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PETERBURI KOHTUMISED TALLINNAS
24.–25. aprill 2013
l PETERBURI KUNSTIMEISTRITE GALAKONTSERT
24.04.2013 kell 20 Nokia Kontserdimaja, Estonia pst 9
Tallinna Kammerorkestrit juhatab Peterburi viiulivirtuoos,
Venemaa rahvakunstnik Sergei Stadler. Soleerivad Sergei
Stadler ja Maria teatri sopran, mitmete rahvusvaheliste
konkursside laureaat Anastasia Kalagina. Esitusele tulevad
Mozarti 1. viiulikontsert, Mozarti kontsertaaria „Non, più! Tutto ascoltai” sopranile ja orkestrile ning Tšaikovski Serenaad
keelpilliorkestrile.
Piletid hinnaga 3 ja 5 EUR müügil Ticketpro müügipunktides ning aadressil www.ticketpro.ee, Statoilis, Selverites ja
Eesti Posti kontorites.
l „PETERBURI INGLITE SILME LÄBI – VAADE IISAKUST”
24.04.–8.05.2013 Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos,
Vabaduse väljak 7
Fotonäitus Iisaku katedraali kogudest.
l „SÄRAV SANKT-PETERBURG”
25.04.2013 kell 19 Vene Kultuurikeskus, Mere pst 5
Peterburi teatrilegendi, Venemaa teenelise kunstniku Juri
Tomoševski etendus „Särav Sankt Peterburg” viib vaataja
epohhiloovate Peterburi poeetide Igor Severjanini, Nikolai Agnivtsevi, Josif Brodski, Jelena Švartsi, Oleg Grigorjevi,
Jevgeni Reini ja Saša Tšornõi luule kaudu 20. sajandi alguse Peterburi erilisse atmosfääri – Vene poeesia hõbedasse
ajastusse.
Sissepääs tasuta.

ELEKTRIRAUDTEE SÕIDUÕIGUST SAAB OSTA
TALLINNA JA HARJUMAA ÜHISKAARDILE
Elektriraudtee kuupileteid saab osta ka nn rohelisele
kaardile ehk Tallinna Ühiskaardile läbi www.pilet.ee
lehekülje.
Linnavalitsuse korraldusega anti heakskiit Tallinna Elektriraudtee ühispiletite müügitulu jaotamise lepingule ja Tallinna Transpordiameti juhatajale Andres Harjole volitused
lepingu allakirjastamiseks. „Kuigi elektriraudteel on kasutusel ka ID-kaardi põhised piletid, on Tallinna ja lähiümbruse kodanikel, kes kasutavad elektriraudteed ja Tallinna
ühistransporti, mugavam minna Ühiskaardi põhisele piletile,” ütles Harjo. Tallinna ja Elektriraudtee Ühispiletite hinna
kujundamisel võeti aluseks Tallinna 30 päeva (soodus)pileti
hind, kuhu lisandus Elektriraudtee vastava tsooni hind ja
saadud summat on vähendatud 12%.
NB! Elektrirongid ei kuulu tallinlastele tasuta ühistranspordi alla ja elektrirongides sõitmiseks tuleb osta
pilet vastavalt kehtivale hinnakirjale.
Pileti soetamise juhised on avaldatud United Tickets kodulehel aadressil www.pilet.ee ning elektrirongide tamburites.

ÜHISKAARTI SAAB KASUTADA KA LINNA
KULTUURI- JA SPORDIASUTUSTES
Alates 1. aprillist on Ühiskaardile lisandunud uued teenused – kontaktivaba piletisüsteemi e-kaardiga saab nüüd
külastada ka Tallinna Botaanikaaeda, Loomaaeda, Linnamuuseumi, Lasnamäe Kergejõustikuhalli ning Õismäe ja
Nõmme ujulaid.
Ühiskaarti on pileti ostmiseks lihtne ja mugav kasutada.
Ühiskaart võimaldab osta pileti enne kohaleminekut ning vältida seeläbi järjekordi (näiteks loomaaias suveperioodil). Uue
piletiga saab teenuseid mugavamalt kasutada, pole vajadust
pilet välja trükkida.
Teenuse kasutamiseks on vaja soetada Ühiskaart ning
osta valitud teenusele pilet kas müügipunktis, mobiiltelefoniga või internetis www.pilet.ee kaudu.
Lisaks pileti soetamisele on Ühiskaardiga võimalik tasuda ka
Loomaaia parkla pileti eest. Paralleelselt Ühiskaardiga saab 2014.
aastani osta nimetatud asutustesse pileteid ka ID-kaardiga.
Ühiskaardi kaotamise korral saab pileti uuele kaardile üle
kanda, seega on otstarbekas Ühiskaart isikustada. Isikustamine on vajalik ka õpilase, üliõpilase või pensionäri soodustuse
saamiseks.

Kristiine linnaosa ajaleht

ROBOOTIKARING „ÖÖKULLID” ESINDAB
EESTIT EUROOPA ROBOTIVÕISTLUSEL
Kristiine Gümnaasiumi robootikaring Nutilabor Öökullid võitis märtsis Eesti ühe olulisima robootikavõistluse FLL (First Lego League) ning
sõidab maikuus Eestit esindama Euroopa meistrivõistlusele Saksamaal. Kes on need noored edukad robootikud ja millega nad tegelevad?

„Öökullide” võidumeeskond (vasakult paremale): Venno Leidorp, Mihkel Nõel, Jack Spencer Malla, Karl Christofer Reinhold, Olger Pilt, Kristjan Paloots,
Silver Miller, Karl Raadik ja Kristo Toots. Juhendaja Lauri Vilibert. Eesti Meistritiitli võidukarika andis üle tulihingeline robootika toetaja ja Kristiine
Gümnaasiumi endine õpilane Getter Jaani.
Huviring tutvustab robootikahuvilistele lastele robotiehituse põhitõdesid, konstrueerides ja
programmeerides erinevaid Lego NXT Mindstorm roboteid. Lego – see kõlab võib-olla väga
lihtsalt, kuid ei tohi unustada, et isegi legoklotsidest kokkupandavatel robotitel tuleb arvestada masinaehituse põhimõtete, disaini ja arhitektuuriga, et robot oleks võimeline ette antud
ülesandeid sooritama. Lisaks erinevad andurid, mootorid, aju ja muidugi arvutis kirjutatav
programm, mis roboti tegelikult liikuma paneb.
„Programmeerimise juures ongi kõige vahvam
see, et robotit saab hästi põnevalt programmeerida. Näiteks kui päkapikk tuleb, siis robot kuuleb,
kui ta krabistab, sest robotil on kuulmisandur, ja
siis on tal veel nägemisandur, kui sa näiteks talle
ette astud, siis ta saab aru, et keegi seisab tee peal
ees ja ta peab midagi tegema, kas seisma jääma
või tagurdama, et ta millelegi otsa ei sõidaks.”
Nii räägib 2. klassi poiss Artur, kellel on õpetaja sõnul tohutult potentsiaali. Ja tegelikult ongi
Arturi kirjelduses kokku võetud kõik robotiehituse põhitõed: robot peab oskama reageerida
välisilmas toimuvale ja sellele vastavalt käituma.

Robootikaringi juhendab Öökullipapa Lauri Vilibert, kelle juhendada on neli kuni kuus 5.
ja 6. klasside õpilast ja hulganisti 1. ja 2. klassi
õpilasi. Lisaks kuulub juhendatavate ridadesse
kümneliikmeline põhikooli poiste (7. klassi)
grupp, kes osales märtis alguses toimunud First
Lego League Eesti finaalis.
First Lego League on Euroopa põhikoolinoorte robootikavõistlus, mis koosneb robotivõistlusest, projektist ja meeskonnatööst. Robotivõistluse jaoks tuleb meeskondadel ehitada
ja programmeerida robot, mille eesmärk on
lahendada kahe ja poole minuti jooksul erinevaid ülesandeid ja koguda võimalikult palju
punkte. Projekti käigus uurivad meeskonnad
kindlat tõsielulist probleemi, mida noored insenerid lahendada üritavad. Projekti oluline osa
on meeskonnatöö ning oma avastuste ja lahenduste jagamine kaaslastega.
Tallinna Kristiine Gümnaasiumi robootikaring Öökullid tegi eelmise aasta novembris
eduka soorituse FLL võistluse Põhja-Eesti poolfinaalis, kus väga põnevas finaalmängus, ühtpidi
napilt, teisalt jällegi suure vaidluse tulemusel, tuli
tunnistada teise võistkonna paremust. Finaalis

saavutatatigi magus võit ning nüüd ootab ees
võistlus Saksamaal, kus tuleb mõõtu võtta kõikide Euroopa riikide parimate robootikutega.
Öökullid tegutsevad Tallinna Kristiine
Gümnaasiumis alates 1. oktoobrist 2012, neid
rahastab SA Vaata Maailma, kuuludes Nutilabori projekti. Ent juba enne ametlikku koostööd Nutilaboriga toimus õppeaastal 2011-2012
vabatahtlik robotite ehitamine. Kaks juhendajat
eesotsas Lauri Vilibertiga võimaldasid õpilastel oma vabast ajast ja tahtest roboteid ehitada
ja robotite hingeelu lähemalt tundma õppida.
Nutilabori projekt, mis võimaldab noortel üle
Eesti osaleda tehnoloogia huviringides, andis
ka Öökullide tegevusele uue hoo ja võimaluse
arendada noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust.
Projektiga Nutilabor on Vaata Maailma SA
koos EMT, Elioni ja Microsoftiga võtnud eesmärgiks soodustada uute infotehnoloogia-alaste
huviringide tekkimist, et selle abil suurendada
noorte teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat
õppima asujate arvu pärast gümnaasiumi lõpetamist. Käesoleval õppeaastal toetati 36 tehnoloogia huviringi käivitamist.
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Ainult tallinlastele
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tasuta
ühistransporhttp://kristiineleht.blogspot.com.
Telefon: 645 7117
di toetamiseks.

Olgu midagigi tasuta

75,5
protsenti
sooviB tasuta
ühistransporti
ENDISAEGSE
CHRISTINENTHALI
MÕISAD
JA SUVILAD
Tasuta ühistranspordi teemalisel elanike
küsitlusel osales 68 059 inimest, neist 75,5
protsenti soovib tasuta ühistransporti alates
1. jaanuarist 2013.
19.-25. märtsini kestnud küsitlusel “Kas
toetate tasuta ühistransporditeenusele üleminekut alates 2013. aastast Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel?” said osaleda isikut tõendava dokumendi alusel kõik vähemalt 18 aasta
vanused, rahvastikuregistri andmeil Tallinna
linnas elavad inimesed. Seda võimalust kasutas 68 059 inimest, neist 75,5 soovis tasuta
ühis-transporti.
Josef Kats
Tegemist oli läbi aegade kõige osalejateroajaloolane
hkema küsitlusega: küsitlusel on osales iga
kümnes hääleõiguslik tallinlane. Senisel
Küsitluse läbiviimiseks moodustati kokku 40 küsitlusEestimaa kubermangu
mõisaarhitekruses
seisev punkti.
mõisa aitNeist
avaldab
muljet
Springthali
osalejaterohkeimal
– öise
alkoholimüügi
keekõige
populaarsem
olisuvemõis.
Kristiine Kaubantuuri peamiste
suundadega
tutvumiarhailiseduskeskuses
ilmega.
lustamise
teemalisel
küsitlusel
– osalesoma
21 688
asuv küsitluspunkt, mida külastas ligi 8000
seks pole tarvis minna Lahemaa rahPole välistatud,
et üks fassaadi ele- Wittenhofi mõisast, mille nüüdisaeginimest.
inimest
vusparki: mõisaarhitektuuri näiteid
on säilinud ka Tallinna piires.

mentidest on vanem hoonest endast
– päikesekell, mis on kinnitatud teise
korruse kõrgusele ehitise lõunanurka,
võib olla siia üle toodud vanalinnast.

ne aadress on Endla 77.
Erinevalt naabrist ei ole see kahjuks veel kantud riigi poolt kaitstavate
arhitektuurimälestiste nimekirja, seepärast on ka täpset ehitusaega raske
nimetada.
järgi võib
eelda3.Hoone
Kui välisilme
palju reform
maksma
da, et see oli XIХ sajandi kolmas veeläheb?
rand.
Nikerdused
välisuksel lubavad
2011.
aasta ühistranspordi
pioletada ХХ sajandi esimest kümnenletitulu oli 17,8 milj eurot, mildit. See on ootamatu kaja modernslest
3,5 miljonit oli mittetallinlaste
tiilist, fassaadi pea ainus dekoratiivne
piletitulu
osa.
Seegaesile
14,3eimiljonile
element, mis
ei tõuse
lahendueurole
saamatajäävale
piletitulule
se originaalsuse ega proportsioonide
tuleb
kate.
Ühistranspordi
täpsuseleida
poolest.
Siinne
väärtus pole
mitte niivõrd
arhitektuuriline
kui ajakvaliteedi
parendamine,
veeremi
ja
looline – meie eesuuendamine
on renditav suvila,
infrastruktuuri
plamida omanikud
üürisid
keskmise
sisneeritakse
Tallinna
linna
arengusetulekuga
linlastele
välja
toakaupa.
kavades ja eelarvestrateegias.
See väärib tähelepanu juba ainuüksi
Tallinn on juba teinud otsuse lähioma demokraatlikkuse poolest.
aastatel
uue veeremi
soetamiseks.
Siinsamast
lähedalt,
Paldiski
Tallinna
Autobussikoondis
AS soemaantee ja Mustamäe tee vahelisest
tas
2011.
10 neljakümne
uut Iveco norpargist
on aastal
aga napilt
aasta eest jäljetult
kadunud
Blankenthali
maalbussi.
2012.
aastaplaan
näeb
mõis.25 uue normaalbussi ning 2013.
ette

Teated esimestesttransport:
suvemõisatest Kristasuta
korduma kippuvad küsimused
tiine heinamaal on pärit XVII sajandi
keskelt, kuid võime üksnes oletada,
millised
need sihtgrupi
välja nägid.
1. Millise
võiVaevalt
sihtküll need väljaspool
ja
gruppide
mobiilsuselinnamüüri
suurendabastionide
kaitsvat
ringi
endast
eriti
mist ja reisiaja lühendamist kakapitaalseid ehitisi kujutasid: Rootsi
vandatav reform eelkõige silmas
aja «suvilad» olid kõige tõenäolisemalt
peab?
puidust ega ole meie päevini säilinud.

Ühissõidukite eelistamine autode
Mittekasutamisele,
halvemini kuimajanduse
parunid kiirem
areng ja linnakeskkonnale
Mõisaarhitektuuri
kuldajastu praeguse Eestimaanegatiivse
alal algas pärast
tekitatava
mõju Põhjasõkiire ja
da. Just sel
perioodil hakkasid
linnaoluline
vähendamine
on võimaäärsed
talupoegade
lik,
kuiaadliresidentsid
võimaldada tasuta
ühiseluhoonetest rohkem erinema kui
transporditeenust mitte üksnes
üksnes korstnate ja klaasitud akende
vähekindlustatutele,
vaid ka praepoolest.
gustele
autokasutajatele.
Tallinna kõige rikkamateVajadus
kodanion
mõjutada elanikkonda
linnake suvemõisad
ei soovinud milleski
sisestes
erasõidukitest
paruniteliikumistes
mõisatele alla
jääda. Selles
veendumiseks
sõita vaid
Krisloobuma
ning tasub
kasutama
valdavalt
tiine kõige kaugemasse äärde – Tondi
ühissõidukeid.
tänava
Linnu tee ristumiskohale.
Seegaja sihtgrupiks
on eelkõige
Siin seisev, sõidu- ja kõnniteest eeerasõidukite juhid kuid tähelepanumal asuv madala dolomiidist panta
ei jää Springthali
ka mittetallinlased,
eladusega
suvemõisakes
hoone
vad
Tallinnas.
Loomulikult
sõltub
on suurepärane näide XVIII sajandi
reform
suuresti
teiste omavalitsuste
keskpaiga
mõisaarhitektuurist.
Ajast,
jamil
riigi
osalusest
selles.barokk hakkas
askeetlik
kohalik
loovutama
oma
positsioone
varajasele
2. Kelle või
mille
arvelt seda
teha
klassitsismile.
kavatsetakse?
Mõned uurijad eeldavad, et see
mõis võib oma olemuselt viiskümmend aastat vanem olla – sellele viitab
eriti korstna tüüp, mis on omane hansa- ja rootsi aja hoonetele. Ka naab-

Nr

Küsitluse teema

Puit ja kivi
Millisel
XVIII
sajandi
kümnendil
ka
Tallinna
linna
eelarve,
millega
Springthali mõisahoone
pomääratakse
erinevate rajatud
valdkonleks, neljale
sambale toetuv
klaasrõdu
dade
rahastamine,
kaasaarvatud
peafassaadil on igal juhul hilisem eleühistranspordi rahastamise maht
ment. Seda suvila- või suvearhitektuuja
investeeringud,
võtabaktiivselt
vastu
ri elementi
hakati Tallinnas
Tallinna
Linnavolikogu.
Samakasutama 160 aastat tagasi: gravüüride
moodi
võiks küsida,
või keskel
mille
järgi otsustades
oli XIХkelle
sajandi
arvelt
antakse
sotsiaaltoetusi,
renklaasitud
isegi Kadrioru
lossi rõdu…
Tüüpiliseks
selle aja
suvemõisaks
oveeritakse
koole,
rekonstrueerituleb õigupoolest
tunnistada Cedertakse
teid või doteeritakse
ühishilmi mõisa peahoone. Seda võib
transporti.
siiamaani näha igaüks, kes sõidab
Kulude võimalikud katteallikad:
ühiskondliku transpordiga kesklin• Tallinna
ja Trollibusnast
Paldiski Trammimaantee või
Mustamäe
sikoondise
Aktsiaseltsi
ja Tallinna
tee suunas.
Autobussikoondise
Aktsiaseltsi
Klaasitud rõdu toetub
siin juba
ühinemisest
tulenev
kokkuhoid;
Springthali mõisast
tuttavatele
klassitsistlikele
sammastele,
kuid sellega sar• Suuremad
liikluspiirangud
ja
nasus ka piirdub.
Madal nelja viiluga
koormised
erasõidukite
kasukatus, peamiselt
aga puidust
ehitatud
tamisele
ning tasulise
parkimise
teine korrus annavad ilmselgelt märregulatsiooni muutmine;
ku, et tegemist on juba uue ajastuga.
• Tallinlaseks
registreerumise
eelAadressil Endla
61 asuv maja
datav
kasv
ja
sellest
tulenev
maksuon juba vähem aadlimõisa sarnane.
tulubaasi
kasv
Midagi tabamatult
suvemõisa mee• Tallinna
ühisveevärgi
-kanalinutavat
Cederhilmi
mõisasjasiiski
on.
Tundub, etrajamisest
kui heidad vabanevad
pilgu klaasrõdu
satsiooni
vaakendesse, siis näed endisi omanikke
hendid.
Revali lühikest suve nautimas…
Uks modernsesse aega

Poolteistkümmend
maja eraldavad
küsitlused
tallinna
linnas
endist Cederhilmi mõisa endisest

Toimumise aasta

aastal 10 uue liigendbussi ostmist.
Tegeletakse uute trollibusside soeta*
*
*
miseks täiendavate rahastamisvõiMuidugi ei saa Revali bürgerite sumaluste
ja 2014.
vemõisaidleidmisega.
ulatuse ega 2013.
võimsuse
pooaastal
soetatakse
15
uut
madalapõhlest võrrelda Palmse, Sangaste ega isegi
jalist
ning rekonstrueeriVihulatrammi
suvemõisatega.
takse
4. trammiliini
infrastruktuur
Kuid
selleks, et saada
ettekujutus,
kuidas muutus63,9
tolleaegsete
kogusummas
milj eurot.suvilate
ilme peaaegu kahe sajandi jooksul, piisab Kristiine piirkonnas säilinud mõisatest täiesti.
Selle eest tänavad neid siiralt kõik
linlased, sõltumata elukohast!

Linnapea

Osavõtjate arv

1

Kas Harju tänava Niguliste kiriku poolne
külg peaks
säilima praegusel
kujul hal28.-30.
juuni 200221.01.2013Edgar Savisaar07.06.2013
7 642
TALLINNA
ÜLIÕPILASTE
ÕIGUSBÜROO
GRAAFIK
jasalaks korrastatuna?

KRISTIINE SOTSIAALMAJAS (Sõpruse 5)
2

Kas öist alkoholimüüki Tallinnas tuleks
piirata? NIMI
NÕUSTAMISE AEG

3TEISIPÄEV
Kus peaks Teie arvates paiknema Vabaduse
ausammas?
Kristiina
Dalton
Eesti / baka II kursus

4

12.00-14.00

Kas linn peaks alustama noortele
Maria peredele
Azman
suunatud munitsipaalkorterite
14.00-16.00
Vene /ehitust?
eesti baka I kursus

3.-9. mai 2004

Edgar Savisaar

21 688

24.-30. jaanuar
2005

Tõnis Palts

5 091

E-MAILI AADRESS

TELEFON

kristiinadalton@gmail.com

KONSULTANT

5649 6348

Meelis Pirn

3.-9. oktoober
Tõnis Palts
5667 1089
2005mashuta@hot.ee

4 901Krista Paal

Lukmann
5Renar Kas
Tallinna kesklinnas tuleks14.00-16.00
sõidukite
renal@ut.ee
Eesti / baka II kursus
3.-9. mai
2010
piirkiirus alandada 50-lt km/h 40-le km/h

5667 0789
Edgar Savisaar

7 709Krista Paal

19.-25. märts
aire.stuf@gmail.comEdgar Savisaar
5555 8485
2012

68 059
Jana Kitter

NELJAPÄEV

6

Kas toetate tasuta ühistranspordi-

Aire Stüf
teenusele üleminekut alates10.002013.14.00
aasEesti / baka II kursus

tast Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel?

Katriin Tünder
Eesti / II kursus

10.00- 14.00

katriint@tlu.ee

14.00-nr
16.00 23 Lisati
leana@tlu.ee
5688 3622
Jana Kitter
autoBussiLiiniLe
kauBamaJa
peatus

Leana Lang
Eesti / baka I kursus

Liina
Leng 1. aprillist
alates
Eesti
/ baka II kursus
autobussiliini
nr 23

pikendati 14.00-16.00
suunas. Autobussijaamast
Kadaka
l55@tlu.ee
autobus- suunas sõitjate teenindamiseks
REEDE
sijaama peatuseni ja kadaka tehti Kaubamaja tänava Rävala
suunal
Elin
Küttistehti liinile peatus kau- puiestee poolsesse otsa täiendav
10.00-12.00
Elin.kyttis.001@gmail.com
Eesti
/ baka II kursus
bamaja.
Kaubamaja peatus.
Aire Stüf
Sõiduplaan internetis
http://
12.00-14.00
aire.stuf@gmail.com
Eesti
/ baka II kursus
Kaubamaja
peatusest sõidab soiduplaan.tallinn.ee/#tallinnaElin
Küttis
buss
nr 23 edasi autobussijaama 12.00-14.00
linn.
Elin.kyttis.001@gmail.com
Eesti / baka II kursus

5619 1131

Jana Kitter

5594 6080

Jana Kitter

5555 8485

Jana Kitter

5594 6080

Jana Kitter

3

19. aprill 2013

autoomanikud,
hoidke oma varaL siLm peaL!
LINNAVALITSUS TUNNUSTAS
PARIMAID
LUMEMURDJAID
JA
Kristiine
linnaosas toimub
ennetuskampaania “HOIA OMA VARA!”,
misHOOVIKORRASTAJAID
on suunatud autoomanikele ja

P

mille
eesmärgiks
on seatud
elanik- tunnustas 16. aprillil
Tallinna
abilinnapea
Kalle Klandorf
konna
valvsuse
ja
tähelepanelikkuse
Tallinna Raekojas toimunud pidulikul vastuvõtul Tallinna
tõstmine
omalumemurdjaid
vara kaitsmisel.ning „Hoovid korda 2012“ konkursi võitjaid.
parimaid

Tunnustusauhinna
«Hoovid
korda
2012» preemiakomisjon otsustas
Kampaaniat
korraldas
Kristiine
Lintunnistada kolmeteistkümnest linnaosade poolt esitatud nominendist
naosa Valitsus koostöös Põhja prefek3000 EUR preemia väärilisteks 3 korteriühistut, nende hulgas ka Kristiine
tuuriga.
See Tondi
viiakse51A
läbikorteriühistut.
juba kolmandat
elumaja
korda. Seekord keskendub kampaania
Samutiennetamisele
valiti välja 3 pealinna
varguste
autodest, kuhu
parimat
lumemurdjat.
Seekord
jäetakse
väärtuslikke
esemeid.
Kristiine
tunnistati
linna
parimaks
Linnaosa
Varaste tähelepanu äratavad kõik asValitsus
kojameheks Mustamäe linnosa
jad, mis on vähegi väärtuslik ja nähtaval
Retke tee 24 majahoidja
kohal.
IgorSõiduki
Ivanov (Iküljeklaasi
koht). II ja purustamine
III kohta
ningjagavad
tähelepanu
köitnud
autost
Soovitused autodest varguste ennetaSõpruse pst 8esemete
majahoidja
haaramine
võtab
aega
vaid
mõned
sekunmiseks:
Praskovja Kuhtenkova Kristiine
did.linnaosast
Seetõttu tuleks
nähtavalt
kohalt ära
• Autost lahkudes kontrolli alati, kas oled
ja Tamara
Zažigina
panna
esemedlinnaosast.
ka siis, kui lähete auto lukustanud kõik uksed ja pagasiruumi ning
Lasnamäe
juurest ära kas või mõneks minutiks, sulgenud aknad ja katuseluugi.
Palju õnne võitjatele!
näiteks poodi minnes.
• Kui autol on signalisatsiooniseade,
Soovituslik oleks sõiduk ööseks ära unusta seda parkides sisse lülitada.
garaaži, valvega parklasse, hästi valgus• Ära jäta automakki ja isiklikke hinKÜkohta
Tondivõi
51Avalvekaamerate
esinaine Larissa vaateväl- nalisi esemeid salongis nähtavale kohale.
tatud
Izotova, Kristiine linnaosa vanem
ja parkida.
Võimaluse korral võta need endaga kaasa.
Andrei et
Novikov
ja Sõpruse
pst 8 ohvriks
Selleks,
vähendada
varguse
• Kui asju ei ole võimalik kaasa võtta,
majahoidja Praskovja Kuhtenkova.
langemise riski, saab iga autoomanik ise paiguta need pagasiruumi.
palju ära teha.
• Ära jäta autosse mootorsõiduki regis-

Tasuta välitreeningud
Löwenruh’ pargis
Mustamäe tee 59a

esmaspäeval ja kolmapäeval
kell 14.
Kohtumispaik lõvi juures!
Juhendab MTÜ SPARTA
Spordiseltsi
treerimistunnistust
ega muidu
sõiduki
treener
Aliis
Sarapik
dokumente.
• Ära jäta autot lahtiste akendega, kui
lahkute autoSuvine
juuresttreeningsari
ka mõneks minutiks.
algab 13. mail 2013.
• Võimaluse korral pargi autot alati
Treeningtunni pikkus 1 tund –
avalikus kepikõnd
ning hästi
valgustatud kohas
koos sirutus- ja
või kus
liigub
palju
inimesi,
et vältida vavenitusharjutustega, treeningsari
raste julget
tegutsemist.
kestab kuni 30.10.2013.
• Ära jäta kindalaekasse pangakaarte
ega muid
isiklikke
Oodatud
on dokumente.
kõik huvilised!
Nii nagu ei jäeta autosse järelevalveta
oma last või lemmiklooma, ärge jätke
autosse ka väärtuslikke esemeid!
				

TA L L I N N A K E S K K O Npoest
NAA
M Etagaistmele
T K U T Sjäänud
U B poekott
auto

Katkine küljeklaas vahetatakse If Kindon juba piisav põhjus vargale klaasi lustuse kasko kliendile omavastutuseta
Kui tihti
mõtleme võimalusele,
et võime
purustamiseks ning
selle kotiga jooksu lähima koostööpartneri juures. KoosHooviala
haljastuse
kujundamise
seminarile
pikanäpumeeste ohvriks langeda?
panemiseks.
Aknaid
on purustatud ka tööpartnerite nimekirja leiab aadressilt
7. mail kell 17.30 kuni 19
Mitte eriti tihti.
Oleme
küll
võib-olla
kunäiteks
sigaretipaki
Kristiine Linnaosa Valitsuse II korruse saali, Tulika või
33b vihmavarju www.if.ee või helistades Kindlustusteleulnud, kuidas tuttavad on seetõttu kahju kättesaamiseks.
fonile 1211.
Seminaril
räägivad
eriala spetsialistid,
kuidas
saanud, kuid
meist on
see sündmus
ikka
Kuidaskujundada
varastelehooviala
mitte nii,
huvi pakkuKui asjad varastatakse kindalaekast või
et see pakuks silmarõõmu nii elanikele kui ka külalistele.
kuidagi kaugel. Me ilmselt ei peagi sel- da?
pagasiruumist ja kodune vara oli kindLinnaosa Valitsus
Päevakava:
lele võimalusele kogu aeg mõtlema, kuid
Autot parkides tuleb salong kriitilise lustatud IfKristiine
Kindlustuse
Klassikpaketi või
 17.30-17.40 – seminari juhatab sisse abilinnapea Arvo Sarapuu
arvestama sellega peab, sest see aitab meil pilguga üle vaadata, et midagi kuskile Superpaketiga, siis hüvitatakse ka va 17.4018.40 – ettekanne
vähendada võimalust
kuriteo
ohvriks „Hooviala
nähtavalehaljastuse
ei jääks.kujundamine”
Kotid ning suuremad rastatud esemete maksumus. Omavastumaastikuarhitekt Ülle Grišakov, OÜ Kivisilla
langeda.
asjad tuleks panna pakiruumi ning väik- TALLINNA
tuse osa jääb siiski kliendi enda kanda.
 18.40-19.00 – küsimustele vastavad Tallinna Keskkonnameti
Kui autole on tekitatud selliseid vigasMis huvitab pikanäpumehi?
semad vidinad kindalaekasse. Ka teisal- KESKKONNAAMET
maastikuarhitekt Kristiina Kupper ning haljastuse osakonna juhataja,
TEATAB
tusi,
et sellega enam sõita ei ole võimalik,
Auto küljeklaasi purustamisekslinnaaednik
ei datavad
navigatsiooniseadmed
tuleks
Rita Krabi
siis
tuleks
kutsuda autoabi, Ifi kaskoolegi
väga
suurt
põhjust
vaja,
see
ei
pea
peita
või
kaasa
võtta.
Korrastatud haljasalad ja pargid muudavad linnaruumi kaunimaks. Linnaruumi paremaks
Tallinna Keskkonnaamet teatab
kindlustuse
kliendile on autoabi tasuta
olema
sülearvuti
või
pakendis
teler,
Kuidas
vargust
avastades
käituda?
muutmisel on suur roll ka kinnistutel, mis on kaunilt kujundatud ja hästi hooldatud.
Kristiine linnaosa üldplaneeringu
tihtipeale võivad need ka üsna tähtsuKaduma läinud asjadest tuleks kohe- ning selle tellimiseks tuleb helistada
ja keskkonnamõju
Kindlustustelefonile
1211.
setuna tunduvad asjad olla. Eelmisest selt teavitada politseid lühinumbril 110. eskiislahenduse
strateegilise hindamise (KSH)
aruande valmimisest.

If KIndlustuse Kommentaar

Üldplaneeringu koostamise eesmärk
JALGRATTURI
KOOLITUS
töömess
aitaB hättasattunuid
Koolitus on suunatud õpilastele vanuses 10-15 eluaastat, kes omavad jalgrattaga
Tallinna
ja Tallinna
midagi
– nimelt sooviti leida just erisõitmise linn
oskust.
Koolitus onEttevõtlutasuta, kohtade
arv piiratud!

samet korraldasid juba neljandat kor- alaseid töid, olgu selleks siis keevitaja
koolitusele 25.
aprillini 2013
Kristel.Tamm@tallinnlv.ee,
da Registreerimine
tööturu ja ettevõtluse
kontaktvõie-mailil:
automehhaanik.“
Sarapuu sõnul on
kirjutada
tuleb
lapse
nimi,
vanus,
e-maili
aadress
ja
lapsevanema
kontakttelefon.
messi „Tallinn töötab 2012.“ Terve kindlasti plaanis Töömessi
ka edaspidi
päeva kestnud üritusel osales üle korraldada, kuid rohkem läbimõeldult.
Teooriaõpe
toimub
KEELES
Kristiine Linnaosa
Valitsuse
II korruse
saalis
3000
inimese,
mis EESTI
näitab
jätkuvalt
„Tagasiside
põhjal
otsustasime
koos
aadressil
Tulika
33b.
Koolitust
viivad
läbi
Kristiine
Linnaosa
Valitsuse
tervisedenduse
seda, et töötutele tuleb tähelepanu Tallinna Ettevõtlusametiga, et me
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mail kell
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Ja
see
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kogudus, toom-kooli 6
jõud,
millest lihtsaltesineja
ei saanud
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vaadata. Seesama jõud päästis
Orelipooltund,
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kõlanud
nüüdseks
saanud
sõnad „Toompead
rünnatakse!
26. mail
kelllegendaarseks
12.00-12.30,
tallinna
piiskoplik
toomKordan,
Toompead
rünnatakse!”
kogudus, toom-kooli 6
Aeg on lennanud
tohutult
kiiresti
ning 13. aprillil möödus juba 25
Orelipooltund,
esineja
Liina
Rahuoja.
aastat sellest, kui Edgar Savisaar tegi tele-eetris ettepaneku Rahvarinde
loomiseks.
Tõenäoliselt
ei osanud
toona veel mitte keegi päris täpselt eneuroopa
orkestrite
Festival
nustada,
kui
pöördelised
sündmused
see ettepanek
endaga
kaasa toob.
Esmakordselt toimub Eestis Euroopa
Orkestrite
Festival,
mis
Kõik
järgnev
sündis
tänu
eestvedajate
julgusele
ja
eestlaste
unistusele
toob Tallinnasse esinema pea 700 muusikut 26-st orkestrist
üle
saada tagasi
oma riik.tulevad
Rahvarinne
ühendas Eestimaa.noorte ja täiskasEuroopa.
Esinema
kõrgetasemelised

vanute sümfooniaorkestrid. Osalejaid on 13-st riigist (Horvaatia, Saksamaa, Šveits, Holland, Soome, Norra, Bulgaaria, Tšehhi,
Läti, Iirimaa, Liechtenstein, Belgia, Eesti).
Toimub 9 kontserti, mis on kõigile tasuta.
27. aprillil kell 19.00, estonia kontserdisaal, estonia pst. 4
Avakontsert, esineja Üle-Eestiline Noorte Sümfooniaorkester.
Klassika.
28. aprillil kell 19.30, mustpeade maja, pikk 26
Orkestrite kontsert, esinejad: IMCO Irish Midland, EOV projektorkestri puhkpillikvintett (Šveits), Kose Muusikakooli Keelpilliorkester (Eesti), Domstadi Noorteorkester (Holland). Klassika.
29. aprillil kell 15.00, kaarli kirik, toompuiestee 4
Töötubade kontsert, esinejad: festivalist osavõtjad.
29. aprillil kell 19.30, mustpeade maja, pikk 26
Orkestrite kontsert, esinejad: Noorte Sümfooniaorkester/
Kammerorkester Altensteig (Saksamaa), Tromso Byorkester
(Norra), Dellbrücki Sümfoonikud (Saksamaa). Klassika.

29. aprillil kell 19.30, kaarli kirik, toompuiestee 4
Orkestrite kontsert, esinejad: EOV projektorkester (Šveits),
Drammeni Sümfooniaorkester (Norra), Berni Ülikooli Vilistlaste
Sümfooniaorkester (Šveits).
30. aprillil kell 10.30, mustpeade maja, pikk 26
Töötubade kontsert, esinejad: festivalist osavõtjad.
30. aprillil kell 18.00, vabaduse väljak
Volbriöö galakontsert, festivali lõppkontsert. Esinejad: Eesti
muusika töötoast osavõtjad, jazzmuusika töötoast osavõtjad, 7
orkestrit, festivali osalejad.
Rohkem infot üritustest leiad: http://kuhuminna.tallinn.ee.
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Varaste
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panna esemed ka siis, kui lähete auto
juurest ära kas või mõneks minutiks,
näiteks poodi minnes.
Soovituslik oleks sõiduk ööseks
garaaži, valvega parklasse, hästi valgustatud kohta või valvekaamerate vaatevälja parkida.
Alates
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juhtimisel
kogu Muinasjutu
Selleks,
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varguselasteaia
ohvriks
pere
osa rahvusvahelisest
COMENIUSeise
langemise
riski, saab iga autoomanik
projektist „Reach for the stars”. Projektis
palju äraHispaania,
teha.
osalevad
Türgi, Põhja-Iirimaa,

Kauged külalised
Muinasjutu Lasteaias

Belgia ja Eesti eel- ja põhikooli lapsed. Projekti rahastab Euroopa Komisjon.
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linnaosavanem
arvestama
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Andrei Novikov. Suur tänu!
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ramm
lastelt, projektimaade maskottide
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laste
ningküljeklaasi
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ka
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Külalistele
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elamus.
setuna
tunduvad
olla. Eelmisest
Muidugi ei jäänud märkamata ka kaunis
lumine mets oma täies hiilguses.
Õhtu lõppes jazzmuusika saatel restoranis Glazz, kus meid tuli tervitama ja kostitama restorani peakokk härra Emmanuel
Wille isiklikult. Ka tema on pärit Belgiast.
Järgnevatel
päevadel
olime lasteaias,
küTallinna
linn
ja Tallinna
Ettevõtlulastati lasteaia rühmi, tutvuti õppe-kasvasamet korraldasid
juba neljandat
kortustööga
ja vaadeldi lahtiseid
tegevusi. Õues
da
tööturu
ja
ettevõtluse
kontaktpeeti maha üks korralik lumesõda, mida
veel
praegugi
lapsedtöötab
elevusega
meenutavad.
messi
„Tallinn
2012.“
Terve
Huvipakkuvat
jätkus
ka järgnepäeva
kestnudtegevust
üritusel
osales
üle
vateks päevadeks. Koos külastasime Lennu3000
inimese,
mis
näitab
jätkuvalt
sadamat, Teletorni, sõitsime Padise Mõisa
seda, et töötutele
tuleb tähelepanu
ekskursioonile
ning tagasiteel
külastasime

ega saa endale lubada õigusbüroode poolt
pakutavat juriidilist nõustamist, kuna see on
liiga kallis.

linlasi elektrimüüja valimisel, jagades praktilist infot. Nii kasvas tarbijakaitse infopunkti pöördumiste arv mullu novembris lausa
kümnekordseks. Soovijatel on võimalus saaTarbijakaitse infopunkt annab praktilist nõu
da elektrimüügilepingute alast nõustamist ka
Eesmärgiga muuta nõu ja abi saamine tarbipraegu. Eelmisel aastal olid tarbijate poolt
jatele lihtsamaks ning mugavamaks, tegutseb
tõstatatud probleemid seotud korteriühistulinnavalitsuse teenindusbüroos 2009. aastast
te tegevuse, kaupade ja teenuste kvaliteedi,
ka tarbijakaitse infopunkt. Lisaks tarbijatoodete ümbervahetamise ja tagastamise
kaitsealasele teabele jagatakse seal esmast
võimalustega jms. Kokku pöörduti hinna
võlanõustamist makseraskustesse sattunud
ja tarbijakaitse teenistuse poole 2012. aastal
inimestele. Oleme ikka püüdnud niiöelda
4204 korral. Samas kontrolliti 1288 jaekauajaga kaasas käia ning nõustanud linlasi ka
banduse, toitlustuse ja tänavakaubanduse
päevakorralistes küsimustes-probleemides.
müügikohta. Järelevalve, mida kauplustes,
Nii valmistusime 2010. aastal eurole ülemiteenindusasutustes ning turgudel teostataknekuks, nõustades ja koolitades selles osas
se, on eelkõige dialoog hinna ja tarbijakaitse
Kristiine
kaupmehi. 2011.
aastal, mil tuli käibele euro,
teenistuse ning kaupleja vahel, mille eesmärk
Linnaosa
Valitsus
jälgisime hindade
esitamise nõuetest kinni
on teabe jagamine, et tõsta kauplejate teadpidamist ja aitasime vältida segadust – kahes
likkust ning kaitsta seeläbi tarbijate huve.
vääringus ühiku- ja müügihind iga kauba
Tänavu esitatakse küsimusi elektrimüüSoovitused
autodest
varguste
ennetatreerimistunnistust
ega muidu
sõiduki
ning
teenuse juures
võimaldas
tarbijatel
oma
gilepingute,
prügiveohindade
ja ühistranskulutusi
pordi
piletisüsteemi kohta. Kokkuvõttes
miseks:kontrollida.
dokumente.
aasta märksõnaks
olikas
elektmuutuda
aina roh-kui
•Möödunud
Autost lahkudes
kontrolli alati,
oled püüame
• Äraaidata
jäta tarbijatel
autot lahtiste
akendega,
rituru avanemine. Aitasime hätta sattunud
kem teadlikumaks ja haritumaks.
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Tallinna linn korraldab 25. aprillil kell 10–16 Tallinna
Lauluväljakul
andrei
novikov
viienda tööturu ja ettevõtluse kontaktmessi
„Tallinn
töötab”,
kus
kristiine
linnaosa
vanem
pakutakse tööotsijale konkreetseid töökohti nii Eestis kui väljaspool, hooajatöid noortele, praktikavõimalusi, seminare ja nõusta21. aprillil kell 12.00-12.30, tallinna piiskoplik toommist. Nii et kõik tööotsijad kui ka uusi väljakutseid otsivad huvilised
kogudus, toom-kooli 6
on oodatud tasuta messile!

Orelipooltund, esineja Ene Salumäe.

lukustanud kõik uksed ja pagasiruumi ning
sulgenud aknad ja katuseluugi.
• Kui autol on signalisatsiooniseade,
ära unusta seda parkides sisse lülitada.
• Ära jäta automakki ja isiklikke hinnalisi esemeid salongis nähtavale kohale.
Võimaluse korral võta need endaga kaasa.
• Kui asju ei ole võimalik kaasa võtta,
paiguta need pagasiruumi.
• Ära jäta autosse mootorsõiduki regis-

lahkute auto juurest ka mõneks minutiks.
• Võimaluse korral pargi autot alati
avalikus ning hästi valgustatud kohas
või kus liigub palju inimesi, et vältida varaste julget tegutsemist.
• Ära jäta kindalaekasse pangakaarte
ega muid isiklikke dokumente.
Nii nagu ei jäeta autosse järelevalveta
oma last või lemmiklooma, ärge jätke
autosse ka väärtuslikke esemeid!

poest auto tagaistmele jäänud poekott
on juba piisav põhjus vargale klaasi
purustamiseks ning selle kotiga jooksu
panemiseks. Aknaid on purustatud ka
näiteks sigaretipaki või vihmavarju
kättesaamiseks.
Kuidas varastele mitte huvi pakkuda?
Autot parkides tuleb salong kriitilise
pilguga üle vaadata, et midagi kuskile
ka
Määra Mäe
Meistrikoda,
mõnigi
nähtavale
ei jääks.
Kotid kust
ningniisuuremad
eestimaist käsitööd külakostiks kodustele
asjadviis.
tuleks panna pakiruumi ning väikkaasa
semad
vidinadBeer
kindalaekasse.
Ka teisalKülalislahke
House rõõmustas
õhtul
elava muusika
ja rahvatantsuga. Viimasel
datavad
navigatsiooniseadmed
tuleks
õhtul
Kochi aidas meeleolukat
peita kuulasime
või kaasa võtta.
ansamblit „Nukker kukeke“.
Kuidas vargust avastades käituda?
läinud
tuleks koheMisKaduma
külalistele
silmaasjadest
jäi
Muinasjutu
lasteaed
jättislühinumbril
külalistele väga
selt teavitada
politseid
110.

Katkine küljeklaas vahetatakse If Kindlustuse kasko kliendile omavastutuseta
lähima koostööpartneri juures. Koostööpartnerite nimekirja leiab aadressilt
www.if.ee või helistades Kindlustustelefonile 1211.
Kui asjad varastatakse kindalaekast või
pagasiruumist ja kodune vara oli kindlustatud If Kindlustuse Klassikpaketi või
Superpaketiga, siis hüvitatakse ka vaselliste
tegevustega
lapsi igapäevaselt
rõõrastatud
esemete maksumus.
Omavastumustab.
tuse
osa pakkusid
jääb siiskilahtikäivad
kliendi enda
kanda.
Huvi
ja ruumiKui
autole
on
tekitatud
selliseid
vigassäästlikud sahtelvoodid ning soojenduskapid
laste
riiete kuivatamiseks.
üllatusi,
et sellega
enam sõita eiSuureks
ole võimalik,
tuseks
osutusidkutsuda
külalisteleautoabi,
sõimerühma
laste
siis tuleks
Ifi kaskoiseteenindamise oskused (oskus iseseisvalt
kindlustuse kliendile on autoabi tasuta
süüa ja potil käia).
ning
selle selle
tellimiseks
Imestati
üle, kuidastuleb
sellise helistada
väikese
Kindlustustelefonile
1211. lastele kolm
raha
eest on võimalik pakkuda

praktikavõimalusi. Selleks on esindatud Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskus,
MTÜ Companion
Koolitus, Eesti
Personalijuhtimise
ÜhingtoomPARE,
5. mail
kell 12.00-12.30,
tallinna
piiskoplik
MTÜ
Living for
Tomorrow, Sotsiaal-Humanitaar
Infokool (Fortis Koolitus
kogudus,
toom-kooli
6
Orelipooltund,
esineja KadriSA,Ploompuu.
OÜ),
Tallinna Erateeninduskool
Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid,
Tallinna Hoolekande Keskus, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, SA Õigustee12. Büroo,
mai Eesti
kellTöötukassa
12.00-12.30,
tallinna piiskoplik toomnuste
jpt.
kogudus,
toom-kooli
6
Messil osalemine on nii külastajale kui ka eksponendile tasuta!
Orelipooltund,
Ene Salumäe.
Märkimist vääribesineja
veel, et messil
esindatud ettevõtted värbavad töötajaid väga erinevatest valdkondadest. Nii otsitakse klienditeenindajaid,
19. mail kell 12.00-12.30, tallinna piiskoplik toomturvatöötajaid, müüjaid, lehekandjaid, müügiagente, keeleõpetajaid,
kogudus, toom-kooli 6
võitluskunstide
treenereid
Esmakordselt
Orelipooltund,
esineja jpt.
Kristiina
Hoidre.messi ajaloos otsitakse
töömessi vahendusel ka raevahte.
Töötukassa
aga vahendab
oma andmebaasis
tööpakkumisi,
26.
mail kell
12.00-12.30,
tallinna olevaid
piiskoplik
toommida
on kaugelt
üle 2000. 6
kogudus,
toom-kooli
Orelipooltund,
Liinaveidikenegi
Rahuoja. säästa, on tööotsijail sooEt rahvarohkust esineja
ja oma aega
vitav kaasa võtta valmis elulookirjeldus, et ei peaks hakkama kohapeal
euroopa
orkestrite Festival
seda
kiiruga koostama.
Esmakordselt
toimub
Eestis Euroopa
Orkestrite Festival, mis
Kohtumiseni 25.
aprillil Tallinna
Lauluväljakul!

sooja ja õdusa mulje. Kiideti maja hubasust
ja puhtust, samuti töötajate professionaalsust. Vaadeldi vene õppekeelega rühma tegevust, mille viis läbi õpetaja Tatjana Kulbok.
Tegevus oli suurepäraselt läbi viidud, nii et
isegi keelt mitte mõistes saadi tegevuse sisust aru. – nimelt sooviti leida just erimidagi
Vaadeldi liikumistegevust. Belgiast pärit
alaseid
töid, olguõpetaja
selleks
siis keevitaja
kehalise kasvatuse
ei suutnud
uskuvõi
automehhaanik.“
Sarapuu
sõnul
on
da, et tegu polnud vaid näidistunniga
ning
meie liikumistunnid
näevadki igapäevaselt
kindlasti
plaanis Töömessi
ka edaspidi
sellised välja. kuid
,,See on
näidis sellest,
milline
korraldada,
rohkem
läbimõeldult.
üks liikumistegevus olema peab!“, oli tema
„Tagasiside
põhjal
otsustasime
koos
kommentaar nähtule. Siinkohal suur tänu
Tallinna
Ettevõtlusametiga,
et
me
meie liikumisõpetaja Helle Suitslepale, kes

korda päevas sooja toitu.
...ja nii need päevad möödusid. Külalised lahkusid pühapäeval, 10. veebruaril. Tänati suurepäraselt organiseeritud vastuvõtu
ja toredate muljete eest. Külakostiks meiepoolsed kingikotid, kus sees Kalevi Maiuspala, kamajahu, Tallinna siluetiga kilukarp
ja meie naiste endi kodukootud maavillased
käpikud, mille randmeosa ehtis väike armas
Eesti lipp.
Viimasena jäid kõlama sõnad: ,,Kohtumiseni Belgias!”.
Tallinna Muinasjutu Lasteaia
vanemõpetaja Kersti Ots

kaasame järgmisel aastal rohkem eraettevõtteid, kes otsivad spetsialiste ning
Abilinnapea
Arvo
Sarapuu,
kes
ka
ei kao
ära ka sotsiaalsed
KRISTIINE SOTSIAALMAJAloomulikult
ÜRITUSED
– APRILL
2013
ise töömessil käis ja nii tööpakkujate töökohad.“
Tööotsijate
klubi
lõpetamine
kuiAktiivsete
ka töötutega
suhtles,
ütles,
et kõige
Seekordsel messil pakuti töökohtiT 7. mai
13.30
Sõpruse
pst
5
I
korrus
enam otsivad tööd just erinevate alade väga erinevatest valdkondadest, alates
Kristiine Sotsiaalmaja
ringidepöördusid
kevadnäitusebussijuhtidest,
avamine
14.00
turvatöötajatest, müüja-K 8. mai
spetsialistid.
„Minu poole
mitmed
inimesed,
kes
lahkusid
nukralt
test,
lehekandjatest
kuni
õhusõidukite
Abilinnapea
Arvo
Sarapuu
Vabadusvõitlejate koosolek – Gunnar Vompas
N 9. mai
13.30 suhtleb
töömessilt
ja
kurtsid,
et
neile
ei
leidunud
teenindajateni
välja.
töömessil
osalejaga.
Väärikate Meeste Klubi – Holger Oidjärv
N 9. mai
14.30
Emadepäeva kontsert – esinevad Lepatriinu lasteaia lapsed

R 10. mai

12.00

noortekeskuste
JüriööJooksT Järve
metsas
Kevadine väljasõit Vooremaale I – (tasuline, broneeritud!)
14. mai
8.00-21.30
Kirjandustund autori loominguga– Õie Hirvesaar

R 10. mai

12.00

Vestlusring “Mis uudist” – Olga Kenk

T 14. mai

13.00

24. aprillil kell 19.00 – 21.00 toimub
Vaegkuuljate infotund – Uno Taimla
Järve metsas jüriööjooks. Tegemist on
Laulame koos
– Christopher Staak mis
seiklusliku
maastikumänguga,
leiab
aset Kristiine,
Kesklinna ja Järve
Piiblitund
– Helari Puu
noortekeskuste
ühistegevusena.
Kevadine väljasõit Vooremaale II

LINN
VIIBavaldame
KOKKU
selles rubriigis
infot sisukatest vaba aja veetmise võimalustest. tallinnas toimub hulk tasuta üritusi,
näitusi ja kontserte, mida tasub
kaema minna. kutsun teid
TÖÖOTSIJAD
JA -PAKKUJAD
kõiki üritustel osalema ja mõnusalt aega veetma!

Ehkki
töötusekell
määr
on võrreldes
märkimisväärselt
vähe21. aprillil
15.00,
nõmmemasuajaga
kultuurikeskus,
turu plats
2
nenud,
ei saaKevadekuulutaja
veel hõisata töötuse
miinimumi
viimisest.
Just koolide,
seetõttu
Kontsert
2012.
Esinevad
Nõmme
korraldabki
Tallinna
linn viiendat
kordasolistid.
töömessi, et tööpakkujatel, tööd
lasteaedade
ja stuudiote
noored
otsivatel ning tööturule sisenevatel inimestel oleks messi ajal koht, kus
21. ja 28.
aprillil
kell 13.00,
muuseum, estokontakte
vahetada,
kasulikku
infot eesti
saada panga
ning koostöösuhteid
luua.
nia
pst
11
Messil on hea võimalus saada kogu info kätte ühel ajal ja samast kohast,
Ringkäik
Eestisilmast
Pangasilma
muuseumis.
muuseum
võimalus
kohtuda
ja vestelda. Eesti
VahetuPanga
suhtlemine
messil
ootab
kõiki
huvilisi
laupäeviti
tasuta
ekskursioonidele,
kus
lihtsustab ettevõtte personalijuhi tööd, kes saab kohapeal teha kandisaab tutvuda muuseumi uuendatud väljapanekuga Eesti raha
daatide seast esmase valiku.
ajaloost ja keskpangandusest. Ekskursiooni kestus on umbes 1
Nii pakub eelseisev mess tööotsijale konkreetseid töökohti Eestis
tund
ja 20 minutit.
ja väljaspool, suveperioodiks hooajatöid noortele, praktika-, ümber- ja
täiendõppe
võimalusi,
nõustamist
töökoha
leidmiseks,
23. ja 30.
aprillil;
7., 14.,jajainformatsiooni
21. mail kell
17.00-19.00,
nõustamist
töötuna toimetulekuks,
nõmme Loodusmaja,
Õie 14 erinevate tööturuteenuste tutvustamist,
ettevõtlusja tööalast
nõustamist
ja seminare.
Võimalus
tutvuda
Nõmme
Loodusmajas
olevate lemmikloomadega.
Ka tööandjad, kes messile tulevad, on väga väärikad ja omas vallas
tuntud tegijad. Näiteks osalevad mitmed ettevõtted, kes ka varasematel
28. aprillil
12.00-12.30,
tallinna
toomaastatel
edukalt kell
osalenud,
nagu AS G4S
Eesti, ASpiiskoplik
Eesti Post, Oriflame
kogudus,
toom-kooli
6
Eesti OÜ, AS ISS Eesti kui ka tänavu esmakordselt osalevad AS Balbiino,
esineja
IngritAS,
Vooglaid.
ASOrelipooltund,
Prisma Peremarket,
Ragn-Sells
USS Security Eesti AS, OÜ Swissotel Estonia jpt.

töömess aitaB hättasattunuid

pöörata.

taLLinnas tasUta

võistlejatel üles näidata taibukust nii Järve või Kesklinna noortekeskusesse.
T 14. mai
15.00
orienteerumises kui ka põnevates osa- Noortekeskusest liigutakse üheskoos
mai metsa, et maha 14.00
pidada üks suurevusülesannetes. Kaasahaarav seiklus Kja 15.Järve
ürituse lõppu on
meeldivalt aktiivne ajaveetmine on garanK 15.pärane
mai võistlus! Pärast
15.00
võimalik koos noorsootöötajaga tulla
teeritud!
N 16. mai
8.00-21.30
(tasuline, eelregistreerimisega tel 6 512 702) Osalema oodatakse noori vanuses 10– noortekeskuse juurde tagasi.
Lisainfo:
See on meeleolukas üritus, kus 19 eluaastat ning võistlus toimub 3–4Tulge tantsima – tantsime end terveks! – Ann Alas
K 22. mai
14.00
www.taninfo.ee/kristiine
tavapärane ja kõigile teada-tuntud ver- liikmelistes meeskondades. Parimatele
Klubi
“Ristik”
ristsõnahuvilistele
–
Maimu
Ummelas
E
27.
mai
kristiine@taninfo.ee12.00
sioon jüriööjooksust on keeratud pea- on välja pandud ka auhinnad! OsalemiInfotund
eakatele
skautidele
N 30. mai
tel: 656 6802 või 55 13.00
567 783
peale
ning lisaks
kiiretele
jalgadele tuleb seks tulla 24. aprillil kell 18.00 Kristiine,

28. aprillil kell 17.00, nõmme kultuurikeskus, turu plats 2
Kontsert: Naiskoor Nõmme – 55. Kaastegev Nõmme PilliMuuhulgas
pakutakse laialdaselt koolitus-, täiend- ja ümberõpet ning
koor.

toob Tallinnasse esinema pea 700 muusikut 26-st orkestrist üle
Euroopa. Esinema tulevad kõrgetasemelised noorte ja täiskasvanute sümfooniaorkestrid. Osalejaid on 13-st riigist (Horvaatia, Saksamaa, Šveits, Holland, Soome, Norra, Bulgaaria, Tšehhi,
Läti, Iirimaa, Liechtenstein, Belgia, Eesti).
Toimub 9 kontserti, mis on kõigile tasuta.
27. aprillil kell 19.00, estonia kontserdisaal, estonia pst. 4
Avakontsert, esineja Üle-Eestiline Noorte Sümfooniaorkester.
Klassika.
28. aprillil kell 19.30, mustpeade maja, pikk 26
Orkestrite kontsert, esinejad: IMCO Irish Midland, EOV projektorkestri puhkpillikvintett (Šveits), Kose Muusikakooli Keelpilliorkester (Eesti), Domstadi Noorteorkester (Holland). Klassika.
29. aprillil kell 15.00, kaarli kirik, toompuiestee 4
Töötubade kontsert, esinejad: festivalist osavõtjad.
29. aprillil kell 19.30, mustpeade maja, pikk 26
Orkestrite kontsert, esinejad: Noorte Sümfooniaorkester/
Kammerorkester Altensteig (Saksamaa), Tromso Byorkester
(Norra), Dellbrücki Sümfoonikud (Saksamaa). Klassika.

29. aprillil kell 19.30, kaarli kirik, toompuiestee 4
Orkestrite kontsert, esinejad: EOV projektorkester (Šveits),
Drammeni Sümfooniaorkester (Norra), Berni Ülikooli Vilistlaste
Sümfooniaorkester (Šveits).
30. aprillil kell 10.30, mustpeade maja, pikk 26
Töötubade kontsert, esinejad: festivalist osavõtjad.
30. aprillil kell 18.00, vabaduse väljak
Volbriöö galakontsert, festivali lõppkontsert. Esinejad: Eesti
muusika töötoast osavõtjad, jazzmuusika töötoast osavõtjad, 7
orkestrit, festivali osalejad.
Rohkem infot üritustest leiad: http://kuhuminna.tallinn.ee.
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Tallinn valmistub
kevadiseks
Linnaosavanema
veerg
suurpuhastuseks

75,5
protsenti
sooviB
tasuta ühistransporti
KUIDAS
IRL
KODUKULUD
ALLA
EHK ELEKTRIHINNA
KÕRGUSTESSE VIIS
Tasuta ühistranspordi teemalisel elanike

tallinlased soovivad tasuta sõita.
mis edasi?
Tänavune traditsiooniline heakorrakuu
kampaania saab alguse 20. aprillil Kivila pargis Lasnamäel heakorratalgute ja
kogupere üritusega ning lõpeb 12. mail
Löwenruh’ pargis Kristiine kevadlaadaga.
Heakorrakuu avalöök antakse laupäeval 20. aprillil kell 11 Kivila pargis Lasnamäel, kus kõiki osalejaid ootab meeleolukas päevakava, kontsert, võistlused,
tegevused lastele, talgusupp jms. Heakorratalgud toimuvad kõikides Tallinna
linnaosades. Kesklinnas peetakse talguid
20. aprillil kell 10 Tiigiveski pargi ja Kaasani kiriku tagusel alal, Kristiines 24. aprillil
kell 15 Löwenruh pargis, Põhja Tallinnas
26. aprillil kell 10 Stroomi rannas, Pirital
27. aprillil kell 11 Pirita silla ja Lükati silla
vahelisel alal, Haaberstis 3. mail kell 10
Kakumäe rannapargis, Mustamäel 3. mail
kell 12 Männi pargis ja Nõmmel 4. mail
kell 10 Võidu pargis.

Heakorrakuu pidulik lõpetamine toimub
laupäeval 12. mail Kristiine kevadlaadal
Löwenruh’ pargis, kus tunnustatakse
kõige aktiivsemaid heakorrakuust osavõtjaid. Meeleolu hoiab üleval ansambel
Svjata Vatra.
Linnakodanikel soovitatakse panipaigad ja nurgatagused üle vaadata ja
ohtlikud jäätmed heakorrakuu kogumisreidideks valmis panna. Ohtlike jäätmete
kogumisreidid toimuvad 27.–28. aprillil ja
4.–5. mail kõikides Tallinna linnaosades.
Heakorrakuu kampaaniat koordineerib Tallinna Keskkonnaamet. Täpsemat
teavet heakorrakuu tegevuste kohta leiab
veebiaadressilt www.tallinn.ee/heakorrakuu.
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Järve noortekeskuse tegevustessõitjatel väljuda.
külg
peaks
säilima
praegusel
kujul
hal-infot avaliku
28.-30.
juuni
2002
Savisaar
7 642gaasiuuringuid ja
võrgutasudest
tehakse kalleid
saama selle
kohta
teabe
korras
nii, Edgar
riigikogu
liige
Seetõttu spekuleerida teemal „kust võejasalaks korrastatuna? nagu on andmed täiesti avalikud meie naaberrii- et Elering on ka gaasimajandust endale haaraMeie
asukoht
on Alajaama
1, Tallinn või
takse
raha
tasuta
ühistranspordiks”,
mas, on ammu teada. Kuna see kõik vajab omaMeiletuleks
öeldakse küll, et võrgutasud lähevad
2
Kas öist alkoholimüüki kides.
Tallinnas
meenutada
pidevalt
lõunaid
pole”,
Tasutanukke
ühistranspordi
selles,
 24.04 kell
16–20„tasuta
Green screen
animatsioon!
Õpime
animeerima idee seisneb
3.-9. maiaga
2004
Savisaar
21 prognoositakse
688
korda uusi
investeeringuid,
gaasi
investeeringuteks elektriliinidesse,
milliste Edgar
Rahvas ei peaks selle poliitilise
otsusega nõuspiirata?
hiljemõiguse
rohelisesaavad ainult Tallinon rohelisel
kohatu.taustal.
Raha Rohelisel
võetaksetaustal
sealt,animeerimine
kust ka võimaldab
et tasuta sõidu
hinna võrdsustumist Soome hinnatasemega. Nii
summadega tegemist on ja kuhu täpselt, meile
tuma. Rahvakogul hoiduti küll inimeste elutausta
ja liikuva pildi panna ükskõik millisele
teisele liikuvale
Kus peaks
Teieteemad
arvates paiknema
Vaba24.-30.
jaanuar on et tõeline hinnatõus on meid veel ees ootamas!
praegu
– eemaldada
linna eelarvest.
nas registreeritud
isikud. Nagu küsitluse
ei avaldata. Eks
sellepärast,
et võrgutasudest
listest muredest3rääkimast
ja suunati
Tõnis Palts
5 091
kaadrile. Nii on võimalik luua vahvaid ja loomingulisi animafilme.
duse
ausammas?
2005
käigus selgus, elab pealinnas päris
palju
Miks on EEst ja Eleringist kujundatud
tehtud kasumi teenimise allikas. Elering teenis
osavalt põhiliselt riigikokku pääsemise küsi 29.04 kell 18 Improvisatsiooniteatri improkraatia
õpituba.
Oodatud
neid, kes
ei ole
Tallinnas registreeritud.
kullaauk, kust põhjatult dividende välja võtta?
rekordilise kasumi. Ettevõtte juhi Taavi
mustele, kuid rahva
onlinn
jõud.peaks
Meenutame,
4 käes
Kas
alustamamullu
noortele
on noored vanuses 14–16 aastat. Õpitoas õpitakse improvisatsiooniteatri
3.-9. oktoober
SelleksPalts
aastaks on planeeritud
Veskimägi
sõnul
said
tulemused
olema
üle
aaset hiljuti
kukutasid bulgaarlased
elektrihinna
Just
selliselt
olid
häälestunud
enamik
Nemad
ning
ülejäänud
Eesti
elanikud
õiTõnis
4 901koguni 73,48 milperedele suunatud munitsipaalkorterite
lustlikku olemust. Noored saavad juhendaja käe all teha etüüde, mis põhinevad
2005 ongi, milline on jonit eurot. Ja samas, mitmeid sadu miljoneid
tate
parimad.
Põhiline
küsimus
tõusu
pärast
koguni
valitsuse!
Tundub,
et
ka
küsitluses
osalenud
inimesi.
Kui
imelik
see
gust
tasuta
transpordile
ei
saa.
improvisatsioonil. Õpitoa juhendajad on meetodit õppinud Chicagos.
ehitust?
kavatseb riik anda eelarvest Eesti Energiale vastu
selle kasumi hind kodutarbijale ja kui suur osa
eesti inimeste karikas hakkab täis saama.
ka poleks,
väga aktiivselt
hääletasid
tasutakohtade
Miks?
Põhjus
on lihtne: tasuta ühistransKõigil osajalejatel
on vajalik
eelregistreerida,
arv on
piiratud.
5 tõusu
Kas pidurdamine
Tallinna kesklinnas
tuleksläheb
sõidukite
omakapitali
laiendamiseks?
sellest
Eesti varustuskindluse
Energiahindade
ei ole
Registreerimiseks
oma sooviavaldus
e-postiga
jarve@taninfo.ee
ühistranspordi
pooltsaada
pensionärid,
kes saavad
portaadressile
Tallinnas
ei saa olla tasuta kõigile Eesti
3.-9. maiparandami2010
Edgar
Savisaar
7 709
piirkiirus
alandada
50-ltseks?
km/h
40-le
km/h
Majandusminister
suutis Riigikogus võrIgal
juhul
ei
saa
seda
olla
palju,
sest
iga
ega
saa
olema
selle
valitsuse
eesmärk.
Vastupidi,
Hispaania
keele
tunnid
algajatele!
niigi tasuta
sõita.
Oma
otsust
põhjendasid elanikele. Kõik sõltub sellest, kes teenuse eest
gutasude
kalli
hinna
taas
kord kokku viia Talkeskmisegi
tormiga
näeme,
kuivõrd
haavatavad
lükatakse
aina
hoogu
takka,
et
suuremate
tartoimuvad
igaleiesmaspäeval.
6
Kas toetate tasuta ühistranspordinadTunnid
nii: „Kuigi
meile
ole seda enam vaja, maksab – omavalitsus või riik. Kui Tallinn
19.-25.miks
märts
linna
tänavaaukudega.
Nemad
on
meil
ühendusvõrgud.
Pealegi,
ülisuured
bimismaksudega eelarve
auke
lappida.
Kõrge
Vanuserühmale 12–17 aastat kell 15.30–16.30
Edgar Savisaar
68 059justkui hoolivad
teenusele üleminekut alates 2013. aasmuretseme oma laste ja lastelaste eest”.
maksab enda eelarvest, siis on loogiline,
et
2012
elektriliinidest, aga Tallinn ei tule aukudega
investeeringud tehakse just
elektrituru avaneelektri hind on ju valitsusparteide poliitiline otVanuserühmale 18–25 aastat kell 17.30–18.30
tast Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel?
Kui
küsida,
kes võidab
tasutainglise
ühistransteenust võivad kasutada ainult pealinlased,
Tundides
osalemiseks
on vajalik
keele oskus.
toime. Vahe on vaid selles, et kui elektriliinimise aastal, mil elektri hinnatõus on niigi suur?
sus. Kõigepealt tõstetakse elektriaktsiisi euroopa
pordist,
on
vastus
selge:
eelkõige
on
see
kes
maksavad
linnale
makse.
Teisisõnu,
kui
Tunde viib läbi Hispaania vabatahtlik Paloma Perez Sanchez.
desse pannakse tohutuid summasid nii EurooPalju on räägitud Estlink 2 investeeringuvamiinimumnõudest ligi viis korda kõrgemaks ja
TUNNID ON TASUTA!
soovid sõita Tallinnassiistasuta,
pa kui riigi ja maksumaksja raha, siis pealinnajadusest, et ühenduse valmimisel saabub meie
pannakse sellele veel otsa käibemaks – eks nii
Kursusel osalemiseks registreeru aadressil jarve@taninfo.ee
registreeri end linna elanikuks.
le eraldati eelarvest raha vaid kolme kilomeetri
õuele tõeline õnn ja elektriturumajandus. Tasub
need kõrged hinnad kujunevadki. Võrgutasud,
 Photoshopi kursused algajatele.
lappimiseks.
meeles pidada, et olemasolev Estlink 1 ja plaelektriaktsiis, käibemaks ja taastuvenergia tasu
Kui ei soovi end registreerida
1. aprillist
pikendati
suunas. Autobussijaamast
Kadaka Muusik Emil Rutiku kogub kodanikualKursuse käigus õpitakse, milliseid tööriistu Photoshop sisaldabjajamakse
kuidas neid
neeritud välisühendus
Estlink 2 on ühenduste
moodustavad
ju 2/3alates
elektri hinnast,
elekter ise
maksta – osta
pilet.
kasutada, soovitatakse erinevaid Short key käsklusi. Õpime, kuidas kasutada
autobussiliini nr 23 autobussuunas ning
sõitjate
gatuse korras allkirju elektri hinnatõusu vastu.
omanike äriprojekt
nende teenindamiseks
olemasolu isevaid kolmandiku.
Valikuvõimalus on loogika
ja
reklaam: sinumedia@gmail.com
väljaandja:
Kristiineoma
Linnaosa
Valitsuskvaliteetsemaks
Photoshopi
fotode
muutmisel, samuti käsitleme, kuidas
sijaama peatuseni ja kadaka
tehtitootjate
Kaubamaja
tänava Rävala
Tallinnas Tammsaare pargis peetakse 22. aprilenesest
ei
taga
vahelise
konkurentsi
teseaduse
raames.
www.tallinn.ee/est/g1075
aadress:
Tulika
33b,
10615
Tallinn
kasutada Photoshopi kaartide, plakatite, kutsete jne valmistamisel.
suunal
tehti
liinile
peatus
kaupuiestee
poolsesse
otsa
täiendav
li õhtul kell 20 rahvakoosolek ja siis minnakse
ket
ning
automaatselt
hinnamuutusi
koduturul.
Salastatud
võrgutasud
eesti
moodi
kirjastaja:
Telehansa
OÜ
Järgmine leht ilmub
18. mail.
Registreeritud Tallinna elanike
Koolitus
on mõeldud
vanuserühmale
13–26
ning toimub kahes grupis:
bamaja.
Kaubamaja
peatus.
tõrvikutega rongkäigule! Aitame mälu kaotanud
Ühendused
on
olulised
eelkõige
Eesti
Energiale
Täna
näeme
oma
silmaga,
kuidas
aastataguste
toimetaja
Ljubov
Semjonova
Kristiine igal
Leht veebis:
Ingliskeelne eestikeelse tõlkega
kolmapäeval kell 17–18 arv suurendab linnaeelarve tuluSõiduplaan
http://valitsusele üheskoos meelde tuletada, et enne
e-post:
kristiineleht@tallinnlv.ee
ja neid kasutatakse
ülejääva internetis
energia müügiks
hindadega võrreldes andis eluasemekulude tõus
http://www.tallinn.ee/est/kristiine/Kristiine-Leht;
Ingliskeelne
tund igal neljapäeval
kell 18–19
baasi, seega ka vahendeid,
mis
Telefon:
645 7117ON TASUTA!
Kaubamaja
peatusest
soiduplaan.tallinn.ee/#tallinnavalimisi lubati valjuhäälselt elektri, kütte ja vee
energiadefitsiidis
vaevlevasse Soome Vabariipea poole, sellest koguni
kaks kolmandikku
tule- sõidab
http://kristiineleht.blogspot.com.
KURSUS
eraldatakse
tasuta
ühistransporki. Seega, Eesti
nes elektri hinna 30%
konbusshüppest.
nr 23Elekter
edasiveab
autobussijaama
linn.Energia jääb kauaks dikteerima hinda alandada kuni poole võrra.
Kursusel osalemiseks registreeru aadressil jarve@taninfo.ee
di toetamiseks.
Aeg vaikida on otsa saanud.
elektrihinda meie kodudes.
kurentsitult juba mitmendat kuud hinnatõusu.
Mida tasuta ühistransport meile annab?

Tasuta lõunast...

ELEKTRIHIND LAKKE – VALITSUSE POLIITILINE OTSUS

Ainult tallinlastele

Olgu midagigi tasuta

autoBussiLiiniLe nr 23 Lisati kauBamaJa peatus
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19. aprill 2013

autoomanikud,KUHU
hoidke
oma varaL siLm peaL!
MINNA
Kristiine
linnaosas
toimub
enneLugupeetud
Kristiine linnaosa
elanikud!
Tallinnas toimub“HOIA
hulk tasuta
ja soodsate
hindadega näitusi,
tuskampaania
OMA
VARA!”,
ning filmiseansse, mida tasub kaema minna.
miskontserte
on
suunatud
autoomanikele
ja
Kutsun Teid kõiki osalema ja mõnusalt aega veetma!
mille eesmärgiks on seatud elanik-Andrei Novikov
Kristiine linnaosa vanem
konna valvsuse ja tähelepanelikkuse
tõstmine oma vara kaitsmisel.

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI KINOKAVA
Koorti 22, Lasnamäe, tel 632 1062 / 5302 3534
Tavapilet 2.50 €; lapsed kuni 12 aastased 1.60 €;
pensionärid 0.60 €; perepilet (2 täiskasvanut ja 2 alla 12
aastast) 6 €; grupipilet alates 10 inimest grupis 1.60 €.

P

taLLinnas tasUta

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5A, Viimsi

selles rubriigis avaldame infot sisukatest vaba aja veetmise
tallinnas toimub hulk tasuta üritusi,
Konsultatsioonivõimalused võimalustest.
Haiglaravivõimalused
mida
tasub
kaema
minna. kutsun teid
polikliinikus:		 näitusi ja kontserte,
(valve
tel 605
9605,
605 9010)
kõiki
üritustel
osalema
ja
mõnusalt
aega
veetma!
Registratuur Viimsis, tel 605 9600,
Günekoloogia*
andrei novikov
605 9601, 605 9023		
Plastikakirurgia
kristiine
linnaosa
vanem
Günekoloogia- sünnitusabi
Sisehaigused*
Lastehaigused		

Rehabilitatsiooniteenus***

22. aprill kell 17 „Gambiit” (USA, 2013) komöödia, kriminull
Nina-kõrva-kurguhaigused
Taastusravi- järelravi*
PETERBURI KOHTUMISED TALLINNAS
21. aprillil kell (vesi-,
12.00-12.30,
tallinna
piiskoplik
toom/ inglise keeles, eesti ja vene k. subtiitrid
Üldkirurgia-proktoloogia		
elektri-, liikumis-,
mudaja 			
24. aprill kell 20 Peterburi kunstimeistrite galakontsert,
24. aprill kell 14 „Džungel” (RUS, 2012) komöödia, seiklus /
kogudus,
toom-kooli
6
Uroloogia			
parafiinravi, füsio-ja tegevusteraapia, 			
Kampaaniat
korraldas
Kristiine
LinNokia Kontserdimaja,
Estonia
pst. 9
vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid
Orelipooltund, esineja
Enepsühholoog,
Salumäe. ravimassaž,
Lasteortopeedia		
logopeed,
Tallinna
Kammerorkestrit
naosa
Valitsus
koostöösjuhatab
PõhjaPeterburi
prefek-viiulivirtuoos, 6. mai kell 17 „Möbius” (Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg,
Neuroloogia*		
paikne külmaravi
Venemaa
rahvakunstnik
Sergei
Stadler.
Soleerivad
Sergei
2013) triller / vene k. dubleeritud, eesti k. subtriitrid
tuuriga. See viiakse läbi juba kolmandat
Kardioloogia*		
Päevakirurgia:
21. aprillil kell 15.00,
nõmme kultuurikeskus, turu plats 2
Stadler ja Maria teatri sopran Anastasia Kalagina.
6. mai kell 19 „Populaarne tüdruk” (Prantsusmaa, 2012)
korda.
Seekord
keskendub
kampaania
Üldarst				
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Kontsert
Kevadekuulutaja
2012. Esinevad Nõmme koolide,
Piletid hinnaga 3 ja 5 € müügil Ticketpro müügipunktides
komöödia / vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid
Psühhiaatria				
Ortopeedia
varguste
ennetamisele
autodest,
kuhu
ning aadressil
www.ticketpro.ee,
Statoilis,
Selverites ja
lasteaedade ja stuudiote
noored solistid.
11. mai kell 12 „Populaarne tüdruk” (Prantsusmaa, 2012)
Taastusravi*			
Üldkirurgia
Eesti Posti
kontorites. esemeid.
jäetakse
väärtuslikke
komöödia
/ vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid
Kristiine
Onkoloogia-mammoloogia		
Uroloogia
24. aprilltähelepanu
– 8. mai Fotonäitus
Iisakukõik
katedraali
Linnaosa
15.
mai kell 14 „Olümpos on langenud” (USA, 2013)
Varaste
äratavad
as- kogudest
21.
ja
28.
aprillil
kell 13.00, eesti panga muuseum, estoValitsus
Endokrinoloogia			
Diagnostika:
„Peterburi inglite silme läbi – vaade Iisakust” Tallinna
põnevik,
triller
/
vene
k.
dubleeritud,
eesti
k.
subtiitrid
nia
pst
11
jad, Linnavalitsuse
mis on vähegi
väärtuslik
ja
nähtaval
Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia
Röntgen- ja ultraheliuuringud
teenindusbüroos, Vabaduse väljak 7.
27. mai kell 17.00 „Veri, higi ja pisarad” (USA, 2013)
Ringkäik Eesti Panga
muuseumis.koormus
Eesti Panga
muuseum
kohal.
Sõiduki
küljeklaasi
purustamine
Naha-ja suguhaigused			
(sh mammograafia),
EKG, 			
25. aprill
kell 19
Venemaa teenelise
kunstniku Juri
põnevik, triller / vene k. dubleeritud, eesti k. subtiitrid
ootab
kõiki
huvilisi
laupäeviti
tasuta
ekskursioonidele,
kus
Hambaravi**			
rütmihäirete
ja
vererõhu
holter-uuringud,
		
etendus
„Säravesemete
Sankt- Peterburg”
ningTomoševski
tähelepanu
köitnud
autost Vene Soovitused
autodest
varguste
ennetatreerimistunnistust
ega
muidu
sõiduki
27. mai kell 19.00 „Veri, higi ja pisarad” (USA, 2013)
saab tutvuda muuseumi
uuendatud
väljapanekuga
Eesti raha
Kultuurikeskuses,
Merevaid
pst. 5.
Psühholoogia			
spiromeetria,
varane nahakasvajate
			
k. subtiitrid
haaramine
võtab aega
mõned sekun- miseks: põnevik, triller / vene k. dubleeritud, eestidokumente.
Peterburi teatrilegend viib vaataja epohhiloovate
Logopeed				
ajaloost ja keskpangandusest.
kestus on umbes 1
avastamine e.Ekskursiooni
SIA-skoopia, 			
mai kellkontrolli
14.00 „Möbius”
did.Peterburi
Seetõttupoeetide
tuleksIgor
nähtavalt
kohalt ära
• Autost 29.
lahkudes
alati,(Prantsusmaa,
kas oled Belgia,
• Ära jäta autot lahtiste
akendega, kui
Severjanini, Nikolai Agnivtsevi,
Toitumisspetsialist			
Luksemburg, 2013) triller / vene k. dubleeritud, eesti k.
tund ja 20 minutit. endoskoopilised uuringud, allergoloogilised ja 		
panna
ka siis,
kuiOleg
lähete
autoJevgeni
lukustanud
kõik uksed ja pagasiruumi ning lahkute auto juurest ka mõneks
minutiks.
Josif esemed
Brodski, Jelena
Švartsi,
Grigorjevi,
Reini subtiitrid
Rasedusaegne
jälgiminelaboratoorsed testid jm.
ja Saša
Tšornõi
20. sajandi
alguse Peterburi
juurest
ära
kasluule
või kaudu
mõneks
minutiks,
sulgenud aknad ja katuseluugi.
• Võimaluse korral ämmaemandate
pargi autot alati
vastuvõtud 23. ja 30. aprillil;
Vaktsineerimine
lapsed
ja kell 17.00-19.00,
7., 14., ja –21.
mail
erilisse
atmosfääri
– Vene poeesia hõbedasse ajastusse.
VÄÄRIKAD
KINOHOMMIKUD ARTISES avalikus ning hästi valgustatud
Perekool				
emakakaelavähi
vastu
näiteks
poodi
minnes.
• Kui autol
on signalisatsiooniseade,
kohas
nõmme
Loodusmaja,
Õie
14
Sissepääs tasuta.
igal teisipäeval
kell 11 ja venekeelse
Terviseaudit
Soovituslik oleks sõiduk ööseks ära unustatoimuvad
seda parkides
sisse lülitada.
või kus liigub palju inimesi,
et vältida vaVõimalus tutvuda Nõmme Loodusmajas olevate lemmikloosissejuhatusega igal neljapäeval kell 11.
garaaži,
valvega
parklasse,
hästi
valgus•
Ära
jäta
automakki
ja
isiklikke
hinraste
julget
tegutsemist.
madega.
MUUSEUMISSE TASUTA
*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu
alusel Viimsis
Polikliinilised filiaalid Tallinnas Kaupmehe 4 (tel 660 4072, 646 3539)
Kino Artis asub Solarise keskuse III korrusel, sissepääs
25.kohta
aprill ja
mai (iga kuu viimane
neljapäev) nalisi esemeid
tatud
või30.valvekaamerate
vaatevälnähtavale kohale.
• Ära jäta kindalaekasse
pangakaarte
** teenindatakse
järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis ja Tammsaare tee 47, III korus (tel 664 6444)
Rävalasalongis
puiesteelt.
kell 10–18 Eesti Ajaloomuuseum – Suurgildi hoone,
***teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja
info: www. fertilitas.ee
igaendaga
5. seanss
tasuta. ega muid isiklikke dokumente.
28.alusel
aprillil kell Täiendav
12.00-12.30,
tallinna piiskoplik toomja parkida.
VõimaluseTemplikaardiga
korral võta need
kaasa.
Pikk 17 ja Maarjamäe loss
KINOPILET
SEENIORIDELE
3
€
kogudus, toom-kooli 6
Selleks,
et
vähendada
varguse
ohvriks
•
Kui
asju
ei
ole
võimalik
kaasa
võtta,
Nii
nagu
ei
jäeta
autosse
järelevalveta
26. aprill ja 31. mai (iga kuu viimane reede)
„Väärikad kinohommikud” on mõeldud peaasjalikult
Orelipooltund, esineja Ingrit Vooglaid.
langemise
riski,
saab iga autoomanik
paiguta
need
oma
last või lemmiklooma, ärge jätke
kell 10–17
A. H. Tammsaare
kortermuuseum,ise
Koidula
12a
veidipagasiruumi.
väärikamas eas filmihuvilistele, kellel
on tahtmist
kell
10–16
palju
ära
teha.Peeter I majamuuseum, Mäekalda 2 • Ära jätanäha
autosse
mootorsõiduki
regisautosse
ka
väärtuslikke
esemeid!
suurel ekraanil viimase aja Euroopa ja maailmakino
28. aprillil kell 17.00, nõmme kultuurikeskus, turu plats 2
kell 10.30–17 Linnamuuseum, Vene 17
parimaid pärleid. Ekraanil on filmid väärtfilmikino
Kontsert: Naiskoor Nõmme – 55. Kaastegev Nõmme Pillikell 10.30–17 Fotomuuseum, Raekoja 4/6
tavarepertuaarist ning igale seansile eelneb kohtumine
kell 10.30–17 Lastemuuseum, Kotzebue 16
koor.
mõne huvitava külalisega, kes teeb filmile temaatilise
autosissejuhatuse.
tagaistmele
jäänud
Katkine
küljeklaas vahetatakse If Kindkell 10.30–17 Kiek in
de Kök, Komandandi teepoest
2
Artise
kino onpoekott
popcornivaba
ja meeldiv
If KIndlustuse
Kommentaar
on juba piisav
põhjus
vargale
klaasi
lustuse
kasko
kliendile omavastutuseta
keskkond hea filmi nautimiseks.
5. mail kell 12.00-12.30, tallinna piiskoplik toomORELIPOOLTUNNID
23. aprill
kell 11
„Renoir”,
draama.
Prantsusmaa,
2012.
lähima
koostööpartneri juures. KoosKui
tihti mõtleme võimalusele, et võime purustamiseks
ning
selle
kotiga
jooksu
kogudus,
toom-kooli 6
20. aprill kell 12 orelipooltund, Tallinna Piiskoplik
Seansi
juhatab on
kunstiajaloolane
Eesti Koostöö
Kogu
tööpartnerite
nimekirja leiab aadressilt
pikanäpumeeste
ohvriks langeda?
panemiseks.
Aknaid
purustatudja ka
Orelipooltund,
esineja Kadri Ploompuu.
Toomkogudus, Toom-Kooli 6
nõukogu liige Marika Valk. Film linastub prantsuse keeles,
Mitte
eriti
tihti.
Oleme küll võib-olla ku- näiteks sigaretipaki
või subtiitritega.
vihmavarju www.if.ee või helistades KindlustusteleEsineb
Olga
Gams.
eesti- ja venekeelsete
12. mai kell 12.00-12.30, tallinna piiskoplik toom27. aprill
kelltuttavad
12 orelipooltund,
Tallinna
Piiskoplik
ulnud,
kuidas
on seetõttu
kahju
kättesaamiseks.
1211.
25. aprill kell 11 „ARGO”, draama, põnevik.fonile
USA, 2013.
Toomkogudus,
Toom-Kooli
kogudus, toom-kooli 6
eelnebmitte
venekeelne
linastub
saanud,
kuid meist
on see 6sündmus ikka
Kuidas Filmile
varastele
huvisissejuhatus.
pakku- FilmKui
asjad varastatakse kindalaekast või
Esineb Piret Aidulo.
inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega.
Orelipooltund, esineja Ene Salumäe.
kuidagi
kaugel. Me ilmselt ei peagi sel- da?
pagasiruumist ja kodune vara oli kind4. mai kell 12 orelipooltund, Tallinna Piiskoplik
25. aprill kell 11 „Daam koeraga”, draama. NSVL, 1959. Filmi
lele Toomkogudus,
võimalusele kogu
aeg
mõtlema,
kuid
Autot
parkides
tuleb
salong
kriitilise
lustatud
If
Kindlustuse
Klassikpaketi
või
Toom-Kooli 6
juhatab vene keeles sisse Eduard Toman. Film linastub
19. mail kell 12.00-12.30, tallinna piiskoplik toomEsineb Kristiina
arvestama
sellegaHoidre.
peab, sest see aitab meil pilguga üle
vaadata,
et midagi subtiitritega.
kuskile Superpaketiga, siis hüvitatakse ka vainglise
keeles, eestikeelsete
kogudus,
toom-kooli 6
11.
mai
kell
12
orelipooltund,
Tallinna
Piiskoplik
aprill kell
11 „ARGO”,
põnevik.rastatud
USA, 2013.esemete maksumus. OmavastuVEO- ja KOLIMISTEENUS
vähendada võimalust kuriteo ohvriks nähtavale 30.
ei jääks.
Kotid
ningdraama,
suuremad
Orelipooltund, esineja Kristiina Hoidre.
Toomkogudus, Toom-Kooli 6
Filmi
juhatab
sisse
ERR
saatejuht
ja
välispoliitkaekspert
langeda.
asjad
tuleks
panna
pakiruumi
ning
väiktuse
osa
jääb
siiski
kliendi
enda
kanda.
Esineb Kadri Ploompuu.
Aarne Rannamäe. Film linastub inglise keeles, eesti- ja
Kui autole on tekitatud selliseid vigasMis
pikanäpumehi?
kindalaekasse.
18. huvitab
mai kell 12
orelipooltund, Tallinna Piiskoplik semad vidinad
26. mail kell 12.00-12.30, tallinna piiskoplik toomvenekeelsete
subtiitritega.Ka teisalToomkogudus,
Toom-Kooli
6
tusi,
sellega enam sõita ei ole võimalik,
Auto
küljeklaasi
purustamiseks
ei datavad navigatsiooniseadmed
tuleks
3. mai kell 11 dokumentaalfilm „Viru. Vabaduse et
saatkond”.
kogudus, toom-kooli 6
Esineb
Salminen.
Eesti, võtta.
2013. Režissöörid: Margit Kilumets,siis
Andres
Lepasaar.
tuleks
kutsuda autoabi, Ifi kaskoolegi
vägaSakari
suurt
põhjust vaja, see ei pea peita või kaasa
Orelipooltund, esineja Liina Rahuoja.
Seansi külaline
on filmikäituda?
autor Margit Kilumets.
kindlustuse
kliendile on autoabi tasuta
olema
sülearvuti
või
pakendis
teler,
Kuidas
vargust
avastades
HUVIKESKUS KULLO KONTSERDID
Film linastub eesti ja soome keeles, venekeelsete
euroopa orkestrite Festival
tihtipeale
need ka Kullo
üsnamudilaskoori
tähtsu- Ellerhein
Kadumasubtiitritega.
läinud asjadest
tuleks
kohe- ning selle tellimiseks tuleb helistada
28. aprill võivad
kell 16 Huvikeskus
Filmi pikkus
57 minutit.
Esmakordselt toimub Eestis Euroopa Orkestrite Festival, mis
kontsert
„Papa Carlo
muusikaline
jutustus” (kontsert
Kindlustustelefonile
1211.
setuna
tunduvad
asjad
olla. Eelmisest
selt teavitada
politseid
lühinumbril
110.
7. mai kell 11 „Just nagu armunud”, draama. Prantsusmaa,
helilooja Olav Ehala loomingust) . Tallinna Mustpeade
toob Tallinnasse esinema pea 700 muusikut 26-st orkestrist üle
2012. Režissöör Abbas Kiarostami. Film linastub jaapani
Majas, Pikk 26. Pilet 10/6/3 €
Euroopa. Esinema tulevad kõrgetasemelised noorte ja täiskaskeeles, eestikeelsete subtiitritega.
Oleme esindatud messil
Interjöör
28. aprill kell 16 Huvikeskus Kullo tantsuansambli Sõleke
14. mai kell 11 „Hannah Arendt”, draama. Saksamaa/
vanute
sümfooniaorkestrid. Osalejaid on 13-st riigist (Horvaakontsert-etendus „Tantsu tee” Salme Kultuurikeskuses,
ja Kinnisvara 26-28 apr tia,
Merko
uue
Prantsusmaa/Luksemburg, 2012. Režissöör Margarethe
Saksamaa,
Šveits, Holland, Soome, Norra, Bulgaaria, Tšehhi,
Salme 12. Pilet 6 €
arenduse näidiskorteris.
 Garderoobid
Von Trotta. Sissejuhatuse teeb ajakirjanik Tõnu Karjatse.
Läti, Iirimaa,Liuguksed
Liechtenstein,
Belgia, Eesti).  Garderoobi toad
25. aprill kell 17 Huvikeskus Kullo trummiringi õpilaste
Film linastub saksa ja inglise keeles, eesti- ja venekeelsete
Toimub 9 kontserti, mis on kõigile tasuta.
kontsert, õpetaja Arne Haasma. Tasuta.
subtiitritega.
Tallinna
linn ja Tallinna Ettevõtlu- midagi – nimelt
sooviti leida just eri4. mai kell 11 Huvikeskus Kullo mõttemängude ringi
21. mai kell 11 „Thérèse Desqueyroux”, draama.
samet
korraldasid
juba neljandat
koralaseid töid,
olgu selleks
keevitaja
lahtised
võistlused rendžusja gomokus
„Kawamura
27. aprillil kell 19.00, estonia kontserdisaal, estonia pst. 4
Prantsusmaa,
2012. siis
Režissöör
Claude Miller. Film linastub
Tasuta.
da karikas”.
tööturu
ja ettevõtluse kontakt- või automehhaanik.“
Sarapuu
on subtiitritega.
Avakontsert, esineja Üle-Eestiline Noorte Sümfooniaorkester.
prantsuse keeles, eesti- jasõnul
venekeelsete
12. mai
kell 17 Huvikeskus
tütarlastekoori
RohkemTöömessi
infot:
messi
„Tallinn
töötabKullo
2012.“
Terve Ellerhein
kindlasti plaanis
ka edaspidi
Klassika.
emadepäeva kontsert Lauluväljaku klaassaalis, Narva mnt 95. www.kuhuminna.ee;
päeva
kestnud üritusel osales üle korraldada, kuid rohkem läbimõeldult.
17. mai Huvikeskus Kullo tantsuansambli „Sõleke”
Liuglev Uks salongid:
www.kultuuri.net;
28. aprillilPärnu
kellmnt
19.30,
mustpeade maja,
26
3000
inimese,
mis Kultuurikeskuses,
näitab jätkuvalt
„Tagasiside
põhjal otsustasime koos
110, Tallinn
Sõprusepikk
pst 145,
Tallinn
kevadkontsert Salme
Salme 12.
Pilet 6 € www.lindakivi.ee;
(sissepääs Tondi
tn. poolt) IMCO Irish
(Sõpruse
Ärimaja)EOV projektOrkestrite kontsert,
esinejad:
Midland,
19. mai
kell 14 Huvikeskus
kooristuudio „Raduga”
seda,
et töötutele
tulebKullo
tähelepanu
Tallinna www.kino.ee;
Ettevõtlusametiga, et me
Tel: 6465101
6726610
orkestri puhkpillikvintett
(Šveits), Kose Tel:
Muusikakooli
Keelpillikevadkontsert Estonia kontserdisaalis, Estonia pst
4.
www.piletita.ee;
pöörata.
kaasame
järgmisel
aastal rohkem erawww.liuglevuks.ee
Pilet 6/8 €
orkester
(Eesti),
Domstadi
Noorteorkester
(Holland).
Klassika.
www.allika.ee
ettevõtteid, kes otsivad spetsialiste ning

SÕBRALIK JA PROFESSIONAALNE
KINNISVARATEENUS!

TASUTA KONSULTATSIOON!

AVE
KLASER

5557 0055

töömess aitaB hättasattunuid

Abilinnapea Arvo Sarapuu, kes ka loomulikult ei kao ära ka sotsiaalsed
ise
töömessil
käis ja nii
tööpakkujate
töökohad.“
TÄHELEPANU! Mustamäe Sotsiaalkeskus võtab
Fassaadide
soojustamine,
krohvimine,
värvimine.
kui
ka
töötutega
suhtles,
ütles,
et
kõige
Seekordsel
messil pakutikelle
töökohti
tööle hooldustöötaja,
tööülesanneteks on
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.
koduteenuste
osutamine Mustamäe
enam
otsivad tööd just
valdkondadest,
alates linnaosa
www.fassaadimeister.ee
Telerinevate
5196 9314alade väga erinevatest
haldusterritooriumil
elavatele
eakatele ja puuetega
turvatöötajatest,
müüjaspetsialistid. „Minu poole pöördusid bussijuhtidest,
Üürin omanikult korteri. Tel 508 9052
inimestele. Nõudmised töötajale: erialane
mitmed inimesed, kes lahkusid nukralt test, lehekandjatest
kuni õhusõidukite
Abilinnapea
haridus või vähemalt
keskharidus koos
varasema Arvo Sarapuu suhtleb
Oksapurustaja
rent 20.-€,
515 4962
töömessilt
ja kurtsid,
et neile
ei leidunud teenindajateni
välja.
töömessil
töökogemusega, eesti keele valdamine kõnes ja osalejaga.
Toon koju toitu ja teen ka muid koduabitöid
sees ja väljas. Tel 5343 9483 Andri

kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil. Pakume
põhikohaga stabiilset tööd, toetavat töökollektiivi,
erialast täiendkoolitust. Kandideerimiseks palume
saata CV aadressil hooldusjuht@hot.ee või helistada
telefonil 7110 516; 5342 1205; 5306 7280.

Saetööd, hekilõikus, võsalõikus, muru niitmine. JüriööJooks Järve metsas
noortekeskuste
Tel 5554 7291

24. aprillil kell 19.00 – 21.00 toimub võistlejatel üles näidata taibukust nii Järve või Kesklinna noortekeskusesse.
Meietublid
tublidorienteerumises
ilutegijad soovivad
Teid
veelgi
kaunimaks
muuta.
Meie
ilutegijad
soovivad
Teid
veelgi
kaunimaks
muuta.
Noortekeskusest
liigutakse üheskoos
Järve metsas jüriööjooks. Tegemist
on
kui ka
põnevates
osaSõpruse
ilusalongipere
pakub
järgnevaid
teenuseid:
Sõpruse
pakub
järgnevaid
teenuseid:
seiklusliku maastikumänguga,
misilusalongipere
vusülesannetes.
Kaasahaarav
seiklus
ja Järve metsa, et maha pidada üks suure• meestemeesteja naistejuuksur
leiab aset Kristiine, Kesklinna ja •Järve
meeldivalt
aktiivne ajaveetmine on garan- pärane võistlus! Pärast ürituse lõppu on
ja
naistejuuksur
maniküür,
võimalik koos noorsootöötajaga tulla
noortekeskuste ühistegevusena. •• maniküür,
teeritud!pediküür,
pediküür,geellakkimine
geellakkimine
• püsiripsmete
Osalemapaigaldus
oodatakse noori vanuses 10– noortekeskuse juurde tagasi.
• püsiripsmete paigaldus
Lisainfo:
See on meeleolukas üritus, •kuskulmude
19 eluaastat
ning võistlus
toimub ripsemete
3–4korrigeerimine
ja kulmudevärvimine
kulmude
korrigeerimine
ja kulmuderipsemete
värvimine
liikmelistes
meeskondades.
Parimatele
www.taninfo.ee/kristiine
tavapärane ja kõigile teada-tuntud••verdepilatsioon
•
depilatsioon
on välja
pandudSõpruse
ka auhinnad!
sioon jüriööjooksust on keeratud
pea-Sõpruse
Asume
Ärimajas
pst 145Osalemi1. korrus kristiine@taninfo.ee
Asume
Sõpruse
Ärimajas
Sõpruse
pst
145
1. korrus tel: 656 6802 või 55 567 783
seks
tulla
24.
aprillil
kell
18.00
Kristiine,
peale ning lisaks kiiretele jalgadele
tuleb
Helista meile ja broneeri aeg. Tel:6030048; www.sopruse.ee

Helista meile ja broneeri aeg. Tel:6030048; www.sopruse.ee

Liuguksed
ja riidekapid.
29. aprillil kell 15.00, kaarli kirik,
toompuiestee
4
Abi kapiosavõtjad.
või garderoobi
Töötubade kontsert, esinejad: festivalist

projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151; www.nagusul.ee

29. aprillil kell 19.30, mustpeade maja, pikk 26
Orkestrite kontsert, esinejad: Noorte
Sümfooniaorkester/
Kogenud
puuhooldajad
Kammerorkester Altensteig (Saksamaa),
Tromso
Byorkester
teostavad
ohtlike puude
raiet ja
(Norra), Dellbrücki Sümfoonikud (Saksamaa).
Klassika. Puude
puude hoolduslõikust.

tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon
on tasuta.
29. aprillil kell 19.30, kaarli kirik,
toompuiestee
4
HINNAD.
Orkestrite kontsert, esinejad: EOVSOODSAD
projektorkester
(Šveits),
Tel 5626 3857, info@arbormen.ee,
Drammeni Sümfooniaorkester (Norra),
Berni
Ülikooli
Vilistlaste
www.arbormen.ee

Sümfooniaorkester (Šveits).

waldorfgümnaasiumi
Tallinnas
30. aprillilSeoses
kell 10.30,
mustpeadeavamisega
maja, pikk
26 2013
sügisest
korraldab
Tallinnafestivalist
Vaba Waldorfkool
4. mail 2013
Töötubade
kontsert,
esinejad:
osavõtjad.

konverentsi „Waldorfgümnaasium Tallinnas – mida tähendab
keskharidus
waldorfkoolis”.
Konverentsil
30. aprillil kell 18.00,
vabaduse
väljaksaab kuulata loenguid
lähenemisest,
töötubades
kogeda
Volbriööwaldorf-pedagoogilisest
galakontsert, festivali
lõppkontsert.
Esinejad:
Eesti
õppimist
waldorfkoolis
ja mõttekojas
arutledaosavõtjad,
teemal
muusika töötoast
osavõtjad,
jazzmuusika
töötoast
7
„Mida tähendab
vabadus hariduses?” Lähem info kodulehel
orkestrit, festivali
osalejad.
tallinn.waldorf.ee/konverents.
Konverentsi
korraldamist
regionaalministri valitsemisala
Rohkem
infot üritustest
leiad:rahastab
http://kuhuminna.tallinn.ee.
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

