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Kristiine linnaosa ajaleht

Mida toob uus
eelarve Kristiinele?
Loe Jaanus Riibe
juhtkirja lk 2

www.tallinn.ee/kristiine

Kristiine Linnaosa Valitsus soovib kõigile
rahulikke jõule ja edukat uut aastat!

Löwenruh pargis toimus jõululaat
1. detsembril toimus Löwenruh’ pargis I advendi
laat ja süüdati ühiselt advendiküünal. Esimene
advendipühapäev on väga tähtis kõikidele linnaosa
elanikele, kuna see tähendab kauaoodatud ilusa ja
helge jõuluaja algust. Laadal oli valikus tööstus-,
toidu- ja käsitöö kaubad, samuti ei puudunud jõulukaubad ja maiustused. Kõiki tervitas ja maiustusi
jagas jõuluvana. Head rahulikku jõuluaega kõigile!

Kristiine kaubanduskeskuse esine kaeti
kolme uue ööpäevaringse valvekaameraga
Esmaspäeval, 11. novembril vaatasid
Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe
ja Põhja prefektuuri Mustamäe-Kristiine piirkonnagrupi piirkonnavanem Tago
Trei üle n-ö Taksopargi ristmikul paigaldatud uued turvavideokaamerad.
Kokku paigaldati kolm uut valvekaamerat. Ööpäevaringses režiimis töötavate ja 360-kraadilist ülevaadet tagavate
kaamerate olemasolu eesmärk on tagada
elanike parem turvalisuse tase ühe Tallinna suurima ja külastatavaima kaubanduskeskuse ees ning selle ümbruses.
Oktoobri alguses töötasid Kristiine linnaosavalitsus koostöös kaubanduskeskuse juhtkonna, piirkonna politseinike ja
turvafirmaga välja turvameetmete tõhustamise tegevuskava, mille keskseks osaks
oli turvavideokaamerate arvu suurenda-

mine. Kaamerate edastatav pilt suundub
politsei operatiivkorrapidaja pulti ning õigusrikkumise korral saadetakse kohale
politseipatrull. "Suure arengu läbi teinud
Kristiine kaubanduskeskuse esine nõuab
suuremat tähelepanu turvalisuse tagamise osas. Siit liigub igapäevaselt läbi tuhandeid inimesed, suur hulk ühistransporti ja
autosid, paraku leidub ka avalikku korda

rikkuvaid isikud. Lisa turvakaamerate paigaldus võimaldab politseil märksa rohkem
ja kiiremini taolisi juhtumeid ennetada,
märgata probleeme ja taastada kord. Tänan hea koostöö eest politsei esindajaid,
Kristiine kaubanduskeskuse juhtkonda ja
turvafirmat, kellega ühiselt jälgime olukorda piirkonnas,“ selgitas Jaanus Riibe.
Mustamäe-Kristiine piirkonnavanem
Tago Trei: „Koostöös Kristiine linnaosa,
Kristiine keskuse ja USS Security esindajatega leidsime, et Kristiine keskuse esine ala
vajaks suuremat tähelepanu.Sellele on osutanud ka Kristiine kogukonna liikmed, kelle sõnul leiab keskuse eest iga päev alkoholijoobes inimesi, kes oma tegevusega teisi
häirivad. Kaamerad on heaks heidutusvahendiks, kuid samas pakuvad väärtust väljakutsetele reageerimise kui ka süütegude
tõendamise osas.“ KRISTIINE LEHT

UUDISED

Löwenruh’ pargi tiik
on setetest puhastatud
Löwenruh’ parki ümbritsev tiik vajas setetest puhastamist, sest
vastasel juhul jääks vesi tiigis seisma ja seda ootaks kiire täiskasvamine. Nüüdseks on puhastamistööd edukalt lõpule viidud.
Kristiine vanema Jaanus Riibe sõnul tellis Kristiine Linnaosa Valitsus kevadel ametliku tiigi setete - ja puhastamise uuringu, mille viis
läbi Maa ja Vesi AS. „Kokkuvõtvalt selgus, et pargi tiigi vee kvaliteet
on paraku kehv ja enamus setet on kogunenud tiigi lääneosasse, tiik
vajas puhastamist. Vajalik oli süvendada ja eemaldada mitu tuhat
kuupmeetrit setet, mis tööde käigus välja pumbati,“ selgitas Riibe.
„Löwenruh` park on kujunenud linlaste armastatud puhke- ja kontserdipaigaks. Pargis olev tiik on koduks paljudele veelindudele. Viimati teostati setete eemaldamine rohkem kui viisteist aastat tagasi,
nii oli aeg seda uuesti teha, et meie linnaosa pärli ilu säiliks. Pärast
tiigi puhastamist saab pargist veelgi meeldivam keskkond pargis jalutajatele ja ka tiigielanikele.“ lisas Riibe.
Tööde maksumus on ligi 42 000 eurot. KRISTIINE LEHT

JÕULUVANA ARD
ootab lapsi Löwenruh’
pargi päkapikumajas
(Mustamäe tee 59a,
Löwenruh restorani kõrval)

LAUPÄEV
14.12 kl 12-15
PÜHAPÄEV
15.12 kl 12-15
REEDE
20.12 kl 16-19
LAUPÄEV
21.12 kl 12-15
PÜHAPÄEV
22.12 kl 12-15
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Haabersti ja Kristiine piirile
soovitakse rajada jäätmejaama
Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet on kavandanud jäätmejaama rajamise linnale kuuluvale kinnistule aadressil Mustjõe tänav 40.
Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu selgitas, et riik on omal ajal andnud kinnistu Mustjõe tänav 40 linnale tingimusel, et sinna rajatakse
jäätmejaam. „Tallinna linna praegust jäätmejaamade arvu ei saa pidada
piisavaks, linnal tuleb jätkata täiendavate jäätmejaamade rajamist,“ tõdes abilinnapea, kelle sõnul tuleb nüüd koostöös Haabersti elanikega
leida jäätmejaama ehitamiseks parimad lahendused. Riisalu tõi välja, et
jäätmejaama rajamine parandab piirkonna jäätmekäitluse võimalusi ning
võimaldab piirkonna elanikele kodulähedast eriliigiliselt kogutud jäätmete
üleandmist.
Jäätmejaama alaks on kavandatud Tallinnas Kristiine linnaosas paiknev kinnistu Mustjõe tn 40. Kinnistu sihtotstarve on 100% tootmismaa.
Kinnistu pindala on 4993 m², sellest 3935 m² ehitiste alune maa. Ala jääb
tootmis- ja äriettevõtete piirkonda. Kinnistust põhja pool, teisel pool Veskimetsa tänavat, paikneb elamurajoon.
Mustjõe tn 40 osas on Tallinna linnavalitsuse 07.04.2010 korraldusega
nr 516-k kehtestatud Laki tn, Mustjõe tn, Veskimetsa tn ja Kõrgepinge tn
vahelise maa-ala detailplaneering. Detailplaneering näeb kinnistu sihtotstarbeks ette tootmismaad ja annab alale ehitusõiguse kuni 3 ühekorruselise hoone ehitamiseks.
Planeeringu seletuskirja kohaselt nähakse krundile ette piirkonda teenindava jäätmejaama rajamine. Jäätmejaama ehitusprojekt vastab alal
kehtivale detailplaneeringule. KRISTIINE LEHT

Tallinna investeeringud spordi, vaba aja ja
noorsootöö valdkonda kahekordistuvad
2020. aastal kahekordistuvad investeeringud Tallinna spordi, vaba aja
ja noorsootöö valdkonda ning tegevuskulud kasvavad tänavusega võrreldes 7,1%.
Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul jätkab linn tuleval aastal varasemat suundumust tagada linlastele võimalused liikumisharrastustega
tegelemiseks ja spordist osa saamiseks. „Toetame mitmesuguseid spordiprojekte ja -ühendusi, spordikeskusi ning spordikalendris juba kindla
koha leidnud rahvusvahelisi spordivõistlusi, mis tutvustavad ja rikastavad pealinna spordielu ning võimaldavad meil olla spordielu keskpunktis,“ märkis Belobrovtsev. „Toetame sporditegevuses 5,7 miljoni euroga
22 500 noort vanuses 7–19 ja vanusepiiranguta püsiva töövõimetusega
(vähemalt 40%) harrastajate sporditegevust ning panustame jätkuvalt
noorsportlaste terviseuuringutesse. Ühtlasi soovime pöörata suuremat
tähelepanu ka liikumisharrastusele, arendades edasi linna terviseradade
võrgustikku ja toetades võistlussarja „Tallinn liigub!“.“
Tallinn panustab noorte ja andekate tippsportlaste arengusse läbi Tallinna spordikooli ligi 1,4 miljonit eurot. Spordikooli toel tippspordis läbilöömiseks vajalikest toetustest ja tegevustest saab osa enam kui 500 noort
andekat sportlast ja rohkem kui 50 treenerit. Niisamuti jätkub programm
„Sport Kooli“, mida rakendatakse 17 Tallinna koolis. Tegemist on 7–8aastastele koolinoortele suunatud programmiga, mille raames tutvustatakse koostöös spordiklubide ja kvalifitseeritud treeneritega õpilastele
eri spordialade põhitõdesid. Projekti eesmärk on tekitada õpilastes huvi
liikumise ja spordi harrastamise vastu ning seeläbi suurendada laste kehalist aktiivsust.
Koostöös riigiga panustatakse Kalevi staadioni rekonstrueerimisse,
mille I etapi tööd peaksid lõpule jõudma 2020. aasta lõpuks. Linnaeelarvesse on Kalevi staadioni remondiks kavandatud 1,8 miljonit eurot ning
Kadrioru staadioni harjutusväljaku renoveerimiseks miljon eurot. Järgmisel aastal alustatakse ka Tallinna spordihalli kergejõustikuhalli rekonstrueerimisprojekti koostamist, selleks on planeeritud 350 000 eurot.
Täiendatakse Tondiraba spordikeskuse peaareeni valgustust, et tagada
vajalikud nõuded rahvusvaheliste teleülekannete läbiviimiseks. Samuti
tehakse ettevalmistustöid jalgpalliväljaku rajamiseks ja pneumohalli paigaldamiseks staadionile Punane tn 69 Lasnamäel.
Jätkatakse linnaosadesse jalgpalli-, korvpalli- ja võrkpalliväliväljakute
rajamist. Lisaks Pirita ja Nõmme tervisespordikeskuse suusaradadele
luuakse loodusliku lume olemasolul suusarajad ka Stroomi, Järve, Paepargi ja Tondiraba terviseradadel. Lisaks tehakse spordi- ja vaba aja valdkonna asutustes mitmesuguseid väiksemaid remonditöid.
Spordi, vaba aja ja noorsootöö valdkonna investeeringute mahuks on
2020. aasta linnaeelarve eelnõu järgi kavandatud ligi 4,7 miljonit eurot,
mis on ligi kaks korda enam kui 2019. aastal. Tegevuskuludeks on kavandatud ligi 22 miljonit eurot. KRISTIINE LEHT

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

Kristiine Linnaosa

Järgmine leht ilmub 17. jaanuar 2020

Tähelepanu on linna üldisel heakorral
JAANUS RIIBE
Kristiine linnaosa
vanem

Kallid Kristiine elanikud!
Jälle on üks aastaring lõppemas ja ees ootamas uus. Loodan, et peagi mööduv aasta tõi teie ellu palju rõõmu ja meeldivaid
mälestusi. Kokkuvõtvalt võib öelda, et
Kristiine linnaosa 2019. aastat meenutavateks märksõnadeks olid muusika, kultuur, mänguväljakud, heakord ja liikumine. Need on teemad, mida peame silmas
kindlasti ka uuel aastal. Ükski Kristiine
linnaosa üritus ei möödu ilma muusikata. Ja neid üritusi oli tänavu palju, seejuures kõigile midagi. Erakordselt populaarsed olid Löwenruh’ suvised tantsuõhtud, mis tõid rahvast kokku üle linna
ja kaugemaltki. Kuna pargist on saanud
üks Tallinna populaarsemaid ajaveetmise kohti, siis on meil kindel tahtmine
seda külastajate jaoks veelgi kenamaks ja
hubasemaks muuta: puhastame kraavid,
uuendame pargimööblit ja valgusteid.
Tulevikus tahame ehitada ka uue lava
koos tantsuplatsiga, et saaksime üritusi
korraldada veelgi paremini.

Kibuvitsa ja Kasvu tänavale
lilled
Kuigi väljas on juba talv, istutasime selleks, et järgmisel kevadel lilleilu üle rõõmustada, oktoobri alguses Kibuvitsa ja
Kasvu tänava päikesepaistelistele aladele 1000 Tête-à-tête nartsissisibulat. Têteà-tête nartsiss on madal, kõrgus 15–20
cm, ja väga varase õitsemisajaga. Nartsis-

si õied on kollased, trompetja lisakrooniga. Tavaliselt on varrel kaks õit. Loodame,
et aprillis rõõmustavad nad meid rikkaliku õitsemisega!
Liikumine on tervise pant! Tervemad
inimesed on rõõmsameelsemad ja eluga
rohkem rahul. Soovime väga, et Kristiine
elanikud tunneksid elust rõõmu ja oma
linnaosa üle uhkust. Nagu sellel aastal, nii
jätkame ka uuel aastal kergliiklusteede
võrgustiku välja arendamist, tahame teha
korda ja rajada uusi mängu- ja spordiplatse. See on pidev protsess, et meie elanikel
oleks mugav kodu lähedal liikuda ja tervisespordiga tegeleda – elada tervemalt. Viimati valminud treeningväljakud asuvad
Tedre tn 58 ja Energia tn 6c hoovialal.

Mida toob uus eelarve
Kristiinele?
Ei saa me üle ega ümber heakorrast, see
lihtsalt on nii oluline. Kristiine on populaarne ja hinnatud elurajoon, me tahame,
et heakord oleks tasemel. Aasta-aastalt
saavad järjest korda suuremad teed ja
väiksemad tänavad. Ka sellel aastal tehti
teetöid mitmel pool Kristiines: korrastati
kõnni- ja sõiduteid Räägu, Kirsi, Mustasõstra ja Iirise tänaval,valmis projekt Tedre tänava rekonstrueerimiseks, töid alustatakse juba jaanuarikuu alguses. Linnaossa on sel aastal lisandunud uusi pinke,
uuendatud on välitreeningväljakuid, paigaldatud lauatenniselauad, korrastatud
on parke ja mänguväljakuid. Kõik selleks,
et linnaosa oleks kena ja mugav kõigi
jaoks – kogu elukaare ulatuses.
Uues eelarves on suurima osakaaluga
valdkonnad haridus, linnatransport ja
sotsiaalhoolekanne. Suur tähelepanu on
jätkuvalt linna üldisel heakorral. Järgmisel aastal algab ka Tulika tänava rekonst-

rueerimine lõigul Paldiski maanteest
kuni Endla tänavani. Peatustesse paigaldatakse ühistranspordi liikumist näitavad infotablood. Meie jaoks on olulisemad
investeeringud seotud noorte, hariduse ja
kultuuriga. Uue aasta esimesel poolel valmib linna korterelamu ja tegevuskeskuse
hoone aadressil Sõpruse puiestee 5. Uue
õppehoone saab endale Tallinna Tondi põhikool, plaanis on alustada ka Tallinna
Huvikeskuse Kullo remonti, jätkub
Löwenruh’ pargi arendamine ja uuendamine. Nagu näha, on noored olulisel kohal, seetõttu alustame kauaoodatud ja
uudse Kristiine rulapargi projekteerimist,
sellesarnast objekti linnaosas praegu ei
ole. Nüüdisaegne ja turvaline valgustus
tuleb Kotkapoja haljasalale, mis on elanike seas populaarne puhkeala.

Suurem turvalisus
Kindlasti on meie jaoks jätkuvalt oluline
teema turvalisus. Koostöös politseiga on
käima lükatud mitu suuremat koostööprogrammi, mille tulemusi võime juba
ka näha. Näiteks Kristiine kaubanduskeskuse esine kaeti kolme uue ööpäevaringse valvekaameraga. Ööpäevaringses
režiimis töötavate ja 360-kraadilist ülevaadet andvate kaamerate eesmärk on
tagada elanike suurem turvalisus ühe
Tallinna suurema ja külastatavama kaubanduskeskuse ees ja ümbruses.
Mõnus turvaline elu Kristiines on
eesmärk, mille poole püüelda. Siia alla
kuulub ka see, et oleks turvaline liigelda
ja et iga inimene tunneks, et ta pole üksi.
Muredest saab üle linna sotsiaalhoolekande osakonna abiga. Püüame märgata
ja aidata.
Hoiame kokku ja hoiame Kristiinet! Õnnelikku uut 2020. aastat!

Linnaosavalitsuse lastekaitsespetsialist
Leana Sepa valiti Politsei-ja Piirivalveameti
parimate koostööpartnerite hulka
Leana Sepa töötab linnaosavalitsuses
alates 2017. aasta oktoobrist. Lastekaitsetöötajana on Leana professionaalne, empaatiline ja sihikindel. Tegeledes lastega peredega, kes on kogenud
lähisuhte vägivalda, panustab ta koostööle, otsides laste abistamiseks erinevaid lahendusi ja väljundeid. Ka vanemate vägivalla pealt nägemine
kahjustab lapsi ja ükski laps ei tohiks
selle all kannatada.
Olles ise kahe poja ema, oskab Leana
väärtustada peresuhteid. Ta mõistab perede rõõme ja raskusi ning seda, millal
piisab toetamiseks vaid heast sõnast, ärakuulamisest ja mõistmisest ning millal
tuleb muutuse tekitamiseks jääda nõudlikuks ja järjekindlaks. Leana on rõõmsameelne, sõbralik ja hea huumorimeelega
töökaaslane, kes on valmis toetama nii
sõna kui teoga.
Vägivalla ärahoidmine ja kannatanute abistamine on efektiivne vaid asutuste, organisatsioonide ja kogukonnaliikmete koostöös ning tulemusliku töö eest
tunnustati Leanat Politsei- ja Piirvalveameti Põhja prefekti tänukirjaga.
Politseiametnikud iseloomustavad
Leana’t kui äärmiselt pühendunud ametnikku, kelle abistamine ei piirdu vaid

ühe lahenduse leidmisega, vaid ta üritab
leida neid mitu.
Ta peab aktiivselt nõu Kristiine noorsoo- ja piirkonnapolitseinikega, viib ennast juhtumitega kurssi ning tegeleb

nendega süvitsi. Ta usaldab meie ametnikke ja mõistab, et kui me tema poole
pöördume, siis tõesti on meil abi tarvis ja
ta kunagi ei keeldu seda andmast.
KRISTIINE LEHT
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Kristiine linnaosa valitsus jagab ka
sellel aastal linnaosa kinnistuomanikele graniitsõelmeid, et tõrjuda libedust ning hoida maja- ja krundiesiseid
kõnniteid korras. Graniitsõelmete
kotid ootavad teid Kristiine linnaosa
valitsuse hoovis Tulika tn 33b.
Korteriühistud saavad 2 kotti (2x25
kg), eramajad 1 koti (25 kg).
25-kiloseid graniitkillukotte jagame kuni 28.02.2020
• ESMASPÄEVITI KELLA 15.00–18.00
• NELJAPÄEVITI KELLA 09.00–12.00
NB! 52. nädalal (23.12.2019–29.12.2019) graniitkillustiku jagamist ei toimu
Eelnevalt registreerida pole vaja,
tulge lihtsalt kohale!

Koduomaniku maamaksuvabastusest
Maamaksuvabastuse saamiseks ei
pea maaomanik avaldust esitama.
Maamaksust vabastatakse elamumaa omanik või hoonestusõiguse ja
kasutusvalduse omanik linnas kuni
1500 m² ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele.
Maamaksuvabastus on võimalik
määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas.
Maamaksuvabastus määratakse kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri
kannete alusel 1. jaanuari seisuga.
Maamaksu ja maamaksuvabastuse
suuruse kohta saab infot maamaksuteatega, mis väljastatakse maksumaksjatele
jooksva aasta 15. veebruariks posti teel või

elektroonselt. Isikutele, kelle maamaksu
summa jääb alla 5 € aastas, maamaksu ei
määrata ja maksuteadet ei saadeta. Oma
maksukohustusi on isikutel võimalik
kontrollida e-maksuameti kaudu.
Alates 1. veebruarist on võimalik
maamaksuvabastuse andmeid vaadata
ka riigiportaalist eesti.ee.
Informatsiooni maamaksuga seonduvates küsimustes annab Tallinna Linnavaraameti maa hinna osakond.
Osakonna poole võib pöörduda maksustatavate maakasutuste, sh maatüki
maksustamishinna, hinnatsoonide,
maatüki pindala, sihtotstarbe ja maamaksu subjektide isiku- ja kontaktandmete küsimustes, samuti maamaksuvabastuste küsimustes (Vabaduse väljak 10, 10146 TALLINN Tel: 640 4454, vas-

tuvõtt: E 14.00−17.00, N 09.00−12.00,
e-post: linnavaraamet@tallinnlv.ee).
Maksuteate maamaksu tasumiseks
väljastab maksu- ja tolliamet (Lõõtsa tn
8a, 15176 TALLINN, maamaksu infotelefon: 880 0810, e-post:info@emta.ee),
kes jagab infot maksuvõlgnevuste, võlgnevuste ajatamise, intresside jt küsimuste kohta. Oma maksukohustusi on
isikutel võimalik kontrollida e-maksuameti kaudu, infotelefon on: 880 0810,
e-post: info@emta.ee.
Elukoha aadressi rahvastikuregistris
on võimalik vaadata riigiportaalis eesti.
ee, kus saab esitada ka avalduse uue elukoha-aadressi registreerimiseks.
Küsimuste tekkimisel võite pöörduda linnaosavalitsuse registripidaja poole (telefon 645 7127). KRISTIINE LEHT

Uus aasta Tallinna hariduses
VADIM
BELOBROVTSEV
Tallinna abilinnapea

Iga aasta lõpp on traditsiooniliselt
seotud uue aasta eelarve kinnitamisega. Linnavalitsus on kokku pannud nö
mitmeid rekordeid purustanud dokumendi. Näiteks on eelarve kogumaht
ligikaudu 823 miljonit eurot, mis võrreldes selle aasta eelarvega on 8%
suurem, võrreldes aga näiteks 2017.
aastaga on lausa 25% suurem.
Hariduse osa selles on 40,6 % (kulud)
ja 35,2 % (investeeringud), mis on selgelt
kõige mahukam valdkond. Numbrites
tähendab see seda, et 2020. aasta eelarve
näeb ette hariduse valdkonnas tegevuskuludena 262 mln 808 tuh eurot: kasv
võrreldes aastaga 2019 on 3,2 % ehk 8
mln 140 tuh eurot. Investeeringud moodustavad ligi 50 mln eurot, mis on 10 %
võrra suurem võrreldes 2019.a.

Tallinn ehitab ja renoveerib
Kui rääkida investeeringutest, siis järgmisel aastal alustame 13 objekti tervikrenoveerimise, ehituse või remondiga (5
lasteaeda, 4 kooli, 2 huvikooli, 1 noortemaja ja 1 kooli spordihoone).
Kevadel 2020 algab Tallinna Arte
Gümnaasiumi tervikrenoveerimine,
Tallinna Lasnamäe Põhikooli tervikre-

noveerimine ja Põhja-Tallinna linnaosa
põlvkondade maja ehitamine aadressil
Kari tn 13. Selles majas teatavasti hakkab tegutsema ka linnaosa valitsus ja
Kopli Noortemaja.
Samuti alustatakse kevadel Järveotsa lasteaias (Haabersti), Laagna Rukkilille lasteaias (Lasnamäe), lasteaias Rabarüblik (Nõmme), lasteaias Liivamäe
(Kesklinn) renoveerimistöödega.
Euroopa fondide kaasrahastamise
toel ehitame uue lasteaia aadressil Järveotsa 33 (Haabersti). Esimese Kristiine
lasteaiana läheb remonti Vindi lasteaed, mille projekteerimine on kavas
2020 läbi viia.
Sügisel algab Nõmme Gümnaasiumi
spordihoone ehitamine, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi tervikrenoveerimine
(Haabersti), Mustamäe Laste Loomingu
Maja tervikrenoveerimine ja Tallinna
Heleni Kooli renoveerimine (Põhja-Tallinn).

Rohkem häid uudiseid
Üheks suureks probleemiks koolikiusamine, mille vastu võitlemise on linnavalitsus teinud oma suureks prioriteediks. Kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamiseks kõikides
Tallinna munitsipaalkoolides eraldame
tuleval aastal 53 tuhat eurot.
Plaan on laiendada erinevate programmide kasutamist pealinna koolides,
lähtudes koolide vajadustest ja soovidest. Haridusamet teeb kiusamise ennetamiseks koostööd seitsme Kiusamisvaba Haridustee Eest liikumise liikmega.

Programmiga „Kiusamisvaba kool“ on
praegu liitunud 13 Tallinna munitsipaalkooli, kuid peale selle osalevad meie haridusasutused ka teistes ennetus- ja sekkumisprogrammides.
Alates 2017. aastast on linn toetanud
oma lasteaialastele toidukulu piirmäära ulatuses (sõimelapsed 1,80 €, lasteaialapsed 2,00 €). Ka tuleval aastal on
eelarves selleks koguni 6,45 miljonit
eurot. Uuendusena lisandub siin alates
2020. aasta septembrist toidukulu katmine sama piirmäära ulatuses ka eralasteaedades, milleks on eelarves ette
nähtud 80 tuhat eurot.

Keeleõpe lasteaedades
Uuel aastal jätkame eesti keele õppe
toetamisega koolieelsetes lasteasutustes, millega alustasime juba 2017/2018.
õppeaastal. 2020. aasta eelarvesse kavandatakse selleks 215 420 eurot (lõppeval aastal oli selleks tegevuseks ette
nähtud 205 140 eurot, ehk eeloleva aasta kasv on umbes 5 %). Projekti eesmärgiks on keeleõppe võimaluste laiendamine ning keeleoskuse tõstmine Tallinna munitsipaallasteaedades. Selleks
suurendatakse eesti keele õppe mahtu
vene õppekeelega asutustes läbi lõimitud aine- ja keeleõppe; lisaressurssi on
kavas suunata ka keeleõpetajate leidmiseks.
Seega saab uus aasta igati edukas
olema meie hariduse valdkonnas, sh
Kristiine jaoks.
Soovin kõigile linnaosa elanikele rahulikke jõule ja ilusat uut aastat!
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Ametlik teadaanne
• Alates 31.12.19 kaob linna abitelefon 1345. Selle funktsiooni võtab üle
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
• Alates 1.01.2020 vastab linnakodanike abipalvetele tel 14410.

MTÜ Jututaja mudel:
Jututaja viib kokku eakad ja noored
KATRE LIIV,
MTÜ Jututaja

Uuringute järgi suureneb maailmas end üksildasena tundvate inimeste
arv, kusjuures eriti ohustatud on vanemaealised, kes on olnud varem sotsiaalselt aktiivsed, aga on nüüd ühiskonnaelust ära lõigatud.
Eurobaromeetri (471/2018) uuringu järgi tunneb end üksildasena umbes
2/3 Eesti inimestest, sh vanemaealised. Üksilduse mõjudena on Punane
Rist (2016) välja toonud enesetapud, suurenenud depressiooni jm, kusjuures üksildus ning eemalejäetus ning sellest johtuv kurbus ja stress on
tervisele kahjulikumad kui 15 sigareti suitsetamine päevas.
Prognooside kohaselt suureneb Eestis järgmise kümne aasta jooksul
üle 80-aastaste osakaal 5%-lt 7%-le. See tähendab ühtlasi, et eelmainitud riskidel saab meie igapäevaelus olema üha suurem roll. Mõttekoja
Praxis analüüs (2019) leiab, et praegune Eesti riiklik hooldusteenuste
süsteem jätab eakate vaimse tervise tagaplaanile. Tõepoolest, rohkem
kuuleme eakate abistamisest igapäevatoimetuste juures, hooldusteenuste pakkumisest, ent vähem eakate inimestega ühise kvaliteetaja
veetmisest, vastastikusest ärakuulamisest. Just viimati mainitu on
MTÜ Jututaja enda südameasjaks võtnud.

Jututaja ehitab silda noorte ja vanade vahele
Jututaja tahab, et Eesti eakad tunneksid end ühiskonnas hästi, teistega võrdsena. Praegu see nii pole. Üks võimalus olukorda muuta on tegeleda sellega Jututaja viisil. Jututaja viib kokku teismelised noored ja
vanemad inimesed, et tuua end üksi või üksildasena tundvate eakate
ellu juurde rõõmu, positiivseid emotsioone, uusi perspektiive eelkõige
läbi suhtluse. Selleks, et päevad, mis muidu kipuvad ehk üksluiseks ja
pikaks venima, oleksid sisukad ja rõõmsad, tooksid ellu uusi ja põnevaid
kogemusi ning teadmisigi. Jututaja noored käivad nii individuaalsetel
ajaveetmistel eaka kodus kui ka hooldekodudes elavate eakate juures.
Kõige olulisemad komponendid kohtumistel on suhtlemine ja aktiivne
kuulamine. See, milliste tegevustega noor ja vana suhtlemise ja kuulamise aja täidavad, sõltub nende omavahelisest kokkuleppest. Mõnele
meeldib jalutamas käia, mõnele kaarte mängida, perekonnaalbumeid
sirvida ja lugusid juurde jutustada. Või ka päevapoliitika üle arutleda.
Hindamatu lisaboonus jututamisel on väärtus, mille endast märksa suurema elukogemusega inimesega suhtlemine noorele annab. Noor kuuleb
elust „kunagi ammu“ otse algallikast, parimal juhul näeb lugude juurde
fotosid, võib-olla ka kaasteelisi. Vahetatud on retsepte, leitud ühiseid
huvisid, aga ka puudusi. Seega avardub jututamise abil ka noore maailmapilt, ta oskab end seada hoopis teise perspektiivi, austus eelkäijate
suhtes kasvab veelgi, saab mõista ja aidata teistel mõista, et noor ja
vana ei erinegi nii väga.

Miks Jututaja seda teeb ja miks noored?
Jututaja loojate viimaste aastate isiklikud kogemused oma perekonna
eakatega on tõestanud, et eakas võib jääda mitmesugustel põhjustel
aktiivsest elust eemale ja sellest hetkest algab ka võrdlemisi kiire n.ö
äravajumine üleüldse, kapseldumine vaid iseendasse. Eakas lõikab end
ümbritsevast maailmast ära – ei soovi ise välja minna ega külalisi kutsuda, ei helista sõpradele ega soovi nende kõnesid vastu võtta. Tuju läheb
aina kehvemaks, tervis ühes sellega. Olgugi et eaka ümber on hooliv perekond, ei jõua nad arusaadavalt iseenda igapäevaste kohustuste tõttu
sageli piisavalt tihti ning piisavalt pikaks ajaks tema juurde, et tõesti päriselt aega veeta ja kuulata, arutada just eaka jaoks tähtsaid küsimusi.
Teisalt tunnevad eakad ise sageli põhjendamatult, et nad tülitavad oma
nooremaid pereliikmeid, ja nad püüavad seetõttu pigem ise hakkama
saada nii igapäevatoimetustega kui ka oma hingega, tunnete, mõtete,
emotsioonidega. See on omamoodi lõks, mida Jututaja soovib lõhkuda.
Ka ühiskonnas üldiselt valitsevad seda lõksu toetavad mõttemustrid
tuleb murda, et me tunneksime end tõrjutuse asemel väärtuslike ja vajalikena ka vanemas eas.
Lisatõuke MTÜ Jututaja loomiseks andis juhuslik kontakt Norra 2016.
aasta parima sotsiaalse ettevõtte tiitli saanud ettevõttega GenerasjonM, kes teebki täpselt sedasama Norras, mida Jututaja Eestis – viib
omavahel kokku noored ja eakad. Noortega suhtlemine annab eakatele
kardinaalselt teistsuguse energialaengu kui suhtlemine omaealistega,
alustades juba sellest, et jututeemad on täiesti erinevad – täis optimismi, elujaatust, tulevikku vaatamist. Samalaadseid algatusi, kus teismelised süsteemselt eakatega aega veetmas käivad, leidub mitmetes
teisteski riikides (nt Soome, USA, Holland), ent Eestis teadaolevalt päris
sellisel moel enne Jututajat niisugust tegevust ette võetud ei ole.

Infotund: Kristiine päevakeskuses (Sõpruse pst 5)
neljapäeval, 9. jaanuaril kell 13.30
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUS
Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus, Sõpruse pst 5
Kristiine tegevuskeskuse päevakeskuse avatud üritused detsember 2019-jaanuar 2020
T 17. detsember kell 13.15 – Meil on külas peaminister JÜRI RATAS
E 6. jaanuar kell 15.00 – Praktiline näidistreening: Häälejooga – treener Kai Hibus
NB! Füüsiliste harjutuste tegemise eelduseks on võimekus matile
heita ja sealt iseseisvalt püsti tõusta. (Eelregistreerimisega tel
6512 702 või päevakeskuse juhi toas)
K 8. jaanuar kell 14.00 – Uusaastakontsert Kaitseväe orkestri ajateenijate ansamblilt (Tallinna Puuetega Inimeste Kojas)
N 9. jaanuar kell 13.30 – Oma tegevust tuleb meile tutvustama MTÜ
JUTUTAJA – JuTuTaJa pakub kodudes ja hooldekodudes elavatele
eakatele noori seltsilisi ehk jututajaid, kellega koos aega veeta: vestelda, lugeda, muusikat kuulata, kirjutada, mälestusi jagada ja teha
palju muud, mis rõõmu valmistab. Koos lõbusalt veedetud aeg aitab
unustada muresid ja olla osaks ühiskonnast.
E 13. jaanuar kell 13.00 – Vestlusringis on Kristiine linnaosa vanem
Jaanus Riibe
N 16. jaanuar kell 14.00 – Tervisetund „Kuidas toetada tervist ja pa-

E 13. JAANUAR KELL 13.00 –
Vestlusringis on Kristiine linnaosa vanem

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

Näidistreening: häälejooga

randada elukvaliteeti” Toidulisandite roll – kuidas valida, kas üldse?
– Mirjam Prints, Pharma Nord Eesti OÜ
K 22. jaanuar kell 14.00 – Ootame kõiki mängima lihtsat, kuid lõbusat
ja põnevat BINGO-mängu. Võitjatele autasud!
N 23. jaanuar kell 14.00 – Väärikate kontsert-tantsuõhtu – Tallinna
Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59
K 29. jaanuar kell 15.00 – Piiblitunni viib läbi Allika koguduse pastor
Jüri-Valdur Kibuspuu
T ja N kell 15.15 (v.a jõulupühad) – ZUMBA GOLD – rõõmus tantsuline
treening sulle, kes sa oled 50+ ning soovid painduvat puusa ja rõõmsat meelt. Sobib ka siis, kui pole varem trennis käinud ja kui jalad ei
taha põrutamist. Treening kestab 60 minutit. Ühekordne tasu 3 eurot
– treener Maiu
Uuri infot meie tegevuse kohta kodulehelt http://kristiinetk.ee/
paevategevuse-keskus/, helista 651 2702 või tule päevakeskusesse
Sõpruse pst 5, I korrus.

Kristiine noortekeskus, Sõpruse pst 4a

N 6. jaanuaril kell 15.00
Päevakeskuse saalis

Noortekeskuse info

Nõuanded ja praktilised
harjutused
treenerilt Kai Hibus hatha jooga treener,
häälejooga juhendaja,
EFT, Aspectics ja Bachi
õieterapeut

Kristiine noortekeskuses toimusid terve
novembrikuu jooksul klassiprogrammid,
mille raames kutsusime ümbruskonna
koole endale külla ja korraldasime mitmesuguseid tegevusi. Kokku käis novembrikuu jooksul meie juures kaheksa klassi,
kokku 194 noort koos õpetajatega.
Detsembris jätkame traditsiooniliste
jõuluhommikute korraldamisega, mille

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

raames ümbruskonna koolid saavad samuti meie juurde tulla, küpsetame üheskoos
piparkooke ja meisterdame midagi jõuludeks koju kaasa. Detsember on jõulukuu ja
nii on ka meie tegevused jõuluteemalised.
Igakuine kokandusklubi toimub sel kuul 18.
detsembril kell 15.30. Lisaks on meil päkapikkude töötoad – viimane neist toimub 17.
detsembril kell 15.00, kui meisterdame ise
karpe, milles jõulukingitusi kinkida. Noor-

tekeskuse jõulupidu toimub 19. detsembril
algusega kell 17.00,kavas on mitmesugused
mängud, küpsetame ja kaunistame üheskoos piparkooke, vaatame jõulufilme ja tuleb ka väike üllatus. 20. detsembril algab
koolivaheaeg, meie koolivaheajaprogrammiga, mille teemaks on jõulutrall, saate lähemalt tutvuda meie kodulehel: www.kristiinetk.ee/noortekeskus ja Facebookis: Kristiine noortekeskus.

Kristiine eakate nõukogu otsib rõõmsa vanaduspõlve võtit

Füüsiliste harjutuste tegemise
eelduseks on võimekus matile heita
ja sealt iseseisvalt püsti tõusta

KRISTEL GEINE
Kristiine linnaosa vanema asetäitja

Ühe hiljuti tehtud uuringu kohaselt tunneb end üksildasena umbes 2/3 Eesti inimestest, eelkõige just vanemaealised. Kui
noorematel on rohkem võimalusi olukorra
muutmiseks, siis eakatel on tihti ka tervis
halvenenud, mistõttu nad on jäänud aktiivsest elust kõrvale. Liiga palju on neidki, kes

Registreerimine joogatundi
tel 6512 702
või päevakeskuse juhi toas

lõikavad end ümbritsevast maailmast ise
ära ja on seetõttu õnnetud. Kuidas nende
ellu rõõm tagasi tuua? Kuidas äratada taas
huvi kõigi ümbritsevate toredate asjade
vastu? Kuidas olla õnnelikum, toimekam
ja tervem? Just need küsimused on viimasel poolaastal Kristiine eakate nõukogus
teemaks olnud. Uuel aastal tulevad uued
teemad, kuid eakate heaolu parandamine

ja mitmesuguste võimaluste tutvustamine
on valdkond, millega tegeleme jätkuvalt.
Kuldse vanaduspõlve võtmeke peitub igas
inimeses endas, julgustame teid seda kasutama.
Tutvustame teile nüüd kahte vanemaealistele suunatud mudelit, mis mujal maailmas juba edukalt toimivad ja võiksid meiegi
koduseks jäänud eakate ellu uusi värve tuua.

Liikumise Kodukant mudel: Vabatahtlik seltsiline – kes ta on?
TRIIN PETERSON,
Eesti Külaliikumine Kodukant

Mõnele inimesele tähendavad sõnad „vabatahtlik“ ja „vabatahtlikkus“ palju, mõnele jäävad need mõisted arusaamatuks või
seostuvad pigem tasuta töö tegemisega.

Kuidas
toetada tervist ja
parandada elukvaliteeti?
Toidulisandite roll – Kuidas valida? Kas üldse?
Räägib Mirjam Prints Pharma Nordist.
Pharma Nord on Taani ettevõte, mis toodab kõrgeima kvaliteedi ning teaduslikult tõestatud
toimega toidulisandeid ja ravimeid

Kristiine Tegevuskeskuses Sõpruse pst 5, Tallinn
Seminaril osalemine on tasuta.
Kõigile osalejatele üllatus!
Lisainfo telefonil +372 53 775 888

EE_Q10_Selen_Seminar_Poster_A4_Tallinn_1119

Neljapäeval, 16. jaanuaril kell 14:00

Meie mõistame vabatahtliku tegevusena selliseid tegevusi,mida inimene teeb vabast tahtest, materiaalset tasu saamata
(tasu võib väljenduda uutes oskustes, tutvustes jms) ning kellegi teise või laiemalt
ühiskonna hüvanguks.Näeme,et vabatahtlikel on Eesti elus ja ühiskonnakorralduses
üha suurem roll. On imetore, et Eestis usaldab riik kodanikke niipalju, et vabatahtlikuks saab olla näiteks Päästeameti juures,
politsei ridades või kriminaalhooldajana
vanglateenistuses. Samuti saab vabatahtlikuna aidata kodutuid ja hüljatud loomi,
eluga kimpus olevaid lapsi või korraldada
hoopis külaseltsi tegevusi või kultuurisündmusi. Ka spordisündmused ei saaks
toimuda vabatahtlike kaasabita.
Viimase aasta jooksul on Liikumine Kodukant asunud läbi mõtlema vabatahtlike
kaasamismudelit sotsiaalvaldkonnas.
Enam kui aasta vältel oleme kutsunud Harjumaal elavaid inimesi üles hakkama vaba-

tahtlikeks seltsilisteks, et pakkuda erivajadusega täisealistele ja eakatele tähelepanu
ja seltsi. Loomulikult on igas omavalitsuses
sotsiaalosakond ja toimiv hoolekandesüsteem,kuid avalikud teenused on pigem suunatud elementaarsete vajaduste rahuldamiseks.Ka on hätta jäänud inimene valmis abi
paluma pigem siis,kui küsimuse all on küte,
toit või arstiabi.Ometi on tunne,et sind pole
kellelegi vaja, sa ei saa ümbritsevast aru ja
pole seda ka kellegagi arutada, või mure, et
üksi ei käi jõud isiklike asjade korraldamisest enam üle, täpselt sama tähtsad. Siin on
vabatahtlik abi asendamatu.Erinevalt kindlalt reguleeritud sotsiaalteenustest on vabatahtlike pakutav abi voogavam ja paindlikum. Seega saavad osalised omavahelise
kokkuleppe alusel teha koos just nimelt selliseid tegevusi, mis on abivajajale vajalikud
ja mõlemale osapoolele meelepärased.Kindlasti ei saa vabatahtlikud asendada sotsiaaltöötajaid või koduhooldustöötajaid, kuid
sotsiaalteenuste kombineerimisel saab arvestada ka vabatahtlike pakutavate võimalustega. Näiteks ei jõua sotsiaaltöötajad tihtipeale rahuldada oma klientide inimlikku
suhtlemisvajadust. Siinkohal saavadki vabatahtlikud appi tulla, et toetada inimese
aktiivsust ja pisikeste tegevuste toel aidata
tal võimalikult kaua omaenda kodus elada.

Seltsi pakkumiseks ei ole tingimata vaja
sotsiaalvaldkonna haridust või varasemat
kogemust: piisab Kodukandi pakutavast ettevalmistavast koolitusest ning sellest, et
inimesel on huvi ja soov teisi aidata. Loodame küll, et vabatahtlikuks tulija on valmis
seltsiliseks olema pikema aja vältel (näiteks
pool aastat või aasta),kuid pakutava abi ulatus ja maht sõltuvad vabatahtlikust endast:
on see siis kolm korda nädalas või kord kuus,
kõik on sobilik.Meie piirkondlik koordinaator viib sind koostöös kohaliku omavalitsusega kokku sellise seltsi ja toetust vajava inimesega, kelle soovid saadava abivajaduse
osas sinu võimalustega kattuvad. Et vabatahtlikud ära ei väsiks, korraldame mitmesuguseid arengupäevi ja klubilisi tegevusi,
lisaks kaetakse vabatahtliku tegevusega
tekkivad transpordikulud. Järgmine koolitus toimub 11.01.2020 Tallinnas.
Vabatahtlikuks sobib igaüks, kes tahab
panustada oma kogukonna heaollu ning on
valmis vähemalt mõned tunnid kuus kellegi teise heaks tegutsema! Uuri lisa: https://
vabatahtlikud.ee. Kui oled huvitatud vabatahtliku seltsilisena tegutsemisest,siis võta
ühendust Harjumaa koordinaatoriga: triin_
peterson@hotmail.com või 58028776. Vabatahtlike kaasamismudeli väljatöötamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel.
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29. novembri hommikul kell
8.00 algas Sõle spordikeskuses hommikune treening.
Energiarikast ja aktiivset
programmi juhtis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Spordihommiku tava algatanud
linnapea sõnul on eesmärgiks kutsuda linlasi üles tervise eest hoolt kandma ja
seda hoidma. Viiendat korda
toimunud spordihommik tõi
pealinna spordikeskustesse
ja ujulatesse ligi 500 tervisesportlast, see oli aastate lõikes
kõige rahvarohkem spordihommik.

Kristiine gümnaasiumi õpilased said
tutvuda liikumismängude klassikaga

Alati on midagi veel
Kristiine keskuse vahetus läheduses Koskla 18 avati 14. novembril
KesKus maja uued renoveeritud
ruumid. Uute ruumide sisse pühitsemisega tähistas Kõrgem Usuteaduslik Seminar (KUS) kooli taasavamise 30. juubelit. Sellel rõõmsal
sündmusel olid meie juures külas
ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rahvastikuminister Riina
Solman ja Kristiine linnaosa vanem
Jaanus Riibe.
KesKus maja on ühiseks koduks
Kõrgemale Usuteaduslikule Seminarile, Eesti EKB Liidu kantseleile ja Tallinna Allika Baptistikogudusele.
KUS on Eesti väikseima kõrgkoolina viimased 29 aastat tegutsenud

Tartus. Kooli ajalugu ulatub aastasse
1922, kui avati Eesti Baptisti Jutlustajate Seminar. Tolleaegne õppeasutus
oli esimeseks süstemaatilist usuteaduslikku haridust andvaks vabakiriklikuks õppeasutuseks Eestis, 1940.
aastal see suleti.
Täna juhib Kõrgemat Usuteaduslikku Seminari rektor Einike Pilli ja
kooli tunnuslauseks on kujunenud
„Alati on midagi veel!” Lisaks riiklikult tunnustatud rakenduskõrgkooliks olemisele pakub kool ka ühe- või
kahepäevaseid täiendkoolitusi ja konverentse. See on olnud ka Tallinnasse
kolimise üks põhjustest – vajadus olla
lähemal sihtrühmale. Kuna kooli peamine eesmärk on valmistada ette vaimulikke (pastorid, jutlustajad, hinge-

hoidjad, kaplanid jne) ja koguduse
töötegijaid, siis on ühises kodus kohaliku Allika kogudusega hea võimalus
koguduse ja kogukonna ellu panustada. Allika kogudusel on pikaajaline
koostöö Kristiine linnaosaga, Kristiine tegevuskeskuse päevakeskuses
toimuvad kord kuus pastori piiblitunnid. Ootame KesKus maja ühise perena lootusrikkalt uusi võimalusi ja väljakutseid, sest: „Alati on midagi veel!”
Rõõmu- ja rahusoovidega algavasse
advendiaega!
Jumalateenistused Allika koguduses toimuvad igal pühapäeval kl 11.00
Selle aasta pidulik jõulujumalateenistus toimub 24. detsembril kl
16.00 Koskla 18, KesKus majas. Kõik on
teretulnud! KRISTIINE LEHT

Tallinn Moon Rotary klubi on algatanud projekti VAHETUND algklassides. Esimene kool, kus projekt ellu viiakse, on Tallinna Kristiine gümnaasium.
Pingeliste koolitundide vahel on oluline, et lapse aju saaks puhkust, siis suudab ta ka järgmises tunnis maksimaalselt kaasa teha. Ajutegevuse jaoks on väga
oluline, et lapsed vahetunnis liiguksid ja mängiksid – nii hakkab veri paremini ringi
käima ja viib ajju rohkem hapnikku. Seeläbi paranevad lapse keskendumisvõime
ja produktiivsus, areneb loominguline mõtlemine. Lisaks suurendab liikumine endorfiinide vallandumist kehas, mis omakorda tekitab õnne- ja turvatunnet. Lastel
puudub vahetunnis võimalus aktiivseks tegevuseks. Vahetundides on jooksmine
keelatud ja paljudes koolides ei lubata ka välja minna. Nutitelefonis olemine on
õnneks paljudes koolides juba keelatud, on tehtud nutivabad alad.
Lahendus: Toome koolidesse vanad head mängud, mis ei hõlma endas jooksmist, kuid on liikuvad ja omavahelist suhtlust vajavad – kummikeks* ja footbag.
Kooli koridoride aknalaudadele pannakse vaba aja sisustamiseks keksukummid ja footbag‘id koos vahvate karpide ja juhenditega.
Ülemaailmne Rotary organisatsioon on heategevuslik organisatsioon, mis
koosneb ettevõtjatest, kes soovivad ühiskonnas oma võimalusi kasutades
head teha. Lisateave: Kee Abel, Tallinn Moon Rotary klubi, tel 5805 1343.
KRISTIINE LEHT

Kristiine tänavatelt on viidud minema üle paarikümne sõiduki
Aasta algusest saati on viidud Kristiine tänavatelt minema munitsipaalpolitsei pealekäimisel üle paarikümne
sõiduki. Selle tulemusel vabanevad
linnaosas parkimiskohad. Ka 27. novembril tegelesid Kristiine Linnaosa ja
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti
ametnikud koostöös lepingupartner
Kuusakoski AS-ga ühe kauaks seisma
jäänud vana auto teisaldamisega
Kristiine linnaosas asuva parkla territooriumilt.
„Kasvav linnastumine ja sissetulekute kasv on toonud kaasa mitte ainult positiivseid trende, vaid tekitanud ka mõningaid probleeme. Üks
neist on omanike poolt vanade autode jätmine linna tänavatele või parklatesse. Tänavale jäetud autoromud
hoiavad kinni parkimiskohti, häirivad silma ja segavad tänavate koristamist. Nendest vabanemine on väljakutse, sest igal autol on oma lugu ja
nõuab asjaolude põhjalikku väljaselgitamist. Ma tänan Tallinna Munitsipaalpolitsei ametnikke nende töö ja
abi eest ning kutsun kõiki linnaosa
elanikke sellistest autoromudest meile aktiivsemalt teada andma,“ lausus
Kristiine vanem Jaanus Riibe
"Tänase päeva seisuga on seisvaid
sõidukeid omanike poolt aasta jooksul Kristiine linnaosast ära viidud
kokku 23, kokku on tegeletud 36 sõidukiga, mis on kokkuvõttes tegelikult vabanevad parkimiskohad," lisas Riibe.

Tallinna Munitsipaalpolitsei
Kristiine piirkonna peainspektor Christel Sootla sõnul ei saa kaugelt mitte kõiki maha jäetud autosid pidada
romudeks. „Paljudel autodel, millega
amet tegeleb, puuduvad romusõidukile viitavad tunnused Tallinna linna
heakorra eeskirja paragrahv 2 lõige 9
mõistes. Kohtutäiturid tegelevad
Kristiines hetkel kahe sõidukiga,
mille omanike osas on alustatud täitemenetlus. Täna ära viidud romusõidukist loobus omanik ja selle and-

Tallinna linna heakorra eeskiri § 2 lg 9.

rem probleem on
sime käitlejale
Romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad
selle mehaanilised osad või kereosad või
tänavale kauaks
üle 27.11.2019,“
autoklaasid või rattad ja mis oma välimukasutuseta seisselgitas olukorda
sega riivab linna esteetilist väljanägema jäänud sõiSootla.
mist või rikub linna puhtust ja heakorda.
dukid, mis takisTallinna Mutavad tänavakonitsipaalpolitsei
ristust, võtavad ära niigi vähest parAmeti juhataja Aivar Toompere sõnul
kimisruumi. Need sõidukid ei ole
on Mupo viimase paari aasta jooksul
romud, kuid meie kogemus näitab, et
romude eemaldamisel linnapildist
nad on potentsiaalsed vandalismi
suuri jõupingutusi. "Hea meel on tõobjektid ja neid ootab suure tõenäodeda, et ka linnaosad on meile nõu ja
susega romustumine. Lisaks võib
jõuga abiks, nagu praeguse Kristiine
kaua paigal olnud sõiduk saada kahLinnaosa näite puhul. Hoopis suu-

justatud lumekoristusel ning siis ootab teda ees sama saatus. Praegu tegelemegi koos linnaosadega, et leida
lahendus kasutuseta seisvate sõidukite osas. Olgu see siis omanike veenmine, et nad kasutu auto ära viiksid
või utiliseeriksid. Mõtteid on veel ja
nendega tuleme välja juba õige pea.“
ütles Toompere.
Tallinna Munitsipaalpolitseid
saab teavitada vanadest autoromudest ööpäevaringselt telefoninumbril
14410. KRISTIINE LEHT
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Kolme linnaosa eakate filmiklubi
tõi kohale rekordarvu kinosõpru
Teisipäeval, 26. novembril, toimus Solarise keskuse Apollo kinos kolme linnaosa
ühise eakate filmiklubi hooaja viimane
seanss. Projekt on sel hooajal osutunud
enneolematult populaarseks ja toonud
saalidesse rekordilise arvu filmisõpru.
Kristiine vanem Jaanus Riibe rõhutas,
et filmiklubi peab jätkuma ka järgmisel
aastal. "On selge, et linnaelanike jaoks on
väga tähtsal kohal ka mitmekesine kultuurielu, mistõttu teeb heameelt, et meie
inimesed võtsid nii hästi omaks kolme
linnaosavalitsuse poolt ühiselt korraldatud tasuta kinoseansid. Praegu käib juba
järgmise hooaja planeerimine ja ettevalmistus," ütles Riibe.
Filmiklubi jätkab Solarise Apollo kinos
kolme linnaosa koostöös ka uuel aastal.
„Nagu võisime filmiklubi sügishooaja
põhjal veenduda, oli igati õige otsus tuua
kinoseansid Salme kultuurikeskuse remondi ajaks Kesklinna. Vaatajate hulk
peaaegu kahekordistus, nii et pidime

täiendavaid kinosaale juurde üürima. See
kinnitab vaid projekti elujõulisust,“ hindas
Kesklinna vanem Vladimir Svet.
Kesklinna, Põhja-Tallinna ja Kristiine
linnaosa ülimenukas koostööprojekt „Eakate filmiklubi“ tegutseb juba neljandat
hooaega. Projekti eesmärk on pakkuda
eakatele inimestele täiendavaid vaba aja
veetmise ja suhtlemise võimalusi.
Enne uue, 2020. aasta hooaja algust,
saabuvad filmiklubi liikmetele koju uued
klubikaardid ja uued kinokavad.
„Uue hooaja esimene film linastub juba
21. jaanuaril. Uue aasta filmivalikul oleme
lähtunud sellest, et filmid oleksid uued
ja eelistatud oleks Eesti omatoodang,“
ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.
Eakate filmiklubiga saab liituda elukohajärgses linnaosavalitsuses või vahetult enne seanssi kinos. Eelduseks on
elukoht Kesklinna, Põhja-Tallinna või Kristiine linnaosas. KRISTIINE LEHT

Kristiines tegid
abipolitseinikud kokku
3544 vabatahtlikku töötundi
Kristiine Linnaosa Valitsuse traditsioonilisel tänuvastuvõtul abipolitseinikele andis linnaosavanem Jaanus Riibe tänukirja üle
üheteistkümnele tublimale abipolitseinikule.
Silmapaistvalt hästi tegid oma
tööd sellel aastal: Mihkel Kask, Gert
Gregor Källo, Viktor Leševitš, Egeti
Liiv, Katre Põldmaa, Mailis-Karmel
Adamson-Kuldsaar, Kristen Sarapuu,
Klemet-Gustav Tamm, Melari Vainola ja Marko Venno. Tänukirjad said
veel meie head koostööpartnerid
Lääne-Harju politseijaokskonnast:
jaoskonna juht Veiko Randlaine,
patrullitalituse juht Tarvo Ingerainen, ennetus- ja menetlustalituse
juht Erkko Piirimägi, abipolitseinike tööd koordineeriv korrakaitseametnik Karin Talalaev, Kristiine –
Mustamäe piirkonnagrupi vanem
Tago Trei, piirkonnapolitseinikud
Natalja Silina ja Paul Põldma ning
noorsoopolitseinik Siiri Sepa.
„Turvatunne on inimese üks
olulisematest vajadustest ja selle
puudumisel on keeruline siin elus
hästi hakkama saada. Mul on hea

meel, et leidub neid inimesi, kes
hoolivad sellest, et elu meie ümber
oleks turvaline ja valmis ise selle
nimel tegema tööd. Seejuures tuleb
rõhutada, et abipolitseinikud teevad seda oma teise valdkonda kuuluva põhitöö kõrvalt, oma vaba aja
arvelt ja vabatahtlikuna. Tublimad
abipolitseinikud on selle aasta
jooksul teinud igaüks üle 500 tunni
vabatahtlikku tööd. Selle töö osakaal on ajas kasvanud ja nende kohalolek linnapildis aitab tagada elanikele turvatunde. Oleme selle eest
neile väga tänulikud ja panus terve
ühiskonna heaolusse väärib tunnistamist,“ ütles Kristiine linnaosa
vanem Jaanus Riibe oma kõnes abipolitseinike tänuüritusel.
„Abipolitseinikest on saanud
korra tagamisel ja ennetustöös oluline jõud. Nende professionaalsus
on ajas kasvanud me oleme oma
abipolitseinike üle väga uhked.
Täna on neist saanud politseile oluline tugi ja raske on kujutada ette,
kui neid meile abiks ei ole. Meil on
hea meel, et abipolitseinike tööd
märgatakse ja nende väärtust hinnatakse. Selliste ürituste korralda-

mine ei olegi nii tavaline ja seda
enam oleme rõõmsad, et Kristiine
linnaosa oma abipolitseinike tööd
teistele eeskujuks esile tõstab,“ ütles abipolitseinike tööd juhtiv Karin Talalaev Lääne-Harju politseijaoskonnast.
„Mul on hea meel, et Kristiine
Linnaosa Valitsuse ja Lääne-Harju
politseijaoskonna koostöökokkuleppest, mis paar aastat tagasi sai
sõlmitud, on positiivseid tulemusi
andnud. Selle lepinguga ei läinud
nii nagu vahel kipub olema, et kavatsused on küll head, kuid koostööst ikkagi asja ei saa. Meil läks
vastupidi: koostöö piirkonna politseiametnikega on hästi tõhus, käib
tihe suhtlus ning oleme nii mõnedki probleemid suutnud juba seljatada. Töö käib, et Kristiines oleks mõnus ja turvaline elada. Pean väga
oluliseks, et koostöös politseiga oleme linnaosas sellel aastal saanud
juurde 3 uut valvekaamerat. Usun,
et kurikaelad on neid märganud
ning nii mõnigi pahatahtlik kavatsus on jäänud ja jääb tulevikus ellu
viimata,“ rõhutas Riibe.
KRISTIINE LEHT

Ainuke Elamuskaart Eestis, mis võimaldab ajapiiranguta spaapuhkust!
Ära kuluta väärtuslikku aega kingirallile!
Soeta suurepäraseid võimalusi pakkuv Elamuskaart juba täna
ning naudi imelist jõuluootust oma kõige kallimatega!

Iga 50€
kinkekaardi ostuga
kingituseks 5€ kinkekaart,
et jagajale ei jääks
tühjad pihud.

Akadeemia tee 30, Tallinn I www.elamusspa.ee I

Mustamäe Elamus Spa
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Uus ARENDUSKESKUS Kristiines!

On avatud Montessori vanemate-laste rühm. See on suurepärane
võimalus vanematele veeta kvaliteetselt aega koos lapsega arenduskeskuses, suhelda teiste vanematega, luua uusi tutvusi.
Proovitund tasuta! Info: viafreedom.ee, tel. 5688 9921

TALLINNA
LASTEHAIGLA

ja Vähiravifondi
KINGITUD ELU

toetuseks
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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

LUGUPEETUD EAKAD!
OLETE TAAS OODATUD TANTSIMA
23. jaanuar 2020 kell 14
väärikate tantsuõhtul

esineb
Ansambel SpecialPRO
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59

Sissepääs tasuta! Vaheajal kohvilaud

www.kooslasteheaks.ee

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

KORRALDAJA

Ostan garaažiboksi. Notari kulud
minu kanda. Tel. 5451 1053
Kivikorstnate ehitamine ja remont.
Tel. 518 8889
Raamatupidamisteenused
KORTERIÜHISTUTELE ja OÜ-le
KRISTIINES. info@ilvis.ee, tel.
5656 1276, www.ilvis.ee

Tellitud kaardid edastatakse kullerile 3 päeva jooksul.
Arve saadame Teie poolt näidatud e-posti aadressile.
Tellimusele lisandub postikulu 7 €

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

Kaitseväe orkestri ajateenijate
ansamblilt
K 8. JAANUARIL
KELL 14.00
Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis,
Endla 59

Peaminister

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

JÜRI RATAS

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

17. detsembril kell 13.15
Kristiine Tegevuskeskuses

Meilt saab taas tellida kartulit,
köögivilju ja mett! Tellimusi
võtame vastu igapäevaselt.
Tellimiseks ja lisainfo saamiseks
helistage Tel. 5865 2190

(Sõpruse pst 5)

Arutame päevakajalistel teemadel.
Kõik huvilised on oodatud.

Ehitus- ja remonttööd eraisikutele,
korteriühistutele ja firmadele.
raul@vivamees.ee, Tel. 510 0250
Fassaadid, üldehitus, plekitööd,
krohvimine, viimistlus.
Tel. 5787 8925
Vannitubade renoveerimine.
Plaatimine ja siseviimistlus
Tel. 5372 8382
Pere ostab maja/majaosa.
Tel. 5333 8876, jakera@gmail.com
*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide
sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

VEO- ja KOLIMISTEENUS

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!

UUSAASTA KONTSERT

www.kütteladu.ee

