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 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi TORE juhendajad sotsiaalpedagoog 
Kadri Lepik, psühholoog Kai Pertel ja huvijuht Marje Nurk – pälvisid 
MTÜ NÜ TORE tunnustuse „Aasta innukad uustulijad”. TORE ringis 
tegeletakse väärtuspõhise tegevusega, see on mänguline, kuid samas 
õpitakse analüüsima, põhjusi nägema, märkama ning kaaslasi abista-
ma ning nendele toeks olema. Palju õnne! 

 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli katuseaed “Käed külge” võitis rahvusva-
helisel konkursil kõrge tunnustuse. Katuseaed “Käed külge” on loodud 
eesmärgiga anda tõenduspõhist informatsiooni ravimtaimede kohta.

 Mullu novembris kuulutas Tallinna Haridusamet välja konkursi - aasta 
spordisõbralikum õpetaja. Konkursi eesmärgiks oli tunnustada üldhari-
duskoolide õpetajate tööd õpilaste igakülgse kehalise ja vaimse arengu 
toetamisel. Esmakordselt toimunud konkursist võeti aktiivselt osa, tiitlile es-
itati pea 20 õpetajat, kelle seast valiti välja ka meie oma linnaosa õpetaja 
Raina Luhakooder Tallinna Kristiine Gümnaasiumist. Palju õnne!

 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet kuulutas ka tänavu välja 
konkursi „Tallinna linna lumemurdja“, mille peamiseks eesmärgiks on 
tunnustada tublisid majahoidjaid. Konkursile võivad kandidaate esitada 
kõik linnaelanikud. Oma kandidaatidest saab teada anda Kristiine lin-
naosa valitsustele e-posti kristiine@tallinnlv.ee teel kuni 1. aprillini 2021.

UUDISED

 Löwenruh’ pargi välitreening-
väljakul paigaldati uus trenažöör: 
motoorikaseade küljekõigutaja 
"Skiing". 

 Endla 51 mänguväljakul 
vahetati välja ja paigaldati uus 
karussell. Mõnusat mängulusti!

KRISTIINE 
TALVEPARK 2021
on Räägu park (Nõmme tee 52)

Kristiine Linnaosa Valitsus | Kristiine Noortekeskus | MTÜ Valgusfestival

Üritus on tänutäheks Kristiine rahvale, kes oma jõulukuused kogumis-punktidesse tõid.

KRISTIINE 
VALGUSFESTIVAL 

01.–14.02.2021

 KÕIK ON OODATUD TALVEST RÕÕMU TUNDMA! 

Rajamisel uisuplats 
ja miniliumägi

Mõndagi põnevat vanadest 
jõulukuuskedest

23. veebruaril 
kell 15.00

EESTI 
VABARIIGI 

AASTAPÄEVA
KONTSERT

otseülekande 
linnaosa Facebooki lehel

ESINEB TRIO 
KOOSSEISUS: 

Hedvig Hanson 
(laul) 

Heikko Remmel 
(kontrabass) 

Kalle Pilli 
(kitarr)

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse Riibe sõnul sai selle aastane val-
gusfestival uue kontseptsiooni ja on korraldatud tänutäheks Kris-
tiine rahvale, kes oma vanad jõulukuused kenasti kogumispunk-
tidesse tõid. „Võtsime sellel aastal keskkonda säästvama suuna ja 
korraldasime iga-aastase kuuskede taaskasutuse uutmoodi. Lõviosa 
neist läheb linna Utilitase koostootmisjaamadesse, kus nad muu-
tuvad roheliseks elektri- ja soojusenergiaks. Väiksem osa kogutud 
kuuskedest aga sai materjaliks põnevate installatsioonide jaoks, mis 
on püstitatud Räägu parki,“ selgitas Riibe. 

Teostatud tööde käigus oli Räägu park kaunistatud erinevate 
installatsioonidega, kuhu kuuluvad valgustid, uut moodi maja kui 
ka kuuselabürint. 

„Nüüd on põhjust tulla õue ja tunda rõõmu põhjamaa talvest. 
Meie Kristiine Talvepark on avatud praktiliselt kuni vastlapäevani 
ja kuna ilmaprognoosid lubavad ilusa talveilma jätkumist, siis loo-
dan, et tehtud tööd pakuvad linlastele avastamis- ja silmarõõmu ning 
nautimist selleks ajaks. Kutsun kõiki külastama Räägu parki ja palun 
kindlasti järgida turvameetmeid – kanda maski ning hoida ohutut 
distantsi,“ lisas linnaosavanem. Kristiine Leht 

Räägu pargis avati  
muinasjutuline Talvepark
1. veebruarist on Kristiine linnaosas 
asuvas Räägu pargis (Nõmme tee 
52) avatud rikkaliku valgustusega 
kaunistatud installatsioonid. Tallin-
nas selle talve ainulaadne üritus sai 
nimeks Kristiine valgusfestival ja 
see on avatud kuni 14. veebruarini.

Head Eesti Vabariigi aastapäeva! 

Piltide autor Ilja Matusihis

Huvikeskus  
Kullo 

ettevõtluskülas 
algavad  

10 – 12-aastaste 
laste 

jalgrattakoolitused. 

Koolituse maht on 
20 akadeemilist 
tundi, millest 7 
akadeemilist 

tundi on praktilist 
sõiduõpet. Kursus 
lõpeb teooria- ja 
sõidueksamiga.

Tunnid toimuvad 2 
korda nädalas alates 

1. märtsist 2021 
algusega kl 15.00 

Kullo ettevõtluskülas 
Mustamäe tee 59. 
Koolitus on tasuta.

Info  
ja registreerimine 
https://kulloevk.ee 
või tel 56467667

Otseülekanne 
linnaosavalitsuse 

Facebooki lehel
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Korteriühistute e-infotund  
„Tuleohutus kodudes –  

kergem on ennetada kui kustutada“

Kristiine korteriühistute infotund toimub veebi vahendusel 
kolmapäeval, 17. veebruaril kell 16.00–17.00. Kuna tuleo-
hutus on väga oluline teema ja puudutab meid kõiki, siis 
kutsume lisaks tavapärasele auditooriumile – korteriühis-
tute esindajad, aktiivselt osalema kõiki linnaosa elanikke. 
Püüame üheskoos luua turvalisust, et suudaksime viia 
õnnetuse arvu miinimumini.

Külla tuleb Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juha-
taja Reili Kull, teda usutleb Kristiine linnaosa vanem Jaa-
nus Riibe.
● Kuidas testida oma kodu tuleohutust?
● Mis on enamlevinud vead ja tähelepanekud, mida Pääs-
teameti kodunõustamiste tulemusel esile tõsta?
● Mida silmas pidada korterelamute osas?
● Kuidas saab linnaosavalitsus kaasa aidata kodude tu-
leohutuse tagamisele?

Saatke meile oma küsimused meiliaadressile Marju.
Korts@tallinnlv.ee, ühtlasi on võimalik infotunni kestel 
neid jooksvalt Kristiine linnaosa Facebooki lehel esitada.

E-infotund on nähtav aadressil https://www.facebook.
com/kristiine.linnaosavalitsus/ ja hiljem järelvaadatav.

Ootame aktiivset osavõttu!

Tallinnas saavad lapsevanemad oma äge-
date haigussümptomitega lapsele vanuses 
0-8 eluaastat nädalavahetuseti koju kutsu-
da koduarstibrigaadi – seda näiteks juhul, 
kui vanemal ei ole olnud võimalik haiges-
tunud lapsega perearsti juurde minna või 
on laps puhkepäeval haigestunud. 

Koduarstibrigaadi teenus on loodud selleks, 
et leevendada kiirabi koormust, kuid samas 
pakkuda lastevanematele kindlustunnet ja 
kiiremat abi arstliku läbivaatuse näol.

„Nii kiirabi, kui ka lastehaigla statistika 
näitab, et paljud pöördujatest ei vaja tegelikult 
vältimatut meditsiinilist abi,“ ütles Tallinna 
abilinnapea Betina Beškina. „Kuid paraku ei 
ole ka kiire arstiabi lastele alati kättesaadav, 
sest sageli ei pruugi perearstid teha või jõuda 
koduvisiidile ning nädalavahetuseti ei ole ka 
perearstidel vastuvõttu. Koduarstibrigaadi 
sihtrühmaks on need ägedate tervisehäire-
tega lapsed, kes ei vaja kiireloomulist välti-
matut abi, kuid samas nende vanematel võib 
olla arstile minek raskendatud või ei piisa 
infotelefonilt saadud soovitustest.“

Mullu hilissügisest alustanud koduarsti 
brigaadi väljakutsete peamiseks põhjusteks 

on ägedad viiruslikud haigestumised ja kõi-
ge rohkem tehakse väljakutseid kuni 2 aas-
tastele lastele. Koduarsti saab Tallinnas välja 
kutsuda Tallinna Kiirabi dispetšeri telefoni-
nilt 697 1145 reedel, laupäeval ja pühapäeval 
ning riigipühadel kella 12-20. 

Dispetšer selgitab välja arsti kutsumise 
põhjuse, lapse vanuse, elukoha ja objektiivse 
põhjuse, miks lapsevanem ei saa ise lapsega 
arsti juurde minna. Arst tuleb päeva jook-
sul vastavalt visiitide laekumisele. Kui visiite 
hakatakse registreerima kell 12.00, siis koju-

kutseid tegema kella 14.00-st. Väljakutseid 
teenindab Tallinna Kiirabi ja Tallinna Las-
tehaigla koostöös spetsiaalne arstibrigaad, 
kuhu kuulub arst-pediaater või üldarst ning 
erakorralise meditsiini tehnik. Kodusars-
tibrigaadi arstil on õigus välja kirjutada ka 
retsepte. Selleks, et tagada meedikute ja pat-
sientide turvalisus koroonaviiruse ajal, on 
koduarstibrigaad visiite tehes täiskaitseva-
rustuses. Tallinna linnaeelarves on koduarsti 
brigaadi teenusele planeeritud tänavu 100 
000 eurot. Tallinna Strateegiakeskus

Koduarsti brigaad annab arstiabi ägedate  
haigustunnustega väikelastele 

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: Krabu Grupp OÜ
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht 

Kristiine Linnaosa   @kristiinelov
Järgmine leht ilmub 19. märts 2021

JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

Lugupeetud Kristiine elanikud
Kätte on jõudnud talvine ja põhjamai-

ne veebuarikuu. Õnnitlen teid kõiki Eesti 
Vabariigi aastapäeva puhul! Vabariigi sün-
nipäeva tähistame linnaosas sel korral Kris-
tiine Linnaosa sotsiaalmeedialehel piduliku 
kontsertülekandega: kutsun teid vaatama 
23. veebruaril algusega kell 15.00 triot koos-
seisus Hedvig Hanson (laul), Heikko Rem-
mel (kontrabass) ja Kalle Pilli (kitarr).

Selle aasta talv on erakorraliselt lume-
rohke. Ühelt poolt on see väga hea, võiks 
seda pidada isegi kauaoodatud looduse 
kingituseks, kuid teiselt poolt tähendab see 
nii korteriühistutele kui ka linna lepingu-
partneritele suuremat töökoormust. Aitäh 
kõigile Kristiine elanikele ja usinatele lume 
saha või traktori töömesilastele, kes hoiavad 
meie tänavaid talvel puhtana ja turvalisena! 

Koostöös linnaosa korteriühistutega 
oleme planeerinud majaesiste teede pu-
hastamise ja kitsamatelt tänavatelt ka lume 
väljavedu ja ümberpaigutamist, teavitanud 
seejuures varakult sõidukiomanikke, aga 
ikkagi on palju neid, kes ei reageeri üles-
kutsetele. Selliste takistuste vahelt ei mahu 
lumesahad lihtsalt läbi ja tänav võib jääda 
selle võrra halvemini koristatud. Palume 
autoomanikke, kes talvel oma sõidukit ei 
kasuta, viia need tänavalt ära, kas siis hoo-
vi või parklasse. Heakorra alastest puudus-
test palume informeerida koheselt lühi-
numbril 14410. 

Jaapanipärane minimets  
Kristiinesse

Nüüd veel mõned rõõmsamad uudi-
sed ja värskelt on lõppenud kaasava eelar-
ve hääletamine, mis toob meie linnaosasse 
täiendavaid investeeringuid. Ma siiralt tä-
nan kõiki 1918 Kristiine elanikku, kes hää-
letasid välja pakutud 16 erineva idee poolt. 
Meil tekkis väga põnev olukord, kus tasa-
vägises ja aktiivses rahvahääletuses edastas 
võitja vaid ühe häälega teiseks tulnud alga-
tust, milleks oli rajada Löwenruh’ parki Algi 
tänava äärde madalseiklusrada koos valgus-
tatud teeradadega. Kuigi meie prioriteet on 
viia ellu rahvahääletuse võitnud idee, siis 
püüame alustada ka teisele kohale tulnud 
idee planeerimist linnaosasse. 

Konkursi võitjaks osutunud Jaapanipä-
rase minimetsa idee seisneb selles, et istu-
tatakse meie linnaosas hästi mitmekesine 
väike mets, tihedalt, et simuleerida päris 
ökosüsteemi. Idee autor on Kristiine elanik 
Marit Finnie.

Jagame libedusetõrjeks tasuta  
graniitkillustikku

Lisaks otsustasime, et jätkame tasuta 
graniitsõelmete jagamist korteriühistutele 
ja linnaosa eramajade omanikele, et tagada 
ka kõnniteedel parem libedusetõrje tase ja 

ohutum liikumine. Jaanuaris näiteks jagati 
tasuta üle nelja tonni graniitkillustiku, mis 
arvestades keerulisi ilmaolusid on osutu-
nud väga vajalikuks. 

Graniitsõelmeid saab kätte kuni 26. 
veebruarini 2021 Kristiine linnaosavalit-
suse koostööpartneri AS Mustamäe Hal-
jastus territooriumilt Kadaka tee 78 töö-
päevadel kella 9.00 - 15.00.

Vanad jõulukuused  
muutuvad toasoojaks

Jaanuarikuu lõpus viis linnaosavalitsuse 
lepingupartner ära kümnest kogumispunk-
tist rekordarv vanu jõulukuuski. Aitäh veel 
kord kõigile, kes tõid oma jõulukuuse ko-
gumispunkti! 

Peale hakkimist lähevad vanad jõulu-
kuused Tallinna Utilitase koostootmisjaa-
madesse, kus neist saab roheline elektri- ja 
soojusenergia. Kui varem põletati kuused 
lihtsalt rahva meelelahutuseks avalikult 
suures lõkkes, siis sel aastal oleme jõudnud 
palju säästvama ja ökoloogilisema lahendu-
seni, mis annab ringiga tagasi panuse meie 
kõigi kodude toasoojana. 

Räägu pargis on avatud alates veebruari 
muinasjutuline Talvepark, mis on kaunista-
tud rikkaliku valgustuse ja installatsiooni-
dega. Tallinnas selle talve ainulaadne üritus 
sai nimeks Kristiine valgusfestival ja see on 
avatud kuni 14. veebruarini. Püstitatud said 
erinevad installatsioonidega, kuhu kuulu-
vad valgustid, uut moodi maja kui ka kuu-
selabürint. 

Usun, et varsti lubab üldine olukord 
pandeemiaeelse elurütmi taastumist ning 
saame ellu viia kõik meie Kristiine linna-
osavalitsuse plaanid ka kultuuriürituste 
osas.  

Head Eesti Vabariigi aastapäeva! 

LINNAOSAVANEMA VEERGTallinn omandab enamusosaluse  
AS-is Tallinna Vesi ja kaasab  
strateegilise partnerina OÜ Utilitas
Tallinna linnavalitsus kiitis heaks lepingu, mille jär-
gi omandavad Tallinna linn ja energiakontsern Utili-
tas võrdsetel alustel AS Tallinna Vesi suuromaniku 
United Utilities Tallinn B.V osaluse vee-ettevõttes 
hinnaga 14,20 eurot aktsia eest. Tehingu tulemusel 
saab Tallinna linn 52,35 protsendiga AS Tallinna Vesi 
enamusosanikuks, Utilitase osaluseks kujuneb 17,65 
protsenti. Tehingu maht on 100,3 miljonit eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on oluline, et Tallinn taas-
tab linna strateegilise positsiooni elutähtsat teenust pakkuvas 
ettevõttes. „Tegemist on Tallinna jaoks mõistliku finantsin-
vesteeringuga, mis annab pikaajalist tootlust ja lisatulu. Sa-
mas oli meile oluline kaasata strateegiline partner, kes omab 
kogemusi rangelt reguleeritud turul tegutseva ettevõtte ope-
reerimisel, et tagada ettevõtte areng ja ka aktsionäride oo-
tused, sest meie soov on, et Tallinna Vesi jääb ka edaspidi 
börsiettevõtteks. Eelolevatel aastatel on kavas senisest enam 
investeerida ettevõtte infrastruktuuri. Peame oluliseks kom-
munaalteenuste ökoloogilist jalajälge Tallinnas veelgi vähen-
dada. Täname pikaajalist partnerit United Utilitiest panuse 
eest ettevõtte arendamisse ja heasse käekäiku,“ sõnas Tallin-
na linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinna linna poolt AS Tallinna Vesi aktsiate omanda-
mise peab heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu, mille koh-
ta on Tallinna Linnavalitsus valmistanud ette vastava otsuse 
projekti. 

United Utilitiesi 35,3-protsendilise osaluse omandamise 
tehingu lõpule viimiseks on vajalik koondumisluba Konku-
rentsiametilt. Kui vastavad eeltingimused on täidetud, viiak-
se United Utilities Tallinn B.V-lt omandamine lõpule eelda-
tavasti märtsis 2021. 

AS Tallinna Vesi nõukogu jääb üheksaliikmeliseks, mil-
lest neli kohta on Tallinna linnal, kolm Utilitasel ja kaks on 
sõltumatud liikmed. Tallinna linnal ja Utilitasel on enam kui 
kahekümne aasta pikkune koostöö kaugkütte valdkonnas. 

Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ja taastuve-
nergia tootja. Ettevõte haldab 550 km kaugküttetorustikku 
ning varustab soojusega 174 000 kodumajapidamist kaheksas 
Eesti linnas – Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, 
Kärdlas, Jõgeval ja Valgas. 

Utilitas tootis 2020. aastal 1,7 TWh soojus- ning 394 
GWh elektrienergiat. Utilitase konsolideeritud müügitulu oli 
2020. aastal 127 miljonit eurot ning varade maht 386 miljonit 
eurot. Tallinna Strateegiakeskus
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Legendaarne olümpia sangar ja ettevõtja Erki Nool:  
linnaosa arendamiseks oleks meil kõigil vaja oma panus anda

Millega teie ettevõte tegeleb, kui 
suur see on?

Sellele küsimusele tuleks vastata 
klassikaliselt: „Ostan, müün, vahe-
tan.“ Ehk siis ostan elektrit, kütet, 
WC-paberit jne. Müün soojust, val-
gust ja kohta, kuhu tool laua taha 
panna. Vahetama peab kõike seda, 
mis müügi ja ostu vahele jääb. Ühesõ-
naga, olen väikeettevõtja, kes tegeleb 
kinnisvara rentimise ja haldamisega. 
Ettevõte on pisike, nagu pea 80% Eesti 
ettevõtetest. Kuigi ilmselt tuleneb see 
suurelt jaolt muuhulgas asjaolust, et 
enamik väikeettevõtetest ei ole ühtse 
juhtimise alla konsolideeritud. Vaid 
pisut erinevaid valdkondi on tihti 
lihtsam ja selgem erinevate juriidiliste 
kehade alt majandada.

Kui kaua teie ettevõte juba Kris-
tiines tegutseb ning miks olete selle 
rajanud just meie linnaossa?

Oleme tegutsenud Kristiine lin-
naosas juba aastast 1998! Tihti on ju-
husel ka oma roll. Nii ka minu puhul, 
sattusin investeerima Tallinna linna 
kõige suurema risttee äärde. Kuna nn 
Taksopargi rist on väga inim- ja trans-
pordirohke, siis olen asukohavalikuga 
väga rahul.

Kuidas on teie äri mõjutanud 
pandeemiaga seotud eriolukord?

Ilmselgelt ei ole ühtegi ettevõtet 
Eestis, mis oleks jäänud pandeemia 
eriolukorrast tulenevate mõjudeta. Nii 
ka minu ettevõte. Ilmselgelt oli kõigil 
teadmatusest tulenev hirm tuleviku 
ees. Ettevõtted, mis olid planeerinud 
kevad-suviseid reklaamikampaaniaid, 
tõmbasid kohe pidurit. Paljud ettevõt-
ted, millel oli võimalik, üritasid kogu 
oma tegevuse viia kodukontoritesse. 
Paljud ilusalongid, juuksurid, mas-
saažisalongid olid suletud ja sageli 

mitte sellepärast, et valitsus oleks need 
ajutiselt sulgenud, vaid inimesed ei 
julgenud ringi liikuda. Kui n-ö lume-
pall juba veerema hakkab, siis ei ole 
seda võimalik kohe peatada. Kindlasti 
mõjutab pandeemia üürisektori tur-
gu väga tugevalt järgneva paari aasta 
jooksul. Arvan siiski, et mõne aasta 
jooksul muutub see uuesti normaal-
seks. Kodukontoris töötamine on mu-
gav, kuid nõuab väga suurt distsipliini. 
Tihti tööpäev kodus ei lõpegi.

Kas teie äri on suunatud rohkem 
kohalikele klientidele või ka kauge-
male?

Meie tegevus on suunatud puh-
talt kohalikele klientidele. Võib isegi 
öelda, et just Mustamäe, Õismäe ja 
Kristiine elanikele. Kuigi aastate jook-
sul on olnud ka rentnikke, kelle pärit-
oluriik ei ole olnud Eesti, on nad siiski 
tegutsenud Eesti turul.

Milline on teie kõige populaar-
sem toode/kaup klientide jaoks?

Ha-haa. Ilmselt aknad Kristiine 
ristmikule.

Millised on teie tulevased 
äriplaanid, kas need on pidanud ka 
muutuma?

Kõige lihtsamalt öeldes on plaan 
vana maja maha võtta ja nüüdisaeg-
ne hoonestus peale ehitada. Plaani-
des oleme pidanud mitmed korral 
muudatusi tegema. On olnud uhkeid 
eskiise, siis tulnud jällegi majandus-
langus. Oleme teinud uued plaanid 
ja sellega seoses ka uued eskiisid. Et-
tevõtluses muutub olukord pidevalt. 
Samamoodi muutuvad ka inimeste 
soovid. 

Kui varem ehitati näiteks n-ö va-
nadekodud maale, siis nüüd tekib 
aina enam nõudlust linnas asumi-
seks. Mugav on ju minna hooldeko-

dust välja kaubanduskeskusse, kinno 
või restorani. Ühesõnaga, krundi 
täisehitamise protsendid ja lubatud 
kõrgus on teada, eks elu näitab, kuhu 
välja jõuame.

Kas ja kuidas hoiate sidet kohali-
ku kogukonnaga? 

Aastaid tagasi süvenesin linna te-
gemistesse rohkem, uurisin, millega 
tegelevad halduskogud jne. Hetkel 
ammutan infot – nagu ilmselt suurem 
osa Kristiine inimesi – kohalikust le-
hest. Linnaosa valitsuse tegemistega 
olen ka kursis. Sõidan pidevalt ringi, 
näen, mida ja kuhu ehitatakse. Mida 
planeeritakse. Informeeritusega võib 
rahule jääda.

Iseloomustage ja kirjeldage Kris-
tiinet. Mida soovite öelda meie lin-
naosa elanikele?

Kristiine on ilus arenev linnaosa. 
Sõlmpunkt Mustamäe, Õismäe ja 
Kesklinna vahel. Arvan, et individuaa-
lelamud on suudetud suurepäraselt 
uute kortermajadega tasakaalus hoida. 
Palju on loodud võimalusi ettevõtete 
tekkimiseks, töökohtade loomiseks. 

Eks see ongi kõige parem, kui 
kodu, töökoht, laste koolid-lasteaiad 
on võimalikult lähedal. Olen täiesti 
kindel, et Kristiine areneb aina edasi, 
järjest rohkem taastatakse ja korras-
tatakse vanu hooneid. Eks meil kõigil 
ole selleks väike panus vaja anda. 

 Kristiine Leht

Kristiine Noortekeskuse 
noorsootöötaja Erko Sõrmus 
pälvis tunnustuse
1. veebruaril andsid Kristiine lin-
naosa vanem Jaanus Riibe ning 
Marko Ool Tallinna Haridusame-
tist üle Tallinna noorsootöö kon-
kursil „Suured teod 2020“ pälvi-
tud tunnustuse noortekeskuse 
pikaajalisele noorsootöötajale 
Erko Sõrmusele kategoorias 
„Tallinna aasta noorsootöötaja.“ 
Noorsootöötaja Erko pälvis tun-
nustuse juba viiendat korda. 

Ühtlasi tänas linnaosa vanem Jaanus 
Riibe noortekeskuse kollektiivi panu-
se eest Räägu pargis toimuva Kristiine 
valgusfestivali installatsioonide val-
mistamisel.

Kristiine Noortekeskus alustas 
jaanuari lõpust taas sisetingimustes 
kontakttööga. Detsembri keskpaigast 
tegutseti riiklike piirangute tõttu pea-
miselt sotsiaalmeedias ning välitingi-
mustes. Noortekeskusesse lubatakse 
noori vastavalt riigis kehtivatele pii-
rangutele. Kõige värskemat infot te-
gevuste või noortekeskuses kehtivate 
piirangute kohta saab sotsiaalmeedia 
kontodelt Facebookis ja Instagramis, 
või noortekeskuse telefonil 53074244. 
Hoolimata piirangute leevenemisest 
ning siseruumides tehtava noorsoo-
töö taastumisest, pakub noortekeskus 
ka erinevaid aktiivseid ning aastaaja-
ga sobivaid välitegevusi. Kristiine Leht

Hea Kristiine 
päevakeskuse 
külastaja
Huvitegevuse korraldamisel 
(ringide tegevus ja avatud üri-
tused) lähtume seoses viiruse 
levikuga hetke olukorrast ja 
kehtivatest seadustest. Värs-
keimat infot saab telefonidel: 
päevakeskuse sotsiaaltöötaja 
Reili Laanisto tel. 651 2704 või 
päevakeskuse juht Sirli Sumeri 
tel 651 2702. 

Päevakeskus on teenuste osu-
tamiseks avatud E-R Sõpruse 
pst. 5, 0-korrusel, sisenemise-
ga hoovipoolsest uksest. Klien-
te teenindavad juuksur, kos-
meetik ja pediküür-maniküür, 
massöör, samuti osutame duši 
ja pesupesemise teenust. Tee-
nustele pääseb eelnevalt re-
gistreerides telefonil 6512 703.

Alates veebruarist on külasta-
miseks taas avatud Raua saun. 
Tasuta saunapääsme saab kät-
te Kristiine Tegevuskeskusest 
E-R kell 9.00-15.00, Sõpruse 
pst 5, 0-korruselt sisenemisega 
hoovipoolsest uksest. Tasuta 
saab sauna kasutada üks kord 
kuus, korraga saab saunas vii-
bida kuni kaks tundi. Raua Saun 
asub aadressil Raua tänav 23.

KRISTIINE AJALOOKESKUS
Võtab külalisi vastu ning korraldab ekskursioone endise 

Tondi sõjakooli kasarmulinnakus teisipäeviti  
ja neljapäeviti kella 10.00 – 14.00 ja 16.00 – 18.00

NB! Eelneval kokkuleppel korraldame rühmadele:
● Ekskursioone kasarmulinnakus, 

Tondipoiste ausamba ja sõjakooli memoriaali juurde
 ● Eesti ajaloo tunde V-XII klassidele

● Videoesitlusi ajalookeskuses Tondi 55-101

Palume registreeruda:
tel. 55 682 883, e-post: Jaak.Haud@gmail.com

ETTEVÕTLIK KRISTIINE

Jätkame tutvumist meie linna-
osas tegutsevate äriettevõtete-
ga. Sellel korral jutt käib Eesti 
legendaarse 2000 a. Sydneys 
toimunud suveolümpiamängu-
de võitjast Erki Noolest ja tema 
ettevõttest. Tõenäoliselt vähe-
sed kristiinelased teavad, et Erki 
Nool peab juba piki aastaid äri 
meie linnaosa mitte vähem le-
gendaarses kohas – Taksopargi 
ristmikul.

www.uisupark.ee

Uisurõõm iga päev 
ja iga ilmaga
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Lapsehoiuteenuse hüvitise määr kasvab 196 euroni kuus

Tähistame sõbrapäevakuud suure südamega

Kristiine linnaosa valitsus kuu-
lutas enda Facebooki lehel väl-
ja fotokonkursi parimate lume-
memmede tunnustamiseks. 
Loosimine toimus 22. jaanuaril 
ja peaauhinna Tallinna Uisupar-
gi hooajakaardi kahele inimesel 
võitis Piret Maricic. 

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe 
sõnul püstitati konkursi raames kokku 
veerandsada lumememme. „Meil oli 
väga hea meel näha, millise fantaasia, 
huumori- ja loovusega suhtusid kris-
tiinelased sellesse konkurssi. Õnneks 
jõudsime korraldada seda enne sula, nii 
et inimesed said teha väga huvitavaid 

lumefiguure ja neid pilte meiega jaga-
da. Samas on just praegu temperatuur 
väljas nullis või napilt miinuses, mis 
on perfektne ilm lumememmede tege-
miseks. Nägime nii traditsioonilisi kui 
ka fantaasiarohkeid lumekujusid ning 
ehitamisest võtsid osa nii lapsed kui ka 
täiskasvanud. Tänud kõigile osalejatele, 
sest galerii tuli väga äge,“ sõnas Kristiine 
linnaosa vanem Jaanus Riibe. Täname 
meie head koostööpartnerit Uisupark 
OÜ, kes pani välja parimatele auhin-
nad: hooajakaardi kahele ja ühekord-
seid pääsmeid. Kindlasti tasub sellel tal-
vel veel lumememmesid teha, uisutada, 
suusatada ja palju muud teha, mida talv 
meile pakub. Kristiine Leht

Lumememmede piltide 
konkurss oli vahva! 

Liiklusmärk ja valgusfoor  
ei ole võõras mure
Andrei Novikov
abilinnapea

Tallinna linnas on 387 fooririst-
miku. Igapäevast liiklust valv-
ab 180 liikluskaamerat, 30 rist-
mikku on varustatud liikluse 
loenduritega ning 50 ristmi-
kul on ühistransporti prioriti-
seerivad lahendused. Kokku 
on linnas ligi 35 tuhat liiklus-
märki ning mitukümmend kilo-
meetrit erinevaid teepiirdeid.

Linnapildis on liiklusõnnetuste kur-
vad meenutajad kõverad teepiirded 
ning lääpas liiklusmärgid ja valgus-
foorid. Olenevalt olukorrast kaas-
nevad sellega rahalised kohustused 
kas linnale või liiklusõnnetuse põh-
justajale ja tema kindlustusandjale. 
Olenemata sellest, kes kannab kulud, 
tuleb linnal liiklusohutuse tagami-
seks taastada võimalikult kiiresti õn-
netusele eelnenud olukord. Mõistagi 

on seejuures oluline ka esteetilise 
linnapildi ennistamine.

Kuus toimub Tallinnas kuni 100 
liikluskorraldusvahendi rikkumist, 
millest umbes paarikümnel juhul jääb 
rikkuja teadmata. Kahju tekitaja liik-
luskindlustus hüvitab linnale tekkinud 
kahjud, kuid kui kahju tekitaja jääb tu-
vastamata, peab linn taastamistöödeks 
tasuma omavastutuse, mis on 150 eu-
rot juhtumi kohta ning ühes kuus ku-
lutab linn sellele umbes 3000 eurot. 
Ülejäänud summa tuleb liikluskind-
lustuselt ning kaudselt peab tõdema, 
et see raha tuleb iga kindlustusvõtja 
rahakotist, sest see osa kajastub meie 
kindlustusmaksetes.

Eraterritooriumitel, näiteks kau-
banduskeskuste parklates, korralda-
vad liiklust omanikud ning nad vas-
tutavad ka liiklusmärkide korrashoiu 
eest. 

Iga õnnetus ja sellega kaasnev 
kahju on erinev. Kui tavalise liik-
lusmärgi posti vahetus maksab kes-
keltläbi sada eurot, siis kahjud, mis 
on seotud fooridega on märksa suu-
remad. Fooride taastamine on töö-
mahukas ja seadmed kallid. Näiteks 

rikutud maa-alune kaabel võib kaasa 
tuua ristmiku ümbruse kaevetööd 
ning liikluse ajutise ümberkorral-
damise. Raskemate juhtumite puhul 
võib rääkida kuludest, mis küündi-
vad 25 tuhande euroni. 

Taastamistööd tehakse esimesel 
võimalusel, kuid see võtab paratama-
tult aega. Oma aja võtab liikluskind-
lustus, kes peab kahjudega tutvuma 
enne, kui linn olukorra lahendab. 
Seni riivavad rikutud liikluskorral-
dusvahendid linnapildis silma. Töid 
planeerime nii, et võimalikult vähe 
segada tavaliiklust ning teeme seda 
enamasti ajal, kui liikluskoormus 
on väiksem. Mõnede remonditööde 
spetsiifika võimaldab talvisel ajal teha 
vaid ajutisi lahendusi ning püsilahen-
dused saab taastada alles kevadel.

Iga linnakodanik saab kaasa ai-
data liikluse ohutusele ja linna viisa-
kale väljanägemisele. Kui näed pealt 
liikluskorraldusvahendite rikkumist, 
siis helista kohe telefonil 6563535 või 
kirjuta e-posti aadressil info@signaal.
ee. Siis saab süüdlane tuvastatud ning 
linn võib hakata kiiremini tegelema 
tagajärgede likvideerimisega.

Linnavalitsus kehtestas lapsehoiu-
teenuse hüvitise määraks Tallinnas 
tänavu kuni 196 eurot kuus ühe 
lapse kohta, möödunud aastal oli 
hüvitise määraks 187 eurot kuus.  

Hüvitise määr ühe lapse kohta on 
võrdne koolieelsetele munitsipaal-
lasteasutustele eelarve jaotamise alu-
seks oleva summaga ühe lapse kohta 
ühes kalendrikuus, milleks on täna-
vu 196 eurot kuus. 

Abilinnapea Betina Beškina tõdes, 
et Tallinnas rakendusid möödunud 
aasta septembrist mitmed soodustu-
sed lapsehoiuteenust saavatele ning  
era- ja munitsipaallasteaias käivatele 
lastele. „Lisaks lapsehoiuteenuse hü-
vitisele, mis kasvab sellest aastast 196 
euroni kuus, katab linn ka eralasteaia 
ja lapsehoiuteenuseid saavate laste 
toidukulu ja toetab haridusliku eriva-
jadusega laste vanemaid õppemaksu 
tasumisel,“ ütles Beškina. 

Ühtlasi viitas abilinnapea Norra 
krediidisaidi Sumo Finansi uuringule, 
mis võrdles 50 Euroopa linna ja reas-
tas neid tegurite põhjal, mis näitavad 
peresõbralikkuse eri aspekte. „Tallinn 

on selles peresõbralikkuse tabelis tub-
lil neljandal kohal ja üks faktor teiste 
seas, mille alusel peresõbralikkust hin-
nati, oli näiteks ühe eelkooliealise lapse 
lastehoiukulu kuus,“ sõnas Beškina. 

Tallinnas saab lapsehoiuteenuse 
hüvitist taotleda lapse vanem, lapse 
eestkostja või lapse hooldaja lapse pe-
rekonnas hooldamise lepingu alusel, 
kelle rahvastikuregistri järgne elukoht 
on Tallinn ning ka lapse, kelle jaoks 
lapsehoiuteenust ostetakse, rahvasti-
kuregistri järgne elukoht on Tallinn. 
Seda eeldusel, et laps, kelle jaoks lapse-
hoiuteenust ostetakse, ei ole kantud 
ühegi munitsipaallasteaia või eralas-
teaia nimekirja. Hooldusperedel, kelle 
peres kasvavad lapsed, kes on Tallinna 
linna eestkostel, on õigus lapsehoiu-
teenuse hüvitisele, olenemata kas 
hoolduspere vanemad on rahvastiku-
registri järgi Tallinna elanikud. 

Hüvitist makstakse 100% mää-
rast, kui teenuse eest on tasutud sum-
mas, mis on hüvitise pooleteisekordse 
määraga võrdne või sellest suurem, 
ja 50% hüvitise määrast, kui teenu-
se eest on tasutud summas, mis on 
hüvitise määraga võrdne või sellest 

suurem, kuid väiksem hüvitise poole-
teisekordsest määrast. Õigus taotleda 
hüvitist tekib järgmisel päeval arvates 
päevast, mil lõpetatakse vanemahü-
vitise maksmine selle lapse eest, kel-
le jaoks lapsehoiuteenust ostetakse. 
Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse 
kandmisel koolieelse lasteasutuse või 
kooli nimekirja. Hüvitise arvestuspe-
rioodiks on kalendrikuu, mille jook-
sul saadud teenuse eest tehtud ja do-
kumentaalselt tõendatud kulutused 
hüvitatakse lapsehoiuteenuse kasuta-
mise ajal kehtinud korras ja määras. 

Tallinna linna selle aasta eelarves 
on lapsehoiuteenuse hüvitise maks-
miseks ette nähtud 1,7 miljonit eu-
rot. Määrust rakendatakse tagasiula-
tuvalt 1. jaanuarist. 

Mullu oli koolieelse munitsipaal-
lasteasutuse koha arvestuslik maksu-
mus 2020. aastal 2244 eurot ehk 187 
eurot kuus. Tallinna linna eelarves oli 
lapsehoiuteenuse hüvitise maksmi-
seks 2020. aastal ette nähtud 1,4 mil-
jonit eurot ja lapsehoiuteenuse hü-
vitise määr oli 2020. aastal kuni 187 
eurot ühes kalendrikuus ühe lapse 
kohta. Tallinna Strateegiakeskus

Kristiine linnaosas asuvasse 
Löwenruh´ parki (Mustamäe tee 
59a) on paigaldatud sõbrapäeva-
teemaline valgusinstallatsioon, 
milleks on suur punane süda. 
Linnaosavalitsus kutsub kõiki 
tähistama saabuvat sõbrapäeva ja 
jäädvustama seda erakordset põh-
jamaist veebruarikuud südame 
taustal pilti tehes, postitama pil-
di seejärel Facebooki märkega 
#sõbrapäevKristiines. 15. veebru-
aril loositakse kõikide postitajate 
vahel välja põnevaid auhindu.

„Veebruarikuud on vanal ajal 
kutsutud mitmeti: küünla-, vastla-, 
pudrusöömise-, külma- ja tuisukuu. 
Moodsal ajal on sellest saanud veel 
sõbrapäevakuu. Selle tähistamiseks 
oleme Löwenruh´ parki terveks 
kuuks ajaks paigaldanud sõbrapäe-
vateemalise valgusinstallatsiooni. 
Usun, et see kaunis installatsioon 
toob kõigile häid emotsioone ja li-
sab parki ka uutmoodi valgust. Kõik 
on oodatud Löwenruh` pargist läbi 
jalutama, pilti tegema ja seda oma 
kallite sõpradega jagama,“ selgitas 

Kristiine linnaosa vanem Jaanus 
Riibe. Konkursil osalemiseks on 
vaja postitada installatsiooni juures 
tehtud pilt Facebooki või instagra-
mi märkega #sõbrapäevKristiines. 
15. veebruaril loositakse kõikide 
pildi postitajate vahel välja Tallinna 
Uisupargi hooajapääsme (koos ühe 
sõbraga saab käia uisuparkides tasu-
ta nii palju kui süda lustib, uisulae-
nutus on pealekauba) ja 3 kingikotti.

"Soovime kõigile kaunist saabu-
vat sõbrapäeva," lisas Riibe. Kristiine 
Leht
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Intervjuu: vastab Kristiine Ajalookeskuse juht Jaak Haud

Dementsuse sündroomi põhjus-
tajaks on enamasti aju haigus 
näiteks Alzheimeri tõbi, Parkon-
soni tõbi, Lewy kehakeste hai-
gus. Samuti võib dementsuse 
põhjustajaks olla trauma, insult, 
alkoholism jpt haigused. 

Väga oluline on dementsuse varajane 
diagnoosimine. 10% dementsuselaad-
seid seisundeid on kiire ja asjakohase 
ravi korral osaliselt või täielikult taga-
sipöörduvad. Pöörduvateks dement-
sussündroomi põhjustajateks võivad 
olla näiteks healoomulised ajukasvajad, 
kilpnäärme haigused, vitamiini B12 
puudus jpm haigused. Pöördumatu-
tele dementsussündroomi põhjustata-
jatele, milleks on näiteks Alzheimeri 
tõbi, Parkonsoni tõbi, Lewy kehakeste 
haigus, Huntingtoni tõbi jt, ei ole veel 
ravimit leitud. Kuid on olemas ravimid, 
mis süvenemist pidurdavad ja elukvali-
teeti mõne aasta võrra pikendavad. 

Inimesed võivad isegi kuni 15 aas-
tat elada dementsusega ja seda iseloo-
mustab suhteliselt märkamatu haiguse 
algus. Dementsuse algfaasis suudab 
inimene kodus elamisega ise hakkama 
saada, kuid tal võivad esineda lühimä-
luhäired. Näiteks asjad hakkavad ka-
duma, ülesanded hakkavad ununema, 
igapäevase info meeldejätmine muu-

tub keeruliseks. Samuti võivad esineda 
suhtlemis- ja käitumishäireid, kus ini-
mene ei suuda enam suhelda endisel 
viisil, ta võib olla endasse tõmbunud, 
mõni teine inimene on aga vastupi-
di - kergesti ärrituv ning süüdistav. 
Ümbritsevad inimesed võivad selliseid 
ilminguid tõlgedada väsimuse, vanuse 
või iseloomu muutusega. 

Haiguse süvenedes tekivad toime-
tulekuraskused kõikides igapäevaelu 
toimingutes, näiteks poes käimine, 
arvete maksmised, söögi tegemine, 
riietumine, ravimite võtmine, hügiee-
nitoimingud jne. Mälu-, toimetuleku- 
ja käitumishäiretele tuleb kindlasti 
tähelepanu pöörata ja arstiga konsul-
teerida. Õige diagnoosi korral saab 
inimest paremini ravida ja teda aidata, 
näiteks nõustada tema lähedasi, et nad 
oskaks teadlikult suhelda, kohandada 
elukeskkonda, toetada igapäevast toi-
metulekut. Oluline on, et lähedased 
saavad aru, mida see haigus tähendab, 
saavad infot, kust on võimalik abi saa-
da, milliseid teenuseid ning toetusi 
osutatakse, et selles pikas protsessis 
vaimselt ja füüsiliselt vastu pidada. 

Dementsuse kompetentsikeskus

Sotsiaalministeeriumi poolt loodi 
2018. aastal Dementsuse Kompetent-

sikeskus (DKK), mis koosneb neljast 
partnerist: MTÜ Elu Dementsusega, 
SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, 
SA Viljandi Haigla ja Tartu Tervishoiu 
Kõrgkool.

Üle-eestilise kompetentsikeskuse 
tegevus põhineb haridus-, teadus- ja 
arendusasutuste, tervishoiu-, hoole-
kande- ning tugiteenust pakkuvate 
asutuste ja avaliku sektori vahelisel 
koostööl ning tegeleb dementsustee-
malise valdkonna arendamisega. 

DKK pakub erinevaid teenuseid 
nii dementsusega inimestele, nende 
lähedastele kui ka spetsialistidele ja tee-
nuseosutajatele. Informatsiooni DKK 
tegevuse ja teenuste kohta leiab kodu-
lehelt: www.eludementsusega.ee.

Avatud on dementsuse info- ja 
usaldusliin 6  446  440, kuhu võivad 
helistada kõik, kes vajavad sellel tee-
mal informatsiooni või tuge. Helistaja 
tasub kõne eest telefonioperaatori hin-
nakirja alusel.

Mis on dementsusega inimeste 
lähedaste tugigrupp?  

Dementsusega inimeste omastehool-
dajad on tihti silmitsi olukorraga, kus 
vajatakse asjakohast informatsiooni, 
tuge või nõuandeid, et mõista ja tulla 
toime dementsussündroomi põdeva 

lähedasega. Dementsusega inimes-
te lähedastele mõeldud tugigrupis 
saavadki kokku inimesed, kes üksteist 
mõistavad, kellel on sarnased mured – 
seal jagatakse omavahel informatsioo-
ni, kogemusi ja nippe. Tugigrupi kõi-
ge olulisem roll on toetuse jagamine, 
tugigrupikohtumistel on omad reeglid 
- kõik, mida seal räägitakse, see jääb 
tugigruppi.

Alates 2017. aastast on MTÜ Elu 
Dementsusega koostöös Dementsu-
se Kompetentsikeskusega arendanud 
erinevates Eesti piirkondades dement-
susega inimeste lähedastele mõeldud 
tugigruppe. Tugigrupid tegutsevad: 
Tallinnas (Pirital, Mustamäel, Nõm-
mel, Haaberstis, Lasnamäel ja Kris-
tiines), Tartus, Võrus, Viljandis, Pär-
nus, Kuressaares, Haapsalus, Jõgeval, 
Raplas, Türil, Narvas, Sillamäel, Koht-
la-Järvel, Sauel, Keilas ja Jõelähtmes. 

Kutsume kõiki dementsusega 
inimeste lähedasi 2. märtsil kell 
17.00 Kristiine Tegevuskeskuses 
(aadressil Sõpruse pst 5) toimuvasse 
tugigruppi.

Tugigrupis osalejatele on tagatud 
isikukaitsevahendid, tugigrupi kohtu-
mine on kõigile osalejatele tasuta! 

Kristiine tugigruppi juhib koge-
musnõustaja Aivi Virma. Kogemus-
nõustaja on inimene, kes pakub sot-
siaalset tuge, sarnasest kogemusest 
tulenevaid teadmisi ja informatsiooni 
ning kes on läbinud vastava koolituse.

Oma osalemisest palume teavitada 
helistades telefonil 509 7666 või kir-
jutades aadressile aivi.virma@gmail.
com. 

Tugigrupi korraldavad MTÜ Elu 
Dementsusega ja Dementsuse Kom-
petentsikeskus koostöös Kristiine Lin-
naosavalitsusega. Kristiine Leht

Normaalne vananemine  
ei võrdu dementsusega

PÕNEV PERSOON

Tondi SK Ajalooklubi eestvedamisel oli 
2009. aastal korraldatud ausamba „Ton-
dipoisid“ taastamist ning 1940 – 1975. 
aastatel okupatsioonides hukkunud Ton-
di Sõjakooli lõpetajatele ja õppejõudu-
dele memoriaali püstitamist 2019. aastal 
Tondi kasarmute vahel. Veebruaris 2008 
valmis Kristiine Ajalookeskuses Kristii-
ne linnaosa ja Tondi Sõjakooli teemaline 
ekspositsioonisaali kujundus ning sten-
did. 15. mai 2009 taaspüstitasime au-
samba „Tondipoisid“, mis läks Tallinna 
linnale maksma peaaegu 5 miljonit Eesti 
krooni.  27. juuni 2019 valmis Tondi Sõ-
jakooli memoriaal langenud Eesti ohvit-
seridele, maksumus ligi 350000 eurod. 
Juulis 2019 kirjastasime teadustöö „Asi-
tõendid 1939-1941. Nõukogude okupat-
siooniga Eesti sõjajõududele tekitatud 
inimkaotused ja materiaalsed kahjud.“

Mida praegu saab Kristiine Ajalookes-
kuses näha?

Põhitegevus on ekskursioonide kor-
raldamine Tondi kasarmukvartalis, kus 
on 13 ajaloolist hoonet ja rajatist. Veel 
näitame ekspositsiooni saalis Tondi ka-
sarmute ajaloo teemalisi audio/videoma-
terjale. Samuti on meil võimalik tutvuda 
nõukogude repressioonide ohvrite elulu-
gudega. Neid andmeid on meil kogune-
nud ligi 132 000 isiku kohta.

Millised on Kristiine Ajalookeskuse tu-
levikuplaanid?

Lähitulevikus hakkame koostöös 
Kristiine Linnaosavalitsusega taotlema 
Tallinna Linnavalitsuselt, et Kristiine Aja-
lookeskus saaks Tallinna Linnamuuseumi 
kaheksandaks filiaaliks. See võimaldaks 
meie asutuse rahastamise. Alates 2008. 
aastast tänaseni oleme tegutsenud hea-
tegevuslikel alustel. Koostöös Kristiine 
LOV-ga kavatseme kanda memoriaali gra-
niitplaadile leitud uute 26 langenud ohvit-
seri nimed. Koostöös Eesti Eruohvitseride 
Koguga on plaanis ekspositsiooni saali val-
mistada uue stendi, mis peegeldaks Tondi 
Sõjakooli Memoriaali rajamise lugu..

Millised on väljavaated kasarmute 
taastamisele/renoveerimisele?

Tondi tänava ajalooliste kasarmu-
hoonete taastamise tulemusel on alates 
1997. aastast renoveeritud Tondi 51 ja 
55, Sõjakooli tänaval asuvad maad-
lusklubi hoone, diiselgeneraatori hoone 
ja arsenal ning Järve tänaval asuv tsaa-
riaegne staabihoone. Ülejäänud rajatiste 
osas on seis selline: - Tondi 53 asuv 220 
meetri pikkune kahekorruseline kunagi-
se Tondi Lahingukooli hoone seisab ilma 
katuseta ja laguneb ohtlikult; - Tondi 57 
on osaliselt 2006. aastal  renoveeritud. 
Ülejäänud hoonete, Sõjakooli tänaval 

paiknevate „komandandimaja“, sauna/
ambulantsi ja sepikoja/ühiselamu taasta-
misega alustamine alles seisab ees. Need 
viimati mainitud kolm Sõjakooli tänava 
hoonet seisavad kasutuseta alates 1994. 
aasta augustist ja loomulikult ainult la-
gunevad. On selge, et erafirmale käib üle 
jõu ajalooliste hoonete haldamine.

Minu arvates võiks Tondi kasarmu-
linnaku olukorra päästa kui riik tooks 
Tartust Tallinnasse tagasi Kaitseväe Aka-
deemia ja majutaks nad kunagise Tondi 
Sõjakooli kasarmulinnakusse. Kristiine 
Leht

Tondi asumis aadressil Tondi tn 55-101 asub Kristiine Ajalookeskus. 
Seda hoiab praegu töös MTÜ Tondi SK Ajalooklubi. „Meid on siin põhi-
liselt kaks inimest – Indrek Grabbi ja Jaak Haud. Indrek Grabbi vanaisa 
kolonel Herbert Grabbi oli Tondi Sõjakooli ülem kuni 1934. aasta 12. märt-
sini. Indrek tuli siia tööle neli aastat tagasi, kui ta läks USA-s pensionile. 
Mina ise olin Eesti sõjakooli (Kaitsekolledž Riigikaitseakadeemias) ülem 
aastail 1993-1997,“ rääkis erukolonelleitnant Jaak Haud. 
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Teie soovid,  
tehtud meie kätega!
Hoonete renoveerimine,  
juurdeehitused.
Pööningu-, katuse-, fassaadi-, 
vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

Küsi pakkumist! 5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Vannitubade
REMONT

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

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

• OÜ ESTEST PR ostab met-
sa- ja põllumaad. Tel 50 45 
215, 51 45 215;

• Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõi-
dukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu 
ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Koha peal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või 
56188671. Järgi tulen puksii-
riga ja tasun sularahas. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan 
ise. Vaata lisaks www.seise-
vauto.ee

• Kivikorstnate ehitamine 51 
88889

• Üldehitus, katused, fassaa-
did ja viimistlustööd Tel: 
53529476, meil: mehitus@
gmail.com<mailto:mehitus@
gmail.com>

• Kutseline Pottsepp/Korstna-
pühkija tase 4 laob ja pühib 
korstnaid. 54616929

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

• Pellet al. 190.-/alus, kase 
RUF brikett al.125.- alus, küt-
tepuud al. 45.-/ruum. Head 
hinnad! 6000136, 5200093 
Puu24.ee

• Ostan garaažiboksi. Notari 
kulud minu kanda. Tel: 545 
11053

• KARTULI KOJUVEDU 25 
KG/12EUR. INFO JA TELLI-
MINE 56094720

• Soovin osta garaažiboksi 
"Kuldnoka 4a" garaažiühis-
tus. tel: 3725040090; mail: 
gatewayou@gmail.com

• Leian ostja või üürilise sinu 
kinnisvarale. Tel: 5110939, 
e-post: viljo.pettinen@do-
mus.ee.

• Ostan VANAVARA - möö-
bel, raamatud, dokumendid, 
fotod, mänguasjad, nõud, 
militaaria, tööriistad, ehted, 
kunst, mootorattad ja palju 
muud! Ardo, 56 07 85 79

• Ostan garaaži, mis võib vaja-
da remonti. Vajadusel tühjen-
dan ise. Tel. 59197611, sun-
harru@gmail.com

• Ostame talukoha koos suure 
maaga. Hooned võivad vaja-
da kapitaalremonti. Vaatame 
üle kõik pakkumised. Tõe-
näoliselt teeme parima hinna. 
Tel 5666 9006.

Kadaka Konverentside koolitussari "Tervise teerajad". N kl 18, L kl 14. 
18.02 Irje Karjus - Isiksuspõhine taimeravi. 25/27.02 Holger Oidjärv - 
Jooga ja refleksoloogia alustalad. 06.03 Anne Tipner-Torn - Selja tervis. 
11.03 Siret Saarsalu - Kuidas muuta harjumusi?. 18/20.03 Ülli Kuku-
mägi - Mõtte jõud. Aadress: Kadaka tee 4/virtuaalselt; Tel 56 917 397. 
Osalustasu al 15 € kadakakonverentsid.ee ja Piletilevis

• Куплю гараж. Нотариус за мой 
счет. Тел: 545 11053

• Доставка картофеля на дом 25 
кг/12 еur. Инфо и заказ 56094720

• Купим хутор с большим участком. 

Постройки могут нуждаться в ка-
питальном ремонте. Рассмотрим 
любые предложения. Скорее все-
го, предложим лучшую цену. Тел 
5666 9006

KOOL KODU LÄHEDAL
Alanud on vastuvõtt Ristiku Põhikooli  
1. klassi ning lisavastuvõtt 2. ja 3. klassi 
Ristiku Põhikool on Tallinna piirkonna vastuvõtuga 
munitsipaalkool, kus õpilased õpivad väikeses, kuni 
20 õpilasega klassis. Õpilasi ootab sõbralik ja turvaline 
koolikeskkond, kus iga laps on märgatud ja toetatud. 
Avalduste vastuvõtt kooli kodulehel: www.ristiku.tln.edu.ee
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meisterviimistlus.ee
+372  5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

���������
�	���

Aastast 2002
Info ja tellimine

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

HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!

info@ky� eladu.ee

190€
/ALUS

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

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

Tööülesanded
• Välikoristustööd traktoriga, talvel lume lükkamine 

tänavateedelt vastavalt ilmastikuoludele, vajadu-
sel ka öösel, libedustõrje, lume ära vedu;

• Traktori hooldus ja pisiremont;
• Vajadusel muude hooldus- ja heakorratööde 

tegemine Kadrioru pargi hallatavatel aladel nii 
traktoriga kui käsitsi;

• Hooajal (kevad-sügis) hooldusniitmised Kadrioru 
pargi hallatavatel aladel;

• Lehtede kogumine ja äravedu;
Nõuded kandidaadile
• T - kategooria juhtimisõigus.
• Valmisolek pingeliseks ja iseseisvaks tööks, nii 

vahetustega nii päeval kui öösel; Hea enesedist-
sipliin; 

• Oskus planeerida nii tööd kui aega; eneseväl-
jendusoskus, valmisolek meeskonnatööks; 

Omalt poolt pakume: Esmast väljaõpet; Erialast 
koolitust; Parimat saadaolevat tehnikat; Vaheldus-
rikast tööd värskes õhus; Arenevat töökeskkonda; 
Toetavat kollektiivi; Tööriietust.
Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linna-
osa, A. Weizenbergi tn 26/2. Tööaeg: täistööaeg, 
töö vahetustega ja sõltuvalt ilmastikuoludest 
vajadusel ka öösel. Töösuhte kestus: tähtajatu 
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik. Vaja-
likud dokumendid: CV Kontakt: Aivar Kabrits, 
osakonna juhataja, telefon: 5066409, e-mail: aivar.
kabrits@tallinnlv.ee

Требования к кандидату:
• Проведение полевых работ на тракторе. Зимой 

– уборка снега с улиц и дорог и, если требуют ме-
теоусловия, использование противоскользящих 
реагентов. При необходимости – работа в ночное 
время;

• Ремонт тракторов и текущий мелкий ремонт;
• Выполнение различных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту на территориях, нахо-
дящихся в ведении Кадриоргского парка, как на 
тракторе, так и вручную;

• Проведение сезонных (весна-осень) работ по 
обслуживанию территорий, подведомственных 
парку Кадриорг;

• Сбор и транспортировка листьев;
• Иметь водительское удостоверение категории Т.
• Готовность работать самостоятельно. 

И, при производственной необходимо-
сти, не только днём, но и в ночное время;                                                                                         

Самодисциплина;
• Умение планировать работу и время; навыки 

самовыражения и готовность к коллективной 
работе;

Мы предлагаем: Начальное обучение; Профес-
сиональную подготовку; Качественную технику; 
Разнообразную работу на свежем воздухе; Разви-
вающую и развивающуюся рабочую среду; Работу 
в команде; Качественную рабочую одежду;
Адрес: Харьюский уезд, город Таллинн, часть 
Кесклинн,  улица А. Вайценберги 26/2. Рабочее 
время: Полный рабочий день, посменная работа, 
и, при необходимости, работа в ночное время.
Продолжительность работы: ненормированный 
рабочий день; Приступить к работе: при возмож-
ности быстрее; Необходимые документы:
CV Контакт: Айвар Кабриц, начальник отдела,
 т. 5066409, aivar.kabrits@tallinnlv.ee

Mehhanismijuht-hooldusspetsialist

Специалист - механик по использованию и обслу-
живанию механических транспортных средств

ШКОЛА РЯДОМ С ДОМОМ
Начался прием в 1-й класс основной школы 

Ристику и дополнительный прием  
во 2-й и 3-й классы.  

Основная школа Ристику – это 
муниципальная школа по месту 

жительства в Таллинне, где ученики 
учатся в небольших классах до 20 

учеников. Учащихся ждет дружелюбная 
и безопасная школьная среда, в которой 
каждого ребенка заметят и поддержат.

Прием заявлений  
на сайте школы: www.ristiku.tln.edu.ee


