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Kristiine linnaosa ajaleht

Kristiines avati uus
välitreeningväljak

Kristiine linnaosas on valminud uus avalik välitreeningplats aadressil Tedre tänav
58. Paigaldatud multifunktsionaalsed treeningvahendid
võimaldavad anda koormust
kõikidele lihasgruppidele,
seadmed on ilmastikukindlad
ja turvalised.
„Treeningplats koosneb
mitmest seadmest: ronila, tasakaalupoom ja jalgratas, lisaks veel stopperit ja puusakiike ühendav element. Ala on
kaetud EPDM-katte ehk spetsiaalse turvaaluskattega, mis
pehmendab põrutusi ja viib vigastusohud miinimumini,
ühtlasi aitab vältida sügiseste
ilmadega pori tekkimist ja soo-

dustab platsi mugavat kasutamist aastaringselt,“ ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus
Riibe.
„Esimesed huvilised on
uue platsi juba üles leidnud ja
andnud head tagasisidet. Meie
soov on populariseerida treeningvõimalusi värskes õhus,
kutsuda inimesi liikuma ja
veetma rohkem aega linnaosa
roheluses. Treeningplatsi planeerides kohtusime eelmisel
aastal korduvalt selle piirkonna elanikega, kelle ettepanekuid ka arvestasime.“ rõhutas
Riibe.
Treeningplatsi rajas Kristiine linnaosa valitsuse tellimusel Tiptiptap OÜ.
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Kristiine tänavatele paigaldati kiiruse
ületajate ohjeldamiseks uued teekünnised
Kristiine linnaosa tänavatele paigaldati neli
uut teekünnist. Uued künnised asuvad Kännu tn 57, Hane tn 3, Tuisu tn 20 ja Mõtuse
tn 32 majade juures.
Kristiine linnaosa valitsuse tellimusel ja
linnaosa elanike soovil paigaldati künnised
kvartalisisestele teedele piirkonna liikluse
rahustamiseks, kiiruse ületajate ohjeldamiseks ning liiklusohutuse tõstmiseks. Rajatud
asfaltbetoonist künnised on vastupidavad.
Künniste kohad on valitud elanikelt tulnud
ettepanekute alusel ja politsei poolt liiklustalgutel kogutud info põhjal. Meile on oluline
elanike ja liiklejate turvalisuse tõstmine.

„Tallinna linn maksab
esimest korda kooli
minevale lapsele
toetust,“
Loe Jaanus Riibe
juhtkirja lk 2

www.tallinn.ee/kristiine

UUDISED
Tedre tänava (Mooni tn – Sõpruse
pst lõigul) rekonstrueerimisprojekti
tutvustus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel on valminud
Tedre tänava rekonstrueerimisprojekt lõigul Sõpruse puiestee ja
Mooni tänav. 22. augustil 2019 toimus Kristiine linnaosa valitsuses infotund, kus tutvustati projekti lähiümbruse elanikele.
Projekti tutvustasid ameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik,
ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu keskkonna- ja kommunaalametist, Kristiine linnaosa vanem Jaanus
Riibe, Vadim Mahkats Keskkonnaprojekt OÜ-st ning Siim Lootus
Lootusprojekt OÜ-st.
Jaanus Riibe jagas elanikega rahulolu, et linnaosa ja eelkõige Lilleküla asumi elanikele oluline teelõik saab korda. Tedre
tänavat mööda kulgeb paljude õpilaste koolitee, samuti on
uute elamute valmimise järel kasvanud liikluskoormus kogu
piirkonnas. Projekti koostamisel seati eesmärgiks, et sõidutee
rekonstrueerimise kõrval oleks tagatud jalakäijate ja jalgratturite ohutu liiklemine.
Reio Vesiallik selgitas, et 330-meetrise Tedre tänava lõigu
rekonstrueerimine on algus suuremahulisele tööle Kristiine tänavavõrgu korrastamiseks. Suur osakaal eelseisvast töömahust
on tehnovõrkude lahendused, sh mitmesuguste kaablite ümbertõstmine ja sademevee äravoolu lahendamine.
Rekonstrueeritava sõidutee laius on läbivalt 5,5 meetrit ning
kergliiklustee laius paaritute numbritega poolses küljes 3 m ning
jalgtee laius paaris numbritega kinnistute poolel 2 m. Autoliikluse rahustamiseks ning jalakäijate liikumisvõimaluste parandamiseks on ette nähtud rajada Vuti, Mõtuse ja Mooni tänavate
ristmikud tõstetud ristmikena. Vaegnägijate liikumisvõimaluste
parandamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale paigaldatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.
Samuti korrastatakse tänaval sademeveekanalisatsioon ning
rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitorustik.
Vastuseks elanike küsimustele selgitas OÜ Keskkonnaprojekti
esindaja Vadim Mahkats põhjalikult sademeveeprobleemi lahendamist – kraavide asemel projekteeritud drenaaž ja uued sademeveekaevud iga 50 m tagant.
Osavõtjad avaldasid muret parkimiskorralduse üle. Tallinna
keskkonna- ja kommunaalameti esindajad lubasid küsimused
edastada Tallinna transpordiametile täiendavaks ülevaatamiseks.
Siim Lootus Lootusprojekt OÜ-st tutvustas maastikuarhitektuurset lahendust, mille kohaselt istutatakse 78 iluõunapuud ja
2500 põõsast. Paigaldatakse kolm pinki ja jäätmemahutid.
Elanikud tundsid huvi Mooni tänava rekonstrueerimise vastu.
Reio Vesiallik selgitas, et Mooni tänava rekonstrueerimistööd on
kavas, aga saavad alata pärast uue tunnelkollektori valmimist.
Tedre tänava ehitustöödega on kavas alustada 2019. aasta oktoobris ja lõpetada 2020. aasta kevadel.
Ehitusega kaasnevate tööde teostuse vältel tagatakse juurdepääs kõrvalkinnistutele ja elamutele.
Kokkuvõttes jäi kõlama, et tööde tulemusena saame turvalisemad teed ja parema elukeskkonna.

Kristiine linnaosas Mustasõstra
tänaval algavad teekatte
taastusremonditööd
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel alustati
Kristiines 9. septembril Mustasõstra tänava taastusremonditöödega.
„Teetöid on suve jooksul meie linnaosas mitmel pool tehtud,
nüüd on järg jõudnud Mustasõstra tänavani. Taastusremondi
käigus uuendatakse tänava asfaltbetoonkate ja teekattemärgistus, vahetatakse välja lagunenud äärekivid ning vahetatakse
kaevupäised „ujuvat tüüpi“ kaevupäiste vastu,” rääkis Kristiine
linnaosa vanem Jaanus Riibe kavandatud töödest.
„Tegemist on tänavalõiguga, mille teekate on aastate jooksul
auklikuks kulunud. Planeeritud tööd tehakse septembrikuu jooksul. Seni palume liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja vabandame teeremondiga kaasnevate ebamugavuste
pärast.“
Ehitustöid teostab Tee ja Tee OÜ. Tööde maksumus on 49 000
eurot.
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LINNAOSAVANEMA VEERG

Kristiine noored pole lumehelbekesed
TIIT TERIK
Tallinna linnavolikogu esimees

Suvi oli, teadagi, puhkuste aeg, mil koolilaste mõtted olid kolmeks kuuks koondunud mängudele ja jäätisesöömisele.
Kuid märkamatuks ei jäänud seegi, et
suur osa meie noori omandas selle kolme suvekuu vältel ka esimese töökogemuse. Kristiineski on malevarühmad
iga-aastaseks traditsiooniks saanud.

JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

AUSTATUD KRISTIINE ELANIKUD
Septembris on aeg suvised toimetused lõpetada ning asuda taas mõttetööde juurde. Suvel oli väga palju üritusi, neist paljud Löwenruh’ pargis:
kontserdid, välitreeningud ja lasteetendused. Eriti hinnatud on Kristiine
suvekontsertide sari, mille kava panime kokku niiviisi, et see pakuks külastajatele võimalikult mitmekesist programmi.
Kristiine linnaosa on koht, mis kannab kogukonna vaimu, siin toimuvad sündmused, mida kohalikud inimesed ise korraldavad, selle heaks
näiteks oli Kristiine linnaosa kolmas hoovikohvikute päev, millest seekord võttis osa ligi 40 kodukohvikut, mis on senistest suurim arv. Päeva
jooksul sai uudistada linnaosa põnevaid aedu ja hoove, maitsta küpsetisi, kodujäätist ja muid koduseid hõrgutisi kodukohvikutes. Täname osalejaid ja kõiki, kes on ürituste õnnestumisele suvel kaasa aidanud. Kui me
ise oma kodukoha sündmusi väärtustame, on linnaosa kultuurielu jätkusuutlik.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
Tallinna linn maksab ka sel aastal esimest korda kooli minevale lapsele
toetust 320 eurot. Toetuse taotlust saab esitada kolme kuu jooksul alates
õppeaasta algusest (hiljemalt 30. novembril 2019). Taotlusi võetakse vastu Kristiine linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas kohapeal
Tulika tn 33B, e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil mari-liis.
roomet@tallinnlv.ee või Tallinna e-teeninduskeskkonnas.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.

Tondi põhikooli uue maja ehitus jõudis sarikapeoni
Augusti keskel peeti Tallinna Tondi põhikooli uue hoone sarikapidu. Tallinna Tondi põhikooli eelkäijaks peetakse 1922. aasta suvel linnavalitsuse otsusega asutatud ja 1923. aasta jaanuaris tegutsema hakanud Tallinna linna abikooli. Kooli eelmine maja ehitati 1963. aastal ning see oli praeguseks nii füüsiliselt kui ka moraalselt vananenud. Hoone otsustati lammutada ja ehitada asemele uus, tänapäeva nõuetele vastav õppekompleks.
Uues koolis hakkab õppima kuni 270 lihtsustatud, toimetuleku- või
hooldusõppel olevat last. Täiendavalt on võimalik luua veel 30 kohta toimetuleku- ja hooldusõppel olevatele lastele. Hoone valmib kava kohaselt
1. augustiks 2020.

Jätkub teede ja tänavate korrastamine
Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel on valminud Tedre
tänava rekonstrueerimisprojekt lõigul Sõpruse puiestee kuni Mooni tänav. Tegemist on linnaosa ja eelkõige Lilleküla asumi elanike jaoks väga
olulise teelõiguga, kuna seda tänavat mööda kulgeb ka paljude õpilaste
koolitee, samuti on viimastel aastatel uute elamute tõttu kasvanud liikluskoormus kogu piirkonnas. Projekti koostamisel lähtuti eelkõige sellest, et jalakäijatel ja ratturitel oleks ohutum liigelda.
Tedre tänava rekonstrueerimisprojekt hõlmab Sõpruse puiestee ja
Mooni tänava vahelist lõiku, mille kogupikkus on 330 meetrit. Tänavale
rajatakse vajalik sademevee äravool, rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitorustik, paigaldatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus
ning autoliikluse rahustamiseks tõstetud ristmikud. Ülekäigurajad saavad vaegnägijaid abistavad braikivid. Sõidutee laius saab olema läbivalt
5,5 meetrit, kergliiklustee paaritute numbritega kinnistute poolel 3 meetrit ja paaris numbrite poolel 2 meetrit.
Samuti alustati Mustsõstra tänava taastusremonditöödega. Taastusremonditööde käigus uuendatakse asfaltbetoonkate ja teekattemärgistus, vahetatakse välja lagunenud äärekivid ning vahetatakse kaevupäised "ujuvat tüüpi" kaevupäiste vastu. Ehitustöid teostab Tee ja Tee OÜ.
Ilusat kooliaasta ja sügise algust kõigile!
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Kristiines panid malevlased käed külge tennisekeskuses ja Löwenruh’ pargis.
Tennisekeskuses rohiti kivialasid,
Löwenruh’ pargis puhastati teid pealetungivast umbrohust. On tähtis, et noor
saaks võimaluse panustada oma kogukonna korrashoidu ja kogeks, kui palju
peab vaeva nägema, et oma linnaosa
oleks puhas ja hoitud.
Suve hakul käis uudistest läbi mõttekäik, nagu oleksid Eesti noored lumehelbekesed ja Ukrainast tulev tööjõud hooajatöödeks mitu korda tasuvam. Pikas
perspektiivis on selline arvamus iseendale augu kaevamine ja tulevikutegijate
alahindamine. Tööandjad ja põllumehed
väidavad, et noortega olevat keerulisem
– võib-olla alguses ongi.
Aafrika vanasõna ütleb, et lapse kasvatamiseks on vaja kogu küla. See tähendaks meie puhul seda, et kui riik rahastab noorte tööharjumuse saamiseks õpilasmalevat, siis tööandjad koos omavalit-

sustega panustavad ühiskonda, pakkudes
noortele tööd ja eeskätt tööharjumust.
Loomulikult on ukrainlase eesmärk
võimalikult pikkade päevadega võimalikult suur summa teenida ja siis kodumaale tagasi pöörduda, nii nagu paljud
eestlased kunagi Soomes maasikal käisid. Kui aga soov on järgmistes põlvkondades näha vähemalt sama tublisid inimesi kui me ise, on meie kohustus toetada noori mitte ainuüksi sõnades, vaid
ka tegudes.
Mul on olnud võimalus tänu õpilasmalevale kokku puutuda tööandjate ja
linnaosavalitsustega, kes annavad panuse mitte ainult tänasesse päeva, vaid ka
meie tulevikku. Nad võtavad aastast aas-

Tark ei torma!
NATALJA SILINA
Kristiine
piirkonnapolitseinik

Tallinnas registreeriti seitsme kuuga
303 inimkannatanuga liiklusõnnetust,
neist 24 toimus Kristiine linnaosas. Nendes õnnetustes sai vigastada 26 inimest.
Suve lõppedes suunduvad inimesed
tagasi linna oma igapäevatoimetuste
juurde. Sellega seoses tiheneb liiklus
ning suurenevad ohud. Nende vältimiseks ja ennetamiseks soovitab politsei
järgida järgmisi nõuandeid.

Vali oludele vastav sõidukiirus!
Sageli hindavad autojuhid oma võimeid
üle ning valivad ilmastikuoludele mittevastava sõidukiiruse. Suurem tõenäosus
liiklusõnnetusse sattuda on tipptunnil,
mis kattub päikesetõusu või -loojanguga.
Päike võib pimestada nii autojuhte kui ka
jalakäijaid ning seetõttu ei pruugi liiklejad teineteist õigeaegselt märgata. Kõige
lihtsam variant õnnetuse vältimiseks on
sõita tavapärasest aeglasemalt. Mida
väiksem on kiirus, seda suurem on tähelepanu ning keskendumisvõime. Teiseks
peaks hoidma suuremat pikivahet, sest
piiratud nägemisulatuse korral on reageerimiskiirus aeglasem, mis omakorda
pikendab on ka pidurdusteekonda. Samad nõuanded kehtivad ka näiteks paduvihma või lumesaju korral.

Järgi liiklusreegleid!
Sageli on liiklusõnnetused põhjustatud
liikluseeskirjade rikkumisest. Näiteks
ületatakse kiirust, tehakse ohtlikke manöövreid ning tegeletakse sõiduki juhti-

mise ajal kõrvaliste tegevustega. Kahjuks on ka neid, kes keelust hoolimata
sõidavad alkoholijoobes ja juhtimisõiguseta ning on põhjustanud üliraskete tagajärgedega liiklusõnnetusi.

Arvesta teistega!
Soojade sügisilmadega kohtab liikluses
endiselt mootorrattureid, mopeedijuhte, jalgrattureid, tõukeratastega liiklejaid. Tõukerattad on osutunud väga populaarseks. Inimesed ei ole aga veel harjunud elektritõukeratastega meie igapäevases linnapildis. Elektritõukeratta
kiirus ulatub isegi kuni 25 km/h, mistõttu see võib sõidukijuhi jaoks ilmuda
ristmikule üsna ootamatult. Kuna liiklejad ei oska veel elektritõukerattaid
märgata ning kaasnevaid ohte tajuda,
tasub nendega sõites olla eriti arvestav
ja ettevaatlik.

Peatu, vaata, veendu!
Ka jalakäijad peaksid olema liikluses
äärmiselt tähelepanelikud. Enne tee ületamist veenduge, kas autojuht on teid
märganud ning peatunud. Jalgratturid
peaksid andma märku enda manöövritest ning kandma kiivrit. Eriti hoolas tuleb olla reguleerimata ülekäigurajal, sest
seal ei ole jalgratturil sõidukijuhi suhtes
eesõigus ning kiiresti sõitvat ratturit on
autojuhil keeruline märgata. Samuti ei
tasu unustada, et valget aega jääb meie
päevades aina vähemaks. Kergliiklejatel
tuleb kindlasti varsti välja otsida helkurid ning need riietele kinnitada. Seejuures tuleb jälgida, et kinnitatud helkur
oleks näha mitmest suunast ning et näiteks kott seda varjama ei jääks. Helkur
peegeldab valgust sõidukijuhile kõige
paremini siis, kui asub 30–80 cm kõrgusel maapinnast.
Ärge kiirustage ja olge tähelepanelikud, niimoodi jõuame kõik tervelt koju!

tasse noori tööle, andes neile hea võimaluse saada töökogemus, omandada töörutiin ja teenida taskuraha. See ongi see
mitteformaalne haridus, millest paljud
targutades räägivad.
Tänan ka Kristiine linnaosa valitsust
linnaosa noortele selle võimaluse pakkumise eest. Jah, võib-olla kulgebki noore
esimene töökogemus üle kivide ja kändude ning ta vajab rohkem organiseerimist ja juhendamist, aga selle jaoks on
õpilasmalev välja koolitanud ka rühmajuhid. Kiirust ja kogemust ei saagi tulema, kui tööharjumust maast madalast ei
kasvata. Selles, et Kristiine noored ei kasvaks lumehelbekesteks, on ka linnaosavalitsusel oluline roll.

Eakate nõukogu
kutsub huvitaval
teemal kaasa
mõtlema!
KRISTEL GEINE
Kristiine linnaosa vanema asetäitja

Kõik linnaosa väärikas eas elanikud on
oodatud Kristiine linnaosa eakate
nõukogu avatud koosolekule, mis toimub neljapäeval, 26. septembril kell
14.00–15.00 Kristiine päevakeskuse
ruumides (Sõpruse pst 5, I korrus).
Sellel korral võtame luubi alla teema
“Vabatahtliku tegevuse võimalustest
hoolekandesüsteemis”.
Kui avalikud teenused tagavad esmaste vajaduste rahuldamise, siis vabatahtlik seltsiline võib pakkuda inimlikku hoolt ja tähelepanu, millest abivajaja
hing enam puudust tunneb. Alates 2014.
aastast koordineerib Eestis siseministeeriumi strateegilise partnerina vabatahtlike tegevuse võrgustiku tööd Külaliikumine Kodukant. Aasta tagasi alustasid
nad sotsiaalministeeriumi tellimusel pilootprojektiga vabatahtlike rakendamiseks hoolekandesüsteemis. Suve keskel
tehtud kokkuvõtete kohaselt abistasid
164 vabatahtlikku üle Eesti ligi 230 eakat
ja erivajadusega inimest kokku enam
kui 7100 tunni jagu. Projektis osalevad
praegu seitse testmaakonda: Lääne-Virumaa, Harjumaa, Hiiumaa, Põlvamaa,
Pärnumaa, Viljandimaa ja Võrumaa.
Kristiinesse tulevad kogemusi jagama Kodukandi Põhja-Eesti projektijuht Anu Viltrop ja Harjumaa koordinaator Triin Peterson. Uurime, kuidas
neil on läinud ja millised on tulevikuplaanid. Arutame vestlusringis, mida
Kristiine seeniorid sellest projektist arvavad ja milliseid teenuseid vajavad.
Tõotab tulla huvipakkuv kohtumine. Tulge kindlasti!
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Nutikate lahenduste kasutamine
muudab liikluse turvalisemaks
teabega liiklusmärgid samamoodi
kohustuslikud nagu traditsioonilised liiklusmärgid.

ANDREI
NOVIKOV
Tallinna abilinnapea

Esimene eksperiment
ja seadusemuudatus
Aasta-aastalt suurenev sõidukite arv
paneb Tallinna liikluskorraldajad otsima uudseid lahendusi liikluse sujuvamaks muutmiseks, et tõsta liiklusohutust ning säästa keskkonda.
Ühe lahendusena on hakatud kasutama elektroonilisi liiklusmärke
ning liiklussündmusi tuvastavaid
süsteeme. Kui Tallinnas esimesed
kiirusrežiime muutvad liiklusmärgid 2013. aasta oktoobris Ülemiste
tunneli piirkonnas kasutusele võeti,
siis seadusandlikul tasemel ei olnud
need märgid veel täitmiseks kohustuslikud. Maanteeameti Tallinn-Pärnu maantee elektrooniliste liiklusmärkide pilootprojekti mõjul tehti
muudatused majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ ning alates 2018. aasta märtsist on muutuva

Eakate
kinoklubi

Teiste riikide kogemus
Elektroonilised liiklusjuhtimise
süsteemid on maailmas järjest
enam levima hakanud. Eri riigid
ning linnad kasutavad erinevaid
süsteeme, mis on loodud või kohandatud just nende vajadusi arvestades. Soomes kasutatakse kiirusrežiime muutvaid liiklusmärke
juba üheksakümnendatest aastatest saati. Süsteemi loomisel võeti
aluseks asjaolu, et kiirust piiravad
elektroonilised liiklusmärgid suudaksid arvestada ilmastikuoludega
antud teelõigul. Laialdaselt on tuntud liikluskaameratega lahendatud automaatne süsteem sõidukite
registreerimismärkide tuvastamiseks ummikumaksu kogumisel
Rootsis Stockholmis ja Göteborgis.
Eeskujuks Tallinnale võiks tuua
veel Saksamaad, Prantsusmaad ja
Hispaaniat.

Tammsaare tee nutikas
liiklusjuhtimine
2018. aasta mais Tammsaare teel
toimunud suure ahelavarii toimu-

mise järgselt sulgesime vasakpöördevõimaluse Tammsaare ärikeskuse juurde ning piirasime piirkiiruse
70-lt 50-le kilomeetrile tunnis liikluse turvalisemaks muutmiseks.
Selle aasta mais võtsime sellel teelõigul kasutusele elektroonilised
liiklusmärgid. Praegune uus liikluslahendus on edasiminek liikluse
nutikamaks arendamisel.
Tallinna transpordiameti foorikeskusest juhitakse Tammsaare ja
Järvevana tee kiirusrežiime muutvaid liiklusmärke ning liiklusteabe
tahvleid, kuhu kuvatakse liiklejatele vajalikku infot. Ka muudetakse
sealt fooride tööd ning vajadusel
saadetakse välja liiklusreguleerijad
vms. Elektrooniliste liiklusmärkide
eesmärk on liikluspildi rahulikumaks ja sujuvamaks muutmine
ning seeläbi ka liiklejate turvalisuse tõstmine.
Tammsaare teel läbi viidud
mõõtmiste tulemused kinnitavad
nende tõhusust. Liikluspilt on sujuvam ning lubatud sõidukiiruse ületamine on ka silmnähtavalt vähenenud. Eriti suurte ja ohtlike sõidukiiruste ületamiste arv vähenes pärast
elektrooniliste liiklusmärkide kasutusele võtmist ca 50%. Kuigi kiiruse-

EAKATE KINOKLUBI KAVA
10.09 kell 12:00

Meil on hea meel teile teatada, et
vaatamata kõigile takistustele
kinoklubi tegevus jätkub ja seda
veel paremas vormis! Kinoklubi
on Kristiine, Põhja-Tallinna ja
Kesklinna linnaosavalitsuste
koostööprojekt. Juba 10. septembril toimub selle hooaja esimene seanss, linastub film „Tõde
ja õigus“. Kuna paljud on pöördunud meie poole palvega leida filmide näitamiseks mugavam koht,
siis hakkavad kinoseansid nüüd
toimuma Solarise kaubanduskeskuses kinos Apollo.

„TÕDE JA ÕIGUS“ (2019, Eesti)

Uue koha valimisel pöörasime
erilist tähelepanu transpordi ligipääsule. Meie käsutuses hakkab olema Solarise kino Apollo saal Tallink,
mis asub kolmandal korrusel. Saali
pääseb eskalaatori ja liftiga. Kaubanduskeskus Solaris asub kesklinnas ja selle lähikonnas peatub palju
autobusse (bussid nr 3, 16, 17, 23, 24,
40, 42) ja trollibusse (nr 1 ja 3).
Kuna tõelist kinosaali kasutada
on parem, kuid ka veidi kallim kui
oli Salme kultuurikeskuses, siis on
seansse vähem. Kinoklubi liikmeid
ootab kõigi mugavustega saal, samuti uued ja head filmid, mis on
praegu Eesti kinodes laenutuses.
Kõik kinoseansid toimuvad teisipäeviti, vastavalt programmile. Pool
tundi enne filmi algust ootab osalejaid saalis ka kohvilaud.
Kui te pole veel klubi liige, siis
on teil võimalus registreeruda kinos Apollo enne seansi algust linnaosavalitsuse esindaja juures.

Žanr: Draama Filmi režissöör: Andres Puustusmaa

Žanr: Draama Filmi režissöör: Tanel Toom
Film on eesti keeles, venekeelsete subtiitritega

24.09 kell 12:00

„DIEGO MARADONA“ (2019, Inglismaa)
Žanr: Dokumentaal Filmi režissöör: Asif Kapadia
Film on inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega

8.10 kell 12:00

„KOHTUNIK“ (2019, Eesti)

Film on eesti keeles, venekeelsete subtiitritega

22.10 kell 12:00

„DOWNTON ABBEY“ (2019, Inglismaa)
Žanr: Draama Filmi režissöör: Michael Engler
Film on inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega

05.11 kell 12:00

ületajaid on endiselt palju, siis on
sõidukiiruse ületamised oluliselt
väiksemad ja jäävad +10km/h piiresse. Möödunud aastal paigaldati Tallinna tänavatele 15 elektroonilist
liiklusteavet edastavat infotablood,
mis said väga positiivse tagasiside.
Sel aastal lisasime veel 15 tablood.

Edaspidised arengud
elektrooniliste liiklusjuhtimise
süsteemide kasutamisel
Novembris valmivale Reidi teele on
kavas paigaldada kiirusrežiimi
muutmist võimaldavad elektroonilised liiklusmärgid. Adaptiivse foorijuhtimisega muudetakse kiiruspiiranguid vastavalt liiklusvoogudele
automaatselt ning kaasatakse sellesse ka foorisüsteemid. Näiteks kui vähendatakse kiirust 70 km tunnis 50
km-ni tunnis, siis muutub ka fooride rohelise laine kiirus vastavalt.
Suurema liikluskoormuse korral
võib vähendatud sõidukiirus lasta
ühes ajaühikus rohkem sõidukeid
läbi ning kiiruse muutmisega annab
vähendada või lausa mõnel juhul
vältida ummikute tekkimist. Kiiruse piiramine 30 km/h on aga suurel
magistraalil vajalik liiklusõnnetuse
korral ohutuse tagamiseks.

KRISTIINELEHT 3
Algamas Kristiine
korteriühistute
infopäevade uus hooaeg
2019. aasta sügishooaja esimene korteriühistute
infopäev toimub 9. oktoobril kell 17.30 Kristiine
linnaosa valitsuse II korruse saalis (Tulika 33b).

Päevakorras:
• Avasõnad ja ettekanne ees ootavatest tähtsamatest tegemistest linnaosas – Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe;
• Hädaolukorraks valmisolek ja elanikkonna
kaitse – Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku nõunik Jako Vernik.
Riik on alustanud kampaaniat, et õpetada
inimestele, kuidas tulla toime kriisiolukorras,
ja koostanud käitumisjuhised sellisteks olukordadeks. Infotunnis arutletakse ka, kuidas saab
korteriühistu elanike turvalisusesse panustada.

Hea uudis koeraomanikele!
Elanike palvel paigaldasime veel 3 uut muki-kaki kasti!

Uued asukohad on:
• Kotkapoja 2b
• Räägu 8
• Tedre 76

ATH tugirühm – alates
septembrist ka Kristiines
Septembris alustab Kristiines
kooskäimist Eesti Lastefondi
lastevanemate tugirühm.
Kas Su laps on püsimatu, üliaktiivne või trotslik? Või on Su
lapsel diagnoositud aktiivsus- ja
tähelepanuhäire? Sa tahad olla oma lapsele parem tugi? Tule ATH tugirühma!
Kedagi ei mõisteta hukka ega kritiseerita. See
on koht, kus leitakse mõistmist ja probleemidele
lahendusi, sekka uusi teadmisi. See on aeg iseendale. Oodatud on lisaks vanematele kõik probleemsele lapsele olulised täiskasvanud: õpetajad, vanavanemad, sugulased, tugiisikud jne.
Tugirühmaga võib ühineda igal ajal, kui vajadus ilmsiks tuleb, ja osaleda nii mitmel tugirühma kohtumisel, kui vajalik on. ATH tugirühma
kohtumised toimuvad kord kuus tööpäeva õhtuti, algusega kell 17.30, lõpetame kell 19.00.
Keegi ei kohusta Sind jääma käima, tule ja
proovi üks kord ja kui tunned, et see tegi olemise
kergemaks, siis ootame Sind alati tagasi. Eelregistreerimine ei ole vajalik. Osalemine tasuta!
EESTI LASTEFONDI ATH TUGIRÜHMAD TALLINNAS:

Tallinna Kristiine eestikeelne tugirühm 11.09,
09.10, 13.11, 11.12 Kristiine tegevuskeskuse ruumides Sõpruse pst 5
Tallinna Vanalinna eestikeelne tugirühm 05.09,
10.10, 07.11, 05.12
EESTI LASTEFONDI RUUMIDES LAI TÄNAV 31

Tallinna Vanalinna venekeelne tugirühm 12.09,
17.10, 14.11, 12.12 Eesti Lastefondi ruumides Lai
tänav 31
ATH tugirühma juhib Eesti Lastefondi juhataja, pereterapeut Sirje Grossmann-Loot.
Täiendav info: www.elf.ee

„PAVAROTTI“ (2019, Inglismaa ja USA)

Žanr: Dokumentaalfilm, biograafia Filmi režissöör: Ron Howard
Film on inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega

26.11 kell 12:00

„KOERA TEEKOND“ (2019, USA)
Žanr: Kogupere Filmi režissöör: Gail Mancuso
Film on inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega

Tellisime Sõstra tn korvpalliväljaku joonimise ja
vahetasime ära korvide võrgud.
Head korvpallimängimist!
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13. september 2019

KRISTIINE TEGEVUSKESKUS
Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5
Kristiine tegevuskeskuse päevakeskuse avatud üritused september-oktoober 2019

E 14. OKTOOBER KELL 13.00 –

Vestlusringis on Kristiine linnaosa vanem

JAANUS RIIBE
(Päevakeskuse saalis, Sõpruse pst 5, I korrus)

OSALUSTASU

5€

Lektor saate
“Treener sinu kodus”
saatejuht

K 18. september kell 15.00 – Piiblitund – pastor Helari Puu –
päevakeskuses, Sõpruse pst 5, I korrus
N 19. september kell 14.00 – Väärikate kontsert-tantsuõhtu
– Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59
K 25. september kell 14.00 – Vabadusvõitlejate koosolek –
juhendaja Gunnar Vompas (päevakeskuses, Sõpruse pst 5,
I korrus)
N 26. september – Sügisene väljasõit Raplamaale – reisijuht
Arne Timm (tasuline, reisile registreerimine päevakeskuse
juhi toas, Sõpruse pst 5, I korrus, info väljasõidu kohta tel
6512 702)
K 2. oktoober kell 14.00 – Eakate päeva tervituskontsert ansamblilt Vanaisad Kesklinna Sotsiaalkeskusest – juhendaja
Vaike Sarn
K 9. oktoober kell 14.00 – Tervisetund: „Jõutreening – parim
abimees luude ja lihaste toetamisel” – nõuandeid ja praktikat jagab eakate treener-nõustaja Kai Ilp
N 10. oktoober kell 14.00 – Väärikate kontsert-tantsuõhtu –
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59
E 14. oktoober kell 13.00 – Vestlusringis on Kristiine linnaosa
vanem Jaanus Riibe. (päevakeskuse saalis, Sõpruse pst 5,
I korrus)

Kai Ilp
27. SEPTEMBRIL
KELL 11-13

Terviseseminar

Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a

Kristiine noortekeskus septembris 2019
BRITA RAND

EAKATELE

Kristiine noortekeskuse
juht

Põieprobleemid - nõuanded

Kristiine noortekeskus on alates
2. septembrist avatud E–R kell 13.00–
19.00. Alates septembrist ühineb meie
meeskonnaga ka uus välisvabatahtlik
Peter Brotzge Austriast, kellega on
võimalik lähemalt tuttavaks saada
16.–20. septembril, kui meil toimub üritustesari „Tunne oma kodukohta –
avasta Tallinna koos välisvabatahtlikuga“.

ja praktilised harjutused
Võluv vananemine nipid ja harjutused

TALLINNA
PUUETEGA
INIMESTE KOJA
RUUMIDES
ENDLA 59

Eakate päeva
tervituskontsert
ansamblilt VANAISAD

K 23. oktoober kell 14.00 – meil on külas tsirkuseartist ja akrobaatikatreener Vello Vaher
K 30. oktoober kell 15.00 – Piiblitund Allika koguduse pastoriga. (päevakeskuses, Sõpruse pst 5, I korrus)
Uuri infot meie tegevuse kohta kodulehelt http://kristiinetk.ee/paevategevuse-keskus, helista 651 2702 või tule
päevakeskusesse Sõpruse pst 5, I korrus.
Päevakeskuse tugiteenustele (dušiteenus, juuksuri , kosmeetiku ja pediküüri-maniküüri teenus) saab registreerida
telefonil 6512 704, kliente teenindatakse päevakeskuse
ruumides, Sõpruse pst 5 I korrus.
Päevakeskus pakub toimetulekut toetavat toitlustusteenust. Teenuse taotlejal palume pöörduda Kristiine linnaosa
valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda (Tulika 33b), info
telefonil 6457 140.
Kord kuus Raua sauna tasuta külastamiseks saab Kristiine linnaosa pensionär pääsme isikut tõendava dokumendi
alusel esmaspäevast reedeni kell 10–15 Kristiine tegevuskeskuse päevakeskusest (Sõpruse pst 5, I korrus, info telefonil 6512 704). Pääse kehtib esmaspäevast reedeni 11–15.
Saunas saab viibida kuni 2 tundi. Iga kuu esimene ja kolmas
esmaspäev on Raua saunas sanitaarpäev, mil teenust ei
osutata. Saun asub aadressil Raua tänav 23.

Selle raames külastame põnevaid
kohti Tallinnas, sarja lõpetab viktoriin
noored vs välisvabatahtlik. Kui sa tead
mõnda huvitavat kohta, mida me külastada võiksime, või tahad ennast giidina
proovile panna, siis anna meile märku.
Septembrist jätkub eelmisel hooajal

populaarseks saanud Kokandusklubi kahel korral kuus, septembris toimub see
18.09 ja 25.09 algusega 15.30. Uue klubina alustab Filmiklubi koostöös Tallinna
Filmikooliga 16. septembril kell 16.30,
sinna ootame 15–18aastaseid noori, kellel on huvi filmitegemise kohta rohkem
teada saada ja end proovile panna. Klubitegevused on noortele tasuta!
Koostöös Põhja-Tallinna ja Kesklinna
noortekeskusega alustame ka E-spordi
projektiga, mille käigus noortel on võimalus ise arvutid kokku panna, moodustada oma meeskonnad ning käia noortekeskustes meeskonnana harjutamas, et
osa saada suurest finaalturniirist, mis
toimub 22.11–24.11.2019. Kui arvutimängud on miski, milles sa oled väga hea, või
sa tahaksid ennast selles valdkonnas
arendada, siis registreerimise lingi leiad
meie Facebookist või tule noortekeskusesse kohapeale.
Sel aastal oleme valmis saanud ka
uue rahvusvahelise noortevahetuse projekti „Don´t hate, tolerate!“, mis toimub

K 2. oktoober kell 14.00
päevakeskuse saalis
Sõpruse pst 5

28.10–06.11.2019 Eestis koos partnerorganisatsiooniga Taanist. Projekti eesmärgiks on noorte inimõiguste alase hariduse täiendamine ning noortes sõnavabadusega kaasneva vastutuse ja austuse
juurutamine. Samuti soovime võrrelda
kahe erineva riigi – Eesti ja Taani – inimõiguste alast kogemust: kuidas on meie
ühiskondades käsitletud diskrimineerimise ja tolerantsuse temaatikat ning kui
levinud on vihakõne. Projekti käigus
mõtlevad noored oma riikide headest
praktikatest lähtuvalt välja sõnumi,
mida laiemale avalikkusele edastada,
ning ka meetodi, kuidas seda "mittevihkamise" sõnumit oma eakaaslastele ja
ühiskonnas laiemalt levitada. Eesti grupis on 10 kohta, kui sa oled 15–30aastane
ning meie projekti teema kõnetab sind,
siis kirjuta oma osalemissoovist brita.
rand@kristiinetk.ee
Hoia ennast meie tegemistega kursis
meie kodulehel www.kristiinetk.ee/
noortekeskus ja Facebookis: Kristiine
noortekeskus

Kristiine Tegevuskeskuse koduteenuste keskus
Kristiine
Tegevuskeskuse
koduteenuste keskus
otsib oma
meeskonda HOOLDUSTÖÖTAJAT,
otsib
oma
meeskonda
HOOLDUSTÖÖTAJAT,
kelle tööülesandeks on klientidele koduteenuste
kelle
tööülesandeks
ontöötada
klientidele
koduteenuste
osutamine.
Võimalus
osalise
tööajaga.
osutamine. Võimalus töötada osalise tööajaga.
Nõudmised kandidaadile:
• head sotsiaalsed
oskused inimestega töötamisel
Nõudmised
kandidaadile:
Foto: Aivo Kallas KliffKlaus

Meil on külas tsirkuseartist ja
akrobaatikatreener
VELLO VAHER
K 23. oktoober kell 14.00
Päevakeskuse saalis
Sõpruse pst 5

• head sotsiaalsed oskused inimestega töötamisel

Kasuks tuleb:
• eelnev
Kasuks
tuleb:hooldustöö kogemus ja erialane haridus
• eelnev hooldustöö kogemus ja erialane haridus

Pakume:
• huvitavat ja vaheldusrikast tööd
Pakume:
• head meeskonda
• huvitavat ja vaheldusrikast tööd
• enesetäiendus ja koolitusvõimalusi
• head meeskonda
• 35 kalendripäeva puhkust
• enesetäiendus ja koolitusvõimalusi
• 35
kalendripäeva puhkust
Lisainfo:

info@kristiinetk.ee; iris.meristo@kristiinetk.ee
Lisainfo:
info@kristiinetk.ee;
Tel: 655
7309, Mob: 5341iris.meristo@kristiinetk.ee
6610
Tel: 655 7309 Mob: 5341 6610

Eesti Aserbaidžaani
kultuurikeskus Ajdan
korraldab rahvuste
päeva raames
25. septembril kell 17
Tallinna Puuetega Inimeste
Koja saalis (Endla 59)

ASERBAIDŽAANI
KULTUURI
TUTVUSTAVA
PÄEVA
Kõik on oodatud.
Sissepääs TASUTA!

13. september 2019
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Rokk kõigile!
NIKOLAI KORB
Tallinna linnavolikogu
liige

See pole kellegi jaoks uudis, et rokkmuusika pole enam ammu põrandaalune, vaid sammub uhkelt püstipäi
mööda planeeti. Tuhanded inimesed
kogu maailmas võtavad kätte pillid,
et väljendada ennast ja oma eelistusi
muusikastiilide vahendusel. Meiegi
linnaosa pole erandiks, siingi on loomingulistel inimestel võimalus end
näidata.
24. augustil toimus Löwenruh’ pargis rokkfestival K_Rock 2019. Juba teist
aastat järjest korraldab Kristiine linnaosa valitsus festivali, kus muusikalised
kollektiivid tutvustavad meie linna
elanikele oma loomingut. Rõõmuga
võib märkida, et sel korral külastas üritust kaks korda rohkem inimesi kui
aasta tagasi. Rahvast tuli kogu Eestist,
et vaadata kohalikke rokkmuusikuid ja
loomulikult kuulata ka festivali peaesinejaid, kelleks olid legendaarne Villu Tamme ja punkrokkbänd J.M.K.E.
Kuid räägime kõigest järjekorras.
Esimesena esines festivalil ansambel For Sale. Muusikud ei pinguta eriti
keeruliste muusikaliste passaažide
leidmiseks, vaid mängivad just sellist
muusikat, mis neile endale päriselt
meeldib. Ühtlane kindel rütm, veidi kitarri, tekst elu mõtte kohta ja ongi
kogu hea punklaulu saladus.
Intellektuaalse või progressiivse
roki austajaid rõõmustas noor ja perspektiivne rühmitus Asankheya, kes üllatas esmalt ebaharilike instrumen-

taalseadete ja vokaali mitmekesisusega, seejärel aga lummas publiku liigutava akustilise duetiga.
Ansambel Shum esitas suurepäraselt indie-roki ja popstiilis laule. Laulja
hääl harmoneerus suurepäraselt akustilise kitarri, bassi ja trummide heliga.
Kvintett Sine saavutas kogu publiku tähelepanu atmosfäärilise heli ja
huvitavate džässi-bluusi meloodiate
rohkusega. Vaatamata juba umbes viiele tegutsemisaastale oli see, nagu nad
ise tunnistasid, alles nende teine lavaesinemine.
Ansambel Lühis jätkas publiku
kaasatõmbamist rock’n’roll’i ja õpetlike tekstidega. Rahvas ei tundnud enam
piinlikkust, vaid julges tantsida, unustades nii tagasihoidlikkuse kui põhimõtted.
Ansambel NARASANTI tõi kaasa
nostalgia kahetuhandendate aastate
raske muusika järele, paisates lavalt
publiku hulka rütmilisi ja raskeid riffe
nu-metal stiilis läbisegi praeguse
moodsa stiiliga djent.
Kirsiks sellel „muusikalisel tordil“ oli
aga legendaarne ja kõigi poolt armastatud eesti punkrokkbänd J.M.K.E.koos solist Villu Tammega. Loomulikult ei saa
märkimata jätta, et J.M.K.E. eksisteerib
juba alates 1986. aastast. Selle aja jooksul
on ansambel jõudnud avaldada 12 muusikalist albumit ega ole seniajani kaotanud oma populaarsust rokkmuusika
austajate hulgas. Meeldiv on kogeda, et
niisugused kogenud muusikud esinevad
samal laval koos noorte ja alles kogemusi koguvate ansamblitega. Olen veendunud, et see motiveerib paljusid.
Nüüd, pärast ürituse lõppu, võib
kindlalt öelda, et K_Rock 2019 möödus
edukalt ja on juba muutumas kauniks
iga-aastaseks traditsiooniks Kristiine
linnaosas.

Teatrifestival Kuldne Mask Eestis
Ajaloo tahtel on vene teatrist kujunenud bränd, mis on laialdaselt tuntud
kogu maailmas. Teatrifestival Kuldne
Mask Eestis (18.–30. oktoober 2019)
on 15 aasta jooksul toonud eesti publikuni parimad kaasaegsed vene teatri lavastused. 2016. aastal Turu-uuringute AS-i poolt läbiviidud uuringu alusel on Kuldne Mask Eestis riigi kõige
populaarsem festival, mis toob kokku
nii vene- kui ka eestikeelse publiku,
kuna kõikidel etendustel on eestikeelne sünkroontõlge.
„Kuldne Mask” toob Eestisse ainult kunstiliselt väärtuslikke lavas-

tusi, andes teatrisõpradele võimaluse nautida etenduste dekoratsioone,
kostüüme, kunstilist koosseisu
ning uuenduslikke tehnilisi lahendusi kogu nende ulatuses. Selle aasta festivalile on oodata rohkem kui
300 osalejat. Ainuüksi muusikal
„Kankaan” toob festivalile 168 osalejat, kelle hulka kuuluvad solistid,
tantsijad, koorilauljad, orkester
ning tehniline meeskond.
Tovstonogovi-nimeline Suur
Draamateater Peterburist mängib
lavastust „Au”, mis räägib nõukogudeaegsest elust. Etenduse lavastaja
on Venemaa tuntuim – Konstantin

Bogomolov. Tšehhovi-nimelise
Moskva Kunstiteatri etenduses
„Serjoža” üllatab taas oma meisterlikkusega Eestis juba laialdaselt
tuntud ning armastatud lavastaja
Dmitri Krõmov.
Lev Tolstoi romaani tegelased
tulevad publiku ette silumata elavates, äratuntavates ning ärevates ilmingutes. Moskva Puškini-nimelise teatri etendus „Tütarlaps kutsekast” on suunatud ennekõike noortele ning piletid sellele etendusele
on juba praktiliselt välja müüdud,
mis näitab publiku suurt huvi aktuaalsete teemade vastu.

MTÜ Art of Nature korraldas Järve asumis talgud
Laupäeval, 31. augustil korraldas MTÜ Art of Nature Järve asumis talgud, kus 13 talgulist
kogus kokku üle 10 koti prügi. Talgud toetas Kristiine Linnaosa Valitsus.
MTÜ Art of Nature on avalik organisatsioon, mis on loodud inimeste ühendamiseks läbi
kunsti ja muusika. Meie stuudios on kõik tingimused loomingulisuseks. Samuti on meie juures võimalus kohtuda huvitavate inimestega ja arendada omavahelist koostööd. Me kõik
armastame loodust, proovime seda kaitsta. Seetõttu korraldame igal aastal kogukonnatöö
päeva paikades, kus ümbrus on muudetud liiga räpaseks. Näitame oma eeskujuga, et kõik
on võimalik, tuleb vaid koos tegutseda. Kui soovite teha häid tegusid, on teil kindlasti toetajaid. Koos saab teha rohkem. Nüüd otsime võimalusi ökoloogilise keskkonna paremaks
muutmiseks – soovime teha haljastustöid, nimelt kasvatada ise puid ja istutada neid sinna,
kuhu vaja, olgu Eestis või mujal maailmas. Kui teate, kuhu võiksime toetuse ja lisateabe saamiseks pöörduda, kirjutage meile. Oleme valmis koostööks teiega. MTÜ ART OF NATURE
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Kristiine linnaosas asub „Eesti kauni kodu 2019“
tunnustuse saanud koduaed
„Eesti Vabariigi Presidendi „Eesti kaunis kodu
2019“ tunnustuse sai sellel aastal Tallinnas
kolm eraaeda, üks neist asub Kristiines
Västriku tänaval, teine Haaberstis ja kolmas
Pirital.
Ilusaid koduaedasid on Tallinnas ja üle
Eesti palju, mistõttu on selline tunnustus mitte ainult kodu omaniku, vaid ka linnaosa jaoks
suur asi,“ ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.
„Kristiine kaunid koduaiad on leidnud märkimist ka varem. Meie inimesed hoolivad oma
kodu ümbrusest ja hoiavad hoovid korras. Tore,
et kodukaunistamine on popiks saanud ja need
aiad on meie rikkus,“ lisas Riibe. „Ilus aed
nõuab palju hoolt ja see töö on igati tunnustamist väärt. Täname Elsa Tamme, kelle kaunis
koduaed Västriku tänaval žürii üksmeelsel otsusel „Eesti kaunis kodu 2019“ tiitliga pärjati
-olete teistele eeskujuks!“
Tegemist on kahepereelamuga, on aed kujundatud ühtse tervikuna, voolava joonega. Eesaed on kujundatud sissejuhatusena maja taga
peituvasse vaiksesse oaasi, kuhu juhatavad kumera kaarena istutatud põõsad. Hoone taga
paikneva aia kujundamisel on ruumi säästlikult kasutatud – tekitatud on oja väike küngas,
mis koos taimestusega aia justkui liikuma panevad. Esmapilgul jääb märkamatuks osavalt
aia keskele rajatud tarbeaed, mis paikneb kahe
sillakesega eraldatud saarel. Kujundus ja taimevalik moodustavad harmoonilise terviku.

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Kotka Selverisse tööle
TEENINDAJAKS (saal, kassa)

TRANSPORDITÖÖLISEKS
TEENINDUSJUHIKS
KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
(kauba tellijaks)

Tule Tondi Selverisse tööle
TEENINDAJAKS (saal, lett)
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt
www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast
märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee,
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks helista 667 3785 või
5343 5337, personalispetsialist
Kristi Aasa.
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KUULUTUSED

LUGUPEETUD EAKAD!
OLETE TAAS OODATUD TANTSIMA

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

Neljapäev, 19. SEPTEMBER kell 14

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

Esineb pillimees

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

Korstnate ehitamine. Tel. 5461 6929 (Litsentseeritud
pottsepp)

PRIIT

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

Tallinna Puuetega Inimeste
Koja saalis, Endla 59

Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd. Üldehitustööd. Tel. 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee
HEMORROIDIDE RAVI ILMA OPERATSIOONITA saatekirjata ja
järjekorrata Tallinnas. Vastuvõtt al. 40€. www.vita.ee.
Tel. 669 0806
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel. 518 8889

Sissepääs tasuta!
Vaheajal kohvilaud

Raamatupidamisteenused KORTERIÜHISTUTELE ja OÜ-le
KRISTIINES. info@ilvis.ee, tel. 5656 1276, www.ilvis.ee
Ostan Garaažiboksi. Kõik pakkumised on teretulnud!
Tel. 5787 8287;
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

Samuti ootame tantsima: 10.oktoober ◆ 21.november

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

KORRALDAJA

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

VÄLITREENINGUD

Mahla pressimisteenus ja mahlamüük Harjumaal Kose
vallas. Lisainfo: 5621 9762.

Löwenruh pargis,
Mustamäe tee 59a

Välitreeningud Löwenruh pargis
Mustamäe tee 59a
esmaspäeval ja kolmapäeval kell 12
Kohtumispaik lõvi juures!

Ostan garaaži Tildri või Linnu tee lähedusse. Tel. 5615 0950
KÜ Kuldnoka 14 pakub tööd koristajale
(5kr maja, 2 trepikoda) Tel. 5692 6225
Elektritööd. Tel. 553 5216
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi
võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks
helistage tel. 58652190
Töökas kojamees otsib lisatööd. Tel. 56853888.
Kristiine Spordihall (Forelli 12) otsib põhikohaga töökat
koristajat. Töö sobib ka pensionärile. Tule vaatama, info
telefonil 656 3067

Juhendab Aliis Sarapik, OÜ Treksi Teraapiad

Igal
kolmapäeval
kell 12
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Ostan Teie garaaži. Kiire tehing! Tel. 5555 3667

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

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

Oodatud on kõik huvilised!

Kohtumispaik lõvikuju juures!

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

Juhendab ALIIS SARAPIK, OÜ Treksi Teraapiad
Kristiine Linnaosa Valitsus

Treeningsari kestab 22. maist kuni 2. oktoobrini 2019

Müüa lõhutud küttepuud kohale toomisega.
Lepp, sanglepp, kuivad puud al. 55 eur.rm.,
märjad al. 45 eur.rm.
Tel. 509 9598; pakhalupuu@gmail.com; www.pakhalupuu.ee

Osalemine TASUTA!
Oodatud on kõik huvilised!

Tallinna
Linnavolikogu
avatud uste päev
l hommikukohv linnavolinikega
l fraktsioonide infotund
l viktoriin
l ekskursioonid nii eesti kui vene keeles
l terve päev on avatud kõik fraktsioonid
Täpne kava bit.ly/volikogu_avatud_uksed
Tulge meile külla!

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!

1. oktoobril kell 9–17, Vana-Viru 12

www.kütteladu.ee

VEO- ja KOLIMISTEENUS



Hind: 7€/kg, ostes 5kg
on kohaletoomine tasuta

tel. 522 7099 - www.robertimesi.ee

