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UUDISED

Kristiine Linnaosa Valitsus kutsub naiste-
päeval kinno
Kristiine Linnaosa Valitsus kingib naistepäeva 
puhul kinokülastuse väärikas eas Kristiine 
 elanikele, kelle elukoht on rahvastikuregistri 
andmetel Kristiine linnaosas. Kolmapäeval, 
8. märtsil kell 13 � lm „La La Land: California 
unistused“ kinos Artis (Solarise keskuse 3. kor-
rusel).
Kinopääsmed saab kätte Kristiine Linnaosa 
 Valitsuse rahvastikuregistri sektorist aadressil 
Tulika tn 33b:

E 8.15–13, 14–18
T, K ja N 8.15–13, 14–17
R 8.15–13

Tasuta piletite arv on piiratud! Info telefonil 
645 7127

Suur naistepäeva kontsert 
Olete oodatud teisipäeval, 7. märtsil kell 13 
pidulikule naistepäeva kontserdile. 
Teile esinevad Lauri Liiv ja Olav Ehala. Kontsert 
toimub Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, 
Endla 59.

Kristiine korteriühistute infopäev
Kristiine korteriühistute infopäev toimub 
8. märtsil 2017 kell 18.00 Kristiine Linnaosa 
Valitsuse II korruse saalis (Tulika 33b).
Päevakorras:
•  Avasõnad l innaosavanemalt  Vadim 
 Belobrovtsev 
•  „Turvaliste asumite planeerimine koos 
 soovitustega olemasoleva keskkonna turvali-
semaks muutmiseks lähtuvalt CPTED teoo-
riast“ –  Marek Väljari, MTÜ Eesti Naabrivalve 
PS. Kõiki ümarlaual osalevaid naisi ootab 
 meeldiv üllatus!

Aastate jooksul on Kristiine 
linnaosasse kontserdisaali 
 rajamine olnud korduvalt 

 aktuaalne teema. 1995. aastal Tallinna 
 Linnavolikogu kultuurikomisjonile esitatud 
materjalides oli kirjas, et Tallinna Huvikeskus 
Kullo juurde on planeeritud rajada suurem 
 vabaajakeskus koos aulaga. Hiljem on 
 kaalutud kultuurikeskuse rajamist ka teistesse 
 kohtadesse, aga nüüdseks on ring täis saanud 
ja jõutud esialgsete plaanide juurde tagasi.

Eelmise aasta lõpus valmis arhitektuuribü-
roo Salto arhitektide poolt esialgne eskiis.  Sel 
aastal toimub arhitektuuriline konkurss hoone 
projekteerimiseks ja seejärel algavad ehitus-
tööd. Planeeritud on ehitada Huvikeskus Kullo 
juurde multifunktsionaalne saal koos 
 garderoobi ja galeriiga. Esialgsete plaanide 
järgi võib uus kontserdisaal oma  uksed avada 
juba 2019. aasta esimesel poolel.

 Tallinna Linnavolikogu otsusega on kinni-
tatud Tallinna arengukava aastateks 2009–
2030, mille teine peaeesmärk on: vaimselt ja 
kehaliselt aktiivne tallinlane – mitmekesiste 

tegevusvõimalustega ning elamusterohke 
 Tallinn. Ühe tegevusena selle eesmärgi saavu-
tamiseks nähakse arengukavas ette vaba aja 
ja kultuuriliste isetegevuse võimalusi pakku-
vate keskuste väljaarendamine igas linnaosas. 
Seega on kontserdisaali rajamine Kristiine 
 linnaossa kooskõlas Tallinna linna arengukava 
ja Kristiine üldplaneeringuga, kusjuures viima-
ne kinnitati Tallinna Linnavolikogus eelmise 
aasta lõpus. Selle kohaselt on tulevikus kavas 
rajada Mustamäe teele kultuuri- ja vabaaja-
keskus, mis naabruses paikneva Huvikeskuse 
Kullo ja Löwenruh’ pargiga mitmekesistavad 
vaba aja veetmise võimalusi ning tugevdavad 
Mustamäe tee piirkonna tõmbekeskuse funkt-
sioone tihedalt hoonestatud elamukvartalite 
 naabruses. Seni puudub Kristiine linnaosas 
ruumikompleks, mis võimaldaks korraldada 
suuremaid kultuuriüritusi. Asukoha määrami-
sel on lisaks vaba maa olemasolule arvestatud 
ka seda, et Mustamäe tee piirkonna elanike 
asustustihedus on seoses 1970.–1980. aastatel 
rajatud 5–9 korruseliste elamukvartalitega 
 linnaosa suurim. Vabaajakeskuse funktsioone 
täitva tõmbekeskuse loomisele Mustamäe tee 

piirkonda aitab kaasa ka naabruses asuv 
 Huvikeskus Kullo, mida võib tulevikus vajadu-
se korral laiendada. Ka kulgeb piki Mustamäe 
teed palju ühissõidukiliine, mis hõlbustab 
juurdepääsu kultuuriasutusele nii kesklinnast 
kui ka Mustamäelt. 

Kontserdisaali asukoht on elurajoonile 
 lähedal ja ligipääs on olemas nii jalgsi, 
 ühistranspordi abil kui ka autoga. Saali juurde 
rajatakse ka korralik parkla ning juba sel aastal 
rekonstrueeritakse tulevase kontserdisaali 
parklasse viiv Räägu tn lõigul Mooni tn – 
 Mustamäe tee. Kontserdisaali ehitamine 
 toimub koostöös huvikeskusega Kullo, millega 
peaks lahenema ka neid aastaid vaevanud 
probleem, et puudub täismõõtmeline saal 
 kultuuriürituste korraldamiseks. Olemasoleva 
plaani järgi võiks kontserdisaalis olla 500–600 
istekohta.

Samas kompleksis asub ka Löwenruh’ park, 
mis on elanike hulgas saavutanud suure 
 populaarsuse. Kevad-suvisel hooajal korralda-
takse pargis arvukalt üritusi, mis on linnaosa 
elanike poolt väga armastatud. 

Kristiine Leht

Kristiine linnaossa tuleb kauaoodatud kontserdisaal

Eelmise aasta lõpus valmis arhitektuuribüroo Salto arhitektide poolt esialgne eskiis. Planeeritud on ehitada Huvikeskus Kullo juurde multifunktsionaal-
ne Kristiine kontserdisaal, mis esialgsete plaanide järgi võib oma uksed avada juba 2019. aasta esimesel poolel.

Eesti Vabariigi 
99. aastapäeva kontsert 

MINU EESTIMAA 

22.02.17 kell 17 
Tallinna Tööstushariduskeskus

(Sõpruse pst 182)

Urmas Alenderi laule esitavad
Margus Vaher ja Paul Neitsov

Kristiine Linnaosa Valitsus

Sissepääs tasuta!

Tallinn otsib lumemurdjat
Konkursile „Tallinna linna Lumemurdja“, mille 
eesmärk on välja selgitada ja tunnustada 
 Tallinna linnas tegutsevate ühistute ning 
 erakinnistute puhastusaladel töötavaid 
 eeskujulikke majahoidjaid,  saab kandidaate 
esitada kuni 24. märtsini.
Kandidaate saavad esitada kõik linnaelanikud. 
Konkursi tulemusena välja selgitatud 
 eeskujulikumale majahoidjale omistatakse 
 „Lumemurdja 2017“ tiitel, lisaks tunnustatakse 
kahte majahoidjat. Korraldustoimkond 
 langetab otsuse ja avalikustab auhinna saajad 
 Tallinna veebilehel 2017. aasta aprillis.

Head vabariigi 

aastapäeva!

    Foto: Liis Roden 
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LINNAOSAVANEMA VEERG 2016. aasta tegusamate korteriühistute tunnustamine
1. veebruaril 2017 toimus Kristiine 

 korteriühistute meeleolukas infopäev, millel 
traditsiooniliselt tunnustati möödunud aas-
ta linnaosa tegusaimaid korteriühistuid. 
Korteriühistu Elektroni tn 8 juhatuse liige 
Ester Anniko tutvustas ühistu praktilisi ko-
gemusi projekti „Turvaline kodu Kristiines“  
toel videovalvesüsteemi rakendamisel.

2016. aastal algatas Kristiine Linnaosa 
Valitsus heakorra- ja turvalisuseprobleemi-
de lahendamiseks linnaosas korteriühistute 
toetusprojekti „Turvaline kodu Kristiines“. 

Korteriühistu Elektroni tn 8 oli üks neist aktiivsetest, kes või-
malust kasutas ja paigaldas toetuse abil kuue valvekaamera-
ga videovalvesüsteemi.

Esinejal oli kujundlikku videomaterjali, kuidas peale 
 turvameetmete rakendamist saadi jälile elanikule, kes öö 
 varjus üritas vedada vana külmkappi prügikonteineri juurde, 
kuidas mõlgiti parkimisalal mootorratas jms. Ka politseitöö-
tajad on tundnud huvi ja saanud abi ühistu salvestistest. 
 Korteriühistu Elektroni tn 8 tegevus on ilmekas näide, kuidas 
toetusmeede on aidanud kaasa turvalisuse ja heakorra para-
nemisele piirkonnas.

Infopäev kujunes tavapärasest pidulikumaks, kuna käes 
oli möödunud aasta kokkuvõtete tegemise aeg. Aasta 
 tegusaima korteriühistu valikukriteeriumid: korteriühistu on 
olnud jätkuvalt aktiivne, kiire arenguga, pikemat aega 
 heakorraalaselt eeskujulik, renoveerimisel on silmas peetud 
energiasäästu meetmeid, esteetilise lahendusega ümbrus-
konda hästi sobituv jms.

2016. aasta Kristiine linnaosa tegusaimaks korteriühistuks 
tunnistati hindamiskomisjoni otsusega korteriühistu Nõmme 
19. 2014. aastal viis korteriühistu läbi põhjaliku fassaadi, 
 kütte- ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimise, 2015. 
aastal korrastati maja ees kasvavate puude võrad osalusena 
projektis „Roheline õu“. 2016. aastal võttis korteriühistu ette 
prügiala korrastamise. Telliti projekt ja ehitati suurepäraselt 
hoovialale sobituv prügimaja. Selleks osaleti projektis 
 „Hoovid korda“. Hooviala ja sissekäikude turvalisuse tagami-
seks paigaldati 2016. aastal ka videovalvesüsteem toetuspro-
jekti „Turvaline kodu Kristiines“ toel.

Lisaks tegusaimale tunnustati veel 2016. aasta aktiivseid 
korteriühistuid, kes osalesid Tallinna linna toetusprojektides:

Projekt „Hoovid korda“

Kristiine linnaosas taotles 2016. aastal toetust õuealade 
korrastamiseks 6 korteriühistut, kelle kõigi taotlusi otsustati 
toetada linnaosale selleks eraldatud toetussumma piires. 
Kõik projektiga toetatavad tegevused on ellu viidud.

Tunnustati korteriühistut Järve 33, kes uuendas auklikuks 
ja ohtlikuks muutunud majaesise liiklemistee asfaltkatte 300 
m² ulatuses.

Kolm korteriühistut Sõpruse 3, Vindi 18a ja Nõmme 19 
korrastasid prügiala ning ehitasid prügimajad, korteriühistud 
Tihase 2ab ja Spordi 10/12/14 renoveerisid piirdeaia.

Projekt „Fassaadid korda“
Kristiine linnaosa korteriühistutest esitasid taotluse 

 korterelamute rekonstrueerimise toetuseks korteriühistud 
Sõstra 3/4 ja Endla 88 ja 90.

Tunnustuse vääriliseks valiti mahuka rekonstrueerimistöö 
edukalt läbi viinud korteriühistu Sõstra 3/4.

Kortermajade Sõstra 3 ja Sõstra 4 rekonstrueerimise 
 tulemusena soojustati katus, fassaad, sokkel, renoveeriti 
 parapett ja rõdud, ehitati ümber ventilatsioonikorstnad, 
 paigaldati ventilatsiooniklapid, klaasiti lodžad avatud 
 klaasimissüsteemiga. Tööd on edukalt lõpetatud ja tulemu-

sena on valminud kaunis fassaad ning ühistu tegevjuhi sõnul 
on juba tuntav oluline küttekulude kokkuhoid.

Projekt „Roheline õu“
Haljastusel on õue- ja hoovialadel suur tähtsus. 

 Haljastusega saavutatakse tolmu- ja müratõke, liigendatakse 
ning kujundatakse ümbrust, täiendatakse arhitektuuri, luuak-
se esteetilisi elamusi.

Kristiine linnaosast osales projektis „Roheline Õu“ 19 
 korteriühistut, toetust said 16 korteriühistut.

7 korteriühistut tegi vajalikud raietööd, 5 korteriühistut 
lõikas ja uuendas hekke, 4 korteriühistut viis läbi  samblatõrjet, 
istutas suvelilli. Kõikide „Rohelise õue“ projektis osalenute 
tegevus pakub rohkelt silmailu paljudele linnaelanikele.

Parimaks valiti väike, heleroheline ja tubli korteriühistu 
Elektri 2.

Projekt „Turvaline kodu Kristiines“
Huvi toetusprojekti vastu oli suur. 2016. aastal esitas 

 projekti „Turvaline kodu Kristiines“ toetuse taotluse 11 
 korteriühistut, neist 6 taotlusi toetati.

Tunnustati korteriühistut Elektroni tn 8. Kõik korteriühis-
tud, kes panustasid turvalisuse tõstmisesse, väärivad 
 esiletoomist. Korteriühistu Tulbi 8 astus otsustava sammu 
ümbruskonna turvalisuse probleemi lahendamiseks video-
valvesüsteemi paigaldamisega, samuti toimis korteriühistu 
Keemia 19. Korteriühistud Järve 29 ja Energia 1 paigaldasid 
projekti toel fonolukusüsteemi.

Kõigi nende tegemiste taga on paljude inimeste ennast-
salgav tööpanus ja initsiatiiv. Traditsiooniliselt on Kristiine 
Linnaosa Valitsus tunnustanud tublisid inimesi, kes on olnud 
projektide eestvedajad:

Kristiine 2016. aasta tegusaima korteriühistu Nõmme 19 
juhatuse liige Sergei Šved;

Korteriühistu Seebi 26 juhatuse liige Anna Naumova,  kelle 
juhtimisel on renoveeritud elamu fassaad ja heakorrastatud 
hooviala, olles seeläbi piirkonna suunanäitajaks;

Jätkuvalt aktiivne Energia piirkonna eestvedaja Lea 
 Nõuakas. Projekti „Roheline õu“ raames korrastati Energia tn 
3, 5, 7, 9 majade juures olevad hekid, istutati lilli, roose;

Korteriühistu Sõstra 3/4 rekonstrueerimisprojekti elluviija 
Katrin Kivirand;

Korteriühistu Järve 33 juhatuse liige Aivar Toomiste, kes 
on aastaid aktiivselt juhtinud elamu välisilme ja hooviala 
 korrastamist;

Korteriühistu Elektroni 8 juhatuse liige Ester Anniko, kelle 
initsiatiivil panustas korteriühistu turvalisuse tagamisse;

Tubli turvalisuse eest võitleja korteriühistu Tulbi 8 
 juhatuse liige Reio Viiding;

Korteriühistu Kotka 10 juhatuse liige Nelli Kostõrkina, kes 
visalt takistusi ületades viis 2016. aastal lõpule Kotka tn 10 
korterelamu fassaadi rekonstrueerimise ja õueala korrasta-
mise.

Vadim Belobrovtsev
Kristiine linnaosa vanem

Teeme Kristiine maksimaalselt turvaliseks
Mõni päev tagasi tulid linnaosa valitsusse Politseiameti 
esindajad, et jagada teavet turvalisuse kohta Kristiines. 
Vaatamata sellele, et meie linnaosa on pealinnas üks 
 turvalisemaid, on siiski mõned lahendamist vajavad prob-
leemid. Põhjalikumalt saate selle kohta lugeda meie 
 ajalehes konstaabli Enely Meho artiklis. Mina aga tahaksin 
peatuda mõnedel asjadel, mida Kristiine linnaosavalitsus 
on viimasel ajal turvalisuse suurendamiseks ette võtnud.

Esiteks käivitub ka sel aastal korteriühistutele suunatud 
projekt „Turvaline kodu Kristiines“. Sel ajal, kui eelmisel 
aastal oli projekti eelarveks 3000 eurot ja üks korteriühistu 
võis arvestada maksimaalselt kuni 600 eurose toetusega, 
siis sellel aastal on summad vastavalt 5000 eurot ja 800 
eurot. Suurendasime tunduvalt eraldatavaid summasid, 
kuna meie linnaosa elanike turvalisus on meie jaoks üks 
tähtsaimatest prioriteetidest. Tuletan meelde, et projekti 
raames saavad korteriühistud taotleda toetust turvalisuse 
tõstmisele suunatud meetmete rahastamiseks: videokaa-
merate, mitmesuguste lukkude ja fonolukkude 
 paigaldamiseks, piirete ja aedade rajamiseks jne. Ka  politsei 
esindajatele on see projekt meelepärane. Meie aga soovi-
tame endiselt pealinna valitsusele teha see projekt 
 ülelinnaliseks sarnaselt teiste taoliste projektidega nagu 
„Hoovid korda“, „Fassaadid korda“, „Roheline õu“.

Lisaks paigaldame koostöös kommunaalametiga 
 linnaosasse täiendavaid valgusteid, mis suurendab ka 
 üldist turvalisust. Näitena võib tuua Seemne ja Mureli 
 tänava elanike palve tänavavalgustuse olukorra paranda-
miseks nende tänavate ristmikul ning tänaseks on see 
probleem lahendatud. Lähiajal lubas kommunaalamet la-
hendada veel ühe probleemi, millele osutasid meie 
 elanikud: piki teed, mis algab Algi tänavast ja möödub 
Löwenruh’ pargist, paigaldatakse ka täiendav valgustus. 
Nagu ka piki kõnniteed Sõpruse puiestee 3a ääres  haljasalal. 
Need on vaid mõned kavandatavatest lahendustest.

Üheks suuremaks turvalisuse probleemiks peab  politsei 
liiklust ja siinkohal oleme ka omalt poolt olukorra paran-
damiseks midagi teinud: juba teist aastat järjest avasime 
helkuripuu Kristiine peamise ristmiku lähedal, kust igaüks 
võis endale tasuta helkuri võtta, suurendades seeläbi oma 
ohutust. Lisaks jagame helkureid erinevatel linnaosa 
 valitsuse korraldatavatel üritustel. Ka peame läbirääkimisi 
transpordiametiga, et muuta liiklus Kristiines ohutumaks 
ja mugavamaks iga liikleja jaoks – nii juhtide, jalakäijate kui 
ka jalgratturite jaoks. Järk-järgult olukord paraneb. Suure-
päraseks uudiseks olid politsei andmed selle kohta, et 
 eelmisel aastal ei hukkunud meie linnaosas liikluses ühtegi 
inimest. Loomulikult tuleb püüelda selle poole, et ka 
 kannatanute arv läheneks nullile. Olge ka teie liikluses 
 tähelepanelikud!

Lõpuks tahan tänada kõiki neid, kes tulid ajaloos 
 esimesele Kristiine jõulukuuskede põletamisele 25. 
 jaanuaril. Minu arvates see üritus õnnestus ja plaanime 
selle traditsiooniks muuta. Ka kutsun teid 22. veebruaril 
Eesti  Vabariigi aastapäeva kontserdile Tall inna 
 Tööstushariduskeskusesse Sõpruse puiesteel. Ja muidugi 
28. veebruaril Räägu parki, kus hakkame koos rõõmsalt 
vastlaid tähistama! Üksikasju leiate tänases ajalehes. 
 Kohtumisteni meie üritustel!

Raivo Tammus
Kristiine linnaosa 
vanema asetäitja

Tunnustati korteriühistut Järve 33, kes uuendas auklikuks ja 
ohtlikuks muutunud majaesise liiklemistee asfaltkatte 300 m² 
ulatuses.

Renoveeritud piirdeaed KÜ Tihase 2ab. 
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Rahvakoosolek – kas see ongi halduskogu roll?
Halduskogude rolli Tallinna linnaosades 
on alati saatnud tulised ja teravad 
 arutelud. Küsimus pole pelgalt selles, kas 
linnaosadesse on vaja halduskogusid, 
vaid kas ja kui palju tuleks kaheksas linna-
osas toimivale halduskogule võimu  juurde 
anda. Nii nagu iga emotsioone tekitava 
küsimusega, on ka halduskogude puhul 
erinevaid seisukohti. Leidub neid, kes 
 t a h ava d  h a l d u s k o g u l e  o m i s t a d a 
 linnavolikogu rolli; neid kes tahaksid 
 halduskogud üldse laiali saata ning neid, 

kes peavad praegust võimujaotust mõistlikuks. Viimase 
variandi pooldajate hulka kuulub ka siinkirjutaja. 

 Täna kehtiv Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 
sätestab üsnagi üheselt halduskogu rolli, milleks on 
 seisukoha võtmine ja ettepanekute tegemine kõigis linna-
osa territooriumil omavalitsuse toimimist või kohalikku 
elukorraldust puudutavates küsimustes. Sinna juurde on 
lisandunud aasta lõpus jõustunud Kohaliku omavalitsuse 
üksuse � nantsjuhtimise seadusest  tulenev muudatus, mil-
lega küsitakse halduskogult Tallinna linna eelarve eelnõu 
ja seletuskirja osas arvamust. Need on päris kõnekad või-
malused, mille kasutamise oskuslikkus ja suutlikkus sõltub 
aga eelkõige halduskogu liikmete ja juhtide endi aktiivsu-
sest. 

 Ka linlaste teadlikkust tuleb tõsta ning neile selgitada 
et halduskogu roll pole pelgalt rahvakoosolek, kus end 
 tühjaks räägitakse, vaid tegemist on nõuandva instantsiga, 
kes saab juhtida tähelepanu linnaosas toimuvale 

 tegematusele ning vajadusel pöörduda oluliste küsimuste 
tekkimisel otse linnavalitsuse või linnavolikogu poole. Seda 
võimalust oleme meiegi mitmeid kordi kasutanud ning 
juhtinud tähelepanu näiteks jalakäijate surmaga lõppenud 
liiklusõnnetustele Tammsaare teel, lisaks palunud täienda-
vate bussipeatuse rajamise võimalust Sõjakooli tänavale 
jne. Siinkohal tulebki kiita kõigi halduskogu liikmete  panust 
ja rolli senisele tegevusele, näen, et halduskogu liikmete 
poolt võetakse oma (vabatahtlikku) tööd tõsiselt ning 
mõistetakse üheselt oma vastutust valijate ees. Eriti oluli-
seks pean aga halduskogu rolli linnaruumi kujundamise 
osas. Just halduskogud peavad andma oma seisukoha pla-
neeritavatele uusarendustele ning üksikehitistele. 
 Sealjuures ei maksa seda rolli alahinnata, mida näitab 
 Kristiine halduskogu senine kogemus. Nii näiteks oleme 
teatud juhtudel nõudnud uutelt arendustelt lisaparkimis-
kohtade loomist, puude ja põõsast ümberistutamist (mitte 
mahavõtmist) jne. Ka tulevikku vaadates peaks halduskogu 
olema positsioneeritud kui konstruktiivne nõuandev 
 organ. Sest just halduskogu on esmaseks sillaks linnaosa 
elanike ja linnaosa valitsuse vahel. 

 Mis puudutab Kristiine halduskogu suhtlust linnaosa 
elanikega, siis halduskoguni jõudvad probleemid on 
 muutunud väiksemaks ning üha rohkem saame tagasisidet 
ka rõõmude osas. Mõistagi teeb see heameelt ning näitab 
linnaosa head juhtimist. Kristiine linnaosa valitsus on 
 teinud väga head tööd ning suutnud kohalike elanike 
 murede lahendamisel olla suureks abiks. Mitte vähetähtis 
pole sealjuures ka Kristiine halduskogu panus.

Urmo Saareoja
Kristiine haldus-
kogu esimees

2016. aasta Kristiines – kuritegude arv linnaosas 
vähenes oluliselt

UUDISED

Tule Tarbijaõiguste päevale!
Rahvusraamatukogus on 30. märtsil algusega kell 11.00 IX  Tarbijaõiguste 
päev, kuhu ootame kõiki, kes on huvitatud värsketest teadmistest 
 tarbijaõiguse ja kaubanduse valdkonnas. Räägime ka elu korraldami-
sest korteriühistutes pärast uue korteriühistuseaduse jõustumist. 
 Teatavasti suurenevad jätkuvalt ostud internetipoodidest, kuid sealt 
ostes-müües tuleb arvestada mõningate ohtudega. Ka tarbijatel on 
teatud kohustusi, mida peab tundma ja täitma, et tagada oma tarbija-
õiguste parim kaitse. Mis on e-kaubandus tarbija ja kaupleja silmade 
läbi,  kuidas toimub internetiäri maksustamine, mida võib ja mida ei 
tohi internetist tellitud või muus postipakis olla? 

Oleme valinud päevakorda küsimused, mis peaksid huvi pakkuma 
nii tarbijatele, korteriühistute liikmetele kui kaubandusettevõtjatele. 
Eriti soovitame teadmisi hankima  tulla internetikaubandusega tege-
levatel või sellega alustada kavatsevatel  ettevõtjatel, kuna infot jaga-
vad internetikaubandusega igapäevaselt tegelevad spetsialistid.

Kirjeldatud teemadel räägivad asjatundjad Tarbijakaitseametist, 
Maksu- ja Tolliametist ning Raid & Ko Kinnisvara ja Õigusbüroost.

Esitage juba praegu küsimusi aadressil tarbijainfo@tallinnlv.ee või 
telefonil 640 4232

Osavõtt on tasuta ning tagatud on sünkroontõlge vene keelde.

2017. aasta on käes ning seega on paslik 
vaadata tagasi eelmisele aastale, mis 
läks hästi ja mida oleks vaja veel paremi-
ni teha.

Üldjoontes oli 2016. aasta Kristiine 
linnaosas rahulik ja võib öelda, et siin on 
turvaline. Seda kinnitab süütegude ja 
väljakutsete arvu langus. Kuritegusid 
pandi toime 654, mida oli 22% vähem 
kui 2015 aastal.

Põhiliseks probleemiks on varavas-
tased kuriteod. 350st varavastasest 
 kuriteost suure osa moodustavad var-

gused, neist 25 olid vargused eluruumist ja 48 sõidukitest. 
Vargused sõidukitest on olnud probleemiks aastaid ning 
varaste saagiks kipuvad langema sõidukid, kus on  nähtavale 
jäetud väärtuslikke esemeid. Piirkonnapolitseinikud on 
koos abipolitseinikega, korraldanud mitmeid ennetusreide, 
kus politseiametnikud on kontrollinud piirkonnas pargitud 
autosid ning nähes istmele jäetud asju, võtnud 
 autoomanikega ühendust. Me näeme, et sellest on kasu, 
sest täna pargitud sõidukeid kontrollides märkame järjest 
vähem nähtavale jäetud esemeid.

Teine murekoht on liiklus. Kasvanud on nii liikluskuri-
teod, kiiruseületamised kui ka liiklusriskeeriv käitumine. 
2016. aastal toimus Kristiines 50 inimkannatanuga liiklus-
õnnetust, milles sai vigastada 56 inimest, neist 18  jalakäijad. 
Kõige liiklusõnnetuste rohkemaks kohaks on Kristiine 
 Keskuse ümbrus, kus eelmisel aastal juhtus kokku 10 inim-
kannatanutega liiklusõnnetust. Ka käesolev aasta on siin 
alanud kurjakuulutavalt ning juhtununud on juba kaks 
 tõsisemat liiklusõnnetust, kus kokku on viga saanud kuus 
inimest. Eeltoodule tuginedes kavatseb politsei jätkata liik-
lusennetusega. Liikluse rahustamiseks Kristiine Keskuse 
ümbruses loodame abi saada 2017. aasta esimesel poolel 
käivitatavatelt kiirusekaameratelt.

Positiivsena on liikluses aga paranenud autojuhtide ja 
kaasreisijate turvavarustuse kasutamine. Inimeste teadlik-
kust on aidanud tõsta Maanteeameti ja Politsei- ja Piirival-
veameti ühine kampaaniad „Kinnita oma elu! Kinnita 
 turvavöö ka tagaistmel“ ning „Kinnita bussis turvavöö“.

Isikuvastaseid vägivallakuritegusid registreeriti mullu 

107 (2015. aastal – 122) ning nendest 38 olid 
 lähisuhtevägivalla juhtumid. Perevägivald on igasugune 
vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis toimub 
 inimeste vahel, kes on või on varem olnud üksteisega lähi-
suhtes. Iga lähisuhtevägivallaga seotud väljakutse käivitab 
ahela, kus nii politsei kui ka sotsiaalhoolekanne järelkont-
rolli raames täpsemaid asjaolusid selgitavad ning abivajajat 
toetada püüavad. Selliseid juhtumeid registreeritakse iga 
päev ning nendega tegeletakse aktiivselt, kuid kriminaal-
asja alustamiseni ei jõuta kaugeltki kõikide juhtumite pu-
hul. Sageli ei taha ohvrid rünnakutest rääkida ega vägival-
latsejat süüdistada, olgu selle põhjuseks hirm või valehäbi.

Tõusuteel oli eelmisel aastal narkosüütegude arv. Kee-
latud ainetega seotud kuritegusid registreeriti võrreldes 
2015 aastaga 14% rohkem ning enamik neist olid narkoo-
tilise aine suures koguses käitlemised. Ka narkootiliste ai-
nete tarvitamise ja väikses koguses omamisega seotud 
väärtegusid registreeriti Kristiine linnaosas väga palju (96) 
ning politsei jaoks on eriti murettekitav alaealiste narkotar-
vitajate osakaal. Narkootikumid on noortele kättesaadavad 
ning nad kasutavad kanepit alternatiivina alkoholi ja tuba-
katoodete asemel. Seejuures on noortel väärarusaam, et 
kanepi mõju tervisele on vähem kahjulikum kui alkoholi 
tarvitamine. 

Möödunud aastal enim meediakajastust saanud juh-
tum Kristiines oli tühjana seisev vana ja lagunemisohtlik 
tehasekompleks Tulika tänaval, kus üks roo� ngut harrastav 
alaealine noormees mööda soojatrassi ronides alla kukkus 
ja väga tõsiselt vigastada sai. Tegemist oli kohaga, kus 
noortele meeldis koguneda. Territoorium oli piiratud 
 vastava märgistusega „Hoone on varisemisohtlik“ ning kõr-
ge aiaga, kuid see ei hoidnud noori sealt eemal. 

Kõnealustes hoonetes koguneti, tarvitati keelatud ai-
neid, sealhulgas alkoholi ja tubakatooteid ning roniti möö-
da katuseid ja tänava kohal kõrguvaid soojaveetrasse. 
 Ainuüksi juulis sai politsei tehasehoonetega seotud aad-
ressile 15 väljakutset. 

Teeme kõik, et uus aasta meie linnaosas oleks turvaline. 
Siin saab igaüks abiks olla. Kristiine kogukonna liikmetena 
saate olla liikluses helkuri abil nähtavad ja tähelepaneliku-
mad ning rikkumist, kuritegu või kahtlast tegevust 
 märgates helistada alati koheselt hädaabinumbrile 112.

Enely Meho
Lääne – Tallinna 
konstaablijaoskonna 
piirkonnapolitseinik

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 tä-
naval asuvate eluruumide  üürileandmise korra“ §-st 6 ja Tallinna Lin-
navolikogu 17. oktoobri 2002. a määruse nr 56 lisa 3“  Tallinna linna 
omandis olevate eluruumide  üürimist taotlevate isikute üle arvestuse 
pidamise kord” punktist 13 on eluruumi üürimist taotlevate isikutena 
arvele võetud isikud  kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul 
kinnitama kirjalikult, kas posti teel (ka e-postiga) või isiklikult, eluase-
mekomisjoni 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 rahvastikure-
gistri sektoris Tulika tn 33b, II korrus, tuba 202 esmaspäeval kell 15.00–
18.00 ja neljapäeval 9.00–12.00 või posti teel (ka e-postiga  merike.me-
lesk@tallinnlv.ee). 

Täiendav info telefonil 645 7129.

Teadmiseks paljulapselistele 
peredele
Paljulapselistel peredel  (3 ja enam last) on ka sel aastal võimalus 
taotleda toetust Eesti Vabariigi aastapäeva puhul.

Lapsena võetakse arvesse ka päevases õppevormis või meditsiini-
listel näidustustel muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või 
põhikooli baasil kutseõppeasutuses õppiv 19-aastane, kui ta saab pe-
rehüvitiste seaduse alusel makstavat lapsetoetust.

Toetus sõltub perekonna sissetulekust ja seda määratakse isikutele, 
kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem 
kehtivast miinimumpalgast (470 eurot) ning iga järgmise pereliikme 
kohta vähem kui 80% kehtivast miinimumpalgast (376 eurot). 

Olenevalt pere suurusest võib sissetulek olla alljärgnev:
• 4-liikmeline pere väiksem kui 1598 eurot
• 5-liikmeline pere väiksem kui 1974 eurot
• 6-liikmeline pere väiksem kui 2350 eurot
• 7-liikmeline pere väiksem kui 2726 eurot jne.

Toetuse saamiseks on vajalik esitada taotlus sotsiaalhoolekande 
osakonnale hiljemalt 23. maiks. Perekonna sissetulek arvestatakse 
taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku järgi, mille 
tõendamiseks tuleb vajadusel esitada täiendavaid dokumente, näiteks 
väljavõtted pereliikmete pangakontodest, tõendid elatise saamise või 
mittesaamise kohta vms.

Taotlusi võetakse  eelregistreerimise alusel vastu Kristiine Linnaosa 
Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas  Tulika 33b, I korrus, kabinet 
118

E 9.00–13.00 ja 14.00–18.00
T, N 9.00–13.00 ja 14.00–17.00

Lisateave ja eelregistreerimine telefonidel 645 7131,  645 7140. 

Kõige liiklusõnnetuste rohkemaks kohaks on Kristiine Keskuse ümbrus, kus eelmisel aastal toimus kokku 10 inimkannatanuga 
liiklusõnnetust.
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS

Kristiine päevakeskus, Sõpruse pst 5
Avatud üritused märts 2017

Kristiine Tegevuskeskuse 
päevakeskuse saalis, Sõpruse pst 5

T 7. märts kell13.00 – Naistepäevakontsert. Esinevad Lauri Liiv ja Olav Ehala (Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59)

K 8. märts kell 15.00 – Vaegkuuljate infotund – Svetlana Maide

N 9. märts kell 13.30 – Vabadusvõitlejate koosolek – juhendaja Gunnar Vompas

E 13. märts kell 13.00 – Vestlusringis on Kristiine LO vanem Vadim Belobrovtsev

T 14. jaanuar kell 13.30 – Meil on külas näitleja Juss Haasma

K 15. märts kell 13.30 – Tantsime terveks (tantsud eakatele) – juhendaja Ivi Talimäe

N 16. märts kell 13.00 – Kristiine Aiandushuviliste Klubi – juhendaja Taimi Laasberg (päevakeskuse saalis)

K 22. märts kell 15.00 – Piiblitund – Pastor Helari Puu 

N 23. märts kell 14.00 – Väärikate kontsert-tantsuõhtu (Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59)

T 28. märts kell 13.30 – Terviseloeng „Homoöpaatia – tervendavad terakesed“ - homoöpaat Krista Koppel

N 30. märts kell 12.00 –  Infotund eakatele skautidele päevakeskuse saalis – Ingrid Junisov
Uued tegevused päevakeskuses:
* Saksa keele ring – teisipäeviti kell 11.00 – juhendaja Rutt Veskimeister
* Aiandushuviliste Klubi alates kuu III neljapäeval kell 13.00 – juhendaja Taimi Laasberg
* Rahvatantsurühm „Kristiina“ ootab oma ridadesse uusi liikmeid. Treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti kell 14.30, juhenda-
ja Elena Kalbus.
Registreerimine ja info telefonil 6512 702 või tulla Sõpruse pst 5, I korrus.

E 27. veebruar kell 13.00 – EV aastapäevale pühenda-
tud kontsert Kristiine Gümnaasiumi õpilastelt

T 14. märts kell 13.30- meil on 
 külas näitleja Juss Haasma

Juss Haasma lõpetas Tallinna Vanalinna 
Hariduskolleegiumi ja 2008. aastal Eesti 
Muusikaakadeemia kõrgema lavakunsti-
kooli XXIII lennu. 2008–2009 töötas Juss 
Haasma Ugala teatri näitlejana. Alates 
2009. aastast on ta vabakutseline näitleja. 
2015. aasta sügisel osales ja võitis ta TV3 

paroodiasaate “Su nägu kõlab tuttavalt”, 2016  võitis Reet Pullina te-
lesaate “Suur komöödiaõhtu” .

E 13. märts 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!

Kristiine korraldas esimest korda bowlinguturniiri
Jaanuari kuu viimasel 
päeval leidis aset Kris-
tiine linnaosa korral-
datud esimene eaka-
t e l e  m õ e l d u d 
bowlinguturniir, mis 
saab loodetavasti mit-
meid aastaid kordu-
vaks traditsiooniks. 
Oma võistlejad olid 
välja pannud Tallinna 

eakate ühendused, osalesid ka Tartu 
seeniorid ja Viimsi bowlinguklubi, kok-
ku veidi alla saja inimese. Entusiasm 
omavahel mõõtu võtta oli suur. Osale-
jad saabusid varakult kohale, otsisid 
välja meelepärased kuulid, arutasid läbi 
reeglid ja mäng saigi alguse.

Valulikest sõrmedest vaatamata olid 
võistlejad ilmselgelt selle sündmuse 
jaoks valmistunud ning konkurents oli 
tugev. Meeskonnad vaatasid pinevalt 
oma vastaste skoori ning andsid endast 
parima,  lootes karikas koju viia. Tähis-
tati igat edukat viset ning moraal võist-
lussaalis üha tõusis. Kui esimene män-
guvoor otsakorrale jõudis, olid punktid 
kõrged ning mitmed võistkonnad arva-
sid, et mäng on juba võidetud. Teised 
aga võtsid seda väljakutsena ning and-

sid teises voorus endast parima. Karika-
omanik selgitati välja alles viimaste vi-
setega. Võistlus oli auväärne ning 
üksteise peale vimma ei peetud.

Kristiine linnaosa vanem Vadim 
Belobrovtsev autasustas auhinna tsere-
moonial kolme parimat meeskonda 

ning individuaalselt kolme parimat 
naist ja meest vastavate medalitega. 
Võitja sai ka võidukarika. Kõikidele tur-
niiris osalenud võistkondadele anti üri-
tuse mälestuseks üle Kristiine linnaosa 
tänukirjad. Loodame bowlinguradadel 
võistlustules taas kohtuda.

Robert Ginter
Asendusteenistus

T 28. märts kell 13.30- terviseloeng. “Homoöpaatia - 
Tervendavad terakesed”

„Homöopaatia on tõhus teaduslik ravisüsteem, mis hellalt ning 
ohutult taastab keha ja meele tervise ning elujõu. Tervikliku meetodi 
üks põhimõte on, et sümptom on keha katse end ise tervendada. Kõik 
haiguse sümptomid on keha ja meele tasakaalutuse väljendused, 
mida tuleb tähele panna, mitte alla suruda. “ 

Saame teada:
* Mida homöopaatia endast kujutab?
* Homöopaatia ravib  põhjust, mitte tagajärge?
* Milliseid haigusi homöopaatia kõige efektiivsemalt ravib?
* Mille põhjal määrab homöopaat patsiendile ravimi?
* Millised on homöopaatiliste ravimite eripärad?
* Kas homöopaatilisi ravimeid on võimalik osta ka Eesti apteeki-

dest? 
* Mida vastata skeptikutele, kes väidavad, et homöopaatia on 

lihtsalt posimine?
Homoöpaatiast räägib meile homöopaadi kutsestandardit omav 

Krista Koppel, kes õppis  homöopaatiat Inglismaal, The British Insti-
tute of Homeopathy. Homöopaatilisi konsultatsioone annab Musta-
mäel, Sütiste 19A.  Vaata: www.homoopaatia.ee.

IN MEMORIAN: TÕNIS PAJO 06.02.1943 – 08.02.2017
8. veebruaril lahkus meie seast särava tähena Tõnis Pajo. Tõnis 

oli inimene, kes hoolis kõigest ja kõigist. Lahe huumor,  pühendumus 
ning optimism saatis iga tema sammu, vestlust ja olemist.

Tõnis oli Kristiine Väärikate Meeste Klubi hing ja eestvedaja  selle 
asutamisest saati. 2014. aastal sai Tõnis Tallinna teenetemärgi suure 
panuse eest vabatahtlikku  tegevusse Kristiine linnaosas, aga ka 

osaluse eest Tallinna positiivse 
p ro gra m m i  k o o s t a m i s e s  j a 
 päästetööde teostamises Tallinna 
linnas.

Tõnis, jääme mälestama Sind 
kalli sõbra ja hea kolleegina – 
 inimeste inimesena. Suur on meie 
tänu, et saime olla Sinuga.

A v a l d a m e  k a a s t u n n e t 
 lähedastele.

T 28. veebruar kell 13.30- kohtu-
mine riigikogu liikme Andrei 
Novikoviga. 
Andrei Novikov on olnud Kristiine linnaosa 
vanem perioodil oktoober 2010 – aprill 
2015. Hetkel kuulub Andrei Novikov riigi-
kogu rahanduskomisjoni ning Euroopa 
Liidu asjade ¬komisjonide koosseisu.

Kas SINA sooviksid olla vabatahtlik?
Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a

Märtsi kuus alustab Kristiine noorte-
keskuses vabatahtlike klubi. Ooda-
tud on kõik noored!
Klubis osalemine annab võimaluse kuu-
luda toredasse seltskonda, näha palju-
de ürituste telgitaguseid, saada stressi-
vabalt töökogemust ning hea tunde 
südamesse!
Anna endast märku: 
Telefonil 53074244
E-posti teel elis.kasper@kristiinetk.ee

Koolivaheajal pakutakse noortele sisu-
kat programmi, mille raames on võima-
lik osa võtta põnevatest ja arendavatest 
tegevustest. Vaheaja jooksul avaneb 
noortele võimalus igapäevaselt meis-
terdada, osaleda mitmesugustes töötu-

bades ja üritustel. Üldine teema on mat-
kamisega seonduv (esmaabi, matkaks 
vajalike vahendite meisterdamine, rei-
siteemalised lauamängud jne).
Täpsema programmi leiab www.kristii-
netk.ee/noortekeskus

Kristiine noortekeskuse tasuta 
koolivaheaja programm 
“Wondersellid“
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Uued pensioniplaanid on suunatud 
 kaugesse tulevikku. Siiski tuleb need vas-
tutusrohked otsused vigade vältimiseks 
just praegu väga täpselt läbi kaaluda. 

Kui jätkata tänase pensionivalemiga, 
tähendaks see tulevikus veelgi suuremat 
kihistumist ja pensionide suuruste vahe-
sid kui täna. See tuleb sellest, et 17 aastat 
tagasi otsustas toonane parempoolne 
valitsus võtta pensioni suuruse (väiksuse) 
aluseks inimese sissetuleku suuruse. 
 Täpsemalt, keskmise palga. See tähen-

dab, et väikese palgaga inimene peab töötama mitu aastat, 
et ühte palgakoe� tsienti kirja saada. Tegelikult on Keskera-
kond rääkinud läbi aastate, et üks tööaasta peaks esimesest 
pensionisambast andma kõigile võrdse osa.

Vanaduspension tõuseb 5,3%
Nüüd tahetaksegi aastate jooksul üle minna pensionide 

uuele arvestusele, kus palga suuruse asemel hakatakse ar-
vestama töötaja tööstaaži. (Siiani võeti arvesse vaid 1998. 
aastani töötatud aeg). See loob võrdsemad pensionid. Üle-
minek toimub aeglaselt. Aastatel 2020 kuni 2037 läheb esi-
meses sambas arvestusse nii palk kui ka staaž. Loomulikult 

ka kõigile võrdne baasosa, mis on praegu 153 eurot. Palga 
mõju pensionide esimesse sambasse kaob täielikult ära 
alles neil, kes lähevad pensionile peale aastat 2090. 
 Sissetuleku suurus kajastub siis ainult II sambas. 

Vale oleks inimestele lubada, et uus süsteem toob 
 olulise pensionitõusu. Küll aga solidaarsema süsteemi, sest 
tänasest pensionivalemi arvutamise korrast võidavad 
 suurepalgalised, hea pole see aga kolmveerandikule 
 inimestele. Siiski tuleb vältida olukorda, kus kooli pooleli 
jätnud lihttööline hakkab saama suuremat pensionit kui 
ajukirurg või akadeemik, sest staaži koguneb tal ju rohkem.

Muudatus tehakse ka sellepärast, et nii tööealine kui ka 
kogu elanikkond Eestis nii väheneb kui ka vananeb. Kui 
võtta aluseks näiteks aastaarv 2060, siis selleks ajaks vähe-
neb 18–63-aastaste inimeste arv 256 000 inimese võrra ehk 
32%. Üle 63-aastaste inimeste arv kasvab samal ajal  106 
000 inimese võrra ehk 41%. Pensionit makstakse aga 
 maksudest ja oluline on töökäte arv. Loomulikult on eakas 
oma pensioni eluaegse tööga ise välja teeninud ja väärib 
korralikku pensionit. Ehk saab Eesti riik kunagi nii rikkaks, 
et kulutab pensionidele näiteks 13% SKTst nagu Soome või 
Rootsi. Täna on see meil 7%. Sel kevadel peaks vanaduspen-
sion tõusma 5,3%. 

Tulevikus pensionide ebavõrdsus väheneb

Tallinna Lepatriinu Lasteaed avati 17. 
veebruaril 1977 nimega Tallinna 145. Las-
tepäevakodu „Lepatriinu“. Lepatriinu „ris-
tiemaks“ oli esimene juhataja Eha Leppik. 
See oli tõesti hea valik. Oleme kindlad, et 
just kaunis nimi andis majale sellise aura, 
mis hoiab siin kõiki lapsi ja töötajaid 
rõõmsana.

Täna töötab majas 2 sõimerühma ja 10 
aiarühma kokku 268 lapsega. Töötajaid 
on 46. Igas rühmas  töötab kaks õpetajat 
ja õpetaja abi. Laste hea füüsilise vormi 
eest hoolitseb liikumisõpetaja, muusika-

liste võimete arendamise eest kaks muusikaõpetajat ning 
kõnet korrigeerib logopeed. Laste pesu pestakse lasteaias 
ning ka sööki tehakse siinsamas, kuigi alates 1. septembrist 
2014 on Lepatriinu Lasteaia maitsva toidu traditsioone jät-
kanud toitlustus� rma Mervir kaks tublit kokka.

Täna tähistab lasteaed 40. sünnipäeva. Kuidas on möö-
dunud 40 aastat?

Meenutades möödunud aegu võib lasteaia ajaloos sel-
gelt eristada 5 etappi.

Esimene etapp algas lasteaia avamisega ning kestis kuni 
Eesti iseseisvuse taastamiseni. See oli otsimise aeg. Pandi 
alus Lepatriinu traditsioonidele nii töös laste kui ka perso-
naliga. Väljasõidud. Ühistegevused. Lasteaia sünnipäev. 
Suursündmusteks olid rahvuspühade tähistamised, laste 
osalemised laulupidudel, lasteaiale rahvariiete ostmine,  
džuudoringi avamine, aga ka erinevad keeleõpperingid 
lastele.

1991–2002 oli leidmise aeg. Lepatriinu lendas ringi. Sel-
le aja jooksul oli 21 töötajal võimalus vaadelda ja osa võtta 
pedagoogilisest tegevusest Soome lasteaedades ning koju 
kaasa tuua uusi ideid. Valmis lasteaia esimene arengukava. 
Viisime läbi konkursi lasteaia moto valimiseks, panime ühi-
selt paika lasteaia põhiväärtused, valmis õppekava I.

2002–2008 oli valminud viljade maitsmise aeg, mis al-
gas Tallinna lasteaedade esimese kvaliteediauhinna võitmi-
sega „Hea õpikeskkonnaga lasteaed“ kategoorias. Astusime 
tervist edendavate lasteaedade võrku. 2007. aastal võitsime 

konkursi „Parima toitlustamisega koolieelne lasteasutus“ ja 
2008. aastal  konkursi „Lapsesõbralik lasteaed“. 2007. aastal 
alustas tööd lastevanemate sihtasutus, läks käima koostöö-
projekt „Empaatiline laps täna – parem Eesti homme“, 2008. 
aastal alustasime rahvusvahelist koostööd.

2009–2011 oli taas otsimise aeg. Otsisime, kuidas täita 
meie peaeesmärki – kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevus 
ning rahulolevad lapsevanemad – majanduslanguse tingi-
mustes. Leidsime töö kvaliteedi tõstmiseks uudseid õppe- 
ja kasvatustegevuse vorme, osalesime erinevates projekti-
des, laiendasime silmaringi maailmas ringi liikudes, 
innustasime pedagooge osalema erinevatel konkurssidel. 
Võtsime tänuga vastu vanemate ja üldsuse abi.

Alates 2012. aastast on olnud väga põnev ja huvitav aeg 
nii lastele, lastevanematele kui ka töötajatele. Võime seda 
nimetada uute leidmiste ajaks. Lähtuvalt meie põhiväärtus-
test, milleks on mängulisus, inimlikkus ja turvalisus, on 
kindlalt välja joonistumas neli suunda: väärtuskasvatus, 
keskkonnahoid, tervise edendamine ja heategevus. 2012. 
aasta sügisel liitusime projektiga „Kiusamisest vaba laste-
aed“, olles veendunud, et see on heaks jätkuks meie projek-
tile „Empaatiline laps…“. Aastatel 2012–2014 osalesime 
lastele väga põnevas, tervise edendamisele suunatud rah-
vusvahelises koostööprojektis „Who is Jolly Roger“. Aastal 
2013 kandideerisime keskkonnaharidusliku töö alal ning 
võitsime konkursi „Keskkonnasõbralik Haridusasutus Tallin-
nas“. Töö eest väärtuskasvatuse alal saime TÜ eetikakeskuse 
tunnustuse „Hea lasteaia rajaleidja 2015“.

Oleme osa võtnud kõikidest Räpina Aianduskooli kor-
raldatud lastele suunatud projektidest. Selleks õppeaastaks 
saime KIKi  toetuse projektile „Läbi metsa mereni“. Täna te-
geleme projektiga Roheline Kool. Jõulude ajal on lasteaed 
rõõmustanud Tallinna lapsi Lepatriinu õunamoosiga. Kõiki-
de perede kogutud vanapaberi eest saadud raha toel hak-
kasime loomaaias kasvavale  pintšetamariin Triinule vade-
riks. 

40. aastase Lepatriinu päevad on toimetusi ja rõõmu 
täis. Lähemalt meie elust võib lugeda aadressil www.lepat-
riinulasteaed.ee

Tiiu Parbus
Tallinna Lepatriinu 
Lasteaia direktor

Lepatriinu Lasteaed viienda aastakümne lävel

Tuleohutu kodu

Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse 
pressiesindaja

Viimase paari aasta lõikes on jaanuar olnud Pääste-
ameti jaoks traagiline. 2015. aastal hukkus aasta esi-
mese kuu jooksul tules üheksa inimest, eelmine aas-
ta oli neid üksteist. Loomulikult on kurb sündmus iga 
tulekahjus hukkunu. Siiski võib selle aasta jaanuari 
tules hukkunute arvu võtta kui väikest töövõitu – 
neid oli kaks, üks Harjumaal Raasiku alevikus ja teine 
Lõuna-Eestis. Raske kuu on tavapäraselt ka veebruar, 
selle päästjate jaoks lihtsamaks muutmine on tege-
likult jõukohane kõigile.

- Töökorras ja nõuetekohaselt koju paigaldatud 
suitsuandur on sama elementaarne kui kaine peaga 

rooli istumine!
- Kui kodus kasutatakse lahtist tuld või gaasi, on lisaks suitsuandu-

rile väga soovitav vinguanduri olemasolu.
- Korras peab olema kodu elektrisüsteem, küttekehad ja korsten. 

Vajadusel küsi nõu oma ala asjatundjalt. 
- Ära suitseta siseruumides. Lohakast suitsetamisest alguse saanud 

tulekahjudes hukkub jätkuvalt palju inimesi. 
- Kodust lahkudes või magama minnes pole mõistlik tööle jätta 

vooluvõrku ühendatud elektriseadmeid (nõudepesumasin, pesuma-
sin).

- Puhasta kergestisüttivatest asjadest nii kelder kui ka rõdu – kui 
pinnad on puhtad, pole tulekahju korral millelgi süttida. 

- Kodul peab olema nähtav majanumber, see hõlbustab õnnetuse 
korral operatiivpoole tööd. 

- Helistades numbril 1524, on ka sellel aastal inimestel võimalus 
enda jaoks sobivaks ajaks kokku leppida päästeametniku poolt kodu-
nõustamine.

Turvalist talve jätku!

Marika Tuus-Laul
Kristiine Linnaosa 
Halduskogu liige, 
Riigikogu liige 

Pilve- ja Naerutiirud õpivad Viimsi metsas.

E-hääletuses võiks minna 
sammu kaugemale

Elektroonilise hääletuse perioodi lühendamine ei 
pruugi anda soovitud tulemust ja kaaluda võiks  selle 
keelustamist.

Valitsuskoalitsioon on otsustanud e-hääletuseks 
võimaldatavat aega vähendada praeguselt nädala 
pikkuselt perioodilt kolmele päevale, mis on täpselt 
sama palju, kui inimestel on aega eelhääletuseks 
nende elukohajärgses valimisjaoskonnas. Kuna 
 e-hääletuse turvalisuse suhtes puudub endiselt 
kindlus, et häältega ei manipuleerita, tasub küsida, 
kas e-valimiste läbiviimiseks mõeldud aja lühenda-

mine on ikka piisav selleks, et tagada hääletamise turvalisus? Või tasuks 
kaaluda e-hääletuse kaotamist ajani, mil me võime olla täiesti kindlad, 
et ükski pettus läbi ei lähe?

Esialgne vaimustus on hääbumas
Üldine riikide meelsus tundub hetkel liikumas traditsioonilise 

 hääletusviisi suunas. Viiteid e-hääletuse ebaturvalisuse kohta on tulnud 
mitmelt poolt maailmast, sealhulgas meie Euroopa partnerriikidest. 
Leidub riike nagu näiteks Saksamaa, kus kohus on leidnud, et elektroo-
niline hääletus on lausa seadusevastane. Hiljuti otsustas Holland, et 
küberrünnakute vältimiseks peab riik õigeks valimissüsteemi, mis 
 toetub häälte käsitsi ülelugemisele. Riiki sundisid ettevaatlikkusele 
 eelkõige viimased valimised USAs, kus presidendivalimiste käigus 
 kahtlustati häkkimist valimistulemuste mõjutamiseks.

Valimistel peab inimene saama olla kindel, et tema häält on 
 arvestatud ning see läheb õigele kandidaadile. E-hääletamisel on 
 varasemalt peetud kõige nõrgemaks kohaks asjaolu, et kuna puuduvad 
valimiskabiinid, kus inimene saaks segamatult oma tahet väljendada, 
siis me tegelikult ei tea, kas inimene hääletas erakonna või kandidaadi 
poolt omal soovil või võis teda keegi kõrvalt mõjutada. Halvimatel juh-
tudel võib inimese eest hääletada keegi teine, kuid seda on tänastes 
oludes võimatu kontrollida. Praegusel ajal näeme, kuidas e-hääletus on 
seadnud kahtluse alla üldise valimistulemuste usaldusväärsuse. Teisi-
sõnu puudub kindlustunne nüüd juba riigil. Olukord, kus keskvalimis-
komisjon ei saa olla kindel, et arvutis nähtav info on valijate, mitte ku-
sagil kaugel istuva arvutikurjategija tahe, ei saa olla demokraatlikus 
riigis aktsepteeritav.

Eesti e-hääletuse hetkeseis
Eestis oli esimest korda võimalik e-hääletada 2005. aasta kohalike 

omavalitsuste valimistel, mil seda võimalust kasutas alla 10 000  inimese. 
2015. aasta riigikogu valimiste ajal ulatus e-hääletajate osakaal ligi 30% 
hääletajatest. Kui e-hääletajaid oleks marginaalne arv, siis ei oleks oht 
kõrge, kuid tänaste arvude juures on juba peaaegu iga kolmanda ini-
mese häälega seotud risk selgelt liiga kõrge. Hääletasin ka ise viimastel 
Euroopa Parlamendi valimistel elektrooniliselt, kuid nii ma ei teeks. Iga 
inimene, kes on harjunud täitma elektroonilist maksudeklaratsiooni ja 
teeb tehinguid netipangas, on küsimuse ees, kas eelistada mugavust, 
mida e-hääletus kahtlemata pakub, või kindlust, et tema tahe läheb 
kindlalt arvesse. Soovin olla kindel, et minu antud hääl loeb ning läheb 
õigele inimesele ja seepärast eelistan hääletamiseks minna valimisjaos-
konda.

Andrei Novikov
Riigikogu liige
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Ettevõtete ja tööotsijate 
kohtumispaik – töö- ja 
karjäärimess

Kullo ja Õhina õpilased 
Peterburis kontserdireisil

Kullos saab vaadata joonistamise – ja 
maalikursuse õpilase Agneta Kardaši 
isikunäitust „Kas küsimusi on“

KUULUTUSED
Halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. 
Kõdusõnnik 40l. Kviitung. Tammaru Farm www.
tg.ee  Tel. 6541100, 5238852
Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, postkaarte, 
trükiseid ja muid kollektsioneerimise esemeid.                  
Tel. 6020906 ja 5011628 Tim 
Korstnate ehitamine tel. 518 8889 (13 a kogemust)
Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. 
Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.
fassaadimeister.ee Tel 5196 9314
KÜTE: kvaliteetsed, hästi pakitud küttepuud (30-
60cm) ja klotsid võrkudes al 1,90€/võrk. Hinnad 
kohaletooduna. Tel 5620 8210
Müügil soodsa hinnaga väga kvaliteetne Puitbrikett 
144€/ 1 tonn Tallinnas. Pakendatud 11kg 
veekindlatesse pakenditesse. Tel. 56690811 ja 
www.puitbrikett.com
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
SOOVIN OSTA GARAAZI KRISTIINES VÕI SELLE 
ÜMBRUSES, VÕIB VAJADA KA REMONTI. Tel. 
56214956
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel. 50 45 
215, 51 45 215.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel. 
53 529 476 email: mehitus@gmail.com
Raamatupidamisteenused Korteriühistutele ja OÜ-
le, MTÜ-le Kristiines. info@ilvis.ee, tel. 56561276
Otsin lapsehoidjat. Tel. 53756777
Üldehitus ja siseviimistlustööd. Majad, pööningud 
j a  k o r t e r i d .  K o n t a k t :  5 6 9 7 9 7 8 8 ,  i n f o @
viimistlusehitus.ee.
Ostan mõistliku hinnaga kapitaalremonti vajava 
korteri. Sobivusel kiire tehing. Tel 56670967

Kasuta võimalust ja 
reklaami end 

kohalikus linnaosa lehes!
Info Kristiine Lehe 

reklaami kohta:
veronika.kotilevitš@

tallinnlv.ee

Tel. 645 7134

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

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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Aitan 15–26-aastastel noortel 
otsida tööd või edasi õppimise 
võimalusi. 
Telefon 53074244, e-post tugila@kristiinetk.ee.
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Vaata pakkumisi:  www.1partner.ee
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Tallinna Huvikeskuse Kullo klaveriõpilased ja 
Huvistuudio Õhin õpilased käisid 5.–8. jaanua-
ril kontsertreisil Peterburis.

Kontsert toimus 7. Jaanuaril Peterburi Jaa-
ni kirikus, samal ajal, kui Venemaal peeti esi-
mest jõulupüha. Kontserdikava koosnes tun-
tud jõululauludest, mille saateks oli laste enda 
pillimäng – kõlasid väikekannel, kitarr, viiul, 
ukulele ja klaver. Kirikusaal oli rahvast täis ja 
publiku vastuvõtt südamlik.

Kontserdiväline kultuuriprogramm oli tihe, 
külastati tsirkust, del� naariumi, veemuuseu-

mi, veeparki, Iisaku katedraali ja Kaasani ki-
rikut. Giid, ajaloolane ja ajakirjanik Boris 
Gorbunov jutustas lugusid kõigest, mis sil-
ma jäi. Lõpetuseks külastati Kroonlinna, kus 
elas aastaid Lydia Koidula, aga ka sealset 
võimast Mere kirikut.

Tallinna Huvikeskuse Kullo näitusesaalis on 
6.veebruarist – 3.märtsini vaatamiseks üleval Kullo joonistamise - ja 

maalikursuse õpilase Agneta Kardaši näitus „Kas küsimusi on“.

See on ülevaatenäitus, mis teeb 
kokkuvõtte 19 aastase Agneta 
viimase kolme aasta loomingust. 
Juhendas õpetaja Kersti Linnamägi.

Näitus on Tallinna Huvikeskuses 
Kullo (Mustamäe tee 59)  avatud 
iga päev kell 9-20. 
Näitus on tasuta.

07. märtsil korraldab töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond 
töö- ja karjäärimessi. Mess leiawb juba teist korda aset 
 Kultuurikatlas. 

Messist annab ülevaate Gerli Toomla, töötukassa tööandjate konsultant.
Kellele mess mõeldud on?
Kõigile inimestele: nii töötavatele kui tööd otsivatele, nii õppivatele 

kui pensionipõlve pidavatele, nii eesti emakeelega kui muud keelt kõne-
levatele, samuti ka vähenenud töövõimega inimestele. Messilt leiab väga 
erinevaid tööpakkumisi, põneva seminariprogrammi, karjäärinõustamise 
ja palju muud huvitavat. Mess on ligipääsetav ka vähenenud töövõimega 
inimestele.

Kas meie valla töötutel on mõtet messile tulla?
Kindlasti on mõtet, sest tööl saab käia ka kodust kaugemal ning paljud 

ettevõtted pakuvad töötajatele ka organiseeritud transporti tööle ja koju 
saamiseks. Valikuid on palju ja kohapeal on hea võimalus kõigest täpse-
malt kuulda ja juurde küsida. 

Mitu ettevõtet messil osaleb?
Messile tuleb ligi 100 tööandjat, esindatud on ka riigisektori asutused. 

Pakutakse nii lihttööd kui spetsialisti ametikohti, nii täis- kui osalist töö-
aega, samuti lühiajalisi tööampse ja hooajalisi töökohti.

Millist tegevust leiavad messilt noored?
Noortele on avatud karjäärikohvik, kus nõustajad aitavad tööd valida, 

CVd kirjutada, teste teha, õpetavad, kuidas võiks töövestlusel käituda. Kui 
mõnel noorel on soov välismaale tööle minna, saab rääkida Euroopa 
töövahendusvõrgustiku EURES esindajatega, kes tutvustavad oma riigi 
tööpakkumisi ja annavad praktilisi näpunäiteid, mida teise riiki elama 
asumisel silmas pidada. Esindatud on ka  kutseõppeasutused.

Kas pensionipõlve pidaval inimesel tasub ka messile tulla? 
Kindlasti. Kuna Eesti seisab silmitsi töökäte nappusega, värbavad et-

tenägelikud ja mitmekülgseid inimsuhteid väärtustavad ettevõtted juba 
praegu hea meelega vanemaealisi inimesi, pakkudes tihti ka osalise töö-
ajaga töötamise võimalusi. Praeguseks on ümber lükatud ka mitmed 
varasemad vanuse ja töötamisega seotud stigmad. Näiteks on välja sel-
gitatud, et ligikaudu 70% vanemaealistest inimestest ei puudu töölt hai-
guse tõttu. Samuti ei vasta tõele see, et õppimisvõime vanusega halveneb 
– vastupidi, sõnavara ja jutustamisoskus muutuvad hoopiski paremaks.

Mida põnevat messil veel toimub?
Messile tasub tulla ka inimesel, kes parasjagu tööd ei otsi. Karjäärise-

minaril „Meie inimesed – meie võimalused 2.0“ arutletakse, kas ja miks 
valida infotehnoloogia, kes on IT-virtuoos - kas patsiga poiss või hoopis 
tüdruk, kas ettevõtte väärtuse loovad inimesed või nende loodud IT-la-
hendused jne.

Samuti toimuvad erinevad töötoad. Varasematel messidel on väga 
menukaks osutunud ettevõtlusega seotud ja ka stressi ning läbipõlemise 
ennetamisest kõnelevad töötoad. Messikülastajate küsimustele vastavad 
meie koostööpartnerid Maksu- ja Tolliametist, Tööinspektsioonist ja Sot-
siaalkindlustusametist. Kohal on erivajadustega inimesi ühendavad or-
ganisatsioonid. 

Messil saab ka tasuta karjäärinõu, karjäärinõustamisele võib tulla ka 
juba töötav inimene. Nõustamisele on mõtet tulla, kui tööstress kipub ligi 
hiilima, kui tundub, et tahaks tööelus muudatust või on soov õppida uut 
ametit. Samuti nõustame CV koostamisel ning aitame valmistuda tööin-
tervjuuks. Ka tasub nõustaja jutule tulla, kui püüdlete ettevõtluse poole, 
kuid seda varjutavad kõhklused. Need, kes messil karjäärinõustamisele ei 
jõua, võivad alati tulla tasuta nõustamisele töötukassa Lilleküla büroosse 
- lisainfot leiab lehelt www.minukarjaar.ee. 

Messil osalevad tööandjad, 
messi kava ja seminariprogrammi 
leiate töömesside kodulehelt www.
toomess.ee

Lilian Kapp
Tallinna Huvikeskus 
Kullo klaveriõpetaja
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• mängulusti kogu perele pakub 
Kristiine noortekeskus

• esineb Sergei Masin
• Tantsutrupp Dragonels tuleartistid
• jagame tasuta vastlakukleid

Kristiine Linnaosa Valitsus

Naistepäeva kontsert

Teisipäev, 7. märts kell 13 
Meile musitseerivad 

Lauri Liiv ja Olav Ehala
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, 

Endla 59 

Korraldajad

Kristiine Linnaosa Valitsus

Sissepääs tasuta!

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB NAISTEPÄEVAL KINNO
Kristiine Linnaosa Valitsus kingib naistepäeva puhul 

väärt�lmi kinokülastuse väärikas eas Kristiine elanikele,
kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kristiine linnaosas. 

Kolmapäeval, 8. märtsil  kell 13.30
 �lm „La La Land: California unistused“ kinos „Artis“ 

(Solarise keskuse 3. korrusel)

Film  „La La Land: California unistused“
Tutvustus: Oscarile kandideerinud lavastaja Damien Chazelle’i („Whiplash“) uus 
�lm „La La Land: California unistused“ jutustab loo algajast näitlejannast Miast 
(Emma Stone „Lindmees ehk (võhiklikkuse ootamatu voorus)“, „Rumal pöörane 
armastus“) ja pühendunud džässmuusikust Sebastianist (Ryan Gosling „New 
Yorgi varjus“, „Rumal pöörane armastus“), kes näevad vaeva, et saada hakkama 
linnas, mis on kuulus lootuste purustamise ja südamete murdmise poolest. See 
tänapäeva Los Angeleses aset leidev 
ja igapäevaelust pajatav originaal-
muusikal vaatleb rõõmu ja valu, mis 
oma unistuste poole püüdlemisega 
kaasas käivad.
Režissöör: Damien Chazelle 
Osades: Ryan Gosling, Emma Stone, 
Amiée Conn 

Kinopääsmed saab kätte 
Kristiine Linnaosa Valitsuse 
rahvastikuregistri sektorist 
aadressil Tulika tn 33b:
E 8.15-13, 14-18
T, K ja N 8.15-13, 14-17
R 8.15-13

Tasuta piletite arv on piiratud! Info tel 645 7127

VÄÄRIKATE 
KONTSERT- TANTSUÕHTU

Neljapäev, 23. märts kell 14 esinevad 
Boris Lehtlaan ja Are Jaama

Neljapäev, 20. aprill kell 14 esineb 
NÕMME AKORDIONISTIDE KLUBI, Ene Muna

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, 
Endla 59 

Korraldaja

Kristiine Linnaosa Valitsus

Sissepääs tasuta!
Vaheajal kohvilaud


