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Igal kolmapäeval kell 12
Kohtumispaik lõvi kuju juures!

Juhendab ALIIS SARAPIK,
OÜ Treksi Teraapiad

Treeningsari kestab 
01.juulist- 07.oktoobrini

Treeningu pikkus 
on 1 tund ning 
see sisaldab 
kepikõndi koos 
sirutus- ja venitus-
harjutustega.

Oodatud on kõik huvilised!

Osalemine TASUTA!

ALIIS SARAPIK,

VÄLITREENINGUD 
Löwenruh pargis, Mustamäe tee 59a

Korraldaja jätab endale õiguse teha 
programmis muudatusi

Jaanipäeval
jääme terveks!

Hoia distantsi  
ja järgi hügieeni

Jaanid veeda 
pere ja lähimate 

sõpradega

Haigena 
püsi kodus

Ära jäta jaanioste  
viimasele hetkele

Vaata kõiki Vabariigi Valitsuse juhiseid koroonaviiruse tõrjumiseks:

kriis.ee 1247

Kaitse end koroonaviiruse eest, oht pole 
kadunud. Jaanipäev veeda perekonna 
või lähemate sõprade seltsis ning väldi 
suuremaid rahvakogunemisi.

Juuni esimesel nädalal tehti Kristiine mängu-
väljakutel mahukaid korrastustöid, mis hõl-
masid liiva sõelumist, puhastamist ja vahe-
tamist. 

Sõelumismasinaga tehti korda 200 ruut-
meetrit Cederhelmi pargi kiigeplatsi liivaväl-
jakut, linnaosa erinevates kohtades paikneva-
tele lastemänguväljakule lisati juurde 80 ton-
ni puhast liiva. Kristiine linnaosa vanem Jaa-
nus Riibe sõnul on tegemist on tähtsa 
tegevusega, sest mänguväljakud peavad olema 
turvalised ja liiv puhas. "Liiva sõelumise käi-
gus eemaldatakse liivast kõik võõrkehad kuni 
poole meetri sügavuseni, seal leidub paraku 
nii klaasikilde, pakendite korke kui ka ohtlike 
torkavate esemeteni välja. Hoiame mänguväl-
jakud puhtana ja ärme viska liiva sisse prah-
ti,“ rõhutas Riibe. Kristiines sõeluti esmajärje-
korras Cederhelmi pargi kiigeväljaku liiv, kus 
töödeldi umbes 200 ruutmeetrit liivaala. Sõe-
lumine taastab ka liivaala kukkumiskaitse ja 
bakteriaalse tasakaalu. KRISTIINE LEHT

Ohtlike jäätmete 
kogumisring Kristiines 
20. juunil
Tallinna elanikud saavad taas ohtlikke jäätmeid 
tasuta ära anda. Ohtlike jäätmete kogumisring 
KRISTIINES toimub 20. juunil.

 
MILLISEID OHTLIKKE JÄÄTMEID SAAB ÄRA 

ANDA: pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, 
akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ra-
vimeid, ohtlike jäätmete pakendeid, liimi, vär-
vi-, laki-ja lahustijäätmeid, aiamürke, väetiste 
jääke, foto-ja muid olmekemikaale, elavhõbe-
dajäätmeid, sh päevavalguslampe, elektri-ja 
elektroonikajäätmeid

Laupäev 20.juuni 2020
10.00-10.30 Energia 6b juures
10.40-11.10 Tuisu/Alajaama ristmikul
11.20-11.50 Seebi 30 ees
12.00-12.30 Tondi/Linnu tee ristmikul (Ton-
di 44 ees)
12.40-13.10 Sõpruse Rimi parklas (Sõpruse 
pst 174/176)
13.20-13.50 Luige 3 (Tedre põik ja Luige tn 
nurga tühermaa)
14.00-14.30 Mustamäe tee 39 parklas (pa-
kendikonteinerite juures)
14.40-15.10 Mustjõe tn 40 platsil
15.20-15.50 Koskla 3 ja 5 vahel parklas

Kasuta võimalust ning anna kodumajapida-
mises tekkinud ohtlikud jäätmed tasuta ära! 
Ohtlikke jäätmeid võib ka ise viia kõigisse Tal-
linna jäätmejaamadesse. Lisainformatsioon 
on linna veebilehel www.tallinn.ee/jaatmed ja 
veebikaardil 
http://arcg.is/0munie. KRISTIINE LEHT

Korteriühistute avatud 
e-infotund kõigile linnaosa 
elanikele
Infotunni teemaks on sellel korral „Ohtlike ja 
muude olmejäätmete liigiti kogumine ja mugav 
üleandmine taaskasutuseks Kristiines“

Kohtume veebis kolmapäeval, 17. juunil 2020 
kell 16.00 – 17.00,  Kristiine linnaosa Facebooki 
leht: 
www.facebook.com/kristiine.linnaosavalitsus

Aruteluteemad: 
•  Millised jäätmed on ohtlikud, kuidas neid 

kodus hoida, kellele üle anda? Millal on 
ohtlike jäätmete kogumisring Kristiines
•  Kuidas olmejäätmeid õigesti liigiti koguda 

ja üle anda? 
•  Millised on nõuded ja piirangud linnakesk-

konnas kompostimisele? 

Kutsusime selgitusi jagama jäätmehoolduse 
osakonna juhtivspetsialisti Aleksandr Taraskini 
Tallinna Ettevõtlusametist. Infotundi mode-
reerib Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. 
Küsimused palume eelnevalt saata aadressile: 
Marju.Korts@tallinnlv.ee

Kõik Kristiine elanikud on oodatud kuulama ja 
küsimusi esitama!
KRISTIINE LEHT

Lastemänguväljakutel sõeluti ja vahetati liiva

Linnaosas jätkub teede hooldusremont
Tallinna Keskkonna - ja Kommu-
naalameti tellimusel alustatakse 
mitmel pool Kristiine kvartalisi-
sestel teedel hooldusremondi ja 
pindamistöödega. 

"Kristiine linnaosas korrasta-
takse kvartalisiseseid sõidu- ja 
kõnniteid ligikaudu 9000 ruut-
meetri ulatuses, seitsme tänavalõi-
gu hooldusremondi maksumus on 
kokku 40 000 eurot. Lisaks tasub  
suurematest töödest nimetada ka 
Tedre tänava rekonstrueerimist, 
mis praegu edukalt liigub lõpeta-
mise suunas,“ ütles Tallinna abi-
linnapea Kalle Klandorf. 

Kristiine linnaosa vanem Jaa-
nus Riibe ütles, et juba on alusta-
tud suuremate teede remont kui ka 
kvartalisiseste teede uuendamise-
ga. "Hea meel on tõdeda, et Musta-
mäe teel tehti mahukas hooldusre-
mont, mis parandas ka kõnniteede 
olukorda. Uute pindamistööde eel-
sete ettevalmistustöödega alustati 
eelmisel nädalal. Vabandame või-
malike ebamugavuste pärast, jälgi-
da tuleb kehtestatud kiirusepiiran-
guid äsja pinnatud tänavatel. Samu-
ti tuleb olla tähelepanelik tööde 
piirkonnas liikuva ehitustehnika 
suhtes," selgitas Riibe. 
KRISTIINE LEHT

•  Kaarna tee 17 juurdepääsutee;    

•  Käo tn (Nõmme tee - Pöialpoisi tn); 

•  Luige tn (Nõmme tee-Lehe tn);          

•  Metalli tänav;        

•  Tihase tänav T5;          

•  Västriku tn T3; 

Käesoleva aasta 
suveperioodil on Kristiine 

linnaosas planeeritud 
sõidutee teekatte 

pindamistöid teostada 
järgnevatel tänavatel: 

Metalli tn enne remonti.



12. juuni 20202 KRISTIINELEHT

TEGUS SUVI

Maikuu on seljataga, suvine soojus on ko-
hale jõudnud, õhtud on pikemad ja hom-
mikud varasemad. Tegelikult on praegu 
parim aeg avastada Kristiine parke, viibi-
da värskes õhus, jalutada, teha sporti või 
lihtsalt puhata. Kuigi vahepealne aeg on 
sundinud meid üle vaatama seniseid plaa-
ne ja tegevusi, on kõigest hoolimata täht-
sad linnaosa heakord, üldine puhtus, tee-
de ja haljasalade hooldus. Nii tegime tava-
pärasele koristusele lisaks täiendava töö-
na aprillis ja mais kahel korral tänavate 
survepesu, et vähendada õhus levivat tol-
mu ja saada puhtaks ka kohad, kuhu tava-
liselt ei jõuta. Kuna igapäevaselt pargivad 
teede ääres autod, siis kutsusime koostöö-
le korteriühistuid ja elanikke, kes oma au-
tod selleks ajaks mujale parkisid. Samuti 
oli rõhk linnamööbli puhastamisel ja 
hooldusel, sealgi tegime pingutusi, et ta-
set veelgi tõsta.

Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus. Aadress: Metalli 5, Tallinn 10615

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  14. august 2020

KRISTIINELEHT

JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

LINNAOSAVANEMA VEERGPealinna finantsseis oli eelmise 
majandusaasta lõpus väga hea 

Tallinna 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande koha-
selt oli möödunud aasta lõpu seisuga pealinna finantsseisund väga 
hea – linna konsolideerimisgrupi tulemiks oli 114 miljonit eurot, bilan-
simaht 1,75 miljardit ja netovara 1,36 miljardit eurot. 

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on viimaste aastate Tallinna linna 
majandusaasta tulemused ja linna finantsseis positiivsed, mida kinni-
tab nii audiitori poolt märkusteta auditeeritud aruanne kui ka linnale 
antud kõrge krediidireiting. „Võrreldes 2018. aastaga kasvasid linna te-
gevustulud 70 miljonit eurot, samas kui tegevuskulud kasvasid ainult 
26 miljonit eurot. See tähendab, et linna finantspoliitika on olnud läbi-
valt pigem konservatiivne ja saame üksnes tõdeda, et see on ennast 
õigustanud,“ selgitas Kõlvart. „Täna peame aga nentima, et meie olu-
kord on hoopis teine ja lõplik koroonaviirusest tingitud mõju majandu-
sele ja seeläbi ka linnale ei ole meile veel teada. Septembris tekib ehk 
selgem arusaam, milline on majandusseis ja selle mõju meie finants-
prognoosidele. Kuid juba praegu tuleb meil valmis olla ka negatiivse-
teks stsenaariumideks, optimeerida ja tõhustada linnasüsteemi ning 
leida võimalusi kokkuhoiuks ja kulude kärpimiseks. Samas on ka vald-
kondi, kus on oodata pigem senisest suuremaid kulusid, nagu näiteks 
sotsiaalvaldkond ja kindlasti ei saa me loobuda investeeringutest.“

Samas rõhutas linnapea, et tänu linna kriisieelsele tugevale finants-
positsioonile ning tõhusale finantshalduse korraldusele on loodud hea 
eeldus, et tulla toime ka majanduslanguse tingimustes. 

Möödunud aastal tegi linn märkimisväärseid investeeringuid ja seda 
enam kui 95 miljoni euro ulatuses. Kõige rohkem panustati teede ja tä-
navate remonti – 46% ja haridusse 29,4%. 

Eelmisel aastal valminud suuremad investeeringuobjektid olid Reidi 
tee, Paagi 10 munitsipaalmaja, Kultuurikeskus Kaja ja Mustamäe Lin-
naosa Valitsuse uus hoone, Männikäbi lasteaed ja Sitsi lasteaed. Nii 
nagu 2018. aastal, nii ka möödunud aastal linn investeeringute katteks 
eelarves planeeritud laenu välja ei võtnud ning linna netovõlakoormus 
langes aasta lõpu seisuga 16,9%-le.

Tallinna linna 2019. aasta tegevustulud olid 762 miljonit eurot, mil-
lest suurima osa ehk 67,2% moodustasid maksutulud, saadud toetu-
sed 20,3%, tulu kaupade ja teenuste müügist ning muud tulud kokku 
12,5%. Tegevustuludest oli suurim kasv maksutuludes ja saadud toe-
tustes – 2018. aastaga võrreldes suurenesid maksutulud 50 miljoni 
euro võrra ning toetusi saadi enam 9 miljoni euro ulatuses. 

Linna tegevuskulud kokku olid 662 miljonit eurot, sellest 43,7% moo-
dustasid tööjõukulud, antud toetused 17,7% ja muud tegevuskulud 
32,6%. Konsolideerimisgrupis töötas 2019. aastal kokku üle 19 000 töö-
taja, sellest linna asutustes kokku üle 12 000 töötaja, millest ligi 9000 
töötajat töötas linna haridusvaldkonnas. 

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings tõstis 2019. aas-
tal linna krediidireitingu tasemele „AA-“ ning kinnitas selle väljavaate 
stabiilsena. Reitinguagentuur tõi oma analüüsis välja jätkuvalt para-
nenud linna põhitegevuse tulemi, kõrge likviidsuse, mõõduka otsese 
võlakoormuse, mitmekesise majanduse ning stabiilse regulatiivse 
keskkonna. TALLINNA LINNAKANTSELEI

Korteriühistud said abi trepikodade puhastamiseks
Linnaosavalitsus jagas korteri-
ühistutele tasuta üldpuhas-
tusainet viiruste tõkesta-
miseks. Jagamine kes-
tis kuni 15. maini ja 
kokku said abi 243 
korteriühistut. Üld-
puhastusvahendiga 
saab märgpesu abil 
tõhusalt tõrjuda vii-
rust trepikodade kon-
taktpindadelt, eelkõige 
trepikäsipuudelt, post-
kastidelt, liftide ja valgusti-
te lülititelt ning mujalt. Eesmärk 
on saavutada puhtam ja turvalisem kesk-

kond ruumides, selline puhastami-
ne on seni teadaolevalt kõige 

tõhusam viis pindade nak-
kusohutuks tegemisel. 

Tahan siinkohal veel 
kord tänada korteri-
ühistuid, kes on oluli-
selt parandanud maja-
des üldpindade puhas-

tamise taset ja korralda-
nud täiendavat märgpesu 

trepikodades. Ma tean, et 
see aeg ei ole olnud kellelegi 

kerge, kuid üksteist hoides ja 
toetades oleme saanud hakkama. Ai-

täh kõigile! 

Nelja kuuga viidi minema 20 autoromu
Märkida tasub ka mõningaid teisi olulisi 
küsimusi. Siiani teeb mulle muret autoro-
mude probleem, see nõuab ka kaaslinlas-
telt aktiivsemat panust, sest jätkuvalt on 
sõidukiomanikke, kes pargivad avalikus 
ruumis juba kaks aastat või rohkem hal-
vas seisus autosid. See omakorda hoiab 
kinni parkimiskohti, rikub linnaosa hea-
korda ja segab tänavate koristamist. Ole-
me tänulikud kaaslinlastele, kes annavad 
seisvatest autodest teada, ja teeme tööd 
selle nimel, et veel enne sügise saabumist 
vabastada täiendavaid parkimiskohti lin-
natänavatel romude arvelt. Nendest vaba-
nemine on väljakutse, sest igal autol on 
oma lugu ja see nõuab asjaolude põhjalik-
ku väljaselgitamist. 

Käesoleva aasta esimese nelja kuuga 
on Kristiinest ära viidud juba 20 kaua seis-
nud kasutuseta sõidukit ja hetkel on veel 
töös 26 sellist sõidukit. Kristiine tänava-
telt ära viidud autoromude arvel on lisan-

dunud paarkümmend parkimiskohta. Sa-
mas on oluline meeles pidada, et mitte 
kõik maha jäetud autod ei ole romud, ro-
musõidukil puuduvad mehaanilised osad 
või kereosad, autoklaasid või rattad ja nad 
rikuvad välimusega linna esteetilist välja-
nägemist, linna puhtust ja heakorda. 

Palun kõiki teavitada ööpäevaring-
selt vanadest autoromudest Tallinna 
munitsipaalpolitseid telefoninumbril 
14410.

Head Kristiine inimesed, tänan teid kõiki veel kord mõistva 
suhtumise ja hoolsuse eest kõige keerulisematel nädalatel. 
Juulis jätkuvad Löwenruh’ pargis välitreeningud. 

Hoiame üheskoos Kristiine väärtust – puhtust ja rohelust – 
ning pingutame koos parema elukeskkonna nimel. 
Ilusat suve!

Teed ja tänavad  
saavad korda
Nüüd toob suvi juba päevakorda teede ja tä-
navate remondi küsimused. Hea meel on 
tõdeda, et Mustamäe teel tehti mahukas 
hooldusremont, mis parandas ka kõnnitee-
de olukorda, samuti kulgevad Tedre tänava 
rekonstrueerimistööd plaanipäraselt. Pal-
ju teisigi objekte läheb töösse ja tuleb juba 
sel aastal korda teha, suhtleme aktiivselt 
kommunaalametiga, et rõhutada kvartali-
siseste teede remondi olulisust. 

Mais käivitasime taas ka oma linnaosa 
kaks purskkaevu. Üks asub Löwenruh’ par-
gis ja teine Kotkapoja haljasalal. Meie mo-
toks on aed linna südames ning tööle pan-
dud purskkaevud muudavad populaarsed 
pargid ja jalutuskohad veelgi kaunimaks. Eesti lipu päeva pidulik tähistamine 

4. juuni hommikul toimus Eesti Lipu päeva puhul Kristiine linnaosa-
valitsuse ees pidulik lipu heiskamine. Linnaosavalitsuse uue haldus-
hoone ees aadressil Metalli 5 kõlas Eesti Vabariigi hümn ja heisati 
pidulikult riigilipp. Lipu heiskas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. 
“Eesti lipul on suur osa meie kultuuris ja meie rahvustunde tekkimi-
ses ning alalhoidmises. See eriolukord ja kriitiline seis, millest oleme 
viimastel kuudel läbi tulnud, näitaski, et igast inimesest ja tema ot-
sustest oleneb Eesti riigi tulevik. Me peame seda vastutust tundma 
ja tegema iga päev tööd oma väärtustes ja südames Eesti nimel,“ 
ütles oma pidukõnes linnaosavanem Jaanus Riibe. KRISTIINE LEHT
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Sellel aastal tuli ära jätta mitmeid 
kevadisi ja suviseid üritusi, kuid mul 
on hea meel teatada, et alates 1. juu-
list me alustame ikkagi osaliselt 
suvist hooaega!

Ka sellel suvel kutsub Kristiine 
Linnaosa Valitsus kõiki sportliku elu-
viisi harrastajaid igal kolmapäeval 
Löwenruh’ parki tasuta välitreenin-
gute sarjale. Üritused toimuvad juba 
üheksandat aastat järjest, esimene 
treening toimub 1. juulil. Kohtumis-
paik jääb endiseks, kolmapäeviti kell 
12 lõvi kuju juures. 

Iga treeningu kavas on soojendus, 
kepikõnd ja venitusharjutused. Harju-
tused toimuvad kogenud treeneri 
Aliis Sarapiku (Treksi Teraapiad OÜ) 
juhendamisel. Mingeid vanusepiiran-

guid sellel spordiüritusel pole, kuid 
treeningplaani koostamisel võetakse 
arvesse, et need sobiksid nii algajate-
le kui kogenud sportlastele. Kutsume 
kõiki soovijaid Löwenruh’ parki spor-
tima! Treeningute sari kestab 1. juu-
list kuni 7. oktoobrini.

Tuletame meelde, et üritusi võib 
korraldada ja külastada vaid teatud 
reeglite täitmise korral. Palume järgi-
da distantsi ja 2+2 reeglit. Kui te tun-
nete end halvasti, siis palume jääda 
koju.

Kohtumiseni Löwenruh’ pargis!

Kauplustes kogutud annetustega 
aidati paljusid Tallinna peresid 
Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi ja 
Rimi Eesti Food AS-ga heategevusli-
kus koostöös toetati toidupakkidega 
130 Tallinna peret. 

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu-
valdkonda kureeriv abilinnapea Be-
tina Beškina tänab ning tunnustab 
kõiki hoolivaid linlasi ja heategijaid. 
„Meie kõigi kohustuseks peaks 
olema märgata ja toetada endast 
nõrgemaid, sest see teeb meist 
rahvana ja ühiskonnana tugevaks. 
Ka koroonakriis ja sellest tingitud 
keeruline aeg näitas, et me hoolime 
iseendast ja ligimestest. Tänu selle-
le saame tänasel lastekaitsepäeval 
minna ka koos laste ja perega män-
guväljakule, muuseumisse või bo-
taanikaaeda,“ ütles Beškina.  

Kahekümne Rimi kaupluse kassa 

juures olid märgistatud korjandus-
karbid, millelt võis lugeda: „Paljudes 
Eesti peredes pole võimalik iga päev 
lastele pakkuda täisväärtuslikku toi-
tu“. Korjanduskarpe tühjendas EPR 
Tallinna Seltsi sekretär Lilia Laul koos 
vabatahtlike ja kaupluste töötajate-
ga. Abipakkidesse valis EPR Tallinna 
Selts palju eestimaist toidutoodan-
gut, et omakorda toetada Toiduliidu 
kampaaniat „Soeta eestimaist, toeta 
eestimaist!”. 

Toiduabipakke aitasid komplektee-
rida Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi 
vabatahtlikud ning pakid anti Tallinna 
linnaosade sotsiaalhoolekande osa-
kondadele, kus töötajad kannavad 
hoolt selle eest, et need jõuaksid vä-
hekindlustatud ja lastega peredele. 
TALLINNA LINNAKANTSELEI

Tallinn kavandab täiendavaid  
lasteaia kohatasu soodustusi
Tallinna linn töötab välja täiendavaid 
soodustusi lasteaias käivate lastega 
peredele, soovides toetada eeskätt 
hariduslike erivajadustega, mitme 
lapsega ja majanduslikesse raskus-
tesse sattunud peresid.

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et 
Tallinna linn on lasteaedade toetus-
te ja koolitoidu osas juba mitu aastat 
olnud eeskujuks ka teistele omavalit-
sustele. „Tallinnas on lasteaia koha-
tasu võrreldes naabervaldade ja ka 
näiteks Tartu linnaga madalam ning 
lasteaedades ja koolides on tasuta 
toitlustamine. Universaaltoetused 
kehtisid Tallinnas juba enne kriisiae-
ga,“ täpsustas Kõlvart. 

Linnapea sõnul töötavad hari-
dusamet ja finantsteenistus välja 
vajaduspõhised suunad ja meetmed 
täiendavate lasteaia kohatasu soo-
dustuste pakkumiseks.

„Kriisi ajal peavad toetused olema 
vajaduspõhised. Esile on tõusnud 

kolm peamist aspekti. Esiteks majan-
dusraskused – vastav soodustus on 
Tallinnas olemas ka praegu, kuid tuleb 
lihtsustada menetlust ning täpsusta-
da tingimusi. Teiseks lasteaias käivate 
laste arv ühes peres ning kolmandaks 
erivajadustega lapsed,“ selgitas linna-
pea ja lisas, et otsuste eelduseks on 
nii sotsiaalne kui ka finantsanalüüs. 

„Me soovime luua paketi, mis on läbi 
mõeldud tuleviku perspektiivis, mit-
te ainult tänasest päevast lähtudes. 
Meil peab olema ka selge arusaam, 
milline on linna võimekus,“ märkis 
Kõlvart. „Linn on suutnud küll luua fi-
nantsstabiilsuse ja reservi, kuid viima-
se kahe kuu jooksul on üldine olukord 
nii linnas, riigis kui ka kogu maailmas 
muutunud ja otsused tuleb läbi mõel-
da tulevikku vaadates. Lähema kahe 
nädala jooksul tuleme välja juba konk-
reetsete ettepanekutega lasteaias 
käivate laste perede toetamiseks.“ 
TALLINNA LINNAKANTSELEI

NATALJA  
GROMOVAJA
linnaosa vanema 
asetäitja kultuuri, 
hariduse, spordi ja 
noorsootööga seotud 
küsimustes

Alustame suvist ürituste hooaega!

Tallinn ootab augusti alguseks 
ühistranspordipeatuste jaoks uue 
ja ühtse disainiga ootepaviljonide 
ideekavandeid. Ideekonkursi ees-
märk on leida linnapilti visuaalselt 
sobiv terviklahendus, mis seaks 
esikohale kasutajate turvalisuse ja 
mugavuse. Konkursi auhinnafond 
on 10 000 eurot.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul va-
jab pealinn mitmekümne erineva di-
sainiga ootekodade asemel ühtselt ta-
jutavat tervikut. „Sarnast visuaalkeelt 
kandvate peatuste süsteem panustab 
ühtlasemasse linnapilti. Ootekojad on 
ühistranspordi kasutamise algus-
punkt ja neil on oluline roll ühistrans-
pordi kasutamise kasuks otsustami-

sel,“ rääkis abilinnapea Aivar Riisalu 
ning lisas, et ootekodade läbimõeldud 
disain panustab ka turvalisusesse. 

Tallinnas on praegu ligi 900 mit-
mekümne erineva disainiga ühis-
transpordipeatuse ootekoda. Esitata-
vatelt võistlustöödelt oodatakse nuti-
kate lahenduste ning maksimaalse 
kasutusmugavusega arvestamist.

„Kõrgetasemelised ootekojad on 
hästi toimiva transpordisüsteemi la-
hutamatu osa. Peatustes peab olema 
tagatud kaitse tuule ja vihma eest, 
võimalus istuda ning terviklikult kät-
tesaadav ühistranspordi info. Oluli-
seks aspektiks on ka ligipääsetavus, 
just seetõttu on konkursi nõuetes sä-
testatud, et ootame pimekirjaga la-
hendusi,“ sõnas Riisalu. 

Linnakujunduslikus mõttes on 
ootekoda oluline element, mis või-
maldab tugevdada linna visuaalset 
identiteeti, kuid samas peab olema 
piisavalt tagasihoidlik, et sulanduda 
linna eri piirkondade ja miljööde 
taustale. 

„Ootekoda peab vastama nii funkt-
sionaalsetele, majanduslikele kui ka 
esteetilistele eesmärkidele – seda peab 
olema mugav kasutada, hea hooldada, 
ilus vaadata ja seda kõike mõistliku 
hinna eest,“ sõnas Eva Tallo, Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalameti inse-
neriosakonna peaspetsialist.

Ideekonkursile kavandite esita-
mise tähtaeg on 3. august 2020, hanke 
info on leitav riigihangete registrist.
TALLINNA LINNAKANTSELEI

Tallinn otsib ideekonkursil 
ühistranspordipeatuste uut 
disainlahendust
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Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a

Kristiine noortekeskuse juunikuu te-
gevustes oleme jaganud oma päe-
vad nii, et kaks päeva nädalas teeme 
välinoortekeskust ehk kolime oma 
asjade ja tegevustega noortekesku-
se kõrvale õue. Kahel päeval näda-
las oleme telgi ja tegevustega ühes 
Kristiine pargis ja ühel päeval näda-
las keskendume virtuaalsetele- ja 
sisetegevustele. Lisaks jagame oma 
sotsiaalmeedia kanalites jooksvalt 
tegevusi ja õpetusvideoid. 

25. nädal, 15.06–19.06.20
Toimub linnalaager! Laagrigrupi suu-
rus on kuni 15 last ja osalema on ooda-
tud noored vanuses 9–13 eluaastat. 
Laagritasu on 75 eurot.

Noorsootöötajad on noortele ole-
mas virtuaalselt E–R kell 13.00–19.00

15. juuni
● 15.00–20.00 Välinoortekeskus Kristii-
ne noortekeskuse kõrval Sõpruse pst 6 
muruplatsil. Viime noortekeskuse va-
hendid õue, noored saavad suhelda 
meiega ja omavahel, kasutada mitmesu-
guseid vahendeid. Tegevusi korraldame 
jooksvalt ja vastavalt noorte soovile. 

Suht basic jalgrattahooldus ühes 
Tallinna linnaosas koostöös selle lin-
naosa noortekeskusega. Noorsootöö-
taja Erko Sõrmus ja välisvabatahtlik 
Peter Brotzge külastavad teisi linna-
osasid ja aitavad üle vaadata noorte 
rattaid, vajadusel ja oma oskuste/või-
maluste olemasolul on nad valmis ka 
rattaid parandama.

16. juuni

● 15.00–20.00 Välinoortekeskus Kristii-
ne noortekeskuse kõrval Sõpruse pst 6 
muruplatsil. Viime noortekeskuse va-
hendid õue, noored saavad suhelda 
meiega ja omavahel, kasutada mitmesu-
guseid vahendeid. Tegevusi korraldame 
jooksvalt ja vastavalt noorte soovile. 
● 15.00 Jalgrattatuur koos noorsoo-
töötaja Erko Sõrmuse ja välisvaba-
tahtliku Peter Brotzgega. Vajalik on 
eelregistreerimine, info nõuete kohta: 
www.youtube.com/watch?v=-hKOSSS
DIuk&list=PLnsRlz9VtFlp7iV6loImQF
u0bTLYeb1wM&index=6&fbclid=IwA
R1q2mCyAqaSa_p5CE45yon4BeXdoI8
Klpci4w95JME8C7F6_09hvXJGimc

17. juuni

● 14.00–19.00 Noortekeskus Räägu 
mänguväljakul, oleme telgiga pargis 
noorte jaoks olemas, lisaks korralda-
me tegevusi. 

18. juuni
● 14.00–19.00 Noortekeskus Räägu 
mänguväljakul, oleme telgiga pargis 
noorte jaoks olemas, lisaks korralda-
me tegevusi. 

26. nädal, 22.06–26.06.20
NB! Noortekeskus ei korralda tege-
vusi 23.06–24.06.20. Noorsootöötajad 
on noorte jaoks olemas virtuaalselt 
esmaspäeval, neljapäeval ja reedel 
kell 13.00–19.00

22. juuni
Sise- ja virtuaaltegevuste päev

25. juuni

● 14.00–19.00 Noortekeskus Räägu 
mänguväljakul, oleme telgiga pargis 
noorte jaoks olemas, lisaks korralda-
me tegevusi. 

26. juuni
● 15.00–20.00 Välinoortekeskus Kris-
tiine noortekeskuse kõrval Sõpruse 
pst 6 muruplatsil. Viime noortekesku-
se vahendid õue, noored saavad suhel-
da meiega ja omavahel, kasutada mit-
mesuguseid vahendeid. Tegevusi kor-
raldame jooksvalt ja vastavalt noorte 
soovile. 

27. nädal, 29.06–03.07.20
Noorsootöötajad on noorte jaoks 
olemas virtuaalselt E–R kell 13.00–
19.00

29. juuni
● 15.00–20.00 Välinoortekeskus Kris-
tiine noortekeskuse kõrval Sõpruse 
pst 6 muruplatsil. Viime noortekesku-
se vahendid õue, noored saavad suhel-
da meiega ja omavahel, kasutada mit-
mesuguseid vahendeid. Tegevusi kor-
raldame jooksvalt ja vastavalt noorte 
soovile. 
15.00–20.00 Välinoortekeskus Kristii-
ne noortekeskuse kõrval Sõpruse pst 
6 muruplatsil. Viime noortekeskuse 
vahendid õue, noored saavad suhelda 
meiega ja omavahel, kasutada mitme-
suguseid vahendeid. Tegevusi korral-
dame jooksvalt ja vastavalt noorte 
soovile. 

Hea päevakeskuse külastaja,
Üle kahe kuu kestnud eriolukord ja sellega seotud piirangud hakkavad vähehaa-
val läbi saama ja on aeg tulevikku vaadata. Alates juunist avas päevakeskus 
taas oma uksed. Valminud on kauaoodatud uued teenuste ruumid, mis asuvad 
Sõpruse pst 5 0-korrusel sissepääsuga hoovipoolsest uksest. Suvekuudel töö-
tavad maniküür/pediküür, juuksur ja kosmeetik, osutame duši- ja pesupesemi-
se teenust. 

Teenustele pääseb eelregistreerimisega telefonil 651 2704. 
Teenuseid osutades järgime 2+2 nõuet ja selleks, et kõik püsiksid terved, ka-

sutame isikukaitsevahendeid. 
Soovime kõigile kaunist ja päikselist suve, hoidke endid ja oma lähedasi!

Küsimuste ja murede korral võtke meiega ühendust
• Päevakeskuse sotsiaaltöötaja Reili. Tel 651 2704; reili.laanisto@kristiinetk.ee
• Päevakeskuse juht Sirli Sumeri. Tel 651 2702; sirli.sumeri@kristiinetk.ee

Mai lõpus laienes esmakordselt 
elektritõukerataste rentimise võima-
lus ka meie linnaosasse. Teenuse pak-
kumist alustas sõidujagamisefirma 
Bolt. Suvise hooaja vältel saab kesk-
konnasõbralikke sõiduvahendeid ren-
tida üheksas punktis ja rentimise 
võimalus on kuni novembri lõpuni. 

Kristiine linnaosa vanem Jaanus 
Riibe märkis, et juba eelmine aasta 
näitas, et tegemist on nõutud teenu-
sega „Elektritõukeratastega liikumise 
vastu on huvi olnud suur ja mul on 
hea meel, et nüüd on see teenus kätte-
saadav ka meie linnaosas. Soovitame 
kasutajatel olla tähelepanelik ja ette-
vaatlik nii enda kui ka teiste kaasliik-
lejate suhtes. Alati tuleb valida ohutu 
kiirus ja trajektoor, liiklemiseks kasu-
tada kergliiklus- või kõnniteid. Prae-
guste plaanide järgi jätkub rentimise 
võimalus kuni novembri lõpuni, kus-

juures rataste lubatud piirkiirus on 20 
kilomeetrit tunnis,“ rõhutas Riibe. 

Bolti tõukerataste Eesti suuna-
juht Thomas Tammus ütles, et elekt-
riliste tõkerataste rentimise teenuse 
laiendamine Tallinnas on ettevõte 
üks strateegilist samme. "Meil on 
väga hea meel teha koostööd Kristii-
ne Linnaosavalitsusega ja teha tee-
nus kättesaadavaks kõigile Kristiine 
elanikele! Õppisime eelmisest hoo-
ajast palju ja teame, et suudame sel-
lel hooajal klientidele head teenust 
pakkuda," lisas Tammus. 

Kristiine linnaosavalitsus ja Bolt 
Operation OÜ on sõlminud üürile-
pingu, mille alusel antakse üürile lin-
narajatised aadressidega Endla tn 45 
Kristiine kaubanduskeskuse ees ja 
Nõmme tee 23a Nõmme Maxima ees 
elektriliste tõukerataste laenutami-
seks. Lepingu tähtaeg on 26.05.2020 - 
29.11.2020. KRISTIINE LEHT

Esmakordselt laienes elektritõukerataste 
rentimise võimalus ka Kristiinesse

•  Telia maja ees (Mustamäe tee, 3)
•  Sõpruse RIMI (Sõpruse pst. 174)
•  Uus kõrghoone TORN (Seebi tn 1)
•  Spordiklubi Golden Club Tondil 

(Sõjakooli tn 10)
•  Tondi Selver (A. H. Tammsaare 

tee 62)
•  Politsei- ja Piirivalve Amet (A. H. 

Tammsaare tee 47)
•  Kristiine Linnaosa Valitsuse uus 

haldushoone (Metalli tn 5).

Bolt Operations OÜ paigaldab 
laenutuspunktid ka erakinnistutel 
Kristiine linnaosas. Aadressid on:

Mai lõpus kohtus Kristiine linnaosa 
vanem Jaanus Riibe Politsei- ja Pii-
rivalveameti Põhja prefekt Kristian 
Jaaniga. Kohtumisel osales veel 
Lääne-Harju politseijaoskonna juht 
Veiko Randlaine. 

Kohtumise sisuks oli saada üle-
vaade ja arutleda Kristiine turvalisu-
se üle, kuidas on sujunud kahe asutu-
se vaheline koostöö ja mida annaks 
koostöö tõhustamiseks ette võtta. 
Kuna senine koostöö on toiminud, 
siis suuri muudatusi plaanis teha ei 
ole. Pigem on plaanis tegeleda mure-
kohtadega süvitsi ja siin püüab linna-
osa olla politseile toeks. 

Kohtumisel tõdeti, et kuritegevus 
üldises plaanis on linnaosas langust-
rendis, kuid Kristiines teeb muret 
suur jalakäijate osalusega liiklusõn-
netuste arv. „See on kindlasti üks 
koostööpunktidest, mida teha, et 
neid õnnetusi ära hoida," ütles Kris-
tiine linnaosa vanem Jaanus Riibe

„Linnaosavalitsuse struktuuri-
üksustest teeb politseiga igapäevast 
koostööd sotsiaalhoolekande osa-
kond, kes tegeleb nii lastekaitse kui 
ka lähisuhte juhtumitega, teistest 
abivajajatest rääkimata. Politseiga 
koostöös oleme viimastel aastatel 
teinud jõudsaid samme Kristiine 
linnaosa turvalisuse tõstmisel“, rää-
kis Riibe. „Ühise valvekaamerate 
projekti raames on nüüd kaamera-
pildiga kaetud Kristiine keskuse esi-
ne, Kristiine ristmik ja Löwenruh´ 

park. Kaamerapilt läheb otse politsei 
juhtimiskeskusesse ning nende abil 
saab kiiremini reageerida, neil on ka 
distsiplineeriv ja ennetav mõju. Ole-
me koostöös piirkonna politseinike-
ga kaardistanud ära meie linnaosa 
probleemsemad kohad ja võtnud ka-
sutusele turvalisust tõstvaid meet-
meid, piiranud võsa, parandanud 
valgustust, lisanud liiklusmärke ja 
vajadusel muutnud pinkide ning 
linnamööbli asetust. Avaliku linna-
keskkonna muudatuste ja läbimõel-

dud planeerimisega annab palju 
teha ära turvalisuse parandamiseks 
linnas.“

„Kristiine panustab ka vabataht-
like tunnustamisele, eelkõige täname 
abipolitseinike, kes panustavad tur-
valisusesse oma vaba aja arvelt," lisas 
Riibe. Kolme juhi kohtumisest jäi kõ-
lama ühine seisukoht, et planeerita-
vatel alkoholimüügipiirangutel ja 
meelelahutuskohtade lahtiolekuae-
gade piiramisel on positiivne mõju 
õiguskorrale. KRISTIINE LEHT

Avaliku linnakeskkonna läbimõeldud 
planeerimisega saame parandada turvalisust

Paremalt vasakule: Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefekt Kristian Jaani, 
Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ja PPA Lääne-Harju politseijaoskonna 
juht Veiko Randlaine.
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See aasta on olnud meile kõigile 
suur väljakutse. Oleme seisnud sil-
mitsi olukordade ja emotsioonidega, 
millele keegi pole varem mõelnud. 
Päris läbi veel see kõik ei ole ning 
kohanemine toimub iga päev.

Jalgpall on meeskonnasport, mis 
lisaks füüsilisele poolele annab män-
gijatele võimaluse arendada palju 
muid oskusi. Oskus olla osa meeskon-
nast, toetada kaaslasi rasketel hetke-
del, oskus väärikalt võita ja kaotada, 
need on vähesed, mis esimese hooga 
meenuvad. Olla osa suurest klubipe-
rest on väärtus, mida FC Flora on juba 
kolmkümmend aastat kandnud.

Eriolukord tõi kaasa kogu aktiivse 
poole peatumise. Nii vaimselt kui füü-
siliselt on paus olnud jalgpalluritele 
väga stressirohke. Suur paus muru 
peal treenimisele ja ka putsade kand-
misele. Eriolukorra ajal tegid mängi-
jad treeninguid suures osas tossudes 
ja jooksujalatsites, teistsugusel pin-
nasel ja koormusel. Siiani pole olnud 
võistlusmomenti, pole olnud treeneri 
valvsat pilku ega kommentaare või 
hinnanguid. See võib olla nii kehale, 
kui ka vaimule lisastress. Ja keha võib 
vajada rohkem und või ka toitumis-
plaani. See on miski, millega meie 
mängijad peavad toime tulema. Li-
saks on mängijatel endale suured oo-
tused. Tehnika pole see, millega män-
gijad ise on harjunud.

Mai alguses said jalgpallurid ran-
getel eritingimustel naasta välitree-
ningutele. Mai keskpaigas võttis Ees-
ti Vabariigi valitsus vastu otsuse, et 
spordialade kõrgeima taseme võist-
lustel lubatakse jätkuda, kuid taas 
rangetel eritingimustel. Ühistreenin-
gute ja mängude läbiviimise peami-
seks tingimuseks on osalejate tervis-
liku seisundi jälgimine ning korralda-
ja vastutus, et kõik viiruse leviku väl-
timise tingimused oleksid täidetud.

Joel Indermitte, FC Flora esindus-
meeskonna abitreener, sõnas pärast 
esimest ühistreeningute nädalat: 
„Ühistrennid on läinud hästi. Kõik 
mängijad on õnnelikud, et saavad olla 

jälle jalgpalliväljakul. On õnnelikud, 
et saavad taas üheskoos treenida, saa-
vad olla muru peal. Näod on naerul. 
Togimine ja lõõpimine pole kuhugi 
kadunud. Võistkonnavaim on hea. 
Jalgpallipoolega läheb aega, tehniline 
vorm vajab veel taastamist. Aga poisid 
on esimeste päevade jooksul juba pä-
ris palju endist vormi tagasi saanud ja 
iga päevaga läheb see paremaks.“

Kõik FC Flora esindusmeeskonna 
mängijad ja treenerid läbisid enne 
ühistreeningute algust koroonaviiru-
se testi ning kõik läbisid selle nega-
tiivsete tulemustega. Kõik treeningu-
tel osalejad on olnud kohustatud end 
kindlatel aegadel kraadima, et jälgida 
võimalikku kehatemperatuuri muu-
tust. Igal hommikul ja enne treening-
väljakule sisenemist mängijaid kraa-
ditakse ning näidud pannakse kirja. 
Iga muudatust kehatemperatuuris 
või muude tervisenäitajate osas võe-
takse väga tõsiselt ning siiani pole 
õnneks olnud vajadust kedagi tree-
ningutelt eemaldada.

Kristiina Lind, FC Flora esindus-
meeskonna füsioterapeut: „Me ei saa 
kontrollida, mida meeskonnaliikmed 
eraelus teevad, aga saame anda en-
dast kõik, et jalgpalliplatsilt keegi 
seda haigust ei saaks. Siin on hästi 
suur roll mängijatel endal – nad pea-
vad järgima hügieenireegleid ja hoid-
ma treeningul distantsi. Pärast tuleb 
trenni piisavalt magada ja teha vaja-
dusel lisauinak treeningult koju jõu-
des. Nad peavad korralikult sööma ja 
vedelikku tarbima. Meie kokk val-
mistab neile lõuna. Kõik need abi-
nõud on selleks, et meie mängijad 
võimalikult tervena hoida.“

FC Flora noormängijad täitsid 
eriolukorra ajal oma treenerite 
saadetud kavasid, toimusid ühist-
reeningud ja kohtumised Zoomi 
veebikeskkonnas ning jõutreenin-
gud Youtube’i kanali kaudu. Mai al-
guses alustati kahenädalasi kontak-
tivabasid treeninguid, mis tõid noor-
te näole naeratuse ja silmadesse sära. 
Noormängijad tulid tavarütmis tree-
ningutele 18. maist. Ka neile on see 

vaimselt ja füüsiliselt keeruline aeg 
olnud, sest juba suvel toimuvad mit-
med turniirid ja kohanemine oleneb 
sellest, kui palju oli neil võimalik eri-
olukorras end füüsiliselt arendada. 
Siin on kaaslaste ja lapsevanemate 
toetusel olnud suur roll.

Pelle Pohlak, FC Flora president: 
„Pärast eriolukorda on klubi uuesti 
oma raja peal tagasi. Just seda võib 
öelda käib treenerite, noortetreeneri-
te, mängijate ja noormängijate kohta, 
kes ei saanud pikka aega teha tööd ta-
vapärases rutiinis. Kontoripoolel jät-
kus töö tavapärases mahus ka eriolu-
korras. Kogesime tuntud tõde, et sel-
leks, et töö tehtud saaks, ei pea ühek-
sast viieni kontoris viibima. Küll aga 
ei anna kodus töötamine suhtlemis-
võimalust, mis on võimalik üheskoos 
kontoris viibides.“

Ka mängude läbiviimisel on ran-
ged reeglid ja neid järgitakse väga hoo-
likalt just selleks, et vältida võimalik-
ku viiruse levikut. Mängudel võib Ees-
ti Vabariigi otsuse kohaselt koos osale-
jate ning korraldajatega 
olla kuni 100 ini-

mest, mis on 
Premium Liiga 

mängude puhul tele-
mängu korral minimaalne arv ka 

tavaolukorras. Staadioniruumid vabas-
tatakse hiljemalt 3 tundi enne mängu 
avavilet ning mängukorraldusega seo-
tud ruumid läbivad põhjaliku märgko-
ristuse. Kõigil staadionile sisenejatel 
mõõdetakse kehatemperatuuri, nad 
desinfitseerivad käed ning vajadusel 
vahendid, mis staadionile tuuakse. 
Kõik peale mängijate, treenerite ja 
kohtunike peavad kogu mängu ajal 
kandma kaitsemaski ja kindaid. Kõrva-
lised isikud pole staadionile lubatud ja 
osalejate nimekirjad kinnitatakse öö-
päev enne mängu toimumist. Kahjuks 
pole seetõttu lubatud pealtvaatajaid ka 
meie Naiste Meistriliiga ja Esiliiga ko-
dumängudele, kuid lapsevanematel on 
võimalus elada kaasa noorte omavahe-
listele mõõduvõttudele.

„Uute reeglitega kodumängude 
korraldamise puhul on meie jaoks 
kõige suurem muudatus olnud see, et 
me ei saa publikut staadionile lasta. 
Lubade alusel võib staadionil viibida 
maksimaalselt 100 inimest. Mängu 

korraldamine ei erine laias laastus 
sellest, mis meil igal kodumängul ta-
vaks on. Lihtsalt publik on jäänud va-
lemist välja.“ võtab Pelle Pohlak tee-
ma kokku.

Publikunumber jalgpallikohtu-
mistel on väga jõudsalt kasvanud 
ning publikuta mängud on väljakut-
se korraldajatele ja need on ka män-
gijatele emotsionaalselt keerulised. 
Eriolukord on näidanud, kui olulisel 

kohal on meie ühiskonnas kultuur ja 
sport. Seetõttu on ka toetajatel keeru-

line mänge vaid videosilla vahendusel 
jälgida. Paljud plaanid, mis klubil 
pealtvaatajate jaoks lisaväärtuse suu-
rendamiseks olid, on jäänud tahaplaa-
nile ning tuleb leida uusi lahendusi.

Kui 1. juulist lubatakse võistlustele 
1000 osalejat koos pealtvaatajatega, 
siis koos korraldajate ning osalevate 
võistkondadega on eeldatav publiku-
number 850. Meie selle hooaja esime-
sel kohtumisel 6.03 oli pealtvaatajate 
number 793. Selle põhjal võime eelda-
da, et kõik meie kodumängud alates 
juulist kuni uute piirangute lõdvenda-
miseni on välja müüdud. Publiku huvi 
jalgpalli vastu on aina kasvanud. Selle-
le on kaasa aidanud Eesti Jalgpalli Lii-
du ja UEFA ühisprojekt, mille raames 
alustasid jaanuaris 2019 kõikide Pre-
mium Liiga klubide juures tegevust 
kogukonnajuhid. FC Flora keskmine 
publikunumber Premium Liiga kodu-
mängudel oli eelmisel hooajal 711 ini-
mest, aasta varem oli see 559. Ootame 
20% kasvu ka käesoleval aastal ja het-
kel saame vaid loota, et see on eriolu-
korrale vaatamata võimalik.

Katrin Lagerest, FC Flora kogu-
konnajuht: „Meil on siiras rõõm selle 
üle, et meie toetajaskond aina suure-
neb. Ühtsustunnet tribüünidel on 
raske sõnadega kirjeldada ja soovitan 
kõigil seda staadionile ise kogema 
tulla. Lisaks aitab kodupubliku toetus 
meie võistkonnad võidule! Aitäh kõi-
gile toetuse eest ja ootame teid juba 
juulis staadionile!“

Eritingimustel jalgpall

Kristiina Lind, FC Flora esindusmeeskonna 
füsioterapeut. Treeningvahendeid tuleb 

desifintseerida.

Konstantin Vassiljev ja Enar Jääger FC Flora esindusmeeskonna treeningul.

PL kohtumine FC Flora-Nõmme Kalju 
FC 28.08.2019

Fotod: Janek Eslon
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Pärast eriolukorra lõppu taas uksed avanud Eesti Kunstimuuseumi muuseumides ootavad kü-
lastajaid kolm uut näitust ning juba talvel avatud Vello Vinna graafikanäitus ja kaasaegse 
kunsti näitus Kumus. Süveneda saab eesti kunsti klassikute loomingusse Kumus, keskaja 
meistriteostesse Niguliste muuseumis ja väliskunsti püsiekspositsiooni Kadrioru kunstimuu-
seumis. Põnevat avastamist ja elamusi jätkub viies filiaalis kõigiks suvekuudeks.

Mikkeli muuseum kutsub külastama ekstsentrilise erakollektsionääri Mart Lepa erakogu ja maa-
ilma tutvustavat näitust. Uus näitus „Isiklik sajand. Mart Lepa kunstikogu“ toob teiste seas publi-
ku ette Jüri Arraku, Peeter Mudisti ja Endel Kõksi teosed. Näitus jääb avatuks 27. septembrini.

https://mikkelimuuseum.ekm.ee/syndmus/isiklik-sajand-mart-lepa-kunstikogu/

Adamson-Ericu muuseumis on avatud Olev Subbi loomingu näitus, mille fookuses on kunstniku 
varasem värviküllane loomeperiood. Keeruka elukäiguga ja rasketes Teise maailmasõja oludes ela-
nud Subbi kujutas oma maalidel põnevaid linnavaateid, akte ning maapiirkondade helgust ja idül-
lilist olustikku. Näitus „Olev Subbi. Värvidega ideaalmaailma otsingul “ on avatud 25. oktoobrini. 

https://adamson-eric.ekm.ee/syndmus/olev-subbi-varvidega-ideaalmaailma-otsingul/

22. mail Kumu kunstimuuseumis avatud näitus „Tehnodeelia ja tegelikkus“ keskendub Ando Kesk-
küla tehnoloogiat ja tajusid käsitlevale loomingule ning aktuaalsetele teemadele. Kunstiteadlase 
Anders Härmi kureeritud näitus Kumu suures saalis on avatud 13. septembrini.

https://kumu.ekm.ee/syndmus/ando-keskkula-tehnodeelia-ja-tegelikkus/

Niguliste muuseumis ootab lisaks püsiekspositsioonile külastajaid ka näitus „Neitsi Maarja. Nai-
ne, ema, kuninganna“, mis uurib kristliku maailma kõige kuulsama naise eri rolle ja neitsi Maarja-
ga seotud pühakukultust. 

https://nigulistemuuseum.ekm.ee/syndmus/neitsi-maarja-naine-ema-kuninganna/ 

Kadrioru kunstimuuseumis ootab külastajaid taas avatud lossiaed ja barokkloss ühes väliskunsti 
püsiekspositsiooniga, mis hõlmab skulptuuri- ja maalipärleid varasematest sajanditest.

https://kadriorumuuseum.ekm.ee/syndmus/pusiekspositsioon-2/

Sel suvel on muuseumid parimad kultuuri nautimise paigad, kuna kultuurielamuse saab kon-
taktivabalt. Lisaks uutele vahetuvatele näitustele on alati hea süveneda ka Eesti kunsti varamusse 
ja väärtuslikesse püsiekspositsioonidesse.

Selle suve kultuurielamus Eesti Kunstimuuseumi filiaalidest

Vaade Kadrioru 
kunstimuuseumi 
püsiekspositsioonile. 

Eesti Kunstimuuseum

Eesti KunstimuuseumErakogu

Lichtensteini lossi meister. 
Kristuse esitlemine templis. 
Maalitahvel altariretaablist. U 1445. Peeter Ulas. Kunstikoguja Mart Lepp. 

Asukoht teadmataEesti Kunstimuuseum

Olev Subbi. Tüdruk uksel. 1971. 
Ando Keskküla. Vaade linnale 
(Natüürmort linna vaatega). Detail. 1976. 

Tallinn alustab linnasüsteemi struktuuri 
korrastamisega sihtasutustest
Tallinna linn alustab linnasüsteemi 
struktuuri kolmeetapilise kaasajas-
tamisega. Esimeses etapis toimu-
vad muutused linna osalusega siht-
asutuste ja ettevõtete struktuuris. 
Sihtasutuste poolt pakutavad tee-
nused säilivad teiste struktuuriük-
suste vastutusalas. Esimese etapi 
muudatustega kaasneb linnasüs-
teemile kokkuhoid suurusjärgus 
700 000 eurot aastas, seda peami-
selt juhtimiskuludelt.

„Juba ametisse astudes seadsin 
eesmärgiks Tallinna juhtimissüstee-
mi uuendamise. Meie eesmärk on 
kvaliteetsete ja muutustega kohan-
duvate teenuste pakkumine tallinlas-
tele.“ Muudatuste plaan tugineb mit-
mel analüüsil ja uuringul. „Muudatu-
sed toimuvad kolmes etapis, täna 

alustame esimesega. Samas jätkame 
esimese etapi täiendava analüüsiga 
ning tulemustest teavitame täienda-
valt,“ sõnas linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinn sulgeb sihtasutuse Tallinna 
Televisioon (TTV), mis lahkus teleka-
nalina vabalevist juba pool aastat taga-
si. „Erinevate toimetuste liitmisest 
tekkiv sünergia annab võimaluse 
arendada ristmeediat ja olla linlase 
jaoks operatiivne info saamise kanal 
erinevates kaasaegsetes kommunikat-
sioonivahendites,“ märkis linnapea. 
TTV-l on üks juhatuse liige ja viis nõu-
kogu liiget, sulgemise tulemusel kaob 
linna kuludest nõukogu liikmete tasu 
maksmine. Üksuses on praegu 18 töö-
tajat. „Me ei loobu inimestest, kes töö-
tavad Tallinna Televisioonis, kes tööta-
vad selle nimel, et linlasi kvaliteetselt 
teavitada. Koostöö erasektoriga on näi-

danud seda, et oleme saavutanud vaa-
tajate numbri kasvu vähemate kulude-
ga,“ sõnas linnapea. „Meil pole vaja-
dust eraldi sihtasutust ülal pidada, 
seega ühineb Tallinna Televisiooni 
meeskond linnakantseleiga.“

Tallinn likvideerib ka oma ühe 
töötajaga esinduse Euroopa Liidu juu-
res põhjusel, et esinduse pidamine ei 
ole otstarbekas. Eesti Linnade ja Val-
dade liidul on Brüsselis oma esindus 
ning pealinna huve saab kaitsta an-
tud organisatsiooni kaudu. „Meil on 
hea koostöö erinevate linnade, fondi-
de ja Euroopa Liidu organisatsiooni-
dega. Seega on meie esindus piisav ka 
ilma eraldi Tallinna füüsilise esindu-
seta Brüsselis,“ märkis Kõlvart. Esin-
duse senised ülesanded antakse välis-
suhete ja protokolli osakonnale. 

Samuti likvideeritakse linnavalit-

suse otsusel  Tallinna Arengu- ja Koo-
lituskeskus (TAKK). Üksus on senini 
tegelenud erinevate välisprojektide-
ga, seehulgas osalenud Tallinna linna 
kuvandi kinnistamisel piiriüleselt. 
TAKKi tegevus tuuakse linnakantse-
leisse välissuhete ja protokolli osa-
konna ning linna välisprojektide ük-
suse alla. Tallinn panustab välispro-
jektidesse ka edaspidi, samuti jätkub 
linna kui innovatsioonikeskuse pro-
pageerimine rahvusvahelisel areenil. 
Asutuses töötab praegu üks inimene, 
nõukogu liikmeid on kolm.

Termaki Autopargi AS ühendatak-
se Tallinna Linnatranspordi ASiga. 
Aktsiaselts on Tallinna linna poolt loo-
dud äriühing Tallinna linnas puuetega 
inimeste liiniveoteenuse korraldami-
seks. „See on unikaalne teenus, aga 
meil on olemas suur transpordiettevõ-

te, kus on loodud vajalik kompetents ja 
materiaalne baas. Siingi on eesmärgiks 
teenuse kvaliteedi tõstmine ja sõidu-
kite väljavahetamine ning moderni-
seerimine tulevikus,“ selgitas Kõlvart. 
Termakis on kokku 58 töötajat, nõuko-
gu liikmeid on viis. Tallinna Lin-
natranspordi Aktsiaseltsis on ligi 2000 
töötajat. „Muudatused on plaanis ellu 
viia selle aasta jooksul. Kõik muudatu-
sed vajavad ka linnavolikogu otsust,“ 
sõnas linnapea. Vastavad dokumendid 
suunatakse volikokku juunikuus, me-
netlus algab tõenäoliselt pärast korra-
list puhkust. „Teise etapiga kaasnevad 
muutused linnakantseleis, neist infor-
meerime enne jaanipäeva.“ 

Tallinna linn on Eesti suurim 
tööandja, linna süsteemis töötab ligi 
20 000 inimest. 
TALLINNA LINNAKANTSELEI
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KUULUTUSED
Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, doku-
mente ja vanu postkaarte.  
Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.  
Tel. 504 5215, 514 5215.

Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja 
vaase. Tel. 5859 9737

Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekatte-
tööd. Üldehitustööd.  
Tel. 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee

Ostan garaažiboksi. Notari kulud minu kanda. 
Tel. 5451 1053

Kivikorstnate ehitamine. Tel. 518 8889

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel.  5352 9476, mehitus@gmail.com

Ostan Kristiines või Tallinnas garaažiboksi. Võib 
vajada korrastamist. Kõik pakkumised on 
teretulnud! Tel 5621 4956

Kivikorstnate ehitamine ja remont.  
Tel. 5461 6929

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Toimivaid, 
avariilisid, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt 
kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või 5618 8671

Majade ehitus, korterite remont ja pööningute 
väljaehitamine.  
Tel. 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee. 

Pere ostab maja / majaosa. Tel. 5333 8876; 
jakera@gmail.com 

Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja 
vanade remont. 12- aastane töökogemus ja 
kutsetunnistus. Tel. 5690 3327

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimi-
ne. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.  
www.fassaadimeister.ee. Tel. 5196 9314

Pellet al. 190.-/alus, kase RUF brikett al.125.- 
alus, küttepuud al. 45.-/ruum. Head hinnad!  
Tel. 600 0136, 520 0093. Puu24.ee

Metalli-ja keevitustööd. Aiapostid, väravad. 
Autode keretööd. Karpide vahetus. Uued ja 
kasutatud autorehvid koos paigaldusega. Luha 34, 
tel. 5883 0701, info@autotaht.ee, autotaht.ee 

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus 
koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. 
Helista ja küsi lisa – 5399 3595

Kandiline puitbrikett 130€/1000kg, ümmargune 
puitbrikett auguga 150€/1000kg, premium 
pellet 6mm ja 8mm 190€/960kg. Transpordivõi-
malus. Tel. 504 0304

Sõidukite kokkuost. Maksame kuni 75% 
turuhinnast. Küsi pakkumist!  
autod30@gmail.com  või 5661 5766

Raamatupidamisteenuse osutamine Eesti 
ettevõtetele, paberivaba teenus. Decus OÜ 
decusrmp@hot.ee. Tel. 5348 1559

Tallinna Haraka Lasteaeda Tondil vajab augustist 
2020 majahoidjat. Täpsem info tel. 655 7062; 
502 4877 või e-mail haraka@haraka.edu.ee

Allika Baptistikoguduse jumalateenistused 
pühapäeviti kl 11.00, Koskla 18. www.allika.ee   

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

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Müüa lõhutud 
küttepuud ko-
haletoomisega. 
Värske sang-
lepp, lepp ja 

kask soodsalt. 
Küsi hinda?

1. juuni EDVIN PÄRNA, ELMUT PARKSEPP, 
RAISSA KOŽEMJAKINA, VAIKE-MILVI TAMM, 
ANTONINA MASLOVA, ANNA DOVGAN, ÜLO 
JAANIMÄGI, VENIAMIN ILVES, ARVO ULLA, IMBI 
MERI

2. juuni MAIMU SAKJAS, HILLE PARMAN, 
LEIGAR LEPP 

3. juuni EVGENY DANILOV, ILMAR MOSS, 
KERSTI KÕIVUMÄGI, MOONIKA KIPPASTO, 
FAINA TŠUVAJEVA

4. juuni EINO EHRBERG, NIINA PUŠKINA, 
VAIKE-MARIT EHASALU, HEINO TUUM, SERGEI 
LOGUNOV

5. juuni MARIA TSIMBRAT, HELE 
VILBASTE, RENATE KIVISAAR, NIINA 
DEMIDKINA, VELLO JERLAND, ANTONINA 
NAGITŠEVA, LINDA RIITMURU, ASTA KAFKA, 
ELFRIEDE NURK, HILJA JUURIK, MAIT LUHASOO, 
MARI-ANN AIMLA

6. juuni LAINE SOOBA, MARIA LUNIK, 
HELMI ASU, INNA ZHUK, AIME PÕLME, VELLO 
PÕDER, OLEV ROOSMA

7. . juuni HELMUT RUUS, VIIVI 
KÕRVEMAA, LUULE HERMAT, JULIA TOLPEIKINA, 
EHA KURIST, TAMARA RADIONOVA, MiILVI 
SOONIKE, TIIT NIELER, TIIU PUKK

8. juuni ÕIE PÄRNA, HELMI KUNINGAS, 
GALINA TIMOKHINA, ANATOLI OSTROVSKI, 
ELJO TOBBI, LAINE REINEK

9. juuni MARIA MOLTŠANOVA, ARNE 
SELIN, PEET TOOME

10. . juuni LEO SAAR, DMITRI 
KRJAKVIN, VALENTINA PJATKINA, VICTOR 
AZARKIN, NINA VISHNEVSKAYA, EVDOKIA 
MAKARENKO, GALINA ŠTŠERBAKOVA

11. juuni LAINE GRUNO, SILVIA RAUD, 
ELIZAVETA GRITSENKO, NINA SHTATLAND, 
EDGAR EHRBERG, MART REIMER, NIINA 
PODVALKOVA, ZARYA FISHCHENKO

12. juuni LEIDA KUTMANN, MEETA 
VAHER, ÕILME KALAMÄGI, TIIU TALKOP

13. juuni VELLO REEDIK, IRINA 
PETRENKO, ENN SAAREMÄE

14. juuni EVI PARMAS, AINO KEES, MILVI 
SIHIVEER, ANTONINA PEKHOVA, HELIN 
MÄESEPP, JAAN SIINER, VLADIMIR KOLESNIK, 
PAVLA NOVIKOVA, ANNE-AINO SARV

15. juuni AILI SAUKAS, RUTT TALI, MAIE 
KUUSKMÄE, SILVI MOSS

16. juuni ELVI LINNAS, TÄHTI 
ALLEKAND, TAISSIA BIRJUKOVA, LARISSA 
GOLIK

17. juuni HELVE KALJUMÄE, NIINA 
ILJENKOVA, AINO PRIIMATS, LIILIA MÄLK, MILVI 
LEMLOCH

18. juuni HILLAR SILD, MALLE LOO, 
AINO PLANK

19. juuni THEKLA KUSTAVUS, HILLAR 
OLLJUM, NIINA KOŽOKINA, ELVIRA VÄLI, 
AITALUTS, IVI PEEKMANN, EHA URBANIK, 
BORIS RODIN

20. juuni BENIITA VEERME, ENRICO-
EGON MITT, EVA KOSK, EVI PAJUST

21. juuni MILVI SAAREMETS, VIKTOR 
KADASTIK, VASSILI FEDJAJEV, ANTONIDA 
BARANINA, LUDMILLA AAVEL

22. juuni ASTA ROHTLA, NIKOLAI 
SEVRJUKOV, ELVI TATTER, ALEKSANDR VEDOM

23. juuni RAIMU ARUMÄE, VIRVE PIRN, 
ALEKSANDER DOMBROVSKI, ZINAIDA 
JERMAKOVA, ELLE REIMERS, LEMBIT PÕLME

24. juuni LIIDIA LISITSINA, ARVI REINAP, 
AARNE KREEK

25. juuni OLGA JAKOVLEVA, DINA 
BOYKO, SALME MÄGI, SILVI UUSPÕLD, MARIA 
SIDLJAREVITŠ, ELVI REINSALU, VALENTINA 
OTSASON, TIIT KAASIK, LINDA TRAUBLUM

26. juuni ÕIE UNT, HELGI KARRO, 
HELDUR TAMM, VALVE TEESALU

27. juuni ALBINA ŠMIGOL, MARIA 
CHEBOTAR, ELSA PAAS, ENN ISAND, LEMBI 
HUMALAINEN

28. juuni LEIDA SALMU, KLAUDIA 
RINNAK, ANNA-ELISABET ŠTŠUKINA, ÜLO 
SOOBA, ÕIE KIKAS, AADU LUHARI, MARINA 
TOMASOVA, VILJA TIIMAN, MARIA GUSAK, ALLA 
SAFRONOVA, HELLE KOPPEL, HELGI KIVI, JAAK 
OLL, HELGI KRUUS

29. juuni GENNADY NEDOCHUKOV, 
NIINA OBRAM, AINO TIRP, ARVO TALI

30. juuni GALINA NETŠAJEVA, HELDUR 
MAASIK, TÕNU ILUSTRUM, LAINE KLOPP, VELLO 
KEIL, VALENTINA VAINIK

 *Kui te ei soovi oma sünnipäeva avaldamist 
Kristiine Lehes, siis palume sellest kirjalikult 
teatada aadressil Kristiine Leht, Metalli 5, Tallinn 
10615 või e-kirjaga kristiineleht@tallinnlv.ee

Palju õnne 
sünnipäevaks! 80+

UURI... palju me Sinu auto eest maksame 

www.autohoov.ee 5819 0200

Aastast 2002
Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.eewww.kü� eladu.ee

HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!

info@ky� eladu.ee

190€
/ALUS

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike�  • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike�  • grillsüsi

Tel. 509 9598
pakhalupuu@gmail.com

www.pakhalupuu.ee

HALVA 
UNE NÄGU
Unehäired võivad rikkuda  
lapse elu. Kingi head und  
ja toeta Eesti esimese
laste unekeskuse loomist.

Sõlmi püsiannetus:
toetusfond.ee


