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UUDISED
Kristiine korteriühistute infopäev
2017. aasta esimene Kristiine korteriühistute 
infopäev toimub 1. veebruaril 2017 kell 18.00 
Kristiine Linnaosa Valitsuse II korruse saalis 
 (Tulika 33b).

Päevakorras:
- Kokkuvõte korteriühistute 2016. aasta 

 tegemistest ja paremate korteriühistute 
 tunnustamine. 

- Korteriühistu Elektroni tn 8 juhatuse liige 
Ester Anniko tutvustab projekti „Turvaline kodu 
Kristiines“ toel paigaldatud valvesüsteemi 
praktilisi tulemusi.

Aasta 2017 tõotab Tallinnas 
tulla tegus, eriti teedeehituse 
valdkonnas, kuna linn inves-

teerib teedesse ja tänavatesse üle 25 miljoni 
euro. Tegemisse lähevad nii suured projektid, 
nagu Reidi tee ja Haabersti ristmik, kui ka 
väiksemad teed ja kõrvaltänavad. 

Arvestatava osa investeeringutest saab ka 
Kristiine linnaosa. Suurematest teedest re-
konstrueeritakse halvas seisus Tondi tn lõigul 
Kotka tn – Linnu tee. Väga kehvas seisus on 
nimetatud lõigul kõnnitee, mida mööda liigu-
vad muuhulgas paljud koolilapsed.

Kõrvaltänavatest rekonstrueeritakse 
Kristiines kolm suuremat objekti. Kuldnoka 
tn täies ulatuses, kus kitsale tänavale lisan-
dub väga vajalikke parkimiskohti. Samuti 
on oluline heas korras kõnnitee, mida 

mööda liiguvad sajad koolilapsed. 
Räägu tänavale on viimastel aastatel palju 

maju kerkinud ja liiklustihedus sellega seoses 
oluliselt kasvanud. Seni on jalutajatele, rattu-
ritele kui ka autojuhtidele palju meelehärmi 
põhjustanud Räägu tn lõigul Mooni – Musta-
mäe tee. On väga oluline, et nimetatud lõik 
saab kauaoodatud kõnnitee ja hulga vajalikke 
parkimiskohti ning uue valgustuse.

Rekonstrueeritud saab veel Lagle pst, mis 
teenindab suurt Linnupesa lasteaeda. Kõnni-
tee, sadeveesüsteemi ja teekatte rekonst-
rueerimine on seal äärmiselt vajalik. Lisaks 
remonditakse jooksvalt väiksemaid kvartali-
siseseid teid, kõnniteid ja arendatakse täna-
vavalgustust.

Investeeringuid tehakse Kristiines ka 
muudesse valdkondadesse. Algab Kristiine 

kontserdisaali projekteerimine ja ehitamine 
(Huvikeskus Kullo juurde). Kuna kultuuritege-
vus Kristiines on tugevalt ümber Huvikeskus 
Kullo ja Löwenruh’ pargi kogunenud, siis on 
ka kontserdisaali parim võimalik asukoht just 
seal. 

Löwenruh’ park ise läbib oodatud nooren-
duskuuri. Kuna aastas toimub seal väga palju 
üritusi ning igapäevaselt käib palju inimesi, 
on park pisut kulunud ja taristu külastajate 
vajadustele jalgu jäämas. Käesoleval aastal 
investeeritakse Löwenruh’sse vähemalt 350 
000 eurot. Väiksemaid investeeringuid tuleb 
üle Kristiine vajalikku linnainventari nagu pin-
gid ja prügikastid, rajatakse väiksemaid män-
guväljakuid ning hooldatakse olemasolevaid.

Kristiine Leht

2017. aasta Kristiines on toimekas: teede remont, Löwenruh’ 
pargi uuendamine, kontsertsaali ehitamine

Arvestatava osa investeeringutest saab ka Kristiine linnaosa. Suurematest teedest rekonstrueeritakse halvas seisus Tondi tn lõigul Kotka tn – Linnu 
tee. Väga kehvas seisus on nimetatud lõigul kõnnitee, mida mööda liiguvad muuhulgas paljud koolilapsed.

Kristiine Linnaosa Valitsuses eluruumi 
 üürimist taotlevate isikutena arvelevõetud 
peavad andmeid kinnitama/täpsustama

Tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 22. 
 veebruari 2010. a määruse nr 17 „Tallinna teise 
elamuehitusprogrammi rakendamiseks 
 Raadiku tänaval  asuvate eluruumide 
 üürileandmise korra“ §-st 6 ja Tallinna Linnavo-
likogu 17. oktoobri 2002. a määruse nr 56 lisa 
3“  Tallinna linna omandis olevate eluruumide 
 üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pida-
mise kord” punktist 13 on eluruumi üürimist 
taotlevate isikutena arvele võetud isikud 
 kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul 
kinnitama kirjalikult, kas posti teel (ka e-posti-
ga) või isiklikult, eluasemekomisjoni sekretäri 
juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel 
olemise aluseid.

Kui isik ei täida ülalnimetatud kohustust, 
võidakse ta kustutada eluruumi üürimist 
 taotlevate isikute nimekirjast.

Andmeid saab kinnitada Kristiine Linnaosa 
Valitsuse rahvastikuregistri sektoris Tulika tn 
33b, II korrus, tuba 202 esmaspäeval kell 
15.00–18.00 ja neljapäeval 9.00–12.00 või pos-
ti teel (ka e-postiga merike.melesk@tallinnlv.ee). 

Täiendav info telefonil 645 7129.

Kuuskede põletamine Kristiines
25.01.17 kell 18.00 – 20.00, 

lõke süüdatakse kell 18.10
Seebi tn 24a avar roheala 

(Tondi kasarmute taga)
Kava

18.00 Avasõnad - Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev   
18.10 Lõkke süütavad tuleshow artistid 
Kohal on Päästeameti tuletõrjeauto, mida on kõigil huvilistel võimalik 
uudistada. Lapsed saavad ponidega TASUTA sõita.
Kell 17.30, 17.45, 18.00 ja 18.15 toob rõõmsavärviline City Train 
rong soovijaid TASUTA lõkkeplatsile Marsi peatusest.
Soovijatele soe tee, kuulamiseks meeleolukas muusika. 
Tule kogu perega! Üritus on tasuta!
Lõkkeplatsile saab kuuski tuua kuni 23.01. 
Muud prügi mitte tuua! Kuused palume paigutada märgistatud ala sisse.

Kristiine Linnaosa Valitsus

Lumekoristustöid on soovitatav alustada 
õigeaegselt

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja Tallinna 
Linnavalitsus tuletavad kinnistute või ehitiste 
omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks 
 tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud 
lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära 
koristada. Märja lume korral võib katusekonst-
ruktsioone kahjustada ka kõigest 0,3 m 
 paksune lumekiht.

Ehitusseadustiku § 97 lõike 6 kohaselt on 
teega külgneva maatüki omanik kohustatud 
korraldama sõidutee ja tema kinnistu vahel 
asuva kõnnitee koristuse, sh lume ja libeduse 
tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel 
 ohutult liigelda.

Täiendavat informatsiooni saab Tallinna 
 kodulehelt http://bit.ly/2j6TWY9 või Tallinna 
abitelefonilt 1345.
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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
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht
Järgmine leht ilmub  17. veebruar 2017

LINNAOSAVANEMA VEERG Kristiine linnaosa TOP10 
Tegus ja tulemuslik 2016. aasta on saanud 
ajalooks. Käesolev põgus ülevaade meenu-

tab teile eelmise aastaga seotud põnevaid fakte ja sündmusi, 
kus algatasime hulga uusi traditsioone ning jätkasime vana-
de heade tavade elluviimist Kristiine linnaosas. 

1. Linnaosavalitsuses hakkas elanikele õigusalast nõu 
andma kogenud jurist 

Kristiine Linnaosa Valitsuse poole pöördusid paljud 
 inimesed sooviga saada õigusnõustamise teenust.  Alates 
jaanuarist 2016 osutab linnaosavalitsuse ruumides tasuta 
õigusabi kogenud jurist Marina Samsonova, kes võtab  kliente 
vastu kaks korda nädalas. Juristi poole pöördutakse  erinevates 
juriidilistes küsimustes. Nõu saadi nii korteriühistu, võlgade, 
pärimise, perekonna kui ka muudes valdkondades. Õigusala-
ne nõustamine toimub nii eesti kui vene keeles, hõlmab  kõiki 
õigusvaldkondi ning on kristiinekatele tasuta. 

2. Esmakordselt Kristiine ajaloos korraldati  maleturniir 
„Kristiine Open“

9. aprillil korraldas Kristiine Linnaosa Valitsus koostöös 
Eesti Maleliiduga kiirmaleturniiri „Kristiine Open 2016“, mis 
toimus Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis (Endla 59). 
Võistlejaid oli kokku 94, turniiri peakohtunikuks oli Maleliidu 
juhatuse esimees Hendrik Olde. „Kristiine Open 2016“ 
 meistritiitli pälvis noor maletaja Uku Valner. Kõik osalejad said 
 medali ja Paul Kerese märgi. Kristiine linnaosa vanema Vadim 
Belobrovtsevi sõnul oli võistluse üheks eesmärgiks tähistada 
Eesti XX sajandi parimaks sportlaseks valitud malesuurmeis-
ter Paul Kerese 100. sünniaastapäeva. 

3. Kristiines avati kolmas koerte jalutusväljak
7. juunil avati Kristiine linnaosas Cederhilmi pargis 

(Mooni 30D) linnaosa kolmas koerte jalutusväljak. Koerte 
mänguväljaku avasid Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu 
ja Kr ist i ine l innaosa vanem Vadim Belobrovtsev. 
 Jalutusväljakul on kaks aiaga piiratud jalutusala, eraldi 
platsid on nii  väikestele kui ka suurtele koertele. 
 Kogupindala on 1532 m2. Mõlemale platsile on ehitatud 
ka treeningelemendid, kus saab oma neljajalgset sõpra 
treenida.

4. Esimest korda Kristiine ajaloos süüdati jaanituli 
Löwenruh pargis

22. juunil alustati uut toredat traditsiooni – korraldati 
 esimest korda Kristiine ajaloos kohalik jaanituli. Jaanilõke 

süüdati otse Löwenruh pargi ringtiigile. Õhtut sisustasid Reet 
Linna koos Are Jaamaga ja ansambel Vanaviisi. „Tore oli, et 
meeleolukat jaanitralli tuldi uudistama nii Kristiinest kui ka 
kaugemalt,“ lisas Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovt-
sev.

5. Löwenruh’ pargis toimus esmakordselt suur 
 Kristiine toidufestival 

Festivalil pakkusid degusteerimiseks ja tutvustamiseks 
toitu kodukokad ja professionaalid käsikäes. Teiste osalejate 
seas tutvustasid oma kööki ka Kristiine linnaosa toitlustuset-
tevõtted. Toidufestivali moto oli „Maitseelamus Kristiinest“.  
Kohal oli ligi kolmkümmend erinevat toitlustajat. Lisaks sai 
kuulata meeleolukat kultuuriprogrammi, kus teiste seas 
 esinesid Ikevald Rannap Bänd ja peaesinejaks oli Laura 
 Põldvere. Avatud oli ka lasteala, kus pakuti erinevaid 
 huvitavaid tegevusi erinevas vanuses lastele. Pargis toimusid 
 ekskursioonid eesti ja vene keeles teemal „Ajalugu ja loodus 
Löwenruh pargis“. Kätt sai proovida ka lauatennises. Tegevust 
jätkus kõigile.

6. Fotokonkurss „Märka sügist Kristiines“
Kristiine Linnaosa Valitsus korraldas 2016. aasta sügisel 

fotokonkursi „Märka sügist Kristiines“, mille eesmärgiks oli 
kutsuda üles inimesi märkama ja pildistama sügist Kristiine 
linnaosas, leida sügisfotod 2017. aasta linnaosa kalendri jaoks 
ning tunnustada ilusamate fotode tegijaid. Konkursile laekus 
131 kaunist sügisfotot. Fotod andsid tunnistust, et tegu on 
just aiaga linna südames, nagu seda ütleb juba Kristiine 
 linnaosa moto. Võidutööd valis välja žürii, osa võidutöid 
 jõudis teie postkastidesse illustreerides Kristiine 2017. aasta 
 kalendrit. 

7. Kevadel jagasime tasuta mulda, talvel graniitsõel-
meid, haljastusjäätmete vedu toimus ka sügisel

Linnaosa Valitsuse koostöö Kristiine korteriühistute ja 
 eramajadega oli 2016. aastal eriti tõhus ja tulemuslik. Koos-
töös Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS-ga pakkus 
Kristiine Linnaosa Valitsus linnaosa korteriühistutele ja 
 eramajade omanikele tasuta kompostmulda. Minimaalne 
kogus, mida toodi oli 2 tonni, maksimaalne kogus 10 tonni 
ühele objektile. Kokku jagati soovijaile ca 350 tonni kompost-
mulda. Uus traditsioon jätkub ka 2017. aastal.

Korteriühistutele libeduse tõrjeks oli ette nähtud kuni 
125 kg ühistu kohta ja eramajadele kuni 50 kg maja kohta. 

Vadim Belobrovtsev
Kristiine linnaosa vanem

Kristiine Leht

Lugupeetud Kristiine elanikud!

Pärast tormilist, sündmuste- ja üllatusterohket liigaastat on 
 saabunud uus, 2017. aasta. Seda, mida ta toob, näitab aeg, 
aga Kristiine linnaosa valitsuses käib kibe töö juba päris aas-
ta  algusest. Õnnitlen veelkord kõiki uue aasta puhul ja  soovin, 
et see jääks meelde eelkõige positiivsete emotsioonide 
 poolest.

Uue aasta algul on kombeks heita pilk tagasi ja teha 
 kokkuvõtteid. Otsustasime sellele traditsioonile loominguli-
selt  läheneda ning selgitasime välja Kristiine linnaosa 2016. 
aasta 10 olulist ja kasulikku tegevust. Nende loetelu leiate siit 
kõrvalt paremalt. Ütlen otse, et seda nimekirja polnud lihtne 
koostada, kuna alguses saime kirja üle 20 olulise tegevuse. 
Siis võtsime aluseks eelkõige uued traditsioonid, üritused ja 
teenused, mida varem pole olnud – nagu KÜde abiprogramm 
„Turvaline kodu Kristiines“, tasuta juriidiline nõustamine, 
 jaanipäeva tähistamine, suur toidufestival, Kristiine maletur-
niir jm. Sel aastal me mitte üksnes ei jätka neid 2016. aastal 
alustatud häid traditsioone, vaid pakume meie linnaosa 
 elanikele ka rea uusi. Alustame  nendega juba jaanuaris. 

Vana aasta ärasaatmist ja uue vastuvõtmist otsustasime 
seekord tähistada lõbusalt ja kärarikkalt: 25. jaanuaril korral-
dab linnaosavalitsus Seebi asumis suure jõulukuuskede 
 põletamise peo. Selliseid üritusi on pealinna linnaosavalitsu-
sed aeg-ajalt ikka korraldanud, kuid Kristiine teeb seda 
 esmakordselt. Mul on hea meel kutsuda teid sellele peole, 
kust ei puudu muide ka üllatused ja mille kulminatsiooniks 
saab olema suur kuuskede põletamise tuleshow. Kusjuures 
kuuski tuuakse ilmselt ka  Nõmmelt ja Mustamäelt, kus sel 
aastal sellist üritust ei toimu. Tulge kindlasti!

Saabunud aasta tõotab tulla suur ehitusaasta nii Tallinna 
kui terviku, kui ka meie linnaosa jaoks. Seda kinnitab linna 
2017. aasta eelarve, kus suur osa on eraldatud investeeringu-
teks  uutesse objektidesse, sh ka teede remonti ja ehitusse. 
Mainisin meie ajalehe uusaastaintervjuus Kristiine linnaosa 
peamisi teeremonte, mis peavad olema tehtud selle aasta 
jooksul – need on Kuldnoka, Räägu ja Tondi tänava ning 
 Lagle puiestee remont. Lõpetama peab ka eelmisel aastal 
alustatud Kasvu ja Mooni tänava remondiga.

Ning lõpetuseks üks huvitav tähelepanek. Hiljuti küsis 
minult üks mu Räägu tänaval elav tuttav, et ei tea, kas 
 inimesel on  mõtet linnaosavalitsusse pöörduda, kui tal tekib 
mõni probleem või küsimus: „Jutt ei ole minust, mul problee-
me ei ole, kõik on hästi, aga kui rääkida nii teoreetiliselt? On 
mõtet pöörduda?“ Ausalt öeldes olin natuke üllatunud. Minu 
jaoks on alati olnud täiesti elementaarne, et kui elanikul tekib 
linnaosa puudutavaid küsimusi, peab ta kohe linnaosavalit-
susse pöörduma. Selle jaoks me ju töötamegi, et Kristiine 
elanike probleeme lahendada ja et teha elamine siin 
 võimalikult mugavaks. Pole juhuslik, et  Kristiine elanike arv 
kasvab pidevalt ja on juba 33 000 piiri ületanud. Vaevalt, et 
inimesed hakkaksid kolima sinna, kus neile ei meeldi. 

Aga kui kellelegi pole see veel iseenesestmõistetavaks 
 muutunud, et küsimuste ja probleemide korral tuleb kohe 
 Kristiine linnaosa valitsusse pöörduda, siis olgu siinkohal 
veelkord meelde tuletatud, et asume Tulika 33b ning meie 
telefoninumbrid on internetis olemas. Helistage või tulge 
kohale,  kindlasti püüame aidata!

Avatud koerte mänguväljakul on kaks aiaga piiratud jalutus-
ala, eraldi platsid on nii väikestele kui ka suurtele koertele.

Tasuta kompostmulda veeti nii linnaosa korteriühistutele kui 
ka eramajade omanikele. Maksimaalne kogus oli 10 tonni 
ühele objektile.

Kristiine linnaosa esimesel kiirmaleturniiril „Kristiine Open 
2016“ oli ligi sada osalejat.

Jaanilõke süüdati Löwenruh’ pargi ringtiigil.
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Tublid korteriühistud Kristiines 
ja toetusprojektid aastal 2017tegevused aastal 2016

Kokku jagati elanikele 35 000 kg graniitsõelmeid.
Sügisel pakkusime esmakordselt kaasabi aiajäätmete 

tasuta äraveoks (varem toimus äravedu ainult kevadel). 
Kampaania raames võeti vastu avaldusi linnaosa korteri-
ühistutelt ja elanikelt aia- ja pargijäätmete veoks, kus 
 kinnistu sai ära anda kuni kuus 100-liitrist kotti. Kokku 
 veeti ära ligi 5000 lehekotti. 

8. Turvaline kodu Kristiines
Kristiine korteriühistute infopäevadel on kõlama jäänud 

ühistute mure vandalismi, heakorraeeskirjade rikkumise 
pärast. Linnaosavalitsus algatas toetusmeetmena turvali-
suse ja heakorra parendamiseks linnaosas projekti 
 „Turvaline kodu Kristiines“, mille rahastamine toimub linna-
osa eelarvest. Toetust antakse snepper-, fonolukkude jms 
paigaldamiseks välisustele, õueväravatele jms, õuealale 
turva- või valveseadmete paigaldamiseks, välisvalgustuse 
parendamiseks, amortiseerunud ja ohtlike hoovielementi-
de eemaldamiseks jms. Huvi toetusmeetme vastu oli suur. 

Toetuse taotluse esitas 11 korteriühistut, millest toetuse sai 
kuus, kokku summas 3535 eurot. Neist neli korteriühistut 
paigaldasid valveseadmed ja 2 fonolukusüsteemi.

9. Vanausuliste palvela vabastati majavammist
Vanausuliste palvela asub Kristiine linnaosas aadressil 

Kibuvitsa 6. Suvel rekonstrueeriti pärast mullu avastatud 
seenkahjustuste likvideerimist palvela põrand ning rajati 
pinnasevee ärajuhtimise süsteem. Värske ilme sai ka Eestis 
ainulaadne palvela ikonostaas, mille ikoonide restaureeri-
mist alustati juba ligi kümme aastat tagasi. Vanausuliste 

palvela restaureerimisse ning ikonostaasi ja ikoonide 
 konserveerimisse on muinsuskaitse osakond aastate 
 jooksul investeerinud kokku ligi 130.000 eurot.

10. Jõulud
Kristiine Linnaosa Valitsus on viimastel aastatel paigal-

danud paljudesse sisehoovidesse ning silmapaistvate 
 tänavaäärsete puude otsa jõulukaunistusi. Eredate 
 näidetena võib välja tuua järgmised objektid: Tulika- 
Sõpruse nurk, Kotkapoja haljasala, Tedre-Vindi tänavate 
 sisehoovid, Räägu tn, Energia-Elektroni sisehoov, Kuldnoka 
sisehoov, Seebi tn korrusmajade sisehoov, Kuldnoka tn, 
Tedre tn jpm. Palju tähelepanu pöörati ka linnaosa 
 parkidele. Löwenruh’ ja Tondimõisa parkide postide otsas 
olevad vanad valguskonsoolid asendati uutega. Kokku 
 kaunistati Kristiine linnaosas ligi 30 objekti.

Viimaste aastate väljakujunenud traditsiooni kohaselt 
korraldab Kristiine Linnaosa Valitsus jõulude eel suure 
 tasuta kontserdi Kaarli kirikus. Möödunud aastal toimus 
kontsert 14. detsembril, esinesid Marko Matvere ja Annabel 
Soode koos saateansambliga Ooper-Kvartett. Nagu 
 linnaosavanem Vadim Belobrovtsev märkis, on Kaarli kirik 
selliste ürituse korraldamiseks suurepärane paik: „Seal on 
väga hea akustika, kirik on alati jõulude eel kaunistatud ja 
jõululaulud kõlavad seal kuidagi eriliselt.“ Kavas olid tradit-
sioonilised jõululaulud. 

Jõulumeeleolu lastele pakkus aga teist aastat järjest 
Jõuluvana Ardi, kes kohtus kõikide soovijatega Löwenruh’ 
pargi päkapikumajas 16.-25. detsembrini. Avatud oli jõulu-
vana postkontor, lapsi sõidutasid ponid ja karussellid. Kõik 
salmilugejad said suu magusaks.

Toidufestivalil esines Tantsuteater Polly, juhendaja Polina 
Žukova-Lazartšuk. Esineb Arina Markelova.

Toidufestivalil jätkus uudistamist kõigile. Maitseelamust 
pakkusid kodukokad ja professionaalid käsikäes.

Traditsiooniline jõulukontsert Kaarli kirikus. Esinesid Marko Matvere, Annabel Soode koos saateansambliga Ooper Kvartett.

2017. aastal jätkuvad Kristiine linnaosa  traditsioonilised 
korteriühistute infopäevad.

Käesoleva aasta esimene kokkusaamine korteri-
ühistute esindajatega toimub 1. veebruaril 2017 kell 
18.00. Teeme kokkuvõtte 2016. aasta tegemistest, 
 korteriühistute toetusprojektidest ja tunnustame 
 tublimaid. Korteriühistu Elektroni 8 juhatuse esimees 
Ester Anniko tutvustab, kuidas on projekti „Turvaline 
kodu Kristiines“ toel valveseadmete paigaldamine 
 mõjutanud igapäevaelu.

2017. aastal jätkab Tallinna linn korteriühistute 
 toetamist õuealade heakorrastamisel, fassaadide 

 korrastamisel, korterelamute supergraafiliste piltide loomisel. Jätkuvad 
projektid „Roheline õue“ ja „Turvaline kodu Kristiines“.

Huvi projekti „Hoovid korda“ vastu, millega korteriühistuid on 
toetatud juba 2005. aastast, ei ole raugenud. Toetuse abil saab rajada 
või remontida hoovialal asuva kõnnitee, rajada mängu- või  spordiväljaku, 
parkimisplatsi või prügimaja, lahendada sademeveeprobleeme. 
 Uuendusena saab alates 2016. aastast toetust taotleda ka hoovi 
 turvakaamerate paigaldamiseks ning supergraafika (seinamaalingu) 
loomiseks. Taotlusi hakati vastu võtma alates 2. jaanuarist 2017.a ja 
taotluste esitamise lõpptähtaeg on 1. märts 2017. a. 

Toetust makstakse Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012. aasta 
määrusega nr 78 kehtestatud „Projekti „Hoovid korda“ raames hoove 
korrastavate korteriühistute toetamise kord“ alusel. Taotlemise kord ja 
elektrooniliselt täidetava taotluse ja lisade blanketid on leitavad  Tallinna 
veebilehel.

Projekti „Hoovid korda“ raames 2017. aastal toetuse saamiseks on 
korteriühistutel vaja esitada linnaosa valitsusele vormikohane avaldus. 
Korteriühistutel on õigus linnalt nimetatud määruse kohaselt toetust 
saada kuni 70% ulatuses projekti maksumusest. Toetuse maksimaalseks 
suuruseks on kinnitatud 15 980 eurot aastas ning 39 950 eurot kolmel 
järjestikusel aastal kokku.

Toetusprojektiga „Fassaadid korda“ toetatakse korteriühistuid, 
kes on Tallinna linna territooriumil asuvate korterelamute parendamisel 
ja rekonstrueerimisel seadnud eesmärgiks energiatõhususe tõstmise. 
2016. aastal lisandus hoonete fassaadide ilmestamine supergraafikaga, 
milleks on 2017. aastal Tallinna linna eelarves eraldatud 40 000 eurot.

Korteriühistute toetamine toimub Tallinna Linnavolikogu 25.02.2016 
määrusega nr 8 vastu võetud „Projekti „Fassaadid korda“ raames 
 korterelamuid energiatõhusamaks muutvate korteriühistute toetamise 
kord“ alusel, millega saab tutvuda Tallinna kodulehel.

Projekti „Fassaadid korda“ toetuste avaldusi võetakse vastu 
 linnaosavalitsuses alates 1. märsist 2017.

Alates 2013. aastast on korteriühistuid toetatud hoovialade 
 haljastuse parendamisel projektiga „Roheline õu“. Toetust antakse 
puude, põõsaste, püsitaimede ostmiseks ja istutamiseks; lillekonteine-
rite, -vaaside, -amplite jms ostmiseks ja istutusmaterjaliga täitmiseks; 
muru rajamiseks ning puude raieks ja ohtlike okste lõikuseks. Toetuse 
määr: kuni 60% tegevusele kulutatud summast. Maksimaalne toetus 
korteriühistu kohta 600 eurot. 

Taotlus esitatakse Tallinna Linnavaraametile ja vastuvõtmisest 
 teavitatakse Tallinna veebilehel.

Lisaks Tallinna linna toetusprojektidele algatas Kristiine Linnaosa 
Valitsus 2016. aastal toetusmeetmena turvalisuse ja heakorra paranda-
miseks linnaosas projekti „Turvaline kodu Kristiines“, mille 
 rahastamine toimub linnaosa eelarvest. Toetatavad tegevused on snep-
per-, fonolukkude jms paigaldamine välisustele, õueväravatele; õueala-
le turva- või valveseadmete paigaldamine, välisvalgustuse parendami-
ne, amortiseerunud ja ohtlike hoovielementide eemaldamine. 

Toetust antakse kuni 70% ulatuses projekti maksumusest, kuni 600 
eurot ühe taotleja kohta.

Huvi projekti vastu oli suur ja seetõttu otsustati jätkata korteriühis-
tute toetamist turvalisuse tõstmisel 2017. aastal. Teade taotluste 
 vastuvõtmise ja tähtaja kohta ilmub Kristiine Lehes ja linnaosa 
 kodulehel.

Loodame jätkuvalt aktiivset osavõttu Tallinna toetusprojektidest. Iga 
toetus korteriühistutele on toetus linnaruumi keskkonnasõbralikumaks 
ja kaunimaks muutmiseks.

Raivo Tammus
Kristiine linnaosa 
vanema asetäitja

Projekti „Turvaline kodu Kristiines“ rahastatakse linnaosa eelarvest.
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS

Kristiine päevakeskus, Sõpruse pst 5

Laste ja perede keskus, Sõpruse pst 5

Avatud üritused veebruar 2017

Kristiine Tegevuskeskuse 
päevakeskuse saalis, Sõpruse pst 5

T 7. veebruar kell 13.30 – Terviseloeng „Toit ja tervis“, kehakoostise mõõtmised OÜ-lt Biaks
K 8. veebruar kell 15.00 – Vaegkuuljate infotund – Svetlana Maide
N 9. veebruar kell 13.30 – Vabadusvõitlejate koosolek – juhendaja Gunnar Vompas
E 13. veebruar kell 13.00 – Vestlusringis on Kristiine LO vanem Vadim Belobrovtsev
T 14. veebruar kell 13.30 – Meil on külas pikaajaline Riigikogu liige, kauaaegne Kristiine Halduskogu liige Marika Tuus-Laul
K 15. veebruar kell 13.30 – Tantsime terveks (tantsud eakatele) – juhendaja Ivi Talimäe
N 16. veebruar kell 13.00 – Kristiine Aiandushuviliste Klubi – juhendaja Taimi Laasberg (päevakeskuse saalis)
N 16. veebruar kell 14.00 – Väärikate kontsert-tantsuõhtu (Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59)
T 21. veebruar kell 13.30 – Meile tuleb külla selgeltnägija, meeletervendaja ja teejuht Mai-Agate Väljataga
K 22. veebruar kell 15.00 – Piiblitund – Pastor Helari Puu
N 23. veebruar kell 12.00 – Infotund eakatele skautidele päevakeskuse saalis – Ingrid Junisov
E 27. veebruar kell 13.00 – EV aastapäevale pühendatud kontsert Kristiine Gümnaasiumi õpilastelt
Uued tegevused päevakeskuses:
• Saksa keele ring – alates 10. jaanuarist teisipäeviti kell 11.00 – juhendaja Rutt Veskimeister
• Arvutikonsultatsioonid – juhendaja Robert Ginter (arvutiklassis)

E 10.00 grupitöö
T 12.00 individuaaltöö
K 14.00 grupitöö

• Aiandushuviliste Klubi alates 19. jaanuarist iga kuu III neljapäeval kell 13.00 – juhendaja Taimi Laasberg
Registreerimine ja info telefonil 6512 702 või tulla Sõpruse pst 5, I korrus.

T 7. veebruaril kell 13.30 - Terviseloeng „Toit ja Tervis“
OÜ Biaks viib läbi kehakoostise mõõtmise, mis määrab ära inimese 
keharasvade, lihasmassi, sisemiste rasvade protsendi, põhiainevahe-
tuse kaloraaži jms.

Räägitakse toitumise ja tervise seostest, kehakaalust ja sellega 
 seonduvast.

Tutvustatakse Biaks OÜ poolt pakutavaid Eestis toodetud loodus-
tooteid ja vitamiine, mis on mõeldud ainevahetuse parandamiseks, 
 juuste, küünte, naha, veresoonte tugevdamiseks, veenilaiendite 
 ravimiseks, liigeste ja lihasvalude vähendamiseks, kevadväsimusega 
võitlemiseks. Soovi korral on võimalik tooteid osta kohapeal sularahas.

T 21. veebruar kell 13.30 on külas selgeltnägija, 
 meeletervendaja ja teejuht Mai-Agate Väljataga.
Mõned Mai-Agate Väljataga mõtted:

Kõik, mida ma teen, mida mõtlen ja ütlen, tuleb minu juurde 
 tagasi. Asjadele, mida te tegema ei pea, tulevad takistused ette. Elu 
ise lükkab teid õigele rajale, kui te just vägisi vastu ei punni. 
 Meelerahus tehtud otsused on sulle endale parimad. Sinu parim 
 väehetk: sina ise siin ja praegu. Uues ajastus pole esikohal mitte 
 mõtlemine, vaid tunnetamine. Alati on võimalus valida, kas oled 
 õnnelik või õnnetu.

E 13. veebruar kell 13.00 – 
Vestlusringis on 
Kristiine linnaosa vanem 
Vadim Belobrovtsev

Linnaosavanem räägib sellest, 
mis Kristiine linnaosas toimub,  jagab 
linnaosavalitsuse tulevikuplaane ja 
vastab kõigile küsimuste  le. 

Olete oodatud!

T 14.veebruaril kell 13.30
Marika Tuus-Laul kutsub 
sõbrapäeval kohtuma!

R ä ä g i m e  t e r v i s h o i u -  j a 
pensionipoliitikast ning muust, mis 
teid huvitab.

Tule kindlasti! 

Detsembrikuu tegemised ja talvine koolivaheaeg 
lastekeskuses

A a s t a  e s i m e s e d 
 päevad rõõmustasid 
meid rikkaliku lume-
saju ja külmakraadi-
dega, mida lapsed 
terve detsembrikuu 
juba kannatamatult 
oodanud olid. Kuid 
lume puudumisest 
hoolimata oli ka det-
sember lastekeskuse 
jaoks põnev ja ülla-
t u s t e r o h k e  a e g . 

 Näiteks käisid meil külas päkapikud ja 
rõõmustasid keskuse lapsi uute laua-
mängudega. Heden Ehitus aga üllatas 
meid teatripiletitega, tänu millele leidis 
aset ühiskülastus NUKU teatrisse. 
 Vaatasime lavastust „Mustkunstniku 
elevant“, mis oli sügavamõtteline eten-
dus sellest, et imesid juhtub meie 
 ümber tihedamini kui arvata oskame.

Detsembri lõpus toimus meie 
 keskuse jõulupidu. Õhtu jooksul loeti 
päheõpitud luuletusi, lauldi ühiselt 
 jõululaule ja jagati kingitusi. Laual olid 
traditsioonilised jõuluroad ning laste 
enda küpsetatud ja kaunistatud pipar-
koogid. Külla olid kutsutud ka keskuse 
endised töötajad, kelle taasnägemine 
keskuses kauem käinud lastel silmad 

särama lõi. Keskuse praegused töötajad 
üllatasid aga lapsi lõbusa ja särtsaka 
etteastega, lauldes kõigile tuntud lau-
lukest omatehtud sõnadega. 

Jaanuari algus oma suure lumega 
andis kõigile lastele võimaluse nautida 
talverõõmusid. Need, kellel õues mölla-
misest sõrmed ja varbad külmetama 
hakkasid,  said end soojendada 
 lastekeskuse soojades ruumides. Ühiste 
lauamängude kõrval leidsid aset 
 põnevad ja harivad suhtlemisringid. 
Nüüd teab iga keskuse laps, kui tähtis 

roll on igapäevases suhtlemises 
 pilkkontaktil, hääletoonil ja kehakeelel. 
Läbi said proovitud mitmed suhtlemis-
situatsioonid ja erinevad vestluse alus-
tamise võimalused. 

Koolivaheaja lõpetasime käiguga 
kinno, kus vaatasime lõbusat 3D fi lmi 
„Laula“, mis pakkus eredaid elamusi nii 
suurematele kui ka väiksematele 
 lastele.

Laste päevakeskus soovib kõigile 
tegusat ja õnnelikku alanud aastat!

Marika Samson
Laste ja perede 
keskuse sotsiaalpe-
dagoog

8. veebruarist alustab tegevust Art Class

Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a
Alates 19. jaanuarist alustab tegevust 28+5 
rahvusvaheline fi lmi- ja kultuuriõhtute sari
28+5 on sari, kus tutvume kõigi 28 
 Euroopa Liidu liikmesriigi kinokunsti ja 
kultuuriga. Pluss viiena lisame prog-
rammi viie liitu mittekuuluva riigi – 
 Venemaa, Türgi, Norra, Šveitsi ja Islandi 
– filmid. Lisaks filmidele tutvustame 

programmis olevate riikide kohta 
 käivaid tähtsamaid fakte ja muusikat. 
Osadel linastustel on kohal külalisesi-
nejad, kes on kursis/pärit/elanud riigis, 
mille fi lm näitamisele tuleb. Tegevused 
toimuvad õhtuti alates kl 19.00. 

 Lisaks osalemisele ootame noori sellest 
 tegevusest osa saama vabatahtlike 
 organisaatoritena või muul moel! 

Küsi juurde:
Erko Sõrmus erko.sormus@kristiinetk.ee  

Kristiine noortekeskuse vabatahtlik 
 Angela on Art Classi juhendaja, kes 
 pakub iga nädal Kristiine  noortekeskuse 
avat u d  p o o l e l  l o o m i n g u l i s e k s 
 tegevuseks midagi põnevat ja samas 
lihtsat. Tegevused toimuvad iga kol-
mapäev algusega kell 16.00. 

Osa võivad võtta kõik noored ja 
 tegevus on tasuta. Meisterdamine ja 
loomine mõjuvad hästi sinu vaimule!
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Uus aasta - uued tuuled
Iga aasta alguses tehakse plaane ja 
 püütakse aimata, mille poolest saab uus 
aasta olema eelmisest erinev. Püüan 
seda teha minagi, keskendudes  siinkohal 
eelkõige meie linna ja riigi koostööle, 
mis on tugeva riigi ja pealinna jaoks 
 vägagi vajalik.

2016. aasta lõpus asus ametisse uus 
valitsus ning üle pika aja teostab linnas 
ja riigis oma programmi üks erakond. 
Seoses sellega on mul siiras lootus, et 

lõpuks mureneb ka pikki aastaid kestnud üla- ja all-linna 
vastasseis. Viimaste aastate praktika ei ole kahjuks soosinud 
riigi ja selle pealinna ladusat koostööd ning ühise eesmärgi 
nimel tegutsemist. Ütleks isegi, et linna elu on kohati 
 edukalt arendatud hoolimata riigi vastasseisust. Ühelt poolt 
kõlab see jaburana, kuid vaadates fakte tuleb tunnistada, 
et just nii on see olnud. 

Võtame näiteks kogu Eestit aidanud nn euroinvesteerin-
gud. Kuna investeeringute jagunemise prioriteetsed 
 objektid otsustab Majandus- ja kommunikatsiooniminis-
teerium, siis oli aegu, kui linna objektid lihtsalt ei mahtunud 
riigi prioriteetide nimekirja, mille tulemusena pidi linn 
 tegema kõike oma rahade eest. Samas oli olukordi, kus EL 
infrastruktuuri investeeringuid kasutati ka vastupidiselt, 
kuid taaskord linnale ära tegemise eesmärgil. Nii näiteks 
anti teatud perioodil linnale investeeringuid sedavõrd 
 suures mahus ja niivõrd suure omaosalusega, et linnal liht-
salt puudus võimalus neid kaasfi nantseerida. Teisisõnu ka-
sutati viise, kus linna üritati kas janusse suretada või hoopis 

ära uputada. Loodetavasti saabub nüüd sellise praktika 
lõpp. Mul on hea meel, et juba sellel aastal rajavad riik ja 
linn koostöös Tallinnasse mitmeid olulisi infrastruktuuripro-
jekte. Näidetena võib tuua pikalt oodatud Haabersti 
 ristmikku, Reidi tee, trammiliinide pikenduse või kas või 
aastakümneid lahendust oodanud Linnahalli. Kõik need ja 
ridamisi teisi objekte jäävad tulevikus meenutama linna 
ning riigi suhtumise muutumist.

Ka Kristiine linnaosas on tulemas olulised muutused. 
Mustamäe teel ja Rahumäe teel, varasemalt sõjaväe 
 kasutuses olnud objektidel, on puhumas uued tuuled. 
 Arutluse all on olnud juba planeeringud, mis näevad ette 
büroo- ja elamispindade ehitamist nendele aladele. See 
tähendaks linnaosas enam töökohti ja ka kaunimat elukesk-
konda kui militaarobjektid seni pakkunud.

Uuest aastast laienevad ka teistesse Eestimaa 
 omavalitsustesse Tallinnas positiivset tagasisidet toonud 
praktikad. Riigi tasandil astutakse oluline samm maakonna-
sisese tasuta ühistranspordi suunas, rakendatakse 
 analoogiliselt Tallinnaga pensionäride täiendavat toetust, 
keskendudes sel aastal üksinda elavatele pensionäridele. 
Kaotatakse seni sisuliselt olematute või ainult linnade 
 arengut pidurdavate funktsioonidega maavalitsused,  andes 
ühtlasi suuremad otsustusõigused kohalikele omavalitsus-
tele jpm.

Loodan, et kõik need muudatused aitavad kaasa sellele, 
et pealinna, kui meie riigi arengumootori töö saab võimsust 
juurde ning sellest võidavad kõik, kes elavad nii Tallinnas 
kui ka teistes Eestimaa paikades.

Andrei Novikov
Riigikogu liige

Abivajaja murele leidub alati lahendus
Haigus, ootamatu trauma või lisanduvad 
aastad panevad paljud abivajajad silmitsi 
uue olukorra ja küsimustega. Paraku 

 tuntakse veel tänagi oma murede pärast valehäbi,  kuigi 
abi ja tugi selleks on tegelikult olemas. 

Tänaseks juba rohkem kui pool aastat ka Mustamäe teel 
Kristiine piirkonna abivajajaid nõustanud Invaru abivahen-
dikeskuse konsultant Kulla Väliste tõdeb, et sageli on 
 professionaali poole pöördumine abivajaja jaoks tõeline 
eneseületus – seda enam, kui tegemist on väga isikliku 
probleemiga.

Suurest kulust päästab üürimine
Eestis suurima üürivalikuga abivahendeid pakkuv  Invaru 

on Kristiine abivajajatele välja üürinud 121 erinevat 
 abivahendit ja neid saab esinduses kohapeal järgi proovida. 
Peamisteks üürijateks on siiski eakad, aga on ka tööealisi ja 
lapsi, kelle jaoks on abivahendi kasutamine üürimise abil 
mugavaks lahenduseks. Ratastoole ja käimisraame on 
 Invarul kokku lausa mitmeid tuhandeid ja kasvava nõudlu-
se tõttu tuleb abivahendite hulka Mustamäe esinduses igal 
kuul suurendada. Kuna iga abivahend läbib enne korduv-
kasutusse minekut töökojas puhastus-desinfi tseerimise ja 
tehnilise hoolduse, on vahendid ka pärast mitut kasutajat 
väga heas korras.

Hea nõu ka isikliku mure korral
Kui liikumisabivahendite puhul tekib abivajajates hirm 

uue vahendi kalli hinna ees, siis põetus- ja hooldusabiva-
hendite vajaduse korral jääb piinlikkustunde tõttu sageli nii 
mõnigi oluline küsimus küsimata. „Näiteks abivajajale 
 mõeldud mähkmete puhul minnakse ja ostetakse sageli 

suur pakk üsnagi kalleid mähkmeid, mis ei pruugi tegelikult 
üldse sobida ja võivad igapäevaelu hoopis ebamugava-
maks teha. Samas on võimalik konsultandilt nõustamise 
käigus erinevate mähkmete mudeleid uurida, vajadused ja 
sobivad lahendused välja selgitada ja siis kasvõi paarikaupa 
erinevaid mähkmeid testimiseks osta,“ selgitab Kulla Väliste. 
Ta lisab, et paljud abivajajad saavad erinevaid abivahendeid 
soetades ka neile määratud riiklikku soodustust kasutada, 
mille kohta abivahendikeskuse konsultant vajadusel 
 lisainfot jagab.

Väliste paneb abivajajatele südamele, et oma murega 
pole vaja kindlasti üksi olla või selle pärast piinlikkust  tunda. 
„Oleme 25 aasta jooksul kõikjal üle Eesti abivajajaid nõus-
tades igasuguseid muresid näinud ja kuulnud. Abivajaja, 
kes on oma murele vastuse ja lahenduse saanud, on abiks 
ka oma perele ja lähedastele, sest tunneb end rahuloleva-
ma ja õnnelikumana,“ usub Väliste. 

Invaru OÜ

Löwenruh pargi naabrusse kavandatakse 
korterelamuid ja äriruume

Tallinna linnavalitsus võttis vastu  Mustamäe 
tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, 

millega luuakse võimalus Kristiine linnaosa piirile Löwenruh 
pargi naabrusse äri- ja elamukvartal rajada. 

Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneering 
annab võimaluse rajada Kristiine linnaosas asuvale 5,07 ha 
suurusele maa-alale 3-4-korruselised korterelamud, 

3-5-korruselised äriruumidega korterelamud ning kaks 
 varieeruva kõrgusega 2-8- ja 2-13-korruselist hoonerühma, 
milles on korterid, äriruumid ja parkimine. Planeeritav ala 
asub Kristiine linnaosas Mustamäe tee, Linnu tee, Algi täna-
va ja Tildri tänava vahelisel alal. 

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna  Linnavalitsuse 
14.detsembri 2016 korraldusega nr 1865-k.

UUDISED

Kristiine Linnaosa Valitsus pakub ka sellel aastal eakatele 
 inimestele tasuta saunakülastust

Kristiine Linnaosa Valitsus koostöös Tallinna Kesklinna Valitsuse ja 
Raua Saunaga pakub ka sellel aastal eakatele inimestele võimalust 
külastada tasuta Raua Sauna (Raua tn 23).

„Kristiine Linnaosa Valitsuse poole on palju pöördutud palvega 
võimaldada Kristiine eakatele elanikele tasuta saunakülastust, nii 
 jätkame ka sellel aastal seda toredat traditsiooni. Koostöös Raua  tänava 
saunaga kingime meie linnaosa eakatele elanikele kord kuus tasuta 
saunakülastuse. Tasuta sauna kutse ootab kõiki soovijaid Kristiine 
 Tegevuskeskuses. Sauna külastamise võimalus kehtib esmaspäevast 
reedeni kell 11–15. Kutse on personaalne, palume see sauna kassas 
vahetada pileti vastu,“ lisas Kristiine linnaosa vanem Vadim 
 Belobrovtsev. Raua Sauna tasuta külastamiseks tuleb Kristiine linnaosa 
elanikel pöörduda Kristiine Tegevuskeskusesse (Sõpruse pst 5), kus 
isikut tõendava dokumendi alusel väljastatakse ühekordne 
 saunakülastuse kutse. Täpsem info: Pille Vahtra, telefon 651 2703.

Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 
23.01.–06.02.2017.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Mustamäe tee 69 
 kinnistu transpordimaa maakasutuse sihtotstarvet ning jagada 
kinnistu elamumaa, äri- ja elamumaa, transpordimaa, üldkasu-
tatava maa ja tootmismaa sihtotstarbelisteks kruntideks.

Detailplaneeringus määratakse ehitusõigus 3–4 korruseliste 
korterelamute, trafoalajaama, 3-,4- ja 5-korruseliste äriruumi-
dega korterelamute ning kahe varieeruva kõrgusega ( 2, 6, 8 ja 
2, 8, 13 korrust) hoonerühma rajamiseks, milles on korterid, 
äriruumid ja parkimine. Kõikidele 

elamu-/ ärihoonetele nähakse ette maa-alune korrus. Lisaks 
muudetakse osaliselt Tildri tn 10 üldkasutatava maa sihtotstar-
vet ning moodustatakse transpordi- ja tootmismaa krunt, 
 millele määratakse ehitusõigus trafoalajaama rajamiseks.

Detailplaneeringus antakse liikluskorralduse, haljastuse, 
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline 
 lahendus.

Materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse 
teenindusbüroos Vabaduse väljak 7 ja Kristiine Linnaosa 
 Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 301 tööajal ning planee-
ringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS AVALIKUSTAB:

Linnaosavalitsus pakub ka uuel aastal tasuta juristi õigusabi 
Käib registreerimine juristi vastuvõtule veebruariks. Vastuvõtt 

 toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 10.30–12.45 kabinetis 208. 
Juba teist aastat nõustab Kristiine elanikke linnaosavalitsuse ruu-

mides kogenud jurist. Nõustamine toimub erinevates valdkondades: 
tööõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, üüri- ja võlasuhted jne. 
 Vastuvõtule tuleb registreerida, tasuta õigusabi pakutakse nii eesti kui 
ka vene keeles. Registreerimine telefonil 645 7125.

Klientide soovile vastu tulles on pikendatud vastuvõttu ühele 
 inimesele kuni 45 minutini.

Kohtumiseni vastuvõtul!

Invaru abivahendikeskuse Mustamäe esindus:
Mustamäe tee 6b, Tallinn

Avatud E-R 9-18
Info telefonil 6025400

Ühistranspordiga saabujad saavad tulla peatusesse “Välja” 
bussidega nr 16, 26, 26a, 33 ja trollidega nr 1 ja 5. 

Samuti saab tulla peatusesse “Pirni” bussidega 21, 21b, 22, 41, 
41b, 42 ja 43. Maja kõrval on tähistatud auto parkimiskohad 

Invaru klientidele ning maja ees on invaparkimiskoht - 
kindlasti tuleks kasutada parkimiskella.

Eesti suurim väljaüüritavate abivahendite valikuga Invaru on Kristiine 
abivajajatele välja üürinud 121 erinevat abivahendit.

Kristiine Leht
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«Väärikad kinohommikud» toimuvad igal teisipäeval kell 11 kinos Artis. 
Lisaks linastuvad dokumentaal�lmid valikuliselt reedeti kell 11. 
Artise kino on popcornivaba ja meeldiv keskkond hea �lmi nautimiseks.
 Lisaks teisipäevastele seanssidele toimuvad väärikate kinohommikute erisean-
sid neljapäeviti ka venekeelse sissejuhatusega, ehkki enamik �lme on jälgita-
vad ka eesti keeles. 
Seanssidele kehtib seeniori kinopileti hind 3 eurot. Kino kohvikust saab tassi 
maitsvat kohvi 50 sendi eest. Pakkumine kehtib kõikidele kinos Artis kuni 
18.00 algavatele seanssidele. 
Lisaks on kõigil teisipäevaste, neljapäevaste ja reedeste eriseansside külalistel 
võimalus koguda kassas spetsiaalsele �aierile iga külastuse eest templeid ning 
siis on kuues seanss täiesti tasuta.
 Kino Artis asub Solarise keskuse III korrusel, sissepääs Rävala puiesteelt.

Templikaardiga iga 6. seanss tasuta.  KINOPILET SEENIORIDELE 3.-

Teisipäeval, 24. jaanuaril kell 11:00 (Eesti 2016)
HABRAS MAAILM (Dokumentaal�lm)
Operaator: Ants Tammik
Ants Tammik �lmis mitu aastat Eesti soomaastikke. Tulemuseks on lummav sõnadeta mõtterännak, 
milles kohtab nii loomi, linde kui masinaid. Inimesed on samaväärsed tegijad kui händkakk, karu või 
turbavagonett. Matsalu loodus�lmide festivali rahvusvaheline žürii andis �lmile parima operaatori 
preemia. 
Film linastub ilma tekstita

R E E D E L, 27. jaanuaril kell 11:00
ERISEANSS KOOSTÖÖS TALLINNA RAHVUSVAHELISE DOKUMENTAALFILMIDE  FESTIVALIGA 
Doc Point
Film ja esineja täpsustub

Teisipäeval, 31. jaanuaril kell 11:00 (USA / Saksamaa / Prantsusmaa 2016)
PATERSON (Draama)
Režissöör: Jim Jarmusch 
Osades:  Adam Driver, Golshifteh Farahani
Kultusrežissöör Jim Jarmuschi uus �lm “Paterson” on lauges tempos kulgev austusavaldus lihtsa ja 
omasoodu elatud elu voorusele ning argirutiini variatsioonivirvenduste ja pisidetailide võlule. Film 
linastus ka 2016 a PÖFFI kavas.
Loo keskmes on New Yorgi külje all asuvas Patersoni-nimelises linnakeses bussijuhina töötav mees 
nimega Paterson, kelle ilmetu vormiriietuse all pulbitseb detailitundlik luuletajahing. Sarnaselt 
peategelase varjatud annetele tuksub ka selle äärmiselt eheda kohatunnetusega Film on kantud 
Jarmuschi empaatilisest elu�losoo�ast ning mille tulemusena koorub sellest �lmielamusest 
omamoodi meditatiivne mõtisklus elus põimuvate ja põkkuvate paralleelide ning üldise tsüklilisuse 
ja tähendusrikaste kokkusattumuste teemadel. Film linastub inglise keeles, eesti- ja venekeelsete 
subtiitritega.

Teisipäeval, 2. veebruaril kell 11:00 (Suurbritannia / USA / Prantsusmaa 2015)
CAROL (Romantiline draama)
Režissöör: Todd Haynes
Osades: Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Jake Lacy, Sarah Paulson
1950ndate aastate New York. Kaks täiesti erineva taustaga naist astuvad üle ajastu normidest, andes 
järele tuge- vale vastastikusele külgetõmbele. Therese töötab ühes Manhattani kaubamajas ja 
unistab millestki paremast. Seal kohtab ta Carolit, kütkestavat naist, kes on lõksus armastuseta 
abielus. Nende vahel koheselt tekkivast sädemest kujuneb suhe, mis muudab mõlema naise elukäi-
ku ning puudutab ka inimesi nende ümber.
Rooney Mara võitis oma rolli eest Cannes'i �lmifestivalil parima naisnäitleja auhinna.
Film linastub inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega.

REEDEL, 5. veebruaril kell 11:00 (Eesti 2016)
PUNANE VARIETEE (Dokumentaal�lm)
Režissöör: Manfred Vainokivi
Varietees on läbi aegade olnud julget, põletavat kirge. Kirg, mis pulbitseb laval, nakkab ja kütab kuu-
maks publiku, tekitab iha või põlastavat vastasseisu. Kõigi eelduste kohaselt ei oleks nõukaaja tingi-
mustes tohtinud varietee sündida. Ja ometi ta eksisteeris ja veel millise menuga. Menuga, millest 
tänaseks on jäänud ahhetama panevad legendid. Dokumentaal�lm "Punane varietee" on meeleo-
lukas ekskursioon omaaegse varietee intriigiderohkesse minevikku.
Film linastub eesti keeles, vene- ja ingliskeelsete subtiitritega.

Teisipäeval, 9. veebruaril kell 11:00  (Gruusia / Venemaa / Leedu 2015)
KÜLMUNUD PURSKAEVUDE SUVI / Gakhinuli shadrevnebis tselitsadi (Romantiline draama)
Režissöör: Vano Burduli 
Osades: Andrius Paulavicius, Nutsa Kukhianidze, Ia Sukhitashvili
Imekauni pealkirjaga  �lmi tegevus toimub Thibilisis. Noor Gruusia režissöör loob ekraanil mitme-
häälse kinematograa�lise polüfoonia. Kõigi Gruusia pealinna elanike tänapäevane koondportree 
näitab linna kõige ebatavalisemate nurkade alt, luues imekauni ja unustamatu raami mõistujutule, 
mis sobib igas eas ja igas armastuse etapis olevatele vaatajatele.
Film linastub gruusia keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega.

REEDEL 12. veebruaril  kell 11:00 (Eesti / Kõrgõstan 2015)
VIIMANE TURNEE (Dokumentaal�lm)
Režissöör: Tatjana Mühlbeier 
6-aastane Saifulla on maailma noorim köielkõndija, kuulsa Kamilovite peretsirkuse artist. Tal oli 
võimalus saada tõeliseks täheks ja pääseda isegi Guinnessi rekordite raamatusse, kuid isa keeld jätka-
ta artistikarjääri tegi neile unistustele lõpu. See oli tõeline hoop Saifulla vanaisale Ravšan Kamilovile. 
Sellised talendid sünnivad maailma väga harva ja võimalik, et Kamilovite 300-aastase tsirkusedünas-
tia leiab lõpu. Kuid "show must go on" ja tsirkusetrupp koos Saifullaga otsustab ette võtta veel 
viimase turnee Eestis…
Film linastub vene ja usbeki keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega.

Teisipäeval, 16. veebruaril kell 11:00 (Suurbritannia / Saksamaa / USA 2015)
TAANI TÜDRUK / The Danish Girl (Romantiline draama)
Režissöör: Tom Hooper
Osades: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw, Matthias Schoenaerts, Amber Heard
See David Ebershof� samanimelisel romaanil põhinev armastuslugu Taani kunstnike Einar Wegeneri 
ja tema abikaasa Gerda vahel viib meid 1920-date aastate Kopenhageni ja Pariisi art nouveau ajastu 
boheemlaste ringkondadesse. Kui portreekunstnikust Gerda palub oma abikaasal naljatamisi tõm-
mata jalga siidsukad ja selga õhkõrn taftkleit, et poseerida poolelioleva maali jaoks, saab alguse 
Einari muutumise teekond. Just Einar oli esimene inimene maailmas, kes eduka operatsiooni abil 
mehest naiseks sai. Eddie Redmayne, Alicia Vikander kandideerivad oma rollidega selles �lmis 
Oscarile.Film linastub inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega. 

KUULUTUSED

*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning 
teenuse kvaliteedi eest.

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, postkaarte, 
trükiseid ja muid kollektsioneerimise esemeid. Tel. 
6020906 ja 5011628 Tim 

Halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. 
Kõdusõnnik 40l. Kviitung. Tammaru Farm www.
tg.ee  tel. 6541100, 5238852

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.
fassaadimeister.ee Tel. 5196 9314

Müügil soodsa hinnaga väga kvaliteetne Puitbrikett 
144€/ 1 tonn Tallinnas. Pakendatud 11kg 
veekindlatesse pakenditesse. Tel. 56690811 ja www.
puitbrikett.com

Ostan Teie auto. Võib vajada remonti. Tasu kohe! Tel. 
58358133

KÜTE: kvaliteetsed, hästi pakitud küttepuud (30-
60cm) ja klotsid võrkudes al 1,90€/võrk. Hinnad 
kohaletooduna. Tel. 5620 8210

Puitbrikett 960 kg. alus 149 €. Puidugraanul 990 kg. 
alus 185 €. Rohkem infot kodulehelt balticpellet.ee, 
või tel. 58915954. Hinnad sisaldavad kojuvedu.

SOOVIN OSTA GARAAZI KRISTIINES VÕI SELLE 
ÜMBRUSES TEL. 56214956

Personaalne arvuti algõpe (kontori-, ID-tarkvara, 
Internet, e-post jne) 20€/45 min. Mobiilne Arvutiõpe 
OÜ tel. 5354 2060

1Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab 
korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud 
teenused. Korstnapühkija akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete 
ehitus ja remont. Tel. 56900686, korsten.korda@
gmail.com

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel. 50 45 
215, tel. 51 45 215.

Korstnate ehitamine tel. 51 88889 (13 a kogemust)

Kasuta võimalust ja 
reklaami end 

kohalikus linnaosa lehes!
Info Kristiine Lehe 

reklaami kohta:
veronika.kotilevitš@

tallinnlv.ee

Tel. 645 7134

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee
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PUITBRIKETT al.119.-
PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID al. 2.50

PUITBRIKETT al.119.-
PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID al. 2.50 T
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Kadunud on must isane 11 aastane kass 
Musti.

Tundemärgid: rinnal ja kõhul valge laik, 
vasak kihv ulatub suunurgast veidi välja.

Musti on sõbralik ja usaldav, kastreeritud, 
vaksineeritud ja kiibistatud. Kiibi nr 
958000001538088.

Kes teab midagi Mustist, palun 
 helistada telefonil 50 59 339.

Kasuliku informatsiooni eest vaevatasu.

Aitan 15–26-aastastel noortel 
otsida tööd või edasi õppimise 
võimalusi. 
Telefon 53074244, e-post tugila@kristiinetk.ee.
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Kristiine noortekeskus 
otsib 0,5 kohaga 

tegusat koristajat. 
Soovi korral palun kirjuta 
noortekeskus@kristiinetk.ee 

või 
helista 6566802.
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Tallinna Huvikeskuses Kullo avati lõppenud aasta sügisel soolo- ja ansamblilau-
lu huvilistele uus pop-jazzlaulu huviring. Kui koorilaulust innustujatel on Kullos 
olnud võimalik osaleda kooristuudiote Ellerhein ja Raduga ning Kullo poiste-
koori töös, siis pop-jazzlaulu huviring jagab õpetust neilegi, kes ihkavad saada 
solistiks.

Uue huviringi eesmärk on pakkuda erisuguseid muusika ja laulmisega seo-
tud võimalusi. Eakohase ja mitmekesise repertuaari abil arendatakse õpilaste 
muusikalist maitset ja silmaringi, õpitakse esinema nii solisti kui ka ansambli-
lauljana ning planeeritakse osaleda konkurssidel ja võistlustel. Ringis õpitakse 
kasutama oma häält, rakendama erisuguseid vokaaltehnilisi võtteid ning tooma 
välja laulu emotsionaalset sisu ja teksti mõtet.

23. ja 30. jaanuaril kell 15.30 on kõik huvilised oodatud huviringi tundi kül-
la, et näha oma silmaga seal toimuvat ja soovi korral ka kaasa lüüa.

Soololaulu tunnid on Kullos (Mustamäe tee 59) 
kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja kolmapäeviti, nii individuaaltun-
ni kui ka rühmatunnina. Õpetajaks on Kaia Oidekivi, kes on lõpetanud 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia jazzmuusika laulu erialal. Ta 
on osalenud 2013. aastal teatris Vanemuine etendunud muusikalis 
“Grease“ ja 2016. aastal Rahvusooperis Estonia etendunud muusikalis 
„Viiuldaja katusel“.

Kairi Kaugema
Tallinna Huvikeskus 
Kullo
Direktori asetäitja  
noorsootöö alal

Kullos saab harrastada pop-jazzlaulu

VÄÄRIKATE 
KONTSERT- TANTSUÕHTU
Neljapäeviti:
26. jaanuar kell 14 - Reet Linna ja Are Jaama
16. veebruar kell 14 - Ergo 
23. märts kell 14  
20. aprill kell 14 

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, 
Endla 59 

Korraldaja

Kristiine Linnaosa Valitsus

Sissepääas tasuta!
Vaheajal kohvilaud


