
TALLINNA KUNSTI GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK PROTOKOLL 

nr.4 õppeaasta 2015/2016 

Aeg: 02.05.2016. kell: 17:00- 18:00 

Koht: Tallinna Kunstigümnaasium 

Osavõtjad:  Ain Luks- Lastevanemate esindaja 

Ilona Juhansoo- Lastevanemate esindaja 

Katrin Prems- Vilistlaste esindaja 

Liina Heinmaa-Lastevanemate esindaja 

Liis Reinumägi - Õpetajate esindaja 

Mari-Liis Sults- Direktor (külaline) 

Puudusid:  

Põhja Tallinna linnaosa esindaja 

Jaanika Kutsar- Lastevanemate esindaja 

Tiiu Vändrik- Õpetajate esindaja 

Annabel Hiis – õpilaste esindaja  

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Oht süstlavahetuspunkti rajamisest kooli vahetuslähedusse 

 

Päevakorrapunkt nr. 1 

Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid külastas kooli ja rääkis ebamääraselt kooli 

vahetusläheduses olevatest ruumidest ja majadest.  

Hoolekogu koostab pöördumise linnaosavanemale. 

Hoolekogu sai 04.05.2016 järgmise vastuse 

Tere head Tallinna Kunstigümnaasiumi hoolekogu liikmed, 
  
Vastab tõele, et Põhja-Tallinna valitsus otsib hetkel aktiivselt Erika tänava süstlavahetuspunktile uut 
asukohta. Juhin Teie tähelepanu, et hetkel tegutseva süstlavahetuspunktis vahetatakse aastas üle 
200 000 kasutatud süstla. Kui me süstlavahetuspunkti linnaosas täielikult sulgeme, siis on need 
verised süstlad kõik meie linnaosa tänavatel, laste mänguväljakutel, haljasaladel, parkides ja mujal. 
Kaasa arvatud Teie kooli ja teiste kirjas mainitud lasteasutuste juures. 
  



Kui vaadata Põhja-Tallinna kaarti, siis ei ole seal sellist tänavat, kus ei oleks elumaju ega asumit, kus ei 
oleks koole ja lasteaedu. Seega kuhu tahes me süstlavahetuspunkti rajame, paratamatult tuleb see 
muu elu vahetusse lähedusse. 
  
Mõistan Teie muret, kuid süstlavahetuspunkti vastu sõdimine ei kaota Koplist sõltlasi. Ega vähenda 
piirkonnas kuritegevust. 
  
Selleks, et narkosõltlased ei oleks ohuks turvalisusele on vaja muutust riigi üldises narkopoliitikas. 
Eestis sureb narkootikumide tagajärjel rohkem inimesi kui kusagil mujal Euroopas. Kaudsed kahjud on 
aga mõõtmatud. Sõltuvusega kaasneb kuritegevus, linnale ja riigile kulukad sotsiaalprobleemid ja 
lisakulud tervishoiule. 
  
On kõigi Põhja-Tallinna ja Eesti inimeste huvides, et me võtaks üldise narkopoliitika osas midagi ette 
ja kiiresti. 
  
Mis puudutab süstlavahetuspunkti, siis konkreetsetest aadressidest on veel vara rääkida. Analüüsime 
hetkel võimalusi ja vajadusi ning püüame neid kokku viia. 
  
Teie pöördumise sain kätte ning arvestan sellega kindlasti lõpliku otsuse langetamisel. 
  
Tänades,  
Raimond Kaljulaid 

 

 

Protokollis Liis Reinumägi 

 


