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UUDISED
Tallinn toetab korteriühistuid energiamärgise
taotlemisel
Tallinna linnavalitsus on ette valmistanud korteriühistute
energiamärgise väljastamise kulude katmise korra.
“Energiamärgis on dokument, mis annab teada, kui
palju hoone tarbib energiat hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile ja valgustusele, ütles abilinnapea Eha Võrk. Ühtlasi tehakse
energiamärgises ettepanekud konkreetsete energiatarbimise vähendamise meetmete rakendamiseks.”
Energiamärgis on alates 1. jaanuarist 2009 kohustuslik
uutel ehitatavatel hoonetel, üle 1000 m² kasuliku pinnaga
avalikel hoonetel ja olemasoleva hoone/hoone osa
müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või
üürilevõtja.
Energiamärgise kehtivusaeg on kümme aastat väljastamisest arvates. Samas ei piira tähtaeg võimalust
tellida uus energiamärgis enne tähtaja lõppu –
energiamärgise võib tellida pärast iga suuremat renoveerimistööd, kui tööde teostamise üheks eesmärgiks
on olnud energiasäästu suurendamine.
Hoone energiamärgise andmed kantakse ehitisregistrisse ning need andmed on avalikud.
Energiamärgise sätete jõustumine toob lähiajal kortermajadele kaasa energiamärgise soetamisega seotud
kulutused, mis asjaoludest sõltuvalt jäävad hinnavahemikku 1500 kuni 3500 krooni.
Tallinna Linnavolikogule esitatud määruse eelnõu
sätestab korteriühistute energiamärgise väljastamise
kulude rahalise toetamise põhimõtted, mille kohaselt on
korteriühistul, kellel on ehitisregistri andmete kohaselt
olemas kehtiv energiamärgis, õigus taotleda ühekordset
toetust summas 1500 krooni.
Energiamärgist kohustab rakendama 2002. aastast
pärinev euronõue “Hoonete energiatõhususe direktiiv”,
mille eesmärk on säästa keskkonda ja vähendada
Euroopa Liidu sõltuvust sissetoodavast energiast.
Nende ettevõtjate andmeid, kellel on pädevus
energiamärgist väljastada, leiab Majandustegevuse
registrist http://mtr.mkm.ee.

MEIE ELU

Tondipoiste
mälestussammas sai
nurgakivi
Teisipäeval, 10. märtsi keskpäeval pandi nurgakivi taastatavale Tondipoiste mälestussambale.
Nurgakivi asetamisel osalesid kaitseminister Jaak Aaviksoo, Tallinna Linnavolikogu esimees
Toomas Vitsut, abilinnapead Taavi Aas ja Deniss Boroditš, Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb,
Laidoneri muuseumi direktor Indrek Tarand, erukolonelleitnant Jaak Haud, KVÜÕA Kõrgema
Sõjakooli ülem major Vahur Murulaid jt.
“Eile mälestasime 65 aasta taguse märtsipommitamise ohvreid, täna paneme taas nurgakivi 80
aastat tagasi loodud mälestusmärgile. Tallinna linn teeb seda usus ja lootuses, et enam ei pöördu
tagasi need ajad, kus võim kehtestas ennast hirmu abil,” ütles linnavolikogu esimees Toomas
Vitsut. “Tallinna linn taastab Tondipoiste mälestusmärgi austusest ajaloo ja meie rahva vastu.
Selles monumendis on ajalugu, aga ka inimlik ja rahvuslik väärikus. Tänan kõiki, kes on selle
mälestusmärgi taastamisele õla alla pannud ja Tallinna linna algatusega kaasa tulnud.”
Ajaloolisse asukohta, kunagise sõjakooli hoone juurde aadressil Tondi 55/57 taastatava Tondipoiste
mälestussamba skulptuurse osa teostab teenekas ja kõrgelt hinnatud skulptor Jaak Soans. Ausamba
rajamise konkursi võitis Tallinna Teede AS. Monumendi taastamisele kulub 4 579 790 krooni, kulud
katab Tallinna linn oma eelarvest.
Mälestusmärk on kavas avada Tallinna päeval, 15. mail.
Vaata ka lk 2-3.

Tallinna paljulapselised
pered saavad
aastapäevatoetust
Tallinna linn maksab Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
toetust vähekindlustatud paljulapselistele peredele, kus
on kolm või enam last.
Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek
esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga
alammäärast, milleks sel aastal on 4350 krooni, ja iga
järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% sellest.
Toetust makstakse 500 krooni lapse kohta ja seda saab
taotleda elukohajärgsest sotsiaalhoolekande osakonnast
kolme kuu jooksul pärast vabariigi aastapäeva, seega
käesoleva aasta 23. maini.
Mullu maksti aastapäevatoetust 1700 Tallinna lapsele,
tänavu arvestuslikult 1800le.

Kristina Tšumakov, koolitusfirma Addenda
arendusjuht
Mihhail Korb, Kristiine linnaosa vanem

toimub 8. aprillil 2009 kell 18 Tulika 33b II korruse
saalis.
Eluasemega seotud finantseerimisprobleemid.
Teemat käsitleb KredExi Energiasäästu kompetentsikeskuse spetsialist Kalle Virkus.
Info ja registreerimine 645 7119.

6. märtsil alustas Käpa Majameister OÜ Tondi 45 kõrval
asuva punastest telliskividest korstna lammutamist.
Korsten teenindas kunagist pesumaja ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud. Aeg-ajalt pudeneb
korstna küljest naabruses asuva elumaja õuele kivitükke
ning seetõttu on elanikud pidevalt hirmul.
Lammutustööd on aeganõudvad. Korstna ülemine
osa lõhutakse tõstukikorvist käsitsi. Edasi jätkuvad tööd
rasketehnika kaasabil. Kümnekonna päeva pärast on
plats puhas.

23.–26. aprillil
Kristiine linnaosa päevad
1.mail
KRISTIINE KEVADLAAT
Dunteni pargis

Kes siis veel, kui mitte meie ise!

Kristiine korteriühistute
ümarlaud

Ohtliku korstna
lammutamine

Tasuta

Toomas Vitsut silindriga, kuhu olid pandud Tondipoiste ausambaga seotud ajaloolised
dokumendid, Eesti kroonid, Eesti ajalehed, Kristiine Leht jne.

Tallinna Laste Turvakeskus
saab juurdeehituse
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima sõlmis Tallinna Laste
Turvakeskuse V osakonna projekteerimis-ehituslepingu avatud riigihanke võitnud Facio
Ehituse ASiga, kes tegi odavaima pakkumise.
Avatud pakkumisega riigihankel osales 18 pakkujat, Facio Ehituse AS pakkus ehitusmaksumuseks
5,7 miljonit krooni. Tallinna Laste Turvakeskuse juurdeehitus aadressil Nõmme tee 99 peab valmima
oktoobrikuuks. “Uus valmiv 10kohaline keskus poistele parandab oluliselt turvakeskuse tingimusi
sõltuvusprobleemidega laste abistamisel ja loob võimaluse lapsi vastu võtta kaks korda aastas senise
ühe korra asemel,” ütles keskuse juht Erki Korp.
40kohaline Tallinna Laste Turvakeskus pakub abi lastele vanuses 10–18 aastat, kellel on sõltuvus
alkoholist, narkootikumidest või toksilistest ainetest. Töö sõltuvusprobleemidega lastega kestab
minimaalselt 10–12 kuud, selliseid lapsi on Tallinnas umbes 600. Lisaks sõltuvusest võõrutamisele
aidatakse keskuses lastel jätkata nende kooliteed, eesti lapsi õpetavad Ristiku Põhikooli pedagoogid
ja vene lapsi Karjamaa Gümnaasiumi õpetajad.
Vaata ka lk 4.

Majanduses on rasked, aga huvitavad ajad. Palju on vaja
mõelda, analüüsida, tarku otsuseid langetada. Paljusid
vaevab mõte, kas ja kuipalju jään mina majandusliku
surutise hammasrataste vahele.
Kui praeguseks loetakse töötuid üle 50 000, siis aasta
lõpuks arvatakse töötute arvuks ligi 100 000 inimest.
Seoses töötusega on palju räägitud täienduskoolitusest
ja ümberõppest. Täiskasvanute koolitamise osas riigil
aga kindel kontseptsioon puudub ning siinkohal tuleb
valikud ja otsus teha igaühel ise.
Majandussurutise aeg on parim aeg koolitusel osalemiseks ja enesetäiendamiseks. Õppimine ei tähenda
ainult ümberõpet ja uue kutse omandamist, vaid
praktiliste teadmiste ammutamist nii juriidiliseks kui
ka psühholoogiliseks toimetulekuks. Osalemine
täienduskoolitusel annab uut optimismi, rõõmsameelsust
ja positiivsust. Samuti annavad teadmiste ja kogemuste
pagas ning laiem silmaring võimaluse kiireks reageerimiseks muutustega toimetulekuks. Tuleb vaid
mõelda, mille vastu huvi tunda ja üle saada inimlikest
nõrkustest: et pärast tööd tahaks koju, tahaks süüa ja
diivanile teleka ette pikali visata.
Samas võiks mõelda ka alternatiivsetele õppevormidele. Tänaseks on pakutavate e-kursuste valik
kõrg- ja kutsekoolide ning koolitusfirmade kodulehtedel
laialdane. Oma ülesehituselt on nad erinevad. Mõned
neist on seotud isegi kodutööde esitamisega ja tagasiside
andmisega koostaja poolt. Suureks plussiks on, et õppija
pole seotud konkreetse kellaaja ja kohaga, vaid ta saab
arvuti lahti teha ja õppida just talle sobival ajal. Tähtis on,
et huvi enese harimise vastu säiliks, sest uute teadmiste
omandamine on emotsioon, mis meile hetkel uut lootust
ja jõudu annab, meie silmaringi laiendab ning võimalusi
toimetulekuks avardab.
Selleks, et inimesed halbadest uudistest ei murduks
ja depressiooni ei satuks, vaid leiaksid jõudu ise
millegi ära tegemiseks, on parim viis oma teadmiste
täiendamine ja sellest tulenev parem ettevalmistatus
ning orienteerumine kujunenud olukorras. Koos teiega
teame, et nn “masu“ ei kesta igavesti. Kuid ka selle aja
üleelamiseks, sellega hakkamasaamiseks on vaja uusi
teadmisi ja oskusi. Koolitusfirma Addenda koos Kristiine
Linnaosa Valitsusega teevad teile ettepaneku, et kui
igapäevaelus töö kõrvalt tekib pisut enam vaba aega,
kasutame seda enesetäiendamiseks. See on kiire ning
vahetu võimalus teadmiste, kogemuste ning uute mõtete
edastamiseks ja enesetunde tõstmiseks.
NB! Lisainformatsioon 3. aprilli Kristiine Lehes.
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LINNAOSAVANEMA VEERG

HALDUSREFORM ON AINUS
VÄLJAPÄÄS

Tallinna haldusreform on juba
pikemat aega olnud terves Eestis
üheks kõige päevakajalisemaks
kõneaineks. Pealinnas lõpuks
reaalsed kontuurid omandanud
haldusreform on aga samal ajal
tekitanud mitmesuguseid oletusi
ning arvamusi. Kuna reform
Mihhail Korb, Kristiine
linnaosa vanem
on alanud ja selle teostumine
plaanitud 1. juuliks, püüan selgitada, milliseid muudatusi
administratiivses süsteemis on meil oodata.
Niisiis haaras Tallinn haldusreformi läbiviimisel initsiatiivi, tehes ettepaneku
kaotada olemasolevad linnaosavalitsused. Vaatamata sellele, et jutud pealinna
juhtimise ümberkorraldustest on kestnud juba tublisti kümmekond aastat,
on praeguse linnavõimu otsus millegipärast pälvinud linnaopositsiooni ja
parlamendikoalitsiooni vastuseisu ning teravat kriitikat. Oponendid manipuleerivad agaralt avaliku arvamusega, kinnitades linlastele, et pärast reformi
kaovad Tallinna ajaloolised piirkonnad, nagu Pirita, Nõmme, Lasnamäe jt.
Loomulikult on see tekitanud ärevust osa elanike seas. Neid võib mõista, ehkki
tegelikult pole ärevuseks põhjust, sest oponentide väljamõeldised linnaosade
kaotamisest on puhas jama.
Ei Nõmme, Pirita, Lasnamäe ega teised linnaosad kao kuhugi – nii nagu nad
asusid oma ajaloolistel paikadel, nii nad sinna ka jäävad. Muutub vaid nende
administratiivne nimetus. Linnaosade asemel tulevad teeninduspiirkonnad
ikka samade elanike tarbeks. Ehkki “linnaosa” kui nimetus kaob, jäävad
teeninduspiirkonnad elanike identiteedi kandjateks. Teiste sõnadega jääb
Kristiinele tema ilus nimi edasi ja tema elanikud jäävad ikka Kristiine
elanikeks.
Kahes linnaosas, Lasnamäel ja Kesklinnas tehakse ka piirimuudatused, sest
moodustatakse vastavalt kaks uut teeninduspiirkonda – Ülemiste ja Kadriorg.
Nende loomisega tulevad linna poolt osutatavad teenused tarbijatele lähemale.
Teiseks ja peamiseks haldusreformi põhjuseks on valitsemiskulude kokkuhoid
koos osutatavate teenuste kvaliteedi parendamisega. Mida see tähendab?
Tähendab seda, et tavakodanik saab ka edaspidi kõik teenused elukohajärgsest
linnaasutusest, teenindusosakonnast, mis täidab samu ülesandeid sotsiaalabi
ja muudel aladel nagu tema eelkäija linnaosavalitsuski. Seejuures jäävad
minevikku mitmete linnaasutuste dubleerivad funktsioonid ja inimene ei pea
enam ühe ja sama palvega mitme ametiasutuse poole pöörduma. Bürokraatiat
jääb tunduvalt vähemaks, seega suureneb juhtimise efektiivsus, millega
omakorda kaasneb kulude kokkuhoid.
Kolmandaks on reformi eesmärgiks vähendada linnaosade politiseeritust.
Ei kao mitte linnaosad, vaid nende politiseeritud juhtimine. Linnaosavanemaid
asendavad spetsialistid, keda ei vahetata välja koos linnavõimu muutumisega,
nagu seni on tavaks olnud. See tuleb kasuks linna arengule, aga eelkõige
elanikele. Vältimatult on vaja selgelt lahku viia ülesanded – ühed peavad
tegelema poliitika väljatöötamisega, teised seda ellu viima. Kuna linna
arengu üheks tähtsamaks prioriteediks ning teguriks on professionaalne
juhtimine, siis on haldusreform kahtlemata hädavajalik ning praegusel juhul ka
möödapääsmatu.
Käimasoleva reformi kasulikkus on nii raha kokkuhoiul kui ka elanike
teenindamise parendamisel silmanähtav. Selle taustal tundub eriti kummaline,
et Tallinnas opositsioonis olev Reformierakond haldusreformi juurutamisele
nii aktiivselt vastu tegutseb. Reformistid hoolitsevad sõnades rahva eest, ometi
tegelevad nad avaliku populismiga, kuulutades, et teavad, kuidas riik kriisist
välja juhtida. Eriti veel siis, kui neil õnnestuks hea majandusliku olukorraga
pealinnas võimule tulla. Kus nad aga seni on olnud? Mida nad Toompeal võimul
olles on korda saatnud? Ometi on ju kõik kaardid nende käes. Kuid miks siis
on riik niisugusesse keerulisse olukorda sattunud? Miks reformistid, kes lubasid
Eesti viie rikkama ja arenenuma Euroopa riigi hulka viia, on kahe võimul oldud
aastaga tõuganud riigi majandusliku arengu mitme aasta tagusele tasemele?
Miks nad pole arukalt kasutanud eurotoetusi, mis headel aegadel kuldvihmana
Eestimaale sadas? Kas nad nüüd tahavad ka Tallinna umbteele juhtida?
Mõistagi on iga reform keerukas ettevõtmine, kus tuleb ka ohverdada.
Reformid on alati valulised, sest vanast ning harjumuspärasest on raske loobuda,
kuid muud väljapääsu pole. Praegu tingib muutusi objektiivne majanduslik
reaalsus ja me ei tohi viivitamisega oma elule kriipsu peale tõmmata. Oma
olemuselt kujutab ju meie praegune haldusreform eelkäijate vigade parandust
ja viimane aeg on lõpuks tegutsema hakata.

Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus
Aadress: Tulika 33b, 10615 Tallinn
Kirjastaja: Meedium OÜ
Reklaam: 621 0777
reklaam@ajakiriyks.ee
ISSN 1736-5619

Toimetaja: Ljubov Semjonova
kristiineleht@tallinlv.ee
Telefon: 645 7117
www.tallinn.ee/est/g1075
Kojukande probleemidest teatada
kristiineleht@tallinnlv.ee
Järgmine leht ilmub 3.aprillil 2009.

20. märts 2009

AKT
Aastal 2009 pärast Kristuse sündimist märtsikuu 10. päeval (gregooriuse kalendri järgi) Eesti Vabariigi
üheksakümne teisel kestmisaastal, kui Presidendiks on Toomas-Hendrik Ilves, Riigikogu esimeheks –
Ene Ergma, Peaministriks – Andrus Ansip, Haridus – ja teadusministriks Tõnis Lukas, Justiitsministriks –
Rein Lang, Kaitseministriks – Jaak Aaviksoo, Keskkonnaministriks – Jaanus Tamkivi, Kultuuriministriks
– Laine Jänes, Majandus-ja kommunikatsiooniministriks – Juhan Parts, Põllumajandusministriks – HelirValdor Seeder, Rahandusministriks – Ivari Padar, Rahvastikuministriks – Urve Palo, Regionaalministriks
– Siim Valmar Kiisler, Siseministriks – Jüri Pihl, Sotsiaalministriks – Hanno Pevkur, Välisministriks
– Urmas Paet, Tallinna Linnavolikogu esimeheks – Toomas Vitsut, Tallinna linnapeaks – Edgar Savisaar,
Kristiine linnaosa vanemaks – Mihhail Korb, Kaitseväe juhatajaks – kindralleitnant Ants Laaneots,
Kaitseväe Peastaabi ülemaks – kolonel Neeme Väli, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülemaks
– kolonel Aarne Ermus ja Kõrgema Sõjakooli ülemaks – major Vahur Murulaid, pandi pidulikult paigale
nurgakivi taastatud ausamba alusele, mille nurgakivi oli esmaselt paigaldatud aastal 1928 maikuu 17.
päeval ausambale, mis püstitati aastal 1928 septembrikuu 16. päeval Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste
Sõjakooli poolt kommunistide mässu ohvritena 1924. aasta detsembrikuu 1. Päeval langenud sama
Sõjakooli kadettidele Aleksander Tomberg`ile, August Udras`ele, Arnold Allebras`ile ja Aleksander
Teder`ile.
1941. aasta veebruaris nõukogu okupatsioonivägi hävitas selle ausamba originaali, mille esmase
püstitamise mõtte algatajaks oli kolonelleitnant Eduard Rüütel, kes 1924. aasta 1. detsembri sündmuste
ajal oli Sõjakooli ülemaks. Ausamba kavandi ja mudeli valmistas kujur professor Amandus Adamson,
mille järele ausammas valati Itaalias. Ausamba alus valmistati prof. Adamsoni kavandi järele AleksanderEduard Jürgensi kivitööstuses Tallinnas. Ausamba originaali püstituskulud olid 17590 krooni. Kümne
krooni eest võis 1928. a 17. mail osta 41 kilogrammi rukist. 1928. a. maikuu 17. päeval ausamba aluse
nurgakivi alla asetatud metallsilindrisse mahutati põlisel pärgamentpaberil nurgakiviakt, selle akti juurde
lisati lühike ülevaade 1.12.1924. a. sündmustest Tondil, ausamba püstituskomitee tegevuse ja rahaline
aruanne, Sõjakooli koosseisud 1928 ja teisi ajaloolise väärtusega esemeid. Aktile kirjutasid alla pidulikul
nurgakivi panemisel viibijad. Nimetatud dokumentide originaalid (kokku 114 lehekülge) on säilitusel
Riigiarhiivis.
Ausamba taaspüstitamise idee sai alguse juba saksa okupatsiooni aastail 1942-43 ja arenes Eesti
Ohvitseridekogus Kanadas ning Eesti Riigikaitseakadeemia Kaitsekolledžis 1994-1997. Alates aastas
2002 on erukolonelleitnant Jaak Haud, kes oli aastail 1993-1997 Kaitsekolledži ülema kohusetäitja,
kodanikualgatuse korras viinud taastamisidee Tallinna Linnavalitsuse otsuseni ausammas taasrajada.
Taasrajatava ausamba kavandi ja mudeli valmistas skulptor Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor
Jaak Soans, mille järele ausammas valati pronksi ARS Monumentaal OÜ poolt Tallinnas. Ausamba aluse
graniitdetailid valmistati Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ poolt koostatud projekti alusel skulptori
kavandi järele Soomes Palin Granit OY poolt. Ausamba aluse rajas Tallinna Teede AS.
Tallinna Linnavalitsuse eelarve alusel läheb ausambakompleks maksma 4 579 790 krooni, millest:
ausamba aluse ja ümbruse projekteerimine 698 430 krooni, kavandite ja mudelite valmistamine 1 350
836 krooni, kujudegrupi valamine ja nende transport 515 353 krooni, ausamba uue aluse valmistamine
2 015 180 krooni. Kümne krooni eest võis osta ausamba aluse nurgakivi paneku päeval Tallinnas kolm
kilogrammi rukist.
Taasrajatava ausamba graniitaluse valmimine on planeeritud – 20. aprill 2009, seoses Sõjakooli
üheksakümnenda sünnipäevaga, mis oli 3. aprillil ja kogu ausamba pidulik avamistseremoonia Tallinna
päevaks 15. mai 2009.
Olgu see taasrajatud ausammas tulevaste põlvkondade eestlastele teenäitajaks nende isamaalisuse
kasvatusradadel. Innustagu langenute mälestus nende kaitsetahet, et Eesti Vabariik võiks püsida aegade
lõpuni vabana, iseseisvana ja sõltumatuna tema Põhiseaduse § 122 määratletud maismaa-, mere ja
õhupiirides.
Käesoleva nurgakiviakti juurde on lisatud: - 17. mai 1928 nurgakivi paneku akti ja selle lisade
originaalide koopiad; - taasrajatava ausamba komisjoni tegevuse ja rahastamise aruanne, Kõrgema
Sõjakooli 10. märtsi 2009 koosseisud, fotosid algsest ausambast ja muid ajaloolise väärtusega dokumente,
esemeid ja 10. märtsi 2009 meediaväljaandeid.
Aktile kirjutasid alla:
Kaitseminister Jaak Aviksoo
Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut
Tallinna abilinnapea Taavi Aas
Tallinna abilinnapea Denis Boroditš
Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli
Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb
Maaväe ülem Kaitseväe juhataja ülesannetes
kolonel Urmas Roosimägi
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema
Sõjakooli ülem major Vahur Murulaid
Erukolonelleitnant Jaak Haud
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Eesti iseseisvuse eest
langenuile
24. veebruaril tähistasime Eesti
Vabariigi 91. sünnipäeva. Sel
päeval ehtisid Eestimaa kodusid
sini-must-valged riigilipud.
Langetasime pea ja mälestasime
kõiki Eesti iseseisvuse eest
hukkunuid. See oli Eesti
vabaduse hind.
Tondipoiste ausammas.

Eesti Kaitseväe esindajad. Paremal:
päeva juht kapten Neeme Brus.

Skulptor Jaak Soans ja abilinnapea
Taavi Aas.

Nurgakivipaneku tseremoonial.

Üritusele tulid ka veteranid.

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldussekretär Vello
Saluste (vasakul) ja Jüri Böhm.

Eesti riigi, Tallinna linna ja Eesti Kaitseväe lipud.

Ilma nende inimesteta ei oleks me teiega
täna siin. Meie kohuseks on osutada neile
inimestele igavest austust ja pärandada nende
poolt võidetud Eesti iseseisvus ja sõltumatus
oma lastele ja lastelastele kindlamana kui
kunagi varem. Selleks peavad meie lapsed ja
Vello Saluste, Kristiine Linnaosa
lapselapsed teadma ja tundma oma väikese
Valitsuse haldussekretär
isamaa ajalugu ja meie esivanemate lõputut
armastust oma maa ja rahva vastu. Sellepärast me taasrajame kujur Amandus
Adamsoni poolt kavandatud ja loodud Tondipoiste ausamba.
Heites pilgu Eesti riigi tekkeloole, näeme, et eesti rahvas pole kunagi
loobunud iseolemise ja iseotsustamise õigusest. Iseseisvuse väljakuulutamine
24. veebruaril 1918 oli õppivale noorsoole ja põlvepikkustele poisikestele
võimsaks tõukejõuks nende tulevastele kangelastegudele. Eesti iseseisvuse
väljakuulutamisel olid väga kaugeleulatuvad tagajärjed. Rahvas oli end
aastasadade järel uuesti sirgu ajanud, ta sai uut julgust ja jõudu, et elada vaba
rahvana. Kuid ees ootasid uued kannatused, raskemad kui eelmised.
28. novembril 1918 alanud Eesti Vabadussõda oli täielikult võidetud võitlus
meie maa ja rahva eest. Eesti rahvas, võttes kokku kogu oma jõu ja lähtudes
sügavast soovist oma kodus vabalt ja sõltumatult oma elu korraldada, sooritas
XX sajandi suurima kangelasteo, kus üks väike rahvakild sundis taganema
kaks imperialistlikku suurvõimu. Eesti Vabadussõda lõppes mõlema suurvõimu
lüüasaamisega.
Sõjas ja okupatsioonides räsitud maa ja rahvas vajasid puhkust, et alustada
püsiva ülesehitava tööga. Kuid arvestades asjaoluga, et 1920. aastate algul
püsisid Nõukogude Venemaal maailmarevolutsiooni ideed ja soov kaotsiläinud
piirkonnad taas impeeriumiga liita, tuli Eesti juhtidel majanduslikus ülesehituses
teha uuendusi riigi julgeolekut ja kaitsevõimet nõrgestamata. Järgnevad
sündmused kinnitasid Eesti juhtide poolt valitud suuna õigsust.
1923. aastal koondati kõik militaarsed õppeasutused Sõjaväe Ühendatud
Õppeasutuste nime all organisatsiooniliseks tervikuks. Kadettideks olid
noored eestimaalased, kes tundsid oma missiooni Eestimaa hoidmisel vaba ja
puutumatuna, innustatuna Vabadussõjas osalenute kangelastegudest.
1924. aasta 1. detsembri varahommikul said riigipöördekatses osalenute
kuulide läbi surma kadetid Arnold Allebras, Aleksander Teder, Aleksander
Tomberg ja August Udras.
Langenud kadettide teenistuskaaslaste poolt kogutud annetustega püstitati
1928. aastal Tondipoiste ausammas. Tänu erukolonelleitnant Jaak Haua
kodanikualgatusele, kes aastatel 1993–1997 oli Eesti Riigikaitseakadeemia
Kaitsekolledžiülema kohusetäitjaks, jõudis ausamba taastamisidee Tallinna
Linnavalitsuse otsuseni ausammas taasrajada. Aitäh kõigile Tallinna
Linnavolikogu liikmetele, linnavalitsuse töötajatele, kaitsejõudude teenistujatele,
kõigile, kes on toetanud ausamba taasrajamist.
10. märtsil panime nurgakivi taasrajatavale ausambale, et avada Tondipoiste
ausammas uuesti 15. mail 2009, täites sellega oma püha kohust osutada igavest
austust Eesti iseseisvuse eest langenuile.
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Tallinna Laste
Turvakeskuse
Lilleküla keskusest
sai 2008. a abi 94 last
Erki Korp, Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja, Kristiine halduskogu liige ja
sotsiaalkomisjoni esimees

Tallinna Kristiine linnaosa on omapärane just sellepärast,
et meie linnaosas asub Tallinna kõige vanem turvakodu,
mis avati 28. septembril 1993. a ning sinna hakati lapsi
vastu võtma alates 10. oktoobrist 1993.
Kõik need 15 aastat on turvakodu
juhataja asetäitja ehk Lilleküla keskuse
hing olnud Tiiu Peterson. Selle tänuväärse töö eest on teda tunnustatud
UNICEFi Sinilinnu aumärgiga,
Tallinna Linnavalitsuse poolt linna
teenetemärgiga ning käesoleval aastal
omistas EV President Tiiu Petersonile
Eesti riigile ja eesti rahvale osutatud
teenete tunnustamiseks Eesti Punase
Risti neljanda klassi ordeni.
Tallinna Laste Turvakeskuse
Lilleküla keskuses (endine Lilleküla
Turvakodu) on 14 turvakodu kohta
vanemliku hoolitsuseta lastele vanuses
3–18 aastat. 15 tegevusaasta jooksul
on Lilleküla keskusest saanud abi
2300 last. 2007. aastal sai turvakodust
abi 99 last, 2006. aastal oli abivajavaid
lapsi 150.
Möödunud ehk 2008. aastal sai
Lilleküla keskusest abi 94 last, neist Tallinna Laste Turvakeskuse juhataja
Erki Korp õnnitlemas Tiiu Petersoni
võrdselt poisse ja tüdrukuid. Kõige
ordeni puhul.
rohkem lapsi oli vanuserühmas 7–
14 aastat – 53 abivajajat. Järgnes
vanuserühm 3–6 aastat 22 lapsega ning 19 last vanuses 15–17 aastat.
Turvakodus saab laps viibida ühest ööst kuni kolme kuuni, kuid vajadusel
ning tõsiste probleemide lahendamiseks ka rohkem. Keskmine turvakodus
viibimise aeg oli 44,7 päeva, kuigi enim lapsi, pea pooled – 42 last – viibisid
turvakodus kuni nädala. Sellele järgnes periood 1–3 kuud, mille jooksul oli meil
23 last, seejärel periood 4–6 kuud 18 lapsega ja lõpuks periood 1–4 nädalat 11
lapsega.
Enim lapsi ehk 37 last tõi turvakodusse politsei, 33 last toimetasid meile
lastekaitsetöötajad ning kaheksa last tõid lapsevanemad. Seitse last olid
tuttavate ja sugulaste toodud ning viis last otsisid ise abi Lilleküla keskusest.
Kooli poolt suunati keskusesse vaid kaks last, lisaks üks laps kiirabi ja üks laps
alaealiste komisjoni poolt.
Turvakodusse toomise või tulemise põhjused on erinevad, kuid peamine
põhjus oli hulkurlus, selliseid lapsi oli 17%, sellele järgnesid perevägivalla
all kannatavad lapsed (14,9%), seejärel kodune hoolimatus (13,8%), samasse
suurusjärku jäi ka laste arv, kes toodi turvakeskusesse alkoholiprobleemide
tõttu peres. Veel pöörduti meie poole koduste probleemide, vanema haiguse,
narkomaania, elukoha puudumise, koolivägivalla jt põhjustel.
Turvakodu pakub lastele ööpäevaringset hooldust ja psühholoogilist
nõustamist, vajadusel korraldatakse arstiabi, nõustatakse vanemaid
mitmesugustes sotsiaal- ja õigusküsimustes. Turvakodus viibimise aja jooksul
püütakse taastada lapse sidet kodu ja kooliga. Lapse aitamisel on väga tähtis
koostöö kogu last ümbritseva võrgustikuga ning üks oluline roll selle juures on
turvakodul.
Hea on tõdeda, et aastal 2008 läks 94 lapsest tagasi koju 55 last. Alati ei ole
võimalik vanematel või vanemal oma lapse kasvatamist jätkata ning seetõttu
tuli 15 last suunata lastekodusse, neli last teise hoolekandeasutusse ning neljale
lapsele leiti uus elukoht. Aastavahetuse veetis turvakodus kümme last, üks laps
suunati ka hooldusperre, mis näitab meie ühiskonnas hooldusperede nappimist
ning vajadust selliseid peresid üha rohkem leida ja koolitada.
Turvakodu ajalugu meenutades võib öelda, et tegevuse algaastatel on
sattunud turvakodusse ka üle 200 lapse aastas. Viimase paari aasta kohta
võib öelda, et turvakodust abi saavate laste arv aastas on vähenenud, kuid
samas tuleb tõdeda, et probleemid on muutunud palju tõsisemateks ja nende
lahendamine ajamahukamaks.
2008. aastal olid 55% lastest venekeelsed ja 45% eestikeelsed, mõnel aastal
on olnud rohkem poisse, vahepeal jälle rohkem tüdrukuid.
Tallinna linnaosade arvestuses on kõige rohkem lapsi sattunud turvakodusse
Lasnamäelt – 19 last, Mustamäelt on neid olnud 17, Põhja-Tallinnast 16,
Kristiinest 9, Nõmmelt 7, Kesklinnast 6, Haaberstist 3, Piritalt 2, väljastpoolt
Tallinna 15 last.
Tallinna Laste Turvakeskuse Lilleküla keskus asub aadressil Mooni 1/
Paldiski mnt 51 ning on avatud 24 tundi ööpäevas. Lisainfot saab Tallinna Laste
Turvakeskuse kodulehelt www.lasteturva.ee või helistades telefonil 660 8060.
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Rahvas võtku raskused
enda kanda!
Kuuldes negatiivse lisaeelarve Riigikogus vastuvõtmise
sidumist valitsuse usaldushääletusega, mõtlevad paljud
inimesed ilmselt, et valitsusliidu usalduskrediit hakkab
lõppema ja et võib-olla on usaldushääletuse tulemusena
õhtuks valitsus hoopis tagasi astunud nagu Lätis.
Marika Tuus, Riigikogu
Keskfraktsiooni liige

Tegelikult oli see hoopiski samm oma
ainuvõimu kindlustamiseks ja kiirkäik
vaikiva ajastu poole. Kõiki Eestimaa
inimesi puudutav kärpepakett, järjekordne riigireservide ulatuslik kasutuselevõtt ja sellega seoses 21 seaduse
muutmine tehti Riigikogus ära kahe
tunniga opositsiooni kaasamata. Ei
eelnenud sellele eelnõu arutamist
komisjonides, mil opositsioon oleks
saanud ka parandusettepanekuid
esitada. Tavapärasele eelnõu kolmele
lugemisele parlamendi saalis eelistati
üht, mis võttis rahvaesindajatelt ära
ka sõnavõttude võimaluse. Nii pandi
opositsioon fakti ette, et nad ei kanna
isegi kummitempli funktsiooni, ja
valitsuse usaldushääletusest tehti opositsiooni suu kinnitoppimisega mugavushääletus.

Eesti majanduslangus
Läti kõrval Euroopa
suurim
Rahandusminister Padar ei väsinud
Riigikogu ees kordamast ja peaminister korduvalt avalikkust eksitamast, et Eesti tänane kehv seis, mida
siis lõpuks ometi tunnistatakse, olevat
tingitud vaid ülemaailmsest majanduskriisist ja et kõikides riikides
olevat sama järsk allakäik kui meil.
Faktid aga ütlevad, et just meie,
kui Läti kõrvale jätta, oleme kõige
nigelamas seisus, mida Euroopa komisjon nimetas Eesti puhul paari
päeva eest rängaks languseks.
Oleme kukkunud veel kahe aasta
tagusest 10protsendiliselt majanduskasvult läinud aasta neljandas kvartalis juba -9,4 protsendini. Samal ajal
oli veel meiega sarnaste Kesk- ja
Ida-Euroopa riikide majandus tugevas
plussis. Tšehhi 4,7%, Poola 5,6%,
Slovakkia 7,1% jne. Selleks aastaks
prognoositakse Euroopa riikide
langust miinus kahele, millise näitaja
just meie koos Lätiga alla viime. Leedu
SKP on vähenenud vaid 1,5%. Venemaa majanduslangus, mida me võimsalt kritiseerime, on vaid 0,7 punkti
ringis. Äripäev peab meie puhul
võimalikuks isegi 25protsendilist
allakäiku. Tõsi, ega eelarvekärbete ja
reservide vähendamise kõrvale pole ju
valitsusel panna mitte mingisugustki
majanduse elavdamise paketti, töökohtade säilitamise ja uute loomise

ning ettevõtluse toetamise kava. Veel
eelmisel suvel kommenteeris Ansip
Eesti majanduslangust järgmiselt:
majandusel läheb hästi, ka see ülimalt
konservatiivne prognoos ennustab
Eestile Euroopa Liidu kolme kõige
kiirema majanduskasvu hulka
jäämist.

Riigireservid pea
lõpukorral
Veel eelmise valitsuse poolt tehtud
2007. aasta riigieelarve 4 miljardi
suurune ülejääk, mis oleks pidanud minema erakorralisse ehk stabiliseerimisreservi, tehti koalitsiooni
häältega eelmise aasta lõpus ümber
kassareserviks, mis on tänaseks
jooksvate kulude katteks ja eelarveaukude lappimiseks sirgeks löödud.
Tänasest lisaeelarvest tuleb välja,
et ka varasem kassareserv on laiaks
löödud, järel on vaid vaevu 100 miljonit. Kuid saali vastas Padar, et
reservide seisu täpsustatakse märtsi
lõpuks ja keeldus küsimusele, kuhu
on kassareserv kadunud, vastamast.
Ent ka aastaid silmaterana hoitud ja
kogutud stabiliseerimisreservi raha on
hakanud haihtuma. 7,3miljardilisest
tagavarast läheb lisaeelarve järgi
käiku 3,5 miljardit. Seda strateegilist
raha kõrvale pannes ei arvanud ükski
varasem valitsus, et keegi hakkab
sealt kunagi igapäevakulude katteks
raha võtma.
Erakorralise 4,78miljardilise pensionireservi kohta, mille eelmine valitsus tagavaraks pani, on eelarves
märge, et seda hakatakse väljamakseteks kasutama. Minu küsimustele
pensionireservi kohta Padar ei vastanud. Nii olemegi varsti oma tagavarad ammendanud.

Miks me peaks maha
salgama, kes võltsisid
eelarvet?
Ent miks ei tehtud eelarvekärpeid
detsembris enne 2009. aasta riigieelarve vastuvõtmist? Kõik näitajad
ja majandusprognoosid olid ju siis
olemas. Keskfraktsioon hääletas tol
korral eelarve vastu, sest eelarve tulude
poolele kirjutati sisse unistuslikku
raha, mida tegelikult ei olnud ja
mida polnud ka tulemas. 2009. aasta
eelarve tehti teadlikult puudujäägiga.

Nii näiteks laekus käibemaksu läinud
aastal oodatust 32% vähem, kuid
käesoleva aasta numbriks kirjutati
hoopis pooleteise miljardi võrra
suurem summa. Sotsiaalmaksu laekumiseks planeeriti 3 miljardi võrra
rohkem kui eelmisel aastal, vaatamata
sellele, et töötus kasvab tundidega
ja palgad on peatunud. Nii pandigi
eelarve tasakaalu vaid paberil, mis
tähendab sisuliselt pettust ja teadlikku
hämamist.
Eesti Koostöökogu tegi äsja avalduse, milles kutsub üles loobuma
majandus- ja eelarvekriisis süüdlasi
otsimast. Samasisulise avalduse tegi
ka Eesti Pank. Kuid miks me siis ei
taha oma vigasid analüüsida? Miks
peame musta valgeks rääkima ja
ütlema, et valitsus on oma tööga hästi
hakkama saanud? Kas tõesti ongi
vaikiv ajastu käes?

Rahvas võtku enda
kanda vaid raskused
Kuhu kadusid nende majanduslikult
heade aastate rammusad kasumid?
Mis on saanud Rootsi pankade ja
kohalike kinnisvarafirmade teenitud hiigelkasumitest, mis meie
majanduskriisi valla päästiski? Kasum kadus suurettevõtjate tasku või
reisis soojadele maadele luksusvillade rajamiseks. Miks Eesti Pank ei
kutsunud rahvast üles mitte nii ohjeldamatult laene võtma? Miks ei hoiatanud Finantsinspektsioon? Eesti
valitsus? Sest majanduse ülekuumenemist ei tahetudki ohjeldada. Kõigi
aegade priiskavaim koalitsioonileping
pidi tsementeerima hambad risti
valitsuse koospüsimise ja selleks tuli
rahvalt raha kätte saada.
Nüüd räägime solidaarsusest, et
kõikidelt võrdselt vähemaks võtta,
samas me ei mõista, et sotsiaalabi
minimaliseerimisega riiki kriisist
välja ei too. Niigi jääme sotsiaalkaitse kulutuste poolest Euroopa keskmisele tugevalt üle kahe korra alla.
Majandusbuumi viljade ümberjagamine oleks õiglane vaid siis, kui
rohkem maksavad need, kes buumist
kõige enam võitsid. Kahjuks on
aga võitjate pidu lõppenud riigi
allakäiguga ja raskused peab enda
kanda võtma rahvas.

Tallinn arutab ühinemisvõimalust üheksa naabriga
Tallinn alustab läbirääkimisi võimalikuks
ühinemiseks Harku, Kiili, Rae, Saku, Viimsi,
Saue ja Jõelähtme valla ning Saue ja Maardu
linnaga.
“Harjumaa Omavalitsuste Liit töötab läbi
pealinna regiooni arenguküsimusi,” ütles
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut pressiteate
vahendusel.

Tema sõnul on kavas moodustada kolm
töörühma omavalitsuste ühinemise küsimuste
läbitöötamiseks. “Pärast selle töö lõpuleviimist
saab anda hinnanguid edasise koostöö vormide
ja võimalike ühinemiste kohta,” ütles Vitsut.
Ta rõhutas, et esialgu on jutuks vaid ettepanek
ühinemisvõimaluste selgitamiseks ja nende
kõneluste tulemused ei selgu kindlasti enne

sügisel toimuvaid kohalikke valimisi. Samas
pidas ta võimalikuks, et Tallinna kavatsus
alustada haldusreformi sai tõukeks sarnase
idee taasesitamiseks terve Eesti kohta.
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Tallinn korrastab
taksoteenuse
pakkumist
Tallinna linn peab oluliseks
taksoteenuse kõrget taset
pealinnas, sest linna maine
sõltub suuresti ka taksoteenuse
kvaliteedist.

Seda eelkõige seepärast, et paljud turistid, kes
Jaanus Mutli, Tallinna
meie linna külastavad, kasutavad erinevate
abilinnapea
taksofirmade teenuseid ning esmamulje saadud
taksoteenusest kujundab turisti silmis ka linna maine. Tallinn on selleks juba
palju teinud, et taksoteenuse taset tõsta ja jätkab jõupingutustega selles vallas
ka edaspidi.
Luuakse Tallinna taksokomisjon
Tallinna Linnavalitsuse taksokomisjon luuakse eelkõige vajadusest teha ametite
vahel koostööd haldus- ja väärteomenetluse läbiviimisel. Selle aasta algusest
hakkas igapäevase taksokontrolliga tegelema munitsipaalpolitsei ja Tallinna
Transpordiameti pädevusse jäid endiselt taksoveolubade ja sõidukikaartide
väljastamine, väljastamisest keeldumine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks
tunnistamine. Tallinna taksokomisjon moodustatakse taksojuhtide, kuid eelkõige
taksoga sõitvate linnaelanike ja külaliste huve silmas pidades.
Linn korrastab taksode seismist
Taksode arvu suurenemisega on viimasel aastal tekkinud linnakodanikel raskus
vana- ja kesklinna piirkonnas parkimiskohtade leidmisega, sest taksod on need
lihtsalt hõivanud.
Taksod on ummistanud vanalinna sissesõitude kitsaid tänavaid ning tekitanud
segadust kesklinna parkimises. Reguleerimata taksode seisukohtades toimivad
“hundiseadused”, kus “vend ei tunne venda”.
Seepärast peame vajalikuks täpsustada, et taksoteenuse osutamisel võib takso
klienti oodates seista ainult taksopeatuses. Tingituna erinevast hinnatasemest,
on kliendil õigus taksopeatusest valida alati talle sobiva hinnaklassiga takso
ning teistel taksodel on kohustus sellele taksole tagada vaba väljapääs
taksopeatusest.
Linnal on kavas suurendada taksopeatustes olevate kohtade arvu
olemasolevalt 250lt 400ni, et taksoteenust osutavad sõidukid saaksid seista ja
klienti oodata selleks ettenähtud taksopeatustes. Taksopeatuses seismise mõte
tuleneb vajadusest, et taksoteenuse osutaja asuks teenuse tarbijale teada ja
arusaadavas kohas.
Avalike taksopeatuste lisamisega linnaruumi tegi linn otsa lahti selle aasta
alguses, kui vana- ja kesklinnas avati uued taksopeatused, et linlastel oleks
võimalik kiiremini ja turvalisemalt liigelda.
Linnavalitsus leidis, et hästi organiseeritud taksode parkimine tagab ohutuma
ja mugavama klienditeeninduse nii linnaelanikele kui ka külastajatele.
Uued taksopeatused rajati Harju, Suur-Karja, Vana-Viru, G. Otsa ja Nunne
tänavatele, Mere pst 10, Torupilli otsa ja Balti jaama parklasse. Üle vaadati ja
laiendati taksopeatused Mere pst 6, Pärnu mnt 139, kino Kosmose ees, Valli
parklas, Aia, Ed. Viiralti, Weizenbergi ja Kreutzwaldi tänavatel ning Mere pst
ööpeatus.
“Televiisorid” peavad pealinna taksondusest kaduma
Meedias tekitas veidi elevust minu hiljutine väljaütlemine, kus nimetasin
väikeseid taksosid “televiisoriteks”. Tegemist oli piltliku võrdlusega – üks
Lõuna-Korea ettevõte valmistab nii autosid kui ka televiisoreid ning üks nende
automudeleid, mis on oma mõõtudelt väga väike ja näeb pisut televiisori moodi
ka välja, on osutamas taksoteenust ka Tallinna linnas.
Üks võimalustest, kuidas taksoteenuse kvaliteeti tõsta, on pakkuda klientidele
mugavamaid taksosid. Kindlasti ei taga väga head kvaliteeti sõiduk, mille
tagaistmele pikemat kasvu klient ära ei mahu või mille pagasiruumi ei ole
võimalik oma pagasit paigutada. Seetõttu, tulenevalt linnakodanike ja -külaliste
vajadusest mahutada taksoteenuse kasutamisel ka pagas, peab linn vajalikuks
esitada nõuded sõiduki pagasiruumile – mahutavus ei tohi olla vähem kui 400
liitrit. Mõistame, et taksoettevõtted ja üksikettevõtjad vajavad kohanemiseks
aega, eriti praeguses majandussurutises, seepärast hakkab eelmainitud nõudmine
kehtima alates 15. juunist aastal 2011. Otsus puudutab siiski vaid väheseid,
kuna enamik täna Tallinnas sõitvatest taksodest vastavad juba uutele nõuetele.
Taksokontroll on Tallinnas tõhusam kui kunagi varem
Kui 2007. aastal kontrolliti pealinnas 960 taksot, siis mullu juba kolm korda
rohkem – 2829 taksot. Mitte ainult kontrollitud taksode arv ei ole kasvanud
kolm korda, vaid ka avastatud rikkumiste arv kasvas üle kolme korra.
Taksode kontrollimine läks selle aasta alguses üle munitsipaalpolitseile, millele
oleme pannud suured lootused, kuna neil on reidideks rohkem ressursse kui
transpordiametil.
Mitmes kategoorias on arvud suurenenud, kuid see näitab pigem
taksokontrolöride töö efektiivsust, mitte olukorra halvenemist. Kui kontroll
sama edukalt toimib, siis võime ka järgmise aasta alguses teha sellest aastast
kokkuvõtte kui rekordilisest. Rääkides peamistest rikkumistest, tuleb märkida,
et on suurenenud taksos suitsetajate arv: kui 2007. aastal oli selliseid juhtumeid
kokku 87, siis mullu 243. Siit ka üleskutse klientidele – kui tunnete, et
taksos on suitsetatud, siis palume sellest teavitada kohe transpordiametit või
munitsipaalpolitseid.
Markantsemate leidudena möödunud aastast võib välja tuua kaks
teleskoopnuia ja ühe gaasirelva, mis saadi kätte taksokontrolli käigus. Kontrolli

käigus tabati ka kolm joobes taksojuhti.
Peamiste rikkumistena võib lisaks välja tuua ukselogo puudumise, valesti
parkimise, hinnakirjade valesti paigaldamise, sõiduki avariilisuse, kliente
segavad esemed kabiinis, töölepingu puudumine, kohandamata taksomeetri,
teenindajakaardi väljapanemata jätmise ja prinditud kviitungi mittevastavuse
nõuetele jne.
Taksokontroll muutub veelgi efektiivsemaks
Kui seni on taksode kontrollimisega tegelenud kaks-kolm ametnikku, siis
tulevikus võiks neid linnavõimu esialgse plaani kohaselt olla 10-20. Samal ajal
on taksoveolubasid välja antud ligi 2000 ja sõidukikaarte 3000 ringis. Senine
kontrollijate arv oli liiga väike ja seetõttu ei suudetud ka taksode hulgast üle
olla. Sellest aastast läks taksode kontroll üle munitsipaalpolitseile ning esialgse
kava kohaselt hakkaks kontrolliga edaspidi tegelema hinnanguliselt 10-20
inimest.
Taksojuht korrektselt riidesse
Meediast on läbi käinud uudis selle kohta, et edaspidi nõuab linn pealinna
taksojuhtidelt korrektset riietumist, mis tähendab, et taksoteenuse osutaja
ei tohiks olla näiteks dressides. Ka selle nõude rikkumisi oleme fikseerinud
mullu üheksal korral, mis näitab, et pealinna taksojuhid on üldjuhul korrektselt
riietatud, kuid kontrollid selles vallas jätkuvad ja kui keegi märkab ebakorrektselt
riides olevat taksojuhti, siis võib sellest teavitada jällegi transpordiametit või
munitsipaalpolitseid.
Madal taksosõiduhind võib olla petlik
Lõpetuseks pööraksin linnakodanike tähelepanu tõsiasjale, et näiliselt madal
taksosõidu kilomeetrihind ei pruugi alati tähendada ka odavat taksosõitu, sest
kütuse hind ei ole poole võrra odavamaks muutunud. Kulud ühele kilomeetrile
on ikkagi endised. Ka taksojuht soovib endale palka ja kohustuslik avansiline
sotsiaalmaks on sellest aastast kahekordistunud. Kliendi jaoks on oluline, et ta
vaataks tähelepanelikult prinditud kviitungit. Näiliselt madal kilomeetrihind
võib endaga kaasa tuua aga kordistajate probleemi, mis on vahepealse ajaga
unustuse hõlma vajunud. Igal juhul – kui sõitjale tundub või ta on kindel, et
temaga on valesti käitutud, siis tuleks alati pöörduda avaldusega (ja kindlasti
kviitungi koopiaga) linnavalitsuse poole, kus leitakse lahendus probleemile,
sest taksosõitja probleem on ka meie probleem!

Lasterühma saatja
koolitus

4. märtsil toimus Kristiine linnaosa lasteaiaõpetajatele
lasterühma saatja koolitus. Tegemist oli jätkuga sügisel
toimunud koolitusele “Liiklusohutusest ja -kasvatusest
lasteaias”.
Teoreetilises osas käsitleti kõikidele liiklejatele vajalikke teemasid:
inimese vaateväli ja kuulmine, kiirus, reageerimine, peatumismaa,
kokkupõrked, aga ka õpetajatöös olulisi teemasid, nagu reguleerija märguanded,
turvalisus ja reguleerimisvahendid.
Praktiline osa hõlmas juhendaja juuresolekul tänavaliikluses reguleerija
märguannete
rakendamist ja rühmaga ohutu teeületuse harjutamist. Praktiline osa toimus
Tulika tänaval, kus kollastes vestides ja kinnastes grupp tekitas kaasliiklejates
elevust.
Meeldetuletuseks olgu öeldud, et õppekäigule minnes peavad nii lapsed kui
lasterühma saatjad kandma kollaseid ohutusveste, et juhtida sõidukijuhtide
tähelepanu lasterühma liikumisele.
Koolitus korraldati koostöös OÜ Roadservice, Põhja Regionaalse
Maanteeameti ja Kristiine Linnaosa Valitsusega.
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ELUASEMEKINDLUSTUS
KUI PARATAMATUS

Kristina Nuut, Vagner
Kindlustusmaakler AS

Hiljuti kogu riiki haaranud ehitusbuum
tegi meie inimestest miljonärid-kinnisvaraomanikud. Kas aga kõik mõistavad,
et elamuomanikena vastutavad nad ka
selle säilimise eest? Kas me anname
endale aru, mida hakata peale siis,
kui me omandi hävitab tulekahi, seda
kahjustavad veeuputus või muud
erakordsed juhtumid?
Loodusõnnetused, tulekahi, veetorude
purunemine, vandalism põhjustavad
mitte üksnes ebameeldivaid sekeldusi,
vaid tekib raske küsimus, kust võtta raha
taastamistöödeks. Kui aga elamu hävib
täielikult, seisame probleemi ees, mille
eest osta uus elamispind. Aga mis saab
siis, kui te ise polegi kahjukannataja,
vaid, vastupidi, olete süüdi selles, et
ujutasite kogemata üle alumisel korrusel
äsja kalli remondi teinud naabri korteri?
Selge see, et peate kahju hüvitama.
Mida teha, kuidas niisuguseid olukordi
vältida?
Väljapääs on olemas. Et muretult
magada, on vaja kindlustada mitte
üksnes enda omandit, vaid ka oma
kodanikuvastutust kahju tekitamise eest
teisele isikule. Ja üha rohkem inimesi
taipab, et eluasemekindlustus pole
kallis lõbu, vaid hoopis kindlustunne
homse päeva ees.
Kui elamuomanikega on asi enamvähem selge, siis kuidas on lugu
korteriühistutega, kes vastutavad nii
oma maja teeninduse kui ka remondi
eest?
Korteriomanikelt kogutud rahaga
kaetakse teeninduskulud. Kui aga
loodusõnnetuse, tulekahju või mõne
lohaka elaniku hooletuse tõttu kannatab
maja trepikoda, katus, kelder, soojussõlm
või katlamaja, siis saab taastamistöid
teha vaid pangalaenu abil, milleks tuleb
pantida korterid ja maksta protsente.
Kas teisiti ei saa? Saab, kui kortermaja kindlustada tulekahju, loodusõnnetuste ja vandalismi vastu. Ka korteriühistud võivad kindlustada oma kodanikuvastutust, kui näiteks maja territooriumil murduv puu kahjustab autot
või kojamehe lohakuse tõttu liivatamata
jääl libisedes kannatab jalakäija tervis.
Kuid ka kindlustustehingutesse peab
arukalt suhtuma. Keerukates majandustingimustes tuleb silmas pidada mitte
üksnes kindlustuse kvaliteeti, vaid ka
maksumust, sest raha pole loopida.
Siin tulevad appi kutselise konsultandi,
kindlustusmaakleri nõuanded. Maakler
tunneb ja teab kindlustusasutuste töidtegemisi ning on kursis kindlustusteenuste trendidega. Kui tahate eelkõige
kvaliteeti, siis tutvustab maakler teile
sobivaid variante, selgitab nende
plusse-miinuseid. Peate aga silmas
odavust, ka siis soovitab maakler teile
kõige huvitavamaid variante.
Lahendamatuid probleeme pole.
Kui pöördute asjatundja poole, siis ei
eksle te kindlustusasutuste ja -variantide labürindis, vaid leiate sobiva
lahenduse.

TEATED JA REKLAAM
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Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel
olemise andmete kinnitamine

PL Muusikute Toetusfond
esitleb:

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud
Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute
üle arvestuse pidamise korra punkti 13.2 kohaselt on eluruumi üürimist
taotlevate isikutena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese
kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka e-postiga) või
isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva
isikuna arvel olemise aluseid.
Sama korra punkti 14.4 kohaselt, kui eluruumi üürimist taotleva isikuna
arvele võetud isik ei täida ülalnimetatud kohustust, võib isiku kustutada
eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.
Kristiine Linnaosa Valitsuses eluruumi üürimist taotleva isikuna
arvelevõetud saavad oma arvelolemise aluseid kinnitada kas posti
teel (Kristiine Linnaosa Valitsus, Tulika 33b, 10615 Tallinn), e-posti
aadressil merike.melesk@tallinnlv.ee või isiklikult linnaosavalitsuse
eluasemekomisjoni sekretäri Merike Meleski juures (Tulika 33b, II korrus,
tuba 202). Vastuvõtt esmaspäeval kella 15.00–18.00 ja neljapäeval kella
9.00–12.00.
Informatsioon telefonil 645 7129, Merike Melesk.

0TUBNFLBTWBWBUNFUTB
NFUTBLJOOJTUVJEKB
NFUTBNBUFSKBMJ
.FUTBàMFTUÚÚUBNJOFKB
USBOTQPSU
.FUTBJTUVUBNJOF

Kristiine Linnaosa Valitsus kutsub
Kristiine eakaid osalema arvutikursustel!
Algajatele õpetatakse arvuti kasutamist algtasemel – põhitõed,
e-kirjade saatmine, dokumentide kirjutamine, interneti kasutamine ja
online-suhtlemine.
Edasijõudnutele õpetatakse tekstitöötlust ja tabeltöötlust MS Office
baasil ning pilditöötlust.
Arvutikursuste maht on 20 tundi.
Kursused toimuvad Tallinna Puuetega Inimeste Koja arvutiklassis,
Endla 59.
Arvutikursustele registreerimine ja täpsem info telefonil 651 2702 või
e-posti teel Astrid.Lepik@kristiinesk.ee

KUIV KÜTTEPUU
VÕRKKOTIS (30; 40; 50cm)
PUITBRIKETT 2000EEK/alus
Pakitud KÕDUSÕNNIK 40L/kott.
Kviitung. Vedu iga päev.
tel: 6541100, 52 388 52
TAMMARU FARM
www.tg.ee
Tallinna ladu Kristiines

*OGPUFMFGPOJM
XXXIBOTBNFUTFF

“Noorte Meistrite
Akadeemia”

Reklaam Kristiine Lehes
telefonil 645 7117, e-post:
kristiineleht@tallinnlv.ee

Kammermuusika pooltund
Eesti Rahvusraamatukogu
peanäitusesaalis
kolmapäeval, 25. märtsil
kell 15.00
Kristina Kriit (viiul)
Toomas Nestor (vioola)
Levi-Danel Mägila (tšello)
Kavas: L. van Beethoven
Vaba sissepääs
Lisainfo: www.plmf.ee

Kursus on tasuta.

Tasuta itaalia keele kursus noortele

Kristiine noortekeskuses Sõpruse pst 4a alustab tööd tasuta
itaalia keele kursus 14–26aastastele noortele.
Kursus algab 25. märtsist ja kestab maikuuni. Kursust juhendab
Itaaliast pärit Emilia Teonesto, kellel on keeleõpetaja haridus.
Kursus on mõeldud algajatele ning õppetegevus toimub mitteformaalselt mitmesuguste huvitavate tegevuste (vestlused,
mängud, itaalia kultuuriga tutvumine jne) käigus.
Kokkusaamised on lõbusad ja huvitavad ning selgeks õpitakse
kõik alates tähestikust kuni lihtsamate vestlusteni.
Esimene kokkusaamine toimub 25. märtsil kell 16.30.
Kohti on piiratult!
Registreerida ja lisainfot saab ege@taninfo.ee või telefonil
656 6802.
Noorematele kui 14aastastele on võimalik korraldada kursus
piisava hulga soovijate olemasolul.

Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus
Loksa

Meie korterikasko
kindlustuslepingus
tärniga punkte ei ole.*
* Ja imepisikeses kirjas välistusi ka mitte.

Korteri kindlustusmakse sõltub ainult tubade
arvust. Kindlusta oma kodu ja sõlmi korterikasko leping Swedbanki kontoris.

Teenuse pakkujaks on Swedbank Varakindlustus AS
Tutvu teenuse tingimustega www.swedbank.ee ja konsulteeri pangatöötajaga

Sotsiaal-psühholoogilise rehabilitatsiooni grupp
võtab vastu täisealisi (alates 18. eluaastast)
narkosõltuvuse probleemiga mehi. Elamine ja
toit on TASUTA. Nõustamine muudes sõltuvuse
küsimustes, vanemate tugigrupid. Registreerimine
ja lisainfo kell 11.00–18.00 tel 697 9450.

ÜRITUSED aprillis 2009
1.

Tantsime end terveks! Ann Alas

K 01.04

kell 14.00

2.

Laulge kaasa! Eda Neider

N 02.04

kell 14.00

3.

Kohtumine Nõmme Sotsiaalkeskuse eakatega.
Kontsert

N 05.03

kell 13.00

4.

Kirjastus Varrak - Raamatute soodusmüük.
Mirjam Parmasto

E 06.04

kell 10.00–14.00

5.

Tervisepäev - Loeng “Ravikindlustuse võimalused
käesoleval aastal”. Ado Viik, Tallinna Haigekassa

T 07.04

kell 13.00

6.

Vabadusvõitlejate koosolek. Mati Ruus

N 09.04

kell 14.00

7.

Joogavõimlemist tutvustav loeng-tund. Mall Laidoner

E 13.04

kell 13.00

8.

Vestlusring. Olga Kenk

T 14.04

kell 12.00

9.

Infotund vaegkuuljatele. Uno Taimla

T 14.04

kell 14.30

10.

Piiblitund. Pastor Helari Puu

K 15.04

kell 15.00

11.

Muuseumikülastus - Maarjamäe loss. Klaasikunstnik
Maks Roosma 100. Buss nr 5. Kogunemine
muuseumi juures

N 16.04

kell 14.00

12.

Kevadkontsert Tallinna Puuetega Inimeste Kojas.
Endla 59

T 21.04

kell 13.00

13.

Õnnesoovid! - Tass kohvi Kristiine Sotsiaalkeskuse
huviringide sünnipäevalastega

K 22.04

kell 14.00

14.

Klubi Ristik ristsõnahuvilistele. Maimu Ummelas

E 27.04

kell 12.00

15.

Kristiine eakate juubilaride õnnitlemine. Õnnitlused
Kristiine linnaosa vanemalt Mihhail Korbilt

K 29.04

kell 14.00

16.

Skautide koosolek. Ingrid Junissev

N 30.04

kell 13.00
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SOTSIAALKESKUS

Hooli kaasinimesest

Veebruar 2009 Kristiine
Sotsiaalkeskuses

Silvi Punder, vanemspetsialist

Eesti ühiskond on aastate jooksul üha rohkem kihistunud – rikkad on saanud rikkamaks
ja vaesed muutunud vaesemaks. Sellest mõjutatuna on suurenenud ka koduta jäänud
inimeste arv. Avaldatud allikates on väidetud, et koduta jäänud inimesi võib Eestimaal
olla ligikaudu 10 000.
Praegusel hetkel suureneb Tallinnas
iga päevaga töötute arv, kellel
seoses sissetulekute puudumisega
tekivad makseraskused ning kes tihti
kaotavad seetõttu oma kinnisvara ja
kodud. Kuna praeguse majanduskriisi
kontekstis on tegemist eriti aktuaalse
probleemiga, siis pidasime vajalikuks
käsitleda seda teemat natuke laiemalt
ning ühtlasi teavitada abi saamise
võimalustest Tallinnas sellisesse
olukorda sattumisel.
Koduta jäämise põhjused võivad
olla erinevad. Sageli saab kõik alguse
sõltuvusprobleemidest
(alkohol,
narkootikumid). Kuid on ka teisi
sotsiaalseid põhjuseid, nagu raske
majanduslik olukord, sotsiaalsete
oskuste puudumine, lähedase inimese
kaotus või kodune hoolimatus. Nagu
eelpool juba mainitud, siis seoses
majanduslangusega
kuuluvad
riskigruppi ka töö kaotanud inimesed,
kellel on kodu soetamiseks võetud
pangalaen või kes on võtnud kõrge
intressiga tarbimislaenusid. Üha
enam on tegemist seni toime tulnud,
kuid nüüd ootamatult raskustesse
sattunud lastega peredega. Harilikult
räägime selliste olukordade puhul
keerulistest kompleksprobleemidest,
millele kiireid ja ideaalseid lahendusi
on äärmiselt raske leida, kuid tugeva
motivatsiooni olemasolul ja koostöös
sotsiaaltöötajate ning teiste teenuste
osutajatega (nt võlanõustajad,
psühholoogid) on võimalik siiski
väljapääs leida.
Kui rääkida nn eluheidikutest,
keda me oleme harjunud nägema
tänavatel kerjamas, pinkidel magamas
jne, siis sellest “ringist”, kuhu need
inimesed on sattunud, on väga raske
pääseda. Nad on tavaliselt kaotanud
usu endasse, neil puuduvad oskused
ja tahe sellest olukorrast välja tulla,
sest tundub, et nad pole kellelegi
vajalikud. Nende tervisliku seisundi
(nii füüsilise kui psüühilise) ning ka
väljanägemise tõttu pole neil lootust ka
tööd leida. Nii on nad harjunud elama
vaesuses, mustuses ja peavarjuta ega
soovigi enam elada ühiskonna reeglite
järgi. Selline eluviis on kujunenud
nende elustiiliks. Meie linnaosas
ei ole kodutus õnneks väga suur
probleem, kuid siiski on viimasel ajal
sagenenud juhud, kui sotsiaaltöötajaid
on informeeritud koduta jäänud
inimestest. Seetõttu oleme alates
käesolevast aastast teinud tihedamat
koostööd munitsipaalpolitseiga ning
alustasime linnaosas ühiseid reide,
et kaardistada need piirkonnad
ja mahajäetud hooned, kus koduta
inimesed on end sisse seadnud.
Nii saame me senisest enam neid
inimesi informeerida abi saamise
võimalustest
sotsiaalhoolekande
valdkonnas (mis võib mõne sellises
olukorras inimese jaoks olla määrava
tähtsusega). Tänavalt ärasaamine ja
oma elu muutmine sõltub loomulikult
aga eelkõige inimesest endast.
Ühiskonna üldine suhtumine
koduta inimestesse on enamasti
negatiivne, ollakse hukkamõistvad
ja tõrjuvad ning enamik inimesi on
seisukohal, et nad kõik on vaid ise
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Rahvalik kontsert “Talvemeeleolus”
Esmaspäeval, 9. veebruaril oli rahvakalendris tähtpäevana kirjas “luuvalupäev”. Kristiine eakad
laulu- ja tantsusõbrad tulid keskusesse rahvalikule kontserdile. Esines rahvatantsurühm Kristiina
Pilvi Aasmäe juhendamisel. Ansambel Mängulust ja solistid laulsid talvest, lumest ja pakasest.
Publik laulis kaasa ja pärast kontserti oli aega ka jalakeerutamiseks. Rõõmu tegi seegi, et
kontserdile olid tulnud mitmed eakad kristiinelased, kellele meie keskuse külastus oli esmakordne.
Tulge jälle, ootame teid! Võtke sõbrad ka kaasa, sest siin on teil koos hea ja lõbus. Rõõmsa
kohtumiseni!
Aktiivsed eakad!
Kristiine Sotsiaalkeskuse liikmed on väga aktiivsed ja liikuvad. Meie huviringides jätkub tegevust
kõigile. Eriti hinnatud on liikumisega seotud huviringid: võimlemine, jooga- ja tantsutunnid.
Regulaarselt käiakse keskuse jõusaalis. Seal saab kasutada ka elektrilisi massaažipatju kaela- ja
seljalihaste pingete leevendamiseks. Kui ilmad soojemad, harrastatakse kepikõndi. Käiakse linna
basseinides ujumas. Väike rühm eakaid naisi ja mehi käib harjutamas Magistrali bowlingusaalis.
Meie keskuse võistkond on igal kevadel ja sügisel võtnud osa sotsiaalkeskuste vahelistest
bowlinguvõistlustest Haaberstis ja Pirital. Olge tublid, Kristiine eakad!

Võimlemine.

Vanemspetsialist Silvi Punder munitsipaalpolitsei peainspektori
Allan Teistrega kontrollivad kodutute “elamut”.

oma olukorras süüdi. Mõningatel
juhtudel see ju võibki nii olla, kuid
samas ei tohi unustada, et sageli
on nende hulgas ka inimesi, kes on
endast olenematutel põhjustel elu
hammasrataste vahele jäänud ja on
olnud võimetud väljapääsu leidma.
Osa neist ei ole senini leppinud oma
olukorraga ja sooviksid endiselt
oma elu muuta, kuid ei suuda seda
teha omal jõul. Sellistel juhtudel
saab sotsiaalhoolekande osakond
abiks olla: vajadusel aidatakse
vormistada dokumendid, sissetulek
(nt pension) ning võimaldatakse
kasutada ravikindlustamata isikutele
mõeldud meditsiini- või muid
sotsiaalteenuseid. Igapäevaelu toetamiseks saab pakkuda odavamat
toitlustamist, rahalist toetust või
psühholoogi nõustamist. Mis puudutab
eluasemeprobleemide lahendamist,
siis siin on linnal mitmeid võimalusi.
Esimeses etapis on inimesel võimalik
ööbida öömajades või varjupaikades.
Neil aga, kes tõesti soovivad oma elu
muuta, on järgmise etapina võimalus
taotleda kohta sotsiaalmajutusüksuses
ja sealt edasi juba munitsipaal- või
sotsiaaleluruumi. Oma eluaseme
saamiseni läheb kahtlemata aega, kuna
on järjekorrad, kuid elukorralduse
muutmiseks on siis vähemalt algus
tehtud.
Sotsiaalhoolekande seadus ütleb,
et koduta inimeste probleemidega
peab tegelema kohalik omavalitsus
ning osutama neile vajalikku
sotsiaalabi. Neil, kes leiavad endas
jõudu ja tahtmist oma eluviisi muuta,
on võimalus abi saamiseks pöörduda
sotsiaalhoolekande osakonda, kus
esmalt hinnatakse inimese olukorda
ning vastavalt vajadusele osutatakse

seejärel kas konkreetset sotsiaalteenust
või materiaalset abi (nt rahaline toetus,
riideabi, eluaseme taotlemine jmt).
Kahjuks puutuvad sotsiaaltöötajad
kokku ka selliste inimestega, kes ei
soovigi oma elukorralduses midagi
muuta. Neid inimesi on meil väga
raske aidata, sest teatavasti on abi
vastuvõtmine vabatahtlik ja igal
inimesel on õigus abist keelduda.
Majanduskriisi süvenedes muutub
koduta jäänud inimeste probleemide lahendamine üha raskemaks
ja mastaapsemaks, mistõttu ei
ole nendega tegelemine enam
ainult kohaliku omavalitsuse küsimus, vaid seda tuleks edaspidi
käsitleda süvendatumalt ka riigi
tasandil. Oluline roll on siinkohal
ennetusstrateegiatel, kuna koduta
inimeste probleemide leevendamine/
lahendamine läheb ühiskonnale üsna
kulukaks – nad vajavad tihti kiirabi,
samuti haiglaravi (sh hooldusravi),
kohti kinnipidamisasutustes jne.
Lõpetuseks kutsume linnaosa
elanikke üles märkama enda
ümber hättasattunuid/abivajajaid
ning soovitame nendest informeerida politseid, kiirabi või sotsiaalhoolekande osakonda, kes osutavad
inimesele võimalikku abi. Soovime
jätkuvat tolerantsust, sest meie väikese
rahvaarvu juures on iga inimene
väärtus ning majanduslangusest ja
töötuse kasvust tulenevate võimalike
probleemide eest ei ole me keegi
kaitstud.
Täpsema info teenustest ja toetustest saab sotsiaalhoolekande osakonnast aadressil Tulika 33b, I korrus.
Üldinfot saab ka telefonil 645 7140.

Vestlusringis olid Kristiine Linnaosa
Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakonna
talituste juhid
Teisipäeval, 17. veebruaril andsid Kristiine
Sotsiaalhoolekande osakonna talituste
juhid Rita Uustal, Eha Eeriksoo ja Laine
Helmdorf teavet osakonna tööst Kristiine
linnaosa eakatele. Info oli väga ülevaatlik
ja kasulik. Räägiti koduteenustest ja nende
hindadest, erinevatest hooldekodusse
Aktiivsed Kristiine linnaosa eakad.
suunamise võimalustest, hooldaja ja
eestkostja määramisest. Räägiti ka mitmete
toetuste taotlemisest, nagu ravimitoetus, toimetulekutoetus üüri maksmiseks, küttekulude toetus,
võimalusest transporditeenuse saamiseks ja isikliku abivahendi kaardi taotlemisest. Veel oli juttu
väga vajalikust hooldusabist ja koduõe teenusest. Tänu teile, tublid sotsiaalhoolekande töötajad,
ja jõudu edaspidises töös.
Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi 91. aastapäev
Esmaspäeval, 23. veebruaril tähistas Kristiine Sotsiaalkeskuse pere Eesti Vabariigi 91.
aastapäeva piduliku kontserdiga. Päevakohase sõnumiga tervitasid koosviibijaid Kristiine Linnaosa
Valitsuse haldussekretär Vello Saluste ja Kristiine Sotsiaalkeskuse juhataja Evi Vilgats. Külakosti
tõi meesansambel Vanaisad Vaike Sarni juhendamisel. Üheskoos lauldi kõigile tuntud isamaalisi
laule ja nauditi koosolemist. Koju mindi rõõmsas meeleolus ja pidupäeva ootuses.

Esineb meesansambel Vanaisad.

Kristiine Sotsiaalkeskuse huvijuht
Astrid-Erika Lepik (vasakul),
Kristiine Linnaosa Valitsuse
haldussekretär Vello Saluste ja
sotsiaalkeskuse juhataja Evi Vilgats.
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Kristiine noored Club
von Überblingenis

Lasteaednike palk
tõuseb

Paljud Tallinna lasteaiad suudavad oma
lasteaiaõpetajate palka tõsta või vähemalt
säilitada, hoolimata valitsuse otsusest
jätta pealinna lasteaiad tänavu ilma ligi 50
miljonist kroonist.
Pääsusilma lasteaia juhataja Silvi Suur
kinnitas, et tema töötajaid palgalangus
praegu kindlasti ei ähvarda. «Esiteks
suudame tänavu lasteaias kokku hoida
majandamis-, sealhulgas remondikuludelt,»
lausus ta. «Ja kuna linn võttis vastu 4%
palgatõusu otsuse, siis saavad meie lasteaia
õpetajad selle võrra koguni palgatõusu.»
Suure sõnul on nende lasteaias ka nn
valverühm olnud juba aastaid. «Ent seal
käib suhteliselt vähe lapsi, 4-6,» lisas ta.
Kivimurru lasteaia juhataja Valeria
Ermi meelest on ajalehed lapsevanemate
seas paanikat õhutanud. «Eile tuli üks
lapsevanem, kes oli kuulnud, et vanemad
peavad hakkama ise küttekulusid kinni
maksma,» rääkis ta. «Mina ütlesin muidugi,
et see pole tõsi.» (Selline uudis ilmus
lehtedes Tartu linna kohta – toim.) Ka Ermi
sõnul suudab ta oma lasteaednike palgataseme tänavu säilitada, seda isegi ilma
valverühmadeta. «Püüame majanduskulusid
kokku hoida, näiteks olen valinud teatud
hooldustöid tegema odavamad firmad või
muutnud lepinguid. Ka õppematerjale meil
praegu jätkub, sest ostsime neid aasta
lõpus suuremas koguses kokku.»
Ermi jutu järgi sõltuvad kokkuhoiuvõimalused palju lasteaiast endast – kas
see on vana või uus, kas rühmad on
maksimaalselt täis või mitte jne.
Tallinna haridusameti juhataja Andres
Pajula sõnul peavad lasteaiad tänavu
vähendama teeninduskulusid, sest riik
jättis linnale eraldamata lasteaedade arendamiseks kavandatud 47,7 miljonit krooni.
«Milliseid valdkondi kärped puudutavad,
on iga konkreetse lasteaia juhataja
otsustada,» lausus Pajula, «Ilmselt tuleb
edasi lükata rühmaruumide remondid,
inventari soetamine, vaadata üle
koolituskulud jne. Samuti tuleks võimalusel
suurendada laste arvu rühmades. Majandamisprobleemi pole praegu lasteaedades,
kus rühmades on 24 last.»

Oliver Liidemann, noorsootöö peaspetsialist

Koolinädal läbi saanud ning nädalavahetus ootas ees –
reede, 20. veebruari õhtul toimus Club von Überblingenis
spetsiaalselt Kristiine noortele mõeldud klubiõhtu, mis
algas kell 18.00 ning lõppes 22.00.
Noori oli tulnud paarisaja ringis. Õhtu ühe osa täitis Kristiine linnaosa koolide
õpilaste tehtud näidend ja film. Teemadeks olid ühiskonna pahed: suitsetamine,
alkohol, narkootikumid.
Lilleküla Gümnaasium esitas väga huvitava näidendi, kus puändina sai Surm
surma. Audentese Erakooli film naelutas kõigi silmad ekraanile, sest tegemist
oli väga hea montaaži ning tabava moraaliga. Seejärel toimus eksprompt noorte
luulevõistlus. Lugemisele tuli isamaaline luule ning viie julge seast said kaks
parimat poissi auhinnaks kinopiletid Coca-Cola Plazasse.
Pärast kõike seda õnnitlesid Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb ja
Riigikogu liige Lauri Laasi Kristiine linnaosa parimaid õpilasi ja õpetajaid.
Tublisid õpilasi oli 51 ja õpetajaid 11, kohal kahjuks kõiki polnud, kuid oma
meene saavad siiski kätte Kristiine Linnaosa Valitsusest Tulika 33b.
Kui auhinnatseremoonia oli läbi saanud, läks hetk aega ning peaesineja
Smilers võttis laval tuurid üles. Noored nautisid bändi esimestest sekunditest ja
lõpus ei tahetud neid lavalt ära lubadagi, mille peale esitas Smilers veel kolm
lisalugu.
Klubi tegi omalt poolt kingituse kõigile, kes vähemalt 18aastased – nemad
said hiljem õhtusele peole tasuta sisse.

Esineb Smilers.

Noori oli tulnud paarisaja ringis.

Audentese Gümnaasiumi õpilane Daniel Sepp (vasakul) ja
Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb.

Kristiines kõlas laste
kaunis eesti keel
Koolieelikute etlemiskonkursi “Emakeelel ilus kõla”
Kristiine linnaosa eelvoor toimus 19. veebruaril Tallinna
Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59.

Kuuendat korda toimunud Tallinna linna konkursi Kristiine eelvoorust võttis
osa 21 last 8 Kristiine linnaosa lasteaiast. Osalesid Emma Nesterenko, Carolyn
Vool, Liisa Siinmaa (Lille Lasteaed); Grittel Kastan, Elis Künnapuu, Raiko
Käer (Mutionu Lasteaed); Hanna Väät, Rainer Adler, Kai-Liis Kivirähk
(Haraka Lasteaed); Susanna Jürisson, Micelle Käba (Muinasjutu Lasteaed);
Mariliina Maltsar, Karina Elise Pent, Kirke Koni (Lepatriinu Lasteaed);
Rasmus Laksberg, Regiita Müür, Aleksander Org (Linnupesa Lasteaed); KarlUljas Mölder, Elis Lisette Kostabi, Helena Aus (Kristiine Lasteaed-Algkool);
Marcus Kommussaar (Kannikese Lasteaed).
Õpetajad olid koos lapsevanematega lastele selgeks õpetanud ilusaid
eestikeelseid luuletusi.
Lapsed lugesid salme armsast emast ja kodumaast, ilusast eesti keelest ja
sõpruse tähtsusest ning paljudest muudest olulistest asjadest. Keegi esinejatest
ei löönud araks. Iga laps esitas eelvoorus kaks luuletust ilusas eesti keeles.
Publik, kellest enamiku moodustasid etlejate oma mängukaaslased, jälgis
toimuvat huvi ja uudishimuga.
See lastehommik oli päris imeilus!
Väga raske oli otsustada, kes pääseb edasi. Lõpuks tegi žürii koosseisus
Merike Kivimäe Tallinna Haridusametist, Milvi Israel Kopli Noortemajast
ja Maarja Tinn Kristiine Gümnaasiumist oma otsuse. Linnavooru pääsesid:
4aastane Micelle Käba Muinasjutu Lasteaiast Uno Leiese luuletusega “Oh,
seda sibulat” (juhendaja Anne Võhma) ning kaks last Linnupesa Lasteaiast
– 5aastane Regiita Müür Ilmar Trulli luuletusega “Vari” (juhendaja Riina
Wilson) ja 4aastane Aleksander Org Uno Leiese luuletusega “Õnnelik porgand”
(juhendaja Esta Tubalkain).

Õnnelikud võitjad.

AVATUD USTE PÄEVAD TALLINNA I INTERNAATKOOLIS
23.04 HOOLDUSKOOLI PÄEV (Käo 53 ja Kiili 7 (endine Mooni))
9.00-13.00 Hoolduskooli külastusaeg
23.04 ABIKOOLI PÄEV (Tondi 40)
9.25 – 11.10 Abikooli lahtised tunnid
11.20-12.05 Vestlusring teemal „Tugiteenused abikoolis“
Õpilastööde näitus
23.04 TOIMETULEKUKOOLI PÄEV (Tondi 40)
9.25-11.10 Toimetuleku lahtised tunnid
11.20 – 12.05 Töötoad:
• Erütmia „Geomeetrilised kujundid“ , töötoa juhendaja õp. L.Laanmets-Ojap,
• Kunstiteraapia „Loovus“ , töötoa juhendaja õp. A.Troppe
• Lihtsad muusikariistad, töötoa juhendaja õp. H.Sild
Õppevahendite näitus
23.-24.04 on avatud kooli muuseumituba, kooli ajalugu tutvustab õp.Marta Roosmäe
Info ja registreerimine tel. 6557223 või e-post: 1eik@1eik.tln.edu.ee

Noorte luuletajate
omaloomingu
konkurss „Kuuluule
ehk Luulekuu“

Tallinna Noorsootöö Keskus, Lasnamäe
ja Pääsküla noortekeskuse eestvedamisel,
kuulutab juba kolmandat aastat välja Eesti
noorte omaloomingu luulevõistluse „KuuLuule ehk Luule-Kuu“, kuhu on oodatud töid
noortelt vanuses 11 – 21 aastat.
Konkursile on oodatud luuletused, milles
kajastuvad noorte mõtisklused teemal „ILU“.
Konkurss viiakse läbi nii eesti kui vene
keeles ning kahes vanusegrupis: 11 – 14
ning 15 – 21 aastat. Omaloomingu võistluse
kaudu avaneb noortel võimalus jagada oma
kirjutatut teistega. Luulekonkursi eesmärk
on noorte loovuse ja luulemeele arendamine
ning pisiteoste väljatoomine sahtlipõhjast.
Iga osavõtja võib esitada kuni 3 oma
tööd. Tööde juurde tuleb lisada kindlasti
autori nimi, vanus, e – posti aadress, kontakttelefon ja luuletuse pealkiri. Kõik osavõtjad vastutavad esitatud tööde autoriõiguste ning enda andmete õigsuse eest.
Luuletustes on keelatud kasutada ebatsensuurseid väljendeid.
Töid saab esitada kuni 03. aprillini ja
seda paberkandjal (A4 paberil, hea kui on
trükikirjas) kas posti teel või tuua kohale
Lasnamäe noortekeskusesse (Kahu tn 4)
või Pääsküla noortekeskusesse (Rännaku
pst 1). Posti teel saadetud töödel peab
olema ümbrikul märgitud „luulekonkurss“.
Konkursi tulemusi presenteeritakse
24. aprillil Järve noortekeskuses suurel
Luuleõhtul. Samal õhtul esitletakse konkursile laekunud parimatest töödest koosnevat luulekogumiku, kuhu pääsevad parimad tööd nii eesti kui vene keeles.
Lisainformatsioon: Kaia Kask, tel: 677
5232, e-post: kaia@taninfo.ee.

