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Kristiine linnaosa ajaleht

„Mida toob
endaga kaasa uus
eelarvestrateegia?“
Loe Jaanus Riibe
juhtkirja lk 2

www.tallinn.ee/kristiine

fotod: Marek Metslaid

UUDISED

Kristiine korteriühistute
infopäev
Novembrikuine korteriühistute infopäev toimub 13.
novembril 2019. aastal kell 17.30 Kristiine linnaosa
valitsuse II korruse saalis (Tulika 33b).

Päevakorras:
• Talvised heakorratööd – kinnistu ja ehitise omaniku kohustused – menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor Christel Sootla Tallinna munitsipaalpolitsei ametist. KRISTIINE LEHT

Kristiine linnaosa valitsus
korraldab sügislehtede
tasuta äraveo
ANU SÜGIS
heakorra peaspetsialist

Kristiine keskuses avati Eesti
kaasaegseim rattaparkla
Kristiine keskuse renoveerimistööde raames avati Eesti kaasaegseim rattaparkla, kus on võimalik kasutada nii tavalisi kui
Bikeep nutihoidikuid. Tuleval
hooajal lisanduvad elektritõukerataste parkimiskohad ja laadimispunktid.
„Kristiine keskuse kliendid kasutavad liiklemiseks üha rohkem
keskkonnasäästlikke viise, mida on
kahtlemata hea näha, sest see on
üks lihtsamaid asju, mida igaüks
saab kliimamuutuse peatamiseks
teha. Meie toetame hea meelega
igakülgselt tervislikke ja keskkon-

nateadlikke valikuid ning loodame,
et parkla leiab rohket kasutust,“ ütles Rocca al Mare ja Kristiine keskuse juht Linda Eichler.
Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe rõhutas avamisel, et linnaosas on ettevõtlust soosiv, investeeringuid ligi tõmbav ning
majandusstruktuuri moderniseerimist toetav majanduskeskkond.
Uute teede ehitamisel või vanade
rekonstrueerimisel on saanud
heaks tavaks, et sinna juurde planeeritakse kergliiklus- ja rattateed, sest paljud elanikud eelistavad liikumiseks üha rohkem jalgrattaid ja see trend kasvab.

Kristiine keskuse ümber paigaldati septembris üle 200 jalgratta parkimishoidiku, millele lisandub Bikeep nutiparkla. Lisaks ehitatakse lähiajal Endla tänava
poolsele platsile suitsetamiskoda,
et vältida keskuse uste ees suitsetamist, ja ringistmed puhkamiseks. Kevadel lisanduvad elektritõukerataste laadimispunktid.
Kristiine keskus on üks suurematest kaubanduskeskustest Eestis. Keskuse tuntuimateks ja suurimateks rentnikeks on Eesti suurim Reserved, Deichmann, H&M,
Rademar, Sportland, JYSK, Prisma,
Apollo ja paljud teised. 2018. aastal

avati Kristiines Baltimaade esimene meelelahutuskeskus ja spordibaar O’Learys koos bowling’u-radade ja kinosaaliga.
2019. aastal saab keskus täielikult uuenenud sise- ja välisilme
ning toitlustusala nimega Kristiine Road, kus on ankurrentnikuks
Kentucky Fried Chicken (KFC).
43 700-ruutmeetrisel äripinnal tegutseb ligikaudu 125 kauplust. Kristiines on 110 erinevat
moepoodi ja 15 suurepärast söögikohta. Kristiinet külastab päevas
ligikaudu 20 000 inimest ja keskusel on suur õue-, sise- ja ka katuseparkla. KRISTIINE LEHT

Linnapea Mihhail Kõlvart: Tallinn vajab senisest
suuremaid piiranguid alkoholi müügile
Tallinna linn vajab senisest suuremaid piiranguid alkoholi müügile, et tagada parem avalik
kord, aga ka linlaste tervis, on
kindel Tallinna linnapea Mihhail
Kõlvart.
Linnapea sõnul pole olemasolevad regulatsioonid piisavad, et
ohjeldada peaaegu ööpäevaringselt alkoholiga kauplevate baaride
tegevust.
„See ei puuduta suuremat osa
baare, küll aga neid baare, mille
ärimudel soosib lõputut alkoholitarbimist,“ ütles linnapea. „Me
näeme, et alkoholi müügiaja ja
korrarikkumiste vahel on selge
seos ja ööbaaride läheduses elavad
inimesed kannatavad.“
Linnapea sõnul on võimalik
alkoholi kättesaadavust vähendada nii ajas kui ruumis. Olemasoleva seadusandluse raames võima-

lik lühendada nii alkoholimüügi
aega meelelahutuskohtades, aga
ka nõuda, et alkoholipoed paikneks laste- ja haridusasutustest
kaugemal.
„Minu hinnangul peaks Tallinn keelama alkoholikaupluste
tegevuse lasteasutustest lähemal
kui 150 meetrit,“ selgitas Kõlvart.
Linnapea lisas, et lapsed ei pea
kooli läheduses puutuma kokku
alkoholi ostvate inimestega. „Ka
on meil ettepanek, et alates juunist lubada meelelahutusasutustes müüa alkoholi tööpäevadele
eelnevatel öödel kella 2-ni ja puhkepäevadele eelnevatel öödel kella 3-ni,“ ütles Kõlvart.
Linnapea kutsus üles kõiki
avalikust korrast ja rahva tervisest hoolivaid osapooli esitama
oma ettepanekuid, millised piirangud oleks optimaalsed.
Kõlvart osutas, et Tallinn vajab

abi ka seadusandjalt, sest olemasolev seaduseruum ei võimalda piirata hommikust müüki. „Praegune on seadustes lünk ja nii võib
alustada alkoholimüügiga niipea,
kui öörahu juba lõpeb ehk kell 6-7
hommikul,“ mainis Kõlvart. „Mul
on raske pidada hommikul kella
seitsmest alkoholimüüki vajalikuks ja normaalseks ettevõtluseks.“
Linnapea hinnangul on võimalik neid piiranguid rakendada
nõnda, et turism ei kannata. Alkoholimüügile meelelahutusasutustes on sarnased kellaajalised
piirangud kehtestatud nii Soomes, Rootsis, Norras, Ühendkuningriigis kui ka paljudes turistide seas populaarsetes linnades
nagu Rooma või Dubrovnik.
Põhja prefektuuri Kesklinna
politseijaoskonna juhi Kaido
Saarniidu sõnul näitavad erine-

vad uuringud, et piirangutel on
positiivne mõju turvalisusele.
„Teiste riikide praktikad kinnitavad, et kui meelelahutusasutustes lõppeb alkoholimüük varem ära, siis väheneb ka õigusrikkumiste ja õnnetuste arv. Alkoholijoobes inimene paneb suurema
tõenäosusega toime õigusrikkumise ning tal on kõrgem risk langeda ise kuriteo või õnnetuse ohvriks. Müügipiirangud võiksid neid
ohte maandada, sest nii ennetame
alkoholi ületarbimist, mis on kurja juur,“ ütles jaoskonna juht
Saarniit.
Tallinnas saab politsei ööpäeva jooksul keskmiselt 65 väljakutset, millest umbes 20 ehk ligikaudu kolmandiku põhjuseks on kaklus või joobes inimene. Vanalinna
tehtavatest väljakutsetest moodustavad aga kaklused või joobes
inimesed üle poole. RAEPRESS

Juba 13. aastat järjest korraldab Kristiine linnaosa
valitsus lehekottide kampaaniat – nii ka sellel sügisel. Kampaania raames viib linnaosa valitsuse
lepingupartner elanikelt tasuta ära aia- ja haljastusjäätmeid.
Lehekottide kampaaniast saavad osa võtta kõik
Kristiine linnaosa kinnistud.
Iga kinnistu kohta saab registreerida kuni kümme (10) 150 l kuni 10 kg lehekotti.
Juhul, kui lehekotte on rohkem kui 10 kotti, tuleb
need ise ära viia Tallinna jäätmejaamadesse, kus
elanikelt võetakse tasuta vastu aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta ühelt toojalt korraga kuni kuus
100-liitrilist kotitäit).
Kristiine linnaosa lähim jäätmejaam asub Rahumäe tee 5a.
Rahumäe 5a jäätmejaama vastuvõtuajad kuni
31. oktoobrini 2019:
• esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval kella 12–20;
• laupäeval, pühapäeval kella 10–18.
NB! Reedel on jäätmejaam suletud!
Rahumäe 5a jäätmejaama vastuvõtuajad alates
1. novembrist 2019:
• esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval kella 14–19;
• laupäeval, pühapäeval kella 10–15.
NB! Reedel on jäätmejaam suletud!
Rohkem infot Tallinna jäätmejaamade kohta saate lingilt https://jaatmejaam.ee/
Lehekoti äraveoks saab end registreerida elektrooniliselt kuni 8. novembrini 2019.
Lehekottide äraveo soov palun elektrooniliselt
registreerida aadressil: https://bit.ly/2pjsHyl
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Sügis ja talv on peagi käes ning eelmise
aasta kogemustele tuginedes on õige
aeg valmistuda sügistalvisteks heakorratöödeks. Septembrikuus saatis
Kristiine linnaosa valitsus kõikidele
korteriühistutele meeldetuletuse, milliste heakorratööde eest tuleb korteriühistutel ja teistel kinnistuomanikel
hoolt kanda. Lisatud oli majandus- ja
taristuministri määrusega kehtestatud
tee seisundinõuded, mida tuleb järgida.

JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

UUS EELARVESTRATEEGIA LUBAB
SUURI JA OLULISI INVESTEERINGUID
Õnnitlen veel kord kõiki haridustöötajaid möödunud õpetajate
päeva puhul! Raske on üle hinnata teie panust meie ellu ja meie
laste tulevikku, aitäh selle suure panuse eest ühiskonda!
Käesoleval suvel ja sügisel on linnaosas lõppenud mitmete teede katte uuendamise- või taastusremonttööd. Paljusid ootasid elanikud juba mitmeid aastaid ja on suur rõõm, et need on nüüd saanud valmis. Täname Tallinna keskkonna- ja kommunaalametit põhjaliku ja väga hea töö eest. Teeme kõik endast oleneva, et jätkata
sama aktiivselt linnaosa teede parandamist ka järgmistel aastatel.

Mida toob endaga kaasa uus eelarvestrateegia?
Tallinna linna eelarvestrateegia eelolevaks neljaks aastaks annab
Kristiine linnaosa jaoks palju häid perspektiive, kuhu liikuda ja millega arvestada. Igal juhul on lähiaastad tulemas tegusad, kusjuures
rõhuasetus on linna tegevusvaldkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlikul edendamisel. Kulutuste poolest on linnaeelarves suurima osakaaluga valdkonnad haridus, teede ja tänavate korrashoid,
ühistransport ning muidugi sotsiaalhoolekanne. Senisest suuremat
tähelepanu pöörame linna üldisele heakorrale, sealhulgas tänavapuhastusele ja lume väljaveo tõhustamisele. Panustame rohkem selleks, et Tallinnas oleks tagatud heakord kvaliteetsel tasemel, teede
korrashoid, parem tänavavalgustus, korras pargid ja mänguväljakud, kaunim haljastus. Linnas jätkub haridusasutuste võrgu korrastamine ning selle raames linna lasteaedade, koolihoonete ja huviharidusasutuste renoveerimine.
Objektidest on Kristiine seisukohalt tähtsaimad Tallinna Tondi
põhikooli rekonstrueerimise lõpetamine ja Tallinna huvikeskuse
KULLO renoveerimine, uuel aastal lõpeb ka linna korterelamu Sõpruse puiestee 5 rekonstrueerimine. Pöörame tähelepanu spordirajatiste korrastamisele linnaosas, korda peavad saama avalikud korvpalliväljakud, mille kasutamine muutub üha menukamaks. Juba sel
aastal vahetasime välja korvpallivõrgud ja joonisime üle Sõstra tänava väljaku.
Mänguväljaku ja treeningelemendid rekonstrueerime järgmistel aastatel Tondimõisa ja Cederhelmi ehk Mooni tänava pargis, suuname investeeringuid Löwenruh’ pargi uuendamisse. Nende kõrval
saavad korrastatud mitmed koerte jalutusväljakud, mis on elanike
poolt samuti hästi vastu võetud, sest lemmikloomade pidamine on
Kristiines väga populaarne.
Järgmiste aastate jooksul vajavad lahendamist ka raudteealused
käigutunnelid, eelkõige Kesklinna ja Kristiine vahel. Järgmise paari aasta jooksul ootavad rekonstrueerimist Tedre (lõigul Sõpruse
puiestee kuni Mooni tänav), Tulika (lõigul Paldiski maantee kuni
Endla tänav), Värvi ja Laki tänav, samuti Rahumäe tee. Teiste teede
osas hindame taastusremondi vajadust igal aastal ja selle järgi koostame remondikavasid.
Linnapildis on näha, et sügis kogub hoogu ja ilm muutub aina
külmemaks. Üks hea uudis on mul korteriühistutele ja eramajade
omanikele veel: ka sel sügisel jätkame aia- ja haljastusjäätmete tasuta äraveoga. Sellest lehest leiate täpsema info, kuhu ja kuidas end
registreerida. Loodan, et Kristiine majaomanikud ja kortermajade
elanikud rõõmustavad sellise abi üle.
Ilusat sügist ja tugevat tervist!

KRISTIINELEHT
Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus. Aadress: Tulika 33b, 10615 Tallinn
Toimetuse kontaktid: e-post: kristiineleht@tallinnlv.ee. Tel.: 645 7117
Reklaam: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee. Tel.: 645 7134
Kujundus: Olmerk Kujundus OÜ
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht
Kristiine Linnaosa

Valmistumine sügistalvisteks
heakorratöödeks

Kristiine Linnaosa

Järgmine leht ilmub 15. november 2019

Kinnistute omanike kohustusi puhtuse ja korra tagamisel linnas reguleerib Tallinna linnavolikogu 2006. aasta 22. juuni
määrus nr 45 „Tallinna linna heakorra
eeskiri“: https://www.riigiteataja.ee/
akt/427042018037.
Eeskiri on kohustuslik kõigile linna
elanikele ja külalistele. Eraldi on sätestatud kohaliku omavalitsuse ja kinnistu
omaniku kohustused.
Heakorra eeskirja § 2 selgitab
mõisteid:
(1) Omanikuga on heakorra nõuete
täitmisel võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.
(2) Kinnistu mõistega on heakorra
nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt,
maaüksus, katastriüksus ja maatüki
olulised osad.
(4) Puhastusala on kõnnitee, mis

asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel.
(5) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks
ette nähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee.
(7) Heakorratööd on tolmu, liiva, jäätmete, talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali
jääkide, lume ja jää koristamine ning
libedusetõrje tegemine, muru ja
rohu niitmine ning maha langenud
puulehtede vms koristamine.
(8) Rasked ilmaolud on ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline
halvenemine.
(11) Teemaa on tee ja seda teenindavate rajatiste maa-ala.
Sügistalvise aja heakorratöödel tuleb
kindlasti arvestada ning kinni pidada
eeskirjas toodud avaliku koha heakorra
nõuetest. Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a rasked ilmaolud). Vajadusel
tuleb puhastusala puhastada ka päeva
jooksul, et tagada heakord.
Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel on hoida korras
oma kinnistu ja kinnistu piirdeaed, kinnistu piirides asuvad mängu- ja spordiväljakud, pesukuivatuskohad, vaibakloppimispuud jmt rajatised, rakendada
meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks ning väl-

tida kinnistult pori ja prahi ning tolmu
kandumine sõidu- ja kõnniteele. Kõrvaldada ehitiselt lumi, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagada ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemine, piirates ohuala ajutise piirdeaiaga
ning paigaldades nähtavale kohale infotahvli, millele on märgitud ohu liik, ohu
likvideerimise eest vastutava isiku nimi
ja telefon, töö algus- ja lõpptähtaeg. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud ohu kõrvaldamise kohustusest.
Ohu kõrvaldamise töö tehakse avariitööna, teatades sellest linna infotelefonile
1345. Pärast töö lõpetamist peab ümbruse heakorrastama.
Heakorra nõuete täitmist ei ole lubatud kasutada tuhka või kloriide lume- ja
libedustõrjeks kõnni- või pargiteel. Libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali
tera läbimõõt peab olema 2–6 mm. Samuti on keelatud paigutada lund sõiduteele,
kuhjata lund trammiteele lähemale kui
ühe meetri kaugusele trammirööpast.
Ehitise katuselt maha langenud või koristustööde käigus maha aetud lund ei
ole lubatud jätta kõnniteele ega sõiduteele. Pärast lume maha langemist või maha
ajamist tuleb lumi ära vedada või paigutada kinnistule, mille oluliseks osaks
ehitis on. KRISTIINE LEHT

Tallinna Lilleküla gümnaasiumi
asub juhtima Anu Luure
ÕIGUSAPTEEK
KRISTIINE LINNAOSA VALITSUSE
II KORRUSE SAALIS
(Tulika 33B, TALLINN)

23. oktoobril 2019
kell 10.00-14.00
Tasuta õigusabi Kristiine
Linnaosa Valitsuses
Nõu antakse: perekonnaõiguse,
elatisrahade nõuete, pärimisõiguse,
notaritoimingute, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise,
korteriühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, tarbijakaitse probleemid ja vaidlused, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide
vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.
Oodatud on kõik abivajajad ning
tagatud on nii eesti kui venekeelne
tasuta õigusalane nõustamine.
Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning eelnev registreerimine
ei ole vajalik.
Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI
kohta leiate Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt www.juristideliit.ee
või Facebooki leheküljelt või helistades telefonile 6313002, 6314466.

Tallinna linnavalitsus otsustas kinnitada Tallinna Lilleküla gümnaasiumi direktori ametikohale Anu Luure.
„Anu Luure on selle kooliga õpetajana
seotud olnud juba 1993. aastast,“ ütles
Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.
„Tal on suur kogemus, teadmised ja selge
nägemus, kuidas kooli edasi viia. Tema
jaoks on tähtsal kohal ka väljakujunenud
traditsioonide hoidmine ja järjepidevus.“
Koolile direktori valimise konkursikomisjoni töös liikmena osalenud linnaosa vanem rõhutas, et Tallinna Lilleküla
gümnaasium on õppija arengut toetav
kool, kuhu õpilased tulevad rõõmuga.
Riibe lisas, et Tallinna Lilleküla gümnaasium on kümne aasta eest täielikult
renoveeritud. „See tähendab, et õppeklassid on kaasajastatud, loodud on suur
spordikompleks, koolil on turvaline aia-

ga piiratud õueala, kus asuvad staadion,
pallimänguväljakud, õuesõppeklass ja
mänguväljak,“ selgitas Riibe. „Tänapäevane kool peab kahtlemata olema paindlik, avatud nüüdisaegsetele arengutele ja
uutele teadmistele.“
Tallinna Lilleküla gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks välja kuulutatud avalikule konkursile esitati kolm
avaldust. Kandidaadid esitasid vestlusel
enda kohta lühitutvustuse ja vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Pärast kandidaatide ära kuulamist ja sellele järgnenud arutelu valis komisjon kuue poolthäälega seitsmest Tallinna Lilleküla gümnaasiumi direktoriks Anu Luure.
Vastavalt kehtivale korrale kinnitab
linna ametiasutuse hallatava asutuse
juhi, seega ka Tallinna Lilleküla gümnaasiumi direktori ametisse linnavalitsus
linnapea ettepanekul. RAEPRESS

Kristiines toimus 3x3 tänavakorvpalli sügisturniir
5. septembri õhtul oli Välja tänava
spordiplatsil tavalisest enam liikumist.
Võistlustulle läksid ümbruskonna parimad korvikütid, et selgitada välja Kristiine tänavakorvpalli võidumeeskond.
Sügisturniiri tublimad korvikütid
olid Oliver Hint, Marcus Neiland, Rando
Rattasepp ja Renno-Renek Rattasepp
ehk Team TTÜ. Ka tublid, kuid seekord
mitte parimad, olid Andres Kollo, Kaur
Laasma, Jüri Rovgeisha ja Tõivu Käärik
korvpalliklubist Pelgulinn.
Täname ürituse toetajaid: Eesti Korv-

palliliit, DELFI, Rõngu Pagar, Saku Õlletehas ja MyFitness!
Välja tänava korvpalliplats oli järjekorras esimene, mis suve alguses korda
tehti: paigaldati uued korvivõrgud ja värviti üle piirjooned.
Plaan on uue hooaja eel, korvpalli 100.
aastapäevaks, teha korda kõik Kristiine
linnaosa korvpalliplatsid. Korvpall on
jätkuvalt eestlaste südames ja me tahame, et huvilised saaksid seda pallimängu harrastada võimalikult oma kodu lähedal. Uuel hooajal ootavad ees juba
uued võistlused. KRISTIINE LEHT
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Tallinna Kullerkupu
lasteaia hooviala sai korda
Sellel suvel tehti üheksas Tallinna
lasteaias territooriumi teekatte taastusremonttöid, teiste hulgas sai korda Kristiine linnaosa Lille all-asumi
Tallinna Kullerkupu lasteaia hoov.
„Kullerkupu lasteaia hooviala
meenutab oma vanade õunapuude ja
teiste põlispuudega kohati rohkem
aeda vanavanemate juures maal kui
lasteaeda südalinnas, viimasest annavad märku kiiged, karusell ja teised
atraktsioonid. Tallinna keskkonna- ja
kommunaalameti tellimusel sai lasteaed uut hooaega alustada korrastatud hoovialaga. Lisaks asfaltkatte
uuendamisele korrastati töömaale
jäävad kaevud ning teedega piirnev
haljastus,“ rääkis Kristiine linnaosa
vanem Jaanus Riibe. Linnaosavanem
käis ise tehtud töödega tutvumas ja
jäi rahule, et lasteaiale kaua aega muret teinud sademevete äravool tehti
samuti nende tööde käigus korda.
Ehitustöid teostas Tallinna Teede
AS. Tellijaks on Tallinna keskkonnaja kommunaalamet koostöös lasteaedadega. KRISTIINE LEHT

Riibe: Elektritõukerataste kasutajad
peavad olema vastutustundlikud
Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe tuletab meelde, et kuigi elektritõukerattad on heaks täienduseks
tasuta ühistranspordile, tuleb rattaga sõites kindlasti järgida ohutusnõudeid ja valida kõnniteel sõitmiseks sobiv kiirus.
Riibe sõnul torkab linnapildis silma,
et tallinlased on elektrilised tõukerattad
hästi omaks võtnud. See on mõistetav,
sest kasutajatel on niiviisi mugav kiiresti ühest punktist teise liikuda, seejuures mitte istudes ummikutes, vaid
viibides tervislikult värskes õhus.
„Meie ühine soov on luua transpordisüsteem, kus liikluses poleks ühtegi
vigastatut või hukkunut, seetõttu on
oluline, et kõik kasutajad järgiksid

ohutusnõudeid. Pean silmas tehniliselt
korras sõiduvahendeid, õigeid tulesid,
korras rehve ja kiivri kandmist. Kuna
olen näinud juhtumeid, kus jalakäijatest tuhisetakse mööda ülisuure kiirusega, mis väiksemagi kõrvalekalde puhul võib tekitada ohtliku olukorra, siis
näen vajadust leida mõistlik lahendus.
Tahame selle üritusega kutsuda inimesi kasutama keskkonnasõbralikke liikumisvahendeid ja hoidma ära õnnetusi, mis võivad tekkida, kui ohutusreegleid ei järgita,“ ütles Riibe.
Riibe jätaks elektritõukerattad
kergliiklusteedele, sest liikumine sõiduteel ei ole piisavalt turvaline, kuid
seaks piirangud nende kiirusele. Eesti
sõidujagamis- ja tõukerataste rendiplatvorm Bolt soovitab elektrilise tõu-

kerattaga sõita võimalusel jalgrattateedel, aga kui see ei ole võimalik, siis
võiks eelistada kõnniteed.
„Iga kasutaja vastutus on valida
selline liikumiskiirus ja -trajektoor,
mis on ohutu nii talle endale kui teistele sõitjatele. Täna Kristiines toimunud ohutuspäev oli hea võimalus tutvustada paljudele kasutajatele õigeid
sõidutehnikaid. Kindlasti korraldame
selliseid päevi ka edaspidi,“ ütles Bolti tõukerataste Eesti suunajuht Thomas Tammus.
Keskkonnasõbraliku liikumise
kuu raames korraldasid Kristiine linnaosa valitsus ja ettevõte Bolt 20. septembril elektritõukerattaga ohutu
sõitmise kiirkursuse. Üritus toimus
Kristiine keskuse ees. KRISTIINE LEHT
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TLT AS jätkab ekskursioone
„Kus trammid magavad?“
Tallinna Linnatranspordi ASi trammiteenistus jätkab läinud aastal käivitunud
projekti „Kus trammid magavad?“, mille käigus on lastel võimalik tutvuda nii
Kesklinna kui ka Kopli trammidepooga.
TLT ASi juhatuse esimees Deniss Boroditš kinnitas, et otsus populaarse
laste huviürituste sarja jätkamiseks tehti, arvestades lasteaedade ja koolide
suurt huvi depookülastuste vastu. „Just lapsepõlves on kõige õigem aeg kujundada keskkonnateadlikke vaateid, mille üheks osaks on kindlasti ühistranspordi eelistamine. Me tutvustame lastele depoo tööd ning näitame tramme
koguni nii lähedalt, et igaüks saab kogeda tunnet, mis tekib maailma kõrgelt
juhiistmelt vaadates,“ selgitas Boroditš.
TLT AS trammiteenistuse direktor Andres Arukivi tunnistas, et laste tutvumisürituse korraldamisel on mängus ka väike omakasu. „Loodame, et trammide hingeeluga maast madalast kursis lastest vähemalt mõned valivad tulevikus trammijuhi või -hooldaja köitva ameti, sest nupukaid ja häid töötajaid on
meie areneval ettevõttel alati tarvis,“ kõneles Arukivi.
Trammid on muutunud aasta-aastalt tallinlaste seas üha populaarsemaks.
Sellele on aidanud kaasa 2017. aastal lõppenud kompleksne trammiteede renoveerimine, mis lisas mugavust ning ohutust. Vähetähtis pole trammiliikluse
populaarsuse tõstmisel ka tõik, et linnarahvast teenindavad trammid kannavad tuntud poliitikute, muusikute ja kauneid naisenimesid, mis muudavad ühissõidukid omanäoliseks ja linlastele lähedaseks.
Läinud aastal külastas Kopli ja Vana-Lõuna trammidepoosid 43 lasteaia- ja
37 algklasside gruppi kokku ligi kahe ja poole tuhande mudilasega.
Huvilistel on võimalik depoode külastuseks registreeruda meilil katri.metsma@tallinnlt.ee või telefonitsi 643 4262. Ekskursioone korraldatakse, kuni
soovijaid jätkub. KRISTIINE LEHT

Kristiine laste lemmikmänguväljak
läbis uuenduskuuri
Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel tehti korda Kristiine linnaosas Löwenruh’ pargis 2008. aastal avatud kindlusekujuline mänguväljak, millest on saanud paljude Tallinna laste lemmikkoguperemänguväljak.
Tavaliselt väiksemaid on parandusi tehtud igal aastal, seekord võeti laste
jätkuva ohutuse tagamiseks ette suuremad remonttööd: vahetati välja mängukindluse kulunud katusepaneelid ja nöörredeli pulgad, renoveeriti tornide ja
tasakaaluraja põrandad, puhastati seinad grafitist ja muust sodist.
Löwenruh’ mänguväljaku kõrvale on paigaldatud ka välitrenažöörid tervisespordi harrastajatele – pargis leidub aktiivset tegevust kõigi jaoks.
Töid teostas OÜ ATIX ja tööde maksumus oli 12 000 eurot. KRISTIINE LEHT

Uus hooaeg andku selgust elektritõukerataste kasutamise reeglites
ANDREI
NOVIKOV
Tallinna abilinnapea

Tänavune suvi tõi endaga kaasa
hüppelise elektriliste tõukerataste
arvu tõusu tänavatel.
Lisaks Tallinnale on need aktiivset kasutamist leidnud nii Tartus,
Pärnus kui ka muudes omavalitsustes
Eestis ja välismaal. Lisaks isiklikele
tõukeratastele saab kasutada mitmete ettevõtete pakutavat rentimise teenust. Praegu võib elektritõukerattaid
näha sõitmas, parkimas, kuid kahjuks
ka sõna otseses mõttes vedelemas üle

kogu linna. Elektritõukeratastega
liiklemine on aga seadustega reguleerimata ning praktikas valitseb tänavatel paljuski džungliolukord, kus juriidilises mõttes võrdsed jalakäija ja
elektritõukerattur on päriselus siiski
totaalselt erinevatel positsioonidel.
Tõukerataste suur kiirus seab ohtu jalakäijad ja jalgratturid ning ka autodele võivad need jääda märkamatuks.
Linna pädevuses ei ole Liiklusseaduse muutmine, kuid elektritõukerataste ohutu kasutamine on meie kõikide huvides. Linnavalitsus edastas
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepanekud seaduse
muutmiseks esimesel võimalusel selliselt, et elektriliste tõukerataste juhtidele seataks tasakaaluliikuri juhile
sätestatuga sarnased piirangud. Teh-

noloogia uueneb ja seadusandlus
peab sellega kaasas käima. 2017. aastal
muudeti Liiklusseadust näiteks pakirobotite kasutamiseks, tuues välja
termini „robotliikur“. Praegu käsitletakse elektrilise tõukerattaga sõitjaid
seaduse järgi kui jalakäijaid ning seetõttu võivad nad liigelda jalgteel ja
ülekäigurajal ilma mingeid nõudeid
järgimata.
Sealhulgas ei pea näiteks alla
16-aastased sõitjad kandma kiivrit,
kõnniteel võivad sõita ka üle 13-aastased juhid ning neil puudub kohustus ületada sõiduteed jalakäija kiirusega ja anda teed ühissõidukipeatuses seisvale, ühissõidukisse sisenevale või sealt väljuvale jalakäijale.
Samuti ei kohaldu neile tasakaaluliikuri juhi kohta käiv keeld, mis kee-

lab kõnniteel, jalgteel ning jalgrattaja jalgteel sõites jalakäijat ohustada
või takistada ning kohustab jalakäija vahetus läheduses sõitma jalakäija tavakiirusel.
Elektriliste tõukerataste populaarsus ning paraku ka nende kasutamisega kaasnevad probleemid aina
kasvavad. Järgmisel hooajal on neid
Tallinna tänavatel näha veelgi rohkem. Juba praegu on rendiettevõtetel
Tallinnas kasutusel umbes 600 tõukeratast, mida kasutusvälisel ajal peab
kuskil ka hoidma. Osades linnades
võivad tõukerattad parkida ainult
statsionaarsete laadimisjaamade juures ning San Francisco tänavatel võivad sõita ainult lukkudega varustatud
elektritõukerattad, et välistada nende
vedelemine keset tänavaid. Ka Tallin-

nas peab lahendama elektriliste tõukerataste hoiustamise küsimuse nii,
et nad ei risustaks linnapilti, ei segaks
näiteks tänavate koristamist ega
oleks ohuks liiklejatele.
Selleks aastaks hakkab aktiivne
elektritõukerataste kasutamise hooaeg lõppema, loodame, et kevadeks,
uue hooaja alguseks, saab nende kasutamine seadusega reguleeritud nii,
et juhid ei seaks ohtu kõnniteel liikuvaid jalakäijaid ning sõitjate endi turvalisus oleks maksimaalne. Samas tuleb elektritõukerataste juhtidele
kindlasti meelde tuletada, et saabuv
sügis koos langevate lehtede ja vihmasajuga võib teed väga libedaks
muuta ning oht õnnetuste tekkimiseks suureneb.
Turvalist liiklemist!
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS
Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5
Kristiine tegevuskeskuse päevakeskuse avatud üritused oktoober-november 2019

E 11. NOVEMBER KELL 13.00 –

Vestlusringis on Kristiine linnaosa vanem

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

Tervisetund: Häälejooga
N 31. oktoobril kell 14.00
Päevakeskuse saalis
Mis on häälejooga?
Missugused on häälejooga
kasutegurid?
Kas häälejooga sobib kõigile?

R 18. oktoober kell 10.00–13.00 – Swiss Nahrin Estonia looduslike tervisetoodete ja Agartha poolvääriskividest ehete
soodusmüük
K 23. oktoober kell 11.00–13.00 – Eesti-Soome jalatsivabriku
naturaalnahast sügis- ja talvesaabaste müük
K 23. oktoober kell 14.00 – Meil on külas tsirkuseartist ja akrobaatikatreener Vello Vaher
K 30. oktoober kell 15.00 – Piiblitunni viib läbi Allika koguduse pastor Jüri-Valdur Kibuspuu
N 31. oktoober kell 14.00 – Praktiline tervisetund: Häälejooga – treener Kai Hibus (eelregistreerimisega tel 6512 702
või päevakeskuse juhi toas)
N 7. november kell 14.00 – Meil on külas tantsupedagoog,
tantsija, laulja, luuletuste ja mitmete raamatute autor, filminäitleja Ülle Toming
E 11. november kell 13.00 – Vestlusringis on Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe
T 12. november kell 15.00 – Vaegkuuljate infotund – Svetlana
Maide
K 13. november kell 14.00 – Terviseloeng: Ravimitaimed –
Maret Makko – elupõline apteeker ja taimetark
N 14. november kell 13.00 – Praktiline näohoolduse töötuba
– Ilu- ja terviseklubi (registreerimine tel 6512 702 või päevakeskuse juhi toas)

Ootame uusi liikmeid päevakeskuse ringidesse:
nahkehistöö – kuu I ja III esmaspäev kell 10.00
siidimaal – kuu II ja IV neljapäev kell 14.00
portselanimaal – kolmapäeviti kell 11.00
kunstiring – teisipäeviti kell 12.00
eesti keel (vene keelt kõnelejatele) – reedeti kell 11.00
kirjandusring – kuu II kolmapäev kell 13.00
mälutreening – kuu I ja III neljapäev kell 10.00
aiandusklubi – kuu III neljapäev kell 11.00
seenioritants – kolmapäeviti kell 12.00
Väärikate Meeste Klubi – kuu II ja IV kolmapäev

NIJAZI GADŽIJEV
Eesti Aserbaidžaani kultuurikeskuse Aydan
esimees

25. septembril korraldas Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan Eesti
Aserbaidžaani Noortekeskuse IRS, kultuuriministeeriumi ja integratsiooni
sihtasutuse toetusel Eesti rahvuste
päeva puhul Aserbaidžaani kultuuri
tutvustava päeva Tallinna Puudega
Inimeste Kojas.

NB! Pane selga mugav riietus, et
oleks hea võimelda, võta kaasa
veepudel, et häälepaelu niisutada!

Kogunenud publikule tutvustati
Aserbaidžaani kultuuri esitluse, filmi,
rahvustantsude ja rahvusköögi läbi. Üritusel osalesid Aserbaidžaani ja Türgi
saatkonna esindajad, Kristiine linnaosa
vanem Jaanus Riibe ja linnaosa vanema
asetäitja Natalja Gromovaja.
Eesti vähemusrahvuste esimene foorum toimus 1988. aastal Tallinna Polütehnilises Instituudis, üks algatajatest
oli Eesti Aserbaidžaani kogukond.

Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a

Oktoober on noortekeskuses tegus kuu, sest oktoobrisse
jäävad nii koolivaheaeg kui meie 17. sünnipäev!

Tervisetund:
Ravimtaimed ja tervis

Lisaks algab oktoobri lõpus meie korraldatud rahvusvaheline noortevahetus ning tuleb hakata vaatama juba ka
järgmise aasta plaane.

Oma elukogemust väekatest
ravimtaimedest tuleb meiega
jagama apteeker ja taimetark
Maret Makko

4. oktoobril tähistasime loomakaitsepäeva, nagu meil on traditsiooniks saanud, keskuses sai tutvuda mitmesuguste loomadega, leida rohkem infot, kuidas
lemmiklooma eest hoolitseda, ja küsida

kolmapäeval, 13. novembril kell 14.00
päevakeskuse saalis
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.

Azerbaidžaani kultuuri tutvustav päev

Küsimustele vastused,
nõuanded ja praktika treenerilt
Kai Hibus - hatha jooga treener,
häälejoog juhendaja, EFT,
Aspectics ja Bachi õieterapeut

Registreerimine joogatundi
tel 6512 702
või päevakeskuse juhi toas

N 21. november kell 14.00 – Väärikate kontsert-tantsuõhtu –
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59
E 25. november kell 14.00 – Kadripäeva puhul esineb meile
ansambel Piccolo Haabersti sotsiaalkeskusest – juhendaja
Aarne Männik
K 27. november kell 15.00 – Piiblitunni viib läbi Allika koguduse pastor Jüri-Valdur Kibuspuu

Meil on külas
Ülle Toming
tantsupedagoog, tantsija,
luuletuste, artiklite,
raamatute autor,
filminäitleja
neljapäeval, 7. novembril
kell 14.00
päevakeskuse saalis

loomade peremeestelt loomade kohta.
Klubitegevustest toimub kokandusklubi
23. oktoobril ikka algusega 15.30!
Koolivaheajal 21.10–25.10 on noortekeskus avatud E–R kell 11.00–19.00! Koolivaheaja täpse kavaga saate tutvuda
meie kodulehel, plaanis on külastada Ronimisministeeriumit, toimuvad noortekaöö, filmipäev ja veel mitmesugused tegevused noortekeskuses.

Oktoobrikuu tähtsaim kuupäev on
aga 24. oktoober, kui tähistame Kristiine
noortekeskuse 17. sünnipäeva! Alustame
ettevalmistustega kell 14.00, ootame
noori meile appi. Sünnipäevapidu algab
kell 17.00! Toimuvad mängud, muusika
eest hoolitseb meie välisvabatahtlik,
saab ka pehmet jäätist. Võta sõbrad kaasa ja tähistame üheskoos noortekeskuse
sünnipäeva! KRISTIINE LEHT

Kadripäeval laulab meile

ansambel Piccolo
Aarne Männiku juhendamisel
Ootame teid kontserdist osa saama
esmaspäeval, 25. novembril
kell 14.00
päevakeskuse saalis, Sõpruse pst 5
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Kristiine eakad otsisid
lahendusi üksilduse probleemile
KRISTEL GEINE
Kristiine linnaosa vanema
asetäitja

Septembris kogunes taas Kristiine linnaosa Eakate Nõukogu, et arutleda linnaosa eakate jaoks olulistel teemadel.
Seekord võeti luubi alla üksilduse probleem, mis paljusid vanemaid inimesi kimbutab. Avalikud teenused tagavad küll
abivajajate esmased vajadused, kuid
inimlikku hoolt ja tähelepanu sellises
mahus, nagu abivajaja vajaks ja sooviks,
süsteem kahjuks pakkuda ei suuda. Siin
on abi vabatahtlikest.
Teemat „Vabatahtlike tegevuse võimalustest ja kogemustest hoolekandesüsteemis“ käisid Kristiines tutvustamas
külaliikumise Kodukant projektijuht Anu
Viltrop ja Harjumaa koordinaator Triin
Peterson.
Meil on olemas Kristiine päevakeskus,
kus eakad saavad oma päevi sisustada mitmesuguste ringide töös ja kus toimub palju neile suunatud üritusi: kohtumised huvitavate isikutega, tehakse väljasõite ja
toimuvad tantsuõhtud. Paraku ei ole meil

praegu veel head lahendust neile eakatele,
kelle liikumisvõime on piiratud ja kes tervise tõttu enam kodust välja ei pääse. Kui
on toetavaid ja abistavaid lähedasi, siis on
hea, kuid üksjagu on neid, kes saavad mitmesugust abi Kristiine koduteenuste keskuselt – neil käivad hooldustöötajad kodus
ning vajadusel transporditakse kohale soe
toit. Esmased vajadused saavad nii rahuldatud, kuid hooldustöötajatel ei ole võimalik tööajal kõikidele seltsi pakkuda, inimlikku lähedust need inimesed aga ilmselgelt vajavad. Üheks heaks lahenduseks on
vabatahtlike seltsiliste kaasamine.
Koosolekul selgus, et mitu Kristiine Eakate Nõukogu liiget juba abistab ise mõnda tuttavat või naabrit: on aidanud käia
poes, viinud välja jalutama koera ja kassi
või toetanud liikumisel teatrisse-kontserdile. Teinud seda täiesti vabatahtlikult,
sooviga teha head ja vastuteenet ootamata. Öeldakse ju ikka, et kinkimise rõõm on
saamise rõõmust suurem. Enamalt jaolt
piirdubki abivajadus sooviga, et oleks kellegagi rääkida. Seda, et inimesi vaevab üksildus ja otsitakse eelkõige inimlikku lähedust, kinnitasid ka koosoleku külalised külaliikumisest Kodukant. Nemad alustasid
aasta tagasi sotsiaalministeeriumi tellimusel üle-eestilise pilootprojektiga, püüdes hoolekandesüsteemis vabatahtlikke

rakendada, esimesed kokkuvõtted on tehtud: projekti raames abistasid 164 vabatahtlikku esimese poolaasta jooksul 230
eakat ja erivajadusega inimest kokku
enam kui 7100 tunni ulatuses. Testmaakonnad on Lääne-Virumaa, Harjumaa,
Hiiumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Võrumaa.
Tahame oma Kristiine eakatele pakkuda väärikat vanaduspõlve, et nad saaksid
võimalikult kaua elada oma kodus ja nende elu oleks huvitav ja meelerahu pakkuv.
Keegi ei tohi tunda ennast ei üksikuna ega
üksildasena! Seepärast oleme valmis proovima mitmesuguseid variante, ka seda,
kuidas Kristiines niisugune vabatahtlikkusel põhinev süsteem võiks toimida. Julgustame kõiki inimesi vabatahtlikuks hakkama, ka eakaid, kellel on rohkem vaba
aega ja tervis lubab. See on lausa teaduslikult tõestatud, et väärikas eas vabatahtlik
on kauem terve, tal on rahuldust pakkuvamad peresuhted ning ta on aktiivne ja oma
eluga rahul. Kõigil, kel tekkis teema vastu
huvi, soovitame võtta ühendust külaliikumise Kodukant Harjumaa piirkonna koordinaatori Triin Petersoniga (tel 5802 8776,
triin_peterson@hotmail.com), kes lahkelt
selgitusi jagab.
Kristiines peab olema kõigil mõnus
elada, kogu elukaare ulatuses!
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Esseekonkurss „Ei emakeeleta
ela lugude, laulude Eesti”
Tallinna Lastekaitse Ühing ja Eesti Lastekirjanduse Keskus
kutsuvad Tallinna üldhariduskoolide 8.–12. klassi õpilasi osalema esseekonkursil teemal „Ei emakeeleta ela lugude, laulude Eesti“.
Suvisel juubelilaulupeol laulsid tuhanded lauljad laulukaare
all Doris Kareva sõnade ja Tõnis Kõrvitsa muusikaga „Emakeelelaulu“. See laul puudutas ja pani mõtlema. Ootame noori mõtteid meie emakeelest esseekonkursil kirja panema.
Tallinna Lastekaitse Ühingul on 1992. aastast sõprussidemed Rootsis asuva Björn Oker-Blom Fondiga (B.O.B). Esseekonkurss toimub fondi asutaja abikaasa, suure kirjandushuvilise
ja Eesti laste toetaja Inga Oker-Blomi mälestuseks. Esseekonkursi võitjad kuulutatakse välja kahes vanuseastmes: põhikool
(8.–9. klass) ja gümnaasium. Fond toetab võitjaid nelja 200
euro suuruse stipendiumiga. Aktiivselt osalevate klasside vahel läheb loosimisele ühiskülastus õiguskantsleri juurde.
Konkursil osalemiseks palume saata essee hiljemalt 4. novembriks 2019 eesti keeles aadressile elk@elk.ee. Essee pikkus
on kuni 3 lehekülge (5400 tähemärki). Konkursile esitatud tööle
palume märkida õpilase nime, kooli ja klassi ning e-posti aadressi.
Esseid hindab žürii koosseisus:
• Ene Tomberg, Tallinna Lastekaitse Ühing
• Jaanus Vaiksoo, kirjanik
• Triin Soone, Eesti Lastekirjanduse Keskus
• Anneli Kengsepp, Eesti Lastekirjanduse Keskus
Võitjatega võetakse ühendust individuaalselt ja neile saadetakse kutse tunnustamisüritusele, mis toimub 20. novembril
2019 kell 12 Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73, Tallinn).
Lisainfo: Ene Tomberg, Tallinna Lastekaitse Ühing,
ene.tomberg@tallinnlv.ee; tel 645 7456; Triin Soone,
Eesti Lastekirjanduse Keskus, triin@elk.ee, tel 617 7230
KRISTIINE LEHT

50+ välkturniiride sari

Kristiine sügis 2019
Aeg ja koht
Välkturniiride sarja korraldab Tallinna Maleklubi koostöös Paul
Kerese nimelise Nõmme Maleklubiga. Võistlused viiakse läbi
Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, hoovis olev maja)
igal esmaspäeval. Võistlused toimuvad 21. okt, 28. okt, 4. nov,
11. nov, 18. nov, 25. nov, 2. dets, 9. dets ja 16. dets. Algus on kell
17.30, registreerimine kuni kell 17.25.

Osavõtjad
Sarjas võivad osaleda kõik soovijad sünniaastaga 1969 ja vanemad. Eraldi arvestust peetakse veteranidele sünniaastaga
1939 ja vanemad (80+). Lisaks võivad osaleda kõik Puuetega
Inimeste Koja liikmed sõltumata vanusest.

Osavõtumaks

Lõppes Löwenruh’ pargi populaarsete
välitreeningute 8. hooaeg
NATALJA
GROMOVAJA
Kristiine linnaosa
vanema asetäitja

Lõppes Kristiine linnaosa valitsuse korraldatud välitreeningute kaheksas hooaeg. Kolmapäeval, 2. oktoobril, toimus
Löwenruh’ pargis Kristiine linnaosas
viimane vabaõhutreening.
Treeningud toimuvad kogenud treeneri Aliis Sarapiku juhendamisel. Sel aastal
tuli igale treeningule keskmiselt 60 osalejat vanuses 30 kuni 80 ja rohkem eluaastat.
Tervistavad tegevused ja kepikõn-

nitreeningud Löwenruh’ pargis ühendavad
aktiivse eluviisi pooldajaid. Treener Aliis
Sarapik peab oluliseks rühma ühtsust, vajadust kuulata oma keha, samuti seda, et
igaüks valiks just talle sobiva tempo. Treening koosnes venitusharjutustest ja pargis
kõndimisest, iga treening lõppes tantsuliste liigutustega muusika saatel, samuti anti
tervise ja spordi alast nõu. Treeningutega
ühinesid sageli ka juhuslikud möödakäijad
või naaberväljakul jalutavad lapsed. Niisugustest iganädalastest treeningutest saab
igaüks nii füüsilise koormuse kui ka palju
positiivset energiat.
Me täname kõiki treeningutel osalenuid, suur tänu treenerile ja tema meeskonnale, nende abil jõudis lõpule vabaõhutreeningute kaheksas hooaeg! Me tea-

me kõik suurepäraselt, et liikumine on elu
ja et see parandab tervist, vähendab igapäevast stressitaset. Kindlasti kohtume
kõigiga juba järgmise aasta kevadel, kui
avame Löwenruh’ pargis üheksanda välitreeningute hooaja!
Osalejad lõpetasid treeningsarja ühiste harjutuste, laulu ja väikese piknikuga
looduses. Viimane treening oli pühendatud suitsetamisest loobumise kuu algusele (Stopptoober).
Vabaõhutreeningud Löwenruh’ pargis
on Kristiine linnaosa valitsuse projekt,
mis sai alguse 2012. aasta kevadel ning
mille eesmärk on edendada tervisespordiga tegelemist ja populariseerida liikumisaktiivsuse harjumust linnaosa elanike hulgas.

Igal turniiril on osavõtumaks 2 €. Võistlejatele reitinguga 2200
või enam on osavõtutasu 3 €. Kui turniiridel soovivad osaleda
mängijaid, kelle sünniaasta on 1970 ja hiljem, siis neile on iga
võistluse osamaks 4 € ja nad ei konkureeri rahalistele koondauhindadele.
Puuetega inimesed (vastava tõendi alusel) on osavõtumaksust vabastatud.

Turniiride korraldus
Kokku toimub ajavahemikul 23. september kuni 16. detsember
13 turniiri. Igal turniiril mängitakse 9 vooru ajakontrolliga 4 minutit partiile + igal käigul lisandub 2 sekundit. Võrdse tulemuse
puhul kahe või enama maletaja vahel selgitatakse paremusjärjestus kärbitud Buchholzi järgi (ei arvestata nõrgemat tulemust), selle võrdsuse korral ei arvestada 2 nõrgemat tulemust,
järgnevalt võetakse arvesse mustade malenditega mängitud
partiide arv ja omavaheline kohtumine.
Sarja koondarvestuse selgitamisel liidetakse 9 parema
mängitud turniiride partiipunktid. Koondarvestuses võrdse
tulemuse puhul arvestatakse üksikturniiri parimat tulemust,
vajadusel parimaid tulemusi. Koondarvestuses osalevad kõik
võistlejad, sõltumata mängitud turniiride arvust.
50+ välkturniiride sarja „KRISTIINE SÜGIS“ toetab Kristiine
linnaosa valitsus ning koostööpartneriks on Tallinna Puuetega
Inimeste Koda. TALLINNA MALEKLUBI
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18. oktoober 2019

LASTELAVASTUS
„MÕMMI JA SÕBRAD“
Autor Heljo Mänd

Lavastaja/dramaturg Ivo Eensalu

Kunstnik/dekoraator Gunta Randla

Ainulaadsed atraktsioonid
Kolm temaatilist peomaja
Mudilasring igal K 10:30
Premia jäätisekohvik
Oleme avatud iga päev!
Mustamäe tee 50, II korrus Tallinn
Tel 51934834, info@lohesaba.eu
Rohkem infot: www.lohesaba.eu

Liikumisjuht Laine Mägi

Helilooja Tõnis Kõrvits

1. – 10. november 2019
Kultuurikeskuses Kaja (Tallinn)
Üks kooliaasta on kooliskäijatel Karu-Katil ja Karu-Matil, Rebase-Reinul, Jänku-Jutal, Hundi-Uugul ja Hundi-Uudul läbi saanud
ning Mõmmi koos Mõmmi-Beebiga on kõik tähed tänu neile kenasti selgeks saanud! Pealegi saab Mõmmi seitsmeseks ja läheb
sügisel kooli! Nii tähtsate sündmuste pidulikuks tähistamiseks korraldab Rebase-Rein Mõmmi isale ja emale väikese kontserdi,
mida lausa peab kuulma. Tule ja vaata, mis toredad seiklused juba vanu tuttavaid veel ees ootavad.

Ivo Eensalu Katrin Karisma Andero Ermel
Raivo Rüütel Ene Järvis
Külli Reinumägi Tõnis Rätsep Tõnu Saar Paul Laasik
Piletid müügil Piletilevis
Grupipäringud: lavastus@perejakodu.ee

18. oktoober 2019

KRISTIINELEHT 7
KUULUTUSED

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja vanu
postkaarte. Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim
Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd.
www.fassaadimeister.ee. Tel. 5196 9314
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel. 504 5215, 514 5215.
Korstnate ehitamine. Tel. 5461 6929 (Litsentseeritud pottsepp)
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja vaase.
Tel. 5859 9737
Pere ostab auto -1500 €.
Tel. 5819 0200. ilusvalgus@gmail.com
Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd.
Üldehitustööd. Tel. 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee
VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tallinnas.
Dr Vilkevičius. Hind al. 69€. www.vita.ee Tel. 669 0806
Ostan garaažiboksi. Notari kulud minu kanda.
Tel. 545 11053
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel. 518 8889

kutsub

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

HELKURIPUU
AVAMISELE

LUGUPEETUD EAKAD!
OLETE TAAS OODATUD TANTSIMA

Ostan Kristiines või Tallinnas garaažiboksi. Võib vajada
korrastamist. Kõik pakkumised on teretulnud! Tel. 5787 8287
Soovin osta või rendin garaažiboksi Tallinnas.
Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 5621 4956

Muusikat mängib

4. novembril
kl 17

Jaan Rello

Räägu park,
Nõmme tee 52

Neljapäev, 21. november kell 14

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59

Teeme
üheskoos head
ja muudame elu
turvalisemaks!

Sissepääs tasuta!
Vaheajal kohvilaud

KORRALDAJA

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
Majade ehitus, korterite remont ja pööningute väljaehitamine. Tel. 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
Mahla pressimisteenus ja mahlamüük Harjumaal Kose
vallas. Lisainfo: 5621 9762.
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi
võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks
helistage tel. 5865 2190
Soovin osta garaažiboksi "Kuldnoka 4a; Tildri 6 ja 8;
Sõpruse pst 163a; Tervise 19 ja 17; Sütiste 29" garaažiühistus. Tel. 504 0090; mail: gatewayou@gmail.com
Second Hand kauplus Asjapuu uued ajad oktoobrist:
E-R 11- 19, L-P 11-16. Asukoht Mustamäe tee 12, 2.korrus
Soovin osta korteri Kristiines v Mustamäel, võib vajada
remonti. Tel. 506 2068

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

Kristiine Spordihall (Forelli 12) pakub tööd põhikohaga
koristajale. Töö sobib ka pensionärile. Tule vaatama, info
telefonil 656 3067
Otsime Räägu 49a üliõpilaselamusse töömeest -majahoidjat
0,5 kohaga. Tel 56892302, www.dormitorium.ee

Eakate kinoklubi
Eakate kinoklubi jätkab tegevust. Tasuta kinoseansid, kuhu on
oodatud kõik Kristiine, Põhja-Tallinna, Kesklinna eakad jätkuvad Solarise kaubanduskeskuses kinos Apollo. Kui te pole veel
klubi liige, siis on teil võimalus registreeruda kinos Apolli enne
seansi algust linnaosavalitsuse esindaja juures.

EAKATE KINOKLUBI KAVA
22.10 kell 12:00

„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

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

www.kütteladu.ee

„DOWNTON ABBEY“ (2019, Inglismaa)

Žanr: Draama Filmi režissöör: Michael Engler
Film on inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega

05.11 kell 12:00

PUITBRIKETT al.119.PELLETID al.189.TURBABRIKETT al.109.KIVISÜSI al.189.KIVISÜSI
KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID al. 2.50
KÜTTEKLOTSID

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

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

„KOERA TEEKOND“ (2019, USA)

Žanr: Kogupere Filmi režissöör: Gail Mancuso
Film on inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega

VEO- ja KOLIMISTEENUS

