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Mida teha lasteasutuste
juures asuvate
alkoholipoodidega?
Loe Jaanus Riibe
juhtkirja lk 2

UUDISED

Kristiine elanikud
said abipakid
Novembri alguses aitasid meie
linnaosa töötajad Toidupanga
vabatahtlikena jagada Euroopa
Liidu toiduainekomplekte puuduses elavatele peredele.
Komplekte antakse kaks korda aastas, kevadel said Kristiine
elanikest EL toiduabi 283 ja novembris peaaegu 250 inimest.
Rohkem kui 40 elanikku, kes
oma tervisliku seisundi või kõr-

Pargid ja rohealad said
uue linnamööbli
Kristiine linnaosa ning Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet uuendasid oktoobris Kristiine parkide ja rohealade linnamööblit. Esimesena paigaldati uued pingid ja prügikastid Tondimõisa parki (Nõmme tee 107),
järgmisena said uue välimööbli Energia, Spordi ja Tedre tänava haljastusalad. Kokku paigaldati 39 uut eset.
Selle projekti raames paigaldatud linnamööbel parandab linnaosa ilmet ning annab elanikele parema ja
mugavama võimaluse vabas õhus aega veeta.
Tondimõisa parki paigaldati Klaar Wood pingid (metallist jalgadel, seljatoega, termotöödeldud saar), mujale tulevad Extery pingid TAHU (betoonist jalgadel, seljatoega, käetugedega, liimitud lehis). KRISTIINE LEHT

ge ea tõttu ei saanud ise toiduabi
järele tulla, said toidupakid kätte
kodudes.
Komplekti kuuluvad pika säilitusajaga toidukaubad, kruubid,
liha- ja kalakonservid, tee, šokolaad ja muud toidukaubad.
Toiduabi on mõeldud peredele, kes saavad toimetulekutoetust
või toetust Tallinna linna eelarvest, nende jaoks on need toiduained oluline abi. KRISTIINE LEHT

Energia tänava ääres avati välitreeningväljak
Kristiine Linnaosa Valitsus on
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti
kaasabil rajanud uue avaliku välitreeningväljaku Energia tn 6c
hoovialale.
Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe käis tutvumas valminud treeningväljakuga ja kutsus
kõiki aktiivselt värskes õhus
treenima.
„Meie soov on rajada hoovialadele ja majade vahele rohkem
väiksemaid mängu - ja välitreeningväljakuid, mis tooksid inimesi kodudest välja liikuma ja pakuksid vaba aja sisustamiseks

võimalusi kodu kõrval. Avatud
treeningväljak on multifunktsionaalne: ühel elemendil on puusa-

kiik, stepper, ratsanik, teisel seljapink ning õhuskõndija. Paigaldatud treeningvahendid on lihtsad

UKU SUVISTE

kasutada, võimaldavad anda koormust kõikidele lihasgruppidele,“
selgitas Riibe.
Treeningväljak koosneb kahest multifunktsionaalsest treeningkompleksist. Ala on kaetud
turvaaluskattega, mis aitab pehmendada põrutusi ja viia miinimumini vigastusohu.
Seadmed on ilmastikukindlad ja turvalised. Lisaks paigaldati hoovialale uus pink ja elanike
kasutuses on aktiivselt seal ka
pinksilaud.
2019. aastal on Kristiine Linnaosa Valitsus rajanud kaks uut välitreeningväljakut. KRISTIINE LEHT

Linnaosavalitsuse tellimusel
parandati ja korrastati
Tondimõisa ja Cederhelmi
parkide teid
Pargiteede parandamisel korrastati:
• aluskiht – killustik (fraktsioon 10...20 mm) – 150 mm,
• lisati paesõelmetest stabiliseeriv kiht 30...50 mm
• lõpuks kaeti tee graniitsõelmetest kattekihiga
(30…50 mm).
Pargiteele anti kahepoolne 3…4% põikikalle.
Kokku korrastati 232 m² teid Tondimõisa pargis ja 41
jm Cederhelmi pargis. KRISTIINE LEHT

HANNA-LIINA VÕSA

KRISTIINE LINNAOSA

JÕULUKONTSERT

Ööbiku bussipeatuses käivad
ootekoja paigaldamise
ettevalmistustööd
Vaata pildilt, kuhu uus ootekoda paigaldatakse. Posti
ja ootekoja vahele jääb piisavalt ruumi, et oleks tagatud vaba läbipääs. Paigaldatava ootekoja seinad on
läbipaistvast klaasist. KRISTIINE LEHT

11. DETSEMBER 2 019

KELL 18
TALLINNA KAARLI KIRIK
Sissepääs tasuta!
Uksed avatakse kell 17.30

Kirsi tänava remont käib täie
hooga ja lõpeb novembris.
TOIVO UNT,
kontrabass

LEMBIT SAARSALU,
saksofon

OLAV EHALA,
klaver

TOOMAS RULL,
löökpillid
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Tere tulemast
elamumajanduskonverentsile!
2019. aasta elamumajanduskonverents toimub 16. novembril Mustamäe uues kultuurikeskuses Kaja.
EHA VÕRK
Tallinna abilinnapea

Tallinnas on tänase seisuga ühtekokku
5969 korteriühistut. Ajal, mil käis korteriühistute moodustamine (st korteriomandite seadmine), oli suurusjärguks
ca 4000. Suur osa tallinlastest on korteriühistute liikmed, seega ka sõna otseses mõttes linna koostööpartnerid.
Hea korteriühistu on edukas oma ettevõtmistes ja areneb pidevalt.

JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa vanem

DEBATT ALKOHOLIMÜÜGIPIIRANGUTE ÜMBER,
JÄTKUVAD MAHUKAD TEE-EHITUSTÖÖD JA
TOIMUB SÜGISENE LEHEKOTIVEDU

ABIKS KÜ-DELE
• Korteriühistute teabekeskus, Vabaduse
väljak 7: E 9–12, T 13–17, N 13–17.

Viimasel ajal on kogunud hoogu debatt alkoholimüügi piirangute
osas. Olen seisukohal, et turvalise, parema ja rahulikuma linnakeskkonna ning linlaste tervise huvides on vaja kehtestada senisest suuremaid piiranguid alkoholimüügile. Me ei saa pidada normaalseks
olukorda, kus meie noored ja lapsed on oma kooliteel sunnitud igapäevaselt kokku puutuma alkoholitarvitajate ja alkoholikauplustega, see jätab neisse jälje, mida me ei soovi ja mis võib hakata hiljem
nende tulevikku negatiivselt mõjutama. Küsimus on selles, milliseid väärtusi me toetame ja edendame.
Meelelahutusasutuste lahtiolekuaegadega seotud probleemid ei
ole kitsalt ainult Kesklinna linnaosa mure, ka Kristiines on vähemalt
kaks ööpäevaringselt avatud baari, mille osas on laekunud ohtralt
kaebusi. Tallinnal on kavas lubada alkoholimüüki meelelahutusasutustes tööpäevadele eelnevatel öödel kella 02.00-ni ja puhkepäevadele eelnevatel öödel kella 03.00-ni. Lisaks on kavas piirata alkoholimüügile spetsialiseerunud kaupluste tegutsemisluba – lasteasutustest tohib praeguse 50 meetri kauguse asemel olla kõige vähem 150
meetri kaugusel.

Mahukad tee-ehitustööd
Viimased kuud on osutunud linnaosas väga teguderohkeks, tehtud
on mahukaid teede taastusremondi- ja rekonstrueerimistöid. Oktoobris alustati Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel ka Kirsi tänava taastusremonditöödega, mille käigus uuendatakse kogu tänavalõik, korrastatakse sõidu- ja kõnniteede asfaltbetoonkate, vahetatakse välja lagunenud äärekivid ning kaevupäised. Kohe
on algamas Tedre tänava rekonstrueerimine lõigul Sõpruse puiesteest Mooni tänavani.
Järgmise aasta eelarves on samuti varasemast suuremat tähelepanu pööratud teede remondile ja linnaosa üldisele heakorrale, see
tähendab ka, et korrastatakse parke ja haljasalasid, asendatakse ja
uuendatakse tänavainventari, senisest enam panustatakse kvartalisiseste teede paremaks muutmisse.

Lehekottide tasuta äravedu
Korraldasime ka sellel aastal lehekottide kampaania, mille raames
viib meie lepingupartner elanikelt tasuta ära aia- ja haljastusjäätmeid. Lehekottide kampaaniast said osa võtta kõik Kristiine linnaosa kinnistu omanikud, algatuse eesmärk on abistada aia- ja haljastusjäätmete utiliseerimisel eeskätt neid linnaosa elanikke, kellel
puudub võimalus oma aiajäätmeid kompostida. Kottide vedu on planeeritud kuni 21. detsembrini.
Juhul, kui lehekotte on mõnel kinnistul palju või kui ei jõutud
end registreerida, siis tuleks kotid ise ära viia Tallinna jäätmejaamadesse, kus elanikelt võetakse tasuta vastu aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta korraga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit). Kristiine linnaosa lähim jäätmejaam asub Rahumäe tee 5a.
Lõpetuseks tuletan kõigile meelde, et saabunud on sügisene
pime aeg ning helkurita jalakäijad ei ole sõidukijuhtidele enam hästi nähtavad. Seega ärgem unustagem väikest ja lihtsat abilist – helkurit –, millest on pimedal ajal ohutuse tagamisel palju abi.
Turvalist sügist!
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Reklaam: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee. Tel.: 645 7134
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Järgmine leht ilmub 13. detsember 2019

Küll toimub maja renoveerimine,
korrastatakse õue ja rajatakse parkimiskohti ning uuendatakse haljasala. Tallinna sooviks on, et kõik korteriühistud
oleksid jätkusuutlikud ja inimesed tunneksid end oma kodus turvaliselt. Edu
aluseks on teadmised. Just teadlikkuse
suurendamine korteriomanike (nii
ühistu tavaliikmete kui juhtide) seas on
linnavõimu üks viimaste aastate kindlaid prioriteete.

• Korteriühistute lepituskomisjon Lasnamäe linnaosa valitsuse ruumides, Pallasti
54: T, R 10–12.
• Infot ja abi saavad nii korteri omanik kui
ühistu juht, pole oluline, kas kortermaja
asub Lasnamäel, Mustamäel või Pirital
– abi saavad kõik. Soovitame eelnevalt
registreerida telefonil 687 1223 (teabekeskus Vabaduse väljak 7) ja 5625 7713, info@
progressor.ee (Lasnamäe lepituskomisjon).

Heaks traditsiooniks on Tallinna elamumajanduskonverentsid, mis said alguse aastal 2013 ja mida on enamasti peetud Kaja keskuses. 2019. aasta elamumajanduskonverents toimub juba 16. novembril ning taas Kajas.
Uuenduslikult on eelmisest aastast
alates kavas arutelupaneel kohaletulnud
osalejate ja spetsialistide vahel – sedapuhku korteriühistu parkimiskorraldusest. Teiste hulgas jagab ettekandena
teadmisi ehitusvaldkonna jurist Tuulikki Laesson. Traditsiooni kohaselt tunnustame projekti „Roheline õu“ põnevaimaid lahendusi ja loosi teel leiavad omaniku vahvad linnameened.
Pilootprojektina oleme käivitanud
seminaride vormis koolituste sarja nii
eesti kui vene keeles. Seminaride käigus
vaadeldakse ehitustegevusega seonduvaid õigusakte ja vaetakse praktikas esinenud probleeme, samuti on teemaks
uus korteriühistute tegevust reguleeriv
seadusandlus. Seminaridel on kohalviibijatel võimalus esitada asjakohaseid küsimusi ka linnavalitsuse töötajatele ning
abilinnapea Eha Võrgule.

Korteriühistute infopäeval käsitleti hädaolukorraks
valmisolekut ja elanikkonna kaitset
Kristiine korteriühistute oktoobrikuisel
infopäeval käsitleti väga olulist teemat
„Hädaolukorraks valmisolek ja elanikkonna kaitse“. Infopäeval osalejatele kõneles päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna nõunik Jako Vernik.
Eesti päästeameti 2017. aastal tellitud
uuringust on selgunud, et Eesti elanike
teadlikkus võimalikest hädaolukordadest
ja valmisolek iseseisvaks toimetulekuks
hädaolukordades on madal ning tõsisesse
hädaolukorda sattumisele mõeldakse pigem harva või üldse mitte. Samas arvavad
inimesed, et hädaolukorra tekkides saavad
nad hakkama.
Jako Vernik selgitas, miks me peame
kriisidest rääkima ja millised on ohud, kuidas peame kriisiks valmis olema, ja tutvustas üldist kriisivalmiduse süsteemi.
Riik peab hädaolukordadeks alati valmis olema. Definitsiooni kohaselt hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel,
mis ohustab paljude inimeste elu või tervist (nt on kümned inimesed vigastatud).
See võib olla ka sündmus, mis põhjustab
suure (nt enam kui miljoni euro suuruse)
varalise kahju, suure keskkonnakahju
(olukorra, kus looduse eelneva seisundi
taastamiseks on vajalik inimese sekkumine) või tõsiseid häireid elutähtsa teenuse
toimimises. Elutähtis teenus on teenus,
millel on ülekaalukas mõju ühiskonna
toimimisele ja mille katkemine ohustab
vahetult inimeste elu või tervist või teise
elutähtsa teenuse või üldhuviteenuse toimimist. Riigi kohustused on kirjas
08.02.2017 vastu võetud „Hädaolukorra
seaduses“.
Eesti inimestel on kõige tõenäolisem
sattuda hädaolukorda loodusõnnetuste
tõttu.Vaatamata sellele, et riik peab aitama
kõiki abivajajaid, ei ole Eestil ega ühelgi
teisel riigil maailmas nii palju ressursse, et
kõiki oma elanikke kogu riigi territooriumil ühel ajal ja kiiresti abistada. Suuremad

kriisiolukorrad võivad kesta päevi ja nädalaid. Mitmed eluliselt tähtsad teenused
võivad katkeda, tuues kaasa probleeme
elektri-, gaasi-, veevarustuse, toidu, sideteenuse ning esmatarbekaupade ja ravimite kättesaadavusega. Kuni abi saabumiseni ja teenuste taastumiseni sõltub inimeste elu ja tervis suurel määral nende endi
valmisolekust.
Selleks, et loodusjõudude tekitatud
kahjud oleksid võimalikud väikesed, on
päästeameti kodulehel toodud konkreetsed soovitused erinevateks hädaolukordadeks (ilmastikust tingitud hädaolukorrad,
gaasiõnnetus jm).
Inimene peaks hädaolukordades ja elutähtsa teenuse katkemise korral iseseisvalt toime tulema vähemalt seitse päeva.
Eesti riigis välja töötatud käitumisjuhised elanikkonnale, mis aitavad valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning
kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara
kaitsta, on kättesaadavad kodulehel www.
kriis.ee ning nutitelefonide äpis „Ole Valmis!“. Viimane töötab ka ilma andmesideta ehk kriisi ajal.
Esineja käsitles lähemalt korteriühistute rolli, käitumisjuhises räägib sellest
alalõik „kuidas koos naabrite ja kogukonnaga kriisideks valmistuda“:
• Tutvu naabritega ja vahetage telefoninumbreid.
• Tee endale selgeks, kes on kogukonna
võtmeisikud (külavanem, korteriühistu
esimees, asumiseltsi juht jne).
• Selgitage koos kogukonna võtmeisikutega välja piirkonna ohud ja eluliselt tähtsate teenuste katkemise mõju ning mõelge
läbi, kuidas nendeks ühiselt paremini valmis olla (näiteks elektrigeneraatori, veepumba, tulekustutusvahendite ja muude
abivahendite ühine soetamine vms).
• Tehke koos selgeks, kes kogukonna liikmetest vajavad kriisiolukordades kõrvalist abi.
• Leppige kokku kogukonna liikmete

ohust teavitamise korraldus ja omavaheline infovahetus kriisiolukorras ning mõelge läbi, kuidas te saate üksteist aidata (sh
neid, kes vajavad kõrvalist abi – üksi elavad
vanurid, puuetega inimesed jne).
Jako Vernik täpsustas soovitusi korteriühistutele: korteriühistute juhatused
peaksid läbi mõtlema need teenused,
mida ühistu elanikele pakub ja millele tal
on juurdepääs. Läbi võiks mõelda, millised
funktsioonid toimivad majades ühise
elektri pealt ehk kuidas, millises järjekorras ning mahus elektrivarustuse katkemise korral teenuseid pakkuda, samuti,
kuidas elanikke sellest teavitada. Muidu
võib juhtuda, et maja elektritoite tagamiseks paigaldatakse generaator, kuid elanikud lülitavad sisse soojapuhurid ja süsteem ei kannata niisugust koormust välja. See peab olema kokkulepe elanike ja
ühistu vahel, mis tegelikult tähendab iga
maja kriisiplaani koostamist. Sama kehtib ka vee- ja kanalisatsiooni- ning küttesüsteemi tõrgete puhul. Kütte kadumise
korral ei õnnestu korteriomanikul ilmselt
oma radiaatoritest vett välja lasta. Kui see
ei ole ka ühistu poolt ette läbi mõeldud ja
kriisi ajal tehtud, külmuvad torud talvisel
ajal lihtsalt lõhki ning taastamistöö võtab
oluliselt rohkem aega ja on kallim.
Kriisideks valmisoleku loomisel on
oma roll kõigil – inimesel endal, ühistul,
kohalikul omavalitsusel ja riigil. Ühisest
panusest sõltub meie kõigi hakkamasaamine.Tähtis on, et erinevaid rolle teadvustatakse ning täidetakse. Ühistud aga peaksid mõtlema, milline on ühistu kriisiplaan.
Seda nii suvel kui talvel, kuna väliskeskkond mõjutab samuti meie hakkamasaamist. Loodame, et lähitulevikus hakkavad
ühistud korraldama ka kriisiks valmisoleku õppusi, kus maja valmisolekut ühiselt
harjutada saab.
Kui kriisideks korralikult valmistuda,
siis ei pruugi kriisiolukorras kõrvalist abi
üldse vaja minna. KRISTIINE LEHT
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Tallinn soovib tasuta toitlustust
eralasteaedadesse ja tahab sekkuda
koolikiusamisse

Kirsi tänava kauaoodatud
remont lõpeb novembris
Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel alustati oktoobri
lõpus Kirsi tänava taastusremonttöid. Taastusremonttööde käigus
uuendatakse umbes 325 meetri pikkune tänavalõik, korrastatakse sõidu- ja kõnniteede asfaltbetoonkate,
vahetatakse välja lagunenud äärekivid ning kaevupäised.

Uuendatava sõidutee asfaltbetoonkatte laius on 5,5 ja kõnniteede
laius kuni 1,5 meetrit. Liikluse rahustamiseks ja kiiruseületajate ohjeldamiseks rajatakse Kirsi tn 13 esisele
teekünnis.
Tegemist on elanike poolt kaua oodatud töödega, mille tulemusena paranevad piirkonna liiklusturvalisus ja

elukeskkond. Ehitustööde ajal on kohalikele elanikele juurdepääs tagatud.
Palume kõigil liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja vabandame võimalike ebamugavuste
pärast.
Tööde maksumus on 148 000 eurot.
Ehitustööde lepinguline tähtaeg on
2019. aasta november. KRISTIINE LEHT

Talleksi kvartal uueneb
ANDREI
NOVIKOV
Tallinna abilinnapea

Tallinna linn algatas detailplaneeringu koostamise endisesse Talleksi
tootmispiirkonda Hipodroomi ristmiku ning Eks Kaubamaja vahelisele
alale moodsa äri- ja elukeskkonna
loomiseks.
Mustamäe tee, Paldiski mnt ja
Pirni tänava vahelisele 6,63 ha suurusele alale soovitakse rajada terviklikku ja kaasaegset polüfunktsionaalset äri- ja eluhoonetega linnalist
keskkonda.
Algatatav detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve tootmisalast segahoonestusalaks, mis võimaldab kavandada sobivaid äri- ja ühiskondlikke
hooneid jm linnalikku elukeskkonda
teenindavaid funktsioone, kuid alale
ei tohiks rajada tööstusettevõtteid.
Arendaja soovib ehitada olemasoleva
hoonestuse asemele uued linnaehituslikult sobivamad äri- ja eluhooned.
Tegemist on logistiliselt väga hea asukohaga peatänavate sõlmpunktis.
Sealt pääseb ühistranspordiga kiirelt
ja mugavalt nii kesklinna kui ka teistesse linnaosadesse.
Teisel pool Mustamäe teed on juba
valminud Telia peakontor ning teised
ärihooned, samuti tehakse ettevalmistusi linnaosavalitsuse maja kolimiseks nimetatud piirkonda. Tulevikus muutub ala koosmõjus algatatud

Tallinna 2020. aasta linnaeelarve näeb muuhulgas ette eralasteaedades käivate pealinna laste toidukulude kompenseerimist ning senisest enam koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide toetamist.
Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et kahe aasta eest hakati Tallinna lastele
munitsipaallasteaedades tasuta toitu pakkuma ning nüüd soovib linn laiendada meedet ka pealinna eralasteaedades käivatele mudilastele. „Seeläbi saame
toetada mitmekülgset alusharidust ning pakkuda laste vajadustest või eripärast lähtuvaid arenguvõimalusi ja sobivat keskkonda,“ selgitas Kõlvart. „Kindlasti aitab see vähendada ka väikseid lapsi kasvatavate vanemate koormust,
sest ainuüksi lasteaiakoha kuutasu moodustab lapsevanema tasutavatest
kuludest märkimisväärse summa.“
Täpsemat korda eralasteaias käiva sõime- ja lasteaiarühmaealise lapse
toidukulu kompenseerimiseks hakkab ette valmistama Tallinna haridusamet,
tehes selleks koostööd ka eralasteaedadega. Eralasteaedades käivate Tallinna laste toidusoodustus peaks esialgse kava kohaselt jõustuma 2020. aasta
uuest õppeaastast ehk 1. septembrist. Võttes aluseks praeguse Tallinna laste
arvu eralasteaedades ja arvestades selle mõningast kasvu, planeerib linn selleks meetmeks järgmise aasta eelarvesse ligi 100 000 eurot.
Kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamiseks kõikides munitsipaalkoolides on kavandatud ligi 60 000 eurot.
Linnapea sõnul on koolikiusamisest kujunenud tõsine sotsiaalne probleem
ning sellega tuleb sügavuti ja sihikindlalt tegeleda. „Sõltuvalt vanuseastmest
on Eestis iga viies, mõnes koolis või kooliastmes lausa iga neljas laps kiusuohver. Me ei saa ega tohi leppida pelgalt statistika jälgimisega, vaid hooliva
ühiskonnana peame sekkuma ja tegema endast sõltuva, et vältida iga järgmist
kiusamisjuhtu,“ nentis Kõlvart. Kiusamise ennetus- ja sekkumisprogramme on
Tallinnas mitmeid, näiteks „Veel parem!“ (VEPA) 1.–3. klasside õpilastele ja „Kiusamisest vabaks!“ (KiVa) 1.–6. klasside õpilastele. KiVa ja VEPA on käitumisoskuste programmid.KRISTIINE LEHT

Tallinna korteriomanikud ja -ühistud
saavad tasuta õigusabi
Tallinna korteriühistute esindajad ja liikmed saavad alates 1. oktoobrist 2019
tasuta õigusabi nii eesti kui vene keeles.
Hakkame korteriühistute juhatustele ja korteriomanikele koostöös Eesti Õigusbürooga tasuta õigusabi pakkuma,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Kogenud
juristilt saab erinevates korteriühistuga seotud küsimustes tasuta nõu kolmel
tööpäeval nädalas.“ Lisaks kohapealsele nõustamisele saab eelregistreerimise korral kutsuda Eesti Õigusbüroo juristi ka korteriomanike üldkoosolekule –
selle eest ei küsita samuti tasu.
Tallinna linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak 7) toimuvale nõustamisele pääseb nii eelregistreerimisega kui ka elava järjekorra alusel kohapeal
esmaspäeviti kella 9–12, teisipäeviti kella 9–12 ja 13–17 ning neljapäeviti kella
13–17. Juristi vastuvõtule saab end registreerida argipäeviti kella 9–17 helistades telefonile 6 871 223. KRISTIINE LEHT

Tänavapuhastusfirmad on lumeja libedusetõrjeks valmis
Tallinna laulukaare esisel platsil toimus 6. novembril juba traditsiooniks saanud
hilissügisene Tallinna tänavatel kasutatava talihooldustehnika ülevaatus, kus
Tallinna kommunaalameti lepingupartnerid tänavapuhastusfirmad Tänavapuhastuse AS, Tallinna Kommunaalteenused OÜ ja Eesti Keskkonnateenused AS
demonstreerisid oma valmisolekut libedusetõrjeks ning lumekoristuseks.
Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul pööratakse sel hooajal suuremat tähelepanu tänavate puhastusele ja lume väljaveole. „Selleks on erakorraliste lumeolude ja teede erakorralise puhastuse reservi planeeritud 750 000 eurot,“
tõdes Klandorf.
Tallinna kommunaalameti lepingupartneritest tänavapuhastusfirmadel
on talveperioodil tänaval kokku 77 tehnikaühikut (sh 47 puisturit, 30 multifunktsionaalset mehhanismi) ja 43 käsitööbrigaadi ning täiendav lumekoristustehnika – kuus laadurit, viis lumepuhurit ja 17 kallurit. Talve alguseks on
lepingupartnerid varunud libedusetõrjeks kokku 7350 t naatriumkloriidi, 35 t
kaltsiumkloriidi ja 864 t graniitsõelmeid. Liiklusohtlikesse kohtadesse on paigaldatud 31 puistematerjalide konteinerit. KRISTIINE LEHT

detailplaneeringuga terviklikuks ärikeskkonnaks, kuhu lisandub hulganisti töökohti.
Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles AS Eesti Talleks. De-

tailplaneeringu taotluse juurde on
lahendusettepaneku ja illustreeriva
materjali koostanud Arhitektibüroo
Arhitekt 11, detailplaneeringu koostab K-Projekt AS.
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS
Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5
Kristiine tegevuskeskuse päevakeskuse avatud üritused november-detsember 2019

E 9 DETSEMBER KELL 12.30 – Vestlusringis on Kristiine linnaosa vanem

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

Kadripäeval laulab meile

ansambel Piccolo
Aarne Männiku juhendamisel
Ootame teid kontserdist osa saama
esmaspäeval, 25. novembril
kell 14.00
päevakeskuse saalis, Sõpruse pst 5

K 20. november kell 11.00–13.00 – Eesti-Soome jalatsivabriku naturaalnahast sügis- ja talvesaabaste müük
N 21. november kell 14.00 – Väärikate kontsert-tantsuõhtu –
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59 – muusikat
mängib Jaan Rello
E 25. november kell 14.00 – Kadripäeva puhul esineb meile
ansambel Piccolo Haabersti sotsiaalkeskusest – juhendaja
Aarne Männik
T 26. november kell 12.00 – Terviseloeng „Tervislik toitumine” koos keha parameetrite mõõtmisega – tasakaalustatud
toitumise konsultant Kaja Alt
K 27. november kell 15.00 – Piiblitunni viib läbi Allika Koguduse pastor Jüri-Valdur Kibuspuu
E 2. detsember kell 13.30 – Jõuluetendus „Jõulutäht” Tallinna Kristiine lasteaia õpetajatelt. Ootame etendust vaatama
nii vanavanemaid kui nende lapselapsi.
K 4. detsember kell 14.00 – Traditsiooniliselt on meil aasta
lõpus külas astroloog Edda Paukson
E. 9 detsember kell 12.30 – Vestlusringis on Kristiine linnaosa vanem JAANUS RIIBE. (Päevakeskuse saalis, Sõpruse pst 5, I korrus)

E 9. detsember kell 13.00 – Kontsert „Jõuluootus džässirütmis” -– meile laulab Marju Ingel, klaveril Ulla Mölder
K 11. detsember kell 15.00 – Piiblitunni viib läbi Allika Koguduse pastor Jüri-Valdur Kibuspuu
Uuri infot meie tegevuse kohta kodulehelt http://kristiinetk.ee/
paevategevuse-keskus/, helista 651 2702 või tule päevakeskusesse Sõpruse pst 5, I korrus.
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
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
seltskonnatants – reedeti kell 14.00
Väärikate Meeste Klubi – kuu II ja IV kolmapäev

Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a

Novembrikuu tegevused Kristiine noortekeskuses
Novembrikuus toimuvad meie juures
lisaks avatud tegevustele klassiprogrammid, kuhu ümbruskonna koolide
klassijuhatajad oma klassi registreerida saavad. Rohkem infot klassiprogrammide kohta leiad meie kodulehelt!

Traditsiooniliselt tuleb meile
aasta lõpus külla

astroloog Edda Paukson
K 4. detsember kell 14

NB! Oluline info. Noortekeskus on
suletud 6., 13. ja 18. novembril
Sellel kuul algab uus klubitegevus, nimelt Loovusklubi, mis toimub igal reedel
kell 15.00.Avastame enda loovust, proovime mitmesuguseid tehnikaid ja materjale. Klubitegevuses osalemine on tasuta!

Jätkub ka Kokandusklubi, mis novembris toimub 20. ja 27. kuupäeval kell
15.30! Mida me sel korral koos valmistame, selgub peagi.
22.–24. novembril toimub Põhja-Tallinna noortekeskuses E-spordi turniir,
mis on meie noortekeskuse ja Kesklinna
noortekeskuse ühisprojekt. Sügise jooksul on noored saanud registreeruda viieliikmeliste tiimidena võistlusele, harjutada turniiril mängitavaid mänge noortekeskuste uutes arvutites ja panna end
proovile meeskonnatöö mängudes.
Ühisprojekti finaalüritus toimubki 22.–
24. novembril Põhja-Tallinna noortekes-

kuses, kus tiimid saavad omavahel valitud mängudes võistelda ning selgitatakse parimad, keda ootavad põnevad auhinnad.
Noortekeskus korraldas 28.10–
05.11.19 taas rahvusvahelist noortevahetust „Don’t hate, tolerate” inimõiguste, diskrimineerimise ja vihakõne teemal. Kokku said 10 noort Eestist ja 10
noort Taanist, üheskoos mõeldi inimõiguste ja nende rakendamise peale Eestis ja Taanis. Lõpp-tulemusena loodi positiivsed sõnumid, millega tõmmata
suuremat tähelepanu ja tõstada diskussiooni kogukonnas.

Sügisene koolivaheaeg
laste päevakeskuses
Tallinna sotsiaaltöö keskus osutab
majandamisnõustamise ja võlanõustamise teenust!
Kohtumisel arutame, kui palju meile
astroloogiast kasu on, kuidas oma elu
sujuvamaks muuta ning igale tähemärgile ka
mõned soovitused ja hoiatused
2020.-ks aastaks.
Kohapeal on võimalik osta soodushinnaga
2020 aasta „Astroloogiline abimees“

Majandamisnõustamise eesmärk on aidata kaasa isikute ja perede paremale majanduslikule ja
sotsiaalsele toimetulekule, õpetades inimesi rahalisi ressursse oskuslikult kasutama ja võlgadesse
sattumist ennetama.
Majandusnõustamise sisuks on isiku tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine ning oskusliku
majandamise ja võlgade vältimise õpetamine.
Ootame majandusnõustamise teenusele Tallinna elanikke, kes soovivad saada õpetust selle kohta,
kuidas väikese sissetulekuga paremini hakkama saada.
Majandusnõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel:
− Tuulemaa 6
− Mahtra 44
Võlanõustamise eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere
toimetulekuvõimet.

Kontsert
Jõuluootus dzassirütmis
E 9. detsembril kell 13
Päevakeskuse saalis, Sõpruse pst 5

Võlanõustamise sisuks on nõustamine ja teabe edastamine võlgnike õigustest, kohustustest ja
abisaamise võimalustest seoses tekkinud võlgadega ning abistamine dokumentide koostamisel ja
taotluste esitamisel.
Võlanõustamine on nõustav teenus, materiaalselt abi ei anta.
Võlanõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel:
− Tuulemaa 6
− Akadeemia 34
− Mahtra 44
− Männiku tee 92 (ligipääs ka liikumispuudega inimestel)
Kokkuleppel tulevad nõustajad teie asutusse gruppe nõustama, sh rääkima oskuslikust
majandamisest ja võlgade ennetamisest ning sellest, kuidas võlgade tekkimisel toimida.
Nii majandusnõustamine kui võlanõustamine on Tallinna elanikele tasuta.
Info ja registreerimine:

Vokaal: Marju Ingel
Klaveril Ulla Mölder

• tööpäeviti kella 9–16 telefonil 666 0886
• e-posti aadressil: volanoustaja@swcenter.ee
Täiendav info: http://www.swcenter.ee/teenused

Esimene trimester koolis hakkab läbi saama ja kõik koolijütsid teevad veel viimaseid pingutusi, et saada häid ja
suurepäraseid hindeid. Oodatud koolivaheaeg oktoobri
lõpus andis lastele võimaluse nädalaks koolikarusellilt
maha astuda.
Laste päevakeskus alustas vaheaega lauamängude päevaga, millele järgnes spordipäev looduses. Nädala keskel
külastasime teletorni, kus sõitsime liftiga otse Taevasse
ehk 21. korrusele ning imetlesime suurepärast linnavaadet, mis 175 meetri kõrguselt avanes. Neljapäeval toimus
keskuses Talendijaht 2019, kus kõik suured ja väikesed tulevased staarid said oma andeid demonstreerida. Kuulasime luuletusi ja laule, vaatasime show-tantsu ja balletti, elasime kaasa Jaapanist pärit mänguasja Kendamaga trikkidele. Talendijaht lõppes energiast pakatava etteastega ainult selleks ürituseks kokku kutsutud bändilt
Rokkar-Plixid. Seejärel toimus hääletus ja selgitati välja
võitja, kes sai preemiaks ihaldatud karika. Kõik osalejad
said süüa pannkooke, nosida maiustusi ja jäätist ning võivad juba praegu hakata harjutama järgmise aasta talendishow’ks.
Oktoobri viimasel õhtul korraldati päevakeskuses kauaoodatud halloween. Pimedas köögis heitis laste maskeeritud
nägudele valgust hirmuäratava irvega kõrvitsalatern. Ühiselt küpsisetorti süües pajatasime õuduslugusid ja seejärel
suundusime komme pommima nii oma maja töötajatelt kui
ka üle tee asuvast noortekeskusest. Kommisaak oli rikkalik
ja nii mõnigi laps sai sellest nii suurt innustust, et läks omaalgatuslikult komme jahtima ka pärast keskusepäeva lõppu.
Nüüdseks on kõik kommid söödud ja lapsed energiast
tulvil ning valmis koolikarusellil edukalt edasi keerlema.
Soovime kõigile lastele ja lastevanematele teguderohket ning edukat õppeaasta jätku!
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Tallinna Linnupesa lasteaias algas
rahvusvaheline koostööprojekt
MARIKA
SAMSON
Kristiine
Tegevuskeskuse
sotsiaalpedagoog

Käesoleval õppeaastal käivitub Tallinna Linnupesa lasteaias Erasmus+
rahvusvaheline koostööprojekt
„Full STEAM Ahead“. Lisaks Linnupesale osalevad selles veel 5 lasteaeda ja algkooli üle Euroopa – Iirimaalt, Norrast, Lätist, Hispaaniast
ja Leedust.

parimaid praktikaid ja kogemusi ning
osaleda temaatilistel koolitustel.
Esimene kohtumine toimus oktoobri keskpaigas ja seda võõrustas
projekti üldkoordinaator Iirimaa. Linnupesast suundusid rahvusvahelisele
kokkusaamisele 5 õpetajat ja õppealajuhataja. Sihtkohaks oli Holy Family
National School Tuccercurrys Iirimaa
lääneosas.Tegu on algkooliga, kus käivad lapsed vanuses 4–12aastat.
Osalejatel avanes lisaks koolitundidele võimalus käia kahes kohalikus
lasteaias, rääkida Iiri lastele Eestist ja

vastata nende küsimustele. Küsimusi oli koolilastel palju! Näiteks mis
ilm Eestis on, mis on meie rahvuskivi, mis keeles me räägime, kas meil
elab kotkaid jne.
Saime näha, kuidas õppetegevustes kasutatakse haridusroboteid
Beebot ja Bluebot. Kuna need on meie
lasteaias juba olemas ja kasutusel, siis
oli palju äratundmisrõõmu, aga kindlasti ka mõned nipid ja äpid, mis olid
uued. Lisaks koolide ja lasteaedade külastamisele ning koolitusele oli planeeritud ka kultuuriprogramm, mille

käigus külastati Iiri maaelumuuseumi, kuulati rahvusmuusikat ning nähti, kus ja kuidas Iirimaale omased villased sallid ja tekid valmivad.
Järgmise etapina saab ülejäänud
lasteaia personal ülevaate kohtumisest ning seal nähtust ja õpitust, lisaks viiakse läbi Iiri teemahommik
aiarühmadele. Loomulikult võtame
aktiivsesse kasutusse Iirimaal nähtud tehnoloogilised vahendid ja loome lastele uue Iirimaast inspireeritud Beeboti mängu, mille abil STEAM-oskusi edendada.

Algav projekt keskendub STEAMhariduse edendamisele osalevates
asutustes. STEAM-lähenemisviisi äsja
uudissõnana kasutusele võetud MATIK-haridus hõlmab endas teadust,
tehnoloogiat, inseneeriat, matemaatikat ja kunsti ning nende omavahelist
ühendamist. Tähtsal kohal on loovus,
koostöö- ja probleemilahendusoskused, kuid ka nüüdisaegsete tehnoloogiliste vahendite otstarbekas kasutamine õppeprotsessis. „Full STEAM
Ahead“ projektikohtumistel välisriikides saavad õpetajad tundma õppida
teiste riikide haridussüsteeme, jagada

Lasterikkad pered saavad soodustingimustel
Tallinna spordi- ja vabaajaasutusi külastada
Tallinna linn ja Eesti Lasterikaste
Perede Liit sõlmisid oktoobri lõpus
heade kavatsuste kokkuleppe, mille
kohaselt saavad lasterikkad pered
Perekaardi olemasolul võimaluse
külastada soodustingimustel Tallinna spordiasutusi ning teisi linna
kultuuri- ja vabaajaasutusi.
Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi
sõnul on Tallinna linna ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu vahel sõlmitud
kokkulepe pikema koostöö algus.
„Lasterikastele peredele kehtivad
soodustused meie spordiasutustes,
lähiajal hakkavad soodustingimused
kehtima linna kultuuri- ja vabaajaasutustes ning muuseumides,“ märkis Belobrovtsev. „Tallinna linna

jaoks on väga oluline laste ja perede
heaolu ning toimetulek. Selle kokkuleppega anname omapoolse panuse
suurperede toetuseks, pakkudes
täiendavaid võimalusi ühisteks väljasõitudeks ja vaba aja veetmiseks.“
“Perepileti laiendamine kogu perele on ainuõige samm ühiskonna
peresõbralikumaks muutmise suunas,“ sõnas Eesti Lasterikaste Perede
Liidu president Aage Õunap. „Tallinna linna hallatavate spordi- ja kultuuriasutuste lisamine Perekaardi
programmi võimaldab lasterikastel
peredel üheskoos kvaliteetaega veeta
senisest soodsamatel tingimustel.
Loodan, et ka teised omavalitsused ja
ettevõtted vaatavad oma hinnapoliitika üle ning ühinevad perepileti ka-

sutajasõbralikumaks muutmisega.“
Eesti Lasterikaste Perede Liidu
(ELPL) Perekaarti omavad pered saavad alates 29. oktoobrist soodustingimustel külastada Nõmme, Õismäe ja
Sõle spordikeskuse ujulat, samuti
Inglise kolledži ujulat, lisaks Tondiraba jäähalli ja Nõmme spordikeskust.
Koostöö järgmises etapis võimaldatakse ELPL Perekaarti omavatele peredele soodustusi ka Tallinna kultuuri- ja vabaajaasutustes ning muuseumides.
Selleks lepib ELPL lähiajal täpsemates tingimustes kokku Tallinna
kultuuriametiga, kelle haldusalas on
Tallinna kirjanduskeskus, Fotomuuseum, Kiek in de Köki kindlustustemuuseum, Lastemuuseum Miia-Mil-

la, Kalamaja muuseum, Peeter I majamuuseum ja Tallinna Vene muuseum. Tallinna keskkonna- ja
kommunaalamet on koostööpartneriks Tallinna loomaaia ja Tallinna botaanikaaiaga seoses. ELPL Perekaardiga on lasterikkal perel võimalik
mitmesugustest teenustest ja toodetest parematel tingimustel osa saada.
Perekaart võimaldab peredele soodsamaid hindu, kampaaniapakkumisi
ja teisi lisaväärtusi.
Perekaardi sõprade peresse kuulub enam kui 400 partnerit ligi 500
teenusega. Perekaarti saavad taotleda kõik pered, kus on kasvamas kolm
või enam last. Kaardi kohta leiab rohkem infot veebiaadressilt www.perekaart.ee. KRISTIINE LEHT

Inglipuul ootab täitmist 23 Kristiine lapse jõulusoov
Taas on lähenemas aeg, mil laste
südamed põksuvad üha tugevamini
saabuvate pühade ja jõuluvana kingikoti ootuses.
Kuid meie hulgas on ka neid lapsi,
kel ühel või teisel põhjusel soovitud
kink võib unistuseks jäädagi. Just nende laste silmadesse rõõmu toomiseks
on Maxima ja Eesti Lasterikaste Perede Liit kogunud üle Eesti kokku 2000
lapse kingisoovid, mille täitmisel saab
kaasa lüüa igaüks – neist lastest 23 elavad meie kodulinnaosas Kristiines.
Kristiine linnaosavalitsuse abil
kogusime kokku nende laste soovid,

kelle peredele oleks väga suureks
abiks, kui jõulurõõmu aitaksid tuua
hoolivad kaaslinlased. Selleks on
Nõmme tee Maxima kodukauplusesse 11. novembrist kuni 11. detsembrini püstitatud Inglipuu Kristiine laste
jõuluunistustega.
Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi, tema vanus ja kingisoov. Inglipuu patrooni Gerli Padari sõnul on
mitmed jõulusoovid sageli hästi
praktilised, näiteks joonistamiskomplekt, sportimistarbed või hooajalised riided. „Kuid on ka lennukamaid, nagu näiteks puldiga helikopter või siin Kristiines nukupea, mille-

le saab soengut teha,“ kirjeldas Padar.
Tänavuse, järjekorras juba 11. Inglipuu heategevusliku kampaania
teeb eriliseks veel see, et kohalikele
omavalitsustele on kingisoovide väljaselgitamisel partneriks Eesti Lasterikaste Perede Liit. Seeläbi lisandub
kingisaajate hulka 500 suurest perest
pärit last, kes kõik samuti endale ingli saavad.
„Meie eesmärk on, et juba jõuludeks oleks Eestis heade inimeste abil
kokku 2000 last, kelle rõõmsad silmad
ja nobedad näpud õhinaga Inglite tehtud kingitusi avada saavad,“ lausus
Gerli Padar. Kõiki südamlikke Eesti

inimesi head tegema kutsuva Gerli sõnul saavad nii kristiinekad kui teised
eestimaalased leida oma südamele ja
rahakotile sobiva kingisoovi, millega
ühe lapse jõulud õnnelikumaks ja säravamaks muuta.
Kingikampaanias osalemiseks tuleb kaupluses asuvalt Inglipuult valida lapse jõuluunistus. Ostetud kingituse võib pakkimata kujul jätta poe infoletti või kassasse. Samuti võib Inglipuul olevaid kinke osta mujalt.
Soovitud kingi võid ka ise valmistada.
Kõikide Inglipuude asukohad
leiab veebilehelt www.maxima.ee/
inglipuu. KRISTIINE LEHT

Tallinna
Linnavolikogu
otsustas 2019. aasta
31. oktoobri istungil:
1. otsusega nr 143:
algatada Kristiine linnaosas Mustamäe tee 4, Mustamäe tee 6 // Pirni tn
3, Mustamäe tee 6b, Pirni tn 5, Pirni
tn 1b ja Pirni tn 1 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava
maa-ala suurus on 6,63 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
moodustada ärimaa sihtotstarbega
Mustamäe tee 4, Mustamäe tee 6 //
Pirni tn 3, Mustamäe tee 6b, Pirni tn 5,
Pirni tn 1b ja Pirni tn 1 kinnistutest ärimaa, elamu- ja ärimaa, tootmismaa ja
transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määrata hoonestatavatele
kruntidele ehitusõigus. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
põhimõtteline lahendus.
1.1 Algatatavas detailplaneeringus
tehakse ettepanek muuta Tallinna
Linnavolikogu 3. novembri 2016 otsusega nr 172 kehtestatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve ettevõtlus- ja
tootmisalad (B+T) planeeritava maaala piires segahoonestusalaks.
1.2 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise
Amet (aadress Vabaduse väljak 7,
15198 Tallinn), koostaja on K-Projekt
Aktsiaselts (aadress Ahtri tn 6a, 10151
Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress
Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).
1.3 Mitte algatada Mustamäe tee 4,
Mustamäe tee 6 // Pirni tn 3, Mustamäe tee 6b, Pirni tn 5, Pirni tn 1b
ja Pirni tn 1 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist
hindamist.
1.4 Detailplaneeringu algatamise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega
saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalametis Harju tn 13 esmaspäeviti kella 14–17 ja neljapäeviti
kella 9–12 ning Tallinna õigusaktide
registris aadressil https://oigusaktid.
tallinn.ee/.
Detailplaneeringu algatamisettepanekuga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil:
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/
Details/DP043790#tab35.
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusega on võimalik tutvuda 25. novembrist 2019
kuni 9. detsembrini 2019 Kristiine
Linnaosa Valitsuses Tulika tn 33b III
korruse toas 301, detailplaneeringu
eskiislahendust tutvustav avalik
arutelu toimub 10. detsembril 2019
kell 15.00 Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika tn 33b II korruse saalis
(info tel: 645 7115).
Antud kuulutus avaldatakse vastavalt planeerimisseaduse § 128 lg-te
6–8 ja haldusmenetluse seaduse §
31 lg 1 p 1 kohaselt, kuna detailplaneeringu algatamisest, detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse
avalikust väljapanekust ning detailplaneeringu eskiislahendust tutvustavast avalikust arutelust on vajalik
teavitada ja vastav dokument kätte
toimetada enam kui sajale isikule.
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Helkuripuu Räägu pargis: hea võimalus
tagada nii enda kui ka teiste liiklusohutus
Vaatamata sellele, et sügis on
lõppemas, hakkas Kristiine linnaosas asuvas Räägu pargis
õitsema uut liiki puu, mis on samas linlastele väga hästi tuttav. Selleks puuks on traditsiooniline elusid päästev helkuripuu,
mille Kristiine linnaosavalitsus
valmistab igal sügisel, et teha
ühises koostöös elanikega liiklemine pimedatel õhtutel turvalisemaks.
„Kindlasti peab rõhutama, et
on eksitav arvata, et linnatänavatel ei pea helkurit kandma, see ei
ole nii! Ka linnatänavatel on helkuri kandmine vajalik, sest linnades on üleüldist intensiivset valgust suhteliselt palju, mistõttu
võib jalakäija jääda selle taustal
märkamatuks. Pimedal sügise ja
talveperioodil aitab selle vastu
helkur,“ lisas Riibe.
Lisaks Kristiine Linnaosa
ametnikele, osalesid helkuripuu
avamisel Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti töötajad ja piirkonna
politseinikud.
„Kristiine linnaosa on igal
aastaajal mõelnud oma elanike
turvalisuse peale. Nii on kevadele
eelnevalt puhastatud ja paranda-

tud teid, suvele eelnevalt vaadatud üle ja korrastatud parke, enne
sügist vaadatud üle koolide ja lasteaedade ümbrus, et tee sinna
oleks ohutu ja nagu traditsiooniks
on saanud, siis enne talve avatakse Helkuripuu. Kõige selle osas on
olnud kaasatud ka politsei ja ka
sellel aastal oleme esindatud Helkuripuu avamisel,“ ütles Põhja
politsei prefektuuri piirkonnavanem Tago Trei.
Munitsipaalpolitsei ametnikud rõhutavad, et helkur on küll
väike, kuid võib päästa elu.
„Selleks, et meie lähedased
jõuaksid turvaliselt koju, saame
ise väga palju ära teha, kandes ise
helkurit ja hoolitsedes selle eest,
et ka lähedased seda teeksid. Hoolimata rohkest tänavavalgustusest tuleb ka linnas liikudes end
autojuhtidele nähtavaks teha.
Helkurikandja on autojuhile lähitulede valguses nähtav vähemalt
150 meetri kauguselt, see annab
talle piisava ajavaru, et hoog maha
võtta ning jalakäijast ohutult
mööduda. Turvalisus algab eelkõige meist endist, meie käitumisest
ja valikutest - kandes helkurit
saab igaüks anda oma panuse.“
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Akadeemia tee 30, Tallinn I www.elamusspa.ee I

Mustamäe Elamus Spa
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1. ADVENDI
LAAT

KRISTIINELEHT 7

Talli nn a
E LAM U MAJAN DUSKO N V E R E N T S
1 6 . n ove m b e r 2 019 a l g u s 12 .0 0
E.V I L D E T E E 11 8 Ku l tu u r ike s ku s Kaj a

Та л л ин н ск а я конференция
по вопрос а м
жи л ищн ого хозяйств а

LÖWENRUH PARGIS
(Mustamäe tee 59a)
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1. detsembril 2019
kell 10.00-17.00

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

Tas uta

б е сп латн о

Toimub meeleolukas kontsert
algusega kell 12.00
Palju ilusaid ja erilisi kingituse
Kohal Jõuluvana

Pere ostab auto -1500 €.
Tel. 5819 0200.
ilusvalgus@gmail.com
Vundamenditööd. Fassaaditööd.
Katusekattetööd.
Üldehitustööd. Tel. 5307 2076,
info@viimistlusehitus.ee

Registreerimine: https://rex.ee/emk2019
SÜNKROONTÕLGE VENE KEELDE

Синхронный перевод на русский язык

NAHAARSTID saatekirjata ja
järjekorrata Tallinnas. Dr. Aarne,
Dr. Zagnin. Vastuvõtt 50€.
www.vita.ee Tel. 669 0806

Registreerimine ja info: maravillo980@gmail.com

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

LUGUPEETUD EAKAD!
OLETE TAAS OODATUD TANTSIMA

Kivikorstnate ehitamine ja remont.
Tel. 518 8889
Raamatupidamisteenused
KORTERIÜHISTUTELE ja OÜ-le
KRISTIINES. info@ilvis.ee,
tel. 5656 1276, www.ilvis.ee

Neljapäev, 21. november kell 14
Muusikat mängib

Ostan Kristiines või Tallinnas
garaažiboksi. Võib vajada korrastamist. Kõik pakkumised on
teretulnud! Tel. 5787 8287

Jaan Rello

Soovin osta või rendin garaažiboksi Tallinnas. Kõik pakkumised
on oodatud! Tel. 5621 4956

Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59

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
tel. 5618 8671

Sissepääs tasuta!
Vaheajal kohvilaud

Majade ehitus, korterite remont ja
pööningute väljaehitamine. Tel.
5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
Meilt saab taas tellida kartulit,
köögivilju ja mett! Tellimusi
võtame vastu igapäevaselt.
Tellimiseks ja lisainfo saamiseks
helistage tel. 5865 2190

KORRALDAJA

Kristiine Päevakeskuses,
Sõpruse pst 5
Teisipäev - reede
Eelregistreerimine tel. 651 2704
Koduteenus 5645 2420

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Müüa lõhutud
küttepuud kohale
toomisega.
Lepp, sanglepp,
kuivad puud al. 55
eur.rm., märjad
al. 45 eur.rm.

Ostan omanikult 1-3 toalise
korteri kivimajas hinnaga kuni
1000 EUR rm. Raha kohe kätte!
Tel. 5660 0888
*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide
sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

Tel. 509 9598;
pakhalupuu@gmail.com;
www.pakhalupuu.ee

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!

SOODNE
JUUKSELÕIKUS

Ehitus- ja remonttööd eraisikutele,
korteriühistutele ja firmadele.
raul@vivamees.ee, 510 0250

www.kütteladu.ee

