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Head Eesti Vabariigi 102. aastapäeva!

KUTSUME KÕIKI HUVILISI
Kristiine Linnaosa Valitsuse 

avatud uste päevale

22.mai kell 14.00-17.00
Metalli tänav 5

6. märtsil avasid Tallinna linnapea  
hr Mihhail Kõlvart ja Kristiine linnaosa 
vanem Jaanus Riibe uue Kristiine hal-
dushoone aadressil Metalli tänav 5. Lin-
naelanike vastuvõtt ja täismahuline töö 
uues majas algas 9. märtsil.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Rii-
be sõnul tagavad uued ruumid elanikele 
paremad ja nõuetekohased vastuvõtutin-
gimused "Linnaosavalitsuse osakondade 

vastuvõtuajad, töötajate e-posti aadressid 
ja telefoninumbrid jäävad samaks. Uus 
hoone on külastajatele mugavam, näiteks 
asuvad nüüd kõige külastatavamad osa-
konnad ja ametnikud uue maja alumistel 
korrustel. Asukohta viivad väga head ühis-
transpordi ühendused erinevatest linna 
piirkondadest. Kolime kohta, kus järgne-
vatel aastatel toimub kiire areng," ütles 
Riibe. Kristiine Linnaosa Valitsus uus hal-
dushoone asub aadressil Metalli tänav 5. 

See on asub Hipodroomi ristmiku lähedal, 
Töötukassa kontori (Metalli tn 3) kõrval. 
Uude linnaosa majja on mugav sõita nii 
ühistranspordi kui ka oma autoga. Vahetu-
ses läheduses Endla tänaval asuvad kaks 
Hipodroomi bussipeatust. Siin peatuvad 
bussid №№ 16, 21, 21B, 42 ja 47. Autot parki-
da saab tasuta Metalli 5 maja ette.

Kristiine Linnaosa Valitsuse tööruu-
mid asuvad uue büroohoone I, II, III ja V 
korrustel. KRISTIINE LEHT

Kuidas saan hoida ennast 
ja teisi  viiruste hooajal?

Tervisemure korral saab nõu perearstilt 
või perearsti nõuandeliinilt 1220, 
välismaalt helistades +372 634 6630

Vajadusel suunatakse kõne
hädaabinumbrile 112

koroonaviirus.ee

Haigestumise kahtluse korral helista oma 
perearstile. Tema annab nõu, kuidas edasi 
toimida. Erakorralise meditsiini osakonda 
ei ole mõtet järjekorda ootama minna – 
sealt ei saa viirushaiguste diagnoosi.

Pese käsi regulaarselt ja hoolikalt 
sooja vee ning seebiga. See on 
parim lahendus. Kui neid pole võtta, 
aitab ka desinfitseerimisvahend.

Köhi ja aevasta varrukasse. Käe 
suu ette panemisest ei ole kasu, 
sest peopessa sattunud pisikud 
kanduvad sealt kergesti edasi.

Ära puuduta nägu, silmi või suud 
pesemata kätega. Nii väldid viiruse 
kandumist kätelt limaskestadele.

Kasutatud taskurätt on tõeline 
pisikupesa. Eelista pabertaskurätte 
ja viska need peale kasutamist 
kohe prügikasti.

Kui oled tõbine või suisa haige, jää koju. 
Viiruste edasikandmine tööl, koolis, poes, 
bussis või rahvaüritustel toob kaasa 
järgmised nakatumisjuhtumid.

Kristiine Linnaosa Valitsus kolis uude majja

5. veebruaril toimunud pidulikul tunnus-
tuskonkursi „Suured teod 2019“ auhin-
nagalal kuulutati välja parimad teod ja 
tegijad Tallinna noorsootöös. Silma-
paistvaid noorsootöötajaid, organisat-
sioone ja projekte tunnustatakse juba 
viieteistkümnendat aastat. Auhindu ja-
gati viies kategoorias – Tallinna noorte 
suured teod, suured teod Tallinna noor-
tele, aasta noorsootöötaja, aasta noor 
vabatahtlik ning aasta noorteühing. 

Kokku laekus konkursile 72 nominat-
siooni, mida on rohkem kui varasematel 
aastatel. Tallinna abilinnapea Vadim 
Belobrovtsevi sõnul näitab kandidaatide 
arv, et inimesed märkavad üha rohkem 
noorsootööd ja noorte algatusi. „Meie ees-
märk on tunnustada Tallinna noorsoo-
töösse panustanud ja seda valdkonda 
edendanud inimesi, organisatsioone ja te-
gusid ning vabatahtlikuna tegutsenud 
noori. 2019. aasta nominentide seas on eri-
neva taustaga inimesed ja mitmesuguse 
suurusega projektid, mis näitab, kui mit-
mekesine on Tallinna noorsootöö. Võitjaid 
saame kirjeldada sõnadega innovaatili-
sus, koostöö ja kogukonda panustamine,“ 
lisas abilinnapea. 

Kategooria „Suured teod Tallinna 
noortele 2019“ auhinna pälvis Kristiine, 
Põhja-Tallinna ja Kesklinna noortekes-
kuste korraldatud GiT GuD E-spordi võist-
lused. Projekti käigus viidi läbi töötoad ja 
võitlused, et panna noori avastama arvu-
timängude sotsiaalseid ja arendavaid os-
kusi. Žürii märkis ära veel MTÜ Keerdtre-
pi ja Pääsküla noortekeskuse projekti 
„Rattad alla“, noortesaate NOVA ja Tallin-
na tehnikagümnaasiumi meeltenädala. 

„Tallinna noorte suured teod 2019“ 

kategooria võitjaks osutus Tallinna 32. 
keskkooli EV101 tantsupidu „Liikudes 
uude sajandisse“. Vabariigi aastapäeva 
kooliaktuse puhul korraldati 150 inimese 
koostöös liikumiskontsert eesmärgiga 
luua liikumiskava, milles said osaleda 
kõik vanuseastmed, vilistlased ja õpetajad 
üheskoos. Ära märgiti selles kategoorias 
Jakob Westholmi gümnaasiumi 6.a klassi 
õpilaste algatus annetuste kogumiseks 
mängude ja mänguasjade ostmiseks Tal-
linna lastehaigla operatsioonijärgsesse 
ärkamistuppa ning Tallinna Pae gümnaa-
siumi programm „Elavad pildid“. 

Kategooria „Tallinna noor vabatahtlik 
2019“ tunnustuse pälvis Jako Kriitberg, kes 
on aktiivne abipolitseinik Lääne-Harju po-
litseijaoskonnas. Ära märgiti Mari-Liis Asu, 
kes lööb kaasa nii Laagna raamatukogu kui 
Lasnamäe lastekeskuse tegevuses.

2019. aasta noorteühinguks kuuluta-
ti MTÜ Noorteklubi Active, kuhu kuulub 
üle 300 noore ja mis panustab peamiselt 
Lasnamäe piirkonda, kus korraldatakse 
mitmesuguseid tegevusi noorte sotsiaal-
sete oskuste arendamiseks. Äramärkimist 

leidis Lasnamäe noortenõukogu, mille 
peamiseks eesmärgiks on Lasnamäel ela-
vate ja õppivate noorte kaasamine linna-
osa arengu planeerimisse ning nende hu-
vide ja ideede edastamine linnaosale, sa-
muti ürituste korraldamine noortele.

„Tallinna aasta noorsootöötaja 2019“ 
tiitli pälvis Pääsküla noortekeskuse noor-
sootöötaja Kristiina Jürman, kelle eestve-
damisel algatati pilootprojekt, milles kom-
bineeriti formaalõpe mitteformaalsega 
ning loodi koolinoortele võimalus valida 
huvitunnina ekstreemsporditunnid. Esile 
toodi ka Maris Uusküla Valdeku noortekes-
kusest ning Lasnamäe huvikooli ja MTÜ 
Noorteklubi Active noorsootöötaja Jelena 
Gusseva.

Eraldi tänu pälvisid Haabersti vaba aja 
keskuse juhataja Kaidi Liive, Valdeku 
noortekeskuse noorsootöötaja Irina Kevel 
ja Erko Sõrmus Kristiine noortekeskusest, 
kes on Tallinna noortekeskuste tegevusse 
panustanud juba 15 aastat.

Tunnustuskonkursi „Suured teod“ 
peakorraldajaks on Tallinna Spordi- ja 
Noorsooamet. KRISTIINE LEHT

Tallinn kuulutas välja parimad teod 
ja tegijad noorsootöös
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KRISTIINE LINNAOSA VALITSUSE KONTAKTID JA STRUKTUUR
Aadress: Metalli tn 5, 10615 Tallinn. Telefon: 645 7100
E-post: kristiine@tallinnlv.ee. Registrikood: 75014238

Linnaosa vanem: Jaanus Riibe. Veebileht: www.tallinn.ee/kristiine

TÖÖAJAD: E 8.15 – 18.00 ◆ T 8.15 – 17.00 ◆ K 8.15 – 17.00  
N 8.15 – 17.00 ◆ R 8.15 – 16.00

Rahvastikuregistri sektor. Telefon: 645 7100

Linnamajanduse osakond. Vastuvõtuajad: E 15.00 - 18.00, N 9.00 - 12.00

Sotsiaalhoolekande osakond.
NB! Eelregistreerimine tel 645 7140 või kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee

Vaba aja sektor. Vastuvõtuajad: E 15.00 - 18.00, N 9.00 - 12.00
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Austatud Kristiine elanik
Kristiine Linnaosa Valitsus tähistas veebruaris 
suurejooneliselt Eesti Vabariigi 102. aastapäeva, 
pidulikult ehiti Nõmme tee ja Tulika tänav, mis 
tegi meie kõigi meeleolu pidulikumaks, toimu-
sid kontsert ja sellele järgnenud vastlatrall 
Löwenruh’ pargis, kus tantsiti akordionimuusi-
ka saatel rahvatantsu. Üritused tõid kokku palju 
linnaosa inimesi ja selle üle on meil väga hea 
meel! Meil on, mille üle Eestis uhkust tunda, ja 
on palju edulugusid, millest rääkida ja õppida! 
Kristiine peab olema selline linnaosa, kus ini-
mesed on rõõmsad, õnnelikud ja rahulolevad. 
Linnaosa tulevik sõltub meist kõigist, seetõttu 
hoiame kõik üheskoos oma linnaosa. 

Linnaosavalitsus kolis uude asukohta
Ühe suure sammu tuleviku suunas tegime  
9. märtsil, kui kolisime uude asukohta ja alusta-
sime tööd aadressil Metalli tänav 5. Uued ruumid 
tagavad elanikele paremad ja nõuetekohased 
vastuvõtutingimused. Linnaosavalitsuse osa-
kondade vastuvõtuajad, töötajate e-posti aadres-
sid ja telefoninumbrid jäävad samaks. Uus hoo-
ne on külastajatele mugavam, näiteks asuvad 
nüüd kõige külastatavamad osakonnad ja amet-
nikud uue maja alumistel korrustel. Asukohta 
on väga hea ühistranspordiühendus linna eri 
piirkondadest. Kolime kohta, kus järgnevatel 
aastatel toimub kiire areng! 

Kutsun teid kõiki uude hoonesse külla – juba 
reedel, 20. märtsil kell 13.00 – 18.00 toimub aad-
ressil Metalli tänav 5 linnaosavalitsuse avatud 
uste päev, kus igaüks saab uute ruumidega tut-
vuda, küsida küsimusi ja üheskoos linnaosa 
plaane arutada. Tulge kindlasti ja kutsuge sõb-
rad kaasa! 

Kristiine gümnaasium avas maailmas 
ainulaadse Öökullide Roboakadeemia 
Tallinna Kristiine gümnaasium avas 10. veeb-
ruaril robootikalabori Öökullide Roboakadee-
mia. Labor on varustatud 48 Lego Spike Prime ro-
botikomplektiga, mis teeb selle ainulaadseks 
terves maailmas. 

Gümnaasium on järjepidevalt laiendanud ja 
arendanud robootika õpikeskkonda ja võib öel-
da, et koolis tegutseb omamoodi tehnoloogia-
keskus. Robootikas on võidetud Eesti meistritii-
tel, edukalt on Eestit esindatud ka rahvusvahe-
listel võistlustel. Mul on hea meel, et avatud Öö-
kullide Roboakadeemia on järgmine suur samm 

tuleviku suunas, andes õpilastele juurde palju 
teadmisi ja oskusi.

Roboakadeemia missiooniks on lõimida ro-
bootikat kooli õppekavadesse ja esimeste koo-
liastmete ainetundidesse, toetades sellega noor-
te digioskuste arengut ning moodsa tehnika ra-
kendusoskusi. Oleme uhked ja soovime Kristii-
ne gümnaasiumile palju edu! 

Alanud on kevadised korrastus-  
ja remonditööd
Kuigi juba jaanuaris sai alguse suuremahuline 
Tedre tänava rekonstrueerimine, ei jäetud selle 
kõrval tähelepanuta ka väiksemaid töid. Mängu- 

ja spordiväljakute korrashoid on meie priori-
teet! Siinkohal märgin, et Tondimõisa pargi 
mänguväljakule paigaldati uus kiigeraam, sa-
muti sai endale turvaketid Löwenruh’ pargi lin-
nupesakiik ja korrastati ronimisseina katkised 
kivid. Kokkuvõttes on Kristiine pargid ja män-
guväljakud populaarsed!

Veebruaris võtsime ehitajalt vastu vastselt re-
konstrueeritud Sõpruse pst 5 B-korpruse. Sellega 
sai maja terviklik rekonstrueerimine lõpetatud, 
valmis moodne, energiasäästlik ja mitmeid või-
malusi pakkuv kaasaegne sotsiaalmaja. Loe täp-
semalt valminud hoone kohta leheküljel nr 3.

Kevadist ja kaunist märtsikuud!

JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

LINNAOSAVANEMA VEERG

Kristiine koolieelikute Talvetrall

6. veebruaril toimus teine üritus Kristiine kooli-
eelikutele mõeldud nelja üritusega sarjast. Spor-
dipäeval osalesid tavapäraselt linnaosa 11 laste-
aia lapsed, kokku umbes 350 last. Võistlused toi-
musid üheksal spordialal: jooks, booling, „oda“ 
vise, kaugushüpe, kõrgushüpe, trampliin, siku-
hüpe, lumesõda ja akrobaatika. Kõik osalejad 
said auhinnad! See oli laste jaoks suurepärane 
võimalus panna end proovile eri spordialadel ja 
mängida oma eakaaslastega mitmesuguseid põ-
nevaid mänge. Kristiine linnaosa valitsus kor-
raldas Talvetralli juba 23. korda. Vahva spordi-
päev viidi läbi Audentese spordikeskuse kerge-
jõustikuareenil.

Eesti Vabariigi aastapäev
Neljapäeval, 20. veebruaril kell 18.00 korraldas 
Kristiine linnaosa valitsus piduliku kontserdi 
Eesti Vabariigi 102. aastapäeva auks. Üritus toi-
mus tööstushariduskeskuse saalis, esinesid Lui-
sa Rõivas ja Alen Veziko.

Suur vastlapidu
Vaatamata lume puudumisele toimus 25. veeb-
ruaril Löwenruh’ Kristiine linnaosa Vastlatrall. 

Mänge, ajaviidet, rõõmu, lõbustusi ja maitsvaid 
vastlakukleid jätkus kõigile külalistele.

Sai nautida muusikat, tantse, lõbusaid meele-
lahutusi ja loomulikult ka ponisõitu. Laval esine-
sid akordionist Toivo Vaagen ja rahvatantsuan-
sambel Kiili Kirjud. Mitmesuguseid võistlusi kor-
raldasid Kristiine noortekeskuse töötajad. Aitäh 
kõigile külalistele ja osalejatele, see oli vahva!

Kristiines kõlas kaunis eesti keel
Neljapäeval, 27. veebruaril toimus Tallinna Puue-

tega Inimeste Koja saalis (Endla 59) XVII Tallin-
na linna koolieelikute etlemiskonkursi „Eesti 
keele kaunis kõla" Kristiine linnaosa eelvoor. 
Eelvoorus osalesid linnaosa 11 lasteaia lapsed. 
Meeldiv on tõdeda, et sellest sündmusest on saa-
nud aastatepikkune traditsioon, mida igal aastal 
huviga oodatakse. Etlemiskonkurss motiveerib 
lasteaiakasvatajaid arendama laste laste ilmekat 
luuletuste esitamist ja täpset diktsiooni ja kor-
rektsust ning annab esimese suure võimaluse 
eneseväljenduseks ja esimese suure esinemisko-

gemuse arvuka auditooriumi ees. Parimad kolm 
olid Joanna Eliisabet Aaslaid, luuletus „Lego-lu-
gu“ (Heiki Vilep), Lille lasteaed, juhendajad õpe-
tajad Lembi Berkman, Kadri Karin; Robert Kaar-
järv, luuletus „Kala otsib kodu“ (eestikeelne 
tekst Leelo Tungal), Mutionu lasteaed, juhenda-
ja Ülle Kaskla; Flora Robert, luuletus „Oskan ise“ 
(Erika Esop), Linnupesa lasteaed, juhendaja õpe-
taja Raili Odraks.

Finaal, kuhu pääsesid igast linnaosast kolm 
parimat, toimub 10. märtsil kell 18.00.

Mida huvitavat toimus veebruaris?
NATALJA  
GROMOVAJA
Kristiine linnaosa vanema ase-
täitja kultuuri, hariduse, spordi 
ja noorsootöö küsimustes

Talvetrall

Vastlapidu

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  17. aprill 2020

KRISTIINELEHT

Kaunis eesti keel

Eesti Vabariigi aastapäev
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Abilinnapead Eha Võrk ja Betina Beški-
na võtsid täna ehitajalt vastu rekonst-
rueeritud Sõpruse puiestee 5 B-korpu-
se, millega tähistati terviklikku 
rekonstrueerimise lõppemist ning 
moodsa, energiasäästliku ja mitmeid 
võimalusi pakkuva kaasaaegse sot-
siaalmaja valmimist.

„Täna saame uhkusega öelda, et Tal-
linna linn on taas rekonstrueerinud ühe 
väga halvas seisukorras olnud sotsiaalma-
ja. Rekonstrueerimise käigus soojustati 
maja katus ja seinad, vahetati ak-
nad, kütte- ja elektrisüsteemid, pai-
galdati katsele päikesepaneelide 
süsteem ja keldrisse hallvee kasu-
tamise süsteem,“ ütles abilinnapea 
Eha Võrk. „Maja A-korpusesse on 
elanikud juba sisse kolinud. Nüüd 
ootavad elanikke ka B-korpuse 
uued ning kõikidele vajadustele 
vastavad ühiselamutoad.“ 

Abilinnapea Betina Beškina 
sõnul on majas sotsiaalkorterid 
vähekindlustatud elanikele ja 
ühiselamu resotsialiseerimise 
programmis osalejatele. „Resotsialisee-
rimisteenuse näol pole tegu pelgalt ma-
jutuse võimaldamisega abivajajale ja 
tema perele. See hõlmab ka teenuse ka-
sutaja nõustamist ja toimetuleku toeta-
mist,“ rääkis Beškina. „Uus maja annab 
senisest paremad võimalused inimeste 
individuaalsete eripärade ja privaatsu-
sega arvestamiseks, samuti aitab neid 
paremini ette valmistada iseseisvaks 
toimetulekuks eluaseme üürimisel.“ 

Resotsialiseerimisteenus on mõel-
dud isikule, kes vajab igapäevaelu kor-
raldamiseks individuaalset nõustamist 

ja juhendamist ning kellel ei ole sot-
siaal-majandusliku olukorra tõttu või-
malik kasutada eluruumi.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Rii-
be ütles avamisel, et Kristiine tegevus-
keskus alustas 25 aastat tagasi tegevust 
pensionäride päevakeskusena, kuid 
nüüd on sellest välja kasvanud tänapäe-
vane ja kõrgelt hinnatud teenuseid pak-
kuv keskus. "Igas korteris on nüüd duši-
ruum, soe vesi ja korraliku tehnikaga 
kööginurk. Perede jaoks on olemas ka ka-
hetoalised korterid. Liikumisraskustega 
inimeste jaoks on majas lift, mis teeb li-
gipääsetavamaks ka kõrgemad korrused, 

ühiseks kasutamiseks selvepesula, kus 
igal elanikul on võimalik ise oma pesu 
pesta ja kuivatada," selgitas Riibe.

Maja B-korpuses on kokku 49 teenus-
kohta, neist 44 ühe- ja viis kahetoalist 
korterit (sh kaks invakorterit). B-korpu-
ses on 49 kööktuba, millest omakorda 
kaks korterit on ehitatud invanõuetele 
vastavalt. Kokku on sotsiaalmajas 101 
korterit. Majas tegutsevad ka Kristiine 
tegevuskeskus ning Tallinna sotsiaaltöö 
keskus.

Sõpruse pst 5 hoone on ehitatud 1963. 
aastal. Hoone oli väga halvas sanitaarses 
seisukorras, korterites puudusid pese-
misvõimalused ning tehnosüsteemid 
olid amortiseerunud. Rekonstrueerimise 
järel on kõigis korterites söögitegemise 
ja pesemise võimalused. Hoone hakkab 
vastama võimalikest kõrgeimale ehk „A” 
energiaklassile. Maja valmis kahes osas.

Sõpruse puiestee 5 sotsiaalmaja pro-
jekti teostasid Tallinna linn ja partnerid. 
Projekti kogumaksumus on 4,05 miljonit 
eurot. KRISTIINE LEHT

Terviklikult renoveeritud Sõpruse 
puiestee sotsiaalmaja on avatud

Alates 2019. aasta septembrist on 
Kristiine laste ja perede keskuses 
(Sõpruse pst 5, I korrus) käinud koos 
rühm lapsevanemaid, et arutleda ja 
saada nõu erinevatel teemadel, mis 
lapse kasvatamisel ette tulevad. Koo-
litajaks on tunnustatud pereterapeut 
Sirje Grossmann-Loot. Koos käiakse 
kord kuus, iga kuu kolmandal kolma-
päeval kell 17.30 – 19.00. Avatud grupi-
ga on võimalik jooksvalt liituda. Veeb-
ruarikuu teema on „Aktiivsus- ja 
tähelepanuhäire (ATH) lapsel ja head 
peresuhted“.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus 
Riibe sõnul on võetud selline suund, et 
pigem püütakse murekohtadega juba 
eos tegeleda ja mitte oodata, kuni neist 
on saanud suur probleem, seetõttu pa-
kutaksegi mitmesugustel teemadel re-
gulaarselt spetsialistide koolitusi ja üri-
tusi. „Nii on ka lastevanemate harimise-
ga. Meie koolid, lastekaitsjad ja ka noor-
soopolitseinikud kinnitavad, et paljud 
probleemid oleksid olemata, kui lapse-
vanemad oskaksid probleemsele lapsele 
tuge pakkuda. See oleks parim lahendus 
nii lapse kui ka pere jaoks. Kui muidu on 
niisugused nõustavad teenused kallid ja 
järjekorrad pikad, siis meil Kristiines on 

see lapsevanematele tasuta. Kutsume 
kõiki lapsevanemaid aktiivselt osalema. 
Igal kuul on ette antud eri teema, kuid 
arutatakse ka muid huvi pakkuvaid kü-
simusi. Meie laste heaolu nimel ootame 
aktiivset osavõttu," ütles Riibe. Kristiine 
linnaosa lapsevanemate tugigrupp käib 
koos Kristiine linnaosa valitsuse ja Siht-
asutuse Eesti Lastefond koostöös. Osale-
mine on tasuta ja kõigile vabatahtlik. 
Vestlusgruppi juhib pereterapeut ja ATH 
tugirühmade pikaajaline juht Sirje 
Grossmann-Loot (SA Eesti Lastefond). Li-
sainfo: 514 7440 ja lastefond@elf.ee. Li-
saks pakub SA Eesti Lastefond tasuta 
nõustamist lahutajatele. Nii grupinõus-
tamine kui ka individuaalne perenõus-
tamine toimuvad SA Eesti Lastefondi 
ruumides vanalinnas (Lai tn 31). Lisain-
fo: www.elf.ee/tugiruhmad/lahutajate-
nouandetund/ KRISTIINE LEHT

 

Tallinna linn, Tallink Grupp 
ja Infortar sõlmisid ühiste 
kavatsuste kokkuleppe 
Linnahalli arendamiseks 
Tallinna linn sõlmis täna ühiste kavatsuste kokkuleppe Lääne-
mere laevandushiiglase Tallink Grupi AS ja Eesti ühe suurima 
investeerimisfirma ja Tallinki suuraktsionäri Infortariga Linna-
halli arendamiseks rahvusvaheliseks konverentsi- ja kontserdi-
keskuseks koos seda toetava reisisadama, hotelli, ärikeskuse ja 
restoranide, kohvikute ja meelelahutusvõimalustega.

„Tallinn on leidnud strateegilised partnerid, kellega koostöös on 
võimalik Linnahalli arendus ellu viia. Kujundame Linnahallist rah-
vusvahelise konverentsi- ja kontserdikeskuse, mis elavdab turismi-
sektorit ja majandust laiemalt, loob töökohti ning tulevikus tooks 
linnale ka kasumit. Reisisadama loomine Linnahalli kõrvale toob 
keskusesse sellisel hulgal turiste, mis muudab investeeringu tasu-
vaks,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart. „Projekti realiseerimine nii-
sugusel kujul peaks tähendama nii Linnahalli piirkonna linnaruu-
milist terviklikku lahendust kui ka erinevate tegevussuundade sü-
nergiat.“

Arendusprojekti elluviimiseks rajavad Tallinna linn, AS Tallink 
Grupp ja AS Infortar ühisettevõtte, milles osalus jaguneb järgmiselt: 
Tallinna linn 34 protsenti, AS Tallink Grupp 33 ja AS Infortar 33 prot-
senti. Ühisettevõtte loomisel teevad osanikud sissemakse miljon 
eurot vastavalt iga osaniku osalusprotsendile. Lisaks sellele panus-
tab linn ühisettevõttesse Linnahalli ja Linnahalliga piirnevate lin-
nale kuuluvate kinnistutega, investeeringuks vajaliku kapitali kaa-
samise tagavad AS Tallink Grupp ja Infortar. Tallinna linnal täien-
davaid rahalisi kohustusi ei ole. Kogu projekti eeldatava maksumu-
se suurusjärk on ligikaudu 300 miljonit eurot.

„Tallinna linn ja Eesti riik on kaua oodanud toimivat visiooni, et 
teha korda muinsuskaitsealune Linnahalli kontserdisaal ning raja-
da Tallinna ja riigi edasiseks turismi arendamiseks oluline rahvus-
vaheline konverentsi- ja kontserdisaal. Eesti vajab kuni 5000-koha-
list saali, mis annaks võimaluse tuua Tallinna suuri konverentse 
ning kvaliteetset suurt saali eeldavaid kultuurisündmusi. Tallinn 
vajab edukaks konkureerimiseks Helsingi, Riia ning Stockholmiga 
uusi võimalusi turismi arendamiseks, järgmist sammu,“ ütles Tal-
link Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Meie visioon on koos linnaga rajada Tallinna Linnahalli ja sel-
le ümbrusse atraktiivne ning terviklikult toimiv konverentsi-, rei-
sisadama- ja meelelahutuskompleks, mis avab taas uue Tallinna me-
reäärse piirkonna linnarahvale ning toob linna senisest veelgi roh-
kem väliskülastajaid. Reisisadama liitmine konverentsikeskuse 
kompleksiga on võtmetegur, mis võimaldab erasektoril projekti ka-
sumlikult opereerida ning kogu piirkonda elavdada,“ lisas Nõgene. 
Nõgene hinnangul hakkab uut rajatavat piirkonda külastama aas-
tas üle 10 miljoni inimese. 

Lähikuudel lepivad osapooled kokku edasised koostööpõhimõt-
ted ning järgneva tegevusplaani. Juba sel kevadel on kavas asutada 
ühisettevõte, kui Tallinna volikogu seda otsust toetab. Linnahalli ja 
sellega piirneva sadamaala ning konverentsikeskuse, reisisadama, 
ärikeskuse ning muude Linnahalli kinnistutele rajatavate hoonete 
arhitektuurse kontseptsiooni leidmiseks viiakse läbi arhitektuuri-
konkurss. Arhitektuurikonkursi lähteülesande koostamisel võetak-
se muuhulgas arvesse, et Linnahalli näol on tegemist kõrge muin-
suskaitselase väärtusega objektiga, mille renoveerimisel tuleb taga-
da muinsuskaitseliste eritingimuste täitmine. 

Uue kompleksi ehitustööde eeldatavaks pikkuseks on kolm aas-
tat alates vajalike lubade saamisest ja lepingute sõlmimisest. 
KRISTIINE LEHT

Maa-ala plaan, mis hõlmab uue konverentsi- ja kontserdikeskuse, Tal-
linki sadama ning hotelli, äri- ja vabaajakeskuse kinnistute perimeetrit.

Lapsevanemad saavad  
spetsialistilt tasuta nõustamist 

Lastevanemate tugigruppi on oodatud kõik huvilised!

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS JA 
SA EESTI LASTEFOND KUTSUVAD: 

19.02 Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH)
laps ja head peresuhted
18.03 Ülienergiline laps vajab tegutsemist:
oskused, kohustused, vastutus
15.04 Suhtlemine ATH lapsega: räägime
tema tugevustest
20.05 Toidu mõjust lapse käitumisele
17.06 Kuidas veeta sisukalt ja muretult suve?
 
Tugirühma tööd juhib tunnustatud 
pereterapeut Sirje Grossmann-Loot
 

www.elf.ee/tugirühmad

SIIT SAAD LASTEKASVATAMISEL HEAD NÕU!
OSALEMINE ON TASUTA!

KRISTIINE
LASTEVANEMATE

TUGIGRUPP

•  19. veebruar „Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) lapsel ja head peresuhted“
•  18. märts „Ülienergiline laps vajab tegutsemist: oskused, kohustused, vastutus“
•  15. aprill „Suhtlemine aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lapsega. Lapsevanema ja 

lapse tugevused“
•  20. mai „Kas toit mõjutab lapse käitumist?“
•  17. juuni „Kuidas veeta suve? Arutleme lastega seotud teemadel, mis huvi pakuvad“

KRISTIINE LAPSEVANEMATE TUGIGRUPI KOHTUMISED 2020. AASTAL:

Vastlapidu
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS

Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5

Kristiine noortekeskus, 
Sõpruse pst 4a

Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskuse avatud üritused veebruar-märts 2020
T 17. märts kell 14.00 – Infotund: Pärimismenetlus ja pe-
rekonnaseadus – seadust tutvustab meile Eesti Juristide 
Liidu direktor Krista Paal; Infotunni teises osas tutvustab 
firma Vitatech SOS-kella, mis on üksinda elavatele ja eaka-
matele inimestele suunatud toode turvatunde tagamiseks
N 19. märts kell 14.00 – Praktiline näohoolduse töötuba 
– kuidas oma näonaha eest igapäevaselt hoolitseda, et 
näeksid välja kaunis ja särav. Registreerimine tel 6512 704 
või päevakeskuses
R 20. märts kell 10.00 – 14.00 – Swiss Nahrin Estonia ter-
visetoodete ja Agartha poolvääriskividest ehete soodus-
müük
E 23. märts kell 14.00 – Tule tutvu vahvate lauamängude-
ga! Mängime koos Dixitit ja UNO-mängu! Mänge tutvustab 
ja juhib Jürgen Seermaa
K 25. märts kell 14.00 – Ootame kõiki päevakeskusesse 
mängima lihtsat, kuid lõbusat ja põnevat BINGO-mängu. 
Võitjatele autasud!

N 26. märts kell 13.30 – Pensionäride vahetusprogrammi 
tutvustus. Programm on mõeldud kuldses eas inimestele 
ning võimaldab pensionäridele taskukohast puhkust ja ko-
duvahetust eri riikides
K 1. aprill kell 14.00 – Meil on külas üks staažikamaid Eesti 
mustkunstnikke, Eesti Mustkunstnike Liidu president Erich 
Udras
K 8. aprill kell 14.00 – kevadpühade meeleolu toob akor-
dioniklubi Amulett. (kontsert toimub Tallinna Puuetega Ini-
meste Kojas, Endla 59)
21. aprill kell 14.00 – Terviseloeng: Kuidas kaitsta oma sü-
dame tervist ning hoida end vitaalsena ka kõrgemas eas 
– Mirjam Prints Pharma Nordist

Uuri infot meie tegevuse kohta kodulehelt http://kristiinetk.ee/
paevategevuse-keskus/, helista 651 2702 või tule päevakesku-
sesse Sõpruse pst 5, I korrus.

Rõõmsat kevade meeleolu 
toob meieni

akordioniklubi Amulett

K 8. aprill kell 14

Kontsert toimub Tallinna Puuetega
Inimeste Koja saalis, Endla 59

 

Ootame kõiki päevakeskusesse

mängima

 

K 25. märts kell 14.00

 

lihtsat, kuid lõbusat ja põnevat

 

BINGO-mängu!

 

NB!  Võitjatele autasud!Eesti Mustkunstnike Liit

Meil on külas 
Erich Udras

Üks staazikamaid Eesti mustkunstnikke,
Eesti Mustkunstnike Liidu president 

K 1. aprillil kell 14.00

 

Päevakeskuses E. 23 märts,
kell 14:00

 

Tule tutvu vahvate
mängudega ja mängime

koos!!!
- Jürgen

NÄOHOOLDUSE TÖÖTUBA
N 19. märts kell 14.00

 

Kristiine Päevakeskuses

Kas soovid ka aastate mööduses kaunis ja särav välja näha?
 

 Tule ja saa teada, miks ja kuidas oma näonaha eest
 igapäevaselt hoolitseda, et näeksid välja kaunis ja       
 särav ning tunneksid end noorusliku ja õnnelikuna.

 

 Töötoas võtame praktiliselt läbi näohoolduse etapid:
   * PUHASTUS
   * NIISUTAMINE JA KAITSE
   * SILMAÜMBRUSE HOOLDUS
   * ERIHOOLDUS
 

Soovitused vastavalt vanusele ja näonahatüübile
 

Registreerimine tel. 6512 702 või päevakeskuse juhi toas
 

Võimalus soetada Rootsi kvaliteet näo-ja
keahooldustooteid
Ilu-ja Terviseklubi,  www.iluterve.eu

Kristiine noortekeskus on märtsikuus 
avatud nagu ikka E–R kell 13.00–19.00

Märtsikuus jätkuvad meie klubitege-
vused: saksa keele klubi igal kolmapäe-
val kell 15.00, ingliskeelne raamatuklubi 
igal teisipäeval kell 18.00, kokandusklu-
bi 25.03 kell 15.30, meisterdamise klubi 
13.03 ja 27.03 kell 15.00. Teised tegevused 
noortekeskuses: arvuti kasutamise töö-
toas 20.03 kell 16.00 vaatame mitmesu-
guseid lehekülgi ja meetodeid, kuidas 
kõige paremini ja usaldusväärsemat in-
fot otsida.  Kella tundmise töötoas 24.03 
kell 16.00 õpime üheskoos seieritega kel-
la tundma, et noortekeskuses saaks aru, 
mis kell on ja mis kellaks endale mängu-
desse aegu saab panna. Õhtusöök 25.03 
kell 17.00 – kokkame üheskoos kahekäi-
gulise õhtusöögi, õpime mitmesuguseid 
voltimistehnikaid ja lauakatmist. Meie 
tegevustel saab jooksvalt silma peal hoi-
da Facebookis: Kristiine noortekeskus; 
Instagramis: kristiinenoortekas

Veebruarikuu algas aste päevakesku-
ses hoogsalt. Meisterdati üksteisele 
kaarte ja kaunistati ruume. Kui sõbra-
päev lõpuks kätte jõudis, ootasid lapsi 
keskuses roosad südamekujulised kau-
nistused, põnevad mängud ja meeleolu-
kas disko. Päeva lõpetasid ühine tor-
disöömine ja sõbrakaartide jagamine. 
Meeleolu oli rõõmus ja positiivne, ükski 
laps ei jäänud kaardist ilma.

Nädal hiljem oli taas põhjust pidutse-
da, sest Eesti tähistas oma sünnipäeva. 
Lapsed saabusid keskusesse pidulikes rõi-
vastes, osalesid Eesti-teemalises viktorii-
nis, laulsid hümni ja sõid torti. Soovijad 
said endale valmistada sini-must-valge 
rinnamärgi ja teha pilti fotonurgas.

Koolivaheajal toimusid laste päeva-
keskuses mitmed tegevused. Näiteks said 
lapsed võtta osa uisutreeningutest Jeti 
jäähallis. Nii mõnegi lapse jaoks oli see 
esimene kord jääl olla. Treeneri juhtnöö-
ride järgi õpiti uusi samme ja tehnikaid. 

Uisutrenn pakkus lastele suurt rõõmu, 
eneseületamise ja edusammude nautimi-
se võimalust.

Lisaks uisutamisele oli lastel tore või-
malus külastada Ronimisministeeriumi. 
Esmalt tutvuti ohutu ronimise reeglitega 
ja seejärel said lapsed oma teadmisi prak-
tikas proovile panna. Treenerid viisid läbi 
mänge, mis olid laste jaoks põnevad ja ele-
vust tekitavad. Lisaks ronimisele oli või-
malik harjutada tasakaalu hoidmist 
slackline’il.

Kõik koolivaheaja tervislikud lõuna-
söögid valmistasid lapsed ise. Tänu nobe-
datele näppudele valmisid sellised maits-
vad toidud nagu läätsesupp suitsulihaga, 
ahjulõhe riisiga, kotletid ahjujuurviljade-
ga ning pasta hakkliha ja aedviljadega. Li-
saks õppisid lapsed tegema tervislikke sa-
lateid ja odrajahukaraskit. Magusroaks 
olid maitsev puuviljasalat, smuuti, õuna-
kaerahelbe krõbedik ja kohupiima-küpsi-
se magustoit.

Nii teguderohke koolivaheaeg sai toi-
muda tänu Tallinna sotsiaal- ja tervis-
hoiuametile, kes rahastas täies ulatuses 
Kristiine tegevuskeskuse laste päevakes-
kuse terviseprojekti „Laste päevakeskuse 
aktiivne ja tervislik koolivaheaeg“.

Laste päevakeskus soovib kõigile ilu-
sat peagi algavat kevadet!

BRITA RAND
Kristiine  
noortekeskuse juht

MARIKA  
SAMSON

Kristiine Tegevuskes-
kus. Laste päevakes-
kuse sotsiaal- 
pedagoog

Laste ja perede keskus, Sõpruse pst 5

Sõbrakuu laste päevakeskuses
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SWISS NAHRIN ESTONIA
LOODUSLIKE TERVISETOODETE

 JA AGARTHA 
POOLVÄÄRISKIVIDEST EHETE

SOODUSMÜÜK
 
 Tallinna Botaanikaaia 

palmimaja läheb remonti
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Vähekindlustatud 
lasterikkad pered 
saavad peagi 
kodutoetust 
taotleda
KredEx alustab 16. märtsil madalama 
sissetulekuga lasterikastele peredele 
mõeldud kodutoetuse taotluste vastu-
võtmist. Lasterikaste perede elamistin-
gimuste parandamisse panustatakse 
tänavu üle 3 mln euro. Võrreldes varase-
masega on kasvanud toetuse piirmää-
rad. Taotlusi saab esitada 20. aprillini. 

Võimalus oma elamistingimusi paran-
dada on peredel, kus kasvab vähemalt 
kolm kuni 19-aastast last ning kelle sisse-
tulek ühe leibkonna liikme kohta oli eel-
misel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust 
saavad ennekõike pered, kellel puudub 
oma kodu või olemasolev eluase ei vasta 
kaasaegsetele elamistingimustele, seal-
juures puudub vee- ja kanalisatsioonisüs-
teem või pesemisvõimalus, katus ei ole 
vettpidav või küttekolded ei taga kodus 
piisavalt sooja temperatuuri või on eluoht-
likud. 

Kui varem oli suurim toetussumma 
8000 eurot ning teistkordsel taotlemisel 
5000 eurot, siis alates sellest aastast tõste-
ti toetuse piirmäärasid. Nüüd on suurim 
toetussumma 10 000 eurot. Kolme- ja nel-
jalapselised pered, kellele on varem ühe 
korra kodutoetust eraldatud, saavad teist-
kordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja 
enamalapselised pered, kellele on varem 
korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel 
korral taotleda 10 000 eurot.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe 
osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on ko-
dutoetuse abil kaheteistkümne aastaga 
parandatud enam kui 12 600 lapse elamis-
tingimusi. 

„Näeme, et aastatega on perede elamis-
tingimused muutunud paremaks. Suuren-
dasime sel aastal toetuse piirsummat, et 
vähendada üldise hinnakasvu mõju tehta-
vatele töödele. Oluline on, et toetuse abil 
tehtavate tööde maht jääks varasemaga 
samale tasemele ja ka edaspidi oleks toe-
tusel positiivne mõju nende perede ela-
mistingimuste parandamisel. Hea on tõ-
deda, et sel aastal saab ligikaudu 350 peret 
endale paremad ja energiatõhusamad ela-
mistingimused,“ sõnas Reinsalu.

Tagastamatut toetust saab kasutada 
mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, 
renoveerimise, ümberehitamise või laien-
damisega seotud väljaminekuteks, aga ka 
eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude 
rajamise, muutmise või asendamisega 
seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasu-
tada eluaseme soetamiseks juhul, kui leib-
konnal ei ole päris oma kodu või leibkon-
na omandis olev maja või korter ei vasta 
kaasaegsetele elamistingimustele, seal-
hulgas on eluase pere jaoks mõistlikel eel-
dustel ruumiliselt väike. Eelmisel aastal 
kasutati toetust kõige enam eluaseme re-
noveerimiseks ja eluaseme soetamiseks.

Varasemalt toetust saanud pered pea-
vad korduva toetuse taotlemise hetkeks 
olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja 
tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud 
ka KredExile seda kinnitava lõpparuande.

Taotlusi saab esitada kuni 20. aprillini 
käesoleval aastal. Lisainfot tingimuste ja 
taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt 
www.kredex.ee/kodutoetus.
KRISTIINE LEHT

Tallinna Botaanikaaia palmimaja 
läheb alates 16. märtsist kuni aas-
ta lõpuni remonti. Sellega seoses 
on sel nädalavahetusel hooaja 
viimane võimalus tutvuda botaa-
nikaaia katmikkollektsioonidega 
täies mahus. 

Lisaks on see suurepärane või-
malus neile, kes ei jõudnud külas-
tada orhideepäevi, sest orhideesid 
on jätkuvalt tavapärasest enam nii 

palmimajas kui kasvuhoonetes.  
„Palmimaja saab uue näo. Arhitek-
tuurne lahendus jääb samaks, kuid 
uuendatakse fassaad ja klaaspake-
tid ning vahetatakse välja ajale jal-
gu jäänud tehnosüsteemid. Samuti 
uuendatakse täies mahus konve-
rentsisaal ning uue ilme saab ka 
palmimaja ekspositsioon. See kõik 
on selleks, et kaasajastada külas-
tuskeskkonda ja pakkuda paremaid 
võimalusi sündmuste korraldami-

seks botaanikaaias”, ütles direktor 
Urve Sinijärv.

Palmimaja renoveerimine ei 
tähenda kindlasti aga seda, et üle-
jäänud aastaks jääb troopiliste ja 
subtroopiliste taimede eksposit-
sioon külastajatele täiesti sule-
tuks. Tiibkasvuhooned jäävad en-
diselt avatuks ning neisse pääseb 
külgustest. Lisaks palmimajale on 
aasta jooksul käsil veel teisigi ehi-
tustöid, näiteks puhastatakse ve-

tesüsteemi ja uuendatakse alpi-
naariumi. Sellega seoses pakub 
Tallinna Botaanikaaed võimalust 
laupäeval, 14. märtsil, tutvuda oma 
kollektsioonidega tasuta. Koos re-
mondi algusega toimub ümber-
korraldus ka kassa töös ja erand-
korras alustatakse piletite müügi-
ga avamaale juba 16. märtsist.

Tallinna Botaanikaaia kasvu-
hooned ja avamaa on avatud kell 
11–16. KRISTIINE LEHT

Eile õhtul kogunenud Tallinna krii-
sikomisjon otsustas koroonavii-
ruse tõkestamist toetava meet-
mena tühistada kaheks kuuks nii 
linnaasutuste, kui ka hallatavate 
asutuste, sh koolide välislähetu-
sed, õppereisid ja ekskursioonid. 
Riskipiirkonnast naasvad tööta-
jad või õpilased peavad jääma 14 
päevaks koju jälgimisele.

„Kõik Eesti koroonaviiruse juh-
tumid on diagnoositud riskipiir-
konnast saabumise järel. Seetõttu 
otsustasime ennetava meetmena 
tühistada linnaasutuste ja hallata-
vate asutuste lähikuude välislähe-
tused ja õppereisid ning koolide vä-
lisekskursioonid. Kui meie töötaja 
tuleb puhkusereisilt riskipiirkon-
nast, siis korraldame töö sel viisil 
ringi, et ta saaks 14 päeva vältel ko-
dus tööd teha ning töökeskkonna, 
kolleegide ja linlastega kontakti 
vältida,“ ütles Tallinna kriisikomis-
joni esimees, linnapea Mihhail Kõl-
vart. 

Kriisikomisjon arutas ka val-
misolekut viiruse leviku vältimi-
seks koolid e-õppele üle viia. Tervi-
seamet soovitab koolid nakkuse le-
viku tõkestamiseks sulgeda siis, 

kui on tekkinud juba kohapealne 
viiruse levik. Linnapea sõnul esial-
gu kõigi Tallinna koolide sulgemi-
seks vajadust ei ole, kuid kui õpilas-
te seas lisandub nakatunuid, siis 
teeb linn otsused koolipõhiselt. 
„Haridusamet on juba alustanud 
ettevalmistusi, et vajadusel oleksid 
koolid valmis e-õppele üle minema. 
Lasteaedade puhul käsitleme või-
malikke nakkusjuhtumeid rühma-
põhiselt,“ märkis Kõlvart.

Lisaks arutati ka rahvusvahelis-
te ürituse mõju ning linna kriisiko-
misjon soovitab rahvusvaheliste 

konverentside, võistluste vms pu-
hul vältida külaliste kutsumist ris-
kipiirkondadest.  Linna töötajad ja 
teenistujad jätkavad igapäevaselt 
oma tööd ja linlaste teenindamist 
tavapärases rütmis. „Samas oleme 
ka rakendanud erinevaid meet-
meid, et kaitsta oma töötajaid. Ole-
me juba eelnevalt selleks valmista-
nud, tellinud kaitsemaske, täienda-
valt oleme neid ka juurde tellinud 
ning regulaarselt desinfitseerimi-
ne ruume,“ nentis Kõlvart. 

Viirusnakkuste ennetamiseks 
soovitab Terviseamet lisaks käte 

pesemisele aevastamisel ja köhi-
misel katta suu varruka või pa-
bertaskurätikuga. Haigustunnus-
tega inimestega on soovitav pida-
da vähemalt meetrist distantsi. 
Vältida tuleks silmade, nina ja suu 
katsumist. 

Hingamisteedehaiguste sümp-
tomitega tasub olla kodus ja ravi-
da sümptomeid: võtta vajadusel 
palavikualandajat ning köha ja 
nohu leevendavaid ravimeid. 

Vaata Terviseameti juhiseid  
www.terviseamet.ee/et/uuskoroo-
naviirus. KRISTIINE LEHT

Tallinna Botaanikaaia 
palmimaja läheb remonti

Tallinn tühistab kaheks kuuks asutuste ja koolide 
välislähetused, õppereisid ning ekskursioonid
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Tallinna linnavalitsus esitas linnavoliko-
gule täiendavate muudatustega määru-
se eelnõu alkoholimüügi piiramiseks 
kohapeal tarbimiseks öisel ja varahom-
mikusel ajal, piirangud hakkavad kehti-
ma tänavu 1. oktoobrist. 

Eelnõu kohaselt on alkohoolse joogi 
jaemüük keelatud kohapeal tarbimiseks 
esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäeva-
le, neljapäevale ja reedele eelneval ööl 
kella 02.00–06.00 ning laupäevale ja pü-
hapäevale eelneval ööl kella 03.00–07.00. 
Kasiinodes ja ööklubides on keelatud al-
kohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbi-
miseks esmaspäevale, teisipäevale, kol-
mapäevale, neljapäevale ja reedele eelne-
val ööl kella 03.00–06.00 ning laupäevale 
ja pühapäevale eelneval ööl kella 04.00–
07.00. Piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaa-
nuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tuli 
linnavalitsus möödunud aasta septembris 
välja  alkoholimüügi piirangute initsiatii-
viga, misjärel käivitati ka laiem arutelu. 
„Pöördusime erinevate huvigruppide ja 
organisatsioonide poole, et ootame neilt 
ettepanekuid. 

Arutelud osutusid nii aktiivseks, et pi-
dime seda protsessi pikendama. Kui esial-
gu pidi vastav eelnõu olema vastu võetud 
juba eelmise aasta lõpuks, siis laekus veel 
erinevaid mõtteid ja konkreetseid ettepa-
nekuid aasta lõpus. Sellepärast otsustasi-
me, et kuna see otsus ja eelnõu on nii olu-
lised, siis väärib see veel täiendavat arute-
lu. Tänaseks olemegi nende arutelude tule-
musena uuendanud ja täiendanud 
esialgselt määrust,“ selgitas linnapea. „Kui 
me eelmise aasta sügisel tulime välja init-
siatiiviga, et alkoholimüük baarides võiks 
lõppeda kell 2 öösel ja nädalavahetusel kell 

3 öösel ning piirangutest jäid välja kasiinod 
ja lobby- baarid, siis tänaseks oleme otsus-
tanud, et kasiinodes ja ööklubides peavad 
olema kehtestatud piirangud. Seda küll 
mõnevõrra teisiti ehk tööpäevadel lõpeb al-
koholimüük kohapeal tarbimiseks kell 3 ja 
nädalavahetusel kell 4 öösel.“

Linnapea sõnul hakkab piirangute 
kehtestamise järgselt kindlasti linn kont-
rollima ja analüüsima olukorda, kuidas 
need piirangud mõjuvad. „Kindlasti püüa-
vad  mõned ettevõtted leida erinevaid või-
malusi otsust mitte täita, kuid näeme juba 
praegu, et peame hakkama tegema tõhu-
sat kontrolli,“ märkis Kõlvart.  

Alkohoolse joogi jaemüüki ei piirata 
majutusettevõtte fuajees asuvas müügiko-
has ja majutusettevõttes ööbivale isikule 
alkohoolse joogi üleandmisel toateenindu-
se või majutusruumi minibaari kaudu. Sa-
muti ei kehti piirang rahvusvaheliseks liik-
luseks avatud lennujaama ja sadama hoo-
netes ainult reisijatele ette nähtud alal asu-

vas müügikohas. Juhul, kui avaliku ürituse 
korraldamisega kaasneb alkohoolse joogi 
jaemüük, määratakse piirangud avaliku 
ürituse loas.  Määruse jõustumine 1. ok-
toobrist annab ettevõtjatele piisava ülemi-
nekuaja, et nad saaksid oma tegevuse ko-
handada uutele oludele vastavaks. 

Piirangu kehtestamisega soovib linn 
parandada avalikku korda, heakorda ja 
rahva tervist, muuta noorte väärtushin-
nanguid, tagada kodu puutumatus, tasa-
kaalustada erinevate isikute ja huvirüh-
made õigusi ja huve ning hoida Tallinna 
linna kui turismisihtkoha väärtust.

Ühtlasi muudetakse Tallinna Linnavo-
likogu 2008 määruse nr 30 „Alkohoolse 
joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kit-
sendused“ pealkirja ja tunnistatakse sel-
les kehtetuks need sätted, mis on regulee-
ritud seadustes (alkoholiseadus, reklaami-
seadus) ning mis puudutavad alkohoolse-
te jookide paigutust kaupluses ja alkoholi 
välireklaami. KRISTIINE LEHT

Tallinn piirab alkoholimüüki 
kohapeal tarbimiseks öisel 
ja varahommikusel ajal 

Tallinnas viiakse 
läbi linnajõgede 
teemaline uuring
Peagi potsatab 2500 linnajõgede läheduses elava tallinlase 
postkasti linnajõgede olukorra ja võimalike tervendusmeet-
mete teemaline küsimustik. Läbiviidav uuring on üks osa 
rahvusvahelisest projektist HEAWATER, mille laiemaks ees-
märgiks on puhtam Läänemeri. 

Tallinna väikesed linnajõed nagu näiteks Mustjõe, Mähe 
ja Tiskre oja, on loomadele, lindudele ja taimedele elupaigaks. 
Linnajõed rikastavad linnaruumi, aga linnastumine muudab 
jõgesid. Mõned jõed on suunatud betoonkanalitesse või lin-
natänavate all asuvatesse torudesse. Lisaks leiab ka sademe-
vesi oma tee linnajõgedesse. Sellega kaasneb elupaikade vä-
henemine ja veekvaliteedi halvenemine ning see viib oma-
korda linnajõgedes elavate taimede ja loomade arvukuse vä-
henemiseni.

Projekti HEAWATER raames toimuva uuringu eesmärgiks 
juhtida tähelepanu Tallinna linnajõgede olukorrale. Ühtlasi 
soovitakse saada teada, milline on linlaste arvamus linnajõge-
de tervendamise võimalustest. Küsitlus asetub laiemasse ro-
helise pealinna kontseptsiooni ning aitab paremini kaardis-
tada, kuidas linlased hindavad erinevaid meetmeid, mida saab 
rakendada linnajõgede liigirikkuse säilimiseks. 

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sõnas, et linna jaoks on 
keskkonna hoidmine ja kaitsmine väga oluline. „Ühe osa lin-
nakeskkonnast moodustavad väikesed linnajõed, mille eest 
tuleb hoolt kanda ning tagada nende liigirikkuse säilimine. 
Linnakeskkonna edasiseks planeerimiseks soovime teada ela-
nikke arvamust. Seetõttu loodan, et head tallinlased osalevad 
ettevõtmises ning vastavad linnajõgede kohta käivale küsi-
mustikule,“ lausus Kõlvart.

Muuhulgas on projekti raames Tallinna linnas kavas Must-
jõest Läänemerre jõudva toitainete ja ohtlike ainete koormu-
se vähendamine. Seeläbi paraneb ka suplusvee kvaliteet Stroo-
mi rannas. Mustjõgi on üks kuueteistkümnest vooluveekogust 
Tallinna linnas, mis saab alguse ja voolab läbi linna. Praegu 
voolab vaid väike osa jõest looduslikus sängis. Enam kui pool 
jõe valgalast on kaetud kõvakattega, mistõttu Mustjõkke jõuab 
ka suur hulk sademevett.

Küsitlus toimub Euroopa Komisjoni INTERREG projekti 
„HEAWATER – Läänemere valgalal paiknevate väikeste jõgede 
tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmi-
se kaudu“ raames. Sama küsitlus on juba toimunud ka Turus 
(Soome) ja Söderhamnis (Rootsi). Projekti eesmärk on vähenda-
da väljavalitud jõgedes, mis paiknevad Turus, Tallinnas ja Söde-
rhamnis, toite- ja ohtlike ainete kontsentratsiooni vähemalt 
10% võrra. Projekti kogueelarve on 1 898 060 eurot ja Tallinna 
projekti eelarve on sellest 534 987 eurot. KRISTIINE LEHT

Mustjõgi, märts 2018

Mustjõgi, august 2019

Tallinn pakub noortele võimalust tuleval 
suvel osaleda Portugali, Hispaania ja 
Prantsusmaa rannikul toimuval rahvus-
vahelise purjeõpperegati The Tall Ship 
Races ühel etapil. Linn katab noore koo-
lituskulud 600 euro ulatuses, kandidee-
rimine kestab kuni 6. aprillini 2020.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovt-
sevi sõnul avaneb noortel unikaalne või-
malus osaleda elu suurimal seiklusel, töö-
tada rahvusvahelises meeskonnas ning 
saada meresõidu- ja purjetamiskogemus. 
„2021. aasta suvel ka Tallinna sadamates-
se jõudev purjeregatt The Tall Ships Races 
on ainulaadne just seetõttu, et pool iga 
laeva meeskonnast koosneb 15–25-aastas-
test noortest ning see võistlus on paljudel 
esimene avamerel purjetamise kogemus. 
Soovitan kindlasti purjeõppele kandidee-
rida,“ lisas abilinnapea.

Purjeõppele saavad kandideerida noo-
red, kes on võistluse toimumise ajal (2. juu-
li – 9.august 2020) vanuses 15–25 aastat (k.a) 
ning eelistatavalt elavad rahvastikuregist-

ri andmetel Tallinna linnas. Osaleda on või-
malik purjeõppelaeval kas regati esimesel 
etapil 5. – 9. juuli 2020 marsruudil Lissabon 
(Portugal) – Cádiz (Hispaania), teisel etapil 
12. – 24. juuli 2020 Cádiz (Hispaania) – A 
Coruña (Hispaania) või kolmandal etapil 27. 
juuli – 6. august 2020 marsruudil A Coruña 
(Hispaania) – Dunkirk (Prantsusmaa). Tal-
linna linn kannab osaleja koolituskulud 
kuni 600 euro ulatuses ja pakub välja pur-
jeõppekohad laevadel.

The Tall Ships Races on avamere või-
dusõit, kus osaleb enam kui sada erinevas 
suuruses purjeõppelaeva kogu maailmast. 
Regati eesmärk on ühiselt purjetades 
edendada rahvusvahelist suhtlust ning 
arendada noorte mereharidust ja mees-
konnatöö oskusi. Regati peakorraldajaks 
on rahvusvaheline purjeõppeassotsiat-
sioon Sail Training International. 2021. 
aasta juulikuus võõrustavad The Tall Shi-
ps Races laevastikku Tallinna sadamad.

Info ja kandideerimine -  https://talls-
hipstallinn.ee/tulepurjetama/.  
KRISTIINE LEHT

Tallinn kutsub noori The Tall Ships 
Races purjeõpperegatil osalema
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KUULUTUSED

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

TA
SU

TA
 T

R
A

N
SP

O
R

T
JA

 S
O

O
D

SA
D

 H
IN

N
A

D
!PUITBRIKETT al.119.-

PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID al. 2.50

PUITBRIKETT
PELLETID
TURBABRIKETT
KIVISÜSI
KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID TA

SU
TA

 T
R

A
N

SP
O

R
T

JA
 S

O
O

D
SA

D
 H

IN
N

A
D

!

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente 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. Katusekattetööd. 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, 
meil: mehitus@gmail.com

Ostan Kristiines või Tallinnas garaažiboksi. Võib vajada korrasta-
mist. Kõik pakkumised on teretulnud! Tel.  5787 8287

Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel. 5461 6929

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

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

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi 
võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helis-
tage tel. 5865 2190

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

Ostan vanema maja või krundi Kristiines. Tel.  5650 4510

NAHAARSTID saatekirjata ja järjekorrata Tallinnas. Dr. Aarne, Dr. 
Zagnin. Vastuvõtt 50€. www.vita.ee. Tel. 669 0806

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

Ventilatsiooniseadmete filtrite müük ja paigaldus.  
www.filtriabi.ee. Tel. 520 1851

Ostan korterit Kristiines. Pakkumised palun e-mailile  
cassandra.raidla@gmail.com

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

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Müüa lõhutud küttepuud kohale toomisega. 
Kuiv lepp ja sanglepp hind 50 eur.rm.  

Toores sanglepp 40 eur.rm.

UURI...
palju me Sinu 

auto eest 
maksame 

5819 0200w
w

w
.a

ut
oh

oo
v.

ee

Tel. 509 9598; pakhalupuu@gmail.com; www.pakhalupuu.ee

Aprillikuu korteriühistute infopäev toimub 22. aprillil 
2020. aastal kell 17.30 Kristiine linnaosa valitsuse I 
korruse Lilleküla saalis aadressil Metalli 5.

PÄEVAKORRAS:
•  Heakorrakuu korraldamine ja jäätmehooldus Kristii-

nes – Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kesk-
konnahariduse osakonna juhataja Gennadi Gramberg 
ning Tallinna Ettevõtlusameti jäätmehoolduse osa-
konna esindaja.

KRISTIINE KORTERIÜHISTUTE 
INFOPÄEV

PPeennssiioonnäärriiddee  VVaahheettuusspprrooggrraammmm

NNeelljjaappääeevvaall,,  2266..  mmäärrttssiill  kkeellll  1133::3300

KKrriisstitiiinnee  PPääeevvaakkeesskkuusseess

Tutvustame PPeennssiioonnäärriiddee  VVaahheettuusspprrooggrraammmmii,,

uut teenust kuldses eas inimestele, mis võimaldab

pensionäridele taskukohast puhkust ja koduvahetust

erinevates riikides!

Programm on mõeldud neile eakatele, kes soovivad

soodsamalt reisida ning leida uusi sõpru.

Esitlust viib läbi PEXP24 meeskond.

Koduleht: https://pexp24.com

 
Registreerimine kooli kodulehel

www.ristiku.tln.edu.ee
Info: 605 60 33

Tallinn piirab alkoholimüüki 
kohapeal tarbimiseks öisel 
ja varahommikusel ajal 

Ristiku Põhikool jätkab õpilaste 
vastuvõttu 2020/2021 õa alustavas kuni 

20 õpilasega

1. tavaklassi ja täiendavalt  
2. tavaklassi.

Tallinna linn on rakendanud ja valmistab 
ette veel täiendavaid meetmeid viirushai-
guste, sh. COVID-19 leviku ennetamiseks. 

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on 
praegu olukord pealinnas kontrolli all. 
„Hindame olukorda igapäevaselt ja oleme 
valmis selleks, kui olukord muutub. Kui 
mõned meie meetmed võivad ehk tundu-
da liiga karmid, siis meie kohustus on 
praegu välja töötada ennetusmeetmed ja 
neid rakendada, et me ei peaks hiljem te-
gelema tagajärgede likvideerimisega,“ 
selgitas Kõlvart. „Samas oleme seda meelt, 
et ennetusmeetmed on tõhusad vaid siis, 
kui neid rakendada varakult. Seega peame 
juba praegu valmistuma erinevateks stse-
naariumiteks ja just sellega me praegu ka 
tegeleme.“

Vastavalt linnapea käskkirjale on võe-
tud tarvitusele meetmed linna organisat-
siooni töökorralduse ja inimeste tervise 
kaitse tagamiseks Tallinna linna ametiasu-
tustes ja hallatavates asutustes. Tühistatud 
on linnaasutuste ja hallatavate asutuste lä-

hikuude välislähetused ja õppereisid ning 
koolide välisekskursioonid ja vastuvõtukat-
sed. Juhul, kui töötaja tuleb puhkusereisilt 
riskipiirkonnast, siis tuleb töö korraldada 
ümber selliselt, et ta saaks 14 päeva vältel 
kodus tööd teha ning töökeskkonna, kollee-
gide ja linlastega kontakti vältida. 

Linna töötajad ja teenistujad jätkavad 
igapäevaselt oma tööd ja linlaste teeninda-
mist tavapärases rütmis. Desinfitseeritak-
se regulaarselt ruume, vajadusel saab töö-
taja anda  vastuvõtule tulnud haigusnäh-
tudega linnakodanikule ka kaitsemaski. 
Kuid soovitav on võimalusel kasutada ela-
nikele teenindamiseks e-kanalite kasuta-
mist. Nii on soovitav ka  kõigil linlastel ee-
listada ja võimalusel kasutada omavaheli-
ses suhtlemises vahetu kontakti asemel 
elektrooniliste sidevahendite kasutamist. 

„Suuremate ürituste korraldamise 
osas me arutame veel, kuidas ja mil mää-
ral tuleks piirata. Haridusasutustes oleme 
juba sellise piirangu kehtestatud, kuid 
arutame ka teisi üritusi linnas. Olen seda 
meelt, et hetkel veel suuremaid piiran-

guid me ei rakenda, kuid meil peab olema 
tegevuste ja ka piirangute plaan,“ sõnas 
linnapea.  

Kõlvart soovitab nii era- kui avalikul 
sektoril rakendada Tallinna eeskujul eri-
nevaid ennetusmeetmeid, sest need on 
tõhusad üksnes siis, kui me neid ka ran-
gelt järgime. „Viirushaiguste leviku piira-
mine ja selle tõkestamine on meie kõigi 
ühine vastutus ning kui me suudame en-
netusmeetmeid ühiselt täita, siis oleks 
sellel ka mõju,“ märkis linnapea.  

Viirusnakkuste ennetamiseks soovi-
tab Terviseamet lisaks käte pesemisele ae-
vastamisel ja köhimisel katta suu varru-
ka või pabertaskurätikuga. Haigustun-
nustega inimestega on soovitav pidada 
vähemalt meetrist distantsi. Vältida tu-
leks silmade, nina ja suu katsumist. Hin-
gamisteede haiguste sümptomitega tasub 
olla kodus ja ravida sümptomeid: võtta 
vajadusel palavikualandajat ning köha ja 
nohu leevendavaid ravimeid. Vaata Tervi-
seamti juhiseid www.terviseamet.ee/et/
uuskoroonaviirus. KRISTIINE LEHT

Kõlvart: Tallinn rakendab koroonaviiruse  
tõkestamiseks erinevad ennetusmeetmeid


