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Meetme eelarve 2018.aastal on  
40 000 eurot. Korteriühistutele projek-
ti „Roheline õu“ raames haljastustoe-
tuse andmise kord kinnitati Tallinna 
Linnavolikogu 8. veebruari 2018 mää-
rusega nr 4 (RT IV, 16.02.2018, 26).  

Haljastustoetus on mõeldud Tallin-
na linna territooriumil asuvatele kor-
teriühistutele. Haljastustoetuse suurus 
korteriühistu kohta on kuni 60% abi-
kõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem 
kui 600 eurot aastas. Võimalik on taot-
leda taotluse esitamise aastal pärast 
toetatavate tegevuste teostamist ning 
taotleja poolt nende eest esitatud ar-
vete tasumist. Haljastustoetust võib 
taotleda hoovi heakorrastamise või 
haljastuse rajamisega seoses järgmis-
teks tegevusteks:
•  puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lil-
letaimede soetamine ja istutamine;

•  lillevaaside, -amplite ja muude mahu-
tite ostmine ja paigaldamine, istutus-
materjali soetamine ja istutamine;

• muru rajamine, samblatõrje;
• puude raie ja hoolduslõikus;
•  eelnevates punktides loetletud tege-
vuste elluviimiseks vajalike teenuste 
ostmine.

NB! Loetletud tegevusteks vajalike töö-
riistade ja muu inventari ostmiseks toe-
tust ei anta.

Millest alustada
•  Tutvu toetuse saamise tingimuste ja 

taotlusele esitatavate nõuetega. 
•  Taotluse täitmiseks ja esitamiseks si-

sene iseteeninduskeskkonda (sisselo-
gimine ID kaardiga) https://mittetu-
lundus.tallinn.ee/iseteenindus

• Tutvu kasutajajuhendiga taotlejale. 

Isikutuvastus
•  KULUDOKUMENDID (arve(d) ja 

maksekorraldus(ed)),
•  VOLIKIRI, kui taotluse esitab volita-

tud isik,
•  Linnaosa valitsuse esindaja poolt ko-

hapeal läbiviidud tegevuse taotlusele 
ja selle lisadokumentidele vastavuse 
KONTROLLI TULEMUSTE SISESTUSE 
olemasolu iseteeninduskeskkonnas.

Tegevuse kontrollimise aeg kooskõ-
lastatakse taotlejaga. Kontrolli tule-
mused on aluseks taotluse rahuldami-
se ulatuse otsustamisel. Taotlus allkir-
jastatakse äriregistri B-kaardil fiksee-
ritud esindusõiguse nõudeid järgides.

Tulemus
Linnavaraamet kontrollib esitatud do-
kumentide ja toetuse taotleja vasta-
vust nõuetele 30 päeva jooksul taotlu-
se laekumisest. 

Taotlejale antakse puuduste kõr-
valdamiseks ja/või lisateabe esitami-
seks 7 päeva alates teavitamisest. Kui 
taotlus ei vasta nõuetele või kui taot-
leja ei vasta tingimustele või kui taot-
leja ei kõrvalda puudusi ja/või ei esita 
lisateavet etteantud tähtaja jooksul, 
jäetakse taotlus läbi vaatamata. 

Linnavaraamet teeb otsuse taotlu-
se kohta 10 päeva jooksul pärast koha-
pealse tegevuse kontrolli tulemuste si-
sestamist iseteeninduskeskkonda. Toe-
tus kantakse üle taotluses märgitud ar-
velduskontole 21 päeva jooksul toetuse 
andmise otsuse tegemisest. 

Toetus makstakse välja tingimusel, 
et taotluse esitamise aasta eelarves on 
olemas vahendid haljastustoetuse 
maksmiseks. 
TALLINNA LINNAVARAAMET

Telefon: 640 4515
E-post: malle.oja@tallinnlv.ee
E (14.00-18.00) 
N (09.00-12.00) 

1.maist Kristiines korraldatud jäätmevedu
Alates 1. maist alustatakse Kristiine jäätmeveopiirkonnas korraldatud 
jäätmeveoga ning jäätmeveoteenuse pakkujaks on Tallinna Jäätme-
keskus. Korraldatud jäätmevedu tähendab, et tervele Kristiine lin-
naosale on leitud jäätmevedaja ühiselt. Linnaosas hakkab jäätmeid 
vedama vaid üks hanke tulemusel valitud ettevõte ning teised ette-
võtted jäätmeid vedada ei tohi. Rohkem infot: www.prugi.ee  

Head korteriühistute liikmed
Korteriühistute maikuu infotund toimub 23. mail kell 17.30 Tallinna 
loomaaias. Kavas on ekskursioon kogenud giidi juhendamisel. Loo-
maaia enam kui 500 liigist ja 10 000 isendist koosnev kollektsioon 
annab võimaluse silmaringi avardamiseks loodushariduse ja kesk-
konnahoiu valdkonnas. Koguneme kell 17.15 Põhjaväravas Paldiski 
mnt 145. Ühistranspordi peatus Zoo: buss nr 21, 21B, 22, 37, 41, 42, 
43. Registreerimine kuni 18. maini Marju Kortsi telefonil 645 7125 
või e-postil Marju.Korts@tallinnlv.ee. Kohtade arv piiratud.

Kristiine linnaosas käib tasuta aia- ja 
haljastusjäätmete äraveo kampaania 
Kristiine Linnaosa Valitsus korraldab ka selle aasta kevadel nn 
lehekottide kampaania, mille raames viib linnaosavalitsuse lepin-
gupartner elanikelt tasuta ära aia- ja haljastusjäätmeid. Lehekotti-
de kampaaniast saavad osa võtta kõik Kristiine linnaosa kinnistu 
omanikud. Leheveoks saab end registreerida elektrooniliselt kuni 
22.04.2018. Iga kinnistu kohta viiakse tasuta ära kuni kümme le-
hekotti.

„Algatuse eesmärk on abistada aia- ja haljastusjäätmete utilisee-
rimisel eeskätt neid linnaosa elanikke, kellel puuduvad võimalused 
oma aiajäätmeid kompostida.  Aia- ja haljastusjäätmeid ei tohi pan-
na olmejäätmete konteinerisse, sest tegemist on taaskasutatava 
toormega, mille bioloogilisel ümbertöötlemisel saadakse toitaineri-
kast mulda.  Kristiine Linnaosa Valitsus aitab igal kevadel puulehed 
ja aia- ning haljastusjäätmed tasuta ära viia,“ lisas Kristiine linnaosa 
vanem Jaanus Riibe. 

Riibe rõhutab, et linnaosa pakub kaasabi ainult aia- ja haljastus-
jäätmete äraveoks, st ohtlikke jäätmeid, autorehve, olmejäätmeid, 
koduelektroonikat ja ehitusprahti vastu ei võeta. Juhul, kui lehe-
kottidest avastatakse sellised jäätmed, lehekotte ära ei viida.

Kristiine linnaosa elanikud saavad oma leheveosoovi elektrooni-
liselt registreerida aadressil: http://bit.ly/2GdAPDT

Tänavune traditsiooniline heakorrakuu 
toimub 16. aprillist kuni 13. maini. Sellel 
aastal toimub Tallinna heakorrakuu 
juba 27. korda ja selle tunnuslause on 
„Lööme linna läikima“.

Programmi URBACT keskkonna-
kampaania raames sai eelmise aasta sü-
gisel tunnustuse Tallinna heakorrakuu, 
mis on ainuke tunnustatud kampaania 
Eestis. Programmi URBACT žüriile lae-
kus 270 taotlust 29 riigi 219 linnast. 
Nende hulgast valis žürii välja 97 pari-
mat, sh Tallinna heakorrakuu. Euroopa 
Liidu programmi URBACT eesmärk on 
toetada säästvat integreeritud linna-
arengut Euroopa linnades ja linnapiir-
kondades. Programm pakub rahalist 
toetust teadmiste ja kogemuste vaheta-
mise ning võrgustike loomise kaudu, 

mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas 
ühes kohas järele proovitud väärtuslik-
ke kogemusi saaks rakendada mujal. 
Programmi veebileht on aadressil 
http://urbact.eu/urbact-eesti

Heakorrakuu jooksul korraldatakse 
kõikides linnaosades mitmesuguseid 
heakorraüritusi, talguid. 

5. mail toimub Kristiine linnaosas 
ohtlike jäätmete kogumisring, täpsem 
info aadressil http://bit.ly/2GN5fgL 

Traditsiooniliselt toimub tasuta aia- 
ja pargijäätmete vedu Kristiine linnaosa 
elanike jaoks. Leheveoks saab end regist-
reerida elektrooniliselt kuni 22.04.2018 
aadressil: http://bit.ly/2GI84k0. Kottide 
vedu on planeeritud 19.-20. nädalatele 
(07.05-20.05). Täpsema aja lehekottide 
äraveo jaoks teatame soovijatele vähe-
malt kaks päeva ette. Kuna pakume 

kaasabi aiajäätmete tasuta äraveoks, siis 
palume ohtlikke jäätmeid, autorehve, ol-
mejäätmeid, koduelektroonikat ja ehi-
tusprahti lehekottidesse mitte panna. 

30. aprillil kell 16.00 olete kõik  
oodatud heakorratalgutele Kristiine lin-
naosa Sõjakooli pargis Marsi tn 8 (Tere 
tennisekeskuse juures). Talgutööks on 
Sõjakooli pargi puhastamine talvisest 
prahist ja prügist, korrastame Tondi-
poiste ausamba ümbruse. Kuna talgutöö 
ei eelda erilisi oskusi ega suurt jõudu, on 
talgutele oodatud noore ja vanad, mehed 
ja naised ning lapsed. Kaasa tuleb võtta 
hea tuju ja töötahe. Pärast talgutööd 
kinnitame keha. Võimalus on tutvuda 
Tondi Sõjakooli ajalootoaga. Tondi ka-
sarmute ja sõjakooli ajalugu tutvustab 
ajaloolane, erusõjaväelane Jaak Haud. 
KRISTIINE LEHT

Lööme koos Kristiine läikima! 

Projekt “Roheline õu”

• Kõik vajalikud töövahendid on linnaosavalitsuse poolt kohapeal.

• Peale tööd pakutakse talgulistele sooja teed ja pirukaid.

•  Kell 18 -19 toimub ajaloomatk Tondi kasarmute territooriumil, mis algab 
Tondipoiste monumendi juurest. 

KUTSE KRISTIINE 
LINNAOSA TALGUTELE!

„Lööme linna läikima!“

Kristiine Linnaosa Valitsus 
kutsub kõiki talgutele  ja sellele 

järgnevale ajaloomatkale

Jalutuskäiku juhivad Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe 
ja ajaloolasest erusõjaväelane Jaak Haud.

KÕIK ON OODATUD! LINNAOSA HEAKORD OLENEB MEIST KÕIGIST!

Heakorrakuu Tallinnas kestab 16.04 kuni 13.05.2018.
Soovime heakorrakuu raames linnaosa läikima lüüa ja kutsume kõiki linnaosa elanikke kaasa lööma! Teil on võimalik registreeruda: 

http://bit.ly/2EDdWIt  või saate ise oma Teeme Ära talgupäeva korraldada, info leiate kodulehelt: www.teemeara.ee

ESMASPÄEVAL, 30. APRILLIL KELL 16 – 18 SÕJAKOOLI PARGIS

(Marsi tn 8, Tere Tennisekeskuse kõrval oleval haljasalal)
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Jaanus Riibe
Kristiine linnaosa vanem

Austatud Kristiine elanik
Sel aastal jätkus lund ja külma üsna pikaks ajaks, mistõttu ke-
vadiste koristustööde aeg jõudis kätte alles aprillis. Traditsioo-
niline heakorrakuu toob Kristiinesse mitmeid talguid. Tänan 
kõiki, kes võtavad talgutest osa või panustavad oma kodu ümb-
ruse korrastamisse, sest linnaosa väljanägemine ja heakord 
olenevad meist igaühest! Selle lehe numbris leiate üksikasja-
liku kirjelduse, kuidas heakorrakuu tegemised meie linnaosas 
kulgevad. 

Korraldasime ka sel kevadel nn lehekottide kampaania, mil-
le raames viib linnaosavalitsuse lepingupartner elanikelt tasu-
ta ära aia- ja haljastusjäätmeid. Lehekottide kampaaniast said 
osa võtta kõik Kristiine linnaosa kinnistute omanikud. Algatu-
se eesmärk on abistada aia- ja haljastusjäätmete utiliseerimi-
sel eeskätt neid linnaosa elanikke, kellel puudub võimalus oma 
aiajäätmeid kompostida.

Tuuliku teel algasid rekonstrueerimistööd
Linnaosas on alanud ka esimesed teeremondid ja rekonstruee-
rimistööd. 5. aprillil alustati Tuuliku tee, Kadaka tee ja Halla 
tänava vahelise 500 meetrise pikkuse lõigu rekonstrueerimis-
töödega. Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse AS 
Tallinna Vesi finantseerimisel veetorustik. Ehitustööde ajal on 
tänav tavaliiklusele suletud. Tänavalõigu äärde jäävatele kin-
nistutele tagatakse juurdepääs.

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse kolme meetri laiuste 
sõiduradadega kahesuunaline asfaltkattega sõidutee. Eraldi 
väärib märkimist, et tööde käigus saab tehtud elanike poolt 
kaua oodatud kergliiklus- ja kõnnitee, ülekäiguradadele tuleb 
erivalgustus, mis tagab turvalisema liiklemise rekonstrueeri-
taval teelõigul. Valgustamiseks kasutatakse LED-tehnoloogial 
põhinevat tänavavalgustust. Korda saavad ka sajuveekanalisat-
sioon ja vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse 
ülekäiguradadele braikivid. Loodan, et koostöö sujub ja objekt 
valmib tähtaegselt. 

Kristiine linnaosa valitsus palub kõigil liiklejail hoolikalt 
järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid ja vabandab 
võimalike ebamugavuste pärast.

Tihendame koostööd asumiseltsidega
Kutsusime linnaosa asumiseltse ja kodanikeühendusi endast 
märku andma. Meie soov on kaardistada aktiivsed asumiselt-
sid, et tugevdada kogukondlikku tegevust ja ühtekuuluvust 
ning edendada linnaosa arengut elanike huvidest lähtuvalt. 
Soovime olla asumiseltsidele toeks, kaasata neid, koondada 
head ideed ja tegusad inimesed, et parandada koostööd linna-
osavalitsuse ja kodanikeühenduste vahel. 

Mõned on endast juba märku andnud ja kavatsen nende 
kõigiga ka kohtuda, et kuulda arvamusi või mõtteid linnaosa 
arengu ja tuleviku kohta. Üheskoos saame teha põhjalikumaid 
ja paremaid plaane Kristiine jaoks! 

Kevad on haripunktis ja õnnitlen teid saabuva kevadpüha, 
1. mai puhul ning soovin, et päikeselisi päevi oleks võimalikult 
palju. Ühtlasi tuletan meelde, et mais avame Kristiine linna-
osavalitsuse korraldatavate vabaõhuürituste hooaja. Kohtume 
üritustel ja kaunist kevadet!

Bruno Tammaru
AS Eesti Keskkonnateenused

Kristiine jäätmeveopiirkonnas käivi-
tub korraldatud jäätmevedu alates 1. 
maist. Kliendile tähendab see, et ta 
ei saa enam ise valida teenusepak-
kujat ega ka veopäeva, vaid kuna 
korraldatud jäätmeveo puhul on olu-
line muuhulgas ka jäätmeveo efek-
tiivne logistika, siis valitakse veo-
päev ja vedaja kliendi eest ära. 

Kristiine piirkonnas hakkab jäätme-
vedu korraldama Tallinna Jäätmekes-
kus. Tallinna Jäätmekeskus sõlmib 
klientidega lepingud, vastab klientide 
e-kirjadele ja telefonikõnedele, saadab 
välja arved, tegeleb võlgadega jne. Rii-
gihanke tulemusel valiti jäätmete veo-
teenuse osutajaks AS Eesti Keskkonna-
teenused.

AS Eesti Keskkonnateenused saab 
Tallinna Jäätmekeskuselt klientide 
andmebaasi, mille põhjal planeerib 
esialgse logistika, st määrab igale täna-
vale veopäeva ja annab ette mahud, 
mida ühel päeval planeerime ära veda-
da. Tallinna jäätmekeskus hakkab sel-
le plaani alusel sõlmima lepinguid 
jäätmevaldajatega ja koostab nende 
järgi hiljem veolehed, mille alusel me 
prügivedu teostame.

Probleemid korraldatud jäätmeveo 
käivitamisel on tekkinud mitmest asja-
olust. Esiteks muutub paljudel klienti-
del veopäev, osadel võib muutuda ka 
veosagedus ja osad kliendid võivad 
soovida konteineri vahetust.

Kuigi infot jagatakse mitmetes ka-
nalites, on ikka üksjagu kliente, kes 
pole toimuvaga täpselt kursis ja nii 
võivad nende jäätmed alguses vedama-
ta jääda kas või sel lihtsal põhjusel, et 
vedaja ei pääse konteinerile ligi. Niisu-
guste probleemide tõttu saab Tallinna 
Jäätmekeskus alguses väga palju kõne-
sid ja e-maile, mida ei pruugita suuta 
kohe operatiivselt töödelda.

Samuti võib olla hulk kliente, kelle 
kohta Tallinna Jäätmekeskusel info 
algselt puudub, seetõttu ei ole nende 
andmeid edastatud ka meile ja me ei 
lähe nende juurde jäätmeid vedama, 
mis toob kaasa samasuguse probleemi, 
mida eelnevalt juba mainisime.

Tihti alustavad korraldatud jäätme-
veo puhul piirkonnas tööd uued auto-
juhid, kes ei ole piirkonna ja selle eri-
päradega kohe tuttavad. Nad ei pruugi 
teada, et kliendi Baskerville’ide koera 
mõõtu kutsu on tegelikult sõbralik ja 
lubab konteineri aiast välja tuua ja 
uuesti tagasi viia ka.

Autojuht ei pruugi kohe aru saada, 
milline lähestikku seisvatest konteine-
ritest kuulub millise maja juurde, kui 
konteinerile seda märgitud pole, samu-
ti ei pruugi ta kohe leida kliendi kon-
teinerile juurdepääsu tagavaid võtmeid 
ja pulte või nendega hakkama saada, 
eriti kui need on tellijalt näiteks mitte-
süstematiseeritud kujul saadud.

Sellistel juhtudel võib klientidel tek-
kida konteinerite ületäituvus ja tavali-
selt näidatakse siis kohe näpuga jäät-
mevedaja peale, et viimane ei saa hak-
kama, sest jäätmed on ju vedamata.

Tegelikult on korraldatud jäätme-
vedu kompleksne süsteem, kus igal lü-
lil on oma oluline roll, et vedu saaks 
toimida tõrgeteta. Jäätmevedaja on 

küll kõige väljapaistvam üksus, kuid 
hea jäätmeveo tagamiseks on tähtis, et 
nii Tallinna Jäätmekeskus, jäätmeveda-
ja kui ka klient täidaksid oma kohustu-
si täpselt.

Kujundlikult võib öelda, et Tallinna 
Jäätmekeskus on aju, silmad, kõrvad ja 
suu, meie oleme käed ja jalad. Kui käsi 
on teinud midagi valesti, siis ei pruugi 
põhjus olla selles, et käsi on rumal, kui-
gi ka meile vahel meeldib niimoodi 
mõelda, vaid selles, et ajust tulnud sig-
naal oli käe jaoks mõistetamatu.

Selliseid probleeme ei ole mõtet la-
hendada süüdlast otsides, vaid eelkõi-
ge aju ja käe koostööd parandades, näi-
teks trenni tehes.

AS-il Eesti Keskkonnateenused oli 
esmakordne kogemus Tallinna Jäätme-
keskuse partnerina korraldatud jäät-
meveoga alustada selle aasta veebrua-
ris Mustamäel. Eelpool ülesloetletud 
probleemid leidsid aset ka seal ja see-
tõttu oli veo alguses üksjagu segadust. 
Peame endale tuhka pähe raputama, et 
ka meie poolt oleks saanud teha asju 
paremini, kuid mitmete probleemide 
algpõhjused polnud seotud meie tege-
vuse või tegevusetusega, olgu selleks 
siis vigane alusandmebaas või teenin-
dusse panemata jäetud konteinerid. 
Küll aga andis Mustamäe käivitamine 
meile üksjagu kogemusi, mida püüame 
Kristiine käivitamisel kasutada, et al-
gus oleks sujuvam.

Hea meelega annaks klientidele lu-
baduse, et asjad hakkavad kohe algu-
sest sujuma, kuid nagu eelnevalt kirjel-
dasin, on vastutus seekord jagatud Tal-
linna Jäätmekeskusega. Kuna Kristii-
nes on hetkel vabaturg, siis ei pruugi 
kõigi klientide kohta olemasolev info 
olla ajakohane ja seetõttu võib ülemi-
nekul tekkida olukordasid, kus jäätme-
mahuti tühjendamiste vahele jääb ta-
vapärasest pikem aeg. Oleme soetanud 
uued prügiveokid, milliseid Kristiines 
hakkab tööle kolm, koolitame autojuh-
te, et nende oskused oleksid tasemel, 
toimuvad regulaarsed koosolekud Tal-
linna Jäätmekeskuse töötajatega, et va-
jalikud tegevused ja rutiinid oleksid 
varakult kokku lepitud.

Kui klientidel on alates maist jäät-
meveoga probleeme, siis nad peaksid 
pöörduma edaspidi Tallinna Jäätme-
keskuse poole. Meie enam otse klienti-
dega ei suhtle, kõik korraldused mida 
teha või mitte teha saame meie Tallin-
na Jäätmekeskuselt. Ise soovitaks Kris-
tiine klientidel juba nüüd võtta Tallin-

na Jäätmekeskusega ühendust ja sõl-
mida ära jäätmeveoleping. Nendel, kel-
lel on vajalik prügimaja avamine 
võtmega või kasutada pulti mõne tõk-
kepuu avamiseks, oleks samuti vaja kii-
remas korras Tallinna Jäätmekeskuse-
ga kokku leppida, kuidas nad saavad 
võtmed ja puldid üle antud. Kui on 
plaan minna reisile, siis tuleks eelne-
valt uurida, et mis on uus veopäev ja 
tagada, et konteinerile saab sellel päe-
val ligi. Kui aias on koduloom, siis sa-
muti tuleks teha selgeks uus veopäev ja 
tagada, et loom oleks selle päeval kin-
ni. Väga hea oleks kui kliendid märgiks 
oma konteineritele arusaadavalt aad-
ressi ja ka jäätmeliigi.

Palun klientidelt kannatlikkust üle-
minekul tekkida võiva segaduse pärast, 
tavapraktika on näidanud, et esimese 
mõne kuuga saavad uued rutiinid pai-
ka, põhilised probleemid lahendatud ja 
peagi jätkub jäätmevedu oma tavapä-
rases rutiinis ehk keegi ei märkagi, et 
see teenus olemas on!

Alates 1. maist käivitub Kristiine 
linnaosas korraldatud jäätmevedu

Lepingu sõlmimiseks:
1. Vaadake üle jäätmekonteineri seisu-
kord ja suurus. Konteiner peab olema 
terve, kaas sulguma ning rattad pöörle-
ma ja liikuma.
2. Kindlasti tuleb läbi mõelda mahu-
ti/ jäätmekoti asukoht. Kuhu väljaveo 
päeval mahuti/ jäätmekott panna ja 
kuidas teavitada, et tühjendaja selle 
kindlasti leiaks. Juhul, kui samas kohas 
asub veel mahuteid/ jäätmekotte, tuleb 
panna peale märgistus (nt märkida aad-
ress).
3. Mahuti tühjendus tuleb telllida sa-
gedusega, mis väldiks ületäitumist ja 
haisu teket, vähemalt kord nädalas, ük-
sikelamu puhul vähemalt üks kord nelja 
nädala jooksul.
4. Mõelge läbi, kuhu ja kuidas soovib 
klient saada arveid ja infot jäätmeveo 
kohta (paberarve, e-post).
5. Taotlus lepingu sõlmimiseks tuleb 
esitada enne 1. maid 2018, et jäätmete 
vedu ei katkeks.
6. Taotlust saab esitada:
•  kodulehel www.prugi.ee, kus üleval pa-

remas nurgas on nupp ESITA TAOTLUS
•  Tallinna Jäätmekeskuses kohapeal 

(Sadama 17, Tallinn). E 8.15-18.00,  
T, K, N 8.15-17.00, R 8.15-16.00

•  Aprillikuus igal esmaspäeval Kristii-
ne linnaosa valitsuses (Tulika 33b) 
kell 14.00-18.00

Täiendavat infot saate, helistades 
616 4000

JÄÄTMEVEOLEPINGU ABC
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Flora kui õitsengu sümbol
Tallinna kõige kevadisema nimega et-
tevõte on lahutamatult seotud Kristii-
ne linnaosa hiljutise minevikuga.

Kuigi selles nimes pole otseselt 
meenutatud ei aastaaega ega ühtegi 
kolmest kevadkuust, on seos keva-
dega vaieldamatu: selles nimes on 
tunda nii kevadist tuulehõngu kui 
looduse ärkamise vaimu.

Teisiti ei saakski olla: muistsed kreeklased austa-
sid Florat, kelle järgi üks Tallinna juhtivatest olme-
keemia ettevõtetest nime sai, kui lillede ja kevadise 
õitseaja jumalannat.

* * *
Sellal, kui Flora auks Tiberi jõe ääres Apenniini 

poolsaarel ja mujal Vahemeremaades altareid ja pü-
hamuid püstitati, loksus praeguse Kristiine aladel 
meri. Sellal kui Botticelli kaunistas pulmakaasavara 
kirstu maalinguga, mida hiljem hakati nimetama tema 
klassikaliseks teoseks „Kevad“, sahisesid tänapäevase 
Kristiine territooriumil alles kõrkjad ja võrsus pajuvõ-
sa. Tallinna Flora ajalugu sai alguse palju hiljem – XIX 
sajandi üheksakümnendate aastate lõpus, mil Revali 
töösturi Woldemar Mayeri lesk asutas Kristiinesse 
vabriku. 

Toodanguvalik oli võrdlemisi lai: õlivärvidest... 
konservpiimani, mis jõudis kiiresti kogu Vene impee-
riumi elanike toidulauale. 

1896. aastal sai sellest Tallinna Keemiatehas Ric-
hard Mayer, mis oli Baltimaadest kuni Vaikse ookea-
nini ulatuval alal esimene ja ainus piimapulbri tootja. 

Esimese maailmasõja alguses tootevalik muutus: 
kogu majandus pidi kiiremas korras ümber häälestu-
ma rinde vajadustele. Alates 1915. aastast toodeti vab-
riku tsehhides püssirohtu ja lõhkeaine jaoks tarvilik-
ku väävelhapet. Toodeti ka aniliinõli, mida vajati suit-
suta püssirohu jaoks.

Esimene maailmasõda kasvas märkamatult üle Va-
badussõjaks. Varsti pärast selle lõppemist läks Maye-
ri vabrik pankrotti ning jagunes kolmeks keemiaette-
võtteks. Üks neist sai kas kahekümnendate või kolme-
kümnendate aastate keskel nime Flora, mis viitas too-
dangu – nimelt lõhnavete – lillearoomile.

Neljakümneaastaste ja vanemate tallinlaste jaoks 
ei seostu sõna Flora mitte nüüdisaegse jalgpalliklubi, 
vaid samanimelise pesupulbriga.

„Brändikaupa“ tootev ettevõte loodi 1947. aastal, 
mil mitu artelli ühendati Tallinna olmekeemia kom-
binaadiks.

Vana-Rooma õitsengujumalanna nimi, mis saadi 
päranduseks ühelt kolmest sõjaeelsest eelkäijast, 
muutus taas ametlikuks kuuekümnendate aastate 
„sula“ ajal.

Sellal loodi ka ettevõtte logo – ladina täht F stili-
seeritud kolvis. See säras neoonreklaamina tootmis-
korpuse kohal aadressil Tulika 19.

Mitte üksnes Eestis, vaid ka kaugel välismaal sai 
Tallinna Flora lisaks pesupulbrile tuntuks ka muude 
puhastusvahendite, tuši, tindi, liimi, värvide ja värvi-
lahustite tootjana. 

Seitsmekümnendate aastate keskpaiku olid ette-
võtte üheks kõige populaarsemaks kaubaartikliks 
kuulsad vigurküünlad, mida eksporditi mitte üksnes 
rahvademokraatiamaadesse, vaid ka Saksa Föderatiiv-
sesse Vabariiki ja Prantsusmaale. 

Kui mahukas see eksport oli, jätavad toonased aja-
lehed täpsustamata. Tollases Sovetskaja Estonijas 
avaldatud sõnumi autorit tahaks aga usaldada – Flora 
eksporttoodangust kirjutas ei keegi muu kui... Sergei 
Dovlatov!

* * *
Legendaarse ettevõtte nimetähed on tänaseni Tu-

lika tänava hoone fassaadil näha.
Tõsi küll, tootmist seal enam ei toimu: viieteist 

aasta eest viidi värvide valmistamine üle väljapoole 
Tallinna piire. Ökoloogia vaatenurgast oli see ilmselt 
arukas.

Linn ja linlased aga mäletavad seda romantiliselt 
kevadise nimega kombinaati. See teeb aga rõõmu mit-
te üksnes õiterohkes maikuus, vaid ka kogu ülejäänud 
aasta vältel kevadest kevadeni.

Josef Kats
koduloouurija
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Kristiine kiipimata koeri ja kasse oota-
me kiipimistelki Kristiine kevadlaadal 
26. mail kell 11-15 Löwenruh’ trollipea-
tuse taga parklas. Hind Tallinnas re-
gistreeritud loomaomanikele vaid 5 
eurot, teistele 10 eurot. Arveldamine 
ainult sularahas! 

Kohapeal ka kiibi registreerimine. Kaa-
sa looma pass (saab ka kohapealt) ja oma-
niku dokument. Koerad tuua kiipima jalu-
tusrihma otsas ja vajadusel suukorviga ning 
kassid põgenemiskindlas transpordivahen-
dis (puur või kott). Ilma rihmata põues 
toodud loomi ei teenindata! Kiipimis-
kampaania viivad läbi Varjupaikade MTÜ ja 
Tallinna Keskkonnaamet. Lisainfo: www.
tallinn.ee/lemmikloom või Triinu Maandi 
616 4004, Triinu.Maandi@tallinnlv.ee.

Kõik Tallinnas peetavad koerad ja kas-
sid tuleb lasta veterinaaril mikrokiibiga 
märgistada! Kõik kiibid tuleb registreeri-
da Tallinna Lemmikloomaregistrisse por-

taali taotlen.tallinn.ee või www.llr.ee/E-
teenindus kaudu. Kõik loomaomanikud 
võiksid kontrollida, kas nende loom on 
registreeritud või mitte! Selleks tuleb 
kiibi number sisestada päringusse: 
www.llr.ee/Looma-otsing. Tõulooma-
de aretajad ei registreeri kutsikate ja 
kassipoegade kiipe omavalitsuste lem-
mikloomaregistritesse, seda peab te-
gema looma omanik! Vastasel korral ei 
ole kiibist mingit kasu, kuna looma pole 
võimalik seostada looma omanikuga. Kiip 
ise ei kanna mingeid andmeid peale kiibi-
numbri.

Leitud looma kiipi kontrollib juba 
leidmiskohal Tallinna loomade varjupai-
ga töötaja ja kui kiip on registreeritud, 
võetakse loomaomanikuga ühendust leid-
miskohal. Seetõttu ei viidagi paljusid kii-
bitud ja registreeritud loomi Paljassaare 
varjupaika, vaid antakse omanikule üle 
leidmiskohal. Kui kiip või registreering 
puudub, viiakse loom Tallinna loomade 

varjupaika aadressil Paljassaare tee 85. 
Infot loomade kohta saab telefonilt 514 
1431 ja veebilehelt http://www.varjupaik.
ee/varjupaigad/tallinna-loomade-varju-
paik (vasakpoolsest menüüst). Ööpäeva-
ringselt töötava infotelefoni 514 1431 
kaudu saab edastada ka teateid hulkuva-
te ja omaniketa loomade kohta.

Loomaomanikul on kohustus lasta 
oma lemmik marutaudi vastu vaktsinee-
rida, kiipida ja registreerida ning looma 
järelevalveta välja mitte lubada! Soovi-
matute järglaste ennetamiseks ja linna 
heakorra huvides soovitame lasta lemmi-
kud steriliseerida-kastreerida. Looma-
omanik vastutab oma looma järglaste 
eest ja on kohustatud likvideerima kõik 
oma looma tegutsemisjäljed (väljaheited, 
karvatuustid, kaevatud augud, rikutud 
haljastus, reostatud trepikojad jne). Kogu 
info lemmiklooma pidamise reeglite ja 
võimaluste kohta Tallinnas asub veebile-
hel www.tallinn.ee/lemmikloom.

Heakorrakuul algab soodushinnaga kiipimiskampaania „Kiibi või kaota!“

Tagi Viilmaa
Tallinna Mutionu lasteaia direktor

15. märtsil 2018 rõõmustas näitekunsti 
austajaid Mutionu lasteaia teatriõhtu 
Bliss Majas.

Tänavuaastane Mutionu lasteaia teat-
riõhtu tõi kokku Bliss Majja kogu lasteaia-
pere. 16. Mutionu LA teatriõhtu oli pühen-
datud „Eesti Vabariik 100“ raames eesti 
autorite loomingule. Väikesed ja suured 
näitlejad koos tublide juhendajate-õpeta-
jatega valmistasid esitamiseks ette Eesti 
näitekirjanike tekste, tuntud klassikalisi 
muinaslugusid ja omaloomingut. Tuleb tõ-
deda, et aastast aastasse on etendused jär-
jest julgemaks ja paremaks läinud.

Teatriõhtu juht Mutitädi Helju Laanis-
te ja Pöial-Liisi juhatasid sisse Rõõmurul-
lide rühma etenduse „Vares keedab her-
nesuppi“, Mürakarude rühma etenduse 
„Kassid – meie sõbrad“, kõige pisemad 

etendusega „Jutt Jänesepojast, kes ei 
tahtnud magama jääda“ ja lõpurühma pä-
rimusalase etenduse „Vaeslaps ja talutü-
tar“. Tunnustuse olid ära teeninud kõik 
näitlejad ja õpetajad, kes oma kasvandik-
ke teatrimaailma juhatasid.

Mutionu LA teatriõhtuks kutsuti taas 
ellu viies rühm. Lastevanematest koosne-
vas näitetrupis astusid lavale 7 tulihinge-
list elurõõmsa hoiakuga entusiasti – Ka-
rolin Tikerpuu, Innar Hunt, Imre Luite, 
Jaak Toom, Mai-Liis Õnnis, Andres Laino-
ja ja Anto Õnnis. Ei saa mainimata jätta, 
et aastatega on emadest-isadest näite-
trupp järjest professionaalsemaks läinud. 
Lastevanemate suurejooneliseks etteas-
teks oli kaasakiskuv etendus „Tipp ja 
Täpp teevad sporti“.

Mutionu LA teatriõhtu korraldamisel 
olid meie toetajateks-partneriteks Bliss 
Maja ja Karita Gruuse, teatriõhtu karika ja 
oma hinnangu kõikidele lavastustele an-

dis üle külaline luuletaja Elo Viiding, vi-
deoülesvõtet tegi Jaan Laugamõts, foto-
graafiks oli Maris Krünvald, loosiratta ül-
latused tõid Merle Randlepp ja Mati Mal-
sub, perekond Lainoja toetas Eesti 
magusameistrite toodanguga, perekond 
Õnnis abistas kostüümiga, majandusju-
hataja Jane Kullamaa kirjutas teatriõhtu 
värssread. Suur-suur aitäh lapsevanemad, 
hoolekogu ning vaatama ja kaasa elama 
tulnud huvilised!

Rõõm oli näha Mutionu lasteaia teat-
riõhtul Kristiine LOV vanem Jaanus Riibet 
ning kultuuri- ja noorsootöö peaspetsia-
listi Maret Truusalu. Eriline tänu meie 
koostööpartnerile Kristiine LOV- le, kelle 
poolt olid üllatuskingid kõikidele esineja-
tele ja juhendajatele.

Mutionu LA teatriõhtu on hea võima-
lus näitekunstiga tegelemiseks ja imelis-
te emotsioonide saamiseks. Taaskohtu-
miseni Mutionu lasteaia teatriõhtul!

Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (End-
la 59) toimus laupäeval, 7. aprillil Kris-
tiine linnaosa valitsuse korraldatud 
maleturniir Kristiine Open 2018, mis oli 
pühendatud Eesti Vabariigi 100. aasta-
päevale. 

Sel aastal võttis turniirist osa 119 ma-
lehuvilist, mis oli eelmiste aastatega võr-
reldes rekordiline arv. Samuti võib öelda, 
et jõudsime sel aastal rahvusvahelisele 
tasemele, kuna osalesid mitte üksnes 
Eesti elanikud, vaid ka külalised teistest 
riikidest. Tervitussõnu ütlesid linnaosa-
vanem Jaanus Riibe, abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev ja Maleliidu nõukogu liige 
Andrei Korobeinik. Peakohtunik oli Male-
liidu juhatuse esimees Hendrik Olde.

See on juba kolmas Kristiine linnaosa 
valitsuse ja Eesti Maleliidu koostöös kor-
raldatud maleturniir. Turniiri eesmärk on 

muuta malemäng populaarseks ja kutsu-
da suurem hulk inimesi sellega tegelema. 
Pole ju saladus, et male aitab arendada 
loogilist mõtlemist. Mitte miski, mis ma-
lelaual mängu ajal toimub, pole juhuslik 
ja võidu saavutab see, kes oskab oma käi-
ke läbi mõelda, mitte ei tegutse huupi.

Turniiri Kristiine Open 2018 tšempio-
niks sai maletaja Tarvo Seeman, kellele 
anti kingitus ja suur karikas. Teise koha 
saavutas Kirill Tšukavin ja kolmanda Ro-

man Ježov. Parim noor maletaja oli Georg 
Aleksandr Pedoson, veteranist oli tuge-
vaim Jaan Narva. Naistest oli parim Gre-
te Olde. Kõik osalenud said medali. Esi-
mese kiirmale turniiri Kristiine Open 
2016 võitis kaks aastat tagasi Uku Valner. 
Möödunud aastal sai turniiril Kristiine 
Open 2017 esikoha nagu tänavugi Tarvo 
Seeman.

Täname kõiki osavõtu eest ja kohtume 
kindlasti järgmisel aastal!

Kolmandat aastat järjest toimus 
maleturniir Kristiine Open 2018

Natalja  
Gromovaja
Kristiine linnaosa  
vanema asetäitja

Mutionu lasteaia XVI teatriõhtu
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS

Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5

Kristiine tegevuskeskuse päevakeskus avatud üritused mai 2018
T 8. mai kell 13.30 – Meil on külas eesti filoloog ja folklorist Marju 
Kõivupuu. Räägime eestlusest ja eestlastest ning meie kultuuri-
pärandist.

N 10. mai kell 12.30 – Tervisetund Toila SPA-ga. Saame ülevaa-
te Toila Sanatooriumis pakutavate ravi- ja puhkusevõimaluste 
kohta, vaatame toredat filmi, soovi korral saab teha (tasuta) ve-
resuhkrutesti ja mõõta vererõhku, külakostiks on kaasa võetud 
Toila SPA pagaritöökojas valmistatud maitsev kringel.

N 10. mai kell 13.30 – Vabadusvõitlejate koosolek – juhendaja 
Gunnar Vompas.

T 15. mai kell 17.00 – Emadepäeva kontsert kogu perele. Esineb 
Marek Sadam. Kontsert toimub Tallinna Tööstushariduskeskuses, 
Sõpruse pst 182).

K 16. mai kell 15.00 – Piiblitund – pastor Helari Puu.

N 17. mai kell 13.30 – Tervisetund: Krooniline obstruktiivne kop-

suhaigus KOK. Kuidas ära tunda salapärast kopsuhaigust KOK, 
mis puudutab iga kümnendat täiskasvanud eestimaalast, ja mida 
siis teha, kui haigus on tõepoolest diagnoositud, räägivad Eesti 
patsientide Liidu spetsialistid. Lektor on Põhja-Eesti Regionaal-
haigla kopsuarst Pille Mukk.

E 21. mai kell 13.00 – Vestlusringis on Kristiine linnaosa vanem 
Jaanus Riibe. Vestlusring toimub seekord Löwenruh’ pargi laulu-
laval. Korraldame selle kevade esimese pikniku.

N 24. mai kell 13.00 – Vestlusringi ootab kõiki abilinnapea Vadim 
Belobrovtsev.

N 31. mai kell 13.00 – Infotund eakatele skautidele päevakesku-
se saalis – Ingrid Junisov.

Ürituste info tel 6 512 702 või Sõpruse pst 5 päevakeskuses.

Kõik loengud toimuvad eesti keeles.

E 21. mai kell 13.00 – 
VESTLUSRINGIS ON KRISTIINE 

LINNAOSA VANEM JAANUS RIIBE. 
Vestlusring toimub seekord Löwenruh’ 

pargi laululaval. Korraldame selle kevade 
esimese pikniku.

N 24. mai kell 13.00 –  
Vestlusringis on  
Tallinna abilinnapea  
Vadim Belobrovtsev. Projekti käigus korraldatakse noor-

tele kaheksat töövaldkonda tutvus-
tavad töötoad. Elukutsed, millega 
tutvutakse, on järgmised: sadul-
sepp, florist, graafiline disainer, me-
rendusala töötaja, pagar/kondiiter, 
puhastusteenindaja, metsandus-
töötaja, loodusretkejuht/giid.

Igat töötuba viib läbi vastava eriala 
esindaja, kes tutvustab ameti nüansse, 
vajalikke isikuomadusi ja oskusi ning 
juhendab praktilist tööd. Töötoad koos-
nevad kahest osast, teooriast ja prakti-
lisest tegevusest. Teooriaosa käigus saa-
vad noored avatud vestlusringis teadmi-
si eriala nüansside kohta, ametis vajali-
ke isiksuseomaduste ja oskuste kohta.

Jagatakse infot, kus eriala õppida 
saab, millised on töötamisvõimalused, 
millisesse vahemikku jääb töötasu, 
millised on karjäärivõimalused ja töö-

tamistingimused. Praktilises osas kat-
setavad noored ise mõnda osa kõne-
alusest ametist, näiteks mööbli res-
taureerimist, lillekimbu seadmist, 
matkajuhtimist, visiitkaardi/plakati 
kujundamist jne. Iga noor võib valida 
ühe või mitu töötuba vastavalt oma 
huvidele. Tagamaks võimalikult indi-

viduaalset lähenemist ja proovitöö 
iseseisvat valmistamist on töötubades 
osalevate noorte arv 10–15.

Avatud töötoad toimuvad ajavahe-
mikus mai – oktoober 2018. Täpsem 
info www.kristiinetk.ee/noortekeskus/
projektid

Enamik tegevusi toimub Kristiine 
noortekeskuse ruumides ja osalema 
oodatakse eelkõige 13- kuni 26-aasta-
seid noori.

Kontakt: erko.sormus@kristiinetk.ee, 
tel 6566 802

Tegevust korraldatakse riigieelar-
velistest vahenditest Eesti Noorsootöö 
Keskuse korraldatud avatud noorte-
keskuste projektikonkursi kaudu.

Projekt „Ametiampsud“ ootab noori osalejaid

Koolivaheaja programm “Tubased 
tugitooli maailma meistrivõistlused” 
Kristiine noortekeskuses 23.-30.04.18  
Selle koolivaheaja tegevuste jooksul tutvustame noortele kõiki erine-
vaid teemasid, mis on kuidagi seotud spordiga  Koolivaheajal pakutak-
se noortele sisukat programmi, mille raames on võimalik osa võtta põ-
nevatest ja arendavatest tegevustest. Toimuvad erinevad sportmän-
gud, meisterdatakse spordivahendeid, mälumängud jms

Kõik tegevused on noortele TASUTA.

Jalgratturi koolitused noortele!
Kristiine noortekeskus alustab jalgratturite koolitusega mais 2018. 
Koolitus on mõeldud 10-15aastastele noortele ja on tasuta, õppe-
töö toimub eesti keeles. Koolituspäevad on T ja N algusega kell 
15.00. Eksamid toimuvad juuni alguses. Koolituse toimumiskoht: 
Kristiine noortekeskus Sõpruse pst 4a, Tallinn. Osaleda saavad 
noored, kellel on olemas jalgrattaga sõitmise oskus. Esimene koh-
tumine toimub koos vanematega 26.aprillil kell 17.00 Kristiine 
noortekeskuses.

Registreerimine ainult telefoni teel E-R kell 12.00-20.00. 
Tel 656 6802

Praktikant Marili Tarto 
sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõpe, Tartu Ülikool

Viibisin märtsis praktikal Kristiine tegevuskes-
kuses, see on sotsiaal- ja haridusvaldkonna 
tudengitele ning hooldustöötajaks õppijatele 
väärtuslik praktikabaas. 

Eriti sobib niisugune praktikakoht üliõpilase-
le, kellel pole antud valdkonnas töökogemust ja 
kes pole otsustanud, millisele erialale täpselt töö-
le asuda.

Kristiine tegevuskeskuses on võimalik tutvu-
da teenustega, mida pakutakse lastele, noortele, 
eakatele ja inimestele, kellel on puue või sotsiaal-
ne abivajadus. Oma praktikaaja jooksul sain jäl-
gida hooldustöötaja, sotsiaaltöötaja, päevakesku-
se ringijuhi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, te-
gevusjuhendaja, noorsootöötaja, struktuuriüksu-
se juhi, juhataja ja juhiabi tööd.

Kogu meeskond töötab ühtehoidvalt ja motivee-
ritult, iga töötaja panustab tegevuskeskuse töösse 
oma ideede ja oskuslike töövõtetega. Päevakeskust 
täidavad elurõõm ja noorus – seal toimuvad ringid, 
üritused ja väljasõidud on väga populaarsed.

Lastekeskuses lubatakse igal lapsel olla liht-
salt laps ja noortekeskuses saavad noored omaea-
liste keskel mõnusalt aega veeta. Koduteenuste 
keskuses töötavad usinad hooldustöötajad on 
võitnud oma klientide usalduse ja teevad tööd sü-
damega.

Tänan Kristiine tegevuskeskuse kollektiivi 
sooja vastuvõtu, sisukate praktikapäevade ja ins-
pireerivate vestluste eest.

Praktika Kristiine 
Tegevuskeskuses

ESMASPÄEV 23.04
Kell 14:00 - Superhero treening. 
Erinevad treeningharjutused 
kehale.
Kell 16:00 – Graafiline disain.

TEISIPÄEV 24.04
Kell 14:00 – Jalgpalli MM tutvustus.
Kell 16.00 – Viguriga spordipäev.

KOLMAPÄEV 25.04
Kell 14:00 – Spordivahendite 
meisterdamine.
Kell 16:00 – Elektron-spordipäev.

NELJAPÄEV 26.04
Kell 14:00 – Tahvelarvutiga orien-
teerumine.
Kell 16:00 – Rekordite mäng.

REEDE 27.04
Kell 14:00 – Sporditeemaline 
mälumäng.
Kell 16:00 – Filmiõhtu.

ESMASPÄEV 30.04
Kell 14:00 – Jooga.
Kell 16:00 – Tuleviku spordiala.

Kuidas ära tunda salapärast kopsuhaigust KOK, mis puudutab iga kümnendat 
täiskasvanud eestimaalast, ja mida siis teha, kui haigus on tõepoolest diagnoo-
situd, räägivad Eesti Patsientide Liidu spetsialistid.

Tegemist on haigusega, millest inimene kunagi ei parane ja mida hinnangu-
liselt põeb umbes 90 000 inimest, diagnoositud on see aga vaid 10 000-l. See 
haigus on sageli just vanematel inimestel. 

Liit on võtnud enda missiooniks haigust lähemalt tutvustada. Samuti selgi-
tatakse, kuidas eristada KOK-i näiteks astmast. Loengu lektor on Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla kopsuarst Pille Mukk.

NB! Kõigil kohaletulnutel on võimalik loengu järel ka kopsutesti teha.

Terviseloeng: 
Salakaval krooniline 

obstruktiivne 
kopsuhaigus – KOK

N 17. mai kell 13.30
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NAABRITE JUURES

Märtsi lõpul alustati Tallinna Kommu-
naalameti tellimusel Õismäe raba ter-
viseradade ettevalmistustöödega. 
Olemasolevate radade laiendamise 
käigus eemaldati puid, põõsaid ja 
kive. Terviserajad valmivad sügiseks.

Haabersti linnaosa vanem Marek Jür-
gensoni sõnul on käesoleval aastal plaa-
nis rajada valgustatud tervise- ja suusa-
rajad ning 2019. aastal sinna juurde kuu-
luvad parkimisplatsid. „Projekteeritud 
terviserajad on liigitatud viieks lõiguks ja 
nende äärde on projekteeritud 17 puhke-
kohta. Planeeritavad puhkekohad on pai-
gutatud nii, et nende omavaheline kau-
gus ei oleks üle 400 meetri,“ ütles Jürgen-
son. „Selleks, et aidata kaasa kohalike 
elanike tervise edendamisele, tuleb koha-
likul omavalitsusel senisest palju suure-
mat tähelepanu pöörata inimeste tervise 
teadlikkuse tõstmisele ja eelduste loomi-
sele tervist toetavateks tegevusteks lin-
nakeskkonnas. Kahjuks praegusel hetkel 
puuduvad Haabersti linnaosas spetsiaal-
selt tervisespordi – jooksmise, kepikõn-
ni, jalgrattasõidu, suusatamise jmt. eden-
damiseks ja õppematkade korraldamiseks 
mõeldud ning aastaringselt kasutatavad 
terviserajad. Arvestades Tallinna eluase-
mepiirkondade paiknemist asub Õismäe 
raba väga heas asukohas ja on kergesti li-
gipääsetav terviseliikumist harrastavate-
le inimestele.“ 

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmai-
lova sõnul säilitati projekti ette valmis-
tades olemasolevat kõrghaljastust nii 
palju kui võimalik. „Tervisespordi või-
maluste parandamiseks tehti piirkonnas 
muuhulgas raietöid,“ nentis Izmailova. 
„Otsisime Haabersti linnaosaga lahen-
dust, kuidas säilitada maksimaalselt 
puid. Nende asemele, mis siiski eemal-
dada tuli, on planeeritud suuremahuli-
sed asendusistutused. Hetkel oleme väl-
ja vaadanud kolm kohta, kus asendus-
haljastust teostada.“ 
HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS

Õismäe rabasse 
rajatakse valgustatud 
tervise- ja suusarajad 

Väga paljud inimesed küsivad, 
mida ehitatakse magusale 
krundile Stroomi keskuse kõr-
val, mis jäi tühjaks pärast Ran-
niku gümnaasiumi lammuta-
mist. 

Kõlakaid on olnud mitmesugu-
seid. Sosistati isegi, et gümnaasiu-
mihoone asemele kerkivad  eliite-
lamud rikkurite jaoks. Linnaosa-
valitsus on need jutud resoluutselt  
ümber lükanud: linn ei luba sot-
siaalsotstarbega maale eramaju 
ehitada.

Nüüd on aeg  avalikustada 
plaani, mille järgi ehitatakse  sin-
na  ruumid kaasaegse  huvikooli 
jaoks, kuhu kolib ruumipuuduses 
vaevlev Kopli Noortemaja.  Põhja-
Tallinna vanema Raimond Kalju-
laidi sõnul on Kopli Noortemaja   
linnaosa jaoks väga oluline asu-
tus, kus käib palju lapsi ja kesku-
sel on suur potentsiaal laste tule-
viku kujundamisel.

„Noortemaja eestvedajad on 
tublit tööd teinud, kuid ruumipuu-

dus on pidevalt nende tiibu kärpi-
nud. Pärast uue hoone valmimist 
saavad nad oma tegevust laienda-
da mitmes suunas. Mina vaatan 
seda piirkonda tervikuna. Järgmi-
se nelja aasta jooksul saab Stroo-
mi rand uue rannahoone, Sõle tä-
naval avataks uus sotsiaalkeskus 
eakatele, vana polikliiniku aseme-
le tuleb uus ja tänapäevane tervi-
sekeskus, teeme korda Merimetsa 

ja Kopli poolsaare pargid. Kõik see 
kokku, koos uue noortemajaga, 
annab piirkonna arengule väga 
palju juurde,” sõnas Kaljulaid. 

Kopli Noortemaja direktor Je-
lena Zemenkova kinnitas, et nii 
asutuse  pedagoogid kui ringides 
käivate laste vanemad ootavad pi-
kisilmi uue maja valmimist.

„Kui jagada meie maja pind  
õpilaste arvuga, siis tuleb välja, et 

iga õpilase jaoks on meil  ruumi 
vaid üks ruutmeeter, mida  on 
ilmselgelt liiga vähe. Meie saali 
mahub vaid kuni 20 õpilast, nii et 
iga kontserdi või  suurema üritu-
se jaoks oleme sunnitud saali ren-
tima. Näiteks hiljutine 70 lapse 
osavõtul toimunud tantsutrenn, 
kus harjutati noortemaja 35. sün-
nipäeva kontserdi finaaltantsu, 
toimus hoopis Põhja-Tallinna 
noortekeskuse  ruumides,“ ütles 
Zemenkova.

Praegu on Kopli noortemajas 
õpilasi ligi 600 ja õpetajaid 17. Õp-
peruumi puuduse tõttu toimuvad 
mitmed ringid teistes koolides ja 
lasteaedades – näiteks Karjamaa 
koolis ja Naeratuse lasteaias.

Uute ruumide kava ei ole veel 
paigas, selle koostamisega ja han-
gete ettevalmistusega tegeleb 
Tallinna linnavaraamet. Kuid 
praeguste plaanide kohaselt alga-
vad projekteerimistööd juba sel 
suvel. Huvikooli uus maja valmib 
tõenäoliselt 2021 aasta algul. 
PÕHJA TALLINNA VALITSUS

Foto: Aleksandr Gužov

Ruumipuuduses vaevlev Kopli Noortemaja kolib lähiaastatel Stroomi 
keskuse kõrvale.

Linn ehitab Kopli Noortemajale uued ruumid

Vanalinna väiksel haljasalal 
Toompea tugimüüri jalamil sei-
sab skulptor Koorti „Metskits“ 
ja selle järgi on ka plats saanud 
rahvasuus nimeks Kitseaed.

Eelmisest nädalast ei paista 
kaunis loomaskulptuur enam tel-
lingute vahelt välja – alanud on 
Toompea tugimüüri puhastus- ja 
parandustööd. Kui nendega saa-
dakse ühele poole, siis asutakse 
rekonstrueerima aeda: taastatak-
se kunagised trepid ja jalgrajad 
ning Kesklinna valitsuse tellimu-
sel paigaldatakse ka istepingid. 

Lõpptulemus peaks sarnane-
ma sellele, mis oli siin enam kui 
pool sajandit tagasi. 1952. aastal 

paigaldati haljasalale pingid ja 
rajati trepid, kuid need likvidee-
riti 1980. aastatel. Seejärel jäi 
Toompea nõlva alla üksindusse 
„Metskits“, mille skulptor Jaan 

Koort oli aastal 1927 modelleeri-
nud ja mis 1930. aastast haljasala 
kaunistab.

Eelmisel aastal valmis projekt 
endise hiilguse taastamiseks koos 

uue valguslahendusega. Tugi-
müüri korrastab Bau Ehitus 
Grupp ja Kitseaeda rekonst-
rueerib OÜ Kivisilla. Töö on 
kavas valmis saada augustiks. 

Eesti juubeli ja kultuuripä-
randi aasta puhul tehakse korda 

veel mitmeid kohti vana- ja süda-
linnas: Toompea tugimüür Sten-
bocki maja juures, Mayeri trepp 
Vabaduse väljakul, Liivi sõja aegse 
mälestusmärgi (Tallinna vanima!) 
plats Marta tänaval, Pika Herman-
ni torni juurest Toomparki viiv 
trepp ja sellega külgnevad tugi-
müürid. Samuti käib ettevalmistus 
Tallinna suurima, Skoone bastioni 
korrastamiseks tulevatel aastatel. 
TALLINNA KESKLINNA VALITSUS

Toompea tugimüür Kitseaia kohal seisab eelmisest nädalast tellingutes.

Kitseaed saab tagasi kunagise näo

Laupäeval, 21. aprillil tähistab Riigikogu oma 
99. sünnipäeva lahtiste uste päevaga. Päev 
algab Riigikogu esimehe Eiki Nestori tervi-
tusega ja lossi rõdult kõlava kontserdiga. 

Toompea lossis toimuvad ekskursioo-
nid, fraktsioonides saab kohtuda saadiku-
tega ja infotunnis esitada küsimusi valitsu-
se liikmetele. Kohvikus arutlevad Riigiko-
gu liikmed 100-aastase Eesti tuleviku üle. 
Kultuuripärandi aastal viivad huvilisi ajas 
tagasi Eesti Vabaõhumuuseumi töötoad. 

Eesti Meremuuseum ja Lennusadam jutus-
tavad lugu „100 aastat kiilu all“. Eesti Aja-
loomuuseumi „Laste Vabariigis“ saab koos 
sõpradega üles ehitada oma unistuste riiki 
ja vaadata Eesti multifilmiklassikat. Mälu-
mängus „Eesti Vabariik 100“ osalevad koo-
lide ja Riigikogu võistkonnad. Sel päeval 
pääseb ka Pika Hermanni torni. Päeva lõ-
petab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia päri-
musmuusikute kontsert. Üritused on tasu-
ta. Kõik on oodatud Riigikokku kell 11–16. 
Kohtumiseni Toompeal!

Loovtöö on kohustuslik töö, mis tehakse 8. klassis 
ning on vajalik põhikooli lõpetamiseks. Noored va-
livad töö teema ning juhendaja ise. Tööd tehakse 
terve õppeaasta vältel: septembrist kuni märtsini. 
Õppeaasta lõpus töö kaitstakse ehk esitletakse ko-
misjonile. Loovtöö arendab loovust ja õpilase silma-
ringi. Töö eesmärgiks on luua midagi toredat ja anda 
õpilastele võimalus tegelda endale huvipakkuva 
valdkonnaga . Selle käigus avastatakse tihti varjatud 
andeid, üllatades nii ennast kui ka õpetajaid.

Sellel aastal valmistasid meie klassis õpilased näi-
teks: riideeseme - kombinesooni, keskajateemalise 
lauamängu, juhtmeta võimsa kõlari, muusikapalad, 
erinevates stiilides kunstitööd, loodus- ja jalgpallifoto-
de seeriad, veebikokaraamatu, lühifilmi, animatsiooni, 
aga korraldasid ka näiteks jalgpalliturniiri ja mälumän-
gusarja meie kooli algklassidele. Nagu näete võib 
arendada oma loovust väga erinevates valdkondades. 
Mõningaid töid saate näha ka sellel näitusel.
Sellel näitusel on järgmiste õpilaste loovtööd:
• Sajjal Hussain „Öökullid erinevates stiilides“
• Laura Kann „Värvipliiatsitega mood läbi aegade“
• Eliise-Anette Muuga „Erinevates tehnikates kiskjad“
•  Regiita Müür „Aerosoolvärvidega universumi väl-
jendamine“

• Georg Paumets „Jalgpalli fotograafia“
• Mia Erika Peterson „Graafiline joonistus/peitepilt“

•  Greete Attemann-Deacon „Joonistamine erinevate 
arvutiprogrammidega“

• Kati Härma „Vesivärvid“
• Margit Kunnus „Koomiks“
• Kristina Suumann „Kombinesoon“
•  Tuuli Alliksaar ja Kirsika Kaljuste „Rõivakollektsioon 
Lolita stiilis“
Tahame tänada meie juhendajaid ja Tallinna Keskraa-

matukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna töötajaid 
meeldiva koostöö eest. Rõõm on tõdeda, et raamatu-
kogud pakuvad tänapäeval noortele mitmekülgseid 
enese arendamise võimalusi. Meie klass on varem käi-
nud siin ekskursioonil ja lisaks käesolevale näitusele 
osaleme ka põnevas rahvusvahelises projektis “Skype 
raamatuklubi”, kus me kohtumine läbi telesilla Soome 
õpilastega kirjandusest arutlemise eesmärgil.

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 
8. klasside õpilaste loovtööde näitus

Riigikogu kutsub lahtiste uste päevale!

 Tallinna Kristiine Gümnaasiumi

8. KLASSIDE ÕPILASTE
LOOVTÖÖDE NÄITUS

3. aprill - 28. aprill 2018

Tallinna Keskraamatukogu
võõrkeelse kirjanduse osakonnas

Liivalaia 40 (kooli juurest viib buss nr 17, 17a, peatus Hotell Olümpia, raamatukogu asub 
õigeusu kiriku taga eluhoone I korrusel)
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Võta ühendust tel 640 5500 
www.mhk.ee

Tegusad noored 
panustavad Tallinna 
päeva programmi
Tänavu 15. mail toimuva Tallinna päeva noorte-
programmi on oma panuse andmas ka noored, 
kelle kaasabil on Tallinna päeva kavas nii orien-
teerumine kui ka lõbus fotoretk Lasnamäel. 

15. mail korraldavad noored MTÜ-st Spor-
dicom Tallinna päeva hommikuorienteerumist, 
kuhu on osalema oodatud nii koolinoored kui ka 
teised huvilised. Neljakilomeetrine võistlusrada 
algab Linnahalli ees ning kulgeb peamiselt mere 
ääres, läbides Kultuurikilomeetrile jäävaid olulisi 
maamärke, sealhulgas ka Patarei vangla ja Len-
nusadama territooriumit. 

Hommikuorienteerumise stardid toimuvad 
võistluskeskusest Linnahalli ees ajavahemikus 
kell 9–15. Raja läbimine võtab aega umbes 40 
minutit ning orienteerumine toimub kolmeliik-
melistes võistkondades. Võisteldakse nutitele-
fonide abil, st et igal meeskonnal peab olema 
vähemalt üks internetiühendusega ja geolokaa-
toriga nutitelefon.
Registreerimine ja lisainfo: www.tallinn.ee/hommik.

Fotoretk Lasnamäel 
15. mail saavad fotograafiahuvilised nautida Las-
namäe võlusid läbi kaamerasilma koos noorte 
fotograafidega ühingust Photowalk Estonia. 

Tallinna päeval toimub kaks fotoretke, millest 
esimene saab alguse kell 16 Pae pargist ja tei-
ne kell 18 aadressilt Ümera 35. Mõlemad retked 
kestavad kokku tund tund kuni poolteist ja osa-
lejatel ei ole vaja kaasa võtta muud kui endale 
sobilik fototehnika. Tehnikaks sobib nii nutitele-
fon, kompaktkaamera, peegelkaamera vm, olu-
line on, et pildi jäädvustamise võimalus olemas 
oleks.

Fotoretke elluviijateks on noored Photowalk 
Estonia grupist, kes korraldavad ühiseid pildis-
tamisretki, millega on oodatud ühinema kõik 
fotohuvilised, olenemata eelnevatest oskustest 
või tehnika tasemest. 
Registreerimine ja lisainfo: www.tallinn.ee/fotoretk. 

Tallinnas algasid 
kevadised 
terviseüritused noortele 
Aprillis startisid Tallinnas noortele suunatud ter-
viseüritused, kus tutvustatakse erinevaid elustiili 
viise, mis pakuvad noortele võimalusi stressi ja 
emotsioonidega toimetulekuks.  Sari sai alguse 
terviseteemaliste jututubadega, kus räägitakse 
läbipõlemisest ja stressist ning jagatakse nippe, 
kuidas pingetega toime tulla. 

Noorte tervisesari keskendub eelkõige vaim-

se tervise teemadele, kus kaasavates jututu-
bades jagatakse noortele teadmisi, kuidas pin-
getega toime tulla ja ennetada läbipõlemist. 
Ühtlasi tutvustatakse lihtsaid võimalusi oma iga-
päevaste liikumisharrastuste suurendamiseks ja 
jagatakse nõu ka terviklikust toitumisest. 

Lisaks vaimse tervise teemalistele jututubade-
le on kavas ka praktilised töötoad toitumisest. 
Sarja lõpetavad varasuvised treeningud, kus 
saab tutvuda mitmesuguste liikumisvõimaluste-
ga. Üritused vältavad kuni juunini ning suunatud 
need noortele alates 16. eluaastast.

Noorte tervisesarja kava leiab Tallinna noor-
teinfo veebilehelt www.tallinn.ee/noorte-tervise-
sari. Üritustel osalemine on tasuta, kuid vajalik 
on eelnev registreerumine. Sarja peakorraldaja 
on Tallinna spordi- ja noorsooamet.

Kevadine koolivaheaeg 
pakub arvukalt 
põnevaid tegevusi
Kevadisel koolivaheajal, mis vältab 21. aprillist 
kuni 1. maini, on Tallinnas koolilastele toimumas 
palju vahvaid üritusi. 

Arendavaid ja lõbusaid ettevõtmisi jagub kuni 
koolivaheaja lõpuni ja neid on korraldamas nii 
pealinna huvikoolid, muuseumid, noortekes-
kused kui ka teised noortele vaba aja tegevusi 
pakkuvad asutused.

Nii nagu igal koolivaheajal, on ka seekord 
kavas linnalaagrid, mis stardivad 23. aprillist. 
Seekord on kavas erinevate teemadega laag-
rid, alustades loodusteemalistest ja lõpetades 
sportlike laagritega. Oodatud on lapsed alates 
7. eluaastast.

Koolivaheaja kavaga saab tutvuda Tallinna 
noorteinfo lehel www.tallinn.ee/koolivaheaeg. 

Koolivaheaegade infot koondab ja vahendab 
Tallinna spordi- ja noorsooamet.

“Qigong, mis toob 
Kevade tagasi”
Tasuta kahenädalase kursuse kõigile soovija-
tele viib läbi Hiina Wudangi wu-shu assotsiat-
siooni Draakoni Väravate (Long Men Pai) 
koolkonna esindaja Sergei Belov.

Kevad on parim aeg tervist parandada! 
Hiina väljend qigong tähendab tööd ener-
giaga.

Me pakume teile programmi tervise pa-
randamiseks ja taastamiseks ajaproovile vas-
tu pidanud harjutuste kompleksi abil, mille 
nimeks on “Qigong, mis toob Kevade tagasi”. 
Harjutused mõjuvad soodsalt liigese-, süda-
me- ja psüühikaprobleemide ning keeruliste 
krooniliste haiguste korral. Samuti on need 
kasulikud kõigile, kes soovivad oma organis-
mi tööd harmoonilisemaks muuta.

See muistne praktika oli kaua aega salas-
tatud, kuid on nüüd kõigile õppimiseks kätte-
saadav. Hiina Wudangi mäestiku mungad 
täiustasid seda aastasadu. Harjutused on suu-
natud algse qi äratamisele (see on energia, 
mille inimene sünniga kaasa saab) ja põhihin-
gamise tugevdamisele (mis vastutab organite 
õigel moel hapnikuga varustamise eest).

Kahe nädala jooksul mai alguses esmas-
päeviti ja reedeti kell 10.00 toimuvatel kur-
sustel Kristiine Spordihoone saalis (Sõpruse 
pst 161) võib osaleda igaüks.

Rühmaga ühinemiseks registreeruge tele-
fonil 555-85-221.

Kursused korraldab klubi TAI-CHI koos-
töös Tallinna linnavalitsuse, Kristiine linna-
osa valitsuse ning sotsiaal- ja tervishoiuame-
tiga.

Lisateave aadressil 
www.Tai-Сhi.ee/Cigun-2018

Balletistuudio Noor Ballett Fouetté noored

Foto: Harry Tiit
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Välitreeningud Löwenruh pargis 
Mustamäe tee 59a

esmaspäeval ja kolmapäeval kell 12
Kohtumispaik lõvi juures!

Juhendab Aliis Sarapik, OÜ Treksi Teraapiad

Treeningsari alustab 4. mai 2015
Treeningtunni pikkus 1 tund–

kepikõnd koos sirutus- ja venitusharjutustega.

Oodatud on kõik huvilised!

Kristiine Linnaosa Valitsus

Oodatud on kõik huvilised!

Osalemine TASUTA!

Välitreeningud Löwenruh`pargis
Mustamäe tee 59a kolmapäeviti kell 12Kohtumispaik lõvi juures!

Juhendab Aliis Sarapik, 
OÜ Treksi Teraapiad

Treeningsari kestab 23.mai 
kuni 3.oktoober 2018

Treeningtunni pikkus 1 tund – kepikõnd koos sirutus- ja venitusharjutustega.

KUULUTUSED

*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaa-
mide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Ostan kasutatud raamatuid, 
trükiseid, dokumente ja vanu 
postkaarte. Tel. 602 0906 ja  
501 1628 Tim

Fassaadide soojustamine, 
krohvimine, värvimine. Piirdeae-
dade ehitus ja üldehitustööd.  
www.fassaadimeister.ee.  
Tel. 5196 9314

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

Ostan talumaja koos maaga. 
Hooned võivad vajada kapitaal-
remonti. Tel. 501 9917

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

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

Pottsepatööd ja korstnaotste 
vahetus eramajadel. Uute 
küttekehade ehitus ja vanade 
remont. 12- aastane töökoge-
mus ja kutsetunnistus.   
Tel. 5690 3327

Korstnate ehitamine.  
Tel. 5461 6929  
(Litsentseeritud pottsepp)

Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduauto, võib vajada remonti.  
Tel. 512 7543. Bar500@hot.ee

Väljaõppinud puudelangetaja 
teostab ohtlike puude ja okste 
raiet. Tööd teen tõstuki ja 
köistehnikaga. Freesin kände ja 
teostan okste äravedu. Puude 
üldseisundi hindamine ja 
konsultatsioon tasuta.  
Tel. 513 3458

Kivikorstnate ehitamine ja 
remont. Tel. 518 8889

Ostan Teie auto. Võib vajada 
remonti. Tasu kohe!  
Tel. 5835 8133

Lp. pensionär! Telli juuksur 
koju! Tel. 5645 2420

Bituumenkatuste remont 
SBS- rullmaterjaliga. Hüdroiso-
latsiooni- ja plekitööd.  
Tel. 5819 7445

LOR ilma saatekirja ja järjekor-
rata Tallinnas. Dr Dzotsenidze. 
Vastuvõtt 50€.   
www.vita.ee, tel. 669 0806

OSTAN SÕIDUKORRAS AUTO 
KUNI 1000.- SOBIB KA VENEAU-
TO. Tel. 5819 0200

VEO- ja KOLIMISTEENUS

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

Igal kodul on 
oma lugu!
Kodu vahetamine võib olla keeruline
protsess. Mina olen siin, et Sind aidata.

Tiina Steinberg 513 5859 

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale  ja 
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Alexela Kontserdimajas

Kristiine 
Linnaosa Valitsus 

kutsub

26. mai
Löwenruh´ 

pargis
Mustamäe tee 59a

Veneetsia 
karneval

kl 13

kl 10-16

Kristiine 
kevadlaat

Kauplejatele: registreerimine laadale 
01.03. - 21.05.2018 www.bit.ly/2t460Q5

SISSEPÄÄS TASUTA!

EAKATE FILMIKLUBI. Salme Kultuurikeskuses, Salme tn 12

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB KINNO

24.04 kl 12.00 DRAAKONI AASTA dokumentaalfilm. Andres Sööt

08.05 kl 14.00 RUUDI mängufilm. Arvo Iho

15.05 kl 12.00 SEENELKÄIK mängufilm. Toomas Hussar

22.05 kl 12.00 SÜGISBALL mängufilm. Veiko Õunpuu

29.05 kl 12.00 KÜNNIMEHE VÄSIMUS dokumentaalfilm. Enn Säde, Jüri Müür

12.06 kl 12.00 "SURMA HINDA KÜSI SURNUTELT" mängufilm. Katrin Laur

19.06 kl 12.00 ELDORAADO, JAANIPÄEV dokumentaalfilmid 
(2 tk). Ülo Tambel/ Andres Sööt

SISSEPÄÄS TASUTA!


