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Hea lugeja!
Taaskord on valminud uus Teataja, mis lausa ootab avastamist. Ole teadlik oma kodukandi
uudistest-sündmustest. Ole ka aktiivne, räägi kaasa ja võta kindlasti sündmustest osa! Kui
tahad ise midagi lisada, siis läheta oma teade, mida kõigiga jagada, aadressile
teataja@kadrioruselts.ee ja Sinu sõnum läheb järgmisesse Teataja numbrisse. Pikemad
arutelud ja arvamuseavaldused on seltsi kodulehel www.kadrioruselts.ee. Kiired sõnumid
saab saata kohalike maililisti kadriorukohalikud@googlegroups.com.

Uudised
● Laupäeval 16. juunil suleti Gonsiori tänaval osaliselt liiklus
Sulgemine toimus seoses Kivisilla tänava ja Kreutzwaldi tänava ristmike
vahelisel Gonsiori tänava lõigul toimuvate soojatorustiku
rekonstrueerimistöödega.
● Toimus liikluskorralduse ja rattateede teemaline koosolek
30. mail toimus E.Vilde muuseumis seltsi liikmete ja Tallinna
Transpordiameti esindaja Randar Jõesaare kohtumine Kadrioru
liikluskorralduse küsimustes.
Selts on koostamas transpordiametile omapoolseid ettepanekuid. Samuti on
valminud kaart, kuhu on koondatud Kadrioru Seltsi ettepanekud ja ideed
liikluskorralduse parendamiseks Kadriorus. Vaata kaarti SIIT>>.
Oma ettepanekud liikluskorralduse parendamiseks palun saada aadressile
info@kadrioruselts.ee käesoleva nädala jooksul.
● Kokkuvõte Kadrioru Seltsi üldkoosolekust
7. juunil toimus Kadrioru Seltsi üldkoosolek E.Vilde muuseumis, kus osales
10 inimest. Koosoleku juhatajaks valiti Mihkel Uus, protokollijaks Mattias
Luha. Kinnitati seltsi aastaaruanne ning arutati edasisi tegevusi. Seltsi
üldkoosoleku aruanne on nähtav SIIT>> ja majandusaruanne SIIT>>.
Liikmemaksu suuruseks otsustati jätta 7 eurot. Määrati ka viienda koosoleku
teema, milleks sai Kadrioru ajalugu. Koosolek toimub 22. juulil, koht on veel
täpsustamisel. Otsustati ka, et Teataja 10. juubelinumber ilmub
paberkandjal. Edaspidi on Seltsil plaanis osaleda Tallinna Vabaühenduste
Võrgustiku pleenumil.
Hea kohalik ja seltsi liige! Selleks, et Teataja ilmuks ja info liiguks ning
ühiseid tegemisi oleks jaksu ja vahendeid korraldada, on abiks ka Sinu
aastamaks – 7 eurot. Oled juba 2012. aasta eest tasunud? Aga eelmise,
2011., aasta eest? Ehk on nüüd meeles?
● Avalikustati nr 3 trammi uus sõidugraafik
Tramm nr 3 alustas uue sõidugraafikuga sõitmist juba 1. juunist. Õhtul
pärast kella 20.00 küll trammi siiski käima ei saanud, aga muus osas väga
hea! Vaata uut graafikut SIIT>>.
● Uute prügikastide paigutuse ettepanekud
Kadrioru Selts saatis 31. mail Kesklinna valitsusele ettepanekud, kuhu võiks
linn paigaldada 4 uut prügikasti. Prügikastide asukohta kaardil saab vaadata
SIIT>>.
● Asumiseltsid kohtusid õigusteadlase Ülle Madisega
13.juunil toimus asumiseltside kohtumine õigusteadlase Ülle Madisega.

Kohtumisel osales kokku 8 erinevat asumiseltsi, Kadrioru Seltsi esindasid
Kulno ja Mihkel. Koos arutati, kuidas kodanikuühendused saaksid rohkem
kohalikel teemadel kaasa rääkida ja otsustusprotsessis osaleda.
● 1. juuli – 31. detsember 2012 on Kadrioru loss remondiks suletud.
Enne remonti minekut on Kadrioru loss avatud lisaks tavapärastele aegadele
ka 23. ja 24. juunil. Sulgemise eelsel kolmapäeval, 27. juunil toimuvad
publiku soovile vastu tulles õhtused ekskursioonid (kell 18 eesti keeles ja
kell 19 vene keeles) ning avatud on prossi valmistamise töötuba.
● Kadrioru Raamatuklubi läks suvepuhkusele.
Tegevus jätkub uue hooga augustis. Järgmine kord 29.08.2012 algusega kell 18.00 ikka
Tammsaare muuseumis. Jälgi infot!
● Uus pood „Kukk ja Konn“ Kadriorus
Kadriorus on nüüd avatud tore uus ja armas prantsuse veinide ja delikatesside pood
asukohaga Raua ja Vilmsi tänava nurgal. Poe nimeks on „Kukk ja konn“. Astu sisse ja
uuri ise, kohalik!
● MTÜ-de infolisti ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse uudiseid saad lugeda SIIT>>.
● Kohalike äride, teenuste ja proffide reklaamid, millega soovitav tutvuda ja
hea teada, on üleval seltsi kodulehel kuulutuste>> ja kohalike
teenuste>> all.

Kadrioru Seltsi sündmused
● Kutse Vabaühenduste Fondi avaüritusele
Avatud Eesti Fond kutsub Eesti Majanduspiirkonna toetuste Vabaühenduste Fondi
avaüritusele vabaühendusi, kes on valmis suurendama oma rolli demokraatia hoidja ja
edendajana Eestis. Programmi avaüritus toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis 19. juunil
2012 algusega kell 13.30.
● Kohtumine linnaametnikega
19.juunil algusega kell 19.00 toimub J.Poska majas Kadrioru Seltsi ja linnaametnike
kohtumine kohalike detailplaneeringute teemal. Kohtumine leiab aset Jaan Poska majas.
Osalemissoovist anna palun teada aadressil info@kadrioruselts.ee

Muud huvitavat Kadriorus
● 24. maist alates on Miia-Milla-Manda muuseumi terassil taas avatud
Pargiraamatukogu.
● 1. juuni–31. juuli lugemisprogramm lastele ja noortele „Suvi raamatuga 2012“
Kadrioru ja Torupilli raamatukogus.
● 8. juunist uus valguskunstinäitus "Pimeduskiirus ja teised lood" Kumus.
● 8. juunist kuni augusti lõpuni avatud Kumu katuseterrass.
● 13. juunist on võimalik A. H. Tammsaare Muuseumis avatud näitusel “Võõras majas.
Karl Ristikivi Tammsaare juures” vaadata Karl Ristikiviga seotud haruldasi esemeid.
● 17. juuni kell 12:00-17: 00 Muuseumipäev Miia-Milla-Manda muuseumis.
● 19. juuni kell 17:00 beebi- ja lasteriiete laat Emily Mängutoas.
● 19. juuni kell 11:00 "Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise"

juhendmaterjali esitlus Kumus auditooriumis.
● 19. juuni kell 13:30 Vabaühenduste Fondi avaüritus Nordic Hotel Forumis.
● 20. juuni kell 18:00 Dokumentaalfilmid vene kunstnikest Vassili Perovist ja
Kuzma Petrov-Vodkinist Kadrioru kunstimuuseumis.
● 20. juuni kell 18:00 Kadrioru 2012 suvehooaja avamine, kontsert Kadrioru
Kontserdi väljakul.
● 21. juuni Jalutuskäigud Kadrioru pargis (vene keeles), korraldab asutus Kadrioru
Park.
● Uus näitus "Tõnis Vint ja tema esteetiline universum" Kumu kunstimuuseumis.
● Uus näitus "Pimeduskiirus ja teised lood" Kumu kunstimuuseumis.
● Publikuprojekt „Minu armastatuim kleit" Kumus.
● Eerik Haameri maal "Kaardimängijad" Kumu püsiekspositsioonis.

Kadrioru Selts MTÜ
e-mail: info@kadrioruselts.ee
www.kadrioruselts.ee

Kui Te ei soovi enam uudiskirja saada, kirjuta vastavasisuline kiri aadressile
info@kadrioruselts.ee
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

