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Kristiine linnaosa ajaleht

„Suve jooksul
on linnaosas toimunud
põhjalikud teede
taastus - ja ehitustööd,“
Loe Jaanus Riibe
juhtkirja lk 2

www.tallinn.ee/kristiine

UUDISED

Sõpruse pst 5 korterelamu saab
nii seest kui väljast täiesti uueks
2. juulil võtsid abilinnapead Eha Võrk ja Betina Beškina vastu vastselt rekonstrueeritud Sõpruse pst 5 sotsiaalmaja A-korpuse.
Sõpruse pst 5 korterelamu rekonstrueeritakse kahes etapis, tööd
jõuavad lõpule hilissügiseks. Hoonesse on projekteeritud kokku 101
elamispinda, millest 19 on kahe- ja 82 ühetoalised, lisaks Kristiine tegevuskeskuse ruumid.
Rekonstrueerimistööde käigus soojustatakse korterelamu fassaad, sokkel ja katus, vahetatakse kõik aknad, rekonstrueeritakse
kogu küttesüsteem, rekonstrueeritakse ventilatsioonisüsteem (ehitatakse välja soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon, paigaldatakse päikesepaneelid ning hallvee soojustagastuse
süsteem, trepikotta lisatakse kahele poole avanev lift. Kogu projekti
eelarveline maksumus on 4 050 000 eurot.
Sõpruse pst 5 hoone on ehitatud 1963. aastal. Hoone oli väga halvas sanitaarses seisukorras, korterites puudusid pesemisvõimalused
ning tehnosüsteemid olid amortiseerunud. Rekonstrueerimise järel
on kõigis korterites söögitegemise ja pesemise võimalused. Hoone
hakkab vastama võimalikest kõrgeimale ehk „A” energiaklassile.
Sõpruse pst 5 kortermaja rekonstrueerimisprojekti koostasid
Acto Consult OÜ arhitektid Aare Asberi juhtimisel. Rekonstrueerimistöid teostavad OÜ Nordlin Ehitus spetsialistid ja omanikujärelevalve teenust osutavad Inseneribüroo Telora OÜ insenerid. Mööbliga sisustab AS Inest Market.

Tondil avati
memoriaal
Eesti ohvitseridele

27. juunil avati endises sõjaväelinnakus (Tondi tn 55 kõrval) Tondi sõjakooli memoriaal
langenud Eesti ohvitseridele.
Alates 1920. aasta maist
kuni 1940. aasta juunini tegutsesid Tondi tänava kasarmulinnakus Eesti vabariigi
kõrgem sõjakool, sõjaväe tehnikakool ja lahingukool.
Kahe aastakümne jooksul lõpetasid selle praktiliselt kõik
1940. aasta juunipöörde ajal
teenistuses olnud kaadri- ja
reservohvitserid. Memoriaali
graniittahvlitele on jäädvus-

tatud 2103 Eesti vabadusvõitluses elu kaotanud ohvitseri
nime, kes hukkusid lahingutes või repressiivorganite käe
läbi. Memoriaal avati langenud ohvitseride lähedaste
palvel, et oleks paik, kus neid
mälestada.
Avatseremoonial esinesid
sõnavõttudega Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, Eesti Vabariigi valitsuse nimel kultuuriminister Tõnis Lukas,
Kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Veiko-Vello Palm
ja sõjaajaloolane erukolonelleitnant Jaak Haud. Monu-

mendi kõrval seisid auvalves
Vahipataljoni sõdurid, üles astus Kaitseväe orkester, orkestri peadirigendi ja ülema Simmu Vasara juhatamisel. Memoriaali õnnistas sisse Kaitseväe kaplan Gustav Kutsar.
Üritust juhatas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.
Monumendi autor on Eesti
kunstiakadeemia emeriitprofessor skulptor Jaak Soans.
Langenud ohvitseride lähedaste idee edasiviija ja nimekirja koostaja on sõjaajaloolane erukolonelleitnant Jaak
Haud. Skulptuuri arhitektuuri

ja maastikuarhitektuuri autor
on Toomas Põld (Loovmaastik
OÜ). Memoriaali põhiprojektid
koostasid Vaiko Kann, Vadim
Mahkats ja Ilja Galkin (Keskkonnaprojekt OÜ). Teksti paigutuse ja optika tegi Ott Puija
(Plum Stuudio OÜ).
Ehitasid Enska Ehitus OÜ
ja AS Magma. Pronksist ja
roostevabast terasest detailid
valmistas ja paigaldas Jaak
Soans FIE. Tööde lepinguline
maksumus on 305 000 eurot.
Memoriaal rajati Tallinna
keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel. RAEPRESS

Kotkapoja 2b haljasalale
paigaldati uued pingid
Eelmisel aastal korrastati ja uuendati Kotkapoja 2b haljasala. Tööde käigus taastati kivisillutis, korrastati peenarde ääred, paigaldati
prügikastid ja infotahvel, kuid mõned pingid jäid välja vahetamata.
Sellel suvel vahetati vanad pingid uute vastu. Kaunist suve!

Foto: Erik Peinar/Riigikogu Kantselei

Eesti
taasiseseisvumispäeval on Pika
Hermanni torn
külalistele avatud
20. augustil tähistab Riigikogu Eesti
taasiseseisvumispäeva ja kutsub sel
puhul kõiki huvilisi Pika Hermanni torni
külastama. Torn on huvilistele avatud
kella 11–18. Ladusama sissepääsu korraldamiseks jagatakse külastajatele tasuta pääsmeid, kuhu on märgitud torni
pääsu kellaaeg.

HEAD EESTI
TAASISESEISVUMISPÄEVA!
Kristiine
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Lõppesid Räägu ja Iirise
tänavate taastusremonttööd
Kristiines Räägu (Mooni ja Varese tänava vahelisel lõigul) ja Iirise tänaval on
lõppenud taastusremonttööd. Tallinna
keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel teostas töid InfraRoad OÜ, tööde maksumuseks oli 90 000 eurot.

JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

AUSTATUD KRISTIINE ELANIKUD
Käes on juba augustikuu keskpaik, suvi on olnud tõeliselt meeldejääv, sest
päikest ja soojust on jagunud rohkemgi kui vaja,ilmad olid haruldaselt kuumad ja loodetavasti andis see kõik ühe suure positiivse laengu enne sügise
saabumist. Kindlasti jääb mööduvast suvest meie kõigi südametesse XXVII
laulu- ja XX tantsupidu. See on meie ajalugu ja kultuur, mis kannab endaga
väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka.
Löwenruh’ suvekontserdid osutusid erakordselt populaarseteks, need
tõid kuulajaid kokku üle kogu linna ja kaugemaltki, olid väga meeldejäävad
õhtud ja ilmaga meil vedas: pääsesime vihma ja tugeva tuuleta.
Löwenruh’ pargis jätkuvad augusti lõpuni pühapäeviti meie keskpäevased lastehommikud ning kuni 2.oktoobrini kolmapäevased vabaõhutreeningud.Palavate suveilmade aegu annab kindlasti kosutust tasuta joogiveevõtupunkt. Tallinna Vesi avas kevadel suvehooajaks mitu uut veevõtukohta, nende seas ka Löwenruh` pargi lähistel Algi tänaval. Seega on Tallinna
Vee hallata pealinnas kokku kaheksa ametlikku veepunkti, millest tulevat
vett võib kasutada nii joomiseks,enese värskendamiseks palaval ajal või kas
või piknikul puuviljade pesemiseks.

Kristiines tehakse teed ja tänavad korda
Suve jooksul on linnaosas toimunud põhjalikud teede taastus- ja ehitustööd.
Valminud on Räägu tänava lõik (Mooni ja Varese tänava vahel) ja Iirise tänav, koostamisel on Tedre tänava (Sõpruse pst – Mooni tn) rekonstrueerimise projektdokumentatsioon, kuid tööd jätkuvad teistel lõikudel ka sügise
vältel. Tänavate remondi tulemusena on liiklemine muutunud nii turvalisemaks kui ka mugavamaks. Vabandan kõigi ees, kes peavad remondi ajal
ebamugavusi taluma, kuid tulemus on kahtlemata seda väärt.
Tondil avati memoriaal langenud Eesti ohvitseridele. Mõtte üle rajada
memoriaal Tondile, kus aastatel 1920–1940 tegutses Eesti Vabariigi sõjakool,
oli pikalt arutatud. Paljudes riikides on hea tava rajada sõjakooli lähedale
monument kooli hukkunud kangelastele. Kuna Eesti sõjakooli asutamisest
möödus tänavu täpselt sada aastat, oli aeg see viimaks teoks teha. Neljapäeval, 27. juuni keskpäeval sai see tehtud – endises sõjaväelinnakus avati nende ohvitseride mälestuseks Tondi sõjakooli memoriaal.
Sellel suvel sai tänu õpilasmalevale 60 rühmas tööd üle 4500 koolinoore. Malevasuvi käis täie hooga ja üks rühmadest oli Kristiines. Kristiine linnasisene malevarühm alustas 25. juunil, eelkõige tehti heakorratöid. Aitäh
20 usinale malevanoorele, kes andsid oma panuse nii Löwenruh´ pargi kui
ka Tondi tennisekeskuse ümbruse korrastamisel.

Targa linna andurid ja liiklustablood
On üpris tõenäoline,et olete linnapildis tänavavalgustuspostidel märganud
uudseid päikesepaneelidega elektroonikavidinaid.Tegemist on nn targa linna andurite võrguga, mille abil saab jälgida linnaõhku ja mõõta liiklusvoogusid.Tänavu kevadel paigaldati SA Archimedese toel Taltechi tarkvarateaduste instituudi ja OÜ Thinnect eestvedamisel üle linna 900 aku ja päikesepaneeliga varustatud seadet, mille ilmastikukindlad sensorid koguvad andmeid õhutemperatuuri, -saaste ja müra kohta, suudavad tuvastada
jalakäijate olemasolu ning sõidukite liikumist ja suunda. Kogutud andmeid
saavad teadlased ja tudengid kasutada uurimuste tegemisel ning linna ja
liikluse korralduse planeerijad paremate otsuste tegemisel.
Mitmel pool Tallinnas on üles pandud ka elektroonilised liiklusinfotablood. Üks neist on Kristiine ristmikul, kokku on neid üle linna tänaseks päevaks juba 30. Need tahvlid annavad hea võimaluse jagada liiklejatega operatiivselt olulist infot, näiteks teavet ummikute põhjustest (liiklusõnnetus,
veeavarii, teetööd jms), rasketest ilmastikuoludest, suurüritustega kaasnevatest liiklusmuudatustest just nendel tänavatel, kus liiklustakistus mõju
avaldab, võimaldades liiklejail aegsasti alternatiivseid marsruute valida.
Tänu nendele projektidele elame juba mõne aasta pärast linnas, kus on mugavam liigelda, puhtam õhk ja vähem müra.
Juba lähiajale on kavandatud veel palju põnevaid üritusi, mille kohta
leiate infot sellest lehenumbrist. Õnnitlen kõiki saabuva taasiseseisvumispäeva ja Kristiine linnaosa sünnipäeva puhul!
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„Räägu tänava Mooni ja Varese tänava vahelisel lõigul ehitati taastusremondi käigus sõidutee killustikalus, paigaldati kaks kihti asfaltbetoonkatendit, rajati teepeenrad ning taastati liikluskünnis. Iirise tänaval ehitati tänava liiva- ja
killustikalus, uuendati asfaltbetoonkate
ja vahetati välja töömaale jäänud kaevupäis,“ rääkis Kristiine linnaosa vanem
Jaanus Riibe tehtud töödest lähemalt.
„Tänavate taastusremondi tulemusena
on liiklemine muutunud nii turvalisemaks kui ka mugavamaks.“

Muutused Lilleküla päästekomandos
IVO REMMELGA
Lilleküla päästekomando pealik

Lilleküla päästekomandos alustati tegevust juba aastal 1932. Komando on esmareageerija Kristiine linnaosas, aga
sõidab välja ka mitme teise linnaosa
maa-alale – Kesklinna (osa vanalinnast
ja Toompea, kus saame kokku Kesklinna
päästekomandoga), Koplisse (kus saame
kokku Kopli päästekomandoga), Mustamäele ja Õismäele (kus saame kokku
Nõmme päästekomandoga), Haaberstisse ja Harku valda (kus riiklikest komandodest on meie esmaseks abiliseks Keila
PK, koostööpartneriteks on ka kolm vabatahtlikku päästekomandot – Hüüru
VPK, Tabasalu VPK ja Muraste VPK).
Meie komando väljasõidupiirkond ei
ole kilomeetrites küll Eesti kõige suurem,
aga on kindlasti üks tihedama asustusega
piirkondadest. Lisaks on päästekomando
väljasõidupiirkond on väga vaheldusrikas
– väikestest eramutest kõrghooneteni välja, lisaks koolid ja lasteaiad, palju hotelle
ja suuri kaubanduskeskuseid, tööstusehitised, riigiasutused, parkimismajad, supelrannad, spordikompleksid jne. Suurema
väljasõiduastme korral reageerib Lilleküla päästekomando meeskond loomulikult
vajadusel terves Põhja-Eesti väljasõidupiirkonnas. Lisaks on Lilleküla komandol
mitmeid erivõimekusi. Näiteks on Lilleküla ainuke varingupääste võimekusega komando Eestis, samuti on komandol keemiapääste võimekus, kõrgustest päästmiseks korvtõstukauto ning konteiner- ja
kraanatõstukauto. Tänu neile erivõimekustele on Lilleküla PK valmis reageerima
sündmustele üle Eesti.
Väljasõitude tiheduse poole pealt on

Lilleküla päästekomando samuti Eestis
esireas – statistika kohaselt on Lilleküla
PK-s keskmiselt 9 väljasõitu päevas. Lisandub suurel hulgal ennetustööd, sest väljasõidupiirkonda jäävad väga paljud lasteaiad ja koolid. Mitmesuguste ennetusprojektide raames käivad päästjad tihtipeale
ise lasteaedades või tulevad kooliõpilased
komandosse – toimuvad mängulised loengud lastele tule-,vee- ja muudest ohtudest,
tutvustatakse päästjate tööd, lahendatakse näitlikke ülesandeid jne.
Lisaks koolitustele viime läbi ka kodunõustamisi nii üksikisikutele kui korteriühistute kaupa, koostöös ennetusbürooga
oleme kaasatud mitmesugustele info- ja
ohutuspäevadele, kus saame tutvustada
nii oma varustust ja tehnikat kui ka ohutusest rääkida.
Sellest kõigest tulenevalt on Lilleküla
komandosse aastate jooksul lisandunud
palju varustust, mida igapäevaselt väljakutsetel kasutame. Vana maja on aga saanud ajahamba käest korralikult pureda ja
hakkab ka lihtsalt väikseks jääma – vaja on
uuendusi nii komando elupinna parandamiseks kui ka selleks, et kõik uus ja vajalik mahuks ühte kohta ära, ilma et operatiivsus kannataks.
Oleme juba aastaid oodanud ja lootnud,
et kohe-kohe algavad komandos ehitustööd, aga mitmesugustel põhjustel pole
ehitus kahjuks käima läinud. Kuigi uue komandohoone plaanid said paberile juba vähemalt 6 aastat tagasi, sai meilegi kõige
suuremaks komistuskiviks finantsiline
pool. Nüüd on aga lõpuks väga hea meel
tõdeda, et päästeamet on jõudnud kokkuleppele kõigi koostööpartneritega ja Lilleküla päästekomando uue hoone ehitus on
alanud. Nagu Kristiine linnaosa inimesed

on võib-olla juba tähele pannud, ajutiselt
ei asu Lilleküla komando enam Paldiski
mnt 47 aadressil, vaid oleme kolinud
asenduspinnale. Samas ei pea elanikud
kartma, et meie kolimine kuidagi nende
turvalisust ohustaks. Kaalumisel olid mitmed asenduspinnad, kuid arutelude käigus leidsime, et kõige parema operatiivsuse – nii Kristiine elanike, kui ka teiste
jaoks – suudame säilitada, kui kolime ajutiselt ümber aadressile Mänsaku 8. Kuigi
asenduspinna kohta ei saa kasutada sõnu
nagu ülimoodne või kõigi mugavustega,
Lilleküla päästjad ei virise – meie teeme
oma tööd täpselt samamoodi edasi nagu
Paldiski maanteel olles, meie töötahe ja
valmidus inimesi aidata ei ole muutunud.
Uus maja on planeeritud nii, et meie
olemasolev põhihoone saab korraliku
uuenduskuuri ning hoovi ehitatakse lisahoone (garaažid ja eluruumid). Nii päästeameti kui Lilleküla päästekomando töötajad ootavad väga uue maja valmimist.
Kindlaid kuupäevi pole veel mõtet välja
käia, aga praeguste plaanide kohaselt
peaks uus maja valmima järgmise aasta
jooksul (2020 aastal). Kas see valmib juba
suvel, sügisel või siis alles talvel ei oma tegelikult isegi nii suurt tähtsust (loomulikult, „mida varem, seda parem“) – Lilleküla komando töötajate jaoks on oluline, et
see lõpuks valmis saab 
Ühesõnaga, juba varsti oleme vanal
aadressil tagasi ning elu läheb edasi tavapärast rada.
Lilleküla päästekomando tegemistega saab igapäevaselt kursis olla sotsiaalmeedia vahendusel. Leiate meid nii
Facebookist (Lilleküla Päästekomando)
kui ka Instagramist (lillekülapäästekomando).
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Suvi jätkub, seega jätkuvad ka suvised
üritused. Mida toob meile augustikuu?
NATALJA
GROMOVAJA
Kristiine linnaosa
vanema asetäitja

Kristiine tähistab taasiseseisvumispäeva vabaõhukontserdiga
20. august on üks kolmest päevast aastas,
mil riigilipud lehvivad kõigil elumajadel,
äri- ja büroohoonetel.
28 aastat tagasi, 20. augustil 1991 kell
23.03 võttis Eesti NSV Ülemnõukogu 69
poolthäälega vastu otsuse Eesti riiklikust
iseseisvusest, taastades seega Eesti iseseisvuse.
Kristiine tähistab seda sündmust vabaõhukontserdiga 19. augustil Löwenruh’
pargis (Mustamäe tee 59a). Kontsert algab
kell 17. Teile esinevad ansambel Lõõtsavägilased ja viiuliansambel Võlukeeled.

le väga. Kristiines toimub üritusi igale
maitsele, sealhulgas ka spordiüritusi. Tänavu toimub juba teistkordselt 31. augustil
Kristiine rahvajooks, kuhu võib tulla kogu
perega. See on suurepärane võimalus liikuda sportlikult uude õppeaastasse. Kristiine
rahvajooksule kutsutakse kõiki, kellele
meeldib joosta.
Start ja finiš on Löwenruh’ pargis. Distants koosneb kahest 5 km ringist, mille
start antakse kell 12, ning see sobib nii algajatele kui kogenumatele jooksjatele, kes
lihvivad oma kiirust pikemate distantside
jaoks. Kindlasti tasub registreeruda Stamina koduleheküljel, kuna neid, kes läbivad
kogu distantsi, ootab finišis Kristiine rah-

vajooksu medal! Kell 11 algavad Löwenruh’
pargis lastejooksud, kus distantsile pikkusega umbes 300 m kutsutakse väikseid
jooksuharrastajaid vanuses kuni 10 aastat.

Meenutame, et…
Igal pühapäeval kuni 25. augustini kella 12
kuni 13 toimuvad vabaõhulaval lastehommikud. Külla tulevad kostümeeritud tegelaskujud, kes korraldavad lastele lõbusaid
aktiivseid mänge ja võistlusi.
Samuti jätkub välitreeningute sari. Igal
kolmapäeval kuni 2. oktoobrini kell 12
Löwenruh’ pargis. Kohtume lõvi juures!
Treeningutel osalemine on tasuta, treener
on Aliis Sarapik.
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Ainult täpsed elukohaandmed
tagavad tallinlasele ette
nähtud hüved
Rahvastikuregistri seaduse kohaselt kustusid Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste ajal omavalitsuse täpsusega registreeritud elukohaandmed.
Tallinlase staatuse taastamiseks ja sellega kaasnevate hüvede saamiseks tuleb oma elukoht registreerida.
Rahvastikuregistri seaduse muudatusega kustusid tuhandete tallinlaste elukohaandmed, kellel tuli valimisõiguse
kasutamiseks oma elukoht kiirkorras vähemalt linnaosa täpsusega registreerida. Kuivõrd selline registreering oli ajutise
iseloomuga, on need andmed tänaseks kustunud. Meenutame, et tallinlasele ette nähtud hüvede saamiseks peavad elukohaandmed olema rahvastikuregistris korras.
Elukohta on lihtne registreerida: seda saab teha paari minutiga
eesti.ee veebilehel või linnaosavalitsuses rahvastikuregistri töötaja abiga. Lisateave www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda.
Kristiine linnaosa valitsuse rahvastikuregistri sektor teenindab Tulika tn 33B, II korrus, Tallinn, telefonid 645 7127 ja 645 7128.
VASTUVÕTUAJAD ON:
◆ Esmaspäeval 8.15–12.00 ja 14.00-17.30,
◆ teisipäeval vastuvõttu ei toimu,
◆ kolmapäeval 8.15–12.00 ja 14.00-16.30,
◆ neljapäeval 8.15–12.00 ja 14.00-16.30,
◆ reedel 8.15–12.00.

Kristiine hoovikohvikute päev
Mõte hoovikohvikute päevade läbiviimiseks
tekkis mitu aastat tagasi ja tänavu on juba
kolmas aasta, mil külalislahked peremehed
avavad oma uksed, et kohtuda uute külalistega ja pakkuda neile maitsvat sööki. Iga
aastaga ühineb selle ettevõtmisega aina
rohkem kohalikke elanikke, kes avavad kohviku oma kodus. See on suurepärane võimalus tutvuda oma naabritega ja lõbusalt vaba
aega veeta.
Tänavu toimub hoovikohvikute päev
Kristiines 24. augustil kella 11 kuni 18.
Kristiine hoovikohvikute päeva kureerib
linnaosavalitsus. Lisateavet kohvikute asukohtade kohta leiab koduleheküljelt: www.
tallinn.ee/kristiine

Esmakordselt kooli mineva
lapse toetus
19. augustil kell 17 Löwenruh´ pargis,
Mustamäe tee 59a

ESINEVAD:

Midagi toimub – Kristiines on
teistkordselt rock-festival K_ROCK
Laupäeval, 24. augustil, kutsub Kristiine
linnaosavalitsus kõiki pealinna elanikke
Löwenruh’ parki rock-festivalile Kristiine
K_ROCK, mis toimub teistkordselt. Rockfestival algab kell 16, laval astuvad üles
mitmed rock-ansamblid (nii tuntud kui vähemtuntud). Esindatud on mitmesugused
rock-muusika stiilid. Rock-festivali lõpetab
Villu Tamme & J.M.K.E. Tulge, midagi niisugust ei saa mööda lasta!

Sissepääs
TASUTA!

ANSAMBEL LÕÕTSAVÄGIL

ASED

Kristiine rahvajooks
Möödunud aasta oli uutest üritustest rikas
ja paljud neist meeldisid pealinna elanike-

VIIULIANSAMBEL VÕLUKEELED

Löwenruh` pargi lähistel
on avalik joogiveekraan
Tallinna Vesi avas kevadel suvehooajaks mitu uut veevõtukohta, nende seas ka veevõtupunkt Löwenruh` pargi lähistel Algi
tänaval. Joogiveekraanid on tähistatud vastava märgistuse ja
AS Tallinna Vesi logoga.
Seega on Tallinna Vee hallata Tallinnas kokku kaheksa ametlikku veepunkti, millest tulevat vett võib kasutada nii joomiseks,
enese värskendamiseks palaval ajal või kas või piknikul puuviljade pesemiseks.
Enne kraanide avamist võetakse igal hooajal kraanidest tulevast
veest proovid, et veenduda nende puhtuses ja vee heas kvaliteedis.
Vabas õhus asuvate veekraanide kasutamine on võimalik kevadsuvisel hooajal, talveks suletakse kraanid külmumise vältimiseks.
Ühtlasi tuletab Tallinna Vesi meelde, et veekraane tuleks kasutada heaperemehelikult. Juhul, kui kraan on lõhutud või sellest
ei tule vett, ootab ettevõte infot telefonil 626 2400.

Tallinna linn toetab jätkuvalt 320 euroga peresid, kus on esimesse klassi minev laps.
Toetust makstakse taotluse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas
vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut ning laps on
rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse
taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli.
Toetust makstakse kahes osas: 50% toetusest lapse kooliminekul ja 50% juunikuus pärast esimese klassi lõpetamist
tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis. Taotluse võib esitada kolme kuu jooksul alates
õppeaasta algusest, hiljemalt 30. novembril 2019.
Kristiine linnaosas elavatel vanematel on võimalus esitada
taotlus linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas kohapeal, saata postiga aadressile Tulika 33b 10615 Tallinn, e-posti teel
digitaalselt allkirjastatuna aadressile mari-liis.roomet@tallinnlv.
ee või Tallinna e-teeninduses aadressil https://taotlen.tallinn.ee/.
Kuna õpilaste nimekirjad kinnitatakse septembri esimesel
poolel, soovitame vanematel pöörduda sotsiaalhoolekande
osakonda alates 10. septembrist.
Ka e-teeninduses avatakse taotluste vastuvõtmine pärast
õpilaste nimekirjade kinnitamist.

Muutus surma
registreerimise kord
Alates 1. juulist edastavad surmafakti andmed rahvastikuregistrisse ja väljastavad surmatõendi tervishoiuteenuse osutajad – perearstid, haiglad, kiirabi jne. Surmatõend on vajalik
matmiseks. Seega surma registreerimiseks üldjuhul perekonnaseisuametisse enam pöörduma ei pea.
Perekonnaseisuamet registreerib surma vaid erijuhtudel –
isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne. Kui inimene on surnud enne 1. juulit 2019, siis tuleb tuvastada, kas surmafakt on automaatselt rahvastikuregistrisse
liikunud. Kui surmafakti andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse ja surnu lähedastele on väljastatud surmateatis, siis vana
korra kohaselt registreerib surma veel perekonnaseisuasutus.
Tallinna linn maksab jätkuvalt matusetoetust summas 250
€. Kui surnu viimane elukoht oli rahvastikuregistri andmetel
Kristiine linnaosas, siis tuleb isikul, kes matuse korraldab,
pöörduda toetuse saamiseks Kristiine linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda Tulika 33b või esitada taotlus eteeninduses aadressil https://taotlen.tallinn.ee/.
Matusetoetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul surmapäevast arvates. Täiendavat teavet saab tel
645 7140 või e-posti teel kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee.
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS
Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5

Kristiine tegevuskeskuse päevakeskuse avatud üritused september 2019

E 9. SEPTEMBER KELL 13.00 –

Vestlusringis on Kristiine linnaosa vanem

JAANUS RIIBE

(Päevakeskuse saalis, Sõpruse pst 5, I korrus)

Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a

Tegus suvi Kristiine
noortekeskuses
BRITA
RAND
Kristiine
noortekeskuse
juht

Kristiine noortekeskuses on
olnud põnevad suvekuud, juunikuus toimus meil kaks linnalaagrit, külastasime uusi ja
huvitavaid kohti nagu T1 vaateratas ja Skylab.
Lisaks tegime ise trühvleid
ja mängisime põnevaid mänge.
Juulikuus veetsime kaks nädalat majast väljas, 8.–12. juulini
olime koos Põhja-Tallinna
noortekeskusega Stroomi rannas ja 15.–19. juulini Löwenruh’
pargis, kus valmistasime käe-

paelu ja korraldasime teatevõistlusi.
Alates 1. juulist on meie
noorsootöötajate meeskonnas
toimunud muudatus, nimelt on
meeskonnaga liitunud noorsootöötaja Avely, kes asendab
noorsootöötajat Elist viimase
lapsehoolduspuhkusel olemise
ajal. Tule ja tutvu meie uue
noorsootöötaja Avelyga!
Augustikuus oleme avatud
E–R kell 12.00–18.00 ja nii kuni
septembri alguseni. 1. septembril oleme Kristiine sügislaadal
Löwenruh’ pargis, kus toimub
palju põnevat, tule ja otsi meid
üles! Alates 2. septembrist oleme avatud E–R kell 13.00–19.00
ja septembrist liitub meiega
uus välisvabatahtlik Austriast,
nii et tule kindlasti meile külla!

Noorte tugiprogramm „Hoog
sisse“ laienes Kristiinesse
Tallinna spordi- ja noorsooameti
programm „Hoog sisse“ on suunatud 15–26aastastele noortele, kes
ei tööta ega õpi. Programmi eesmärk on pakkuda noortele tegevusi
ja tuge, mis toetaksid õpingute jätkamist või töö leidmist. Programmi
põhitegevuseks on leida noortega
kontakt, pakkuda neile individuaalset tuge, motiveerida ja kaasata
tegevustesse, mis toetaksid noore
õpingute jätkamist või astumist
tööellu.
Kristiine linnaosa vanem Jaanus
Riibe kutsub kõiki, kelle tutvusringkonnas on noor, kes ei õpi ega tööta,
julgustama teda programmi töötajatega kontakti võtma. „Kõige keerulisem on niisuguste noorte leidmine
ja esmase kontakti loomine, sest
üldjuhul on tegemist noortega, kes
ei usalda mitte kedagi. Kui usalduslik suhe on loodud, on edasi minna
oluliselt lihtsam. Koolitatud spetsialistid teavad, kuidas noortega head
kontakti luua ja hoida.“
Spetsialisti töö on pakkuda noortele aktiivset tuge kuni kuus kuud,
et noor leiaks endale sobiva õppevormi ja õppeasutuse, kus katkenud haridusteed jätkata, või kvaliteetse tööpakkumise. Kui noor on
juba asunud õppima või tööle, siis

hoitakse temaga kontakti veel kuni
kuus kuud, et vajadusel teda valitud
teel jätkama motiveerida. Aastase
perioodi jooksul hoitakse noorega
ühendust ja kohtutakse vähemalt
korra kuus, vajadusel tihedamini.
„Noori elab meie linnaosas kokku
veidi üle viie tuhande ühesaja. Neist
on selle programmi sihtrühmaks
381 noort, kellest 37 16–18aastased.
See arv on oluliselt väiksem kui naaberlinnaosades, kuid ka 381 noort
on ilmselgelt palju, sest iga inimene
on meile oluline ja me tegeleme sellega, et noored oma õpinguid jätkaksid või aktiivsesse tööellu astuksid,“
peab linnaosavanem Jaanus Riibe
riskirühma kuuluvatele noortele toe
pakkumist oluliseks.
Noorte tugiprogrammi „Hoog sisse“ tegevusi rahastatakse Euroopa
Liidu sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti
noorsootöö keskuse eelarve kaudu
tegevuse „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Programm on ülelinnaline ja kestab kuni
2021. aastani.
Kristiine piirkonnas saab lisainfot Kairi Ansmannilt, e-posti aadress: kairi.ansmann@tallinnlv.ee,
tel 525 9078

E 9. september kell 13.00 – Vestlusringis on
Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe (Päevakeskuse saalis, Sõpruse pst 5, I korrus)
K 18. september kell 15.00 – Piiblitund – pastor
Helari Puu (Päevakeskuses, Sõpruse pst 5, I
korrus)
K 25. september kell 14.00 – Vabadusvõitlejate koosolek – juhendaja Gunnar Vompas (Päevakeskuses, Sõpruse pst 5, I korrus)

Uuri infot meie tegevuse kohta kodulehelt http://kristiinetk.ee/paevategevusekeskus/, helista 651 2702 või tule päevakeskusesse Sõpruse pst 5, I korrus.
Päevakeskuse tugiteenustele (dušiteenus, juuksuri, kosmeetiku ja pediküürimaniküüri teenus) saab registreerida alates 6. augustist telefonil 6512 704,
kliente teenindatakse päevakeskuse ruumides, Sõpruse pst 5, I korrus.
Raua sauna külastamiseks hakatakse tasuta pileteid jagama alates septembrist. Pileti saab kätte päevakeskusest, Sõpruse pst 5, I korrus, info
telefonil 6512 704.

Kristiine tegevuskeskuse päevakeskus alustab oma uut hooaega septembris 2019. Uute liikmete registreerimine huviringidesse algab 6. augustil telefonil 6512 702 või tule Sõpruse pst 5,
I korrus. Värsket infot päevakeskuse tegevuse kohta leiab kodulehelt kristiinetk.ee
kell 13.00 I võimlemine – juhendaja Ebe
Labi – alustab 10. septembrist
kell 14.00 Saksa keel – juhendaja Dominica
ESMASPÄEV
Muna – alustab 10. septembrist
kell 10.00 Nahkehistöö – juhendaja Vaike
kell 14.00 Jooga – juhendaja Maire Toom,
Leet (kuu I ja III E), alustab oktoobris
kell 11.00 Klubi Ristik ristsõnalahendajatele – alustab – alustab 10. septembrist
juhendaja Maimu Ummelas (kuu viimane E)
KOLMAPÄEV
kell 11.00 Rahvatants – juhendaja Elena
kell 10.00 Line-tants – juhendaja Helve
Kalbus – alustab 9. septembrist
kell 13.00 Lauluklubi – juhendaja Ulla Mölder Vainu – alustab 11. septembrist
kell 12.00 Seenioritants – juhendaja Ivi
(kuu I ja III E) – alustab 16. septembrist
Talimäe – alustab 11. septembrist
kell 13.00 Kirjandusring – juhendaja Katrin
TEISIPÄEV
Rändve (kuu II K)
kell 9.00 II võimlemine – juhendaja Anne
kell 14.00 Vabadusvõitlejate koosolek –
Kaukis – alustab 10. septembrist
kell 9.30 Inglise keel – juhendaja Hille Kapp juhendaja Gunnar Vompas (kuu IV K)
kell 14.00 Väärikate Meeste Klubi – juhen– alustab 10. septembrist
daja Kalle Rohtla (kuu II ja IV K)
kell 10.00 V võimlemine – juhendaja Ebe
kell 14.00 Kokkame koos – juhendaja Sirli
Labi – alustab 10. septembrist
Sumeri (kuu III K)
kell 11.00 IV võimlemine – juhendaja Ebe
Labi – alustab 10. septembrist
NELJAPÄEV
kell 12.00 III võimlemine – juhendaja Ebe
kell 10.00 Mälutreening – juhendaja Kadi
Labi – alustab 10. septembrist
kell 12.00 Kunstiring – juhendaja Aase Taar Bulgarin (kuu I ja III N) – alustab 19. septembrist
– alustab 3. septembrist

RINGITEGEVUSE TUNNIPLAAN

kell 11.00 Aiandusklubi – juhendaja Karl
Korol (kuu III N)
kell 11.00 Vestlusring „Mis uudist“ – juhendaja Olga Kenk (kuu II N)
kell 15.00 Portselanimaal – juhendaja Ilmi
Mansu, alustab oktoobris
REEDE
kell 9.00 II võimlemine – juhendaja Anne
Kaukis
kell 10.00 V võimlemine – juhendaja Piia
Ööbik
kell 11.00 Eesti keel – juhendaja Ljudmilla
Turilova – alustab 13. septembrist
kell 11.00 IV võimlemine – juhendaja Piia
Ööbik
kell 12.00 III võimlemine – juhendaja Piia
Ööbik
kell 13.00 I võimlemine – juhendaja Piia
Ööbik
kell 13.30 Käsitöö – juhendaja Aili Pihel –
alustab 13. septembrist
kell 14.00 Seltskonnatants – juhendaja
Maire Toom – alustab 13. septembrist

Kristiine õpilasmaleva rühm töötas
heakorratöödel 25. juunist kuni 4. juulini
MARI-LIIS KERK
KAROLA LOTTA KIISEL
Rühmajuhid

25. juunil avati piduliku rongkäiguga
laulu ja kõnede saatel malevasuvi. Samal päeval alustas tööd ka Kristiine
malevarühm.
Kevadel SA Õpilasmaleva kodulehel
registreerunutest valiti suve algul välja 20
vahvat noort, kes pääsesid Kristiine malevarühma. Juuni viimasel nädalal tegime
heakorratöid Löwenruh’ pargis ning juuli esimesel nädalal Tondi tennisekeskuse
territooriumil. Kuna tegemist oli teemaehk riigikaitsesuunitlusega rühmaga,
veetsime kahe töönädala vahele jäänud
päevad Harku vallas asuvas Humala raketibaasis Riigikaitse Rügemendi korraldatud riigikaitselaagris. Iga osaleja sai varustuse, seljakoti ja selga laigulise vormi.
Paari laagripäeva jooksul osalesid noored
mitmetes töötubades – näiteks õpiti andma esmaabi, köiega laskuma, õhkrelvadega täpsust laskma ja seda, kuidas tagada
tuleohutust. Lisaks saime teada, kuidas
kasutada katelokki, kuidas püstitada telki, milline on kõige targem viis seljakoti
pakkimiseks ning kui raske on kogu varustusega orienteerumine.

Laagri lõpus kohtuti ka USA mereväelastega, noortel oli võimalus nendega vestelda, et veidi rohkem
teada saada nende elust ja
tööst.
Nädalavahetusele eelnevatel päevadel külastasime staabi- ja sidepataljoni ning Viimsis asuvat Eesti sõjamuuseumi.
Tööpäevadel valmistasime
rühma sümboolikat, osalesime linnasiseste malevarühmade teatevõistlusel, mille Kristiine rühm tänu oma üht-

susele ja heale koostööle võitis, ning valmistusime ka teisteks kokkutulekul
toimuvateks tegevusteks.
Malevanädalate jooksul
valminud rühmalippu, -laulu
ja -embleemi esitleme augustis toimuval maleva kokkutulekul, mis leiab sel aastal
aset Raplamaal Ruunaveres,
kus võtame mõõtu ka teiste
malevarühmadega.
Kristiine malevarühm tänab Kristiine linnaosa valitsust.
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Tallinn laiendas alates 01.07.2019 sotsiaaltransporditeenuse võimalusi abivajajatele
Tallinna linnavalitsus kehtestas
juunikuu istungil puudega isikutele osutatava sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad käesoleva aasta teiseks
poolaastaks.
2016. aastast kehtib uus sotsiaalhoolekande seadus, mis paneb
kohalikule omavalitsusele kohustuse hinnata isiku abivajadust.
Seaduse alusel kehtestatud sotsiaaltransporditeenuse korra kohaselt hindab linnaosa valitsuse
sotsiaalhoolekande osakond teenuse taotlejate abivajadust ja teeb
otsuse teenuse saamiseks.
Taksoveoteenust pakutakse sügava nägemispuudega või sügava või
raske liikumispuudega isikutele, kes
liiguvad väljaspool kodu ratastoolis
või käimisraamiga. Juhuveoteenuse
tasuta sõidukordadele lisaks sätestati osaliselt tasuliste sõidukordade
arv ja omaosalustasu suurus.

Tallinna linna partnerina taksoveoteenuse osutamisel jätkab 1.
juulist AS Tulika Takso, kes võitis
teenuse ostmiseks korraldatud riigihanke ning kellega linn on sõlminud taksoveoteenuse osutamise
lepingu kuni 30. juunini 2024. Tulika Takso võtab alates oktoobrist kasutusele ka uued kohandatud sõidukid, mis tõstab teenuse kvaliteeti veelgi.
Alates 1. juulist kuni 31. detsembrini suurendati juhuveoteenuse mahtu, et teenust saaksid kasutada ka need abivajajad, kes ei
saa määruse mõistes taksoveoteenust kasutada. Teisel poolaastal
saab isik juhuveoteenuse puhul
kasutada 6 tasuta sõitu poolaastas, teenuse kasutaja saab ise valida, kas jagab need võrdselt kalendrikuude vahel või kasutab ära
ühes kuus.
Uue lahendusena on alates 1.
juulist ka juhuveoteenuse kasuta-

jatele lisaks 4 osaliselt tasulist
sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus. See teeb teises poolaastas
kokku 24 sõidukorda, mille puhul
isik maksab ühe sõidu eest
omaosalusena 2 eurot.
Erinevalt tasuta sõidukordadest tuleb neli osaliselt tasulist
sõitu ära kasutada jooksval kalendrikuul, kasutamata kordi järgmistesse kalendrikuudesse üle
kanda ei saa.
Juhuveoteenuse kasutamiseks
tuleb kasutajal tellida sõit ette vähemalt 5 tööpäeva.
Juhuveoteenuse kasutamisel
Tallinna linnast mujal Eestis asuvasse sihtkohta või teise omavalitsusse ning sealt tagasi sõitmisel
kehtestatakse maksimaalselt kaks
osaliselt tasulist sõidukorda poolaastas kasutaja kohta, omaosalustasuga 13 senti kilomeetri eest.
Täpsem info sotsiaalhoolekande osakonnast telefonil 645 7140.

Tallinna botaanikaaias avatakse elulõngade,
flokside ja viinamarjade näitus
23.–25. augustini toimub Tallinna
botaanikaaias elulõngade, flokside
ja viinamarjade näitus. Lisaks tutvustatakse näitusel püsililli, näha
saab erksavärvilisi heleeniume,
kirevalehelisi helmikpööriseid,
hostasid ja paljusid teisi kauneid
püsikuid.
Et huvi viinamarjade kasvatamise vastu on jätkuvalt tõusuteel, siis
Eestimaal kasvatatud viinamarjade
väljapanek annab hea võimaluse tutvuda nii avamaal kui kasvuhoonetes
kasvatatavate sortidega.
Kõigil huvilistel on võimalik osaleda põnevaid püsilillede sorte tutvustaval ekskursioonil, mis toimub
igal näituse päeval kell 14.00.
Näituse külastajatel on võimalus
kaasa osta istikuid ja saada head nõu
suurte kogemustega taimekasvatajatelt.
Elulõngade, flokside ja viinamarjade näitus on avatud 23.–25. augustini, kell 11.00–19.00.

Hispaania ehedus Kristiine veerel
LIIS SUUK
Selle aasta jaanuarist lehvib Tondi
42 uhkete sammastega maja küljes
Hispaania lipp. Kui oled selle tavapäratu vaatepildi üle juurelnud, siis põhjus on lihtne: otse meie kodukandi
südames pesitseb Hispaania Maja.
18. sajandil ehitatud Sprinckthali suvemõis, mis on Hispaania Maja koduks, on valgusküllane ja iseloomuga
ning seal on soe ja kodune atmosfäär.
Varem vanalinnas asunud Hispaania Maja on midagi palju enamat kui
üks keeltekool. Seal ei õpetata kõigest
keelt rääkima, vaid seda tunnetama läbi
kõige selle, mida hispaania kultuur endas kätkeb. Hispaania Maja on üheaegselt keeltekool täiskasvanutele ja lastele, raamatupood, lähetaja intensiivkursustele Hispaanias ja Ladina-Ameerikas, õppematerjalide ja Hispaania

keraamika maaletooja, õpetajate koolitaja, hispaania toidu- ja veinikunsti tutvustaja või lihtsalt heade sõprade kohtumispaik. Sellest on saanud ehe hispaania keele ja kultuuri keskus.
Sel suvel, 24. augustil tähistab Hispaania Maja oma kümnendat tegevusaastat. Sel puhul toimuvad Tondi 42
maja hoovis pidustused nime all
“Mercado Hispano”, kuhu on kõik oodatud. Uuri lähemalt Hispaania Maja
kodulehelt või tule läbi mõnel muul
hetkel, et saada osa hispaania keele
särtsakusest oma kodukandis. Eriti teretulnud on õpilased, kes elavad siinsamas. Seepärast tasub kaasa võtta 24.
augustil seesama artikkel, et end sügiskursustele kirja panna soodushinnaga.
Hispaania Maja ootab enda juurde õppima ja nautima selle koha erilist atmosfääri. See on väike Hispaania Tondi südames!

VÄLITREENINGUD

Löwenruh pargis,
Mustamäe tee 59a

Välitreeningud Löwenruh pargis
Mustamäe tee 59a
esmaspäeval ja kolmapäeval kell 12
Kohtumispaik lõvi juures!
Juhendab Aliis Sarapik, OÜ Treksi Teraapiad

Igal
kolmapäeval
kell 12

Treeningsari alustab 4. mai 2015
Treeningtunni pikkus 1 tund–
kepikõnd koos sirutus- ja venitusharjutustega.

Oodatud on kõik huvilised!

Kohtumispaik lõvikuju juures!

Juhendab ALIIS SARAPIK, OÜ Treksi Teraapiad
Kristiine Linnaosa Valitsus

Treeningsari kestab 22. maist kuni 2. oktoobrini 2019

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

Osalemine TASUTA!
Oodatud on kõik huvilised!
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KRISTIINE HOOVIKOHVIKUTE PÄEV 24. august, kella 11-18
1.

Tiramiisu (Järve 34). "Tiramiisu"
menüüst leiab pererahva lemmikud
itaalia köögist. Meie juures on mõnus
istuda nii päikeselise kui ka vihmase ilmaga.

14.

2.

15.

Lille-Linnu-Aia perekohvik (Kajaka 44). Perekonnad Lind-Liiberg
ja Lilleaed ühendavad kohvikutepäeval
oma rõõmu, et jagada muhedat igapäeva külastajatega: pakume traditsiooniliselt ägedaid suupisteid ja jooke igast
Eesti otsast koos lisaväärtuses miniloomaaiaga. Linnupesa lontkõrvküülikud,
kassid ja koer ootavad sõbralikult kõiki
külalisi, väikseid ja suuri kallistama ja
mürama. Pakume pagarisaadusi, võileibu, küpsetisi, kuid toeka prae jätame
uude aastasse.

Le garden mäjestiq (Metalli 9).
Täitsa tavaline rahulik väike roheline aed. Aga grilli saab ikka, ja külma
limonaadi ka. Wc kasutamise võimalus
puudub

Sassi ema juures! (Kasvu 10). Üks
pere pakub nii magusaid, kui soolaseid suupisteid!

"Mooni" (Mooni 100). „Mooni“
kohvik ootab teid taas! Kasutame võimalikult palju oma aia saadusi
ja pakume nii soolaseid kui magusaid
koduseid küpsetisi. Menüüs on soolane suvikõrvitsapirukas, seenepirukas
ja väikesed viineripirukad. Magusas
valikus on võikringel, Brita kook ja juustukook. Lisaks värsked kiluvõileivad,
smuutid, kohv ja tee. Lõunasupp valmib
kell 12. Meie kohvikusse on teretulnud teie pere lemmikud! Neile pakume
kohvikus koduseid maksaküpsiseid,
mida saab ka kaasa osta. Tutvustame
Postcrossing´ut koos kogu maailmast
saadud postkaartide koguga. Kohvik on
avatud kella 11-17.

Vanaema kohvik (Kibuvitsa 14).
Pakume suppi, küpsetisi ja pirukaid. Kaasa on võimalik osta ka hoidiseid.

4.

16.

5.

17.

3.

Kassiabi sõprade kohvik (Koskla
22). Kassiabi sõprade kohvik pakub Koskla 22 hoovis maitsvat kohvi,
pirukat ja kooki ning tutvustab huvilistele Kassiabis oma kodu ootavaid
nurrikuid. Kogu tulu kassidele - tule tee
vurr magusaks!

6.

Lille kohvik (Kullerkupu 4). Pakume
tervislikke, toitvaid ning maitsvaid
palasid. Valikus on midagi kõigile! Magusat, soolast ning sooja ja külma. Meie
kohvikus on rõhk taimsel toidul. Tulge
läbi! Teid ootab sõbralik pererahvas.

7.

Käopoja (Käopoja tänav 10). Menüüs saab olema BBQ sealiha, bataadi friikad, külmad joogid, kohv, toorjuustukook. Tere tulemast!

8.

Anu Aed (Lehe 15). Kõrreliste ja
laukude iluaed kohvi kõrvale nautimiseks.

9.

Le HOOV (Lehe 32). Peremehe
poolt armastusega suitsutatud lihast kuni vanaema klassikaliste
pannkookideni modernses võtmes!

10.

Rebaste Urg (Linnu tee 19). Kohvi, koogid, pirukad, lisaks oma
valmistatud juukseklambrid ja -ehted.

11.

Säutsukohvik (Linnu tee 27). Pakume koduseid soolaseid suupisteid, ahjusooje saiakesi ning erilisi muffineid. Kõigi šokolaadisõprade rõõmuks
tuleb kordamisele üle-eelmisel aastal
hitiks kujunenud #maailmaparimšokolaadikook. Uudisena teeme sellel aastal
#kästiöösefiiri ja #eritisuuriküpsiseid.
Kohvi, teed ja morssi saab loomulikult
ka. Laste rõõmuks batuut ja #õhupalliloomad! Oleme avatud kell 11-16

12.

Tondi kodu (Linnu tee 34). Väike hoovikohvik. Kohv, tee, mahl.
Omavalmistatud pirukad, koogid. Väike
nurgake isevalmistatud käsitööd, natuke omakasvatatud ilutaimi ja natuke kasutatud esemeid.

13.

Mummula (Luige 40). Hoole ja
armastusega loodud kohvik, et
teha rõõmu nii suurematele kui ka väiksematele.
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Mooni 64 (Mooni 64). Pehme
jäätis, kohvi, smuuti, dessert ja
kindlasti midagi head paremat veel :)

21

15

17

Maitsvad Muffinid (Nõmme
tee 27). Pakume erinevat sorti
maitsvaid muffineid, ise tehtud limpsi
ja lisaks on avatud suur mänguasjade
täika!

19
18

18.

Püü Pesa kohvik (Püü 8). Kodune, hubane ja suure valikuga
kohvik. Veel suurema valikuga #hipster
kirbukas. Kohvik avatakse kolmandat
korda.
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19.

Scandiumi koogiaed (Rähni 4).
Scandium kutsub kohvile ja
koogile! Lisaks magusale kõhutäiele on
võimalik tutvuda Rähni 4 valmiva butiikmajaga.

20.

Greeteke ja Hansuke (Spordi 6).
Pakume magusaid ja soolaseid
suupisteid, kodust limonaadi, kohvi.

21.

Sõpruse hoovikohvik (Sõpruse
pst 21/10). Ootame Teid meie
kohvikusse head ja paremat maitsma.
Pakume värsket suitsukala, maitsvaid
sööke ja suupisteid ning suussulavaid
magustoite. Kõrvale maitsev kohv, värsked mahlad ja smuutid. Kohtumiseni
Sõpruse hoovikohvikus.

22.

Hoovikohvik ILME (Sõpruse
pst 22-1). Pakume nii magusaid kui soolaseid küpsetisi ja suupisteid, mahla, kohvi ja limonaadi. Lisaks on
avatud kirbukas, kust leiad midagi lugemiseks või garderoobi täiendamiseks.
Sissepääs Sõpruse puiesteelt, maja linnapoolsest otsast.

23.

Naabrid (Sõpruse pst 6). Hoovikohvik „Naabrid“ koondab endas Sõpruse pst 6 kortermaja toredaid ja
sõbralikke naabreid. Meie hoovist leiate
nii soolast kui magusat ja ka janu kustutavat joogipoolist. Tule ja veeda üks tore
laupäev mõnusal õuealal nautides head
sööki ja seltskonda! Kohvikusse on oodatud ka hästi käituvad lemmikloomad.

1
riided, jalanõud, pitsad, koogid, taimetee,
kohvi ja palju muud!

26.

Tihase Teemaja (Tihase 4a).
Terve aasta oleme pikisilmi
oodanud, et teid kõiki jälle kohata! Burgerid on ootevalmis, et rõõmsalt grillil
säriseda, supiretsept veelgi maitsvamaks timmitud ja vahvlikuhi tuleb isegi
suurem kui eelmisel aastal ning särasilmsed ettekandjatüdrukud ei malda
oodata, et teie tellimusi vastu võtta.
Loomulikult ei puudu menüüst ka teised
eelmise aasta lemmikud ja selle aasta
uued üllatused. Ootame kõiki oma vanu
ja uusi külastajaid nautima häid maitseid, meeleolukaid kohtumisi ning Tihase Teemaja kohvikumelu. Varsti näeme!
Ilm meie kohvikut ei sega. Ilusa ilmaga
naudime seltskonda aias, mitte nii ilusa
ilmaga hubases telgis.

27.

Loovus (Talviku 20). Menüüs
seljanka, praetud räim, õunakook, kohvi, kompucha. Keraamika.

Georgi limonaadilett (Tihase
5). 9-aastane Georg pakub
omatehtud limonaadi, nii mulliga kui
mullita ja ema küpsetatud sindruni-pisarakooki. Kui elu pakub sidruneid, tee
neist limonaadi!

25.

28.

24.

Linnavanaema kohvik (Tedre
põik 14). Taimemüük, kangad,

Karriklubi (Tihase 6a). Karriklubi on Tallinna kõige staaži-

kam tänavatoidu kohvik. Meie Tai ja India karriroad on ehadaimad Himaalajast
põhjapool.

29.

Hispaania Maja "Mercado
Hispano" (Tondi 42). 18. sajandil ehitatud Sprinckthali suvemõisas tegutseb Hispaania Maja, mis on kui väike
Hispaania Tondi südames. Lisaks isikupärasele majale, kus toimuvad kursused
ja üritused ning asub raamatupood, on
siin ka ruumikas hoov, kus 24. augustil
tähistame oma 10. tegevusaastat. Pakume isetehtud paellat, saab näha tantsu ja tutvuda Hispaania Maja perega.
Lisaks saab võita auhindu!

30.

Vuti Mutid (Vuti 11). Kallid külalised, selle aasta teema on
meil - MERI. Oleme avatud 10 - 16ni. Pakume traditsiooniliselt täidetud pannkooke. Aga suur osa toitudest on inspiratsiooni saanud merest ja mereandidest.
Kindlasti kala ja karpe, laevasuppi ja laine
kooki! Kindlasti on võimalik silitada meie
meretaguse maa väikest poni. Ikka ka
natuke taimi ja täika! Sel korral ei kasuta
ühtegi ühekordset plast nuga- kahvlit,
ega taldrikut, oleme keskkonnasõbralikud. Ka vegan leiab meilt midagi! Kapten
ja tema meeskond ootab teid!

31.

Vuntsid Vutid (Vuti 47). Vuntsid
Vutid on Kristiine hoovikohvikute päeval osalenud esimesest korrast
alates. Meil saab kõhu täis, meil saab
nalja ja päeva lõpuks võib ka tantsu lüüa
:). Kohtumiseni! Osaleme nelja perega.

32.

Halli Kassi kohvik (Vuti 6). Pakume omavalmistatud kooke,
pirukaid, võileibu, teed, kohvi. Võimalik
igal täistunnil elav muusika.

33.

Happy Quail (Vuti 67). Happy
quail ehk õnnelik vutt ootab
teid Kristiine kõige meeleolukaimas
hoovikohvikus. Pakume päeva parimat
burgerit, vürtsikaimaid kanatiibu ja muusikat.

34.

Välja tänava gurmee (Välja 3).
Pakume nii soolast kui ka magusat maitseelamust. Hoovis toimub ka
kasutatud asjade müük.

35.

KUNSTIKOHVIK (Ööbiku 15).
Lisaks kunstnike valmistatud toitudele, mis on valminud sama
aia saadustest on võimalik vaadata ka
loomingut (tekstiil, graafika). Augustikuu õitsejaid tutvustab aia peremees,
kunstnik Feliks Sarv.
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KUULUTUSED
Ostan kasutatud raamatuid,
trükiseid, dokumente ja vanu
postkaarte.
Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim

1.september

Löwenruh pargis,
Mustamäe tee 59a

Löwenruh´pargi vabaõhulaval, Mustamäe tee 59a

PÜHAPÄEVITI KELL 12-13

Kuninganna Kristina päev
ja Kristiine sügislaat

11.08 Piraat ja Haldjas 18.08 Teater "Tirts ja tigu" 25.08 Väike nõid ja Rapuntsel

K ROCK
_

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus
ja üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee.
Tel. 5196 9314
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad.
Tel. 504 5215, 514 5215.

LAADAL KAUPLEMINE ALGAB KELL 10,
KUNINGANNA PÄEVA AVAMINE KELL 12
Laadale on oodatud kõik kauplejad, kes pakuvad mahetooteid,
aiakaupu ning käsitööesemeid mõistliku hinnaga.
Kauplemine päevapiletiga. Kauplejate registreerimine
kuni 20. august: www.tallinn.ee/kristiine

Kristiine Rockfestival
Peaesineja:

VILLU TAMME
JA J.M.K.E.

Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja vaase. Tel. 5859 9737
Pere ostab auto -1500 €.
Tel. 5819 0200.
ilusvalgus@gmail.com

Esinevad:

24. augustil ◆ kell 16-23 ◆ Löwenruh’ pargis

Korstnate ehitamine.
Tel. 5461 6929 (Litsentseeritud
pottsepp)

VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tallinnas. Dr Vilkevičius. Hind
al. 69€. www.vita.ee. Tel. 669 0806

ESINEVAD:

Vundamenditööd. Fassaaditööd.
Katusekattetööd. Üldehitustööd. Tel.
5307 2076, info@viimistlusehitus.ee

FOR SALE ◆ ASANKHEYA ◆ KULO
SINE ◆ SHUM ◆ LÜHIS ◆ NARASANTI

TASUTA!

STIG RÄSTA

Kivikorstnate ehitamine ja remont.
Tel. 518 8889

ELINA BORN

Raamatupidamisteenused KORTERIÜHISTUTELE ja OÜ-le KRISTIINES. info@ilvis.ee, tel. 5656 1276,
www.ilvis.ee

Tule Kristiine
rahvajooksule!

Ostan Garaažiboksi. Kõik pakkumised
on teretulnud! Tel. 5787 8287
Ostan Teie garaaži. Kiire tehing!
Tel 5555 3667
Lõikan hekki, trimmerdan.
Tel. 5554 7291
Majade ehitus, korterite remont ja
pööningute väljaehitamine.
Tel. 5307 2076,
info@viimistlusehitus.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija,
tehtud tööde kohta akt. Tel.: 5689
0125, e-post: kuldnoop@gmail.com
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu
ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha
peal kiire vormistamine ja tehing.
Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.
com või 5618 8671
Soovin osta korteri, võib vajada
remonti. Tel. 5062068
Pakun tööd välikojamehele alates
1-sest septembrist. Tel 5828 1703
*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide
sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

toimub teist korda Kristiine rahvajooks, mis pakub kõigile võimaluse
sportlikult sisse juhatada uus
kooliaasta. Võistluskeskus ning start
ja finiš asuvad Löwenruh pargis.
Jooksupäeva juhatavad Löwenruh pargis sisse
lastejooksud, kuhu on oodatud kuni 10 aastased
väikesed jooksusõbrad. Lastejooksudel on distantsiks
ca 300m ja algus kell 11.00. Osalemine lastele tasuta,
registreerimine kohapeal

Kristiine rahvajooksu
pikkuseks on 5 km
ja distants koosneb
kahest ringist.
Joostakse Kristiine
linnaosa tänavatel ning
jooksuring jääb Linnu
tee, Räägu ja Varese
tänava ja Löwenruh
pargi vaheliselt alale.

Kristiine rahvajooksu info ja registreerimine
www.stamina.ee/rahvajooks

PUITBRIKETT al.119.PELLETID al.189.TURBABRIKETT al.109.KIVISÜSI al.189.KIVISÜSI
KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID al. 2.50
KÜTTEKLOTSID
Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn.

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

LAUPÄEVAL, 31.AUGUSTIL

Müüa lõhututud küttepuud
kohaletoomisega. Lepp,
sanglepp, metsakuiv okaspuu.
Hinnad al.45 eur.rm.
Tel. 509 9598
pakhalupuu@gmail.com
www.pakhalupuu.ee

Start
põhijooksule
antakse kell
12.00

www.kütteladu.ee

VEO- ja KOLIMISTEENUS

