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Põhja-Tallinna valitsus kutsub linnaosa elanikke
arutelule "Mõtleme koos!"

Kuidas muuta meie linnaosa kaunimaks? Kuidas lahendada probleemid
turvalisusega? Kuidas luua linnaossa rohkem töökohti? Nende ja paljude
teiste küsimuste üle on võimalus mõtteid vahetada Põhja-Tallinna
vanema Sirje Potisepa ning mitmete teiste oma ala spetsialistidega
esmaspäeval, 20. juunil kell 18.
Kogunemine toimub Stroomi rannahoone ees oleval platsil. Juuakse
teed ja tehakse plaane.

Neljapäeval, 23. juunil 2005 kell 19.30

JAANIÕHTU
STROOMI RANNAS
Tantsumuusika eest hoolitsevad
ansambel KARAVAN & Karl Madis
ja
DJ Einar Kapp
Jaanituli süüdatakse kell 20.45
Jaanipidu lõppeb kell 24.00

Lastelaager Haukal
Tallinna pressiteenistus
Sellel suvel toimub järjekordne
mitme vahetusega noortelaager
Aegna saarel, mille eesmärgiks on
linnanoortesse läbi vaba aja sisuka
veetmise ning meeskonnatöö positiivseid väärtusi sisendada.
Laager toimub juba mitmendat
aastat ja on mõeldud eelkõige probleemsetele või riskigrupis olevatele
noortele, kelle mõttelaadi ja ellusuhtumise muutmiseks pole veel lõplikult
hilja.
Linn toetab ettevõtmist 530 tuhande krooniga.
“Turvalisuse tõstmine on iga linnaosavalitsuse tõsine eesmärk ja probleeme lahendada on mõistlik just tekkimise tasandilt,” kommenteeris Hauka laagri eesmärki linnakantselei korrakaitsenõunik Urmas Ait.

Hauka laagri korraldusega tegelevad Mustamäe korrakaitsekeskuse
noorsootöötaja Harri Henn ja kaitseliidu vanematekogu liige Tiit Kivikas.
Osalema oodatakse 8 - 15aastaseid poisse ja tüdrukuid, kelle jaoks
korraldatakse laagreid vaheldumisi. Laager toimub üheksas vahetuses
terve suve vältel. Juunis on kolm vahetust: 6., 13. ja 27. juunil. Juulis on
laagrivahetuste algused 4. 11. ja 18.
juulil ja augustis tullakse kokku kolmel korral: 1., 8. ja 15 augustil. Kõikide laagrivahetuste pikkused on viis
päeva ja osalejale ei maksa see midagi!
Kõigil soovijatel palutakse registreerimiseks ja lisainfo saamiseks helistada telefonidel: 6 543 061, 6 702702
või 50 58 729.
Ürituse toimumisele aitavad kaasa
lisaks Tallinna linnale ka kaitsejõud ja
AS Flora.

Paljassaare puhkeala arengukava
Linnavalitsus moodustas Keskkonnaameti juhtimisel ajutise komisjoni poolsaare loodust säästva arengukava väljatöötamiseks. Paljassaare poolsaare arengukava peaks valmis
saama 15. augustiks ning seejärel kohe ka linnavalitsuse istungile jõudma.

Suurimaks probleemiks on ala
järjekindel kasutamine ebaseadusliku
prügiladustuskohana. Alal on korraldatud mitmeid koristustalguid, kuid
mõne aja pärast on olukord taas endine.
PTS

Suurel laval kosutas kõrvu ja pakkus silmailu ansambel B-Jeans

Rannahooaja avaüritus Stroomi rannas
Kaido Tiits
Pilvise taeva ja jaheda ilma kiuste
avas Põhja- Tallinna valitsus 4. juuni keskpäeval puhkpillihelide saatel Stroomi rannas algava rannahooaja. Rahvast jagus kogu rannaalale.
Suurel laval käisid riburada esinemas linnaosa noortekollektiivid Kurekell, Lee ja Vikerkaar Salme kultuurikeskusest, Ariran, Uus Põlvkond ja
Kabardiini tantsurühm
Rahvusühenduste majast Lüüra ning Loovtantsurühm, tantsurühmad Extempt ja Menos Kopli noortemajast.
Samal ajal näitasid oma osavust
eemal platsil tsirkusestuudio FOLIE
ja tantsurühm Modus. Populaarne oli
võimalus osaleda Kroosu karaokes.
Toimusid mängud ja jooksuvõistlused lastele: tillujooks, 3- 6aastased,
Minijooks, 7- 8aastased, kotisjooks - kõigile.

Tantsutrupi Modus
esinemine.

Rannapargi laial mururibal rivistusid üles TAEKWONDO võitlejad,
kelle esinemine oli vaatemängulisem
ja tantsulisem kui tavaliselt. Igat värvi võitlejad näitaisd lisaks käte- ja jalalöögiosavusele head rütmitaju ning
tegid tantsusamme. Vaatemängust ei
puudunud ka kohustuslik osa, käega
ja õhust jalaga puitplaatide purukslöömine .
Mururiba kõrval seisid politseinikud laua taga, kuhu olid kumminuiad, relvad ja kaitsevahendid laiali
laotatud ning jagasid selgitusi. Lastes
tekitas huvi eksperdikohver, kus olid
vahendid näpujälgede kindlakstegemiseks. Üks juntsu palus oma emal
selle endale osta. Lapsevanem pidi seletama, et see on politseionude töövahend, mida ei saa osta.
Korvpalliväljakul pidasid parajasti
korvpallilahingut kakskümmend kaheksa võistkonda.
Suurel laval astus rahva ette Heino Seljamaa koos ansambliga Nukker
Kukeke.

Täiskasvanud kogunesid suure lava juurde ansamblit kuulama. Lapsed
hullasid batuutidel ja veidi suuremad
proovisid julgust ning osavust kiikingul.
Vahepeal jooksis noor hirmunud põder rahva seast läbi ja suundus
merre ning ujus Rocca al Mare poole.
Vetelpäästjad suundusid talle paadiga
järele, et kui loom ei jaksa teise randa
ujuda, saaks nad teda aidata.
Pärast Nukrat Kukekest astus lavale eeskätt nooremale publikule mõeldud ansambel B- Jeans, kes pakkus lisaks muusikale ka silmailu.
Oma jalgratastega randa tulnud
lapsed võisid oma oskusi proovile panna jalgrataste vigursõidus, kus
aeglaselt tuli asfaldil kurikate vahel
sõita.
Stroomi ranna avaürituse lõpetas
ansambel PS- Troika, kelle esinemise
lõppedes hakkasid taevast maa poole
langema esimesed vihmapiisad. Veidi
hiljem oli Stroomi rand juba tihedas
vihmasajus. Hämmastav ajastus!

Henry Ahven ja Hans-Kristian Mänd Pelgulinna
gümnaasiumist ning Sass Karemäe 21. keskkoolist
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JUHTKIRI

Suvi Põhja-Tallinnas
Põhja-Tallinna valitsus ja Tallinna spordiklubi Jõud kutsuvad
sportima!

Spordiprogramm Stroomi suvi 2005
Korvpalli - ja rannavõrkpalli neljapäevakud toimuvad Stroomi
rannas 30. juunist kuni 18. augustini. Korvpalli turniirid toimuvad 30. juuni, 14. juuli, 28. juuli ja 11. august. Võrkpalli turniirid
toimuvad 7. juuli, 21. juuli, 4. august ja 18. august.
Vanuserühmadele 13-15 ja 16-17 algavad turniirid kell 15 ning
18 - aastastele ja vanematele kell 17. Vabaväljak on avatud alates
kella 19-st.
Korvpallis toimuvad vabaviske- ja viskevõistlused. Võrkpallis servide ja täpsussöötude võistlused. Võistlused koosnevad neljast
turniirist. Iga turniiri võit annab lisaks auhindadele 25 punkti, II koht 23 punkti, III koht 20 punkti, IV koht 19 punkti, V 18
punkti jne. Üldvõitja selgitatakse turniiril saadud kohapunktide
liitmisel. Juhendajad ja võistluste läbiviijad on oma ala asjatundjad. Registreerimine võistluspaigas või telefonil 5100995 ja e-maili teel mati.ummer@mail.ee.

Põhja-Tallinna valitsus kutsub ranna-aeroobikale!
Peale jaanipäeva laupäeviti ja pühapäeviti kella 11-12-ni viivad
Stroomi rannahoone kõrval suviseid aeroobikatunde läbi Spordiklubi Reval- Sport treenerid.

Põhja-Tallinna valitsus kutsub linnaosa elanikke
arutelule "Mõtleme koos!"
Kuidas muuta meie linnaosa kaunimaks? Kuidas lahendada probleemid turvalisusega? Kuidas luua linnaossa rohkem töökohti?
Nende ja paljude teiste küsimuste üle on võimalus mõtteid vahetada Põhja-Tallinna vanema Sirje Potisepa ning mitmete teiste
oma ala spetsialistidega esmaspäeval, 20. juunil kell 18.
Kogunemine toimub Stroomi rannahoone ees oleval platsil. Juuakse teed ja tehakse plaane.
Võta kaasa aastatega kogunenud ideed ja tule kohale! Mis hea, teeme ära!
Päikeselist ja meeleolukat suve!

Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse ajaleht
Trükiarv 25 000
Toimetaja: Kaido Tiits
Toimetuse aadress: Tallinn, Niine 2
telefon: 511 9160
e-post: ktiits@hot.ee

Pelgulinna
selts läheb
suvevaheajale
Pelgulinna selts, Õle 1, on lõpetamas järjekordset tegevusaastat, algavad
suvepuhkused, aiatööd, reisimised.
Tugevdati seltsi organisatsiooniliselt – väljastati liikmepiletid ja kehtestati liikmemaks (pensionäridel 25 kr,
teistel 50 kr aastas). Sellega korrastati seltsi liikmeskond, ennemalt oli see
väga ebaülevaatlik. Liikmete arv kasvas aasta jooksul pidevalt, küündides
praegu seitsmekümneni.
Tihenesid suhted Põhja-Tallinna
valitsuse juhtkonnaga, mille esindajad külastasid seltsi teeõhtuid Pelgulinna rahvamajas ja saavutasid meie
liikmetega hea kontakti. Pidevalt oli
seltsi käekäigust huvitatud linnaosa
kultuuritöö juht Malle Gerretz, kelle vastutulelik suhtumine hõlbustas
mitmeti seltsi ettevõtmisi. Loodetavasti jätkub sama sõbralik koostöö
ka edaspidi.
Tõhustati seltsi liikmetest tugiisikute tööd abistamaks vanureid ja haigeid osalemaks seltsielus. Abisaajad

on nendele kindlasti tänulikud tähelepanu ja abivalmiduse eest.
Tegevust alustas konstaablipunkt
seltsi ruumides Õle tn 1- kord kuus
võttis seal vastu soovijaid konstaabel.
Paraku oli jutulesoovijaid napivõitu,
mistõttu on see üritus hääbumisohus.
Koostöös Pelgulinna rahvamajaga
jätkusid mitmekesise kultuuriprogrammiga teeõhtud. Lilledega peeti
meeles sünnipäevalapsi, pühade puhul olid koosviibimised pidulikumad,
jagati kingitusi, korraldati heategevusloteriisid.
Palju tänu asutustele ja isikutele, kes seltsi tegevusele kaasa aitasid. Nendest pälvib eriti esiletõstmist
ja tänu kauplus Minsk, kes korduvalt
toetas Seltsi üritusi.
Täname kõiki, kes osalesid Seltsi
töös ja loodame, et tulemuslik koostöö jätkub ka edaspidi. Loodame, et
sügisel ühineb seltsiga uusi toimekaid
inimesi ja õnnestub tõhustada ja mitmekesistada seltsi tegevust.

Näib, et peaksime tegusamalt sekkuma asumi ehitustegevusse. Ei saa
ju leppida sellega, et Pelgulinna, mis
on oma ühtlase puithoonestusega on
pälvinud UNESCO tähelepanu, ilmuvad arhitektuuriliselt sobimatud ehitised. Kas või näiteks Õle ja Härjapea t
nurgal kõrguv elamu – selle sobimatus asumi keskkonda on ilmne. Õle t 2
hoone pealeehitatud korrus rikub nii
hoone enda proportsiooni kui ka tänavaühtsuse. Ristiku ja Härjapea nurgal lösutab tühi poolpõlenud hoone,
sellega tuleks kiiresti midagi ette võtta, taoliste hoonete taassüttimise oht
on olemas.
Seltsi kui mittetulundusühingu
töö edukus sõltub paljuski rahalistest
võimalustest. Seltsi arve SEB Ühispangas on 10052031153003.
Meeldivat suve! Kohtumiseni oktoobris, siis jätkuvad teeõhtud ja
muud huvitavad üritused.
Pelgulinna seltsi juhatus.
27. mai 2005. a.

Toetame suvelaagreid
200 000 krooniga
Kaido Tiits
Põhja-Tallinna valitsus toetab 200
000 krooniga linnaosa tuhande
lapse osavõttu erinevatest suvelaagritest, millega maksame kinni
eelkõige laagris osalejate toitlustamise. Raha eraldati kõikidele taotlejatele võrdselt, vastavalt laste arvule ja laagri kestvusele.
Erinevate suvelaagrite - linna-,
kunsti- ja spordilaagrite korraldamine Põhja-Tallinnas on kujunenud juba traditsiooniks.
Lisaks laagritele rahastab linnaosa
valitsus ka õpilasmaleva rühma, mis
on mõeldud Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuse lastele. Toetatakse ka Looduskaitse seltsi poolt korraldatavat loodus-, spordi-ja keelelaagrit.
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
toetab ka käesoleval aastal suve-, sügis- ja talvevaheajal korraldatavaid
noortelaagreid, mis on suunatud linna lastele ja noortele ning tegutsevad
väljaspool Tallinna linna. Tänavu suveks eraldati toetust 44-le noortelaagri korraldajale.
“Käesoleval aastal teeb rõõmu toetuse taotlejate mitmekesisus, mis annab võimaluse perekondadele erinevate laagriprogrammide vahel valida”,
ütles spordi-ja noorsooameti juhataja Jaak Raie.
Tänavusuvised noortelaagrid on
oma sisult väga mitmekesised. Tava-

listele puhke- ja spordilaagritele lisanduvad loovus- (tantsu-, teatri-, kunsti-), loodus- ning merelaagrid. Eriti
populaarsed noorte seas on seiklusja skaudilaagrid, kuhu on suur tung.
Toetust saavad ka erivajadustega lastele ja noortele suunatud laagrid ning
rahvusvahelised noortelaagrid.
Laagreid korraldatakse erinevates maakondades üle Eesti, Narva-Jõesuus, Rannapungerjal, KarksiNuias, Tehumardil, Otepääl, Kassaris,
Rutjal, Võsul jm looduskaunites paikades; laagrid toimuvad ka KrimmisBeregovojes ja Jevpatorias.
Enamik laagripaikadest on juba
aastatepikkuse traditsiooniga (näiteks seitse suve tegutsevad Merelaager
Laokülas ja Rannapungerja noortelaager, samuti on pika traditsiooniga
Kotka noortelaager, KutiMuti noortelaager ja Segasummasuvila laager.)
Laagrivahetuste pikkused on erinevad, kuuest päevast kuni 20 päevani. Keskmine laagri kestus on 1012 päeva ning laagripäeva keskmine
maksumus on 200 krooni.
Käesoleval aastal eraldab amet
oma eelarvest noortelaagrite toetuseks 1,5 miljonit krooni, millest suurem osa kulub suvelaagrite, väiksem osa sügis- ja talvelaagrite toetuseks.
Toetuse suurus on 35 krooni lapse kohta päevas. Suuremad toetused
said tänavu Tallinna skautide rühm
Tiigrid, MTÜ Noortekeskus Vihasoo,

KutiMuti noortelaager, Pylades laagrikeskus ja MTÜ Noorte Mereklubi.
Plaani kohaselt saavad oma suvist
koolivaheaega tänavu noortelaagrites
veeta 3183 Tallinna last ja noort, paraku on vajadus kaks korda suurem.
Mullu osales Tallinna Spordi- ja
Noorsooameti poolt toetatud suve-,
sügis- ja talvelaagrites kokku ligi 5000
Tallinna last ja noort. Linnavälised
laagrid toimusid looduslikult kaunites kohtades Eestis ja ka vahetusrühmadena Peterburis ja Soomes.
Tänavu aprillis-mais viis spordija noorsooamet koostöös Eesti noorsootöö keskusega läbi noortelaagrite
kasvatajate koolituse 150-le inimesele põhimahuga 35 akadeemilist tundi.
„Esmakordselt korraldas amet laagrikasvatajatele koolituse, mille eesmärk
on tagada kasvatajate nõuetekohane
kvalifikatsioon ameti poolt toetatavates laagrites”, ütles spordi- ja noorsooameti juhataja Jaak Raie.
Kursusel käsitleti turvalisust, seadusandlust, eripedagoogikat, meeskonnatööd jm. Koolituse läbinud said
laagrikasvataja tunnistuse ning neil
on võimalus asuda tööle Tallinna lastele ja noortele korraldatavates noortelaagrites nii suvisel kui muudel koolivaheaegadel.
Teave tänavuste laagrite korraldajatest, toimumise aegadest, kohtadest ja laagripäeva maksumusest on
kättesaadav www.tallinn.ee, spordi- ja
noorsooamet, noortelaagrid.
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Abi puuetega inimestele
Tallinn eraldas esmakordselt 250
000 krooni liikumispuudega inimeste kodunt tööle ja töölt koju
transportimiseks.
Käivitatava bussiringiga on kavas
pakkuda sel aastal transporditeenust
kümnele põhitöökohta omavale ratastooli kasutajale, kes ei saa kasutada ühistransporti. Linnavalitsus loo-

dab, et see innustab liikumispuudega
inimesi tööle minemisel.
SA Ratastoolis Edukaks eestvedaja Irene-Maria Linnu sõnul võiks see
Tallinna initsiatiiv olla eeskujuks ka
teistele omavalitsustele.
Sellise teenuse vajajad võiks võtta
ühendust oma elukohajärgse linnaosa
sotsiaalhoolekande osakonnaga.
PTS

Ülevaade munitsipaalpolitsei tööst
Munitsipaalpolitsei algatas maikuus Põhja-Tallinna haldusterritooriumil 51 väärteomenetlust. Väärteomenetlusi füüsiliste isikute suhtes
alustati 21, juriidiliste isikute suhtes
9, koerte ja kasside pidajatele 2 ning
19-l korral ei suudetud väärteo toime-

panijat tuvastada. 10-l korral rakendati hoiatusmenetlust ning 7-l korral
kiirmenetlust. Kõige enam oli probleeme valesti pargitud autodega ning
kruntide ja kinnistute korrashoiuga.
Põhja-Tallinna valitsuse
munitsipaalpolitsei, Niine 2

9. KLASS
20.06
kl 16.00
Pelgulinna Gümnaasium
20.06
kl 16.00
Kunstigümnaasium
20.06
Salme Kultuurikeskus, kl 11.00
Kalamaja Põhikool
18.06
kl 12.00
Ristiku Põhikool
21.06
kl 17.00
Ranniku Gümnaasium
20.06
kl 12.00
Karjamaa Gümnaasium
22.06
kl 12.00
Ehte Humanitaargümnaasium 21.06
Salme Kultuurikeskus, kl 14.00
Pelguranna Gümnaasium
17.06
kl 16.00
Vana-Kalamaja Täiskasvanute 20.06
Gümnaasium
kl 15.00
Tallinna Kurtide Koo
17.06
kl 12.00

Tallinna noored suvel ei igavle.
Noortel, kes veel ei tea, mida suvel teha, aitab Tallinna noorte infokeskus, Pärnu mnt 6, valida paljude
ürituste jaoks just endale sobiva.

PÕHJA-TALLINNA KOOLIDE LÕPUAKTUSED
KOOL
Sõle Gümnaasium

Tänavakorvapallimängijad Stroomi rannas avapeol.

12. KLASS
22.06
kl 16.00
21.06
kl 16.00
20.06
koolis, kl 16.00

21.06
kl 15.00
22.06
kl 16.00
21.06
Salme Kultuurikeskus, kl16.00
22.06
kl 16.00
22.06
kl 16.00
-

Tallinna avatud noortekeskuse
juures asuva noorte infokeskuse poolt
hiljuti välja antud 2000 tasuta infovoldikut “Tallinna noorte suvekalender”
on küll juba peaaegu otsakorral, kuid
Tallinna noorte infokeskuse (TNI) juhataja Ülle Übius lohutab noori, kel
veel suveplaanid tegemata, et ka infokeskusest saab mitmekülgset informatsiooni suviste vabaaja sisustamise
võimaluste kohta.
“Infokeskuse
avariiulitel
on
flaiereid, voldikuid ja infoteatmikke erinevate noortelaagrite, suviste töö- ja sportimisvõimaluste, suvesündmuste, festivalide, keeleõppereiside, matkamise ja muu kohta,” sõnas
Übius. “Samuti on võimalik leida suvesündmuste infot infokeskuse eraldi koduleheküljelt www.taninfo.ee/sinusuvi. Sinna saab ka igaüks ise tasuta infot lisada.”
Ka linnas on tegevust
Tallinna avatud noortekeskus
(TAN) pakub noortele suvel mitmeid
laagreid nii Tallinnas kui linnast väljas.
TAN-i üks osakondi, Lasnamäe
avatud noortekeskus (Kahu 4) korraldab 6.–17. juunini ja 1.–12. augustini 7–11aastastele lastele tegevusprog-

rammi “Lõbus suvi linnas”, mille kavas on erinevaid mänge (rannamängud, jalgpall, maastikumäng, seltskonnamängud), ekskursioone (mere-,
ajaloo- ja vabaõhumuuseumisse ning
Põhja politseiprefektuuri ja botaanikaaeda) ning vahvaid tegevusi (teatrietüüdid, ratsutamine, viktoriin, kinokülastus, tordivõistlus, trükitehnikate õppimine, käpiknuku ja tuulelohe
meisterdamine, matkapäev).
6.–9. juunini toimuvad Lasnamäe
noortekeskuses kunstitöötoad. “Igal
päeval on eri tegevused – õpitakse
tehnikaid, mille abil on hiljem võimalik kodus valmistada lihtsaid kingitusi: linased ökokotid, keraamilised
meened, sõbrapaelad, pärlitest punutud loomad ja maalitud seinalina,”
tutvustas töötubade sisu projekti läbiviija Tatjana Ivanova. “Tegevusse on
oodatud 13–26aastased noored, kes
on huvitatud meisterdamisest.”
6., 8., 9. ja 10. juunil on ka Kesklinna avatud noortekeskuses (Videviku 31) loomingu- ja kunstipäevad,
mis kannavad nime “Klassika popiks”.
“Noored püüavad tuntud kunstnike
teoseid jäljendada nii, nagu ise tahavad. Võimalus on voolida savi, joonistada riidele ja teha klaasimaali,” ütles projekti juht Kati Raudsaar. “Valminud kunstiteostest tehakse pildid,
et teistegi noortekeskuste külastajad saaksid neid sügisel vaadata. Samuti valmivad tuntud kunstiteostest
pusled, mida noored saavad alates sü-

gisest kõigis Tallinna avatud noortekeskustes kokku panna.” Kunstipäevadele oodatakse kõiki noori, osalemine on tasuta.
Suvel Harry Potteriks?
Südasuve Seikluslaager ootab 7–
13aastasi õpilasi 17. juulil Viljandimaal asuvasse Venevere puhkekülla, et männimetsa all ja järve kaldal
nautida kuus päeva aktiivset puhkust
ning leida uusi sõpru. “Laagris osaleb ka grupp Peterburi noori,” avaldas
projekti juht Ivi Tigane. “Kavas on rabamatk, seikluspäev, ekskursioon Pärnusse, lõkke- ja diskoõhtud, palju huvitavaid maastikumänge ja võistlusi
ning rohkelt ujumist,” lisas Tigane.
21.–25. augustini Venevere puhkekeskuses toimuv laager “Harry
Potter ja tulepeeker” püüab aga anda aimu, mis tunne oleks elada Harry
Potteri maailmas. “Toimub majadesse
“sõelamine”, iga päev tulepeekri võistlused, raamatukangelaste valimine
ja palju muud,” ütles laagri juht Heldin Rikk. Laagrivahetused on 7–11- ja
12–16aastastele noortele.
Lisainfot ka muude laagrite ja teiste suviste vabaaja veetmise võimaluste kohta saab Tallinna noorte infokeskusest Pärnu mnt 6 (tel: 641 2271,
55 567782; e-post: info@taninfo.ee;
www.taninfo.ee). TNI on suveperioodil, 11. juunist 22. augustini, avatud ER 10-17.
Tallinna pressiteenistus

Teguderohke nädal lasteaias Päikene
Maikuu kolmas nädal oli lasteaias
Päikene, Sõle 39, üritusterohke.
Põnevust ning elevust jätkus igale
mudilasele ja täiskasvanule.
Alustuseks etendasid meie lõpurühmad teiste lasteaedade lastele näidendeid „Päikesele külla“, „Inetu pardipoeg“ ja „Kuidas mutt endale suurte taskutega püksid sai“. Lavastustes
oli küllaga sõnalist osa, laulu ja tantsu.
Meeldejäävad dekoratsioonid ja vaimukad kostüümid valmisid õpetajate, õpetaja-abide ning lastevanemate
koostöö tulemusena.
Teisipäeval olime kõik sportlikus
meeleolus. Spordipäeval said lapsed
tegutseda mitmetes-mitmetes tegevuskeskustes: väikestele - kõrgushüpe
+ rõngad, takistuste riba, hüppepallid,
paaride võidujooks, langevarju mäng;
suurematele – köievedu, kaugushüpe,
30 m jooks, kotihüpped ning liivakotivisked. Päeva alustasid Päikesekiisu
rühma lapsed võimlemiskavaga, millega nad lähevad 1. juunil 2005.a. esinema rahvusvahelisele lastekaitsepäevale pühendatud Tallinna võimlemispeole Pirita velodroomil. Juhendajaks
on meie liikumisõpetaja Helle Rimm.
Suured tänud AS Balbiinole, kes tõi
meie lastele sel päeval maiustuseks
YETI pulgajäätist. Neljapäeval toimus

Väiksed liikluspäeval osalejad fotograafile poseerimas.
lasteaias meeleolukas liikluspäev, mil- tel tore vaadata. Lastele jäid ettevõtle organiseerisid neli noort õpetajat. mist meenutama diplomid tubli osaÕues oli laste jaoks üles seatud liiklus- võtu eest liikluspäeval, õhupallid ning
keskused, kus kõige väiksemad tegid suhu pistetud maiuspalad.
autodel vigursõitu, suuremad arvasid
ära liiklusmärke, tegid vigursõitu tõu- Suured tänud kõigile
keratastel, läbisid takistusriba. Kõige ürituste organisaatoritele,
suurematele oli lõpuks liiklusteemali- läbiviijatele ja toetajatele!
ne viktoriin. Külla oli kutsutud Mare
7. juunil toimus nüüdseks juba traArna ja Lõvi Leo, kes õpetasid ja kor- ditsiooniks kujunenud sportlik-meedasid üle lastele liiklusreegleid. Õues lelahutuslik üritus „Tere suvi!“. Sellest
said lapsed lähemalt tutvuda politsei- võtsid osa nii meie lasteaia lapsed kui
autoga, mis loomulikult tekitas palju ka piirkonna teiste lasteaedade mudielevust ning põnevust.
lased. Jõudu ja jaksu liikumisõpetaja
Rühmad pidid eelnevalt valmis- Haili Loigele ning kõigile teistele üritama omaloomingulised liiklusmär- tuse läbiviijatele! Suured tänud Põhgid ja –vimplid. Nendest teeme hiljem ja-Tallinna valitsusele laste üritusele
toreda näituse, mida on ka vanema- kaasa aitamise ja toetamise eest!
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Ühiselt tervitades suve!
Kirsti Tammik
Sõle gümnaasiumi huvijuht
Sõle gümnaasium, Sõle 40, korraldas 02. juunil kooli staadionil juba traditsiooniks kujunenud “Koolilõpupikniku”. Traditsiooniks on kujunenud ka see, et kutsume külla oma
sõpru. Seekord kutsusime külla väiksemad sõbrad lasteaiast “Pääsupesa”
ja “Päikene” ning suured sõbrad Põhja-Tallinna linnaosavalitsusest: linnaosavanema Sirje Potisepa, kultuuri- ja sporditöö peaspetsialisti Malle
Gerretzi, haridusnõuniku Heidi Tammiku ja noorsoopolitseiniku Märt
Neppo.
Kõik klassid andsid teada oma kohalolekust tervituslausega kooli direktorile Õie Raudmägile ning siis võis
piknik alata. Suviselt päikesepaistelise ilmaga, mõnusalt staadionil pikuta-

Õpilased piknikul
des, kaasas piknikukorvid, sai vaadata
etendust ”Mustlasvanker”, mida esitas
lasteteater “Trumm”.
Pärast etendust sai mängida ja lustida koos lasteteatri näitlejatega.
Pikniku raames suuremad lapsed
katsusid jõudu võistlusel “Sõle ram-

mumees 2005”, mida korraldas meie
koolis tegutsev klubi “KULTER” õpetaja Ülo Lomp eestvedamisel ning
osavõtjaid oli nii poiste kui tüdrukute seast.
Aitäh kõigile, kes meid toetasid ja
üritusest osa võtsid.

Kalamaja lasteaed
pidas juuni algul toreda
grillpikniku, kus esmalt lapsed
laulsid ja tantsisid koos oma
vanematega ning seejärel grilliti
rühmade kaupa

Kuivad KÜTTEPUUD
võrkkotis
22-34kr/kott.
PUITBRIKETT
10kg pakk.
KÕDUSÕNNIK
40l kott.
Vedu 7 päeva/nädalas
53454961
TAMMARU FARM

Võtame tööle
Avahoolduse Arenduskeskus
on Tallinna linna hoolekandeasutus,
mille peamised tegevusvaldkonnad
on Tallinna sotsiaalsektori arendamine
ning sotsiaalteenuste osutamine toimetulekuraskustega ja resotsialiseeritavatele inimestele.
Võtame käesoleva aasta juulikuus avatavasse sotsiaalmajutusüksusesse konkursi korras tööle:

• üksuse juhi (komandandi);
• sotsiaaltöötaja;
• valvurid.
Sooviavaldus koos CV-ga saata aadressil
Kaupmehe 4, Tallinn 10114 või e-postiga AvahoolduseArenduskeskus@tallinnl
v.ee 20. juuniks 2005.

Teater Grotesk lõpetas hooaja
Teater “Grotesk” lõpetas oma hooaja S. Maršaki muinasjutu järgi tehtud muusikaetendusega “Tare-tareke”, mida etendati Vene kultuurikeskuse laval.
Lavastaja Tatjana Buinova räägib,
et tal paluti juba ammu teha etendus
kõige väiksemate jaoks.
Helilooja Andranik Ketšek kirjutas etenduse jaoks suurepärase muusika, seetõttu on igal tegelasel oma
nimiaaria: Hiireke – S. Slivlitsõna,
Konn – Ž. Larionova, Kukk – M.
Plutahhin, Siilike – G. Široki, Rebane
– A. Baikanitš, Hunt – A. Vihvilainen
ja Karu – M. Morgunov. Tantsud
seadis etenduse jaoks koreograaf I.
Stadnik ja need tekitasid nii laval kui
saalis rõõmsa meeleolu. Värvikad kostüümid valmistasid I. Kravtšenko ja E.
Ljutjuk, lavakujundus – O. Grinjova.
Tatjana Buinova lavastas “Taretarekese”, kandes muinasjutu tegevuse üle tavalisele laste mänguväljakule.
Seetõttu sai etendusest huvitav ja lõbus vaatemäng, mis meeldis väga nii
lastele kui lastevanematele.

Grotesk etendusel
Vene kultuurikeskuse laval
Väikesed vaatajad teavad hästi
teatri “Grotesk” etendusi: “Pöial-Liisi”, “Kassi maja”, “Cippolino”, “Havi
käsul”, “Ebatavaline ime” jt.
Teatri repertuaaris on noorteetendused: “Esmeralda”, “Ööbik ja roos”,
“Linda legend”.
Oktoobri alguses saab teater “Grotesk” 10 aastaseks. Juubeliks valmistatakse ette A. Grini romaani “Helepunased purjed” põhjal loodud muusikaetendust.
Teatri kollektiiv kutsub kõiki soovijaid uuele etendusele Vene kultuurikeskuses.
Suvel läheb “Grotesk” taas Jalta
rahvusvahelisele festivalile.
Vene kultuurikeskus, Mere pst 5

Pelgulinnale range ehitusmäärus
Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule kinnitamiseks
Pelgulinna ehitusmääruse, mis paneb paika asumis planeerimise ja
ehitamise põhimõtted ning reeglid.
Ehitusmäärus tagab Pelgulinna säilitamise aedaderohke, valdavalt väikesemahuliste elamutega hoonestatud asumina. Ehitusmääruse kohaselt
piirneb Pelgulinn Sõle tänava, Paldiski maantee ja raudtee maa-alaga. Käes-

oleva ehitusmääruse koostamisel on
kasutatud varasemaid selleteemalisi
töid ja ajaloolisi materjale, ühtlasi viidi läbi asumi hoonestuse inventariseerimine. Pelgulinna ehitusmäärus oli tänavu märtsis ka avalikul väljapanekul.
Pelgulinna kaitse- ja ehitustingimused on välja töötatud tänavate
kaupa. Ehitusmääruses on iga tänava juures eraldi käsitletud planeerimise põhiprintsiipe, ehitusjoont, kruntide võimalikku kasutusotstarvet, täisehituse protsenti, hoonestustihedust,

maksimaalset hoonete arvu krundil, hoonete maksimaalset ehitusalust
pinda ning räästa ja katuseharja kõrgust. Tänavate kaupa on eraldi välja
toodud kruntide piirete rajamise põhiprintsiibid.
Tallinna linnaplaneerimise ameti
tellimusel koostas Pelgulinna ehitusmääruse arhitektuuribüroo R-Konsult
OÜ koostöös Põhja-Tallinna valitsuse, linnaplaneerimise ameti ja kultuuriväärtuste ameti spetsialistidega.
Tallinna pressiteenistus

Tallinna Teeninduskool ei tooda töötuid
Meie Majaka 2 asuval tegusate teenindajate koolil on aastatega kujunenud välja töised suhted Tallinna eliithotellide ja –restoranidega, kus meie
õpilased käivad nii praktikal kui ka
asuvad tööle.
Kui täna heidetakse kutsekoolidele ette, et nad valmistavad tööturule eluvõõraid ja kesiste oskustega töötajaid, siis me lükkame selle väite ümber oma moodsate EL standarditele
vastavate õppeköökidega, kus praktiseerides ei valmista ka parima Tallinna köögi sisustus üllatust.
Meie kooli õppima asujat ootavad
oma ala spetsialistid, kes on ise töötanud köögis, kaubamajades ja teavad selle töö raskusi. Teeninduskoolil
on linna südames renoveeritud ühiselamu. Vaba aja sisustamise eest kannab hoolt kooli huvijuht ja kehalise
kasvatuse õpetajad. Meie õpilased on
saavutanud auhinnalisi kohti ka vabariiklikelt spordivõistlustelt.
Koolisiseselt võtavad meie õpilased mõõtu kutsevõistlustel, mille alusel selgitatakse õppeaasta parimad
vastava eriala õpilaste hulgast. Noortele kokkadele on juba neli aastat toimunud konkurss „Kuldne Kulp“, müüjatele konkurss “Parim müüja õpilane Tallinna Teeninduskoolis”. Pagarkondiitritel aga sõbrapäeva teemalised rahvusvahelised võistlused.

Töö ja õppimine koos
Kaubandustöötajad õpivad töö
kõrvalt kahel päeval nädalas teoreetilisi aineid koolis ning rakendavad
uusi teadmisi kohe oma töökohal.
Õpilane võib ise veenduda uute teadmiste kasulikkuses. Samas saab ta igapäevase õppimise kaudu parema aluse elukestva õppe harjumuste kinnistumiseks.
Sügisel alustame koos mitmete
tööandjatega duaalõpperühma moodustamisega, kus õpperühm koosneb kahest grupist, üks neist alustab kohe septembris ja teine novembris. Esimene rühm siirdub pärast esimest teoreetilist õppetsüklit praktikale ja nii vahelduvadki grupid kuni õppeprogrammi täitmiseni. Selline süsteem annab õpilasele võimaluse kohaneda pikema aja vältel töökohaga. Antud õppevormidele avame õpperühmad kokkadele (toitlustusteenindajatele) ja kelneritele.
Suhtlemisel tööandjatega selgus,
et neid huvitavad õppevormid, millega läbi aasta on ettevõte kindlustatud praktikantidega ja samas jääb töövõtete kinnistumiseks piisavalt aega.
Selle süsteemi efektiivsuses veendusime aprillis Saksamaal projektipartnereid külastades. See õppevorm sobib õpilasele, kes soovib kiiresti saada
haridust ja samas panna end tööko-

hal proovile. Teine õppevorm on juba kasutusel olev kahepäeva-süsteem,
kus õpilane käib kahel päeval koolis ja
ülejäänud ajal tööl. See õppevorm sobib rohkem neile, kes juba töötavad ja
tahavad tööd katkestamata omandada haridust.
Dokumentide registreerimine alates 20.juunist iga päev kella 10-15 aadressil Majaka 2, Tallinn.
Info telefonil 6 053 108,
6 053 105 või www.teeninduskool.ee
Praegu avatud vastuvõtukomisjon
E 10-12 ja N 15-17
Nõutavad dokumendid:
1. avaldus (kirjutatakse kohapeal)
2. haridustunnistuse originaal või
ametlikult kinnitatud koopia
3. iseloomustus koolis ja/või töökohast
4. 6 fotot (3x4 cm)
5. arstitõend (erialale sobivuse kohta)
6. kooli meditsiiniline kaart
7. passi/sünnitunnistuse koopia
Vastuvõtukatsed:
põhikooli järgselt toimuvad
08.- 11.08.2005,
keskkooli järgselt toimuvad
22.- 25.08.2005
Vastuvõtul arvestatakse:
Põhi- või keskkooli lõputunnistuse 10 aine keskmist hinnet, vestlusel
üles näidatud huvi eriala vastu, valmisolekut ja vastavust erialale.

