta jaanuarini, kuni Pu-
naarmee suurpealetungini Leningradi rindel. La-
hingukorras, vastase suure ülekaalu survel, taga-
neti Pihkvani. Albert saab märtsis 44 raskelt 
haavata ja on hospidalis kuni sama aasta mai kuu-
ni. Pärast tervenemist suunati kapten A. Nuude 
Eesti I diviisi, kus asus ka tema pataljon. Juba juulist 
1944.a. on pataljon Narva all. Rasked lahingud kes-
tavad kuni septembri kuuni. Pataljon kannab võit-
luses ülekaaluka vaenlasega suuri kaotusi isikkoos-
s e i s u s ,  s a m u t i  l a h i n g u t e h n i k a s  j a   
taganemislahinguid pidades taandus Eestist välja. 

Rindemeeste elu on ohtlik, aga pered on ju 
vähemalt ohutus tagalas? 

Albert Nuude pere aga kolis 1942. aasta vara-
kevadel elama Kadriorgu Koidula 15A korter 10. ja 
jäi kogu sõja ajal sinna elama. Tallinn asus sügavas 
tagalas ja esimesel pilgul ei olnud seal vähemalt 
surmaohtu.

Osutus aga, et Kadriorus elav Nuudede pere 
sattus 1944. aasta märtsipommitamise alla. Õhu-
tõrje hoiatas, et 9. märtsi õhtul kell 19.00 tuleb 
õppehäire. Naabriproua Liisi veel arvas, et varjen-
disse pole õppehäire ajal vaja minna. Koidula tänav 
13 IV korruselises majas asus saksa insener-tehni-
line väeosa (Orktott) koos selle staabiga. Maja ka-
tusel paiknes neljaraudne õhutõrjekahur. Pommi-
varjendi ehitasid sakslased omale Koidula tänava 
majade 13 ja 15 ühisele hoovile. Varjendit kasuta-
sid kõik ümberkaudsed elanikud ühes koos saksa 
sõduritega. See varjend on Koidu 13 taga hoovis 
tänapäeval alles. Et taevas süttisid „küünlad“, siis 
ema Alviine pani kolme aastase Mati aknalauale 
püsti seisma, kes seda valgust imetleda tahtis. 
Pommirünnak aga toimuski niinimetatud „õppe-
häire“ järel. Järjekordse pommi lõhkemise lööklai-
nega purunesid magamistoa aknad, aga Mati jäi 
terveks. Algul varjus pere vannituppa, aga laest 
hakkas krohv pähe kukkuma. Läbi õue varjendisse 
minna nad enam ei julgenud ja Nuudede pere var-
jus nüüd oma maja keldrisse. Keldriruum oli põran-
dast laeni täis härra Irsi toiduainete lao kartulikot-
te. Istuti aga munakastidel, seljaga vastu kotte. 
Kaubalao omanik Irss ja tema üheksandat kuud 
rase abikaasa Hildegard aga lihtsalt seisid keldri-
ruumi uksel. Pomm kukkus nende maja keldriakna 
esisesse restiauku. Kildudega sai raskelt vasakust 
käsivarrest ja kergemalt rindkerest haavata 10 aas-
tane Hillar. Šoki seisundis ta jõudis keldri rusude alt 
välja rabeleda ja joosta saksalaste varjendi ukse 
taha. Žandarm avas varjendi ja Hillarile seoti haa-
vad kinni. See järel andsid sakslased esmaabi õlga 
ja vasakusse käelabasse  kildudega haavata saanud 
Alviine Nuudele. Ka oli selle pommikilluga tema 
abielusõrmus läbi lõigatud. Kõige hirmsam oli aga 
see, et suur pommikild rebis proua Hildegardil pea 
otsast ja ta keha vajus selili.  Härra Irss sai haavata. 
Tema juuksed läksid päeva pealt halliks. Järgmise 
päeva hommikul tulid saksa sõjaväearst ja saatjad 
pommitabamuse tagajärgi uurima.  Nad leidsid öö 
läbi lebanud peata laiba istuli tõusnuna. Arst ütles, 
et kui oleks koheselt tehtud keisrilõige oleks või-

nud laps ellu jääda. Laiba aga, tema arvates, tõm-
bas istuli kõhulihaste kramp ja käed jäid sellest 
ettesirutatult õhku rippuma. Kümnenda märtsi 
päeval viis Saksa väeosaülema autojuht Hillari ja 
tema ema Ravi tänavale kirurgide käe alla. Saksla-
sest autojuht korraldas neile väljaspool järjekorda 
kiire arstile pääsu. Hillarile, kes oli palju verd kao-
tanud, tehti vereülekanne. 

Saksakeelses teatmikus (vt „Tallinn tules. Doku-
mente ja materjale Tallinna pommitamisest 9./10. 
märtsil 1944, lk 82“. Koostanud Jüri Kivimäe ja Leo 
Kõiv. Tallinn 1997) oli teiste 9. märtsi 1944.a. Tallin-
na pommirünnaku ohvrite seas ka 27 aastase Ag-
nes-Hildegard Irs`i nimi.

Nende Koidula 15A eluruumid olid muutunud 
elamiskõlbmatuteks. Majakeldri betoon- lae/kor-
teri põranda paneelid olid püsti vastu korteri lage. 
Maja ise paistis väljast poolt terve. Nuudede perel 
tuli evakueeruda Järlepale Ausmehe õe poole ela-
ma. Kuid Hillari käsi läks veremürgitusest halvaks. 
Kohalike Rapla arstide otsus oli käsi amputeerida, 
et laps ellu jääks. Ema saavutas, et Mahtras asuva 
saksa väeosa arst käis poisi juures üle päeva neli 
korda penitsiliini, tol ajal uus ja haruldane anti-
biootik, süste tegemas. Käsi hakkas paranema ja 
Hillar sai terveks ning hakkas Härglas koolis käima. 
Mäletab, et natuke aega õpiti saksa keelt, aga siis 
päeva pealt asendati see vene keelega. 

Pärast sõda elas kapten Albert Nuude pere 
juba Tallinnas Vene tänav16 korter 9.

Tuli valida teenistus intelligentsema oku-
pandi all.

Taganemistee Eestist läbi Poola lõppes 
Neuhammeri linna all, Oppelni rindel, kus kindlus-
tati oma positsioonid. Seal pidas Eesti diviis vastu 
kuni 1945. aasta veebruarini. Taandumislahingute-
ga liiguti Tšehhi suunas. Nende rügement kindlus-
tas uued positsioonid 9. veebruaril 1945.a. Bobr`i 
jõe kallastel. Kuid juba 12. veebruaril kapten Albert 
Nuude pataljoni naabruses asunud saksa pataljo-
nid taandusid. Pataljon jäi tiibadelt kaitsetuks. 
Kohe lõppes ka tankitõrje laskemoon. Vastase jär-
jekordse tankirünnaku eest tuli taanduda lähedal-
asuvasse võssa. Meeste säästmiseks asjatust sur-
mast andis pataljoni ülem käsu taganeda. Kuid 
Saksa sõjaväes toimis siis Himmleri käsk „Mitte 
sammugi tagasi!“ Taganemise eest oli ette nähtud 
surmanuhtlus. Kiiresti korraldati kapten Albert 
Nuude üle Saksa Sõjatribunali välikohtu istung – 
surmanuhtlus. Täideviimine 48 tunni jooksul. Patal-
jonis aga oli majori auastmes sakslasest arst, kes 
kiiresti esitas Himmlerile kirjaliku raporti tegelikust 
lahinguolukorrast. Tänu sellele, päev hiljem, asen-
dati surmanuhtlus kapten Albert Nuude kapraliks 
degradeerimisega. Ta määrati nüüd pataljoni üle-
ma kohusetäitjaks ja saadeti eesliinile Neubausse 
Sileesia piirkonnas. Pataljon osales lahinguis kuni 
6. aprillini 1945.a.

Kapten Albert Nuude pataljonist oli lõpuks jär-
gi ainult 86 meest. Siis kui tšehhid 12. mail 1945.a. 
vangistasid eestlaste pataljoni, päästsid kaprali 
pagunid Alberti elu vangistajate omakohtust. 

Kuna eestlased kandsid käisel sini-must-val-
geid eristusi, andsid tšehhid vangid punaarmee-
lastele üle. Sõjavangid konvoeeriti Tšehhist jalgsi 
Moskvasse. Seal neid rakendati taastustöödel. Sõ-
javangide laagrit külastas 1947. aastal Rahvusva-
helise Punase Risti komisjon ja nende nõudmisel 
vangid samal aastal vabastati. Sõjavangist saabus 
Albert sama aasta teises pooles tagasi Eestisse, 
pere juurde, Vene tänava korterisse. Asus ka kohe 
tööle, et peret toita. Kuid juba 1948. aasta 23. märt-
sil tehti lühikesele vaba elu põlvele järsk lõpp. Ar-
reteeriti, ülekuulamine, piinamine (püssipära löö-
gist vastu kaelal asuvat silmanärvi jäi ühest silmast 
pimedaks). Sõjatribunal otsustas sama aasta 8. 
juunil määrata Albert Nuudele 25+5 aastat vaba-
duse kaotust. 

Kui abikaasa Alviine küsis uurija käest, mille 
eest tema meest karistati, sai ta vastuse: „Ta oli nii 
kange teravalt vastama. Kui ma küsisin, miks ta läks 
saksa poolele teenima, oli vastus: “Mõlemad olete 
okupandid! Valisin intelligentsema! Juba 1918. aas-
tal Narva Kreenholmi sibi augus vene kommunistid 
uputasid süütuid lapsi!“ Saigi 25+5.” Hillar mäletab, 
kuidas isa rääkis neile metsikult hukatud laste lai-
padest, mida ta sibiaugus ise nägi ja oma tõotusest 
selle eest punastele kätte maksta. Arvatavasti sel-
lest ajendatuna ta Tondi Sõjakooli astuski.

*Jätkub järgmises lehes

Võitluses vaenlasega jäi ta iga kord peale!
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K R I S T I I N E  S O T S I A A L M A J A
KEVAD LASTE PÄEVAKESKUSES
Aprilli lõpul käis laste päevakeskusel külas 
Peterburist pärit muusik ja kunstnik Elina 
Gerodes. Elina laulis omi laule, saates en-
nast ise kitarril, ja rääkis lastele kunsti, 
muusika ning loovuse võludest. Kunstniku 
juhendamisel joonistas iga laps portree 
endast või oma sõbrast. Mahe muusika ai-
tas suurepäraselt kaasa enese loominguli-
se poolega kontakti saamisele. Ka kõige 
suuremad rüblikud suutsid probleemideta 

keskenduda ja värvide võlu nautida. Töö-
toa tulemusena sündis rõõmsates värvides 
tore pildiseeria.

Kevadised ilmad kutsuvad õue ja loodu-
sesse. Kooliaasta lõpus plaanime meiegi 
teha väljasõite Tallinna ja Harjumaa ilusa-
tesse ja huvitavatesse paikadesse. Kindlas-
ti vaatame üle ka ümbruskonna mänguväl-
j a k u d  n i n g  t u t v u m e  u u t e 
sportimisvõimalustega õues. 

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 – 
juuni 2015
Lauluklubi - juhendaja Inda Kõiva E 08.06 12.30

Tallinna Teletorni külastus (eelregistreerimisega, 
pileti hind 5 €, info tel    6 512 702)

T 09.06 11.00

Vestlusring “Mis uudist” - Olga Kenk T 09.06 13.00

Vaegkuuljate infotund T 09.06 15.00

Piiblitund - Jüri-Valdur Kibuspuu K 10.06 15.00

Väärikate Meeste Klubi N 11.06 14.30

Vabadusvõitlejate koosolek - Gunnar Vompas N 11.06 13.30

Väärikate Meeste Klubi N 11.06 14.30

XX Memme-taadi päevad Vabaõhumuuseumis 
Rocca al Mare (Sassi-Jaani taluõuel)

L 13.06 11.00 
- 15.00

Kokkame koos (väljasõiduga) N 18.06 14.00

T  9. juuni kell 11.00 – Tallinna Teletorni külastus. Eelregistreerimi-
sega tel 6 512 702, pileti hind 5€ (sisaldab giiditasu, külastusaeg 
umbes   1 tund)
NB! Teletorni juurde saab liinibussidega 34A, 38, 49 (Peatus „Tele-
torn“)
L 13. juuni kell 11.00-15.00 – XX Memme-taadi päevad Vabaõhu-
muuseumis Racca al Mare (Sassi-Jaani taluõuel)

AVATUD ÜRITUSED JUUNI 2015
KRISTIINE SOTSIAALMAJA PÄEVAKESKUSES 
(Sõpruse pst 5)

ETTEPANEK: TÖÖANDJA INVESTEERINGUD TERVISESSE MAKSUVABAKS

Kristiine linnaosas on väga palju spordiasutusi 
ning selle valdkonna seadusandlus on linna-
osa seisukohast kindlasti oluline. Kandideeri-
des Riigikokku, kohtusin ma spordiasutuste 
juhtidega ning küsisin, millised seadusemuu-
datused on vajalikud selleks, et neil läheks pa-

remini ning mis tõstaks motivatsiooni inves-
teerida ja arendada linnaosa spordirajatisi. 
Vastus oli pea ühene – vabastada tööandja 
kohustusest peale maksta, kui ta soovib toeta-
da töötaja tervisesporti.

Tänase seadusandluse kohaselt peab ette-
võtja, kes soovib näiteks kompenseerida 10 
eurot maksva ujulapääsme oma töötajale, 
maksudena peale maksma veel 2,5 eurot tulu-
maksu ja 4,1 eurot sotsiaalmaksu ning lõpptu-
lemuseks läheb see kasutuskord tema ettevõt-
tele maksma ligi 16,6 eurot. Maksudena 
makstakse juurde üle poole piletihinnast – see 
ongi peamine ja täiesti arusaadav põhjus, miks 
ei soovi tööandja täna panustada töötajate 
tervisesse.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas 
tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, millega 
vabastatakse erisoodustusest need tööandja 
kulutused, mis on otseselt seotud töötaja või 
teenistuja spordiga tegelemise kulude katmi-
sega ning seda kuni 500 euro ulatuses kalend-
riaasta kohta. Eelnõu eesmärk on lõpetada 

nende ettevõtjate karistamine, kes oma tööta-
jate tervise eest seisavad. Firmad, kelle jaoks 
on tähtis nende töötajate tervis, peavad olema 
normaalsus ja riigi poolt tervitatavad, mitte 
midagi haruldast ja lisamaksu alla minevat. 

Erisoodustusmaksu kaotamine aitaks 
sportlikke eluviise senisest enam propageeri-
da ning parandaks töötajate tervislikku seisun-
dit ning võimet igapäevase eluga toime tulla 
– kokkuvõttes võidaks nii riik, töötaja kui ka 
tööandja.

Muudatusettepaneku jõustumisel loodaks 
hea eeldus, et väheneks töötajate kutsehaigus-
tesse haigestumise risk, tõuseks motivatsioon 
ning paraneks tervis. On tõenäoline, et inime-
ne, kes on saanud innustust näiteks tervises-
pordiga tegelema hakkamisest, korrigeerib 
selle regulaarseks muutumisel ka oma toitu-
misharjumusi, alkoholitarbimist jmt. Laieneks 
ka inimeste ring, kellele ujulad, spordisaalid 
jms teenused muutuvad kättesaadavaks ning 
rohkem ettevõtjaid hakkaks panustama oma 
töötajate tervisesse.

Andrei Novikov
Riigikogu liige

OÜ Tondi Tennisekeskuse juhatuse esime-
he Marek Kaleta kommentaar:

Suhtume äärmiselt positiivselt algatatavas-
se eelnõusse.

Tegemist oleks väga tänuväärse ja ammu 
oodatud seadusemuudatusega, millega töö-
andja saab maksuvabalt toetada oma töötaja-
te sportimisega seotud kulutusi. 

Harrastusspordiga tegelemine ja läbi selle 
oma tervise eest hoolitsemine on muutumas 
Eesti elanikkonna seas järjest populaarsemaks. 
Tööandjalegi on väga oluline, et tema töötajad 
oleksid tervemad ja võimalus sellele maksuva-
balt sportimiskulude kompenseerimisega kaa-
sa aidata rõõmustab neid kindlasti. 

Meile kui sporditeenuse pakkumisega te-
gelevale ettevõttele on nimetatud seaduseel-
nõu samuti vägagi meeltmööda. Kindlasti suu-
reneb seetõttu meie asutust külastavate 
klientide arv, kes saavad oma tööandja toel 
laiemaid võimalusi spordiharrastuse valikul.

T

ENNISEKESK
US
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KUHU MINNA
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!
                 Raivo Tammus
               Kristiine linnaosa vanema asetäitja linnaosavanema ülesannetes
KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB:
VÄLITREENINGUD LÖWENRUH PARGIS 
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 12. Kohtumispaik lõvi juures!
Treeningsari kestab kuni 12. oktoobrini 2015. Treeningtunni pikkus 1 
tund –kepikõnd koos sirutus- ja venitusharjutustega. Oodatud on kõik 
huvilised!
VENEETSIA KARNEVAL
23. mai kell 13 - 17 – Löwenruh pargis, Mustamäe tee 59a.
LASTEHOMMIKUD LÖWENRUH PARGIS
31. mai – 30. august 2015 Igal pühapäeval (31.05–31.08.2015) kell 
12–13 Löwenruh pargi vabaõhulaval.  Lastehommikut viivad läbi kaks 
kostümeeritud mängujuhti, üks kord kuus toimub teatrietendus laste-
le. 
Külla tulevad:
31.05 Lumivalguke ja väike nõid
07.06  jänku Juss ja võlur
14.06  teatrietendus* „Üks nõiduslik lugu“
MUUSIKASUVI LÖWENRUH PARGIS
17.06–12.08.2015 Igal kolmapäeval kell 19
2015 on muusika-aasta. Suvemuusika programmi eesmärgiks on väär-
tustada ja tutvustada muusikakultuuri. Kava koosneb erinevate ajas-
tute muusikast, üles astuvad Eesti parimad artistid.
Augustikuu kontsertkava vt www.tallinn.ee/kristiine
17.06 Marek Sadam ja Tõnu Laikre
24.06 ansambel Parvepoisid
XXXIV TALLINNA VANALINNA PÄEVAD 

30.MAI - 30. JUUNI 2015. www.vanalinnapaevad.ee
30. mai „Avapäev“
Raekoja plats: 13.00-14.00 “Käpakäik 2015”. Koerte trikid ja demonst-
ratsioonesinemised Raekoja ees ; 19.15 XXXIV Tallinna Vanalinna Päe-
vade raames renoveeritud Viru väravate avamine ning rongkäik Rae-
koja platsile koos vehklemisklubi Tallinna Mõõk vehklejate ja 
Kaitseliidu Tallinna maleva orkestriga; 20.00 XXXIV Tallinna Vanalinna 
Päevade avaetendus „Meistrimäng“ Polygon Teatri ja Teatrikooli tant-
sulises visuaallavastuses. Peaosades tantsija Kaisa Selde (NUKU) ja 
Martin Kork (Polygoni Stuudio). Segakoor, dirigent Hirvo Surva, tule-
teater Kelfirius, Antsla Drum Breakersi trummarid, Stunts-kaskadöörid, 
Eesti Tantsuagentuuri Tantsukooli õpilased ja Polygoni Teatrikooli õpi-
lased. Lavastaja Tamur Tohver, koreograaf-lavastaja Siim Tõniste, kunst-
nik Kalju Kivi, originaalmuusika Maksim Galanin ja Deniss Vinogradov, 
dramaturg Erki Aule. 21.00 Ansambel C-Jam ja Kelfiriuse tuleteater 
MUUSEUMID OOTAVAD KÜLASTAJAID
Eesti Ajaloomuuseumi SUURGILDI HOONE (Pikk tn 17):  
Suvehooajal IGA PÄEV kell 10.00–18.00 (1.05-30.09) ja MAARJAMÄE 
LOSS (Pirita tee 56): muuseum avatud K–P 10–18, suletud E, T.  TASUTA 
sissepääs: iga kuu viimane neljapäev: 28.05; 25.06; 30.07; 27.08; 24.09; 
29.10; 26.11.
Kumu Kunstimuuseumi (Weizenbergi 34 / Valge 1): aprill – september. 
Avatud: K 11.00–20.00; T, N–P 11.00–18.00, E- suletud. Ühe-euro  
kolmapäevad, pilet 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015 
Kadrioru Kunstimuuseumi (Weizenbergi 37). Muuseum avatud mai-
september: K 10.00–20.00; T, N–P 10.00–18.00. Ühe-euro kolmapäevad, 

pilet 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015
Mikkeli Muuseumi (Weizenbergi 28). Muuseum avatud mai- septem-
ber K 10.00–20.00; T, N–P 10.00–18.00.  Ühe-euro kolmapäevad, pilet 
1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015
Niguliste Muuseumi (Niguliste 3). Muuseum avatud (mai - september) 
T–P 10.00–17.00. T. Ühe-euro kolmapäevad, pilet 1 €: 10.06.2015, 
12.08.2015, 16.12.2015
Adamson-Ericu Muuseumi (Lühike jalg 3). Muuseum avatud T–P 
11.00–18.00. Ühe-euro kolmapäevad, pilet 1 €:  10.06.2015, 12.08.2015, 
16.12.2015
Eesti Loodusmuuseum (Lai 29A). Muuseum avatud K 10.00–17.00, N 
10.00-19.00, R–P 10-00–17.00. TASUTA kõigile külastajatele: iga kvar-
tali esimese kuu viimasel reedel (31.07 ja 30.10).
Eesti Panga muuseum (Estonia pst 11). Sissepääs TASUTA. Muuseum 
avatud T–R 12.00–17.00, L 11.00–16.00
Nõmme Muuseum (Jaama 18) avatud N–L kl 12.00-16.00. 
Pilet: 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti;  
perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot

VÄÄRIKAD KINOHOMMIKUD ARTISES
Eestikeelse sissejuhatusega seansid toimuvad igal teisipäeval kell 11,  
filmikava 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. 

LÕ B U S  S U V E VA H E A E G  L A AG R I S !
Suvevaheaeg pakub lastele ja noortele linnas lõ-
busaid tegevusi. Kogu suvi on täis põnevaid ning 
mitmekülgseid sündmusi, teatrietendusi, töötu-
basid, filmiõhtuid, spordiüritusi, laagreid linnas 
ning linnast väljas. 
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on kokku kogu-
nud info suvevaheaja tegevustest ning koonda-
nud need teatmikku, mis kannab nime Suveka-
lender 2015. Allolevalt leiate valiku algava 
suvevaheaja eelseisvatest erinevatest üritustest. 
Kogu Suvekalender 2015 on leitav Tallinna Spor-
di- ja Noorsooameti kodulehelt 
www.tallinn.ee/suvekalender. 
SUVEKALENDER 2015
Suvekalendri infot vahendab:
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Aadress: Suur-Ameerika 35 
Telefon: 642 0592 
E-post: noorteinfo@tallinnlv.ee 
Veeb: www.tallinn.ee/noorteinfo 
FB: Tallinna noorteinfo
FB: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Vk: Молодёжная Информация

 
SUVISED TEGEVUSED LINNAS
SUVE POP-UP-TRENN 
Töökeel: eesti
Toimumisaeg: juuni–august, kolmapäeviti 18.00
Toimumiskoht: eri kohtades Tallinnas
Kolme suvekuu jooksul ilmub Tallinna linnakesk-
konda pop-up-trenn, kus saab professionaalsete 
treenerite juhendamisel proovida erinevaid üld-
füüsilist koormust andvaid treeninguid. Tree-
ningprogrammi lõpus loositakse osalejate vahel 
välja mitmeid auhindu, nagu Tallinna restoranide 
ja kohvikute kinkekaarte, ning peaauhind – kin-
kekaart Hawaii Expressilt väärtuses 300 eurot. 
Programm on tasuta.
Kontakt: www.tallinn.ee/noorteinfo, Heili.Grif-
fith@tallinnlv.ee, 641 1702
MATSALU LOODUSFILMIÕHTU TALLINNA 
LOOMAAIAS: „GEPARDI TEE VÕIMULE”
Töökeel: eestikeelse sünkroontõlkega
Toimumisaeg: 11.06; 18.30
Toimumiskoht: Tallinna Loomaaia keskkonnaha-
riduskeskuse auditoorium, Ehitajate tee 150
Filmist: Gunner on noor gepard, kes sündis ge-
pardikarja Linyantis Botswanas. Hetkest, mil ta 
oma silmad avas, on asjaolud tema vastu. Ta on 
pesakonna heidik. Nüüd peab Gunner kõvasti 
võitlema iga toidu- ja tähelepanuraasukese eest. 
Lõuna-Aafrika Vabariik 2013, pikkus 50 min. 
Pileti hind 2 eurot.
Kontakt: www.tallinnzoo.ee 
NOORTE TERVISENÄDAL „TERVES KEHAS 
TERVE VAIM” 
Töökeel: eesti
Toimumisaeg: 8.–12.06; 10.00–16.00
Toimumiskoht: eri kohtades Tallinnas
Nädala tegevused on seotud toitumise ja liikumi-
sega. Iga päev valmistatakse juhendaja eestve-
damisel ise lõunasöök ning nädala jooksul õpi-

takse erinevate toiduainete ja nende omaduste 
kohta. Ühel päeval külastatakse näiteks Eesti 
Tervishoiu Muuseumit ja osaletakse tunnis „Söö 
terviseks!”. Veel mängitakse erinevaid meeskon-
namänge, minigolfi, minnakse vanalinna orien-
teeruma ning nädal lõppeb päevaga Nõmme 
seikluspargis. 
Tervisenädal on tasuline: 50 eurot.
Kontakt: www.tallinn.ee/noorteinfo või aadressil 
Heili.Griffith@tallinnlv.ee, 641 1702
„TERE, SUVI!”
Töökeel: eesti
Toimumisaeg: 5.06; 15.00
Toimumiskoht: Mustamäe Avatud Noortekeskus, 
Ehitajate tee 82
Tervitame algavat suve limonaadi, grilli ja muusi-
kaga!
Kontakt: www.mank.ee, mank@mank.ee

SUVISED LAAGRID LINNAS
MUSTAMÄE AVATUD NOORTEKESKUSE LIN-
NALAAGER
Töökeel: eesti
Toimumisaeg: 8.–19.06; 10.00–17.00
Toimumiskoht: Mustamäe Avatud Noortekeskus, 
Ehitajate tee 82
Linnalaagri käigus külastame päästekeskust, 
bowling’ut, Skyparki, mängusaali LaserGame jpm 
huvitavat. Toimuvad erinevad töötoad ja män-
gud. Laagrisse ootame lapsi vanuses 7–12 elu-
aastat. Linnalaagri kasvatajad on Kerttu Vetema 
ja Teele Viil. 
Laagritasu on 60 eurot.
Kontakt: www.mank.ee, mank@mank.ee, 654 
7216
KRISTIINE NOORTEKESKUSE LINNALAAGER
Töökeel: eesti 
Toimumisaeg: 8.–12.06
Toimumiskoht: Kristiine Noortekeskus, Sõpruse 
pst 4a
Linnalaager, mille kavas on tegevusi Kristiine 
Noortekeskuse ruumides (tutvumismängud, 
võistlused) ja väljaspool neid (bowling, Skypark, 
meisterdamine, orienteerumine). 
Linnalaagri raames on noorel võimalus osaleda 
väga erinevates meelelahutuslikes ja harivates 
tegevustes, leida uusi sõpru, suhelda eakaaslas-
tega ning aktiivselt aega veeta. 
Laagritasu on 60 eurot.
Kontakt: www.tallinnanoored.ee/kristiine, siret@
tallinnanoored.ee, 656 6802, 5556 7783
HAABERSTI VABA AJA KESKUSE SUVINE LIN-
NALAAGER
Töökeel: eesti 
Toimumisaeg: 8.–12.06, 15.–19.06
Toimumiskoht: Haabersti Noortekeskus, Õismäe 
tee 88a
Laagrites on plaanis külastada linnas asuvaid 
muuseume, mängida ja meisterdada noortekes-
kuses, teha väljasõit Paidesse ning Aegnale ja 
palju muud. 
Laagrisse ootame kõiki lapsi vanuses 7–12 elu-
aastat. 
Laagritasu on 65 eurot (hind sisaldab kõiki tege-
vusi, ekskursioone, lõunasööki, vajalikke vahen-

deid meisterdamiseks).
Kontakt: www.haabersti.ee, eneli@haabersti.ee, 
5309 0808
LOODUSTEEMALINE LINNALAAGER „ROHE-
LISED LINNAS“
Töökeel: eesti
Toimumisaeg: 8.–12.06; 10.00–18.00
Toimumiskoht: Pääsküla Noortekeskus, Rännaku 
pst 1
5-päevase laagri jooksul õpime tundma loomaaia 
loomade ja nahkhiirte elu, müttame rabas ja vu-
rame rattaga linnuvaatlusalal, uurime taimi Bo-
taanikaaias, meisterdame ja lennutame tuulelo-
hesid ning võtame omavahel mõõtu põnevates 
mängudes nagu bowling ja disc golf. Päev algab 
kell 10.00 ja lõpeb 17.00. 
Laagritasu on noortekeskuste kaardiga 50 eurot, 
ilma 75 eurot. 
Kontakt: www.nomme.ee, anzelika.raagmets@
nomme.ee, 677 5232, 5556 7780
LINNALAAGER „MÄNNIKU SUVESEIKLUS IV”
Töökeel: eesti
Toimumisaeg: 8.–12.06 
Toimumiskoht: Männiku Noortekeskus (Männiku 
tee 96) ja Tallinna linn (väliüritused)
Lõbus ja hariv linnalaager, kus on ühendatud 
uued teadmised ja meelelahutus meisterdamis-
rõõmuga. Koos uurime, mida peidab endas inno-
vatsioonikeskus Mektory ja selle töötuba Cool 
Tool, õpime martsipani saladusi ja teeme ise ku-
jusid, hakkame kellameistriteks, saame targe-
maks loomaaias.  Läheme ka ujuma ja 
bowling’usse. 
Tallinna noortekeskuste kaardiga on laagritasu 
45 eurot, ilma 55 eurot.
Kontakt: www.nomme.ee, malle.oberpal@nom-
me.ee, 639 5559, 5556 7781
NÕMME KLAASI- JA KERAAMIKASTUUDIO 
SUVELAAGRID 
Töökeel: eesti
Toimumisaeg: 8.–10.06, 15.–17.06; 10.00–14.00
Toimumiskoht: Võsu 5, Nõmme
katsetame savi vormimist kõige iidsemas, kamm-
keraamika tehnikas ja kaunistame teokarbi-, 
kammi-, kala- või taime- ja loomamustritega. Val-
mivad ümarvorm ja vaagen või seinapilt. Klaasi-
puru sulatamise tehnikas teeme koopamaalingu-
te motiividel sulatustöö ja paberist või klaasist 
sauruseskulptuurid. Õppereisi vormis käime 
Glehni pargis draakonit joonistamas. 
Laagripäev sisaldab lõunaoodet. Laagrisse oota-
me lapsi vanuses 6–13 eluaastat. 
Laagritasu on 58 eurot.
Kontakt: www.klaasjasavi.ee, klaasjasavi@gmail.
com, 521 3231, 503 3851, 5663 3773
TEHNOLOOGIALAAGER
Töökeel: eesti 
Toimumisaeg: 8.–11.06
Toimumiskoht: Tallinna Tehnikaülikooli linnak
Tehnoloogialaagritest ootame osa võtma põhi-
kooli 3.–6. klasside õpilasi, kel on soov oma vahe-
aeg põnevalt sisustada. Neljal päeval kestvas 
linnalaagris tutvume erinevate laboritega ning 
osaleme niisugustes põnevates tegevustes nagu 
robootika, puidutöö, lihtsamad keemiakatsed, 
3D-printimine, elektroonika ja palju muud! TTÜ 

lektorite ja tudengite juhendamisel uudistame 
põnevaid laboreid, viime ise läbi erinevaid kat-
seid, ehitame põnevaid konstruktsioone ning 
korraldame võistluseid! 
Laagritasu on 60 eurot (hind sisaldab töötubade 
materjale ja ühte toitlustust päevas).
Kontakt: www.ttu.ee/tehnoloogiakool, tehnoloo-
giakool@ttu.ee, 620 3606 
ALGKLASSIDE LINNALAAGER „PUIT JA PA-
BER KÄSIKÄES”. TERVE SUVI!
Töökeel: eesti, vene
Toimumisaeg: 8.06–28.08; 9.00–17.00 (vahetused 
juunis tööpäevadel)
Toimumiskoht: Vivendi Koolituskeskus, Sõpruse 
pst 211a 
Kutsume algklassilapsi koolivaheajal osa võtma 
vahvast linnalaagrist, kus jagub lahedaid tegevu-
si ja huvitavaid külastusi igaks päevaks. Iga päev 
algab paberist või puidust meisterdamisega, ka-
sutades ja õppides erinevaid põnevaid tehnikaid, 
millega luuakse vahvaid esemeid. 
Laagritasu: I nädal (5 päeva) – 75 eurot, II nädal 
– 67 eurot, III nädal – 58 eurot, 
1 päev – 17 eurot.
Kontakt: www.vivendi.ee/LINNALAAGER, info@
vivendi.ee, 600 2244, 5372 8520
EDU LINNALAAGRID
Töökeel: eesti, vene, inglise
Toimumisaeg: 10.–19.06, 25.06–03.07
Toimumiskoht: Lasnamäe, Mustamäe, Kesklinn, 
Põhja-Tallinn
Laagris on huvitav ning mitmekülgne kava: eks-
kursioonid, matkad, bowling, veekeskus, Sky-
park, McDonald’s, arvutiklass, Megazone, ATV ja 
palju muud huvitavat. 
Laagrid on tasulised.
Kontakt: www.suvelaagrid.ee, edu_do@hotmail.
com, 525 8372, 637 3357
KRISTIINE NOORTEKESKUSE LINNALAAGER
Töökeel: eesti 
Toimumisaeg: 15.–19.06
Toimumiskoht: Kristiine Noortekeskus, Sõpruse 
pst 4a
Linnalaager, mille kavas on tegevusi Kristiine 
Noortekeskuse ruumides (tutvumismängud, 
võistlused) ja väljaspool neid (bowling, Skypark, 
meisterdamine, orienteerumine). Linnalaagri raa-
mes on noorel võimalus osaleda väga erinevates 
meelelahutuslikes ja harivates tegevustes, leida 
uusi sõpru, suhelda eakaaslastega ning aktiivselt 
aega veeta. 
Laagritasu on 60 eurot.
Kontakt: www.tallinnanoored.ee/kristiine, erko@
tallinnanoored.ee, 656 6802, 5556 7783
SEIKLUSKASVATUSLIK LINNALAAGER
Töökeel: eesti
Toimumisaeg: 15.–19.06; 10.00–18.00
Toimumiskoht: Pääsküla Noortekeskus, Rännaku 
pst 1
Laagris on noorel võimalus osaleda erinevates 
meelelahutuslikes ja harivates tegevustes. 
Laagritasu on noortekeskuste kaardiga 50 eurot, 
ilma 75 eurot. 
Kontakt: www.nomme.ee, kadri.agu@nomme.ee, 
677 5232, 5556 7780



52015 mai

KUULUTUSED

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST
Tallinna Linnavalitsus otsustas 22. aprilli 2015 istungil  korraldusega nr 594-k 

algatada Kristiine linnaosas, 0,59 ha suurusel maa-alal Forelli tn 6 ja Forelli tn 8b krun-
tide detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Forel-
li tn 6 ja Forelli tn 8b kinnistute liitmine, kinnistu sihtotstarbe määramine ärimaaks 
ning ehitusõiguse andmine olemasoleva ärihoone rekonstrueerimiseks ja laienda-
miseks kuni 2-korruseliseks ärihooneks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorras-
tuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 30. aprilli 2015 istungil  otsusega nr 72 keh-
testada Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 1999 ot-
susega nr 135 kehtestatud „Mustamäe tee 4-12 kinnistu detailplaneering“ käesolevas 
detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 06. mai 2015 istungil korraldusega nr 698-k 
algatada  Kristiine linnaosas Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamine. 
Planeeritava maa-ala suurus on 0,14 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
elamumaa sihtotstarbega Mooni tn 73 kinnistule ehitusõiguse määramine 2 korruse-
lise 4 korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga üldised maa-
kasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 06. mai 2015 istungil korraldusega korraldu-
sega nr 699-k algatada Kristiine linnaosas Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detail-
planeeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,17 ha.. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistule 
ehitusõiguse määramine 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehita-
miseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu-
teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 06. mai 2015 istungil korraldusega korralduse-
ga nr 701-k kehtestada Püü tn 2a kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tal-
linn.ee/

KINNISVARA KIIROST TALLINNAS! Kanname kõik ostuga seotud kulud (nt. hin-
damine, notarikulud). Samuti võtame pikaajalisele üürile (3-5 aastat) 4…10-toaliseid 
kortereid või büroopindu mitte läbikäidavate tubadega võimalusel hilisem väljaost. 
Maksame 300 EUROT vihjetasu kinnisvara müügisoovituse eest mis lõpevad meie 
poolt korteri ostuga. Helista 56150084 või saada e-kiri :
property@latipac.eu

Kanarbiku talu müüb korralikke kuivi  lepa, sanglepa ja kase küttepuid! Pik-
kused-30,33,38,50cm! Al-43eu rm! Transport hinnas! Vedu alates 5rm! Kanarbi-
ku talu! Tel. 53 737 294

Üürin omanikult korteri. Tel. 508 9052

Kivikorstnate ehitamine (11 aastat töökogemust), tel. 51 88889

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trükiseid ja muid kollektsioneerimise 
esemeid. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim 

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitus-
tööd. www.fassaadimeister.ee. Tel. 5196 9314

Halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. Kõdusõnnik 40L. Kviitung. Tam-
maru Farm www.tg.ee.  Tel. 6541100, 5238852

KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTEHNIK teatab! Kõikvõimalikud remondi- ja pisitööd 
san. remont, torutööd, ummistused, uste- treppide restaureerimine, kodutehnika 
transport ja paigalus. Tel. 56788609

Vaipade ja põrandakatete pesu! Min.15 € , 2x3m 30 € , 3x4m alates 65 €. Edasi-taga-
si transport 7€. Tel. 56788609

Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhastust. Tel. 5888 0999, info@EUcle-
an.eu

Muru ja hekkide lõikus, aednikutööd. Tel. 56630024

Elektritööd. Puhkepäevata. Tel. 5149383

ENSV aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, müüte maja või korterit, siis helis-
tage. Rene tel. 5399 6098

Ehitan/pühin korstnaid. Tel. 5461 6929

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

Müüa kütte-ja kaminapuud, (25, 30, 40, 50cm), lahtiselt ja võrgus, klotsid 40L võrgus, 
tulehakatus, saepuru kotis, koos toomisega, www.kaminapuud.com, tel. 5018594

KIMBUD, PÄRJAD, SEADED. SUZI LILLED, Rahumäe tee 23 Tel.6871119

Ehitus ja remonttööd. Tel. 5517825, ehitusproff@neti.ee

Hiinast pärit Meistri Yongsheng Sheng juhendamisel toimuvad terviseliikumise TAI 
CHI ja võitluskunsti WUSHU KUNGFU tunnid juuni-aug.2015 Tere Tennisekeskuse 
pargis, Tallinn Sõjakooli 10 (Tondi). Info tel 5860 8888, www.yongsheng.ee

Niidan muru, trimmerdan, hekilõikus, saetööd, vajadusel võsalõikus Tallinnas ja 
Harjumaal. Tel.55547291   

Otsime majja aadressil Kibuvitsa 19 majahoidjat, kelle ülesanneteks on puhastada 
kord nädalas trepikoda, õueala ja majaga külgnevat kõnniteed. Kuutasu kokkuleppel. 
Huvilistel palume helistada telefonil 56501130.

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade re-
mont. 8- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 56903327.

Puuokste ja puulehtede äravedu. Viime ära igasuguse kila-kola. Teeme ruumid kolast 
tühjaks ja vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda. Tel.5347 6867

LOOMASÕNNIKUT 7T-150€, 15T-220€ ja MULDA. Tel. 56971079

EESTI VAJAB MUUTUSI, MITTE TÄNASTE OLUDEGA EDASI 
MINEMIST

Valitsusliidu plaan tõsta kütuseaktsiisi ja kergitada autokütuse 
hind Põhjamaade tasemeni on toonud kaasa inimeste õigusta-
tud pahameele.

Bensiinile ennustatakse 25-protsendilt hinnatõusu, mis 
lööb valusalt inimeste rahakoti pihta, sest kui kerkib bensiini 
hind, tõstab see ka kõigi ülejäänud kaupade ja teenuste hindu.

Kõige enam kannatavad need, kelle transpordikulud moo-
dustavad pere eelarvest väga suure osa. Eriti maal on oma auto 
igapäevaeluks asendamatu vahend. Kui paagitäie bensiini hind 
tõuseb aga 15–18 euro võrra, tähendab see, et kokku tuleb 
hoida muude kulude arvelt. Muidugi tekib küsimus, et milliste 
kulude arvelt, kui eelarve on niigi pingul. 

Kallim bensiin ja diislikütus sunnivad bussifirmasid tõstma 
bussipiletite hindu. Lisaks bussipiletite kallinemisele ootab ees 
bussiliinide sulgemine. Mitmete bussifirmade juhid on öelnud, 
et bussigraafikud muutuvad veel hõredamaks ja maal elavad 
inimesed teavad, mis see endaga kaasa toob. Juba praegu on 
bussiühendused keskustega kehvapoolsed ja bussiühenduse 
halvenemine võib piirkondadele väga rängalt mõjuda.

Väga oluline oleks olnud teha ja näidata rahvale analüüse, 
millised saavad olema kütuseaktsiisi tõusu mõjud elanikele ja 
majandusele tervikuna. Taolisi analüüse ei ole mina näinud, 
kõigest vaid Exceli tabelit, mille järgi pidavat seda riiki juhita-
magi. 

Kõige valusam on tõdeda, et aktsiisitõusudest saadava tu-

luga ei ehitata või parandata näiteks maanteid, vaid need lähe-
vad valimiste eel antud lubaduste katteks. Eelmine valitsus si-
dus kütuseaktsiisi teede rahastusest lahti ja isegi kui nüüd 
aktsiis tõuseb, lähebki sellest saadav raha vaid jooksvate kulu-
de katteks, mida ei saa sugugi õigeks pidada. 

Ma usun, et paljud valijad küsivad, miks kavandatavatest 
maksutõusudest enne valimisi teravamalt juttu ei olnud. Vae-
valt, et inimesed oleksid siis kütusehinna tõusu poolt hääleta-
nud. Tuletan siinkohal meelde, et Keskerakond ütles vähemalt 
omalt poolt selgesõnaliselt välja, et peab maksureformi väga 
vajalikuks, viies sisse suuremaid sissetulekuid enam maksusta-
va astmelise tulumaksu ja taastades ettevõtete kasumimaksu.

Täna oleme me olukorras, kus Eesti muutub asjatundjate 
hinnangul üheks kõrgemini kütust maksustavaks riigiks Euroo-
pas ning autokütuse hind kujuneb siin kallimaks kui Leedus ja 
Lätis, jõudes järele Soome hindadele või ületades neid.

Küll on riik võidelnud salakütusega ja hakanud tasapisi tu-
lemusi saavutama. Valed otsused keeravad aga kogu kütusetu-
ru taas pea peale. Asjatundjad ennustavad, et kütuseaktsiisi 
tõustes lööb õitsele ka must turg, sest keerukad maksupettu-
sed tasuvad petturitele enam ära.

Mis me aga petturitest räägime, kui autot on võimalik täies-
ti seaduslikult tankida mõnes meie lähiriigis. Ma olen täiesti 
kindel, et Lõuna-Eesti piiriäärsetel aladel on inimestel tekkinud 
tõsine soov hakata odavamat kütust tooma hoopis Lätist. Plaa-
niga lähiriikides kütust tankida on esinenud nii transpordi- kui 
ka bussifirmade juhid. Kui oluline osa kütusetarbimisest kan-
dub üle teistesse riikidesse, tuleb kahtluse alla seada kogu kü-
tuseaktsiisi tõstmise mõtte. 

Mulle tundub, et valitsus ei näe täna oma otsuste taga seis-
vat laiemat pilti ja sellest on väga kahju. Kütuseaktsiisi tõstmist 
ei saa võrrelda alkoholi- võib tubakatarbimisega, nagu seni on 
tehtud. Bensiini hind mõjutab inimeste igapäevast elu ja hak-
kamasaamist ning eelkõige neid, kelle sissetulekud jäävad alla 
keskmise taseme. 

Kui me tõstame bensiini hinda ja veel nii järsult, kui valitsu-
sel plaanis, kannatavad eelkõige vaesemad pered. Ühest küljest 
lubatakse neile toetuste tõusu ja kergemat maksukoormust 
palkadelt, kuid teisest küljest sööb neile antavast rahast suure 
osa ära kerkiv kütuseaktsiis ja sellest tulenev hinnatõus.

Lauri Laasi
Riigikogu liige (Keskerakond)

ALAEALISTE JOOMISE EEST VASTUTAVAD VANEMAD
Tago Trei ja Sandra Mägi
Lääne-Tallinna konstaablijaoskonna  Mustamäe piirkonnapolitseinik ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud                        

Kevad on käes, ilmad lähevad soojemaks ja see tähendab, 
et tubaste tegemistega suundutakse õuekeskkonda. 
Soojem ilm soosib erinevate ürituste korraldamist ning 
kogunemisi parkides, rannas, matkaradadel või tänaval. 
Ilusate ilmadega värskes õhus aja veetmisega käib tihtipeale 
käsikäes ka alkoholi tarvitamine avalikes kohtades.
Suvi on puhkuste aeg ning koolivaheaga naudivad ka 
lapsed. Seega on lapsed täiskasvanute seltsis rohkem 
mõjutatavad välistest teguritest kui oma tavapärases 
koolikeskkonnas. Täiskasvanutel on siinkohal oluline roll olla 
positiivseks eeskujuks ning mitte tarbida alkoholi kohtades, 
kus seda näevad pealt lapsed, kes on oma vanuse tõttu 
kergemini vastuvõtlikud erinevatele mõjutustele. 
Täiskasvanute hoiak ja suhtumine alkoholi mõjutab väga 
tugevalt seda, kuidas näeb laps alkoholi tarvitamist ning 
sellega kaasas käivaid praktikaid. Kui täiskasvanu on 
tugevalt taunival seisukohal, siis saab ka laps sellest signaali, 
et alkoholi ei tohiks tarbida. Kui aga lapsevanem on 
tolerantne ning järeleandlik, näiteks lubab lapsel kodus 
alkoholi proovida, siis laps mõistab seda kui niiöelda 
„rohelist tuld“ alkoholi tarvitamise suhtes.
On oluline mõista, et alkohol mõjub lastele märksa 
kahjulikumalt kui täiskasvanutele. Lapse organism reageerib 
alkoholile teisiti, neil ei häiru koordinatsioon nii nagu 
täiskasvanutel ning samuti ei ilme ka joobe tunnused nii 
ruttu. Ajurakud kahjustuvad lastel juba väga väikeste 
alkoholi kogustega. Erinevad katsed on näidanud, et alkohol 
kahjustab laste ajurakke umbes kaks korda rohkem kui 
täiskasvanutel. Kuna laste organism on alkoholi suhtes 
tolerantsem, siis peab joobe saamiseks laps iga järgneva 
korraga aina rohkem jooma ja lõpptulemusena kahjustuvad 
ajurakud veelgi enam.
Inimese aju areneb kuni kahekümne viienda eluaastani ja 
lapseeas on uute ajurakkude tootmine ajus kõige hoogsam. 
Alkoholi tarvitades uute ajurakkude tootmine peatub ning 
hiljem neid tootmata jäänud ajurakke enam taastada ei saa. 
Need lapsed, kes on palju alkoholi tarbinud, on 
impulsiivsemad, kehvema mäluga ja kärsitumad võrreldes 
nende lastega, kes ei ole vägijooke proovinud. Need 
omadused võivad last tulevikus märkimisväärselt mõjutada. 
Täiskasvanueas võib neil  seetõttu olla kehvem 
otsustusvõime, madalam enesekindlus, nõrgemad 
suhtlemisoskused ja õpiedukus ning palju muud.
Eestis sureb igal aastal 600–800 inimest alkoholi 
tarvitamisega seotud haigustesse. Alkohol võib tunduda 
kiire ja mugava antidepressandina, kuid tegelikkuses võib 
see hoopis olla alustalaks depressiooni tekkele. Alkoholi 
tarvitades kiputakse tegelikke võimeid üle hindama ning 
oma elu ja tervist ohtu seadma. Seetõttu on alkoholi 
tarvitanud noor riskialtim. Alkoholi mõjude all tehakse 
mõtlematuid tegusid, näiteks hüpatakse võõras kohas vette 
või minnakse purjus peaga ujuma. Tagajärjeks võivad olla 

erinevad õnnetusjuhtumid, mis paremal juhul lõppevad 
vigastustega, kuid halvimal juhul surmaga. Ühtlasi satuvad 
napsitajad kergemini sekeldustesse, lähevad sõpradega tülli 
või lahendavad tekkinud konflikte vägivallaga. Samuti 
võivad alkoholil olla kaudsed mõjud inimese edaspidisele 
elule. Nooruses tehtud rumalused võivad osutuda 
saatuslikuks tuleviku eesmärkide, unistuste ja plaanide 
elluviimisel.
Eestis läbiviidud koolinoorte tervisekäitumise uuringust 
selgub, et 40% 11-aastastest, 75% 13-aastastest ja 93% 
15-aastastest kooliõpilastest on alkoholi proovinud. Ühtlasi 
tuleb uuringust välja, et umbes pooled 15–16 aastastest 
kooliõpilastest tarbivad alkoholi regulaarselt. Alkoholi 
tarbimine on aga soodne pinnas liikumaks edasi tugevamate 
mõjuainete tarvitamisele. 
Statistikale tuginedes võib väita, et Eestis on alaealiste seas 
alkoholi tarvitamine suureks probleemiks. Siinkohal annab 
palju ära teha vanematel. Kõige rohkem saavad vanemad 
mõjutada last enne 12-aastaseks saamist, sest siis on just 
pere ja vanemad eeskujuks ning põhiväärtuse kandjaiks. 
Mida vanemaks lapsed saavad, seda rohkem hakkavad neid 
mõjutama eakaaslased ning sõbrad. See aga ei tähenda, et 
vanemate roll laste käitumise mõjutamisel kaoks täielikult. 
Uuringud on näidanud, et vanemate tauniv hoiak on see, 
mis aitab laste alkoholi tarbimist hilisemasse vanusesse 
edasi lükata.
Negatiivse hoiaku väljendamine lapse alkoholi tarvitamise 
suhtes; reeglite seadmine, et alaealisena alkoholi ei jooda; 
järelevalve vaba aja ja raha kasutamise üle; pettumuse 
väljendamine reeglite rikkumisel – seda kõike saavad 
vanemad teha selleks, et nende laps oleks piisavalt küpses 
eas, kui ta puutub esimest korda kokku alkoholiga.
Teadmised selle kohta, mida alkoholi tarbimine endaga 
kaasa võib tuua on oluline, kuid seda toetab lapse ja 
vanemate omavaheline suhtlus. Ei saa loota, et ühest 
jutuajamisest piisab. Lapse ja vanematevahelise toimiva 
suhtluse eelduseks on usaldusväärne ja avatud 
suhtlemisruum. Kõige parem viis ennetada riskikäitumist on 
usaldusliku suhte puhul luua selged reeglid ja piirid, millest 
laps ei tohiks üle astuda. Väga hea võimalus on ka lapsele 
kõikvõimalikke alternatiivseid tegevusi pakkuda, et ta ei 
peaks niisama õues koos sõpradega tegevusetult ringi 
liikuma ja „meelelahutust“ otsima, Lapsed võiksid oma vaba 
aega sisustada kasuliku ja arendavaga, nagu erinevad 
sporditrennid või huviringid. Reeglite ja piiride seadmisel ei 
tohiks vanem olla käskiv ja autoritaarne, vaid pigem mõistev, 
hooliv ja toetav. Lapsevanem saab lapsele olla oma 
käitumisega kõige suuremaks eeskujuks. Laste käitumine on 
peegeldus sellele, kuidas käitume meie, täiskasvanud. 

Rohkem infot leiab siit:
www.tarkvanem.ee; www.terve-eesti.ee; www.alkoinfo.ee

*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.
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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

23. MAI KELL 15:0023. MAI KELL 15:00
ÕISMÄE TIIGI PROMENAADÕISMÄE TIIGI PROMENAAD

TANIEL VARES JA MEELIS LAIDO • VIA BALTIKA
AUDRU JÕELAEVANDUSE PUNT •KOIT TOOME

TANIEL VARES JA MEELIS LAIDO • VIA BALTIKA
AUDRU JÕELAEVANDUSE PUNT •KOIT TOOME

WWW.HAABERSTI.EE

KEVADLAAT 
kell 12:00

KEVADLAAT 
kell 12:00

ÜRITUS ON KÕIGILE TASUTA!

23. MAI KELL 15:0023. MAI KELL 15:0023. MAI KELL 15:00

 HAABERSTI
 KEVAD
 HAABERSTI
 KEVAD

ESINEJAD: 

2015

MEIE

Vaata pakkumisi:  www.1partner.ee

OST    MÜÜK    ÜÜR 

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

TEEME
TEHINGU

50 54 661
66 84 700

Helen Siller

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA TRANSPORT

JA SOODSAD HINNAD!

TASUTA TRANSPORT

JA SOODSAD HINNAD!

Hansacolor
ja Kristiine Linnaosa Valitsus 

toovad suveks värvid linna.
Säästa Vivacolori välisvärvidelt 25% 

vahemikus 1.05-30.09.
Pakkumine kehtib Hansacolori 
värvikaupluses, Laki 16, Tallinn

Elus peab värvi olema.

VENEETSIA 
KARNEVAL 

Mustamäe tee 59a

laupäeval,
23. mai 

kell 13 –17

Sissepääs prii!



SUVI LÖWENRUH`S
MUSTAMÄE TEE 59A

Kristiine Linnaosa Valitsus

SISSEPÄÄS PRII!

VENEETSIA KARNEVAL 23. mai kell 
13–17
Traditsiooniline ja värvikas koguperesünd-
mus. 
Mitmekesine kontserdiprogramm ja karne-
valikostüümide ja -maskide konkurss. 

LASTEHOMMIKUD 
VABAÕHULAVAL
31. mai – 30 . august, 
igal pühapäeval kell 12–13 
Lastehommikut viivad läbi kaks 
kostümeeritud mängujuhti, üks 
kord kuus toimub teatrietendus 
lastele. 

Külla tulevad:
31.05 Lumivalguke ja väike nõid
07.06  jänku Juss ja võlur
14.06  teatrietendus* „Üks nõidus-
lik lugu“

21.06  Pipi ja merineitsi
28.06  jänku Johanna ja printsess
05.07  jänku Juss ja mereröövel
12.07  tiiger ja Zorro
19.07  lumekuninganna Elsa ja 
haldjas
26.07  teatrietendus* „Kuidas loo-
mad endale sabad said“
02.08  karlsson ja jänku Johanna
09.08  teatrietendus* „Päikesekiir 
õpib nägema“
16.08  kauboi ja Pipi
23.08  indiaanlane ja Jänkujuss
30.08  kloun ja Rapuntsel

MUUSIKASUVE KONTSERDID 17.06–12.08, igal kolmapäeval kell 19
2015 on muusika-aasta. Kava koosneb erinevate ajastute muusikast, üles astuvad 
Eesti parimad artistid.
17.06 Marek Sadam ja Tõnu Laikre
24.06 ansambel Parvepoisid
01.07 sari „KIRJANIK JA DŽÄSS“  Contra ja Kristjan-Robert  Rebase trio
08.07 ansambel Regatt
15.07 kontsert „Olav Ehala laulud” Hanna-Liina Võsa, Lembit Saarsalu, Olav Ehala
22.07 ansambel Justament
29.07 SALONG/ Viin 1845. OOPER-KVARTETT KRISTINA VÄHI, sopran, Rahvusooper 
„Estonia“
05.08 SARI „KIRJANIK JA DŽÄSS“  ANDRUS KIVIRÄHK. Vestlevad Andrus Kivirähk ja Jüri 
Aarma. Muusikat teevad Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm (kitarrid, laul)
12.08 ansambel Lustgast & Uno Kaupmees

KUNINGANNA KRISTINA PÄEV JA KRISTIINE SÜGISLAAT 
6. september, kauplemine algab kell 10, Kuninganna päeva 
avamine kell 12.
Laadale on oodatud kõik kauplejad, kes pakuvad mahetooteid, 
aiakaupu ning käsitööesemeid mõistliku hinnaga. 
Kauplejate registreerimine: www.tallinn.ee/kristiine.
Tere tulemast!

VÄLITREENINGUD 
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 12
Kohtumispaik lõvi juures!
Treeningsari kestab kuni 12. oktoobrini 
2015. 
Treeningtunni pikkus 1 tund –kepikõnd 
koos sirutus- ja venitusharjutustega. Ooda-
tud on kõik huvilised!

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi


