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Uudised
Kadriorus saab näha
Hiina uusaasta karnevali

Laupäeval, 24. jaanuaril alates kella
12-st tähistatakse Kadriorus suurejooneliselt Hiina kalendri järgi uue
aasta tulekut. Esmakordselt Eestis
saab näha ehtsat Hiina uusaasta
karnevali.
Pekingi külaliste kavas on hoogsad draakoni- ja lõvitantsud, värvikirevad traditsioonilised lehviku- ja
laternatantsud tütarlaste tantsutrupilt, wushu võitluskunstide etteasted ja väiksemate vaatajate
rõõmuks näidatakse traditsioonilist
hiina nukuteatrit. Kadrioru parki ehib
12 loomakujust jääskulptuuride
allee, koos tuleskulptuuridega aitavad need jutustada iidset budistlikku legendi aastate loomisest.
Avatud on hiina turg, kus pakutakse
idamaiseid roogasid. Kõik üritused
on tasuta!
Tallinna abilinnapea Kaia
Jäppinen tõdeb, et esmakordselt
tähistatakse Hiina uusaasta tulekut
ka Tallinnas. Idee sai alguse Tallinna
ja Pekingi linnapeade kohtumisel
eelmisel sügisel ning on sümboolseks jätkuks kultuuridevahelise
dialoogi aastale ja ka ettevalmistavaks sündmuseks Tallinna Kultuuripealinna staatusele 2011.aastal.
Kaugeteks külalisteks Hiinast on
nukuteatri näitlejad (China Puppet
Art Theatre), Pekingi 2. Keskkooli
tantsutrupp (Beijing No2 Middle
School Dance Troupe) ja Wushu
võitluskunstide showtrupp.
Pidustustel esineb ka meie oma
folklooritantsu ansambel Ariran, kes
on Rahvuste Ühenduses Lüüra
tegutsev korea tantsuansambel.
Draakonitantsu teevad meie wushu
entusiastide kõrval ka draakonitantsijad Tang Lang Kung Fu grupist
Helsingist.
Hiina uusaasta peo korraldab
Tallinna Linnavalitsus koostöös Hiina
RV Suursaatkonna, Pekingi Linnavalitsuse Kultuuribüroo ja Tallinna
Valgusfestivaliga. Hiina külalised
toodi Euroopasse ühiste jõududega
Helsingi Linnavalitsuse kultuuriosakonnaga.
Hiina kalendri järgi algab kollase
maapühvli aasta 26. jaanuaril kell
9.55.
Tule ja jää peo kava: 12.00 
laval esinevad külalised Pekingist;
13.00  folklooriansambel Ariran;
15.00  Hiina uusaasta rongkäik;
15.30  Hiina uusaastapidustuste
avamine: Tallinna linnapea Edgar
Savisaare ja Hiina RV suursaadiku
Huang Zhongpo tervitus; 15.40 
laval esinevad külalised Pekingist;
16.30  jääskulptuuride avamine;
17.00  tuleskulptuurid ja -tsirkus;
17.30  ilutulestik.
Kesklinna Sõnumid
Väljaandja Tallinna Kesklinna
Valitsus
Kirjastaja Meedium OÜ
Reklaam 621 0777
e-mail reklaam@ajakiriyks.ee

Linnapea õnnitles
auväärset tallinlast
Tallinna linnapea
EDGAR SAVISAAR
õnnitles Tallinna vene
kogukonna auväärset
esindajat TATJANA
ZOLOTOVAT
100. sünnipäeval.

1914. aastast Tallinnas elavat Tatjana
Zolotovat tuntakse ka kui kirjanikku ja
tõlkijat Tatjana Kanevat. Kogu tema elu
ja ta pere ajalugu on seotud Tallinnaga.
Sellesse mahuvad keerukad revolutsiooniaastad, sõda, riigipöörded, okupatsioonid, kaks küüditamist ja ka aastatuhandevahetus.
Nooruses tantsis juubilar Sergei Djagilevi asutatud balletitrupis, hiljem tegeles
tõlkimisega. Ta on vene keelde tõlkinud
eesti proosat ja draamakirjandust, viimaseks tõlkeks on Arved Viirlaidi Ristideta hauad.
Linnapea õnnitles Tatjana Zolotovat
Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses, kus
toimus juubeli tähistamine.
Kohtusin suurepärase perekonnaga, ütles linnapea. Ma tänan teda ja tema
isikus kogu meie linna venekeelset elanikkonda panuse eest Tallinna majanduse ja kultuuri arengusse, patriotismi ja
meie ühise kodu armastuse eest.
Juubilar Tatjana Zolotava ja linnapea
Edgar Savisaar Kesklinna Sotsiaalkeskuses toimunud sünnipäevapeol.
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Õnne ja tervist!

Palav juubelitervitus TATJANA ZOLOTOVA-le tema 100. sünnipäeval!
Tervist ja eluõnne ning jätkuvat hingesoojust!

Head algavat
pühvliaastat!

Uudised
Tallinn on ligi poole
miljardiga plussis

Tallinna finantsteenistuse poolt
tehtud kokkuvõte näitas, et Tallinna
linnakassas oli 31. detsembri
seisuga vabu vahendeid 463 miljonit krooni.
Esialgsetel andmetel laekus
Tallinna eelarvesse möödunud
aastal 7,7 miljardit krooni, mis
moodustab 100% rahavoo plaanis
kavandatust, kusjuures üksikisiku
tulumaksu laekus 6,1 miljonit
krooni kavandatust enam. Seejuures tuleb arvestada, et tulenevalt Maksu- ja Tolliameti uue arvestussüsteemi kasutusele võtmise
ettevalmistustöödega jättis Maksuja Tolliamet alates 24. detsembrist
maksumaksjate tasutud tulu- ja
maamaksu kohalikele omavalitustele üle kandmata.
Linnapea Edgar Savisaar ütles
linnakantselei töötajatele head uut
aastat soovides, et see näitab, kuivõrd on Tallinn oma rahalisi vahendeid planeerides mõelnud arukalt
ja otstarbekalt. Kunagi tulevikus
tunnistavad ka praegused linnavalitsuse otsuste kritiseerijad, et
Tallinnas on eelarvet planeerides
toimitud vastutustundlikult ja perspektiivitundega, märkis linnapea.

Venekeelsed käsimüügiravimite infolehed on Tallinna
apteekides saadaval

Uuest aastast on 36 pealinna
apteegis käsimüügiravimid varustatud venekeelse teabega. Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu
on kõigil apteekidel võimalik saada
venekeelseid infolehti 40 enammüüdava käsimüügiravimi kohta.
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet valis Ravimiameti poolt
edastavate andmete põhjal välja
40 enammüüdavat käsimüügiravimit, millele telliti tõlge ning korraldati venekeelsete infolehtede
koostamine, trükkimine ja levitamine. Tõlke õigsust on kinnitanud
Tartu Ülikooli Farmakoloogia Instituut.
Tõlgitud on enam kasutatavate
palavikuravimite, ninatilkade, köharohu, silmatilkade, kurgusprei ning
allergia, seenhaiguste ja ohatise
korral tarbitavate ravimite lühitutvustused. Infolehti on seni levitatud
apteegikettides +Apteek 1, Terve
Pere Apteek, Patrika OÜ, Euroapteek ja Jõe apteek, kokku 36
apteegis üle linna.
Tänavu alustatakse ka toimeainepõhiste retseptiravimite teabe
tõlkimist vene keelde. Ravimiametist on eelmise aasta müügimahu alusel koostatud nimistu
sagedamini kasutatavatest retseptiravimitest, millest valitakse koos
perearstidega välja 40 ravimit.
Tõlked on kavandatud trükis avaldada juunikuus. Sihtgrupp on
eakamad elanikud, kes vajavad
infot paberkandjal.
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Juhtkiri
Tõkestagem ükskõiksus ja ülbitsemine

Rohelise linna pidu

XXVIII Tallinna Vanalinna Päevad juhinduvad motost Rohelise linna pidu.

Marek Jürgenson
Tallinna Kesklinna vanem

Olen noor ja elujaatav inimene.
Ikka tahaks, et kogu mu tegevus ja
kaaslastegi eesmärgid elu edendaks ja inimesi rõõmustaks. Ega
iga töö ja tegemise peale plaksutama pea, aga igal teol olgu iva ja
korrastav eesmärk  seda ootan
küll kõigilt, kes on mingilgi määral
teiste teenimise või teiste eest
hoolitsemisega seotud. Linnaametnik seda ju on. Aga seda on ka
riigiametnik, olenemata erialast või
tööülesandest, mida ta täitma on
kutsutud.
Paraku on ka üldisemal vaatlusel meie riigis palju taolist, mis
siia üldse ei peaks mahtuma.
Puudega inimesed olid kuid
toetusrahata. Pensione hakatakse
koju tooma pensionäri raha eest,
venekeelseid defektolooge polevat
Eesti riigis tarviski  kes seda keelt
siin edaspidi üldse vajabki. Aprillirahutuste aktiivsed osalised on
tõendatava süüta. Kapo peab ennast
üleval nagu karistuspolk. Prokuratuur on kujunenud riigi peamiseks
tegijaks. Kultuur on kitsalt vaid selle
viljelejate asi. Majanduslikud pitsitused olevat jälle maailma imperialistide süü.
Midagi on meie ümber ikka väga
nihkes, tavaarusaamadele mõistmatuks käändunud. Pole vahet 
on tegu kellegi asjapulga reaalse
või kohatu nägemuse või sobimatu
kommentaariga.
Meie riigimeeste käitumises on
midagi viltu. Aga nagu käituvad
juhid, käitub mõne aja möödudes
ka rahvas.
Meie avalikku ruumi on hakanud valdama kafkalikud meeleolud.
Meie ümber ja ilmselt ka mõistuses on valitsemas ebakindlus. Ja
ebakindlus sünnitab ebasündsaid
arvamusi, samme, otsuseid. Kas
me saame endale eetilist kriisi
lubada ajal, kui vajame hoopis
solidaarsust, mõistmist, juhatust ja
tuge?
Tundub, et on jälle rahva ja riigi
küpsuseksamite aeg. Nagu alati,
saame ainult ise olla oma ilutegijad
ja tegijad kõige laiemas mõttes.
Seekord vist pole tarvidust ellu
kutsuda üldrahvalikke meeleavaldusi ja pikette, uusi rindeid ja
liikumisi. Seekord on tarvis ennast
ja ümbrust mõistlikes ja mõtestatud ohjes hoida ning kõikvõimalikke kisakõrisid ja eriti kitsalt oma
asja ajavaid asjamehi korrale
kutsuda. Igal juhul nendega mitte
kaasaminemist plaanida.
Ei, mitte majanduspitsitusest
pääsemiseks  see on tulevikumuusika , vaid oma inimlikkuse
säilitamiseks ja üldise närvilisuse
ohjeldamiseks. Häid otsuseid
tehakse vaid rahunenud ja tasakaalukas olekus. Siis on neil
mõtetel iva ja tulevikku.

Uudised

Vanalinna päevad keskenduvad keha ja
vaimu harmoonia otsimisele linnaruumi
kontekstis ning püüavad leida vastust
selle kohta, milline on üks hästi ja õigesti
elatud inimelu. Kuidas ühendada vaimne
rikkus ja kehaline aktiivsus? Kuidas on
omavahel seotud praktiline tarkus, mõõdukus ja keskkonnasõbralik elustiil ning
kuidas need väärtused meie elu linnas
paremaks aitavad muuta?
Inimene, nagu ütles Aristoteles, on
sotsiaalne olend. Elu linnas on inimese
sotsiaalse olemuse üks väljendusi. Kuid
inimese heaolu ning õnnelikku olemist
võimaldab linnaruum üksnes teatud eeldustel. Linnaelu peab vastama inimese
loodusliku olemise mitmekesistele ning
erilaadsetele püüdlustele. Seepärast on
täisväärtuslik linnaelu kõikidel aegadel
sisaldanud rohkemal või vähemal määral
püüdlusi loodusliku elukeskkonna ning
rohelise elustiili järele.
Seda õnnelik olemise rohelist tingimust teadvustades ja selle üle meie vanalinna päevadel mõeldes saame linnakodanikena täiustada oma sotsiaalset olemist. Uurides meie kodulinna ajalugu ning
kultiveerides linnaelu väärtusi vanalinna
päevade erilaadsete ürituste kaudu, oleme me viimastel aastatel ehk suutnud paremini mõista Tallinna linna praegust seisu. Vanalinna päevad on paaril viimasel
aastal järjekindlalt sidunud Tallinna mineviku, hetkeseisu ja tulevikuvisiooni.
Rohelisele mõtteviisile pühendatud
XXVIII Tallinna Vanalinna Päevad jätkavad
eelmise aasta väärtustele orienteeritud
suunda. Tunnistame rõõmuga seda, kui
palju me võlgneme oma linnakodanikest
eelkäijatele, kes pole Tallinna linna üksnes materiaalses mõttes üles ehitanud.
Nad on kandnud linnaelu parimaid traditsioone ning säravate isiksustena näidanud eeskuju, kuidas täisväärtuslikult elada. Nende unistused ja püüdlused rohelise
elukeskkonna ja ökoloogiliste lahenduste
järele väärivad meie tähelepanu samavõrd, kui see, mida nad tolleaegsete
tingimuste juures suutsid korda saata.
Hindamist väärib ka meie eelkäijate

Vanalinna päevadel leidub tegevust
kõigile.

valmisolek ilmutada rasketes oludes solidaarsust ja ühiselt õige eesmärgi nimel
raskustega võidelda. Kunagine ütlus, et
linna õhk teeb vabaks osutas muuhulgas ka linnakodaniku hingelisele vabanemisele, mille tähendust vanalinna päevad peaksid enese jaoks innovaatiliselt
avama rohelise mõtteviisi seisukohalt.
Kuna minevik pole meie juures pelgalt esemete või sündmustega, vaid ka
kõigi nende meie linna kodanike heade
mõtete, püüdluste ja unistustega, kes on
enne meid siin linnas elanud, siis jätkame ka seekordsetel XXVIII Tallinna Vanalinna Päevadel lähiaastatel hoo sisse saanud visioonäärliku ning unistavat kurssi.
Kutsume kõiki leidma meie linna ajaloost uusi ja huvitavaid traditsioone ning
episoode linnaelust, mis seostuvad rohelise mõtteviisiga. Otsige ökoloogilisi lahendusi minevikust ja tekitage loomingulisi analooge tänapäeva. Need lahendused ja ideed võivad puudutada nii konkreetseid ökoloogilisi esemeid kui ka protsesse. Kuidas eri aegade ökoloogilisi lahendusi omavahel võrrelda? Mida oleks
võimalik sellest võrdlusest õppida?
Kuidas suhestub linnaruum loodusega?
Mereäär, jõe- ja järvekaldad, tiigid ja
vallikraavid linnaruumis. Need on kohad,
kus inimese vaim ja keha on läbi aegade
harmoonilist tasakaalu otsinud ning mis
on traditsiooniliselt olnud rohelise linnakultuuri oluline osa. Nendes maa ja vee
kokkupuutepunktides on linlastele praktiline kasu olnud ühendatud mitteutilitaarse
naudingu ja esteetilise meeldivusega.
Tallinn on merelinn. Meri asub vana-

linna vahetus läheduses. Kuidas on rannajoone olemasolu kodaniku linnaelu rikastanud? Mida oleks meil merelähedase kogemusest minevikult õppida? Mida
esile tuua? Mis väärtusi need intuitsioonid kaasaja jaoks kultiveerivad?
Vaim ja keha. Kehaline aktiivsus linnaruumis. Pargid ja puhkealad on olnud
kohad, kus linnakodanik on oma vaimu
turgutatud. Alleed ja promenaadid on võimalused jalutamiseks ja vestluse arendamiseks. Need on ühtlasi kohad, mis
on võimaldanud linnaelu sotsiaalset
rituaalsust rafineeritud vormides.
Sportimine linnas või linna vahetus
läheduses on kaasaja inimese eluline vajadus. Kehalise aktiivsuse võimalused
tagavad linnaelanike meeleolu ja tervise.
Kuidas oleks vaimu ja keha harmooniat
tagavate harjutuste tegemiseks võimalik
leida lihtsamaid ja ökoloogilisemaid lahendusi kui kallid spordisaalid või spaad?
Mis need oleks? Mida linnatraditsioon
meile selles suhtes õpetab?
Linnaruumi rohelisus kitsamas mõttes. Siia alla kuuluvad linnalähedased
puhkealad. Väljasõidud grüünedesse
on reeglina olnud kogu päeva täitev vaimne
ja kehaline ettevõtmine, mille kaudu linnalik elu liigendub loodusega sügavuti.
Nagu teame tegid vanalinna elanikud eelnevatel sajanditel regulaarselt väljasõite
grüünesse ehk linnalähedasse loodusesse. Nendeks kohtadeks olid mereäärsed alad, Pirita ürgorg ja hiljem Nõmme
oma männirikka parkmetsaga. Männiku
liivakarjäärid on uue ja perspektiivika
puhkepiirkonnana olnud viimastel aastatel avalikkuse diskussiooni objektiks,
sest Männiku puhkealast võiks lähitulevikus kujuneda tallinlase jaoks samavõrd
atraktiivne puhkeala, nagu kunagi oli
Nõmme parkmets. Kuna Tallinn on teinud
ära suure töö Männiku puhkepargi kavandamisel tulevase kvaliteetpuhkealana, on sellekohased visioonid, mis aitavad head veel paremaks muuta, kõigi
poolt jätkuvalt teretulnud.
Vanalinna rohelisuse oaasid. Mida
see tähendab? See tähendab asju nagu
värske kraami turg vanalinna südames,
rohelisust majade ees ning terassidel,
lillepeenraid vanalinnas... Need on asjad,
mis on samavõrd tervislikud kui meeleolu tõstvad ning mõjuvad nagu roheline
salat serveerituna hea toidu juurde.
Keskkonnasõbralik elustiil. Selle all
tuleks mõelda linna puhtust ja korda kõige üldisemalt. Kuidas saaksid vanalinna
päevad seda elutervet hoiakut kultiveerida? Millised võiksid olla selles suhtes
uudsed ökoloogilised lahendused?
Ökoloogilisus linnaruumis üldiselt.
Mida see tähendab? Ökoloogilisus tähendab säästlikust ja looduslähedust. Seepärast kutsuvad XXVIII Tallinna Vanalinna
Päevad osavõtjaid genereerima ideid sel
teemal, kuidas võiks elukorraldus linnas
toimida lihtsamal, säästlikumal, loomulikumal ja looduslähedasemal viisil.
Lõpuks osutab vanalinna päevade
moto Rohelise linna pidu ka asjaolule,
et väärtustada tuleks kõike seda, mis on
linnaruumis autentne ja loomulik. Vabaneme ebaolulisest, ütleme lahti mitteotstarbekast, loobume kunstlikust... Mõtleme koos, kuidas seda teha!
Kokkuvõtteks kutsuvad XXVIII Tallinna Vanalinna Päevad osavõtjaid hindama lihtsuse võlu ja loomulikkuse jõudu.
Heidame õppiva pilgu oma kodulinna ajalukku, selleks, et vanalinna päevade ürituste kaudu genereerida ja edendada
ideid, mis aitavad meie elu Tallinna linnas muuta inimese sotsiaalsele ja looduslikule loomusele vastavaks.

Tallinn jätkab tasuta
tööõigusalase nõustamisega

Tallinna linna poolt pakutav tasuta
tööõigusalane nõustamine jätkub
ka sel aastal Tallinna Linnavalitsuse
hoone teenindussaalis, sest nõudlus
selle järele on suur, mida näitab
selgelt ka eelmise kuu statistika,
mil tööõigusalast nõu sai üle 400
abivajaja.
Tööõigusalane nõustamine
toimus detsembris 20 tööpäeval.
Nõustatute arv oli sellel perioodil
kokku 412, kellest otseselt töötuid
oli 75. Pöördujate koguarvust moodustavad eestlased 32%, vene keelt
kõnelevad isikud 68%.
Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli
sõnul on käesoleval raskel majanduslikul perioodil linna poolt töövõtjatele tasuta pakutav õigusabiteenus väga vajalik. Pöördujatest,
kes veel ei olnud töötud, kaotab lähiajal ehk siis jaanuarist märtsini
2009 töö umbes 9095%, lausus
Mutli. Pöördujate ootus on, et neile
selgitatakse kõik suusõnaliselt ära,
vaatamata sellele, et välja on pandud hulgaliselt infomaterjale.
Harvad ei ole juhud, kui pöördujal
ei ole vaja õigusabi, vaid pigem
psühholoogi, ärakuulajat, lohutajat.
Abilinnapea lisas, et ligikaudu
90% vene keelt kõnelevatest pöördujatest ei valda riigikeelt ka tavasuhtluse tasemel, millest omakorda
on tingitud see, et ei saada aru näiteks tööandja poolt antud teatistest,
töölepingu ja tööraamatu kannetest
ning tööturuameti poolt väljastatud
dokumentidest. Need pöördujad
ei ole võimelised koostama ise
dokumente, tihti isegi töölepingu
lõpetamise avaldusi, rääkimata
töövaidlusavaldusest või -hagist,
selgitas Mutli.
Tööõigusalane nõustamine
toimub elava järjekorra alusel. Konsultant vastab küsimustele, mis
puudutavad töölepingut, puhkust,
töötasu, aga ka kollektiivseid töösuhteid. Vastuvõtuajad on esmaspäeval k 8.1518, teisipäeval,
kolmapäeval ja neljapäeval
k 8.1517 ning reedel k 8.1514.
Juristi konsultatsioonid toimuvad
Vabaduse väljak 7, Tallinna Linnavalitsuse infosaali ettevõtja infopunktis.

Tallinn avas uued
taksopeatused

Vanalinnas ja kesklinnas on käesoleva aasta algusest avatud uued
taksopeatused, et tagada kiirem ja
turvalisem liiklemine linlastele ja
turistidele, kes on jäänud näiteks
hiliseks ajaks linna peale toimetama.
Uued taksopeatused rajati Harju,
Suur-Karja, Vana-Viru, G. Otsa, Nunne,
Mere pst 10, Torupilli otsa ja Balti
jaama parklasse. Samuti vaadati üle
ja suurendati kohti olemasolevates
taksopeatustes Aia, Mere pst 6,
Pärnu mnt 139, kino Kosmos, Valli
parkla, E. Viiralti, Weizenbergi,
Kreutzwaldi ja Mere pst (ööpeatus).
Alanud aastal asetatakse veelgi
suurem rõhk taksoteenuse kvaliteedile  korrektsele ja kliendisõbralikule teenindamisele. Pööratakse
enam tähelepanu nii taksode kui
ka taksojuhtide välimusele, samuti
taksojuhtide kutseoskustele  linna
tundmisele, taksondust puudutavate eeskirjade tundmisele jne.
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Uudised
Tallinnasse tuleb Eesti
spordikuulsuste park

Tallinna linnakujunduskomisjon
arutas oma viimasel nõupidamisel
spordikuulsuste pargi rajamist
Tallinna Kalevi Spordihalli esisele
alale, kuhu püstitatakse Eesti tublimatele sportlastele pühendatud
mälestusmärgid.
Linnakujunduskomisjon kiitis
eelmise aasta oktoobris oma koosolekul heaks idee paigaldada
Kristjan Palusalu graniidist portree
Kalevi Spordihalli ette. Toona tegi
komisjon ettepaneku Tallinna Spordihallile kaaluda ka teistele Eesti
sportlastele pühendatud mälestusmärkide paigaldamist spordihalli
esisele platsile või haljasalale ning
selleks korraldas Eesti Spordiselts
Kalev konkursi parima ideekavandi
saamiseks.
Tallinna abilinnapea Taavi Aas
märkis, et linnakujunduskomisjonile tutvustati kaht ideekavandit,
millest tõsteti esile Arhitektuuribüroo Pluss OÜ lahendus. Nende
pakutud ideekavandi tugevuseks
on kindlasti selle terviklahendus.
Seal on paigas näiteks mälestusmärkide asukohad, jalakäijate alad,
haljastus ja kõik muud komponendid, mis üldplaanis loob väga rahustava ja antud keskkonda sobiva
terviku, tõdes Aas. Siinkohal tuleb
tunnustust ja tänu avaldada suure
töö tegijale ja projekti eestvedajale
Eesti Spordiselts Kalevile, kes on
kindlameelselt seisnud meie sportlaste mälestuse jäädvustamise
eest.
Arhitektuuribüroo Pluss OÜ lahenduse kohaselt on parki kavandatud
kuni 21 mälestusmärki.
Eesti spordikuulsuste pargi loomist plaanitakse alustada Kristjan
Palusalu mälestusmärgi püstitamisega sportlase 101. sünniaastapäevaks. Edaspidi jätkub spordikuulsuste pargi rajamine etapiviisiliselt.

Pealinnas suureneb
sporditegevuse pearaha

Käesoleval aastal tõuseb Tallinnas
sporditegevuse pearaha 4500 kroonini lapse kohta aastas, esmakordselt saavad toetust ka treenerid.
Ühtekokku toetab linn 18 966
lapse ja noore ning 394 puudega
inimese sporditegevust. Esmakordselt hakatakse alates 2009. aastast
toetama ka treenereid, kes omavad vähemalt kolmandat (III) kutsekvalifikatsiooni taset. Kokku toetatakse 305 treenerit kogusummas
8,76 miljonit krooni.
Sellest aastast arvestatakse
Tallinna linna eelarves ettenähtud
vahendite arvelt sporditegevuse
korraldamiseks antavat toetust uue
korra alusel, mille kohaselt eraldatakse toetust spordiklubidele ja
- koolidele erinevate koefitsientide
alusel. Võrreldes eelmise korraga,
kus toetuse suurus lapse kohta oli
kõikidel spordialadel ühesugune,
siis uue korra puhul kujuneb spordiklubidele ja -koolidele eraldatav
toetussumma erinevate koefitsientide (spordiala kallidust, lapse vanust, spordiklubi või -kooli saavutust) arvestamisel. Samuti tehakse
tõsist koostööd spordialaliitudega,
kellelt saadavate spordiklubide
tulemuslikkuse edetabelite järgi
toetatakse enam tiitlivõistlustel
häid tulemusi saavutanud klubisid.

Sundüürnike elamispinna
küsimus on lõpusirgel

Eesti rahvas peab tundma, et Eesti hoolib. Et nad elavad riigis, kus
neist hoolitakse, on öelnud President Toomas Hendrik Ilves.
sega tõdeda, et kogu aasta jooksul oli täiendavat informatsiooni. Ühtlasi kasuvõimalus teha ettepanekuid uue elamis- taksin võimalust juhtida elamispinna
pinna eraldamiseks sundüürnikele paari- taotlejana registreeritud isikute tähelepakümne korteri osas, sh pooled sotsiaal- nu ka aasta algusega seonduvale arveleluruumidena.
oleku andmete täpsustamise vajadusele.
Siiski, tänu juba aastaid tagasi alusSamuti tahaks juhtida arvel olevate
tatud ning 2007. aastal hoogustunud ela- isikute tähelepanu asjaolule, et elamismuehitusele ning koostööle selles osas pinna taotluste läbivaatamisel teostab
eraettevõtjatega on elamuehitus edene- Kesklinna linnaosa eluasemekomisjon
nud tulemusrikkalt eriti viimase paari põhjaliku taustauuringu taotleja varalise
Jüri Lump
aasta jooksul. Möödunud 2008. aasta seisu tuvastamiseks, kasutades selleks
Keklinna vanema asetäitja
osas on Tallinna Kesklinna linnaosa elu- kõiki olemasolevaid ametlikke andmeOlulisim oleks, et seda tunneksid kõik asemekomisjoni töö kontrollarvud järg- baase. Meie eelnevad kogemused näitainimesed, mitte vaid need, kelle elu on mised: tehtud munitsipaaleluruumide vad, et elamispinna vajajana arvel olesobilik või kohandunud üldtuntud ja tun- eraldamise ettepanekuid 347 taotleja vate isikute hulgas on mitmeid taotlejaid,
nustatud ning heakskiidetud standarditele osas ja sotsiaaleluruumide eraldamise kelle pered on tegelikkuses valdavas
ja normidele. Siinjuures tuleks silmas pi- ettepanekuid 17 taotleja osas.
enamuses elamispinnaga kindlustatud.
dada eelkõige inimesi, kelle elulised vajaKuid hulk tööd on veel ees. 1 jaanuari Selliste taotlejate olemasolu korral on
dused ja eripärasused tulenevad riigi või 2009 seisuga on meil arvel 257 nn sund- eluasemekomisjon seni eelistanud nn
kohaliku omavalitsuse poolt vastu võetud üürnikust taotlejat ning veel 80 sisulist tõsisemas hädas olevaid abivajajaid.
otsustest lähtuvalt ning kes ei ole ise oma sundüürnikku, kes on asunud elamispinvabal tahtel valinud eluteeks erikäitumist na vajajana arvele peale 1. märtsi 2003. KOLIMISTOETUS ON ABIKS IKKA
ega erinorme.
Unustada ei tohi, et ka 103 arveloleva Soovitame elamispinda omavatel taotleKahtlemata kuuluvad sellesse gruppi sotsiaaleluruumi taotleja hulgas on mit- jatel tõsiselt kaaluda Tallinna linna poolt
inimesed, kelle kohta öeldakse sundüür- meid sundüürniku staatusega isikuid ning pakutavat kolimistoetuse taotlemise võinikud. Tõepoolest, neid ei ole ju väga samuti vajavad abi 74 muudel sotsiaal- malust. Kuna Tallinna linna poolt eraldapalju ja nende hääl ei kosta kõvasti ja setel põhjustel arvele võetud isikut.
tavat elamispinda ei ole lubatud anda allkaugele, kuid arvestades ka Vabariigi PreArvestades siinjuures asjaoluga, et üürile, siis toob selle tegelik mittevajasidendi öeldut, ei ole meil õigust neid mitte- koostöös eraettevõtjatega eelmisel aas- mine üürnikule kaasa vaid täiendavaid
mingil juhul unustada. See on praeguse tal käivitunud Raadiku piirkonna elamu- igakuiseid kulusid ja asjatuid sekeldusi.
linnavalitsuse üks prioriteete. Oma riigi ehitus on edenenud jõudsalt, oleme siiski Mõistlikum oleks siis otsustada kolimisiseseisvuse taastamise käigus alustatud vaatamas eelolevasse aastasse opti- toetuse võtmise kasuks, mille suurus
omandireform on vaja viia lõpule ka selles mistlikult ning loodame, et valdav ena- käesoleval ajal on 75 000 krooni.
valdkonnas ning Tallinna linn on teinud mus vähemalt sundüürnike perede elaKüll aga teeme kõik endast oleneva
siinjuures suuri ja olulisi jõupingutusi.
mispinna küsimustest saab lahenduse ning püüame koostöös Tallinna Linnavaeelkõige Raadiku piirkonda eraldatavate litsusega eeloleva aasta jooksul lahenEDU ON TOONUD SIHIPÄRANE TEGEVUS eluruumide näol. Loodetavasti on võima- dada kindlasti kõigi reaalselt abi vajavate
Kuigi sajandi algusest kuni aastani 2008 lik esitada taotlusi Raadiku piirkonda elamispinna taotlejate, sh eelkõige sundoli Tallinna Kesklinna Valitsusele eralda- ehitavatele elamispindadele juba käes- üürnike küsimuse. Vaadates eelnevate
tud majutamise ettepanekute tegemiseks oleva aasta veebruaris-märtsis. Seega aastate jooksul tehtut ning lootes, et ka
763 korterit, siis veel aastal 2007 sai Kesk- on vajalik elamispinna taotlejatel jälgida käesolev aasta tuleb selles osas edukas,
linna linnaosa eluasemekomisjon kurbu- kindlasti tähelepanelikult lähiperioodi on siinjuures põhjust optimismiks.
..................................................................................................................................................................................................................

Mäletamine ja tänu teevad
meid tugevamaks

Uudised
Tallinn ootab ettevõtlustoetuste taotlusi

Tallinna Ettevõtlusamet kuulutas
välja konkursid stardiabi, uute töökohtade loomise ja patenditoetuse
taotlemiseks. Konkursi tähtajad on
27. veebruar ja 18. september.
Tallinna abilinnapea Jaanus
Mutli sõnul on praegu riiklikult raskes
majanduslikus olukorras äärmiselt
oluline toetada nii oma äri alustavaid kui ka juba tegutsevaid ettevõtjaid. Ettevõtluse arengu soodustamine pealinnas on meie jaoks
alati olnud väga oluline ning seda
enam praegusel ajal, kus iga päev
tuleb uudiseid töö kaotanud inimeste ja tegevuse lõpetanud ettevõtete kohta, märkis Mutli. Linn
soovib toetada ja julgustada läbi
erinevate toetusmeetmete nii alustavaid kui ka tegutsevaid ettevõtjaid, et tugevdada linna ettevõtluskeskkonda ja seeläbi kaasa aidata
uute töökohtade loomisele.
Taotlusi saab esitada järgmistele toetusmeetmetele: stardiabi
alustava ettevõtluse toetamiseks,
uute töökohtade loomise toetus ja
tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetus (patenditoetus). Messitoetusi saab esitada
aastaringselt.
Taotlemise korrad ning taotlusvormid on kättesaadaval Tallinna
Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis aadressil Vabaduse väljak
kodulehel ettevotja.tallinn.ee.
Taotluste esitamise (v.a messitoetus) tähtajad on 27. veebruar
kell 14 ja 18. september kell 14.
Taotlused tuleb esitada vastavalt
kordadele ettevõtja infopunkti.
Tallinna toetusmeetmete taotlejatele toimub infopäev 29. jaanuaril kella 1416.30 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses
(Tõnismägi 2, Tallinn). Infopäev on
tasuta! Osalemiseks tuleb täita
registreerimisvorm ettevõtja infopunktis või internetis aadressil
tallinn.ee/koolitus.
Lisainfot saab Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktist,
Vabaduse väljak 7, I korruse
teenindusbüroos, tel 640 4219.

Linnavalitsuse esindajad külastasid skulptor Jaak Soansi ateljeed, kus
valmib käesoleva aasta Tallinna päevaks Tondipoiste monument.
Praegust tööde seisu arvestades on
kavas Tondipoiste monument avada juba
15. mail ehk Tallinna päeval, ütles abilinnapea Taavi Aas. Sellest võiks kujuneda
linna pidupäeva üks keskseid sündmusi.
Aasa sõnul teostab taastatava Tondipoiste monumendi 215 cm kõrguse skulptuurse osa teenekas ja kõrgelt tunnustatud
skulptor Jaak Soans. Monumendi aluse
rajamise konkursi võitis Tallinna Teede
AS. Monumendi taastamisele kulub 5,5
miljonit krooni.
80 aastat tagasi püstitatud ja hiljem
hävitatud monumendi täpne taastamine
vaid säilinud fotode järgi pole just kerge
ülesanne. Tänaseks valminud eskiiside
ja vähendatud koopiate järgi võib öelda,
et kogenud skulptor tuleb sellega suurepäraselt toime, lisas Aas.
1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettidele pühendatud mälestusmärk asus Tondi sõjakooli hoone ees, praegu asub selles hoones Audentese Ülikool.
Amandus Adamsoni loodud, 1928.
aastal paigaldatud ja 1941. aastal hävitatud ning nüüd vanade fotode alusel samale kohale taastatav monument oli üks

Teade korteriühistutele
Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala korteriühistute järgmine ümarlaud toimub 18. veebruaril 2009, algusega k 17
Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis, Nunne tn 18.

Skulptor Jaak Soans Tondipoiste monumendi eskiisiga.

võimsamaid mälestusmärke Eestis.
Tallinna Linnavolikogu otsuse täitmiseks moodustatud ajutine komisjon Tondipoiste monumendi taastamise võimaluste väljaselgitamiseks leidis, et olemasolevate kirjalike materjalide ja fotode alusel on võimalik taastada mälestusmärgi
graniitalus, bareljeefid, pärg ning skulp-

tuuriline osa endises mahus.
Rahvasuus Tondipoiste ausambaks
kutsutud mälestusmärk püstitati neljale
sõjakooli kadetile: Aleksander Tombergile, August Udrasele, Arnold Allebrasele ja Aleksander Tederile, kes hukkusid
1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse
käigus.

Ümarlaua päevakord on
suunatud linnaosa ja korteriühistutevahelisele
koostööle: meie soovid,
võimalused, ettepanekud.
Ümarlaual osaleb Tallinna
Kesklinna Valitsuse juhtkond.
Küsimusi saab eelnevalt
esitada ja registreeruda
Liivi.Kibuspuu@tallinnlv.ee
või telefonil 645 7247.
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Uudised
Rõõm tervisest
Kesklinnas

Soovime, et linnaruum oleks
kaunis ja korras
Linnaosa heakorrastatus on otseses sõltuvuses eelarvelistest võimalustest. Samas tuleb öelda, et kuigi teistes Euroopa pealinnades on
heakorra eelarved ühe ruutmeetri hooldamiseks tunduvalt suuremad,
ei ole meil põhjust silmi maha lüüa, sest Tallinna tänavad ja pargid on
juhuslikust prahist tunduvalt puhtamad kui mujal.

6.9. klasside võidutöö Väike tervislik
eine, otse Kesklinnast.

Detsembri eelviimasel nädalal toimus
Reakoja platsil Kesklinna koolide
fotokonkursi Rõõm tervisest Kesklinnas parimate autasustamine.
Konkursile laekus üle saja foto
kokku kolmes vanusegrupis. Noorimas vanusegrupis (1.5. klass)
jäid kahjuks parimad valimata
fotode vähesuse ja konkursi tingimustele mittevastavuse tõttu. Konkursile oodati fotosid kõigest, mis
on seotud sõnaga tervis, samuti
laste ja noorte nägemust tervislike
eluviiside harrastamisest Kesklinnas.
6.9. klasside arvestuses saavutas I koha Kadi Reinart fotoga
Väike tervislik eine, otse Kesklinnast, II koha Anett Anton fotoga
Sügisesed rõõmud, III koha
Rasmus Kooskora fotoga Kõrgemale, kõrgemale ja Kesklinnas.
9.-12. klasside arvestuses
saavutas I koha ning ühtlasi konkursi peaauhinna (digitaalse peegelkaamera) Birgit Suitsu fotoga
Sport  igal pool igal ajal, II koha
Agnus-Dei Üprus fotoga Vanalinnas
tervislikul kultuurjalutuskäigul,
III koha Marija Mussorin fotoga
Liikumine on elu....
Publiku lemmikuks tuli Denis
Koreline fotoga Rõõm uisutamisest. Tallinna Kesklinna Valitsus
tänab ka konkursi sponsoreid Nagi
AS, Fotoluks AS, Coca-Cola AS, A.Le
Coq AS ja Kalevspa OÜ.

Sõbrapäevaks suhted
korda!

Tallinna Kesklinna Valitsus koostöös
sotsiaalkindlustusameti ohvriabi
osakonna ja Põhja Politseiprefektuuri Kesklinna politseiosakonnaga
korraldavad 6.9. klasside noorte
vahel plakatikonkursi teemal Sõbrapäevaks suhted korda!. Projekti
raames käivad alaealiste komisjoni
sekretär, erinoorsootöö spetsialist,
noorsoopolitseinik ning ohvriabi
töötaja Kesklinna koolides, kus tutvustatakse projekti ning räägitakse
noorte omavahelistest suhetest ja
vägivallast. Ühtlasi on loodud internetis keskkond, kuhu noored saavad
ise oma töid üles laadida ja neid
hinnata  fak.ee/ohvriabi. Projekti
eesmärk on panna noored mõtlema
omavahelistele suhetele ja seeläbi
märkama ka enam abivajajaid.
Kampaania lõpeb sõbrapäeval,
14. veebruaril. Esimese koha auhinnaks on digitaalne fotoaparaat
ja tasuta fotokoolitus, teise koha
auhinnaks on kinopiletid ja tasuta
fotokoolitus ning kolmanda koha
võitja saab samuti fotokoolituse
Fotograafia Arendus- ja Koolituskeskusest (fak.ee). Lisaks trükitakse võidutööst 100 suurt ja värvilist plakatit, mis jagatakse Kesklinna koolidele ja noortekeskustele.
Lisaks toimub antud projekti tutvustav avaüritus Tallinna Kanutiaia
Noortemajas 27. jaanuaril.

kaitse nõuded ei võimalda neid mitte just arheoloogiliste kaevamiste tulemuste
alati panna sinna, kuhu vaja. 2008. aastal selgumiseni, mistõttu oleme hakanud otalustasime pargistendide paigaldamist, sima ideid, kuidas bastioni ääres olevat
millega jätkame. Pargistendid on üks staadionit ajutiselt kasutada saaks. Soolinna infosüsteemi osa, mis annab esma- vime, et kesklinna elanikud saaksid enda
kordselt pargikülastajale teavet pargi kasutusse palliplatsid, kus koos sõprade
ajaloo ja taimmaterjali kohta. Jätkame või pereliikmetega õhtuti sportimas käia.
ka vanade ja väärikate majade tähistaSelgi aastal on suurimaks linnapoolmist infostendidega, mis on turistide poolt seks ehitusobjektiks kesklinnas teatahead vastukaja leidnud.
vasti Vabaduse väljak, mille valmimisel
Kaia Sarnet
Sellel aastal soovime täiendada lin- hakkame nägema uut linnaruumi kvaliKeklinna vanema asetäitja
naosa avalikke mänguväljakuid uute teeti, ka lisandub suurepärane koht sporPeamine osa heakorra eelarvest lähebki konstruktsioonidega ning leida sobivad di- ja kultuuriürituste korraldamiseks.
linna igapäevaseks puhastamiseks. Kui asukohad uute liikumisväljakute rajami- Aasta-aastalt on avalike ürituste arv
praht koristatud, saame alles hakata seks. Eelmisel aastal rajasime liikumis- kesklinna platsidel ja parkides kasvanud.
mõtlema lilledele, pinkidele, stendidele väljakud ehk nn vabaõhu treeningsaalid Eriti suure koormusega on olnud Tammtrenaööridega Tornide väljakule, Tiigi- saare park, kuid sealsed üritused on suuja muule, mis silmailu pakuvad.
Viimastel aastatel on Tallinna Kesk- veski parki ja Politsei aeda. Loodame, et re mürataseme korral häirinud Estonia
linna Valitsus pööranud suurt tähelepanu linnaosa elanikud on need väljakud kontsertsaali tööd. Vabaduse väljak anavalike alade kasutamisvõimaluste ja omaks võtnud ning kasutavad aktiivselt nab võimaluse helivõimendusega ürituatraktiivsuse parandamisele. 2009. aas- head võimalust vabas õhus treenimiseks. sed viia üle sinna.
Täiesti uueks projektiks saab aga
Linnaosa toetab igati algatusi, mis
tal jätkame projekti Puhka jalga vanalinnas, mis on laienenud projektiks Puh- Järve metsa terviseraja rajamine. Pärnu teevad linnaelu rikkamaks. Ka kutsume
ka jalga kesklinnas. Selle projekti käi- mnt ja Ülemiste järve vahele kavandatud kõiki üles rohkem kasutama avalikke halgus paigaldame uusi pinke ja korrastame terviserada on planeeritud aastaringseks jasalasid vaba aja veetmiseks. Kui teil
vanu, mis muudab avalikud alad muga- kasutamiseks, kuhu talvel tehakse suu- on aga ideid, kuidas muuta teie kodu juuvamaks ajaveetmiskohaks. Et prahti ma- sarajad. Terviserada liitub tulevikus üm- res olevat haljasala või väljakut pareha ei poetataks, on kavas paigaldada hul- ber Ülemiste järve planeeritud aktiivse maks ja kasutajasõbralikumaks, andke
sellest linnaosavalitsusele teada. Koosganisti uusi prügikaste. Kahjuks on vana- puhkuse tsooniga.
Aasta alguses selgus, et Skoone bas- töös saame muuta ajapikku oma elukesklinnas sobivate asukohtade leidmine prügikastidele raskendatud, kuna muinsus- tioni detailplaneering on peatatud kuni konna just selliseks, nagu unistame.
..................................................................................................................................................................................................................

Jäätmeid peab kindlasti
sorteerima!

Kui 2008. aasta algas suure prügipaanikaga ja paljud hakkasid trahvihirmus usinalt prügi sorteerima, siis tänaseks on see entusiasm kahjuks
raugenud ja prügi sorteerimine pole enam nii aktuaalne. Prügi sorteerimise huvipuudust tõdevad ka jäätmevedajad, kelle sõnul on sorteeritud
jäätmete kvaliteet halvenenud.

Tallinnas peab kortermajade juures olema lisaks olmejäätmete konteinerile ka
vanapaberi ja biolagunevate jäätmete konteinerid.

Kahju, et ainult hirm trahvi maksmise ees
paneb inimesi prügi sor teerima. Prügi
sorteerimise põhjuseks peaks olema ikka teadmine, kui oluline on selle tegevuse
keskkonda säästev roll.
Seega tuletame kõigile meelde, et Tallinnas peab kortermajade juures olema
lisaks olmejäätmete konteinerile ka vanapaberi ja biolagunevate jäätmete konteinerid. Vanapaberi konteiner peab seis-

ma kortermaja ees, kus on vähemalt 5
korterit, ja biolagunevate ehk toidujäätmete konteiner vähemalt 10 kor teriga
majade ees.
Kuid sellest, et korteriühistu esindaja
on seadusekuulekalt need vajalikud
konteinerid maja ette tellinud, üksi ei
piisa. Prügi tuleb sorteerida ja selliselt,
et konteineritesse saaksid õiged jäätmed.

Biolagunevate jäätmete konteinerisse tuleb panna: liha- ja kalajäätmed,
köögi- ja puuviljad ning nende koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagari- ja kondiitritooted, juustud, või ja
margariin ning muud tahked toidujäätmed. Samuti võib sinna panna majapidamispaberit, pabersalvrätte, kohvipaksu,
paberfiltreid, toataimi, lõikelilli jms looduses lagunevaid jäätmeid.
Enne biolagunevate jäätmete konteinerisse viimist pakenda nad biolagunevasse kotti või ajalehe sisse.
Biolagunevad jäätmed viiakse Tallinna Prügilasse kompostimisele, mille
tulemusena saadakse kvaliteetne kompost.
Vanapaberi konteinerisse tuleb
panna: ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja
reklaammaterjalid, töövihikud, paberist
ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirjaja joonistuspaber, ümbrikud, kaanteta
raamatud, pappkastid ja -karbid, jõupaber ja paberikotid jm puhtad paberpakendid.
Eraldi kogutud vanapaber viiakse sorteerimisjaama järelsor timisele. Sobiv
materjal pressitakse ning transporditakse taaskasutusse.
Prügi sor teerimine on lihtne, kui
muuta pisutki oma suhtumist ja käitumisharjumusi!

Uudised
Hoovid korda projekti
taotluste esitamise
tähtaeg läheneb

Paljud hoovid on juba korda saadud.

Juba neljandat aastat järjest viib
Tallinna Linnavalitsus läbi projekti
Hoovid korda, mille raames saavad
hoovi korrastamiseks ühel aastal
kuni 70% ulatuses, aga mitte rohkem kui 250 000 krooni, toetust
vähemalt pool aastat tegutsenud
korteriühistud. Toetust on võimalik
saada kolmel aastal kokku
625 000 krooni.
Täpse taotluse esitamise korra
ja vajalikud dokumendipõhjad leiate
hoovidkorda.tallinn.ee. Lisainformatsiooni saab linnaosast telefonidel 645 7214 ja 645 7264.
Kui varasematel aastatel jaotati
linnaosade vahel proportsionaalselt
laekunud taotluste arvule raha kahes
etapis (2008. aastal 16.aprillil ja
26. juunil), mis põhjustas probleeme
teises etapis toetust saanud korteriühistutel tööde õigeaegseks valmimiseks, siis 2009. aastal peaks
maikuu alguspäevil selguma kõik
toetuse saajad. Kesklinn on eelnevatel aastatel jaotatavast toetusest
saanud aastas üle nelja miljoni
krooni, kolme aastaga on toetatud
93 taotlejat. 2009. aastal on projekti
Hoovid korda raames jagatava
toetuse summa kõigi linnaosade
peale kokku 19,5 miljonit krooni.
Esimest korda taotlust esitavatel korteriühistutel soovitame esitada
taotlus nädal-kaks enne tähtaega,
et komisjonil jääks aega puuduste
avastamiseks ja taotlejatel puuduste likvideerimiseks.
Kesklinna korteriühistud on
olnud aktiivsed, mistõttu on konkurents toetuse saamiseks tihe. Et
komisjon saaks olukorda hoovis
objektiivsemalt hinnata ka lumekatte korral, on igati teretulnud taotlusele lisatud fotod, mis on tehtud
enne lumekatte mahasadamist.
Taotluse kirjalikud põhjendused
peavad olema väga konkreetsed ja
lühikesed ning taotlus on arusaadavam, kui juures on eskiisprojekt.
Tallinna Kesklinna Valitsus näeb
hea meelega, et hoovidest kaovad
mudased parkimisalad, tänavapildist koledad piirdeaiad ning domineerivad prügikonteinerite read arhitektuurselt sobivatesse kinnistesse
prügimajadesse), majade juurde
tekivad laste mänguplatsid ja leitakse huvitavaid haljastuse täiendamisvõimalusi. Linnaosa poolt määratud komisjon vaatab enne pingerea koostamist üle kõik taotluse
esitanud korteriühistute hoovid.
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Uudised
Tallinna vanurid
tegelevad vabatahtliku
tööga

Tallinna Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu tiiva all tegutseb rohkem kui poolsada vabatahtlikku,
kes on toeks üksikvanuritele nende
kodudes ja hooldekodudes, abistades ka orbude kasvatajaid vanavanemaid.
Poska tänaval asuvasse Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingusse kuulub pooltuhat liiget, ühingu
päevakeskus on avatud seitsmel
päeval nädalas 1018. Iga päev
käib majas sadakond eakat, kes
tegutsevad erinevates toimkondades ja huvirühmades. Toimuvad
erinevad loengud, kohtumisõhtud,
kontserdid jpm, korraldatakse
näitusi ja ilmub omaloominguline
kodukiri.
Koostöös Saksamaa fondiga
Mälestus, vastutus, tulevik teostatakse projekti Abiks eakale,
mille eesmärk on toetada eakaid,
kes otsivad oma muredele lahendusi. Projekti raames antakse sotsiaalpsühholoogilist abi, juriidilist
nõu, vahendatakse tugiisikuid,
külastatakse kodusid, laenutatakse abivahendeid, korraldatakse
transporti liikumispuudega inimestele jm. Projekti vabatahtlikeks
kaastöötajateks on VENÜ liikmed,
sh arstid, psühholoogid ja juristid,
kellel on tugiisikutena pikaajalised
kogemused. Nõuandla on seadnud
oma eesmärgiks aidata eakatel
elumuredest võimalikult kiiresti üle
saada ning pakkuda võimalusi
aktiivse eluhoiaku säilitamiseks.
VENÜ-t külastanud abilinnapea
Merike Martinson tunnustab keskuse tõhusat tööd ning vabatahtlike aktiivsust ja pühendumust.
Selline vabatahtlik tegutsemine
eakaaslaste heaks on väga kiiduväärt ja oli rõõm näha, et keskus
on suutnud kaasa haarata nii palju
tublisid eakaid, ütles abilinnapea.
Samalaadset eluhoiakut ja entusiasmi olen näinud ka Haabersti
päevakeskuses ja loodan, et ka
linna teiste piirkondade sotsiaalkeskused suudavad oma eakaid
kaasa haarata vabatahtlikule
tööle.

Meeldetuletus
Tallinna Kesklinna Valitsuses
arvel olevatele eluruumi üürimist taotlevatele isikutele.
Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17.10.2002 määrusega nr
56 kinnitatud Tallinna linna
omandis olevate eluruumide
üürimist taotlevate isikute üle
arvestuse pidamise korra punktist 13, on eluruumi üürimist
taotlevate isikutena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta
esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult, e-postiga, posti
teel või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid. Andmete
täpsustamata jätmisel kustutatakse isikud eluruumi üürimist
taotlevate isikute arvelt.
Lisainfo elamumajandusosakonnast tel 645 7241 ja
645 7210 või tubadest 110 ja
202 E k 1618 ja N k 1012.

Tallinn suurendas eakate
hinnatõusu kompensatsiooni
ja puudega lapse toetust
Aasta esimesel tööpäeval alustati pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetuse väljamaksmist. Toetust makstakse alates 2003.
aastast, mil toetuse suuruseks oli 500 krooni. Linnavalitsus on ajaga
kaasas käinud ning pidevaid hinnatõuse arvestanud. Käesolevaks
aastaks on toetus kasvanud 1000 kroonini.

Eakate elutööd ja panust ühiskonda peab tunnustama sagedamini, kui ainult tähtpäevadel. Kesklinna vanema asetäitja Reena Tolmik kohtumas linnaosa eakatega.

Tallinna kesklinnas maksti jaanuari keskpaiga seisuga hinnatõusu kompensatsioon välja 8680 pensionärile. Viimastel
aastatel on toetuse saajaid kesklinnas
olnud 9500 pensionäri.
Hinnatõusukompensatsiooni on õigustatud Tallinnas saama kokku 85 693
isikut, nüüdseks on neist 90%-le hinnatõusukompensatsioon juba välja makstud.
Linnaosa sotsiaalvaldkonna eest
vastutav vanema asetäitja Reena Tolmik

selgitas, et linna poolt makstav toetus on
eakatele suureks toeks hinnatõusu kompenseerimisel, aga samas väärtustab ka
nende panust ühiskonnale. Püüame majanduslanguse tingimustes anda omalt
poolt panus eakate toimetuleku parandamiseks. Minu poole on tänusõnadega
pöördunud kümned linnaosa eakad. Ja
mitte üksnes eakad  ka pensionärist vanemate lapsed ning lapselapsed hindavad linnavalitsuse sotsiaalpoliitikat kõr-

gelt, neilegi on vanemate toimetuleku
soodustamine olulise tähtsusega, lisas
Tolmik.
Analoogiliselt eakate hinnatõusu
kompensatsiooniga maksab Tallinn toetust ka puudega lastele, tuleval aastal juba
kolmandat korda. Ühekordse toetuse
suuruseks on 2009. aastal 1000 krooni.
Tallinnas on umbes 1000 puudega last,
kellel on õigus sellist toetust taotleda. Toetus määratakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale, kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik
vähemalt aasta enne toetuse taotlemise
aasta 1. jaanuari, elab rahvastikuregistri
andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspension.
Esmakordselt toetust taotlevad isikud
ning need, kelle isikuandmetes on muudatusi, peavad pöörduma oma linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakondade poole.

Kesklinna Sotsiaalkeskuse
veebruarikuu üritused

........................................................................................................................................................................................

E 2. veebruar k 14 VESTLUSRING. Tartu rahulepingu aastapäev, külla tuleb Küllo Arjakas.
K 4. veebruar k 1114 PORTSELANMAALI NÄITUSMÜÜK. Oma töid esitlevad Tallinna Kesklinna
Sotsiaalkeskuse ringid.
N 12. veebruar k 15 TANTSUPÄRASTLÕUNA. Tantsuks mängib Liivabänd (juh Aare Pehka).
R 13. veebruar k 14 JUUBILARIDE ÕNNITLEMINE. Osalemine kutsetega.
E 16. veebruar k 14 SÕBRAPÄEV. Kontserdiga esinevad sõbrad: naisansambel Miraa ja meesansambel Vanaisad Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskusest.
E 16. veebruar k 1114 LAHTISTE USTE PÄEV. Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus ootab uusi külastajaid tutvuma pakutavate teenuste ja vaba aja veetmise võimalustega.
K 18. veebruar k 15 RIIGIKOGU EKSKURSIOON. Osavõtuks registreerimine Tallinna Kesklinna
Sotsiaalkeskuses kuni 10.02.2009. Info tel 646 6123.
N 19. veebruar k 14 VABARIIGI AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE. Rindemeeste Ühendus tähistab Eesti
Vabariigi sünnipäeva.
E 23. veebruar k 1113 VASTLAPÄEV. Väikese tasu eest pakutakse hernesuppi ja vastlakukleid.
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 18. veebruariks.
K 26. veebruar kl 15 VABARIIGI AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE. Üritus toimub Kesklinna vanema kutsel
kesklinna eakatele inimestele Rahandusministeeriumi kohvikus (Suur-Ameerika 1). Osavõtuks
registreerimine Kesklinna Sotsiaalkeskuses. Info tel 646 6123.
........................................................................................................................................................................................
Neljapäeviti toimub lugemistoas k 11.3014.30 meditsiiniline nõustamine ja vererõhu mõõtmine.
Iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval k 14 toimuvad Eesti Rindemeeste Ühenduse koosviibimised. Samuti toimuvad iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval k 14.30 Soomepoiste Leskede
Klubi koosviibimised. Lisaks tegutsevad mitmed ringid, kursused ja ansamblid. Tööd jätkab ja uusi
hoolealuseid ootab ka eakate päevahoid.
........................................................................................................................................................................................
AVATUD: AVATUD: E, T, N k 917;
K 918; R 916
AADRESS: Liivalaia 32 (sissepääs maja sisehoovist)
........................................................................................................................................................................................
INFO TELEFONIDEL 646 6123 ja 645 9029 (juuksur). E-POST: info@kesotskeskus.ee.
KODULEHEKÜLG: www.kesotskeskus.ee.

Uudised
Riik kohustab,
omavalitsus kannatab
Abilinnapea Merike Martinson
kohtus Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondade juhtidega,
et arutada riigi majandusliku surutisega kaasnenud survet sotsiaalhoolekandesüsteemile ning kohaliku
omavalitsuse ees seisvaid probleeme ja nende võimalikke lahendusi.
Nõupidamise kokkukutsumist
põhjendas abilinnapea Merike
Martinson vajadusega võimalikult
kiiresti välja töötada meetmed, mis
ei laseks raskustel kuhjuda ega
kaosel süveneda.
Tuleb võimalikult varakult olukorraga tutvuda ning kõik ühiselt
läbi arutada, ütles abilinnapea.
Kuhu viib koostöö vältimine, tegutsemine ilma osapooli ja spetsialiste kaasamata, seda näeme iga
päev. Riik on andnud poole aasta
jooksul omavalitsustele ridamisi
kohustusi, ilma nende teostamiseks
vajalike tagatisteta. Ehkki seisame
silmitsi suurte raskustega, on meie
inimlik kohus hoolida.
Kohtumisel selgus, et linnaosades on oluliselt tõusnud toimetulekutoetuse vajajate arv. Suurenenud
on linnaosade eestkoste aluste
inimeste arv, mis tõstab sotsiaaltöötajate koormust ja vastutust.
Tõdeti, et vaja oleks tööturgu
elavdavaid teenuseid, supiköögiteenuse osalist ümberkorraldamist koos
lepingumahu suurendamisega, ühekordse toetuse piirmäära tõstmist.
Eluasemelaenu tagastamisega
hättasattunute abistamisel oodatakse riigilt konkreetseid samme,
sest see on valdkond, mis võib lähiajal panna omavalitsustele ülejõukäiva koormuse.
Merike Martinsoni sõnul toimub
samateemaline kohtumine ka
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
hallatavate asutuste juhtidega.
Kõige tähtsam on praegu koostöö
ja arvamuste vahetus, sest nii saame
kõige kiiremini probleemidest üle,
märkis abilinnapea.

Uued korrad, uued
hooled

Veebruarikuist pensioni, toetust ja
hüvitist ei saa kätte enam postkontorist. Kellel sellekohane avaldus
pensioniametile esitamata, peab
seda ruttu tegema!
Ligi 145 000 pensionide, toetuste ja hüvitiste saajat, kes seni
kasutasid Eesti Posti teenust, said
oma raha tänavu jaanuaris viimast
korda kätte postkontorist. Juba järgmisel kuul kehtivad teised väljamakseviisid  pangakontole, teise
isiku arvele, kojukandega enda
kulul või mõningatel juhtudel kojukandega riigi kulul.
Kõigile neile 145 000 inimesele
saatis sotsiaalkindlustusamet eelmise aasta novembrikuus teavituskirja koos avalduse blanketi ja
tagastusümbrikuga ning palus valida
pakutud variantidest endale sobivaim. Kahjuks ei ole tänaseks päevaks kõik oma valikut teinud ega
meile avaldust esitanud.
Kui teil on jäänud midagi arusaamatuks või olete avalduse blanketi kaotanud, võite nõu saamiseks
helistada sotsiaalkindlustusameti
infotelefonil 16106 või minna oma
elukohajärgse pensioniameti
klienditeenindusse.

6

Kesklinna Sõnumid

jaanuar 2009

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jaanuar 2009

7

Kesklinna Sõnumid

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mil moel saab kodus treenimiseks kasutada
harjavart, veepudelit, pesunööri, toanaabrit?
Nendele, ja paljudele teistele kodus treenimist puudutavatele küsimustele, annab ammendavad vastused Riku Aalto UUS LIIKUMISPIIBEL Treeni kodus. Põhjalikke harjutusprogramme sisaldav raamat pakub ideid, tuge ja motivatsiooni kõigile. Telli ajakiriyks.ee.

.............................................................................................................................................................................................................................

üksraamat

NÜÜD AVATUD
Kangadzungel XXL

Tartu mnt 35, diagonaalis üle Stockmanni ristmiku.
Maja ees Europarkla.
Avatud ER 919, L ja P 917

XXL
Meeldivate kohtumisteni 7 päeva nädalas!
Vajame kangamüüjat! Helista 5354 3636 või kangadzungel@gmail.com.

8

Kesklinna Sõnumid

jaanuar 2009

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Reklaami
end SIIN!
reklaam@ajakiriyks.ee, tel 621 0777

