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HEAKORRAKUU JUHIB LINLASTE TÄHELEPANU OMA 
KODUÜMBRUSE KORRASTAMISELE!

VANAPABERI KOGUMISE 
KAMPAANIA!

OHTLIKE JÄÄTMETE 
KOGUMISRING KRISTIINES
02.05.15 toimub  ohtlike jäätmete kogumisring 
Kristiines kl 10.00-14.00, vedajaks on AS Ragn-Sells

10.00-10.20  Energia 6b
10.30-10.50  Tuisu/Alajaama nurgal
11.00-11.20  Seebi 30 kõrval
11.30-11.50  Tondi/Linnu tee ristmikul (Tondi 44 ees)
12.00-12.30  Sõpruse RIMI parklas (Sõpruse pst 174/176)
12.40-13.00  Luige 3 (Tedre põik ja Luige tn nurga tühermaa)
13.10-13.30  Mustamäe tee 39 parkla
13.40-14.00  Koskla 3 ja 5 vahel

ELANIKELT VASTUVÕETAVATE OHTLIKE JÄÄTMETE NIMEKIRI
• Pliiakud
• Patareid ja väikeakud
• Akuhape
• Ravimid
• Vanad värvid, lakid, lahustid
• Õli ja kütusefi ltrid
• Aiandusmürgid, foto- ja muud olmekemikaalid
• Elavhõbedat sisaldavad jäätmed, sh elavhõbedalambid        
• Elektri- ja elektroonikajäätmed (vana kodutehnika)

Vanapaberi kogumine ja ümbertöötlemine aitab säilitada 
metsa ja säästa energiat. Arenenud riikides töödeldakse üm-
ber keskmiselt 50% tekkivast vanapaberist. Eestis jääb üm-
bertöödeldud paberi osakaal alla 15%. 

Vanapaberi taaskasutusse suunamine on keskkonnasõb-
ralik tegu – ühe tonni paberi tootmine vanapaberist säästab 
looduses 17 puud!

Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab heakorrakuu raames 
Kristiine elanikele välja vanapaberi kogumise kampaania, 
vanapaberi veame ära tasuta. 

Mis on vanapaber? Sinna hulka kuuluvad nt vanad ajale-
hed, ajakirjad, pappkastid, paberpakendid, reklaamlehed, 
kataloogid, raamatud jne. 

Vanapaberist vabanemise soovi saate registreerida 
Kristiine LOV kodulehel www.tallinn.ee/kristiine ajavahe-
mikul 24. aprill kuni 10. mai 2015 või telefonil 6457100. 

Registreerimisel märkige kampaanias osaleja nimi, aad-
ress, kontakttelefon ja koht kuhu vanapaber on ladustatud 
(soovitavalt jalgväravate juures). Vanapaberipakid peaksid 
olema kinni seotud ja nende tasuta äravedu toimub 20. nä-
dala esimesel poolel. 

AIA- JA PARGIJÄÄTMETE 
VEDU KRISTIINE LINNAOSA 
ELANIKELE!
Aia- ja pargijäätmeid ei tohi panna olmejäätmete konteine-
risse, sest tegemist on taaskasutatava toormega, mille bio-
loogilisel ümbertöötlemisel saadakse toiteainerikast mulda. 
Seega soovitame võimalusel oma aiajäätmed kompostida. 

Kel sellist võimalust pole, neil aitab Kristiine Linnaosa Va-
litsus ka sellel aastal tasuta ära viia puulehed ja aiajäätmed.

Leheveosoov tuleb eelnevalt elektrooniliselt registreerida 
aadressil: 

http://www.tallinn.ee/est/kristiine/Aia-ja-pargijaat-
mete-vedu-Kristiine-linnaosa-elanikele

Registreerimine toimub kuni 30. aprillini.

Lehevedu on planeeritud 19. ja 20. nädalale. Lehtede täp-
se äraveoaja teatame soovijatele vähemalt kaks päeva ette.

Kuna pakume kaasabi aiajäätmete äraveoks, siis palume 
ohtlikke jäätmeid, autorehve, olmejäätmeid, koduelektroo-
nikat ja ehitusprahti lehekottidesse mitte panna. 

Juhul, kui lehekottidest avastatakse sellised jäätmed, 
lehekotte ära ei viida.

Tänavune traditsiooniline heakorrakuu toimub 15. aprillist 15. maini. Sellel aastal on põhirõhk Läänemere väljakutse initsiatii-
vi edendamisel mereäärsete randade koristamisega ning jäätmete liigiti kogumisega.

Heakorrakuu avatalgud toimusid 18. aprillil Stroomi rannas. Avatalgud toimusid koostöös Helsingi linnaga, kus toimusid 
koristustalgud samal päeval. Tallinna ja Helsingi vahel loodi Skype vahendusel videosild, mille kaudu mõlema linna esindajad 
jagasid tervitusi ja kuulutasid talgud avatuks. Avatalgutel korrastati Stroomi ranna äärsed alad, talgulistele pakuti kehakinnitust, 
Põhja-Tallinna Valitsus tänas loosiga osavõtjaid. Võimalik oli nautida meeleolukat muusikat Koit Toome esitluses.  Avatalgute-
le oli kaasatud mitmed organisatsioonid, kes tulid telkide ja maskottidega, et suurendada elanike keskkonnateadlikkust. 
Nendeks organisatsioonideks olid näiteks ETO, Eesti Pandipakend, Eesti Pakendiringlus ja Tallinna Jäätmekeskus.

Kuu jooksul toimub kõikides linnaosades erinevaid heakorraüritusi, mida korraldavad linnaosavalitsused koostöös mitte-
tulundusühingute, korteriühistute jt-ga. 25.04 toimuvad ohtlike jäätmete kogumisringid Põhja-Tallinna ja Mustamäe linnaosas; 
26.04 Lasnamäe ja Pirita linnaosas; 02.05 Kristiine ja Haabersti linnaosas; 03.05 Kesklinna ja Nõmme linnaosas. Heakorrakuu 
lõpuüritus toimub 15. mail Politseipargis, mil tähistatakse Tallinna päeva.

Heakorrakuu kampaaniat koordineerib Tallinna Keskkonnaamet. Tallinnas hakati ametlikult korraldama kevadisi heakorra-
kuid 23 aastat tagasi. Heakorrakuu tunnuslause on „Lööme linna läikima“.

Täpsemat teavet heakorrakuu tegevuste kohta leiab veebiaadressilt www.tallinn.ee/heakorrakuu ja vene keeles:  
www.tallinn.ee/rus/mesjachnik-blagoustrojstva

Lisateave: projektijuht Kerda Kaur Tallinna Keskkonnaamet tel 616 4077, kerda.kaur@tallinnlv.ee

VANU AUTOREHVE VÕETAKSE 
VASTU JÄÄTMEJAAMADES
Vanarehve võetakse tasuta vastu jäätmejaamades (eraisiku-
telt kuni 8 tk korraga) ning MTÜ Eesti Rehviliidu ja MTÜ Reh-
viringluse kogumispunktides (piiramata koguses nii era kui 
ka juriidilistelt isikutelt). Lisainfo www.rehviringlus.ee ja 
www.rehviliit.ee

Tallinna Jäätmejaamad asuvad: 
Rahumäe tee 5a, teenindab MTÜ Keskkonnateenused (tel 529 
3020); 
Pärnamäe tee 36, teenindab MTÜ Keskkonnateenused (tel 
529 3020); 
Paljassaare põik 9a, teenindab OÜ Kesto (tel 6395222); 
Suur-Sõjamäe 31a, teenindab AS Ragn-Sells (tel 15155); 
Raba 40 (Pääsküla prügila territoorium), teenindab AS Ragn-
Sells (tel 15155). 

Rehvide maaletoojad ja edasimüüjad on kohustatud va-
narehve vastu võtma või andma infot vastuvõtupunkti asu-
koha kohta.

LÖWENRUH PARGIS AVATI 
ERIVAJADUSTEGA LASTE 
MÄNGUVÄLJAK
Mäng ei saa olla teatud laste eesõigus. Me peame jätkuvalt endid 
arendama ja tõstma oma teadlikkust, pakkumaks kõigile lastele – ka 
erivajadustega lastele – võrdseid võimalusi. 

15. aprillil avati erivajadustega lastele mänguväljak, mida on 
oodatud juba aastaid. Löwenruh parki loodud suurt laste mängu-
väljakut täiustati erivajadustega laste mänguväljakuga. Riigikogu 
liikme Andrei Novikovi sõnul on nimetatud elementide näol tege-
mist uuendusega, mis vähendab erivajadustega laste ebavõrdsust.

Mäng on väikese inimese töö. Lapse mängu eesmärk on aren-
dada last läbi mängu. Mängides saab laps ennast füüsiliselt ja psüü-
hiliselt arendada, omandada uusi kogemusi ja panna ennast ka 
proovile. Mitmekülgne liikumine arendab lapse lihaskonda, muu-
dab ta osavamaks ja aktiivsemaks. Mängimine arendab ka lapse 
sotsiaalseid oskusi. See kõik on lapse tuleviku jaoks väga oluline. 

Mänguväljakut käisid avamas Riigikogu liikmed Lauri Laasi ja 
Andrei Novikov, avasõnad ütles Kristiine linnaosavanema asetäitja 
linnaosavanema ülesannetes Raivo Tammus ja linti aitasid lõigata 
Tondi Põhikooli õpilased.

H E A D  K R I S T I I N E  KO R T E R I Ü H I S T U T E 
L I I K M E D

Järgmine korteriühistute ümarlaud toimub 
13. mai kell 18 Tallinna Botaanikaaias (Kloostrimetsa tee 
52). 
Kavas õppeekskursioon botaanikaaias.  

Registreerimine kuni 8. mai e-mailile: Marju.Korts@tallinnlv.ee
Info tel: 6457 125
Kohtade arv piiratud!

AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMEID 
VÕETAKSE VASTU 
JÄÄTMEJAAMADES
Kõigisse Tallinna poolt avatud jäätmejaamadesse saab linnaelanik tasuta 
ära anda kuni kuus 100 liitrist kotti aia- ja haljastusjäätmeid. Iga järgneva 
koti eest tuleb tasuda 20 eur/m3. Jäätmejaamasid, kuhu aiajäätmeid Tal-
linnas saab üle anda, on viis: Pääsküla (Raba tn 40), Rahumäe (Rahumäe tee 
5a), Paljassaare (Paljassaare põik 9a), Pärnamäe (Pärnamäe tee 36) ja Suur-
Sõjamäe (Suur-Sõjamäe 31a). Täpsemat infot jäätmejaamade kohta saab 
Tallinna kodulehelt ning abitelefonilt 1345 või Tallinna Keskkonnaametist 
numbril 640 4610.

Aia- ja haljastusjäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud 
biolagunevad jäätmed nagu näiteks väiksemad oksad, lehed, taimejäänu-
sed, muru, sammal ja muu sarnane. Nende käitlemiseks on Tallinna linnas 
mitu võimalust.

Üheks võimaluseks on viia need jäätmejaama. Heakorranõuete taga-
miseks on linnas aia- ja haljastusjäätmete põletamine keelatud, sest lehed 
ja muud taimsed jäänused üldiselt ei põle vaid tekitavad ainult suurel 
hulgal suitsu, mis saastab linnaõhku ning on kahjulik inimeste tervisele 
põhjustades peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid. Soodsate il-
mastikutingimustega ja naabreid häirimata on küll lubatud okste põleta-
mine, kuid Tallinna Keskkonnaamet ja Munitsipaalpolitsei Amet teha soo-
vitavad seda teha vaid äärmisel vajadusel, kuna sageli on lõkkesse 
pandavad oksad toored või märjad tekitades siiski naabreid häirivat suitsu.

Kodumajapidamistes, kus kinnistu on piisavalt suur, on soovitatav aia- 
ja haljastusjäätmeid kompostida omal kinnistul. Nii on võimalik säästa 
transpordikuludelt ning lisaks valmib kompostmuld, mida saab kasutada 
aias väetisena. Aia-ja haljastusjäätmeid (niidetud muru, puulehed, oksad 
jms) on lubatud kompostida lahtiselt aunas. Toidujäätmeid lahtisesse auna 
panna ei tohi. Meeles tuleb pidada, et kompostimisnõu või -aun peab 
asuma naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel, 
kui naabritega ei saa kokku leppida teisiti.

 TA LG U K U T S E
Olete oodatud 

Kristiine linnaosa talgutele. 

Talgud toimuvad 
8.mail 2015 

Löwenruh pargis, 
kogunemine kell 12. 

Töövahendid 
linnaosavalitsuse poolt ja 

kell 14 pakutakse 
talgulistele kehakinnitust. 

Talgutel osalemiseks 
palume registreerida 

tel. 645 7118 
hiljemalt 5. maiks.
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Raivo Tammus
Kristiine linnaosa vanema asetäitja linnaosavanema ülesannetes

Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus
Aadress: Tulika 33B, 10615 Tallinn
Toimetaja: Kristel Tamm
E-post: kristiineleht@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7117
Reklaam: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee, tel. 645 7134
Järgmine leht ilmub: 22. mai 2015
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

Austatud Kristiine elanik! 
Meie hea linnaosavanem Andrei 

Novikov sai Teie poolt tugeva man-
daadi ning asus seejärel Riigikogus-
se Teie kõigi huve esindama. Andrei 
algatas Kristiines väga palju uusi tra-
ditsioone ning pani palju rõhku nii 
inimeste heaolule kui ka silmailule. 
Kristiine muutus tema käe all kau-
niks pärliks linna südames. Andrei 
Novikov jääb jätkuvalt Kristiine hea 
käekäigu eest seisma ning osaleb 
Kristiine elu edendamisel väga ak-
tiivselt ka edaspidi.    

Uus teenus
Tallinn käivitab pilootprojekti 

omastehooldaja asendamiseks hool-
dustoimingutes, mis võimaldab vä-
hendada omastehooldajate koor-
must. Teenus on hooldajatele tasuta, 
kulud tasub Tallinna Sotsiaal- ja Ter-
vishoiuamet. 

Heakord 
Algas heakorrakuu, mis kestab 15. 

maini. Erilist rõhku pööratakse ise-
tekkeliste prügilate likvideerimisele. 
Korrastakse Liimi, Tervise ja Laki tä-
navate piirkonnad. Traditsiooniliselt 
toimub ka sellel kevadel aia- ja par-
gijäätmete vedu Kristiine linnaosa 
elanikele tasuta. Leheveo soov tuleb 
teada anda elektrooniliselt aadressil: 
http://www.tallinn.ee/est/kristiine/
Aia-ja-pargijaatmete-vedu-Kristiine-
linnaosa-elanikele. Ohtlikke jäät-
meid, autorehve, olmejäätmeid, ko-
duelektroonikat ja ehitusprahti ei 
tohi lehekottidesse panna. Kui lehe-
kottidest avastatakse sellised jäät-
med, siis lehekotte ära ei viida. Re-
gistreerimine toimub kuni 30. 
aprillini.

8. mail kell 12 olete kõik oodatud 
Löwenruh parki Kristiine linnaosa 
talgutele. Töövahendid tagab linna-
osavalitsus. Oma osalemisest palu-
me teada anda telefonil 645 7118 
hiljemalt 5. maiks. Talgud lõpetame 
ühise kehakinnitusega.

Vaba aeg
Kepikõnd
4. mail jätkame traditsioonilise 

kepikõnnisarjaga Löwenruh pargis. 
Treeningtunnid hakkavad toimuma 
igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 
12. Treeneriks on jätkuvalt meie sä-

rasilmne Aliis Sarapik. Projekti rahas-
tab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu-
amet.

Erivajadustega laste mänguväl-
jak

15. aprillil avasime esimese moo-
duli erivajadustega laste mänguväl-
jakust. Lapse mängu eesmärk on 
arendada last läbi mängu. Mängides 
saab laps ennast füüsiliselt ja psüü-
hiliselt arendada, omandab uusi ko-
gemusi ja saab ennast ka proovile 
panna. Mitmekülgne liikumine aren-
dab lapse lihaskonda, töövõimet, 
muudab ta osavamaks ja aktiivse-
maks. Mängimine arendab ka lapse 
sotsiaalseid oskusi. See kõik on olu-
line lapse tuleviku jaoks. Mänguväl-
jaku mooduli valmimist toetati riigi-
eelarvest Riigikogu liikmete Vladimir 
Velmani ja Lauri Laasi ettepanekul 
toetuse eraldamise kaudu mängu- ja 
treeningväljakute investeeringuteks. 

Treening vabas õhus
Kristiine linnaosa korrusmajade 

sisehoovidesse on paigaldatud väli-
trenažöörid: Kuldnoka tn, Tedre tn, 
Sõstra-Välja tn ja eelmisest aastast 
Seebi tänavale. Treeningpunktid on 
varustatud teabetahvliga, kus on 
soovituslik harjutuste meelespea. 
Treeningpunktid sobivad treenin-
guks erinevas eas inimestele ja on 
mõeldud kasutamiseks seitsmele 
inimesele korraga. Olete oodatud 
ühistreeningule 28. aprillil kell 16 
Sõstra-Välja sisehoovi.

Suur tänu meie kõigi poolt Riigi-
kogu liikmetele Lauri Laasile ja Vla-
dimir Velmanile. 

Kevadlaat
Pühapäeval, 17. mail algusega 

kell 10 olete oodatud juba tradit-
sioonilisele Kristiine kevadlaadale 
Löwenruh parki. Laadal müüakse kä-
sitöö-, talu- ja mahekaupa, erinevaid 
taimi ja istikuid ning muud põnevat. 
Mitmekülgne kultuuriprogramm, 
avatud tegevused ja atraktsioonid 
kogu perele. Külla tuleb lasteteater, 
esinevad huvikeskuse Kullo lapsed ja 
tantsuks mängib ansambel. Olete 
oodatud!

Head lugemist ja toredat kevadet!

KEVAD KRISTIINES

Jaak Haud
erukolonelleitnant; MTÜ Tondi SK Ajalooklubi

KAPTEN ALBERT NUUDE ELU, VÕITLUSE JA 
PERE LUGU

Möödunud 2014. aasta viimastel päevadel as-
tus Tondi Sõjakooli muuseumist läbi nooruslik 
kaheksakümneaastane härra Hillar Nuude. Esi-
teks, oli vaja täita oma isa, kapten Albert Nuu-
de, surmaeelne palve.  Teiseks, teha väike pa-
randus Jaak Pihlau raamatu „Auraamat Eesti 
Vabariigi kaadriohvitseridele“ leheküljel 271. 
Sellest isa palve täitmisest ja „väikesest paran-
dusest“ sai alguse pikem vestlus. Vestlusest 
aga kasvas välja selgus, et seda teavet peab 
säilitama teadmiseks uue põlvkonna ohvitse-
ridele. Omalt poolt täiendasin Hillari jutustust 
arhiivimaterjaliga, mis ainult kinnitas juhtunut.

Kadetist sai 14 aasta möödumisel Presi-
dent K. Päts`i julgeoleku ohvitser.

Tulevane Eesti Kaitseväe leitnant ja kapten 
saksa sõjaväes Albert Nuude (vt foto 1) sündis 
12. jaanuaril 1904.a. Virumaal Peetri/Alutaguse 
vallas, Vepskülas. Kasvas üles Narvas, lõpetas 
1922. aastal Narvas Kreenholmi gümnaasiumi. 
Astus 1923. aastal Tondi Sõjakooli jalaväeklas-
si. Osales teise kursuse kadetina 1. detsembri 
1924.a. kominterni mässu mahasurumisel Ton-
di kasarmus (tänane Tondi tn 57). Lõpetas sõ-
jakooli 1926. aastal ja teenis Narvas 1. jalaväe-
rügemendis (rügül kolonel August Traksmaa, 
kelle vahetas välja kolonel Hugo Koern). Rüge-
mendist leitnant Albert Nuude`t korduvalt lä-
hetati, teda polgu nimekirjas hoides.

Lähetused olid Narva Kaitseliitu ja 1938. 
aastal koos perega terveks aastaks Piirivalvesse 
Petseris. See oli aeg, kus Vene pool tappis järve 

jääl kaks patrullreidil olnud piirivalvurit.
Sündmused Eesti Vabariigis muutuvad üha 

ärevamaks. Pealinnas vajatakse riigijuhtide jul-
geoleku tagamiseks kogenud Narva ohvitser. 
Leitnant Albert Nuude oli 1. Jalaväerügemen-
dis teeninud 13 aastat ja tubli ohvitserina välja 
teeninud kõigi kaasteenijate lugupidamise. 
Lahkumispäeva 05.02.40. jääb märkima tema-
le rügemendi Ohvitseride kogult annetatud 
hõbelaegas  (vt foto 2).

1  Selle, ltn A. Nuudele kingitud, nimelise hõ-
belaeka andis Alviine küüditamise ajal kiiruga  
nende Vene tänava korteri vene rahvusest naab-
rinaisele. Pärast, küüditamiselt tagasi Eestisse 
saabumist, otsis see naine ise Alviine ülesse ja 
andis laeka omanikule tagasi. Ka laeka sees ol-
nud kulduur ja muud kallihinnalised esemed jäid 
alles.

Alates 5. veebruarist 1940.a. teenib leitnant 
A. Nuude juba Tondi Sõjakooli koosseisus üles-
andega – Kadriorus Presidendi kaitse tugevda-
mine. Teenistuskoht otse lossi kõrvalhoones. 
Nende pere - abikaasa Alviine (sündinud 29. 
september 1903.a.- surnud 16. märts 1992.a.) 

ja poeg Hillar (sündinud 1. augustil. 1934.aas-
tal) asus elama Rahumäel Kaevu tänav 7, Veske 
nimelise omaniku  üürikorteris. 

Pärast 1940. aasta juunipööret teenis leit-
nant Nuude Eesti Kaitseväest moodustatud 22. 
Territoriaalkorpuses. 1941. aasta 18. veebruaril 
sündis Albertil ja Alviinel noorem poeg Mati 
(tulevane edukas raskejõustiklane ja rahvalem-
mikust laulja). 

Okupantide vahetus.
Nädal enne Saksamaa ennetusrünnakut 

NLiidu vastu, 14. juunil 1941.a., sai ta kutse saa-
buda Tallinnas Narva maanteel Pedagoogilise   
Ülikooli majja. Välisuksel otsiti kõik saabujad 
läbi. Rebiti maha Eesti sõjaväe pagunid. Võeti 
ära relvad ja dokumendid. Hoones sees nad 
koos kaptenite Jaak Külmoja ja Eduard 
Ausmees`iga läksid teisele korrusele. Otsustati 
põgeneda. Kuna kõikjal oli NKVD valve väljas, 
siis jäi variant – kasutada tualetti. Väikeste aja-
vahedega küsisid nad ükshaaval luba WC-sse 
minna. Neil õnnestus sealt sisehoovi poolne 
aken avada ja alla hüpata. Külmojal sai jalg 
viga, aga kõigil õnnestus põgeneda. 

Arhiivi andmetel on aga näha, et kapten  
J. Külmoja arreteeriti juba 16. juuni 1941 uues-
ti ja suri Norilskis 12. aprillil 1949. Kapten E. 
Ausmees aga on 22. Territoriaalkorpusest läi-
nud sõja alguses üle Saksa poole. Oli novemb-
rini 1941.a. seal vangis, kuid hiljem teenis Piiri-
kaitse rügemendis. Põgenes 1944. aasta 
jaanuaris Rootsi. Elas Ameerika Ühendriikides, 
kus suri 16. märtsil 1983.

Leitnant Albert Nuudel aga õnnestus elu-
salt ja tervelt jõuda Rahumäele, kus nad koos 
veel 3 ohvitseri, ühe politseiniku ja kahe eraisi-
kust riigiametnikuga tervelt 1,5 kuud olid Ra-
humäel Pärnu mnt 215 maja (seda maja enam 
ei ole) keldris peidus. Kelder oli nii madal, et sai 
olla ainult kummargil (Alberti enda kasv oli 188 
sm). Kuna maja peremees keldriluugi peitmi-
seks kattis kogu põranda uue linoleumiga ja 
pani uued põrandaliistud, siis mehed ei saa-
nud keldrist välja ka loomulikke vajadusi rahul-
dama. Selleks otstarbeks tegi peremees otse 
keldri nurgas presentseintega kuivkäimla ja 
pani ventilatsioonitoru sealt õue. Süüa ja juua 
tõi neile pimeduse saabudes majaperemehe 
teises klassis käiv tütar ja andis seda läbi ven-
tilatsiooni avause. Üks meestest jäi bronhiiti ja 
oli mure, et tema köhimine välja ei kostaks. 
Köhis läbi salli. Mehed tulid peidikust välja, kui 
sakslased olid Nõmme-Rahumäe piirkonnast 
venelased välja tõrjunud ja maja hoovile tulid 
saksa eesluure mootorratturid. 

(Jätkub maikuu lehes)

Foto 1. Tondi Sõjakooli portupeeaspirant Albert 
NUUDE aastal 1926. Perekond küüditati 
25. märtsil 1949. a. Siberisse. Perearhiivid 
hävisid. Käesoleva ainukese säilinud foto 
sai Austraaliast, isa sõjakooliaegselt sõbralt, 
A.Nuude vanem poeg Hillar.

Foto 2. Hõbedane mälestuslaegas Narva Linna 
vaatega kaanel ja pühendustekstiga esiküljel.
 Annetatud leitnant Albert Nuudele 1. 
Jalaväerügemendi Ohvitseride Kogult 05.02.40.

Võitluses vaenlasega jäi ta iga kord peale!
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K R I S T I I N E  S O T S I A A L M A J A

KRISTIINE SOTSIAALMA JA PÄE VAKESKUS 
TÄHISTAS  20-NDAT SÜNNIPÄE VA
20. märtsil sai Kristiine Sotsiaalmaja Päeva-
keskus 20-aastaseks. Tegemist on ühe esi-
mese eakate keskusega Tallinnas, kus täna-
selgi päeval käib vilgas tegevus. Toimimas 
on 27 huviringi, mida veavad oma ala ar-
mastavad juhendajad. Korraldatakse kont-
serte, näitusi, loenguid, väljasõite ja koh-
tumisi põnevate inimestega. Siin on 
võimalus end värskendada juuksuri, mani-
küürija-pediküürija ja kosmeetiku juures 
ning lugeda värsket ajakirjandust ja kasu-
tada internetiühendusega arvutit. Päeva-
keskuse eesmärgiks on tagada, et iga ini-
mene tunneb end vajalikuna, saab jõudu 
oma igapäevaseks tegevuseks ning et ta-
gatud oleks nii sotsiaalne kui füüsiline ak-
tiivsus.

Oma sünnipäeva tähistas päevakeskus 

erinevate üritustega:
10. märtsil avati päevakeskuses käsitöö-

ringide näitus, mis on avatud kuni aprilli-
kuu lõpuni.

20. märtsil toimus Tallinna Õpetajate 
majas linnaosavanema vastuvõtt, kutsu-
tud olid päevakeskuse endised ja praegu-
sed töötajad, ringide liikmed ja koostöö-
partnerid, kokku 180 inimest.

14. aprillil toimus suur sünnipäevale pü-
hendatud laulu- ja tantsupidu. Kontserdi 
meeleolukas kavas astusid üles päevakes-
kuse omad tantsuringid (rahvatants, see-
niortants, linetants ja peotants), lauluklubi 
ja kirjandusring. 

Täname kõiki, kes on selle 20 aasta jook-
sul päevakeskuse tegemistes kaasa löö-
nud või oma nõu ja abi pakkunud!

K R I S T I I N E  S O T S I A A L M A J A

KRISTIINE SOTSIAALMAJA 
(Sõpruse pst 5) ÜRITUSED – 
mai 2015
Lauluklubi - juhendaja Inda Kõiva E 4.05 12.30

Tervisepäev “Hiina meditsiini 5 elemendi õpetus” 
Maie Rello. Eelregistreerimisega tel 6 512 702 või-
malus lasta teha kapillaaride uuring.

T 5.05 14 - 17

Mäluring - Riina Enke E 11.05 12

Emadepäeva kontsert Kristiine Gümnaasiumi õpi-
lastelt

E 11.05 13

Vestlusring “Mis uudist” - Olga Kenk T 12.05 13

Kirjandusklubi – Milvi Sepp K 13.05 12

Tantsime end terveks - Ann Alas K 13.05 14

Piiblitund - Jüri-Valdur Kibuspuu K 13.05 15

Vabadusvõitlejate koosolek - Gunnar Vompas N 14.05 13.30

Väärikate Meeste Klubi N 14.05 14.30

Kevadine väljasõit: Pärnust Iklani (välja müüdud!) N 14.05 8 - 22

Lauluklubi laulab-  Inda Kõiva E 18.05 12.30

Meil on külas Reet Linna T 19.05 13

Kokkame koos N 21.05 14

Mäluring - Riina Enke E 25.05 12

Klubi “Ristik” - ristsõnahuvilistele E 25.05 12

Väärikate Meeste Klubi  - Petanque turniir - Paul 
Samarüütel

N 28.05 14.30

Infotund eakatele skautidele - Ingrid Junisov N 28.05 13

T 5. mai 14.00 -17.00 – Tervisepäev: „Hiina meditsiini viie elemendi 
õpetus“ Maie Rello.
E 11. mai kell 13.00 – Emadepäeva kontsert Kristiine Gümnaasiumi 
õpilastelt
T 19. mai kell 13.00 – Päevakeskuses on külas hingelt nooruslik 
Eesti tele- ja raadioajakirjanik, armastatud laulja, saate „Prillitoos“ 
särtsakas ja naerusuine juht REET LINNA

AVATUD ÜRITUSED MAI 2015
KRISTIINE SOTSIAALMAJA PÄEVAKESKUSES 
(Sõpruse pst 5)

Päevakeskuse 20-nda aastapäeva laulu- ja tantsupidu (Tallinna Puuetega Inimeste Kojas)

Linnaosavanema vastuvõtt (Tallinna Õpetajate Majas)

Kevadnäituse avamine päevakeskuses

PÄEVAKESKUSES KÜLAS REET LINNA
T   19. mai  kell 13

Kristiine päevakeskuse saalis on külas hingelt 
nooruslik, eesti tele- ja raadioajakirjanik, ar-
mastatud laulja, saate  „Prillitoos“ särtsakas ja 
naerusuine juht

Reet Linna
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Tallinn käivitas pilootprojekti omastehooldaja asendamiseks hooldustoimingutes, mis võimaldab vähendada omas-
tehooldajate koormust, teenus on hooldajatele tasuta, kulud tasub Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. 

Teenuse sisu on välja töötatud koostöös Tallinna omastehooldaja tugigrupi liikmetega.
Omastehooldaja asendusteenuse kirjeldus
Omastehooldaja asendusteenus on Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 42 „Täisealisele isikule 

hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ alusel hooldajaks 
määratud isikute ja muude, suure hooldusvajadusega isikute hooldajate asendamine hooldustoimingutes. Teenuse 
eesmärk on omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamine lühiajalise puhkuse ja vaba aja võimaldamiseks. 
Teenust osutatakse Tallinna linna haldusterritooriumil hooldatava kodus. Teenust saavad omastehooldajad, kes ei 
ole määratud hooldajaks määruse alusel, juhul kui nende ja nende hooldatavate elukohaandmetena on rahvastiku-
registrisse kantud Tallinna linn. 

Teenuse saamine: omastehooldaja pöördub teenuseosutaja poole. Teenuseosutaja selgitab välja teenuse osuta-
miseks vajalikud üksikasjad, sh algusaja, tähtaja, teenuse osutamise koha, mahu jne.

Teenus on omastehooldajale ja hooldatavale tasuta. Teenuse osutamise aja hulka arvestatakse kliendi juurde 
minekut. Teenuse osutamise aeg ja maht: teenust osutatakse kõigil nädalapäevadel kell 07.00–22.00. Teenust osuta-
takse ühele isikule korraga minimaalselt 2 tundi. Teenuseosutaja täidab tellimuse maksimaalselt 7-päevase ettetea-
tamise ajaga. Omastehooldaja, hooldatav ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks kolmepoolse lepingu, mille 
lisana koostatakse hooldusplaan/hoolduskava. 

Omastehooldaja koostab klienti tutvustava kirjaliku infomaterjali, milles ta:
• annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
• esitab pere- või eriarsti tõendi nakkushaiguste mittepõdemise kohta;
• iseloomustab oma hooldatavat;
• kirjeldab tema oskusi ja võimeid ning käitumise eripära;
• kirjeldab hooldamise eritingimusi, arsti määratud ravimiplaani;
• selgitab abivahendite kasutamist.

Lisainfot jagab MTÜ Koduhoolduskeskus Certis telefonil 522 8938, teenuse koordinaator on Jaanika Luus, või 
saatke kiri e-posti aadressile jaanika.luus@hotmail.com

TALLINN KÄIVITAS UUE OLULISE TEENUSE

Telefoni kaudu kaupade pakkumine on laialt levinud müügimeetod, mis ei ole keelatud, kuid mille osas on tarbija 
õigused reguleeritud tavapärasest erinevalt. Telefonitsi kokkulepitust võivad tarbija ja müüja sageli erinevalt aru 
saada ning tarbijal ei ole võimalik lõplikult veenduda kauba või teenuse sobivuses ja vajalikkuses. Lisaks ei saa tele-
fonitsi piisavat ülevaadet müügitehingu tingimustest.  

Telefonitsi tehtud pakkumised tulevad tarbijale enamasti ootamatult, mistõttu on sageli tegemist emotsiooni ajel 
tehtud otsusega, mida hiljem kiputakse kahetsema. Enim levinud on telefoni teel toidulisandite, raamatute, ajakirja-
de-ajalehtede, ilutoodete ning CD-plaatide pakkumine. Sageli iseloomustab pakkumisi see, et kaupleja lubab esmalt 
tarbijale tasuta proovipakki. 

Selleks, et telefonis sõlmitud kokkulepe oleks tarbijale tegelikkuses ka vastuvõetav, peab telefoni teel kaupu 
pakkuv ettevõtja tagama, et ei kasutataks ebaausaid kauplemisvõtteid, varustama tarbijat piisava ja vajaliku teabega, 
mis võimaldaks tal langetada teadlik ostuotsus. Kuigi üheks tarbija põhiõiguseks on enne ostu sooritamist saada 
kauba või teenuse kohta piisavat teavet, on telefonimüügi korral tavapärasest keerulisem tagantjärele tuvastada 
kaupleja poolt antud teabe sisu ja piisavust.

Suuliselt kokkulepitu tuleb kirjalikult kinnitada
Telefonimüüki loetakse üheks sidevahendi abil sõlmitud lepingu liigiks, mille nõuded on kehtestatud võlaõigus-

seaduses. Kuivõrd järjest enam pakutakse telefoni teel kaupu ka piiriüleselt, näiteks on tarbijale koju helistav firma 
registreeritud hoopis Soomes või Lätis, on hea teada, et sellises olukorras peab kaupleja oma tegevuses lähtuma 
muuhulgas Eesti õigusest, sest on oma tegevuse suunanud ka Eesti turule. 

Kui tarbija nõustub telefoni teel tehtud pakkumisega, on tarbija võetud kohustustega seotud üksnes juhul, kui 
ettevõtja on telefonitsi edastatut teavet kinnitanud kirjalikult, näiteks e-kirja teel, ning tarbija on sellele andnud 
nõusoleku samuti kirjalikult. Väga oluline on teada, et kui kaupleja ei ole telefoni teel sõlmitud kokkulepet tarbijaga 
kirjalikult üle kinnitanud, loetakse tarbijale edastatud kaup või teenus tellimata asjaks või teenuseks. Sellises olukor-
ras ei saa ettevõtjal tekkida tarbija vastu nõudeid ning puudub alus arvete edastamiseks. Antud seadusesätte eesmärk 
on kaitsta tarbijaid ettevõtjate poolt pealesurutud lepinguliste kohustuste eest.

Arved tellimata kaupade eest
Sageli kirjutavad tarbijad oma kaebustes, et telefoni teel pakuti neile tasuta näidispakki, mis sisaldab näiteks 

toidulisandeid ning mis pidi olema täiesti tasuta ja ei kohusta uuteks tellimusteks. Ometi edastab kaupleja tarbijale 
arveid.  

Tavaline telefonimüügi puhul tekkiv arusaamatus seisnebki selles, et kaupleja lubab telefonitsi, et proovipakk on 
tasuta ning kui toode ei meeldi, ei pea tarbija seda tagasi saatma ega uusi pakke juurde tellima. Paraku saadetakse 
tarbijale seejärel igakuiselt uusi saadetisi ning koos pakkidega ka tasumisele kuuluvaid arveid. Kauplejalt arupärimi-
se peale kuulevad tarbijad, et proovipakki vastu võttes on tarbija nõustunud pikaajalise lepinguga, mis sisaldabki 
igakuiseid saadetisi, mis on tasulised. Ei ole harvad ka juhused, kus maksmata arved edastatakse inkassofirmale. 

Tarbijad on oma kaebustest kirjeldanud ka olukordi, kus koos „tasuta“ proovipakiga saadetakse tarbijale ette ära 
ka kuuekuuline varu toidulisandeid või raamatuid. Või saadetakse lubatud „proovipaki“ asemel kohe esimene tasuli-
ne saadetis koos maksmisele kuuluva arvega. 

Sellistes olukordades on vajalik teada, et kui kaupleja ei ole telefoni teel kokkulepitut tarbijaga kirjalikult  üle 
kinnitanud, saab nii saadetud proovipakki kui sellele järgnevaid saadetisi pidada tellimata asjadeks, mille vastu võtmist 
ning endale jätmist ei saa lugeda lepinguga nõustumiseks. Et olukorda lahendada, tasuks tarbijal kauplejale saata 
kirjalik kaebus, kus ta viitab kirjalikku kokkuleppe puudumisele ning oma soovile mitte enam saadetisi ega arveid 
saada. Kui probleem jätkuvalt ei lahene, tuleb abi saamiseks pöörduda tarbijakaitseameti poole.

Ka sõlmitud lepingust saab taganeda
Kui tarbija ja kaupleja on siiski saavutanud telefoni teel kokkuleppe kauba saatmiseks tarbijale ning leping on 

sõlmitud nõuetekohaselt, on tarbijal õigus 14 päeva jooksul lepingust taganeda ilma oma otsust põhjendamata. 
Samas teatud tüüpi kaupade ja teenuste puhul taganemisõigus puudub. Nendeks on näiteks tarbija isiklike vajadus-
te ning eritingimuste kohaselt valmistatud asjad, kiiresti vananevad või riknevad kaubad, suletud pakendis kohale 
toimetatud kaubad, mis on pärast üleandmist avatud ning mida seetõttu ei ole võimalik tervislikel või hügieenilistel 
põhjustel tagastada. Samas juhul, kui kaupleja ei ole taganemisõiguse puudumisest tarbijat enne ostu teavitanud, 
on tarbijal õigus tagasi saata ka eelnevalt loetletud kaupu.

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleks tarbijal kauplejale enne 14-päevase tähtaja möödumist edastada tagane-
misavaldus. Põhjusel, et taganemisavalduse tähtaegselt esitamise tõendamise kohustus lasub tarbijal, on tarbija 
seisukohast kindlasti mõistlik teha seda taasesitamist võimaldaval moel, näiteks e-kirja teel. Taganemisavalduse 
saamisel peab kaupleja tagastama tarbijale viivitamatult, kuid hiljemalt 14-päeva jooksul, kõik tarbija poolt lepingu 
alusel makstud tasud, sealhulgas kauba kohale toimetamise maksumuse. Juhul, kui kaupleja ja tarbija ei ole kokku 
leppinud teisiti, kannab tarbija temale lepingu alusel saadetud kauba otsesed tagastamiskulud. Sealjuures on siiski 
oluline teada, et sellist kohustust ei teki tarbijal juhul, kui kaupleja on jätnud teavitamata, et kauba tagastamise ot-
sesed kulud tuleb kanda tarbijal.

Kui tarbija soovib oma taganemisõigust kasutada, peab ta tagama, et kaubaga tutvumisel ei väheneks selle väär-
tus. Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, 
nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tarbija ei vastuta asja väärtuse vähenemise eest vaid juhul, kui kaup-
leja on jätnud tarbijale õigeaegselt andmata teabe taganemisõiguse olemasolust. 

Kristina Vaksmaa
EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja, tarbijakaitseamet

TELEFONIMÜÜGI ERIREEGLID AITAVAD VÄLTIDA 
SOOVIMATUID SAADETISI

Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks ja igapäeva-
liikluses kohtab neid väga sageli. Seega on aktuaalne rääkida ka jalgratturite 
turvalisusest. Et sõita oleks ohutu, peab jalgrattur järgima liiklusreegleid, 
tundma ära ohuolukorrad ning neis õigesti käituma. Väga oluline on ratta 
käsitsemise oskus.

Jalgratturi esmaseks ohutusvarustuseks on kiiver. Kiiver kaitseb pead 
suuremate vigastuste ees kukkumise või liiklusõnnetuse korral. Alla 16-aas-
tased jalgratturid on kohustatud kandma kinnirihmatud kaitsekiivrit iga kord, 
kui sõidavad. Lisaks kiivrile on jalgratturi varustuses oluline ohutusvest või 
erksavärviline riietus, mis tagab jalgratturi parema märgatavuse.

Enne sõidu alustamist tuleks kontrollida ratta korrasolekut: sõiduvahendi 
rehvides peab olema piisavalt õhku, pidurid töökorras ja kett õlitatud. Ratta-
le kehtestatud nõuete kohaselt peab rattal olema signaalkell, ees valge, taga 
punane helkur ja kummalgi hoorattal vähemalt üks kodarhelkur. Pimeda ajal 
või halva nähtavuse korral sõites peab jalgrattal olema ees valge ja taga 
punane tuli.

Jalgratturi juhiloa olemasolul võid sõita sõiduteel alates kümnendast 
eluaastast.

Allolev info on neile noortele jalgratturitele vanuses 10-15 aastat, kellel 
pole veel jalgratturi juhiluba:

Jalgratturieksamit saab sooritada Rahumäe tee 6/1 asuvas Põhja prefek-
tuuri liiklusjärelevalvekeskuses 2015. aasta juunikuu jooksul tööpäeviti.

Eksamile tulek tuleb eelnevalt kokku leppida liiklusjärelevalvekeskuse 
noorsoopolitseiniku Marina Aleksejevaga telefonil 6 12 5676 või e-posti kau-
du: marina.aleksejeva@politsei.ee

Samuti saab jalgratturi eksameid teha alates mai kuust kõikides Maantee-
ameti teenindusbüroodes. Nende asukohtade ja eelregistreerimise kohta 
saab rohkem infot Maanteeameti kodulehelt ning palju muud huvitavat 
jalgrattaga liiklemise kohta aadressil http://www.mnt.ee/index.
php?id=11560.

Liikluskasvatuse kodulehel on lastel võimalik õppida liiklusalaseid teema-
sid ning lisainformatsiooni jalgratturi juhilubade tegemise kohta leiab aad-
ressilt http://www.liikluskasvatus.ee/jalgratturi-juhiluba.

Turvalist jalgrattasõitu!

JALGRATTURITELE
Pille-Riin Pihelgas
Noorsoopolitseinik, Lääne-Tallinna konstaablijaoskond

Kätte on jõudmas rehvivahetusaeg ning peagi on oodata igakevadisi pikki 
järjekordi töökodade juures. Ohutu sõidu tagamisel mängib aga rolli õigesti 
valitud rehv.

Rehvivahetusega ei ole soovitatav alustada enne, kui ööpäevane tempe-
ratuur on püsivalt plusspoolel. Rehvide valikul tuleb kinni pidada igale auto-
margile tehase poolt kehtestatud rehvide mõõtudest. Vale kõrguse puhul 
võib sõiduki kiirusenäidik hakata edastama ebaõigeid näite ning võib tekki-
da piirkiiruse ületamise oht. Rehvi laius mõjutab aga sõiduki juhitavust.

Rangelt tuleb järgida rehvimustri jääksügavust. Talvel kasutatavate puhul 
on miinimumiks 3 mm ja suverehvil 1,6 mm. Sageli arvatakse ekslikult, et 
suviste rehvide mustri jääksügavus ei oma tähtsust, kuna puudub oht lumme 
kinni jääda. Vihmasajus äkkpidurduse korral võib aga tekkida vesiliug, mis ei 
jää oma ohtlikkuselt sugugi alla talvisele kiilasjääle.

Eestis on talverehvid kohustuslikud 1. detsembrist 1. märtsini. Naastrehve 
võib kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini. Erandina võib talviste 
tee- ja ilmastikuolude esinemise korral naastrehve kasutada 1. oktoobrist 30. 
aprillini. 

Hoidke oma vara
Rehvivahetustöökodades võivad tippaegadel järjekorrad paraku nii pikad 

olla, et autoomanikel ei ole aja puuduse tõttu võimalik tundideks ootama 
jääda. Sõidukisse vahetuseks tõstetud rehvid ja veljed jäetakse aga sageli 
autosse, et järgnevatel päevadel lühema järjekorra puhul need töökojas ära 
vahetada. See tõstab aga kevadeti sõidukitesse sissemurdmiste arvu, kuna 
varastatud rehvid ja veljed on järelturul kiiresti turustatav artikkel. Ilmselt 
oleme kõik tänavapildis näinud mõnel hommikul sõidukeid ilma ratasteta 
telliskividel seismas. Suveperioodil kasutatakse enamikel sõidukitel hinnali-
semaid velgi ning kindlasti oleks soovitav kasutada spetsiaalseid vargamut-
reid, mis raskendavad velgede eemaldamist sõidukilt. Samuti soovitame 
kõigil kahju ennetamiseks rehve ja velgi autosse mitte jätta.

TEEME REHVID SUVEKS KORDA!
Priidu Vaiksaar
Nõmme piirkonnapolitseinik
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Tänan Teid selle aja eest, millal Te usaldasi-
te mulle linnaosa juhtimise. 2013. aastal 

koostasin nimekirja Kristiine prioriteetidest 
aastateks 2013-2016. Pean õigeks vastutada 

oma sõnade eest ning annan siinkohal 
ülevaate lubatus ning tänaseks tehtust. Usun, 

et see on tõestuseks, et Kristiine linnaosa ei 
ole vahepeal  juhitud sõnade, vaid tegudega. 

Olen alati pidanud tähtsaks suhtlust  linna-
osa elanikega ning kindlasti jään ka edaspidi 

kõigile avatuks. Linnaosa areng ja elanike 
heaolu on minu prioriteediks ka uuel ameti-

kohal, sinna suundun ma kaitsma kõigi 
Kristiinelaste huve ning teen seda tööd 

samasuguse pühendumisega kui pidasin 
linnaosavanema ametit.

Austusega
Andrei Novikov

Riigikogu liige

HEAD KRISTIINELASED!TEHTUD KRISTIINE LINNAOSAS AJAVAHEMIKUL 2013 – 2015
KOMMUNAALVALDKOND
Jätkata Kristiine linnaosa korteri-
ühistute toetamist, eesmärgiga aida-
ta parandada iga kortermaja elaniku 
vahetut elukeskkonda. Projektid 
„Hoovid korda“ ning „Roheline õu“. 
TEHTUD

Korteriühistutele toimuvad kord kuus 
infopäevad. Infopäevade keskseks tee-
maks on olnud energiasääst, et vähen-
dada linnaosa elanike eluasemega seo-
tud kulusid ning linnaosa hoonete 
ümbruse välisilme parendamise soodus-
tamine. Korteriühistuid on kaasrahasta-
tud läbi erinevate programmide nagu 
„Hoovid korda“, „Fassaadid korda“, „Rohe-
line õu“.

TEHTUD:
Hoovid korda
2013.a toetati projekti „Hoovid korda“ 
raames 8 korteriühistut summas 44 725 
eurot. Toetust said: Endla 88, 90 (parkla, 
haljasala, jäätmeplatsi parendamine) 12 
000 eurot;  Tuisu 9 (mänguväljaku paren-
damine) 2 613 eurot; Kotka tn 18 (parkla 
laiendamine) 1 607 eurot;  Järve 42 (piir-
de rajamine) 5 498 eurot; Tondi 44 (sü-
gavkogumismahutite paigaldamine 
ning biomahuti) 3 700 eurot; Vindi 9 (sü-
gavkogumismahutite paigaldamine)  3 
327 eurot;  Sõpruse 19 (parkla laienda-
mine) 15 980 eurot.
2014.a toetati projekti „Hoovid korda“ 
raames 5 korteriühistut summas 54 326 
eurot. Toetust said: Tuisu 5 (parkimiskoh-
tade ja haljastuse rajamine)  11 244 eu-
rot; Endla 55 (parkla parendamine) 
8 299 eurot; Mooni 19 (parkla ja kõnnitee 
rajamine) 7 025 eurot; Kotka 14 (teere-
mont) 15 980 eurot; Tuisu 4 (parkla raja-
mine, sügavkogumismahutite paigalda-
mine) 11 778 eurot

TEHTUD
Fassaadid korda
2013. a on projektiga „Fassaadid korda“ 
toetatud 4 korteriühistut summas 66 
368 eurot: KÜ Muti 30 (fassaadi renovee-
rimine ja soojustamine , soojustagastu-
sega ventilatsioon, akende vahetus) 19 
173 eurot; KÜ Rahumäe (fassaadi soojus-
tamine, ventilatsioon, keldriaknad)  16 
403 eurot;  KÜ Nõmme tee 43 (fassaadi 
ja katuse soojustamine) 11 619 eurot; KÜ 
Veenus (fassaad, katuslae soojustamine) 
19 173 eurot

2014. a on projektiga „Fassaadid korda“ 
toetatud 7 korteriühistut  summas 106 
091 eurot: KÜ Endla 51 (fassaadi, sokli ja 
katuse soojustamine ning soojustagas-
tusega ventilatsiooniseadmete paigal-
damine, küttekulu individuaalne süstee-
mi paigaldamine, akende vahetus) 19 
173 eurot;  KÜ Kotka 34 (ettevalmistus - 
ja lammutustööd, vahelaed, katus, ak-
nad, uksed, välisseinad, korstnad, trepid, 
välisvalgustus, trepikoja viimistlus) 6 277 
eurot; KÜ Kasvu 16 (hoone fassaadide 
remont koos soojustamisega, kütte- ja 
ventilatsioonisüsteemide renoveerimi-
ne) 19 173 eurot;  KÜ Lille 16 (fassaadi ja 
katuse renoveerimine, küttesüsteemi 
renoveerimine)  11 617 eurot; KÜ Nõm-
me 19 (fassaadi, sokli, katuse soojusta-
mine, soojustagastusega ventilatsiooni 
paigaldus koos küttesüsteemi paigaldu-
sega) 19 173 eurot;  KÜ Koskla 2 (fassaad, 
katus, seinapraod, akende vahetus, pöö-
ningu välisuste vahetus, küttesüsteemi 
renoveerimine, soojustagastusega ven-
tilatsiooni ehitamine) 19 173eurot; KÜ 
Haigru (fassaadi, sokli, pööningu soojus-
tamine ja rekonstrueerimine) 11 505 eu-
rot.

TEHTUD
Roheline õu
2013. a on projektiga „Roheline õu“ toe-
tatud kokku 7 korteriühistut (Kasvu 16, 
Mooni 60, Seebi 26, Tondi 44, Tuisu 9, 
Tüve 14/16, Vindi 9 ) summas 3 956 eurot 
2014. a on projektiga „Roheline õu“ toe-
tatud kokku 14 korteriühistut (Endla 92, 
Järve 29, Kirsi 6/8, Kotka 10, 24, 34, Lille 
2, Linnu tee 1, Mooni 60, Muti 30, Seebi 
26, Tuisu 9, KÜ Tulika, Tüve tn 14/16) 
summas 6 580 eurot

Kvartalisiseste teede (sh parkimisvõi-
maluste) parandamine – prioriteet-
sed Seebi, Marja ning Energia tn piir-
konnad. Lahendada Kotka tn 
sademevete probleem. 
TEHTUD

2014. aastal Kristiines valminud suure-
mad objektid:
Kotka tn (Nõmme tee-Tihase) rekonst-
rueerimine, kõnniteed, valgustus, parki-
miskohad, sademevete kanalisatsioon;
Marsi tn rekonstrueerimine, kõnniteed, 
parkimiskohad, valgustus, kommunikat-
sioonid;
Tedre tn (Mooni-Keemia) ülekate

Mooni 60/Kuldnoka 17/Tedre 77 sise-
hoov
Kuldnoka 13/ Tedre 81/ Tedre 79 sise-
hoov
Mustamäe tee (Paldiski mnt – Linnu tee) 
hooldusremont
Uue ülekatte sai terve rida tänavaid seo-
ses kõrgepingeliinide maa-alla viimise-
ga.
2015. aasta prioriteediks on teostada 
kvartalisiseste teede remonti Endla ja 
Paldiski mnt vahelises sisekvartalis (Kan-
nikese, Kullerkupu, Mooni). Remondi-
tööde täpsed mahud selguvad pärast 
kevadel läbiviidavat riigihanget. Suure-
matest teedest remontida Tammsaare 
tee (Järvevana tee-Tondi tn).

Täiendava koerte jalutusväljaku raja-
mine. 
TEOSTAMISEL

2015.aastal projekteeritakse koerte jalu-
tusväljak Cederhilmi parki.

Suunata enam investeeringuid parki-
de ja puhkealade infrastruktuuri pa-
randamisse.
TEHTUD

Seebi kvartalisse on paigaldatud väli-
treeningpunkt, samuti parkidesse pai-
galdatud täiendavaid välitrenažööre. 
Löwenruh pargis paigaldatud täienda-
vad istepingid, parandatud elektrivarus-
tust. Kotkapoja 2b haljasala on saanud 
purskkaevu, jõulukuuse ning istepingid. 
Uue algatusena paigaldati linnosa sisek-
vartalitesse jõuludekoratsioonid. 

Rajada linnaossa veel vähemalt üks 
purskkaev. 
TEHTUD

Löwenruh pargi tiiki paigaldati 2014. 
aastal 2 ujuvpurskkaevu. Statsionaarne 
purskkaev rajati 2014. aastal Kotkapoja 
2b haljasalale.

Tegeleda mahajäetud hoonete prob-
lemaatikaga ja vähendada nende 
arvu veel vähemalt 50% võrra. 
TEHTUD

Linnaosa pildist tänaseks kadunud suu-
rem osa probleemseid tühjana seisnud 
hooneid. Lammutatud on Tondi 51b,c, 
Seebi 4, Sinika 6, Spordi 3a, Kuldnoka 22 
garaaž, Hane 2 jt.

SOTSIAALVALDKOND
Arendada Kristiine Sotsiaalmaja teenuseid, keskendu-
des kõrvalabi vajavate eakate ja puuetega inimeste 
abistamisele. 
TEHTUD

Prioriteediks on olnud piirkondlike teenuste arendamine 
Kristiine Sotsiaalmajas, s.t abivajajale võimalikult kodu lähe-
dal ja turvalises keskkonnas. 2014. aastal käivitasime sooja 
toidu kojuviimise ja eakate päevahoiu. See teenus on end 
õigustanud ning jätkame sellega suuremas mahus ka 2015. 
aastal. Nimetatud teenuste osutamine ennetab inimeste 
paigutamist hooldekodusse. Kavas on alustada uue teenu-
sega - toimetulekuoskuste õpetamisega töövõimelises eas 
puuetega inimestele. 
Täiendavalt on Kristiine Linnaosa Valitsus tegelenud aktiiv-
selt toimetulekuraskustes perede toetamisega toetuste 
maksmise ja vajadustele vastavatele teenuste võimaldami-
sega. 2014. aasta jooksul võimaldati vajalikke teenuseid ja 
maksti erinevaid toetusi ligi 8 000 isikule.

Ennetava meetmena toetada senisest enam päevakes-
kuse huvitegevust, käivitades uue algatusena Kristii-
ne eakate huvikooli ning jätkata seniseid tasuta üritu-
si (ekskursioonid, muuseumi- ja kinokülastused).
TEHTUD

Koostöös Kesklinna valitsusega toimub alates 2014. aastast 
Hopneri majas nii eesti- kui venekeelne loeng-kohtumiste 
sari „eakate huvikool“. Kristiine Sotsiaalmajas toimuvad  re-
gulaarsed nii suuremad kui väiksemad üritused ning vähe-
malt kord kuus toimub kontsert või kohtumine mõnel huvi-
taval teemal huvitava inimesega (külas on käinud Edda 
Paukson, Gabriel Hazak, Voldemar Kuslap jt). Toetatakse 
huviringide ja väärikate meeste klubi tegevusi. Nii sotsiaal-
maja kui ka linnaosa valitsus korraldavad regulaarselt eks-
kursioone, kino ja muuseumide külastusi.

Toetada omaste hooldajaid ja puuetega laste vane-
maid, võimaldades neile senisest enam erinevaid re-

habiliteerivaid teenuseid. 
TEHTUD

2014. aastal võimaldati puuetega inimeste lähedaste hool-
duskoormuse vähendamiseks päevategevusi, hooldajatele 
puhkust ja aidati hoolduskulude tasumisel. 2015. aastal on 
kavas lisaks eelnimetatule täiendavalt pakkuda perekonda 
toetavaid rehabiliteerivaid teenuseid (nt ujumist, massaaži 
jms).

Viia Sotsiaalmaja lastepäevakeskus kaasaegsetesse 
ruumidesse ning mitmekesistada  toetavaid teenuseid 
lastega peredele.
TEHTUD

Sotsiaalmaja ruumid said 2014. aastal remonditud ning 
2015. aastal planeeritakse täiendavaid investeeringuid sisus-
tuse uuendamiseks. Lastele on korraldatud senisest enam  
ekskursioone ning koolivaheaja laagreid. Samuti pakutakse 
nii eesti – kui venekeelset psühholoogilist nõustamist laste-
ga peredele.

KULTUUR, SPORT, NOORED JA VABA AEG 

Jätkata Löwenruh pargikontsertide sarja, alustada su-
viste tantsuõhtute korraldamist.
TEHTUD

Muusikasuvi Löwenruh pargis kogus 2014. aastal populaar-
sust- pargikontsertide külastajate arv kahekordistus ning 
kord kuus toimus suvine tantsuõhtu. Osalejate soovil alustas 
linnaosavalitsus väärikas eas elanikele kontsert- tantsuõh-
tute korraldamist. Sügisel toimus kuus tantsuõhtut, kus osa-
les igal korral ligi sada inimest. Tantsuõhtud on saanud väga 
populaarseks, jätkame nendega ka 2015. aastal. 

Luua Kristiines vähemalt 250 uut lasteaiakohta. 
TEHTUD

2013. aastal loodi Linnupesa ja Kristiine Lasteaeda 44 uut 
lasteaiakohta. 2014. aastal algasid ettevalmistused Tuisu 20 
uue lasteaia ehitamiseks (240 kohta). Samas on Tallinna linn 
võtnud vastu investeeringute kava millega 2015. aasta jook-
sul likvideeritakse Tallinnas lasteaia järjekorrad. Tulenevalt 
linna otsustest ning muutuvast demograafiast on täna las-
teaiakohtade defitsiit Kristiines minimaalne ning uue laste-
aia ehitamine Kristiinesse võib järgnevatel aastatel osutuda 

ebaotstarbekaks.

Jätkata suviste  lastehommikute korraldamist täien-
dades seda nukuteatri etendustega. 
TEHTUD

Juunist augustini toimusid Löwenruh pargis igal pühapäeval 
lastehommikud ja kord kuus ka lasteteatri etendus. Suviste 
lastehommikute jätkuks oleme pakkunud linnaosa väikelas-
tega peredele võimaluse külastada tasuta beebikino seans-
se kinos „Artis“.

Jätkata kepikõnni sarja korraldamist, talvisel ajal tuua 
linnaosa parkidesse suusabuss. 
TEHTUD

Regulaarselt on toimunud välitreeningute sari. 2014. aasta 
osalejate arv oli varasemate aastate omast ca 20% kõrgem. 
Igal aastal on Löwenruh parki toodud ka suusabuss, mille 
raames saab kohapeal esmast suusatamise õpet ning laenu-
tada suuski.

Jätkata linnaosa eakate õnnitlemise traditsiooni.
TEHTUD

Kord kuus toimub Kristiine eakate juubilaride õnnitlemine.

Rajada talvel liuväli Räägu parki ning uue algatusena 
Seebi kvartalisse. 
TEHTUD

2014. aastal rajati liuväli nii Räägu parki kui ka Seebi kvarta-
lisse. Sõltuvalt ilmastikuoludest muutub see traditsiooniks. 

Lisada parkidesse uued välitrenažöörid. 
TEHTUD

Nii parkidesse kui ka sisehoovidesse on paigaldatud täien-
davaid välitreeningpunkte või trenažööre (Seebi kvartal, 
Tondimõisa ja Löwenruh park).
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KUHU MINNA
Lugupeetud Kristiine linnaosa elanikud!

Tallinnas toimub hulk tasuta ja soodsate hindadega kultuuri-, spordi- ja teisi toredaid rahvaüritusi, mida tasub kaema minna. Kutsun Teid kõiki osalema 
ja mõnusalt aega veetma!
                 Raivo Tammus
               Kristiine linnaosa vanema asetäitja linnaosavanema ülesannetes
KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB:
28. aprillil kell 16 - Instruktoriga ühistreening Sõstra-Välja sisehoovis 
(Sõstra 1a)- Korralik ja tõhus treening vabas õhus sentigi maksmata. 
Olete oodatud!
4. mai kell 12 - algavad taas välitreeningud Löwenruh pargis (Mus-
tamäe tee 59a). Välitreeningud hakkavad toimuma igal esmaspäeval 
ja kolmapäeval kell 12 treener Aliis Sarapiku juhendamisel kuni 12. 
oktoobrini. Kohtumispaik lõvi juures! Treeningtunni pikkus 1h- kepi-
kõnd koos sirutus- ja venitusharjutustega. Oodatud on kõik huvilised!
17. mai 2015 kell 10 - 16 Kristiine kevadlaat Löwenruh pargis, Mus-
tamäe tee 59 a. Laadal müüakse käsitööd, talu- ja mahekaupa, erine-
vaid taimi ja istikuid ning muud põnevat.
Mitmekülgne kultuuriprogramm, avatud tegevused ja atraktsioonid 
kogu perele. Külla tuleb lasteteater, esinevad huvikeskuse Kullo lap-
sed ja tantsuks mängib ansambel.
23. mai kell 13 - 17 – Veneetsia karneval Löwenruh pargis, Mustamäe 
tee 59a.

NIGULISTE KIRIKUS
Teisipäeval, 19.mail kell 19 Niguliste kirikus-Käsikellamuusika fes-
tival „Kellahelin Põhjatähe all“. Esinevad Orkester Debbie Rice juhatu-
sel. Mängijad USA-st, Kanadast, Puerto Ricost, Šveitsist, Campanelli & 
Kellaring, Campanelli Kammerkoor, Kiili Grazioso, dirigent Inna Lai, 
NoBell Laureates ja The Belles, dirigent Karolina Sepp, Kiili Kammer-
koor, dirigent Tuuli Metsoja. Sissepääs tasuta!                                                         

EKSKURSIOONIDE JÄTKUMINE KRISTIINE AJALOOTOAS 
MTÜ Tondi SK Ajalooklubi korraldab heategevuslikke jätkuekskur-
sioone Kristiine linnaosa ajalootoas ja renoveeritud Tondi kasarmutes 
sees.
Ekskursioonid toimuvad neljapäeviti kella 17.00 – 19.00 siseruumides 
kuni aprillikuu lõpuni.
Kogunemine ja jätkuekskursiooni algus Tallinna Ülikooli hoones Ton-
di tänav 55 tuba 101 (Kristiine linnaosa ajalootuba).
Kohale saab 23. autobussiga, „Marsi“ peatus. Autoga tulijaile on tasu-
ta parkla Tondi 55 ees.
Ekskursioon on tasuta, kuid saab annetada raha Memoriaali püstita-
miseks Tondi Sõjakooli 1770 lõpetajatele, kes hukkusid nõukogude 
ja natsistlike okupatsioonivõimude käe läbi.
Ühe ekskursioonirühma suurus on mitte üle 25 inimese. 
Info ja registreerimine tel. 55 682 883 või e-post jaak.haud@gmail.
com.
Tondi SK Ajalooklubi kogub mälestusi, ajaloolisi fotosid ja säilikuid 
Tondi kohta.
LINNAMUUSEUM KORRALDAB PÕNEVA VIDEVIKURETKE VANA-
LINNA  
Tallinna Linnamuuseum korraldab 30. aprillil vanalinnas videvikueks-

kursiooni. Eelkõige lastega peredele mõeldud ekskursioon algab kell 
20.30 ja kestab umbes poolteist tundi.
Tallinna vanalinnas on palju põnevaid paiku, huvitavaid hooneid ja 
muidugi ka kummituslugusid, mis ootavad avastamist.
Võetakse kätte laternad ja tutvutakse Rataskaevu tänava, Taani ku-
ninga aia, Niguliste ja Pühavaimu kiriku ümbrusega. Raekoja juures 
räägitakse lähemalt Vana-Tooma eluloost. Ekskursiooni jooksul saab 
muuhulgas ka teada, kes pidas pidu Rataskaevu 16 majas ja milline 
nägi välja Niguliste kiriku muumia hertsog de Croy.
Ekskursioon algab ja lõpeb Tallinna Linnamuuseumis (Vene tänav 17), 
ekskursiooni tasu on 4 eurot osaleja kohta.
Registreerimine ja lisainfo: linnamuuseum@linnamuuseum.ee või 
telefonidel 6155184, 6155193.

MUUSEUMID OOTAVAD KÜLASTAJAID
Eesti Ajaloomuuseumi SUURGILDI HOONE (Pikk tn 17):  
N–T kell 10.00–18.00 (1.10-30.04) ja MAARJAMÄE LOSS (Pirita tee 56): 
muuseum avatud K–P 10–17, suletud E, T. TASUTA sissepääs: iga kuu 
viimane neljapäev: 23.04; 28.05; 25.06 ja Rahvusvaheline muuseumi-
päev, 18. mai 
Kumu Kunstimuuseumi (Weizenbergi 34 / Valge 1): aprill – septem-
ber. Avatud: K 11.00–20.00; T, N–P 11.00–18.00, E- suletud. 
Tasuta sissepääs 16.05.2015, rahvusvaheline muuseumiöö (muuseum 
a v a t u d  1 8 . 0 0 – 2 3 . 0 0 ) .  Ü h e - e u r o  
kolmapäevad, pilet 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015 
Kadrioru Kunstimuuseumi (Weizenbergi 37). Muuseum avatud ok-
toober–aprill K 10.00–20.00; N–P 10.00–17.00. Tasuta sissepääs 
16.05.2015, rahvusvaheline muuseumiöö (muuseum avatud 18.00–
23.00). Ühe-euro kolmapäevad, pilet 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 
16.12.2015
Mikkeli Muuseumi (Weizenbergi 28). Muuseum avatud oktoober– 
aprill K 10.00–20.00; N–P 10.00–17.00. Tasuta sissepääs 16.05.2015,  
rahvusvaheline muuseumiöö (muuseum avatud 18.00–23.00). Ühe-
euro kolmapäevad, pilet 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015
Niguliste Muuseumi (Niguliste 3). Muuseum avatud K–P 10.00–
17.00. Tasuta sissepääs 16.05.2015, rahvusvaheline muuseumiöö 
(muuseum avatud 18.00–23.00). Ühe-euro kolmapäevad, pilet 1 €: 
10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015
Adamson-Ericu Muuseumi (Lühike jalg 3). Muuseum avatud K–P 
11.00–18.00. Tasuta sissepääs 16.05.2015, rahvusvaheline muuseu-
miöö (muuseum avatud 18.00–23.00). Ühe-euro kolmapäevad, pilet 
1 €:  10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015
Eesti Loodusmuuseum (Lai 29A). Muuseum avatud K 10.00–17.00, 
N 10.00-19.00, R–P 10-00–17.00. TASUTA kõigile külastajatele: iga 
kvartali esimese kuu viimasel reedel (24.04, 31.07 ja 30.10).
Eesti Panga muuseum (Estonia pst 11). Sissepääs TASUTA. Muuseum 
avatud T–R 12.00–17.00, L 11.00–16.00

Nõmme Muuseum (Jaama 18) avatud N–L kl 12.00-16.00. 
Pilet: 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti;  
perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurot
KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KOOSTÖÖS KESKLINNA SOT-
SIAALKESKUSEGA KUTSUVAD  VÄÄRIKAS PENSIONIEAS KRIS-
TIINELASI EAKATE ÜLIKOOLI HOPNERI MAJAS
HOPNERI MAJA AJALOOKOOL on ajaloo ja kultuuriloo alast ene-
setäiendusvõimalust pakkuv ettevõtmine, mis kutsub kõiki huvilisi 
osa saama põnevatest keskajateemalistest loengutest, õpitubadest 
ja vanalinnaringkäikudest. 
HOPNERI MAJA AJALOOKOOLI eestikeelsed loengud toimuvad õp-
peaastal 2014/2015 üks kord kuus teisipäeviti, 14.04 ja 12.05.2015 
algusega kell 17.00 Hopneri Maja diele‘s (sissepääs Vanaturu kael 3).
2015. a kevadpoolaasta loengute ja õpitubade teemad ning lektorite 
ja juhendajate isikud on veel täpsustamisel. Jälgige reklaami!
Loengutes ja õpitubades osalemiseks on vajalik eelregistreerimine: 
telefon 6455321 või e-mail: huvi@hopnerimaja.eu
Loengu teema, toimumiskoha ja/või alguskellaaja muutumisest tea-
vitatakse kõiki Hopneri Maja kodulehel.  Loengud ja ekskursioonid 
on kooliõpilastele (kuni 18 a) tasuta, üle 18aastastel osalejatel palu-
takse kaasa võtta loengutasu 3€. 
Seenioride ülikool
Kesklinna Seenioride Ülikoolis saab õppida neljas teaduskonnas:  
Tallinna ajaloo ja kultuuri teaduskond, psühholoogia teaduskond, 
terviseteaduskond, riigiteaduste teaduskond.
2014/2015 õppeaastal hakkavad eesti- ja venekeelsed loengud toi-
muma üks kord nädalas neljapäeviti, vastavalt 12:00-13:30 ja 14:00-
15:30. Loengud on eakatele õppuritele tasuta.
EESTIKEELSED LOENGUD
MAI
07.05.2015 kell 12.00 Ajalugu ja kultuur. Loeng „Tallinn 30ndatel: nai-
se vaade“. Lektor Loone Ots, kultuuriloolane.
14.05.2015 kell 12.00 Tervis. Loeng „Puusa- ja põlveliigese kulumisest“. 
Lektor Vahur Metsna, Ida-Tallinna Keskhaigla ortopeed.
21.05.2015 kell 12.00 Riigiteadused. Loeng „Teaduse ja riigi koostöö“. 
Lektor Anastasia Pertsjonok, Eesti Keskkonnaühenduste Koja GMO-
spetsialist.
28.05.2015 Lõpuüritus
Registreerimine: huvi@hopnerimaja.eu, tel. 6455 321.
VÄÄRIKAD KINOHOMMIKUD ARTISES
Eestikeelse sissejuhatusega seansid toimuvad igal teisipäeval kell 
11,  filmikava leiate kino Artise kodulehelt või otse kinost.
Venekeelse sissejuhatusega kinolinastused toimuvad igal neljapäe-
val kell 11. 
Kino Artis asub Solarise keskuse III korrusel, sissepääs Rävala puies-
teelt.
Templikaardiga iga 5. seanss tasuta. 

TALLINNA BOTAANIKAAIAS 
TOIMUB TULBIFESTIVAL

8.-10.mail toimub Tallinna Botaanikaaias tulpide ja teiste keva-
diste sibullillede näitus ning laupäeval esinevad Kõrsikud.

Tulbid on ühed armastatumad ja enimkasvatatud kevadised 
sibultaimed, kelle värvid ja vormid on inimesi lummanud juba 
sajandeid. Aegade jooksul on aretatud tuhandeid tulbisorte, 
neist paljud kasvavad ka meie aedades. Värvirikkuse, õite mit-
mekesisuse ja varajase õitsemisaja tõttu on tulbid kevadises 
aias asendamatud. Näitusel eksponeeritakse väga erinevaid 
tulbisorte lõikelilledena. Lisaks tulpidele on näitusel eksponee-
ritud nartsissid, hüatsindid, püvililled, koerahambad, ülased jt.

9. mail toimub tulbifestivali avaüritus, kus esinevad Kõr-
sikud ning lilleseade töötoas on võimalik emale valmistada kau-
nis kimp. 

Tallinna Botaanikaaed on avatud iga päev.
Lisainfo:
Marika Kontson
turundusjuht
Tallinna Botaanikaaed
Tel. 606 2660 / 5345 6794 

TERVIS JA TREENING
KORRALIK JA TÕHUS TREENING VABAS 
ÕHUS SENTIGI MAKSMATA
Kristiine linnaosa korrusmajade sisehoovidesse on paigaldatud 
välitrenažöörid: Kuldnoka tn, Tedre tn, Sõstra-Välja tn ja eelmi-
sest aastast Seebi tänavale. Kõigil sportlikel kristiinelastel on 
nüüd võimalik treenida vabas õhus sentigi maksmata. 

Treeningpunktid on varustatud teabetahvliga, kus on näida-
tud harjutused, mida saab nendel teha. Treeningpunktid sobi-
vad treeninguks erinevas eas inimestele ja on mõeldud kasuta-
miseks seitsmele inimesele korraga. Treeningpunkt arendab 
käte-, jala-, rinna-, õla-, kõhu- ja seljalihaseid ning on kohtumis-
punktiks mitmele põlvkonnale.

Treeningpunktid on valmistatud eestimaise tegija poolt 
ning olete kõik oodatud koos instruktoriga ühistreeningule 
28. aprillil kell 16 Sõstra-Välja sisehoovi.

Suur tänu riigikoguliikmetele Lauri Laasile ja Vladimir Vel-
manile, tänu kellele sai Kristiine treeningpunktide rajamiseks 
riigipoolseid eraldisi. 
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Eesti Juuksurite Ühendus
KUULUTUSED

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavalitsus otsustas 11. märtsi 2015 
istungil korraldusega nr 338-k võtta vastu Kristii-
ne linnaosas 0,53 ha suuruse maa-ala kohta koosta-
tud Tiiva tn 30 kinnistu detailplaneering, osaühingu 
ARHITEKTUURIBÜROO AKOS töö nr 13-538. Detail-
planeeringu eesmärk on jagada elamumaa sihtots-
tarbega Tiiva tn 30 kinnistu kaheks krundiks ning 
määrata ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu 
ehitamiseks ja abihoone rajamiseks ning olemas-
oleva elamu ja abihoonete rekonstrueerimiseks. 
Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljas-
tuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrku-
dega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna 
planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/
Tallinna Linnavalitsus otsustas 18. märtsi 2015 

istungil korraldusega nr 366-k algatada Kristii-
ne linnaosas 5,30 ha suurusel maa-alal Marja tn 4 
kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailpla-
neeringu eesmärk on jagada riigikaitsemaa sihtots-
tarbega Marja tn 4 kinnistu ärimaa kruntideks ning 
määrata ehitusõigus kuni 8-korruseliste ärihoonete 
rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorras-
tuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahen-
dus.

1. Algatatavas detailplaneeringus tehakse ettepa-
nek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 
määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneerin-
gu” kohane maakasutuse juhtotstarve planeeritava 
maa-ala osas riigikaitsemaast ettevõtluse segahoo-
nestusalaks.

2. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabadu-

se väljak 7, 15198 Tallinn) ja detailplaneeringu keh-
testab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 
15080 Tallinn). 

3. Mitte algatada Marja tn 4 kinnistu detailplanee-
ringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. 

4. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsu-
sega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju 
tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 
9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil htt-
ps://oigusaktid.tallinn.ee/.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 18. märtsi 2015 
istungil korraldusega nr 369-k võtta vastu Kristii-
ne linnaosas 0,42 ha suuruse maa-ala kohta koosta-
tud Mooni tn 75 kinnistu detailplaneering, Privaat 
Arhitektuur OÜ töö nr 007/06 DP. Detailplaneeringu 
eesmärk on Mooni tn 75 kinnistu jagamine kaheks 
krundiks ning ühele moodustatavale krundile ehi-

tusõiguse määramine kahe kuni 3-korruselise (kol-
mas korrus on katusekorrus) ridaelamu rajamiseks 
ja teisele krundile kuni 2-korruselise ridaelamu ehi-
tamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorras-
tuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahen-
dus. 

Tallinna Linnavalitsus otsustas 18. märtsi 2015 
istungil korraldusega nr  371-k võtta vastu Kristii-
ne linnaosas 0,09 ha suuruse maa-ala kohta koosta-
tud Talviku tn 10 kinnistu detailplaneering, ARH 
PLUSS OÜ töö nr DP034990. Detailplaneeringu ees-
märk on määrata Talviku tn 10 kinnistule ehitusõi-
gus kuni 2 korruselise üksikelamu rajamiseks. Lisaks 
antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtteline lahendus.

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS AVALIKUSTAB:
Mooni 75 kinnistu detailplaneeringu 27.04.–11.05.2015.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks krundiks ning 

ühele moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine 2- kuni 3-korruselise (kol-
mas korrus on katusekorrus) ridaelamu rajamiseks ja teisele krundile kuni 2-korru-
selise ridaelamu ehitamiseks.

Lisaks sätestatakse planeeringus maakasutuse üldised tingimused, heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõt-
teline lahendamine.

Talviku 10 kinnistu detailplaneeringu 27.04.–11.05.2015.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus kuni 2-korruselise 

üksikelamu rajamiseks.
Lisaks sätestatakse planeeringus maakasutuse üldised tingimused, heakorrastuse, 

haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõt-
teline lahendamine.

Materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos Vaba-
duse väljak 7 ja Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 301 tööajal ja 
planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/.

KINNISVARA KIIROST TALLINNAS! Kanname kõik ostuga seotud kulud (nt. hin-
damine, notarikulud). Samuti võtame pikaajalisele üürile (3-5 aastat) 4…10-toaliseid 
kortereid või büroopindu mitte läbikäidavate tubadega võimalusel hilisem väljaost. 
Maksame 300 EUROT vihjetasu kinnisvara müügisoovituse eest mis lõpevad meie 
poolt korteri ostuga. Helista 56150084 või saada e-kiri :
property@latipac.eu

Üürin omanikult korteri. Tel. 508 9052

Kivikorstnate ehitamine (11 aastat töökogemust) Tel. 518 8889

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trükiseid ja muid kollektsioneerimise 
esemeid. Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitus-
tööd www.fassaadimeister.ee Tel. 519 69314

Halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. Kõdusõnnik 40L. Kviitung. 
Tammaru Farm www.tg.ee tel. 654 1100,  5238852

Müügil soodsa hinnaga puitbrikett 165€/tonn koos tasuta kohaletoomisega  
Tallinnas. Pakendatud 11 kg veekindlatesse pakenditesse. Tel. 566 90811 ja  
www.puitbrikett.com

KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTEHNIK teatab! Kõikvõimalikud remondi- ja pisitööd 
san. remont, torutööd, ummistused, uste- treppide restaureerimine, kodutehnika 
transport ja paigalus. Gsm. 56788609

Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhastust. Tel. 5888 0999, 
info@EUclean.eu

Muru ja hekkide lõikus, aednikutööd. Tel. 56630024

Elektritööd . Puhkepäevata .Tel 5149383

ENSV aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, müüte maja või korterit, siis helis-
tage. Rene tel. 5399 6098

Ehitan/pühin korstnaid. 5461 6929

Ostan 1-2 toalise korteri Kristiines. Võib vajada remonti või renoveerimist.
tel 5042340

Müüa kütte-ja kaminapuud, (25, 30, 40, 50cm), lahtiselt ja võrgus, klotsid 40L võrgus, 
tulehakatus, saepuru kotis, koos toomisega, www.kaminapuud.com, tel. 5018594

Puuokste ja puulehtede äravedu Viime ära igasuguse kila-kola. Teeme ruumid kolast 
tühjaks ja vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda.Tel.53476867

Ostan suurema kinnistu, ka lammutamist või renoveerimist vajava majaga. 
Tel 5173195

Noormees soovib üürida väiksema korteri või toa eramajas. Korralik, viisakas inime-
ne. Ei suitseta ega tarbi alkoholi.  Martin tel. 5373-2665

KIMBUD, PÄRJAD, SEADED. SUZI LILLED, Rahumäe tee 23 Tel. 6871119

LOOMASÕNNIKUT 7T-150€, 15T-220€ ja MULDA. Tel. 56971079

Ostan korteri, maja või majaosa Kristiines. 55645250

Ehitus ja remonttööd. Tel.5517825 ehitusproff@neti.ee

ARVUTITARK
Sageli ei kujuta enam igapäevast asjaajamist arvuti ja internetita ettegi. Samas ei ole 

IT-maailmas toimuv kõigile ühtemoodi selge ning kindlasti on teemasid, mis vajavad 
ülerääkimist ja paremini lahtiseletamist. Seepärast käivitame Tallinna TV eeskujul uue 
rubriigi „Arvutitark“, kuhu ootame kõigi lugejate poolt huvipakkuvaid ning vajalikke 
teemasid. Meid aitab hea nõuga Arvutitarga Kristiine esinduse asjatundja Andres Sas-
ko.

Palun saatke huvipakkuvad teemad e-posti aadressile raivo.tammus@tallinnlv.ee.

Tänavu oli Eesti juuksuritel esmakordselt võimalus soengukolle-
ktsioone luues omavahel mõõtu võtta. Selline ülesanne nõuab 
nii loomingulisust, tehnilist professionaalsust kui ka edukat 
meeskonnatööd, sest olulist rolli mängib peale kõige eelnimeta-
tu ka koostöö fotograafi, modellide ja teiste abilistega. Kollek-
tsiooni loomine pole lihtne ja Eesti Juuksurite Ühendusel on 
hea meel tõdeda, et meie juuksurid saavad sellise ülesandega 
väga edukalt hakkama. Selleks, et valida välja parim, palus EJÜ 
kollektsioone hinnata nii kohalikel kui ka välismaistel juuksuri-
tel ja stilistidel. Väga tasavägiselt jaotunud punktid tõid võidu 
Marica Vooglale (Kamibi ilusalong). Nüüdsest aasta juuksuri tiitlit 
kandva Marica tööde plussiks märkis žürii nii terviklikkuse kui ka 
selle, et stiilsetel piltidel oli otsene seos hetkel valitsevate salon-
gitrendidega. Tähtsaks osutus ka see, et juuksur oli seadnud en-
dale väljakutseks luua meestesoengute kollektsioon. Oma kolle-
ktsiooni tutvustas Marica Voogla järgmiselt: „Alates Simsonist ja 
Delilast on pikad juuksed olnud jõu sümboliks. Läbi aegade aeti 
aga orjadel pea paljaks, et sümboliseerida nende alandlikkust 
ja staatust. Tänapäeval on ülilühike juus mugavuse tunnus ja 
pikka lubavad endale mehed, kes pühendavad enese välimusele 
rohkem aega. Viimase aja trend aga on ühendanud nii ülilüh-
ikese kui ka pika juukse – undercut. Samal ajal tähendab habe 
meheikka jõudmist. Habe on mehelikkuse tunnus, mehe uhkus.“

PALJU ÕNNE, AASTA JUUKSUR!

Veneetsia karneval Kristiine linnaosas on muutunud juba heaks traditsiooniks, mis koondab Löwenruh 
parki suure hulga loomingulisi inimesi.

Ka selle aasta 23. mail saavad kõik Eesti inimesed taas aktiivselt ja vahetult osaleda värvikal kogupere-
sündmusel, mida viie aasta jooksul on aktiivselt toetanud nii Kristiine linnavalitsus ja linnaosavanem isik-
likult kui ka Tallinna linn.

Mitmekesise kontserdiprogramm kõrval on karnevali peasündmus karnevalikostüümide ja maskide 
konkurss.

Tänavu saab osalemiseks registreeruda 10. maini.
Parimate kostüümide autoreid autasustatakse aukirjade ja teiste hinnaliste autasudega. 
Kokku valitakse välja kuue peamise kategooria parimad:
• Grand Prix. Parim karnevali tegelaskuju.
• Parim karnevalimask.
• Parim ajalooline kostüüm.
• Kõige originaalsem kostüüm.
• Parim lapsekostüüm.
• Parim lemmiklooma kostüüm.
Lisaks autasustatakse aukirja ja väikese meenega karnevali eredamate tegelaskujude loojaid.
Oma karnevali kostüümiesitlusel osalemise soovist andke teada e-posti aadressil avgust@hot.ee. 

Kindlasti teatage kirjas oma nimi, vanus ja kontaktandmed – e-posti aadress ja telefoninumber. Võimalusel 
saatke oma karnevalikostüümi foto või kirjeldus. Kui lisaks kostüümi esitlemisele olete valmis esinema ka 
pealtvaatajate ees laval, andke kirjas teada oma rühma nimi.

Konkursis osalevatele kostüümidele on ka mõned nõudmised. Kostüüm peaks olema Veneetsia või 
fantaasia stiilis või võib esindada mis tahes ajajärku ajaloolise kostüümi kujul. Võib olla ka gootika stiilis 
tegelaskuju. Kuid kõik konkursis osalejad peaksid kindlasti kandma maski või poolmaski. Kui teil maski pole, 
pöörduge abi saamiseks korraldajate poole e-posti aadressil avgust@hot.ee. Vanusepiirangud puudu-
vad, võib osaleda nii rühma kui ka paarina.

Karneval on pidupäev kogu perele, kuhu korraldajad kutsuvad kõiki Tallinna elanikke tulema karneva-
likostüümides ja maskides, andes voli oma loovusele. Sissepääs on kõigile pealtvaatajaile tasuta.

Karneval kestab kella 13.00 –17.00.

VENEETSIA KARNEVAL KRISTIINES 2015!
Foto: Mari Teppo
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VEO- ja KOLIMISTEENUS

MEIE

Vaata pakkumisi:  www.1partner.ee

OST    MÜÜK    ÜÜR 

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

TEEME
TEHINGU

50 54 661
66 84 700

Helen Siller

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA TRANSPORT

JA SOODSAD HINNAD!

TASUTA TRANSPORT

JA SOODSAD HINNAD!

Hansacolor
ja Kristiine Linnaosa Valitsus 

toovad suveks värvid linna.
Säästa Vivacolori välisvärvidelt 25% 

vahemikus 1.05-30.09.
Pakkumine kehtib Hansacolori 
värvikaupluses, Laki 16, Tallinn

Elus peab värvi olema.

                                   Eesti Korteriühistute Liit 
                                    korraldab koolituse

KORTERIÜHISTU ASUTAMINE

Milleks üldse korteriühistu on vajalik?

Kortermajas, kus on moodustatud korteriühistu, on tagatud:
- Õigusaktidega kooskõlas olev ning korrektselt dokumen-

teeritud majandustegevus;
- Investeeringud konkreetse elamu heaks;
- Informeeritus olulistest õigusaktidest;
- Raha efektiivne kasutamine ja kontroll selle kulutamise 

üle;
- Korteriomanike ühiste huvide esindamine ja igakülgne 

koostöö;
- Võimalus pakkuda oma maja elanikele tööd ühistule va-

jalike tööde tegemisel;
- Mugavam ja turvalisem elukeskkond;
- Elamus asuvate korterite ja kogu kinnistu väärtuse kasv 

tervikuna.
Koolitus on mõeldud kõigile huvilistele, kellel on plaanis asu-

tada korteriühistu või soovivad teada, kuidas korteriühistut asu-
tada. Loeng pakub vajalikke teoreetilisi teadmisi ja praktilisi 
oskusi korteriühistute asutamiseks. 

Koolituse käigus räägitakse:
- Elamureform. Korteriühistu. Korteriühistu asutamine;
- Korteriühistu tegevust reguleerivad õigusaktid;
- Korteriühistu põhikiri;
- Korteriühistu liikmelisus, õigused ja kohustused
- Praktiline protsess, kuidas asutada korteriühistut.
Lektor: Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu jurist
Koolituse maht 3 akadeemilist tundi

Toimumise aeg: 22.aprillil, kell 17:00-19:15
Toimumise koht: Tallinn (asukoht täpsustamisel)

Koolitus toimub eesti keeles!

Koolitusele saab registreerida kuni 17.04.2015 või kuni 
kohtade arvu täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud.

Hind:  20 €  Hinnas sisalduvad õppematerjalid

Registreerimiseks on järgmised võimalused:
1. Kodulehelt www.ekyl.ee, koolituse alarubriigist, 
registreeri koolitusele
2. Saates e-postiga osalemissoov koolitus@ekyl.ee
3. Helistades tel 627 5750; 627 5740

Välitreeningud Löwenruh´ pargis 
Mustamäe tee 59a

esmaspäeval ja kolmapäeval kell 12
Kohtumispaik lõvi juures!

Juhendab Aliis Sarapik, OÜ Treksi Teraapiad

Treeningsari alustab 4. mai 2015
Treeningtunni pikkus 1 tund–

kepikõnd koos sirutus- ja venitusharjutustega.

Oodatud on kõik huvilised!

Kristiine Linnaosa Valitsus



KRISTIINE KEVADLAAT
17. mai 2015 Löwenruh pargis, Mustamäe tee 59a

Laadal müüakse käsitöö-, talu- ja mahekaupa, 
erinevaid taimi ja istikuid ning muud põnevat
Mitmekülgne kultuuriprogramm, avatud tegevused ja atraktsioonid 

kogu perele. Külla tuleb lasteteater, esinevad huvikeskuse Kullo lapsed 
ja tantsuks mängib ansambel.

10.00  Müügipunktide avamine
12.00  Avakõned
12.15  Heino Seljamaa ehk “Teater Kohvris”
   etendusega “Suur Peeter ja Väike Peeter“
13.00  Ansambel  “Spido”
13.40  Huvikeskus  Kullo, Kati tantsustuudio 
14.00  Mustkunstnik Meelis Kubo 
14.30  Huvikeskus Kullo, Kati tantsustuudio
15.00  Ansambel  “Spido”
16.00  Laada lõpetamine

Sissepääs prii!
Registreerimine laadale: 
tel: 645 7105

Kristiine Linnaosa Valitsus


