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Info linnaosavalitsusest eluruumi 
üürimist taotlejatele 
Kristiine Linnaosa Valitsuses eluruumi üürimist taotlevate isikutena  
arvelevõetud peavad andmeid kinnitama/täpsustama.

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

Kui isik ei täida ülalnimetatud kohustust, võidakse ta kustutada elu-
ruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.

Andmeid saab kinnitada Kristiine Linnaosa Valitsuse rahvastiku-
registri 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.melesk@tallinnlv.ee).

Loe juhtkirjast 
lehekülg 2

10. jaanuaril 2018 toimus Kristiine 
korteriühistute infopäev, kus Kristii-
ne linnaosa vanem Jaanus Riibe 
tutvustas käesoleva aasta priori-
teete ja investeeringuid ning tradit-
siooniliselt tunnustati tegusamaid 
korteriühistuid.  

Aasta tegusaima korteriühistu va-
likukriteeriumid on järgmised: korte-
riühistu on olnud jätkuvalt aktiivne, 
kiire arenguga, pikemat aega heakor-
raalaselt eeskujulik, renoveerimisel 
on silmas peetud energiasäästu meet-
meid, esteetiline lahendus sobitub 
hästi ümbruskonda jms.

2017. aasta Kristiine linnaosa te-
gusaimaks korteriühistuks tunnistati 
hindamiskomisjoni otsusega korteri-
ühistu Spordi 26a. Sihtasutuse KredEx 
40% ja projekti „Fassaadid korda“ toe-
tuse abil tehti ulatuslikke rekonst-
rueerimistöid, mille tulemusena suu-
renes korterelamu energiatõhusus ja 
muutus tundmatuseni välisilme. Li-
saks paigaldati vastselt renoveeritud 
välisustele fonolukusüsteem.

Lisaks tegusaimale tunnustati veel 
2017. aasta aktiivseid korteriühistuid, 
mis osalesid Tallinna linna toetuspro-
jektides. Projektis „Hoovid korda“ 
taotlesid Kristiine linnaosas 2017. 
aastal toetust õuealade korrastami-
seks 7 korteriühistut, neist toetati 4. 
Kõik projektiga toetatud tegevused on 
teostatud. Tunnustati korteriühistut 
Kuldnoka 18, mis rajas uusi parkimis-
kohti, paigaldas täiendava välisval-
gustuse ja taastas haljastuse. 

Projektis „Fassaadid korda“ esi-
tasid Kristiine linnaosa korteriühis-

tutest taotluse korterelamute re-
konstrueerimise toetuseks korteri-
ühistud Sõpruse pst 4, Sõpruse pst 6 
ja Spordi 26a. Korteriühistu Sõpruse 
pst 6 jätkab rekonstrueerimistööd 
2018. aastal. Tunnustuse vääriliseks 
valiti mahuka rekonstrueerimistöö 
edukalt läbi viinud korteriühistu 
Sõpruse pst 4.

Projektis „Roheline õu“ osalesid 
Kristiine linnaosast 16 korteriühis-
tut, toetust said 11 korteriühistut. 
Parimaks otsustati valida väike ja 
tubli korteriühistu Kotka 34. Korteri-
ühistu Kotka 34 on kolmel aastal osa-
lenud projektis „Roheline õu“ – vara-
sematel aastatel istutati elupuuhekk 
ning raiuti maha vanad ja haiged vil-
japuud, 2017. aastal korrastati hool-
duslõikusega maja ees kasvavaid 
puid. Kristiine Linnaosa Valitsus alga-
tas 2016. aastal toetusmeetmena tur-
valisuse ja heakorra parandamiseks 
linnaosas toetusprojekti korteriühis-

tute turvalisuse tõstmiseks, mille ra-
hastamine toimub linnaosa eelarvest. 
Huvi toetusmeetme vastu oli jätku-
valt suur. 2017. aastal esitasid toetuse 
taotluse 15 korteriühistut, neist 8 toe-
tati. Tunnustati korteriühistut Elekt-
roni tn 6. Korteriühistu teostab elamu 
täisrenoveerimist. Omanike vara kait-
seks paigaldati 7 kaameraga IP-video-
valvesüsteem.

Tunnustati ka tublisid projektide 
eestvedajaid: korteriühistu Spordi 26a 
juhatuse liige Harri Uljas, korteriühis-
tu Sõpruse pst 4 juhatuse liige Ahti 
Võime, korteriühistu Tungal juhatuse 
liige Kustas Rus, korteriühistu Elektro-
ni 6 juhatuse liige Pille-Riin Mahon 
ning korteriühistu Kuldnoka 18 juha-
tuse liikmed Tambet Mäe ja Tuuli Arvi.

Täname kõiki korteriühistuid ja 
aktiivseid linnaosa elanikke, kes on 
aidanud kaasa enda elukeskkonna ja 
meie ühise linnaruumi paremaks 
muutmisele 2017. aastal.

Tunnustati möödunud aasta 
tegusamaid korteriühistuid
Marju Korts 
Kristiine Linnaosa 
Valitsuse  
vanemspetsialist

Tasuta õigusalane nõustamine
Kristiine Linnaosa Valitsus jätkab elanikele tasuta õigusabi andmist. 
Nõu antakse põhiliselt perekonna-, pärimis-, töö- ja võlaõiguse vald-
konnas. Lisaks elanikele nõustatakse vajaduse korral ka mittetulun-
dusühinguid ja korteriühistuid. 

Õigusalast nõu annab Kristiine Linnaosa Valitsuse jurist Jevgeni Ši-
monjuk, kes on varasemalt töötanud nii era- kui ka avalikus sektoris 
ning omab pikaajalist kogemust erinevate õigusalaste küsimuste la-
hendamisel. 

Juristi konsultatsioonid toimuvad üldjuhul Kristiine Linnaosa Valitsu-
se vastuvõtuaegadel: esmaspäeviti kell 15.00–17.00 ja neljapäeviti kell 
9.00–11.00. 

Konsultatsioonile saamiseks tuleb eelnevalt registreeruda telefonil 
654 7104.

Korteriühistu Spordi26a hoone

Korteriühistu Spordi 26a juhatuse liikmed Heins Vallimägi ja Harri Uljas 
auhinda vastu võtma



26. jaanuar 20182

Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus

Aadress: Tulika 33b, 10615 Tallinn

Toimetuse kontaktid: e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee. Tel.: 645 7117 
Reklaam: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee. Tel.: 645 7134
Kujundus: Olmerk Kujundus OÜ

Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

Kristiine Linnaosa             Kristiine Linnaosa

Järgmine leht ilmub  16. veebruar 2018

LINNAOSAVANEMA VEERG

Jaanus Riibe
Kristiine linnaosa vanem

Austatud Kristiine elanik
Talvekülmad on taas kätte jõudnud ja ilmateade lubab mõõduka 
külma jätkumist, mis tähendab jää ja libeduse teket. Kutsun lin-
naosa elanikke ettevaatusele ja juhime kinnistute omanike tähe-
lepanu kõnniteede hoolduskohustusele – kõnniteede puhastami-
se ja õigeaegselt tehtud libedustõrje tegemise eest kõnniteel vas-
tutab teega piirneva maja või kinnistu omanik. Libedusetõrjet 
peab tegema vastavalt vajadusele. Kristiine Linnaosa Valitsus tuli 
siinkohal elanikele appi ja jätkas kinnistuomanikele graniitsõel-
mete jagamist, et hoida korras maja- ja tänavaesised kõnniteed. 
Paljud kasutasid seda võimalust ja usun, et tegemist on olnud olu-
lise abiga, mida võiksime jätkata ka järgmisel talvel.

Kristiines tunnustati korteriühistuid
Viimasel korteriühistute infopäeval tegime kokkuvõtteid eelmi-
sest aastast. Möödunud aasta tegusaimaks korteriühistuks vali-
ti Spordi 26a. Lisaks jõudsid viie laureaadi hulka ka korteriühis-
tu Kuldnoka 18, korteriühistu Sõpruse pst 4, korteriühistu Kot-
ka 34 ja korteriühistu Elektroni tn 6. Täiendavalt tunnustati veel 
järgmisi inimesi: korteriühistu Spordi 26a juhatuse liige Harri 
Uljas, korteriühistu Sõpruse pst 4 rekonstrueerimisprojekti el-
luviija Ahti Võime, korteriühistu Tungal juhatuse liige Kustas 
Rus, korteriühistu Elektroni 6 juhatuse liige Pille-Riin Mahon 
ning korteriühistu Kuldnoka 18 juhatuse liikmed Tuuli Arvi ja 
Tambet Mäe.

Linnaosavalitsus on elanikele toeks
Tegime kokkuvõtteid linnaosa sotsiaalvaldkonna möödunud aas-
tast ja võime tunda heameelt, et linnaosavalitsus oli paljudele ras-
kustes olevatele inimestes toeks. Nii maksti Tallinna linna eelar-
ve vahenditest toimetulekuraskustes perede toetamiseks ligi  
63 000 eurot. Lisaks toetati mitmesuguseid sihtgruppe – pensio-
närid, lastega pered ja puuetega inimesed –  täiendavalt veel  
814 000 euroga. Toimetulekutoetust maksti välja 196 000 eurot ja 
seda said kuus keskmiselt 91 peret, vajaduspõhist peretoetust said 
kuus keskmiselt 26 peret kogusummas 22 000 eurot. Täiendavalt 
maksti omaste ja puudega laste hooldajatele toetust 63 000 eurot 
ning nende eest tasuti sotsiaalmaksu 85 000 eurot.

Eakad saavad tasuta sauna
Otsustasime, et ka käesoleval aastal jätkame eakatele tasuta 
Raua Sauna külastamise võimaluse pakkumist. Keskmiselt käib 
ühes kuus tasuta saunas orienteeruvalt 80 eakat. Tasuta pääs-
mega saab Raua Sauna külastada kord kuus, esmaspäevast ree-
deni kell 11–15. Korraga saab saunas viibida kuni kaks tundi. Ta-
suta saunapääsme saab kätte Kristiine tegevuskeskusest (Sõp-
ruse puiestee 5). Lisainfo telefonil 6512 703. Raua Saun asub 
aadressil Raua tänav 23. 

Alustatakse Löwenruh’ pargi parkla ja Löwenruh’ 
pargi silla rajamisega
Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse käesoleva aas-
ta 4. nädalal Löwenruh’ pargi veekanalit ületava täiendava silla 
ja pargi külastajatele mõeldud parkla rajamise ehitustöödega. 
Sild rajatakse Löwenruh’ pargis huvikeskus Kullo poolsele kül-
jele pargi veekanali ületamiseks. Tulevase kaarsilla pikkus on 20 
meetrit ja sellele rajatava kõnnitee laius 3–5 meetrit. Lisaks 
uuendatakse rajatava silla piirkonda jäävate jalgteede graniit-
sõelmetest katted. Parkla rajatakse Löwenruh’ pargi Mustamäe 
tee poolsele küljele. Pargi külastajate tarbeks on planeeritud 
32-kohaline parkla koos kõnniteedega. Parkla läbisõiduteele jää-
vatele jalakäijate ülekäigukohtadele rajatakse künnised.

Tore on tõdeda, et iga aastaga regist-
reeritakse Kristiines üha vähem kuri-
tegusid ja politsei saab vähem välja-
kutseid. Meie linnaosa on endiselt 
üks turvalisemaid Tallinnas. Vähetäh-
tis ei ole turvalisuse tagamisel ka as-
jaolu, et linnaosa elanikud on aktiiv-
sed, hoolivad ja tähelepanelikud.

Nagu igal pool mujal, on ka Kristii-
nes kõige enam toime pandud just va-
ravastaseid kuritegusid. Kõige rohkem 
varastatakse kaubandusettevõtetest, 
sõidukitest ja eluruumidest. Kasvanud 
on pisivarguste hulk, mille toimepane-
mise korduvus annab kohustuse käsit-
leda neid kuriteona. Sageli on tegemist 
vargustega kauplustest, mille sama 
isik paneb toime kolm või enam korda. 
Pisivarguste arvu avastamise tõusu 
põhjuseks võivad olla kaupluste turva-
töötajate kõrgem motiveeritus, para-
nenud oskused ja tehnilised võimalu-
sed varaste tabamiseks ning asjaolu, et 
vargusi panevad toime ühed ja samad 
inimesed. 

2017. aasta esimesel kvartalil kas-
vas varguste arv sõidukitest ning kur-
jategijate saagiks langesid kortermaja-
de lähedusse pargitud sõidukite tuled, 
lisatuled, peeglid, veljed, samuti varas-
tati autodes olevaid esemeid nagu sü-
learvutid ja pardakaamerad. Samas te-
kitati autoomanikele lisakahju akna-
klaasi lõhkumisega.

Oluline osa varavastastest kurite-
gudest on taskuvargused, mille kesk-
mine ohver on pahaaimamatu ühis-

transpordiga liikleja, kuid sageli jää-
dakse oma rahakotist või mobiiltelefo-
nist ilma ka baaris või ööklubis.

Märkame lähisuhtevägivalda 
ja aitame kannatanuid
Jätkuvalt on probleemiks piirkonnas 
toime pandud isikuvastased kuriteod, 
millest üle poole on seotud kehalise 
väärkohtlemisega ja enamik neist pan-
nakse toime koduseinte vahel. Posi-
tiivsena saab välja tuua, et lähisuhte-
vägivalla all kannatajad julgevad abi 
paluda ja teavad, et pärast hädaabikõ-
ne tegemist saadakse reaalset abi.

2017. aasta juulis jõustus karistus-
seadustiku muudatus, mis kvalifitsee-
rib kuriteona ahistava jälitamise. Tei-
se isikuga korduv või järjepidev kon-
takti otsimine, tema jälgimine või 
muul viisil teise isiku tahte vastaselt 
tema eraellu sekkumine on nüüdsest 
kriminaalkorras karistatav, kui selliste 
tegude eesmärgiks või tagajärjeks on 
hirmutamine, alandamine või muul 
viisil oluliselt häirimine. Kristiine piir-
konnas on üks selline juhtum kestnud 
juba aastaid. Kui seni piirdus politsei 
tegevus üksnes osapooltega vestlemi-
se ja nõuandega ohvril ahistaja telefo-
ninumbrid blokeerida ning soovituse-
ga pöörduda tsiviilkohtusse, siis täna-
seks on kriminaalmenetlus samas as-
jas jõudmas lõpusirgele.

Alaealiste sooritatud süüteod on 
peamiselt seotud varguste ja asjade 
rikkumisega kaubanduskeskustes. Sa-
muti jäävad noored politseile silma 

sõltuvusainete tarvitamisega (alkohol, 
tubakatooted ja narkootilised ained), 
kusjuures üha rohkem tuleb politseil 
tegemist teha just narkootilises joobes 
alaealistega.

Kristiine ristmiku 
kiiruskaameral on mõju
Varem toimus Kristiines kõige rohkem 
liiklusõnnetusi Kristiine keskuse ümb-
ruses. 2017. aasta oli parem, kõnealu-
sel ristmikul registreeriti 3 inimkanna-
tanutega liiklusõnnetust (seda on 
kolm korda vähem kui varem). Suureks 
abiks liikluse rahustamisel Kristiine 
keskuse ümbruses on märtsis tööd 
alustanud kiiruskaamerad. Kümne kuu 
jooksul saadeti kaamerate poolt tuvas-
tatud sõidukiiruse ületamise kohta 
välja ligi 5000 trahviteadet.

2016. aasta alguses oli probleemko-
haks Kuldnoka tänav, kus kooli lähedu-
ses puudusid korralikud kõnniteed ja 
ülekäigurada ning lapsi kooli viivad 
lapsevanemad kasutasid sõidukiga 
liiklemiseks jalakäijatele eraldatud 
teeosa, mis seadis jalgsi liikuvad lap-
sed ohtu. Nüüdseks on Kuldnoka tänav 
ja selle ümbrus renoveeritud ja liiklus 
toimib turvaliselt.

Kuritegevus on Kristiines langust-
rendis ja iga inimene saab meie linnaosa 
turvalisemaks muutmisel veelgi rohkem 
ära teha. Rikkumist või kuritegu märga-
tes helistage kohe hädaabinumbrile 112. 
Koostöös loome turvalisust!
Turvalist aastat soovides,
Kristiine piirkonnapolitseinikud

Kuritegevus on Kristiines 
langustrendis

2018. aastal jätkab Tallinna linn kor-
teriühistute toetamist. Projekti 
„Hoovid korda“ toetusavaldusi võe-
takse linnaosa valitsuses juba vastu, 
taotluse esitamise lõpptähtaeg on 1. 
märts 2018. Linnaeelarves on hoovi-
alade korrastamise projektile eral-
datud 502500 eurot. 

Korteriühistutel on võimalik lin-
nalt toetust taotleda järgmistele tege-
vustele: hoovis asuvate teede ja kor-
teriühistute esiste kõnniteede rajami-
seks ning remondiks; parkimisplatsi, 
prügimajade või prügikonteinerite ra-
jamiseks või parendamiseks; sadeve-
te probleemide lahendamiseks hoo-
vis; haljasala, puhkeala vms avatud 
ala rajamiseks või parendamiseks; 

kõrghaljastuse rajamiseks või paren-
damiseks; mängu- või spordiväljaku 
ning puhkeala rajamiseks või paren-
damiseks; tänavavalgustuse, aedade 
või piirete paigaldamiseks või paren-
damiseks, sh tõkkepuude paigaldami-
seks, hoovi inventari (sh jalgratta-
hoidlad) paigaldamiseks või korrasta-
miseks, hoovis asuvate abihoonete re-
konstrueerimiseks või lammutamiseks 
ja rattamajade rajamiseks, hoovi tur-
vakaamerate paigaldamiseks ning su-
pergraafika (seinamaalingu) loomi-
seks.

Korteriühistutel on õigus toetust 
saada kuni 70% ulatuses projekti mak-
sumusest. Toetuse maksimaalseks 
suuruseks on kinnitatud 15980 eurot 
aastas ning 39950 eurot kolmel aastal 

kokku. Toetus makstakse välja toetu-
sesaaja poolt esitatud kuludeklarat-
sioonide alusel ning eelnevalt teosta-
tud töö kvaliteeti kontrollides.

Projekti “Hoovid korda” raames 
2018. aastal toetuse saamiseks on kor-
teriühistutel vaja esitada linnaosa va-
litsusele vormikohane avaldus koos 
avalduse koosseisus olevate lisadega.

Tallinna Linnavalitsuse määrus, 
mille alusel toetust taotleda, ja ju-
hendmaterjalid on avaldatud Tallinna 
veebilehel http://www.tallinn.ee/est/
hoovidkorda. Kristiine linnaosas on 
kontaktisikuks linnamajanduse osakon-
na vanemspetsialist Marju Korts,  
e-post: marju.korts@tallinnlv.ee, tele-
fon 645 71 25.
KRISTIINE LEHT

Projekt „Hoovid korda“ 2018. aastal
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Rahvusvaheliselt tunnustatud Intelli-
gent Community Forum valis Tallinna 
400 linna seas 7 intelligentsema ko-
gukonna hulka, mis kohustab meid 
olema eeskujuks hästi toimiva ning 
targa linnana. 

Kui kogukondlik intelligentsus põhineb 
IT võimekusel ning soodsal ettevõtluskesk-
konnal, siis targa linna kuvand algab sääst-
likest ning elanikke liigsetest kuludest va-
bastavatest arengutest. Tarka linna iseloo-
mustab tasuta ühistransport ja prügivedu 
ning madalad kütte- ja elektrikulud.

Tasuta transport
Tänu 1. jaanuarist 2013 käivitunud tasu-
ta ühistranspordile on Tallinnal targa 
linna kontseptsiooni elluviimisel oluli-
ne edumaa. Esimene samm on astutud 
ning tulemused nähtavad. Loobumine 
piletimüügist ja süsteemi administree-
rimisest hoiab kokku vahendeid saama-
ta piletituluga pea samas suurusjärgus. 

Tänu ühistranspordi kasutajate arvu 
kasvule on autode hulk liikluses vähene-
nud. Ühistranspordi käepärasus on kas-
vatanud linna asumite sidusust ning ta-
ganud tasakaalustatud arengu. 

Tasuta prügivedu 
Teine samm teel targa linna poole, on tasu-
ta prügivedu, mille suunas Tallinn juba sa-
muti jõudsalt liigub. Prügi liigiti sorteeri-
mine pole tallinlastele enam ammu uudi-
seks ning tublidusega selles vallas oleme 
Euroopas esirinnas. Mida rohkem sorteeri-
me, seda suurem on võimalus prügist tasu-
ta vabaneda, sest jäätmete väärtus oleneb 
just sorteerimise kvaliteedist. Tasuta prü-
givedu säästab aastas lisaks sadu tuhandeid 
eurosid, kuna prügi tasuta äraandmise või-
malus kaotab tühermaadelt isetekkelised 
prügimäed, millega praegu Tallinnas võit-
leme. Sellega hoiame kokku nii nende lik-
videerimiseks kuluva raha, kui ka Mupo 
ressursi reostajatega võitlemisel. Usun, et 
juba lähiaastatel saab tasuta ära anda mit-
te üksnes paberit, vaid kõiki jäätmeid. See 
on teine samm targa linna suunas, mis Tal-
linnal peale esimese astumist tuleb teha.

Tasuta toasoe ja elekter
Energiatõhusamaks tuleb muuta läinud 
sajandil massiliselt püstitatud paneelma-

jad. Pelgalt fassaadide soojustamise ja 
soojusvahetiga sundventilatsiooniga 
neid säästlikumaks ei muuda. Üheks kok-
kuhoiu võimaluseks on suurte korterela-
mute üleviimine päikeseenergia abil too-
detud elektri- ja soojavarustusele. Kuigi 
päikesepaneelidel põhinevat tehnoloo-
giat pakutakse Eestis juba läinud sajandi 
üheksakümnendatest, pole Tallinnas eri-
ti palju korteriühistuid, mis oleks selle 
kasutusele võtnud. Süüdi on visalt kadu-
vad müüdid, et Eestis on liiga vähe päike-
sevalgust, tehnoloogia kallis ning panee-
lid ise välismõjudele tundlikud. Linna es-
maseks ülesandeks ongi taoliste eelarva-
muste ümberlükkamine. Tasuvusaeg on 
keskastme süsteemidel umbes 10 aastat 
ning nende soetamiseks võetud panga-
laenu saab katta energia ülejääke reali-
seerides. Nii et päikesepaneelide puhul 
võib tõepoolest kõnelda tasuta elektrist.

Eesti on seni olnud päikeseenergia 
kasutamisel Euroopas üks sabassörkija-
test. Tallinnast võiks selles vallas saada 
eeskuju tervele riigile. Kui suudame müü-
did murda ning avada päikeseenergiale 
rohelise tee, astume viimase sammu tar-
ga linna suunas. Tasuta ühistransport, 
prügivedu, elektri- ja soojatootmine on 
investeering tulevikku, võimalus nutika 
ja säästva linnakeskkonna loomiseks.

Kolm sammu targa linnani 

Marek Jürgenson
Haabersti linnaosa vanem

Jaanuari keskel toimetasid ligi sada 
Põhja-Tallinna vabatahtlikku kooli-
noort rohkem kui tuhandele üksinda 
elavale eakale koju abipakid, milles 
olid mitmesugused kodumajapidami-
ses vajalikud tarbed. 

Tegemist on Põhja-Tallinna linnaosa 
valitsuse poolt algatatud heategevusliku 
iseloomuga ettevõtmisega, mis leiab aset 

juba teist aastat ja on esialgu suunatud 
vaid Põhja-Tallinna elanikele. 

13. jaanuari hommikul alustasid vaba-
tahtlikud koolinoored Põhja-Tallinna 
noortekeskuses abipakkide kokku pane-
mist, et need seejärel mööda linnosa laia-
li viia. Nendele inimestele, kes nädalava-
hetusel pakki kätte ei saa, toimetatakse 
see kohale hiljem.

„Osalen sellel üritusel teist aastat ja 
aitan hea meelega üksi elavaid pensio-
näre. Eelmisel aastal oli nii tore näha 
nende tänulikke nägusid. On väga tänu-
väärne, et Põhja-Tallinn on sellise suure 
projekti teostamise oma südameasjaks 
võtnud,“ sõnas üks abiks olev koolinoor.

Põhja-Tallinna vanema Raimond 

Kaljulaidi sõnul kuulub linnaosavalitsu-
se prioriteetide hulka lisaks heakorrale 
ja vähekindlustatud lastega peredele ka 
eakate inimeste eest seismine.

„On väga oluline, et me ei unustaks abi 
vajavaid inimesi pärast seda, kui pühad on 
läbi. Eesti pensionid on väikesed, eriti ras-
ke on üksinda elavatel eakatel. Sellepärast 
peamegi meeles just üksinda elavaid ea-
kaid inimesi. See algatus õnnestus eelmi-
sel aastal väga hästi ning seetõttu otsus-
tasime seda korrata,“ ütles Kaljulaid.

Pakid on komplekteeritud eelkõige 
nende praktilist väärtust silmas pidades. 
Näiteks on seal pesupulber, nõudepesu-
vahend ja teised kodumajapidamises va-
jalikud asjad.

Üksi elavad Põhja-Tallinna pensionärid said taas abipakid

Maksim Rogalski 
avalike suhete nõunik, 
Põhja-Tallinna valitsus

Algas konkurss  
„Tallinna linna lumemurdja“
Konkursi eesmärk on välja selgitada ja tunnustada Tallin-
na linnas tegutsevate korteriühistute ning erakinnistute 
puhastusaladel töötavaid eeskujulikke majahoidjaid, kelle 
ülesandeks on lume- ja libedustõrje ning kinnistu heakorra 
tagamine.

Kuni 16. märtsini 2018 toimuv konkurss on avalik ja selle-
le võivad kandidaate esitada kõik linnaelanikud. Konkursi 
läbiviimiseks moodustatud korraldustoimkond valib linna-
osade valitsuste esitatud kandidaatide seast kõige eesku-
julikuma majahoidja ning tunnustab kahte majahoidjat.

Kandidaate hinnatakse kahes etapis: linnaosade valit-
sused tutvuvad esitatud kandidaatide hooldatavate pu-
hastusaladega ja küsitlevad elanikke, parimaks osutunud 
kandidaadi nimi edastatakse korraldustoimkonnale, kes 
langetab lõpliku otsuse parima majahoidja väljaselgitami-
seks.

Konkursi tulemusena välja selgitatud kõige eeskujuliku-
male majahoidjale omistatakse „Lumemurdja 2018“ tiitel, 
lisaks tunnustatakse kahte majahoidjat. Korraldustoimkond 
langetab otsuse ja avalikustab auhinna saajad Tallinna vee-
bilehel 2018. aasta märtsis.

Kristiine linnaosast on pälvinud „Lumemurdja“ tiitli 4 ma-
jahoidjat – 2010. aastal sai selle Tüve 14/Tüve 14 majahoidja 
Evi Ennemuist, 2011. aastal tunnustati Kotka 6 majahoidjat 
Viktor Vassiljevit, 2013. aastal sai II koha Sõpruse 8 maja-
hoidja Praskovja Kuhtnekova ning 2014. aastal tunnustati 
Tulika 50/52 majahoidjat Karl Toomingast. Hooligem oma 
tublidest majahoidjatest ja esitage nad „Lumemurdja“ kon-
kursile!

21. detsembrist 2017 kuni 16. märtsini 2018 toimuv kon-
kurss on avalik ja sellele võivad kandidaate esitada kõik lin-
naelanikud. Kandidaadid ise ennast esitada ei saa. Kristiine 
linnaosa elanikud saavad kandidaate esitada linnaosa valit-
suse e-posti aadressil anu.sygis@tallinnlv.ee või kristiine@
tallinnlv.ee, telefon 6457118 või 645 7100. KRISTIINE LEHT

Nagu teada, on 2018. aasta Eesti Va-
bariigi jaoks eriline, riik tähistab oma 
100. sünnipäeva. Seoses sellega toi-
mub kogu maal hulk mitmesuguseid 
sündmusi, mis on pühendatud sellele 
olulisele tähtpäevale, mitmesugused 
organisatsioonid ja asutused aga tee-
vad Eestile kõige mitmekesisemaid 
kingitusi.

Loomulikult ei jää sellest kõrvale ka 
Tallinn. Üheks kõige märkimisväärsemaks 
kampaaniaks, mille algatas Tallinna linna-
valitsus, sai projekt „100 mänguväljakut 
Tallinna lasteaedadele“. Iga pealinna las-
teaed saab 2018. aastal uue mänguväljaku 
lisaks juba olemasolevale. Ühesõnaga, pü-
hitsedes riigi sajandat sünnipäeva, mee-
nutame möödunut, kuid mõtleme seejuu-
res ka tulevikule, meie lastele.

Tegelikult rajatakse mänguväljakuid 
selle projekti raames palju rohkem – las-
teaedu ja muid koolieelseid asutusi on 
pealinnas 128 ja mitte ükski neist ei jää 
kingituseta. Selle kingituse maksumus 
on kokku miljon eurot.

Kuidas valiti mänguväljakud?
Kõigile lasteaedadele anti valida nelja 
mänguväljaku tüüplahenduse hulgast, 
lasteaednikud ja lapsevanemad pidid neist 
valima oma lasteaia jaoks sobivaima. Pä-
rast seda teatas lasteaed oma otsuse Tal-
linna haridusametile. Sellega, kuidas need 
tüüplahendused päriselus välja näevad, 
said lasteaiatöötajad ja vanemad tutvuda 
2017. aasta sügisel Lauluväljakul. Oktoob-
ris tegid lasteaiad oma lõpliku valiku, no-
vembris kuulutas linn välja konkursi uute 
väljakute paigaldamiseks.

2018. aasta jooksul – märtsist augus-
ti lõpuni – paigutatakse valitud elemen-
did kõigisse pealinna lasteaedadesse. 
Mänguväljakud avatakse sügisel. Loo-
mulikult saavad ka kõik Kristiine 11 las-
teaeda samuti uued mänguväljakud vas-
tavalt oma valikule: 

Lasteaedadele pakutud tüüplahendu-
sed töötati välja Tallinna alushariduse 
juhtide ühenduse nõukogu liikmete osa-
võtul. Väljakute kvaliteedi eest vastutab 
linn ja minu jaoks on väga meeldiv, et me 
saime teha niisuguse meeldejääva ja va-
jaliku kingituse kõigile linna lasteaeda-
dele, sealhulgas ka Kristiine linnaosale. 
Loodan, et nii lapsed kui nende vanemad 
hindavad seda algatust vääriliselt.

Lasteaiad saavad uued mänguväljakud

Vadim 
Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea

1 Kristiine Lasteaed Mängulinnak 
vanematele lastele

2 Linnupesa Lasteaed Mängulinnak 
vanematele lastele

3 Muinasjutu Lasteaed Mängulinnak 
vanematele lastele

4 Haraka Lasteaed Mängulinnak 
vanematele lastele

5 Lille Lasteaed Mängulinnak 
noorematele lastele

6 Tihase Lasteaed Mängulinnak 
noorematele lastele

7 Vindi Lasteaed Mängulinnak 
noorematele lastele

8 Kullerkupu Lasteaed Tasakaalurada 
vanematele lastele

9 Lepatriinu Lasteaed Tasakaalurada 
vanematele lastele

10 Mutionu Lasteaed Üksikvahendid
11 Kannikese Lasteaed Võrkpüramiid

NAABRITE JUURES



26. jaanuar 20184

KRISTIINE TEGEVUSKESKUS

Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5

Avatud üritused veebruar 2018
T 6. veebruar kell 13.30 – Meil on külas näitleja, laulja, saate-
juht ja ajakirjanik Jüri Aarma
N 8. veebruar kell 13.30 – Vabadusvõitlejate koosolek – juhen-
daja Gunnar Vompas
E 12. veebruar kell 13.00 – Vestlusringis on Kristiine linnaosa 
vanem Jaanus Riibe
K 14. veebruar kell 15.00 – Piiblitund – pastor Helari Puu
K 14. veebruar kell 15.00 – Vaegkuuljate infotund – juhendaja 
Svetlana Maide
N 15. veebruar kell 14.00 – Prilliketi valmistamise töötuba. Töö-
toa maksumus on 3 eurot, mis sisaldab prilliketi meisterdamist 
koos vajaminevate materjalidega – juhendaja Mai-Helle Õunap. 
Registreerimine päevakeskuse juhi toas või tel 651 2702 (osa-
võtjate arv piiratud)

T 20. veebruar kell 13.00 – Eesti 100 juubelikontsert päevakes-
kuse ringidelt (Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59)
K 27. veebruar kell 13.30 – Tervisetund: Esmaabi – kuidas te-
gutseda õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral 
ning kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saami-
seni – tervisetunni viib läbi Eesti Punane Rist
K 28. veebruar kell 13.30 – Tantsime terveks (tantsud eakatele 
päevakeskuse saalis) – juhendaja Ivi Talimäe

Alates veebruarist on saalis avatud päevakeskuse ringide näi-
tus „Eesti 100“
Päevakeskuse fuajees – Maret Mirki „Maastikud“

Registreerimine huviringidesse tel 6 512 702 või Sõpruse pst 5 
päevakeskuses

Juba aasta aega pakutakse Kristiine 
noortekeskuse juures Noorte Tugila 
teenust. See on 15–26-aastastele 
õppimise ja töötamisega hõivamata 
noortele mõeldud võimalus saada 
tuge haridustee jätkamisel või töö-
elu alustamisel. Alates 15. jaanua-
rist 2018 toetame noori senisest 
suuremas mahus ja vene keelt kõ-
neleval noorel on nüüdsest võima-
lus saada toetust oma emakeeles. 

Vahel on noorel inimesel iseeneses 
selgusele jõudmiseks vaja oma mõt-
teid jagada, leidmaks alustamiseks 
kindlustunnet. 

Tugilas saab noor arutada oma olu-
korda ja võimalusi neutraalsel seisu-
kohal oleva noorsootöötajaga. 

Tugila on osa Euroopa Liidu alga-
tatud Eesti Noortegarantii riiklikust 
tegevuskavast, mille eesmärgiks on 
ühiskondlikult nõrgemas positsioonil 
olevate noorte võimalikult kiire tööle 
aitamine. Tugila teeb tihedalt koos-
tööd kohalike ja üleriigiliste asutuste 
ning organisatsioonidega. Noorsoo-
töötaja saab noort aidata nii kontakti-
de leidmisel kui loomisel.

Mõnikord on noor inimene mõtete-
ga suisa tupikusse sattunud ja tema 
motivatsioon on vähene või puudub 
hoopis. Emad-isad, vanavanemad, 
naabrid, märgake noori, kes ei õpi ega 
tööta, ja soovitage neil ühendust võt-
ta Noorte Tugila noorsootöötajatega. 
Lisaks toetustegevusele on noortekes-
kuses võimalus osaleda huvitavates 

töötubades ja väljasõitudel. Noorte 
Tugila kohta saab täpsemalt infot vee-
bilehelt www.tugila.ee. 

Noortekeskuste Noorte Tugila prog-
rammi tegevuste elluviimist rahasta-
takse haridus- ja teadusministri kinni-
tatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse 
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud 
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaa-
samine ja noorte tööhõivevalmiduse 
parandamine“ raames.

Ühendust palume võtta noorsoo-
töötaja Elise Käsperiga või noorsoo-
töötaja Valeri Kotikoviga. 

Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 
4a, Tallinn, Tel. 53074244  

tugila@kristiinetk.ee
Facebookis "Tallinna Noorte Tugila"

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort!

Praktiline tervisetund 
Eesti Punaselt Ristilt:
kuidas tegutseda 
õnnetusjuhtumite 
ja eluohtlike 
haigusseisundite 
korral ning 
kuidas hoida 
kannatanu elus kuni 
meditsiinilise abi 
saamiseni

•  2. veebruar, reede kell 15.00 – Noor VS Noorsootööta-
ja pinksi osavuse challenge (väljakutse).

•  8. veebruar, neljapäev kell 15.00 – Piljarditurniir, võitja-
le auhind.

•  14. veebruar, kolmapäev kell 15.00 – Kunstilise tegevu-
se töötuba Loowärk, mida viib läbi vabatahtlik Michela – 
kunst saviga.

•  19. veebruar, esmaspäev kell 16.00 – Kokandus.

Kõikides tegevustes osalemine on noortele tasuta!

KRISTIINE NOORTEKESKUSE AVATUD 
POOLE TEGEVUSED VEEBRUARIS:

ESMASPÄEV, 12. VEEBRUAR
KELL 13.00

PÄEVAKESKUSE SAALIS
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Rahvuslikult moodne 
Järve jaam
Üheksakümmend viis aastat 
tagasi ilmus pealinna linnalä-
hirongide sõiduplaani Järve 
peatus.

See on üks kolmest pea-
tusest, mis paikneb Kristiine 
halduspiirides. Ainus, mis 
saab uhkustada ajaloolise jaamahoonega, mis 
on üks huvitavamaid kogu linnas.

* * *
Tallinna ümbrus tervikuna pole ülemäära 

viljakas, kuid praeguse Järve ala on nendegagi 
võrreldes vilets: mändidega kaetud künkad ja 
leeted. 

Põllumajanduse arendamisest siin ei saa-
nud juttugi olla: piirkonna vanimaiks hooneiks 
said Erbe suvemõis ja teeäärne kõrts – esime-
ne tekkis XIX sajandi alguses, teine selle kesk-
paiku. Murrang saabus veidi rohkem kui sada 
aastat tagasi: kubermangulinn hakkas tormili-
selt arenema. Kinnisvarabuum tõi endaga kaa-
sa odava ja kvaliteetse ehitusmaterjali nõudlu-
se kasvu. Just selliseks osutus silikaattellis: sel-
le vooltootmiseks alustas 1910. aastal tööd akt-
siaseltsi O. Amberg & Co vabrik, mis asus 
praeguse kaubanduskeskuse Järve Keskus maa-
alal. Esimese maailmasõja aastatel suurenes 
nõudlus nende toodangu järele mitmekordselt: 
Reveli ümber rajati aktiivselt Peeter Esimese 
merekindluse kindlustusehitisi.

Suurenes ka tellisetehase tööliste arv: üha 
rohkem neist olid sunnitud võtma igapäevaselt 
ette pika tee tööle linnalähistelt või Nõmmelt.

Hoides kokku aega, jõudu ja jalanõusid, õp-
pisid töölised kasutama möödasõitvaid ronge: 
hüppama maha vaguniplatvormidelt pärast 
seda, kui rong oli aeglustanud käiku Pärnu 
maantee ülesõidul.

Selline käitumine polnud seadusega koos-
kõlas ega ka ohutu. Siiski suudeti peatus „sea-
dustada“ alles 1923. aastal, mil Nõmmele hak-
kasid üsna pea saabuma elektrirongid. 

* * *
Kolm aastat pärast reisijate platvormi loo-

mist rajati Järvele ka jaamahoone. Selle projek-
teeris Karl Burman – Eesti arhitektuuri tuleva-
ne patriarh.

Burman alustas põhjamaise modernsuse 
veendunud järgijana. Seejuures püüdis ta, olles 
üks esimestest eesti soost professionaalsetest 
arhitektidest, tuua sellesse rahvuslikku varjun-
dit. Linnalähirongide elektriraudteejaam Järvel 
on üks ehedatest, mis aga veel olulisim, eduka-
test katsetest leida olemuslikult funktsionaal-
ses arhitektuuris oma, originaalne keel ja stiil.

Kivikatus meenutab ühemõtteliselt maa-
mõisaid ja Tallinna vanalinna linnakodanike 
elumaju. Hoone kuju see-eest pärineb ilmsel-
gelt eesti talumehe suitsutarest. Põrandast lae-
ni ulatuvad kolmikaknad rõhutavad selgelt ehi-
tise keskosa, tekitades samaaegselt seose seni-
maani Eesti teede ääres seisvate postimajade 
arkaadidega. Selles peitus ka täiendav süm-
boolsus: hoburakendi asemel, mis oleks kihu-
tanud üle liivaküngaste, lendas hoonest noole-
na mööda elektrirongi uudislik vagun…

* * *
Hoone, mis tekitas tema kaasaegsetes vai-

mustust traditsioonilisuse ja kaasaegsuse os-
kusliku ühendamise tõttu, tunnistati ХХ sajan-
di viimasel aastal arhitektuurimälestusmär-
giks. Oma vahetute kohustustega sai ehitis 
edukalt hakkama ka seitsekümmend kolm aas-
tat pärast avamist. Siiski muutus tema kasuta-
mine praeguse aastatuhande alguses ebaren-
taabliks. Alates 2008. aastast tegutseb endises 
Järve jaamas ümbruskonna elanikele mõeldud 
noortekeskus. Tahaks uskuda, et arhitekt Bur-
man poleks olnud vastu oma loomingu saatu-
se niisugusele muutusele.

Josef Kats
koduloouurija
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Aasta alguses möödus linnas 5 
aastat tasuta ühistranspordi 
sisseviimisest ning täna tehak-
se Tallinna ühistranspordis ligi 
142 miljonit sõitu aastas. 

Ühistranspordi kasutamise 
propageerimisega on tihedalt 
seotud ühissõidukirajad, millest 
esimesed rajati Tallinnasse 
80-ndatel aastatel. 1993. a oli 
ühissõidukiradasid Tallinnas 
kõigest 1,3 km. 

Uuendame ühistranspordi 

veeremit järjepidevalt. Tallinna 
teedel ringi vuravad bussid on 
mugavad ja keskkonnasäästli-
kud. Saab tõsimeeli öelda, et ta-
suta ühistranspordi rakendami-
ne Tallinnas on võimas projekt, 
mis igati toetab rohelist mõtte-
viisi. Tallinna Linnatranspordi 
AS uuring näitab, et ühistrans-
pordi saaste moodustab Tallin-
nas ülejäänud transpordisaaste-
ga võrreldes ligi 6%. Veel kümme 
aastat tagasi tekitas ühistrans-
port kogu Tallinna õhusaastest 
10%. Meil on siht silme ees, aas-
taks 2020 peab ühistranspordi 
saaste olema kogu saaste hulgast 
vaid 1% või isegi alla selle. Prae-
guse seisuga liigub iga viies Tal-
linna liinibuss elektri jõul. Võime 

uhkusega tõdeda, et Tallinn on 
ainus Euroopa pealinn, kus kesk-
konnasõbralik ühistransport on 
linna elanikele tasuta.

Meie lõppeesmärk on, et ava-
lik linnaruum teeniks maksi-
maalselt enamuse huve. Arvesta-
des pealinna tänavatele lisandu-
vaid autosid, tuleb meil parata-
matult ümber jagada liiklusruum. 
Meie prioriteet on luua uusi bus-
siradasid, sh ka Kristiinesse. 
Koostöös Tallinna Tehnikaüli-
kooli teaduritega jõudsime tõde-
museni, et täiendavaid bussira-
dasid on vaja kahel suunal alates 
Paldiski maanteel asuvast Pirni 
peatusest kuni Estonia puiestee-
ni ja Paldiski mnt kuni Toompuis-

teeni. Seega rajasime 11 km uut 
ühistranspordirada. Tänaseks on 
Tallinnas ühistranspordiradade 
kogupikkus ligi 30 km. Kavanda-
misel on täiendavad ühissõiduki-
te rajad Paldiski maanteel, Gon-
siori tänaval ja võimalusel ka Rei-
di teel. Kristiine asukohast lähtu-
valt on oluline roll transiitliiklusel 
ja seepärast on linnaossa bussira-
dade rajamine igati prioriteetne. 
Kristiines on praegu kaalumisel 
uute radade loomine Sõpruse 
puiesteel, Mustamäe teel ja End-
la tänaval. Toetan kindlalt põhi-
mõtet, et linnas liigeldes tuleks 
autole eelistada ühistransporti, 
sest see vähendab liikluskoor-
must linna tänavatel ja säästab 
meie keskkonda.

Ühistransport toob puhtama õhu

Andrei Novikov
Tallinna abilinnapea

Praeguse vabariigi valitsuse 
programm erineb varasemate 
valitsuste omast esmalt just 
seetõttu, et majandusedu 
saavutused suunatakse väga 
suures osas ka inimeste toi-
metuleku parandamisse ja 
inimvarasse. 

Lastetoetused, 
vanemahüvitis, 
toimetulek
Lastetoetusi tõstsime oluliselt 
juba eelmisel aastal. Suurenda-
sime lasterikka pere toetust 3–6 
lapsega peredele 300 euroni 
kuus. Nii näiteks hakkas kolme 
lapsega pere 1. juulist 2017 kok-
ku saama peretoetusi kuus 500 
eurot. 7 ja enama lapsega pere-
dele tõusis toetus 400 euroni 
kuus ehk näiteks seitsmelapse-
line pere saab iga kuu kokku 
1000 eurot. Esimese ja teise lap-
se eest makstav toetus tõuseb 
sel aastal 55 euroni ja tõuseb 
järgmisel aastal 60 euroni kuus. 
Uudsena tuleb märtsist juurde 
mitmike toetus – 1000 eurot 
kuus ühele vanemale kuni lapse 
18-vanuseks saamiseni. 

Muudatusi tegime ka vane-
mahüvitise osas. Alates märtsist 
on võimalik vanemahüvitise 
saamise ajal teenida palka juur-
de kuni pool hüvitise ülempii-
rist (tänavu 1544 eurot kuus), 

ilma et hüvitis väheneks. Seni-
ne piir oli 470 eurot. Ka saab 
nüüd hüvitise saamist peatada 
ja taasalustada 3 aasta jooksul.

Toimetulekutoetuste süs-
teem muutub töötamist soodus-
tavamaks. Isikud, kes pole tööta-
nud ja kes on vähemalt viimase 
kahe järjestikuse kuu jooksul 
saanud toimetulekutoetust, saa-
vad tööle asudes esimesel kahel 
kuul toetust edasi ja järgneval 
neljal kuul arvestatakse toetuse 
saamisel pere sissetuleku hulka 
vaid 50% töisest sissetulekust. 
Üldine toimetulekupiir suureneb 
praeguselt 130-lt 140 euroni 
kuus. Laste toimetulekupiir suu-
reneb praeguselt 130 eurolt ko-
guni 168 euroni. Enam ei arves-
tata pere sissetulekute hulka 
õpilaste teenitud palka, mis jä-
tab perele rohkem raha kätte. 

Ravijärjekorrad, 
vaktsineerimine ja 
sõeluuringud
Aastaid on tervishoid olnud ala-
rahastatud. Peaminister Jüri Ra-
tase juhitud valitsus toob ter-
vishoidu nelja aastaga juurde 
220 miljonit eurot, mis võimal-
dab kiiremini arsti juurde pää-
seda. Algavaks aastaks saab hai-
gekassa juurde 34 miljonit ja see 
võimaldab enam kui 140 tuhat 
uut arstikäimist.

Sellest aastast vähenevad ra-
vimikulud umbes 110 tuhandel 
inimesel. Haigekassa hakkab hü-
vitama soodusravimite kuludelt 
vahemikus 100–300 eurot 50% 
ning 300 eurot ületavast osast 
90%. Hüvitist hakatakse arvuta-
ma automaatselt apteegis.

Tütarlapsi hakatakse vaktsi-
neerima emakakaelavähki hai-
gestumise vastu, kuna suremus 
sellesse on meil üks Euroopa 
suuremaid. Samuti võetakse ka-
sutusele difteeria, teetanuse, lä-
kaköha, lastehalvatuse ja B-vii-
rushepatiidi vastane väikelaste 
liitvaktsiin. Täiskasvanute ham-
bahüvitis kasvab 40 eurole. Töö-
andja saab maksuvabalt hüvita-
da kulutused töötajale tervise 
edendamiseks 100 euro ulatuses 
kvartalis. 

Raske ja sügava intellektihäi-
rega täisealistele luuakse päeva- 
ja nädalahoid, et vähendada lä-
hedaste koormust. Lähiajal plaa-
nime vastu võtta ka muudatused 
hariduslike erivajadustega laste-
le tugiteenuste kättesaadavuse 
ja kvaliteedi parandamiseks. Sel-
leks aastaks on omavalitsustele 
eraldatud tugiteenuste jaoks 6 
miljonit lisaraha. 

Hea muudatus on seegi, et 
nüüd saavad lisaks sügava puu-
dega laste vanematele ka raske 
puudega laste vanemad õiguse 
õppelaenu kustutamiseks. 

Rinnavähi varaseks avasta-
miseks kutsutakse sel aastal 
sõeluuringule ka 68- ja 69-aas-
tased naised. Seega tõstetakse 
vanusepiiri.

Tulumaksureform, 
pension ja palk
Uue valitsuse üks põhitingimu-
si oli see, et tagaksime madala-
palgaliste parema toimetuleku. 
Muudatuse tulemusena on ala-
tes sellest aastast kuni 1200-eu-
rose sissetuleku saajal maksu-
vaba tulu 500 eurot kuus. Kui 

keskmine tulu tõuseb üle 1200 
euro piiri, hakkab maksuvaba 
tulu langema kuni jõuab 
2100-eurose sissetuleku juures 
nulli. Reformist võidab 80% tööl 
käivaid inimesi.

Keskmine vanaduspension 
kasvab järgmisel aastal 6,3%, 
jõudes nii 442 euroni. Tallinn 
tõstab pensionilisa 100 euroni. 
Sel aastal räägime pensionidest 
veel palju. Loodan, et saame ea-
kate välja teenitud vanaduspuh-
kust veelgi paremini toetada. 
Kaua on räägitud sellest, et tuua 
tagasi reformierakonna kaotatud 
matusetoetus. Nüüd on seadus 
vastu võetud. Seda makstakse 
linna iga surmajuhtumi kohta 
250 eurot. Eelmisel aastal sai lõ-
puks teoks ka üksi elava pensio-
näri toetus summas 115 eurot, 
mida makstakse kord aastas ok-
toobri alguses. Oleme juba aru-
tanud selle summa tõstmist.

Õpetajate palk on tõusnud 
eelmisel aastal mitmel korral. 
2019. aastal on eesmärk, et õpe-
tajate keskmine palk jõuaks 
120%ni Eesti keskmisest. Kõrg-
haridusega kultuuritöötaja pal-
ga alammäär tõuseb sel aastal 
esimest korda üle tuhande euro 
piiri 1150 euroni kuus.

Detsembris võtsime sot-
siaalkomisjonis vastu seaduse, 
mille kohaselt represseeritute 
toetus tõuseb uuest aastast 230 
euroni. Samuti täitsime ammu-
se lubaduse rakendada toetus ka 
Eestist omal ajal sunniviisiliselt 
tuumakatastroofi tagajärgi lik-
videerima saadetud isikutele. 
Nüüd on see olemas – 230 eurot 
aastas.

Mida tegime, mida uut!
Marika  
Tuus-Laul
Riigikogu 
liige, Tallinna 
volikogu liige

Uued tänavad, mis rajatakse Lil-
leküla asumisse ning Mustamäe 
tee 69 kinnistu ja lähiala detail-
planeeringu alusel, hakkavad 
kandma nimesid Vesipapi tänav, 
Vihitaja tänav ja Meriski tänav.

Mustamäe tee 69 kinnistule 
ja lähialale on detailplaneerin-

guga kavandatud äriruumidega 
elamukvartal, rajatavate hoone-
te juurde pääseb kolme uue tä-
nava kaudu. 

Tallinna Linnavalitsuse ni-
mekomisjon lähtus nimevalikul 
asjaolust, et piirkonnas on ena-
masti linnunimelised tänavad, 

seetõttu otsiti uusi nimesid sa-
mast teemast. 

Valikusse jäid Linnu teelt 
Löwenruh’ tiigi lähedusest al-
gavale tänavale Vesipapi nimi 
ja põhjapoolsele Algi tänavalt 
perspektiivsele Vesipapi täna-
vale suunduvale tänavale Me-

riski nimi. Lõunas asuva Tildri 
tänavaga seonduvalt valiti sel-
le lähedusse planeeritavale tä-
navale Vihitaja nimi, kuna vi-
hitaja ehk jõgitilder on samuti 
kurvitsaliste sugukonda kuu-
luv liik.
Allikas: Raepress

Kristiine linnaosa saab kolm uut tänavat
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Vastab Kristiine linnaosa vanema asetäitja 
Natalja Gromovaja
Olete olnud mõned nädalad 
ametis Kristiine linnaosa 
vanema asetäitjana. Mil-
lega Te enne praeguse-
le ametikohale asu-
mist tööalaselt olete 
tegelenud?
Enne linnavalitsusse 
tööle tulekut töötasin 
mitmesugustes kohta-
des ja valdkondades. Ka 
Tallinna linnavalitsuse 
süsteemis olen töötanud 
mitmeid aastaid. Viimane töö-
koht oli Tallinna Linnavolikogu, kus 
töötasin esimehe nõunikuna. Kuna sellel 
ametikohal oli tööd palju, siis sain sealt 
hulganisti kogemusi, mida edaspidi oma 
töös kasutada.

Millised on need valdkonnad, millega 
Te Kristiine linnaosa vanema asetäit-
jana tegelete?
Valdkonnad, millega ma Kristiine linna-
osa valitsuses tegelen, on kultuur, noor-
sootöö ja haridus. Need on mulle lähe-
dased ja minu jaoks väga huvitavad. Ha-
ridus- ja noorsootöö käivad käsikäes 
ning ma arvan, et saan oma teadmisi ja 
ideid selles valdkonnas ellu rakendada.

Mil moel olete olnud enne praeguse-

le ametikohale asumist Kris-
tiine linnaosaga seotud?

Elasin kunagi Sõstra täna-
val. Praegu käin tihti kü-

las oma Välja tänaval 
elaval vanaemal. Li-
saks töötasin neli aas-
tat Kristiine tegevus-
keskuses. Seal sain 
suurepärase kogemuse, 

kuidas mitmesuguste 
inimestega suhelda. Aas-

tal 2013 asusin õppima Tal-
linna majanduskooli. Aasta hil-

jem läbisin praktika Kristiine linnaosa 
valitsuses majandusarvestuse erialal.

Mis on need kolm asja, mida loodate 
lähemas tulevikus tööalaselt ära 
teha?
Mul on mitmeid ideid, mida sooviksin 
oma töövaldkonnas ellu viia. Esiteks soo-
vin viia noorsootöö uuele tasemele, aren-
dada suhtlust linnaosavalitsuse ja Kristii-
nes elavate noorte vahel. Teiseks soovin 
teha tihedamat koostööd linnaosas asu-
vate haridusasutustega. Tiheda koostöö 
läbi saame veelgi paremini teada, et mil-
lised on haridusasutuste rõõmud ja mu-
red, seega saame neid ka paremini aidata. 
Samuti arvan, et meie linnaosas võiks olla 
rohkem kultuuriüritusi. 

Vastab Kristiine linnaosa vanema asetäitja 
Kristel Geine
Olete olnud mõned nädalad 
ametis Kristiine linnaosa 
vanema asetäitjana. Mil-
lega Te enne praeguse-
le ametikohale asu-
mist tööalaselt olete 
tegelenud? 
Tallinna linnasüstee-
mis olen töötanud aas-
tast 2005. Alustasin 
abilinnapea referendi 
ametikohal, seejärel jätka-
sin linnapea nõunikuna ja 
vahetult enne Kristiine linnaosa 
vanema asetäitja kohale asumist tööta-
sin kultuuriametis. Vahepeal olin lapse-
hoolduspuhkusel. Kuna enne tööalaseid 
rännakuid linnasüsteemis olin seotud 
muuhulgas mitmete sotsiaalhoolekan-
net puudutavate projektidega, siis tun-
dus ettepanek selle valdkonna eest vas-
tutava linnaosa vanema asetäitja ameti-
kohale asuda mulle huvipakkuva välja-
kutsena. Olen väga rõõmus ja tänulik 
selle usalduse eest!

Mis on need valdkonnad, millega Te 
Kristiine linnaosa vanema asetäitja-
na tegelete?
Tegelen kõigega, mida võib liigitada tee-
ma “sotsiaalhoolekanne” alla. Sõnad “sot-
siaal” ja “hoolekanne” ei kõla paljude 
jaoks just meeldivalt. Eriti neile, kellel lä-
heb elus hästi. Isegi sõnal “abi” on nende 
kontekstis negatiivne kõla. Aga me ei tea 
kunagi, millal võime ise abi vajada. See-
pärast tuleb alati inimeste muredesse tõ-
siselt suhtuda. Kõige olulisem on märga-
ta ja aidata otsida lahendusi. Sotsiaalhoo-
lekandega on seotud ka sõnad “ennetus” 
ja “tervis”. Üksi midagi suur saavutada on 
pea võimatu, sul peab olema tugev mees-
kond toeks. Ma ütlen uhkusega, et Kristii-
ne linnaosa elanikel on vedanud – sot-
siaalhoolekande osakonnas töötavad lin-
na parimad spetsialistid, kes teevad oma 
tööd südamega ja püüavad alati leida iga 
inimese murele parima lahenduse. 

Mil moel olete olnud enne 
praegusele ametikohale 

asumist Kristiine lin-
naosaga seotud?
Tuleb tunnistada, et 
Kristiine linnaosas ma 
elanud ei ole. Aga 
kuna ma juba üle küm-
ne aasta elan Kristiine 

linnaosa piirimail Kas-
sisabas, siis liigun iga-

päevaselt siin palju ringi. 
Olen seetõttu piirkonna 

rõõmude-muredega päris hästi 
kursis. Näiteks nn kodupoeks olen ma 
ikka pidanud Kristiine keskust. Lapsega 
käin tihti Löwenruh’ pargis toimuvatel 
linnaosa üritustel või niisama jaluta-
mas-sportimas-mängimas. 

Meeldib, et Kristiines on säilinud pal-
ju rohelust ja linnaosa seisab jätkuvalt 
selle eest, et niisugune rikkus säiliks. 

Mis on need kolm asja, mida loodate 
lähemas tulevikus tööalaselt ära 
teha?
Kui märksõnade keeles rääkida, siis 
siinkohal on olulised sõnad “iga inime-
ne” ja “meeskonnatöö”. Esiteks on Kris-
tiine linnaosas väga tugev ja kokku hoi-
dev meeskond. Seda on tunda esimesest 
päevast peale. Nende inimestega koos 
saab palju ära teha, et kõigi Kristiine 
elanike elu iga päevaga paremaks muu-
tuks. Teiseks – meeskonnatöö Kristiine 
elanikega. Iga linnaosa elaniku tähele-
panekud ja ettepanekud on olulise kaa-
luga. Püüan hea seista selle eest, et ini-
mesed oleksid veelgi rohkem kaasatud 
ja nende arvamustega arvestataks. Kol-
mandaks on tähtis, et me kõik ühtse 
meeskonnana märkaksime, aitaksime ja 
toetaksime abivajajaid. 

Iga inimene on oluline ja me kõik ta-
hame olla õnnelikud. Ma väga loodan, et 
saan aidata kaasa sellele, et Kristiine lin-
naosas elaksid ainult õnnelikud inime-
sed.

Vastab Kristiine linnaosa vanem  
Jaanus Riibe
Olete olnud peaaegu kaks kuud ametis Kris-
tiine linnaosa vanemana. Millega Te enne 
praegusele ametikohale asumist tööalaselt 
olete tegelenud? 
Alates 28. novembrist olen Kristiine linnaosa va-
nem. Eelnevalt, viimased kuus aastat, olin Lasna-
mäe linnaosa vanema asetäitja. Seal puutusin 
kokku kõigi linna juhtimise küsimustega alates 
kultuuri ja noorsootööst kuni sotsiaalhoolekan-
de ja linnamajanduse küsimusteni. Tallinna lin-
naga olen seotud alates 2009. aastast. 2006–2007 
juhtisin Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteadus-
konna üliõpilasnõukogu ja seejärel olin Tallinna 
Üliõpilaskondade Ümarlaua TÜÜL juhatuse esi-
mees. Enne Tallinna linnaasutustesse tööle asu-
mist töötasin ka Eesti Üliõpilaskondade Liidus 
arendusjuhina. 

Ma olen lõpetanud Tallinna Gustav Adolfi 
gümnaasiumi, magistrikraadi kaitsesin Tallinna 
Tehnikaülikoolis, kus õppisin ehitusteaduskon-
nas. Vabal ajal käin Kristiine terviseradadel jooks-
mas. Olen tegelenud võistlustantsuga. Mulle pa-
kuvad huvi ajalugu, lugemine ja poliitika. 

Millised on Teie prioriteedid linnaosas? 
Kõige olulisem on lahendada Kristiine linnaosa 
probleeme ja aidata siinseid inimesi. Selge on see, 
et kõiki probleeme lahendada ei jõua, kuid annan 
endast parima, et võimalikult palju asju saaks 
tehtud.

Minu prioriteedid on turvalisus, kodulähedus, 
heakord, pargid ja koostöö kogukonnaga. Kristii-
ne seisukohast on järgmise aasta eelarve linna-
osale väga hea. Paljud meie kõigi jaoks olulised 
valdkonnad ja mõtted on eelarves kajastatud. 
Fookusesse tuleb tõsta ka huviharidus, lasteae-
dade ja koolide olukord.

Linnaosa peab olema oma elanikele toeks. Näi-
teks detsembris jagasime linnaosa poolt 130 vähe-
kindlustatud perekonnale kingipakke. Lisaks val-
mistas ligi 200 pakki Kristiine tegevuskeskus, kus 
osutatakse teenuseid eakatele, puuetega inimes-
tele ja lastele. Linnaosa valitsus peab ennetama 
toimetulekuraskusi ja seisma oma elanike eest. 

Milline on Teie varasem seos Kristiine linna-
osaga ja mil moel olete olnud enne praeguse-
le ametikohale asumist Kristiine linnaosaga 
seotud?
Olen elanud mõnda aega Kristiines ning paljud 
mu sugulased ja tuttavad elavad just siin. Sellest 
ajast mäletan, et kui tegid akna lahti, siis võisid 
soojemal ajal kuulda, kuidas linnud laulsid. See 
võib tunduda pisiasjana, kuid on tegelikult väga 
oluline ja linnakeskkonnas eriline. Kristiines on 

ohtralt rohelust ja selle säilitamise nimel kavat-
sen teha palju tööd. Oleks tore, kui meie linna-
osas oleks rohkem rohelust ja saaks veel enam 
linnulaulu kuulda. Kristiinel on oma eriline iden-
titeet. 

Mis on need kolm asja, mida loodate lähemas 
tulevikus tööalaselt ära teha?
Esiteks – huvikeskus KULLO vajab renoveerimist 
ja sinna kõrvale rajame Kristiine kontserdimaja. 
Teiseks – suurendan linnaosa heakorraeelarvet, 
et Kristiine oleks veelgi puhtam ja korras. Kol-
mandaks soovin, et järgmise nelja aasta jooksul 
laiendaksime kergliiklusteede võrgustikku, sest 
paljudes kohtades puuduvad kõnniteed ja korra-
lik tänavavalgustus, ning panustaksime senisest 
rohkem teede rekonstrueerimisse, et need vas-
taksid tänapäevastele nõuetele ja oleksid liikle-
jate jaoks turvalised.

TUTVUSTAME UUT LINNAOSA VANEMAT JA TEMA ASETÄITJAID
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KUULUTUSED

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

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, 
dokumente ja vanu postkaarte.  
Tel. 6020906 ja 5011628 Tim

Fassaadide soojustamine, krohvimine, 
värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitus-
tööd. www.fassaadimeister.ee Tel. 5196 9314

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

Ostan 1-2toalise korteri Tallinnas (võib olla 
remontivajav). Sobivusel kiire tehing.  
Tel. 56670967

Ostan talumaja koos maaga. Hooned võivad 
vajada kapitaalremonti. Tel. 5019917

Kõik ühest kohast! Küttepuud, brikett, pellet 
ja korstnapühkimine. Head hinnad! Tel. 
6000136, 5200093. Puu24.ee  

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlus-
tööd. Tel. 53 529 476  
email: mehitus@gmail.com  

Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus 
eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja 
vanade remont. 12- aastane töökogemus ja 
kutsetunnistus. Tel. 56903327

Korstnate ehitamine. Tel. 54616929 (Litsent-
seeritud pottsepp)

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto võib 
vajada remonti.  
Tel. 5127543, Bar500@hot.ee

Müüa ridaelamu korter Räägu tänav 33 
ridaelamus. Korter on läbi kolme korruse, 
üldpind 115 m2. Hind 210 000 eurot.  
Lisainfo mobiiltelefonil 53737374, Jana.

NAHAARSTID järjekorrata,  Dr. Aarne, Dr. 
Zagnin, Dr. Tuz. Vastuvõtt €49.—   
www.vita.ee. Tel. 669 0806

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee
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VEO- ja KOLIMISTEENUS

Kristiine leht  93 x 43 mm

Tallinn: Laki 36
B sissekäik  3. k
Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766 
tel/faks: 6098 862 LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

glasaken.ee
TENNISEKESK

US

www.goldenclub.ee

Tere Tennisekeskus on kaasaegne spordikompleks, kus  
on võimalik mängida tennist, sulgpalli ja squash’i ning treenida  

fitnessklubis Golden Club.  Keskuses on kvaliteetsed olme-  
ja riietusruumid ning puhkealad kohviku ja mängutoaga. 

Tööülesanded: üldkäidavate alade ja tualettruumide puhastamine; riietus- ja pesuruumide korrashoid 
ja puhastamine; klaaspindade ja peeglite puhastamine; prügikastide tühjendamine ja prügi 
väljaviimine; tolmu pühkimine; jooksvad ja hooajalised ülesanded. 
 

Nõudmised kandidaadile: keskharidus; paindlikkus tööaja osas; valmisolek meeskonnatööks; 
korrektsus. 

Omalt poolt pakume: kvaliteetset ja kaasaegset töökeskkonda ja –vahendeid; toredaid kolleege; 
vahvaid üritusi töötajatele; sportimisvõimalusi fitnessklubis. 

Otsime oma meeskonda rõõmsameelset, puhtust armastavat KORISTAJAT. 

Töökoha asukoht: Sõjakooli 10, Tallinn, Kristiine linnaosa 

Kontakt: Mati Ende, mati@teretennis.ee, 564 2991. 

Kristiine Tegevuskeskuse laste päevakeskus 
otsib oma meeskonda  

SOTSIAALPEDAGOOGI
Sotsiaalpedagoogi tööülesanneteks on lapse 
sotsiaalsete oskuste arendamine, last ümb-

ritseva toetava võrgustiku loomine, õppimise 
toetamine ja laste vaba aja sisustamine laste 

päevakeskuses. Sotsiaalpedagoogil on oluline 
roll lapse toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kuju-
nemisel. Sihtgrupiks on põhikooliealised lapsed 
ja nende pered. Sotsiaalpedagoog teeb koos-

tööd linnaosa lastekaitse töötajate ja koolidega.

Täpsem info kodulehel  
www.kristiinetk.ee/vabad-tookohad/

E-mail: info@kristiinetk.ee või telefonil 651 2701, 511 6512

Kristiine Tegevuskeskuse koduteenuste keskus
otsib oma meeskonda täistööajaga

HOOLDUSTÖÖTAJAT
Hooldustöötaja tööülesandeks on klientidele 

koduteenuste osutamine.

Täpsem info kodulehel  
www.kristiinetk.ee/vabad-tookohad/

E-mail: info@kristiinetk.ee või telefonil 655 7309, 5341 6610

tasuta! 

Kristiine Linnaosa VaLitsus kutsub

13. VeebruariL KeLL 17.00  
Löwenruh  ́pargis

Mängud, võistlused, 
LeD-saKsofonist  

henri aruKüLa, ponisõit,  
vastlakuklid ja palju Muud! 


