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Kännu tänava remont on lõppenud
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel tehti
sellel aastal taastusremonttöid mitmetel Kristiine linnaosa kvartalisisestel teedel. Novembri alguses tutvusid
Kristiine Linnaosa Valitsuse esindajad valminud Kännu
tänava Linnu tee ja Siili tänava vahelise lõiguga.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe väljendas hea meelt, et
linna taristu arendamisega tehakse suuri samme edasi ja jätkatakse

Tallinna kaasav
eelarve 2021

tallinn.ee/kaasaveelarve

Tallinn alustab kaasava
eelarve ideekorjega

Kristiine saab täiendavaid investeeringuid
samas tempos ka järgmisel aastal.
“Käesoleval suvel ja sügisel on linnaosas lõppenud mitmete teede
uuendamise- või taastusremonttööd, paljusid neist ootasid elanikud juba mitmeid aastaid ja on
suur rõõm, et need on nüüd valmis.
Linnavalitsuse poolt kinnitatud kavast selgub, et järgmise aasta tööde
hulka lisatakse mitmed väiksemate tänavate objektid, sealhulgas on
uued ka lisanduvad parkimiskohad
ja kõnniteede lõigud,” selgitas Rii-

Loe täpsemalt juhtkirjast lk 2

Esita oma idee 6. detsembriks 2020

Ülevaatusest osa võtnud Kristiine linnaosa vanem Jaanus
Riibe märkis, et Kännu tänava remondiga lahendati korraga
mitu probleeme.
„Tegemist on kvartalisisese teega, mille asfaltkate oli aja
jooksul kulunud ja vajas uuendamist. Samas on liikluskoormus sellel lõigul kasvanud, kuna siin asuvad nii Tallinna Tervishoiu kõrgkool ja Kristiine spordikeskus koos hiljuti rekonstrueeritud korvpalli väliväljakutega, samuti asub Linnu
tee poolsel küljel ka tallinlaste seas populaarne Kristiine Aiakeskus ja Puukool. Nüüdseks on Kännu tänav saanud täiesti
uue ilme ja paljud varasemad probleemid on lahendatud,“ ütles Riibe. "Tööde käigus rajati Kännu tänava Linnu tee ja Siili
tänava vahelisel lõigul uus asfaltkate, vahetati välja lagunenud äärekivid ja korrastati töömaale jäänud kaevud. Kännu
tänavaga ristuvate Rästa, Võrse ja Kajaka tänavate ristmikud
on peale remonti samuti saanud teekünnised liikluse rahustamiseks,“ lisas Riibe.
Ehitustöid teostas InfraRoad OÜ ning kvartalisiseste teede taastusremonttööde lepinguline üldmaksumus on umbes
322 000 eurot.Tööde tähtaeg oli oktoober 2020. KRISTIINE LEHT

Tallinna Linnavalitsus kinnitas
uute investeeringu projektide ja
teede remonttööde kava, kus on
sees ka mitmed Kristiine linnaosa tänavate ja hoovide parandusega seotud objektid, samuti
uued välitreeningplatsid ja sotsiaalmaja remont.

Tasuta aia- ja
haljastusjäätmete
äraveo kampaania
toimub taas.

be. "Kõik teede objektid valmivad
2021. aasta jooksul," lisas Riibe.
Samuti on plaanis rajada uued
avalikud välijõusaalid aadressidele Seebi tn 34 ja Paldiski mnt 56b.
Kristiine sotsiaalmajas Energia tänav 13 on kavas teha remont, et parendada eakate elanike elutingimusi.
Kohalikud omavalitsused saavad erakorralist investeeringutoetust riigilt, et leevendada majanduslanguse mõjusid.

Investeeringutoetuse
projektide nimekirjas on
järgmised Kristiine linnaosas
asuvad teede objektid:
• Luige tänav (Tedre põik
– Lehe tn) ja Tedre põik
(Tedre tn – Liuge tn)
• Endla tn 30-48 kõnnitee
taastusremont
• Kuldnoka tn 12a parkla
rajamine
• Vuti tänav
(Tihase tn – Tedre tn)
• Västriku tänav
(Tedre tn – Pardi tn)
• Rivi tänav
• Lehe tänava kõnnitee.

Ideekorje algab 16. novembril ning kestab kuni 6. detsembrini 2020. Kaasava eelarve rahastusele saab
kandideerida projekt, millel on avaliku kasutuse eesmärk, see peab olema linlastele enamiku ajast tasuta
kasutatav, väärindama linnaruumi ja toetama linna
arengueesmärke. Ideid on võimalik esitada igaühel
Tallinna veebilehel, teenindussaalis (Vabaduse väljak
7) või linnaosavalitsustes 16. novembrist 6. detsembrini. Idee esitaja peab kirjeldama projekti eesmärki ja
olulisust, sihtrühma, teostamist ja võimalikku ajakava
ning hinnangulist maksumust. Aasta jooksul elluviidavad ideed selgitatakse välja hääletusel linnaosade
kaupa. Oma linnaosa projekti valikus saavad osaleda
selle linnaosa elanikud alates 14. eluaastast. Iga hääletaja saab hääletada kuni kahe meelepärase projekti
poolt. Hääletada saab elektrooniliselt või paberil. Hääletus on planeeritud 18.-31. jaanuariks 2021. Kaasava
eelarve eesmärk on igal aastal viia igas linnaosas ellu
projekt, mille idee pakuvad välja ja valivad hääletusel
linnaosa elanikud. 2021 on kaasava eelarve kogusumma 800 000 eurot. 75 protsenti kogusummast jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning 25 protsenti linnaosa elanike arvuga proportsionaalselt.

KRISTIINES ALGAB
JÕULUOOTUSE AEG
Kallis Kristiine linnaosa elanik!
Tule meiega linnaosa jõuluootuse algust tähistama!

Oodata on vaimuliku sõnavõttu, Jõuluootuse meeleolu
loovad Taisi laululapsed.

Kristiine Keskuse
Endla tn sissepääs
NB! Viiruse leviku tõkestamiseks on soovituslik kanda maski
ning hoida 2 m distantsi teiste inimestega.

Üritustel kanna maski või visiiri, desinfitseeri käsi ja hoia distantsi, jälgime 2+2 reeglit. Linnaosavalitsusel on õigus teha ürituste kavas muudatusi.
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Kristiine korteriühistute e-infotund
Novembrikuu infotunni teemaks on „Korterelamute tehaseline rekonstrueerimine“. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning
Sihtasutus KredEx avasid taotlusvooru korterelamute tehaselise
rekonstrueerimise pilootprojektile. Peagi saab riigi toel korda teha
tüüpprojektiga ehitatud korterelamuid, kasutades selleks tehases
eeltoodetud elemente. Uudse lahendusena kasutatakse neid hoone
fassaadide katmisel. Tehases eeltoodetud elemendid sisaldavad
aknaid, soojustust ja ventilatsioonisüsteemi. Rekonstrueerimise automatiseerimise juures on positiivne, et see võimaldab hoida kokku
aega jt ressursse ning tagab parema kvaliteedi. Teemat tuleb selgitama Sihtasutuse KredEx hoonete energiatõhususe projektijuht
Kalle Kuusk, teda usutleb linnaosavanem Jaanus Riibe.
Novembrikuu infotund toimub endiselt e-keskkonnas ja on jälgitav
Kristiine Linnaosa Valitsuse Facebooki lehelt. Kohtume kolmapäeval,
18. novembril 2020 kell 16.00–17.00 Kristiine linnaosa Facebooki lehel: www.facebook.com/kristiine.linnaosavalitsus
Info ja küsimuste esitamise võimalus: Marju.Korts@tallinnlv.ee või
infotunni kestel Facebookis.

LINNAOSAVANEMA VEERG

JAANUS RIIBE

kasvava liikluskoormusega kvartalisisese
teega, kus ühel pool asuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Kristiine spordikeskus
koos hiljuti rekonstrueeritud korvpalli väliväljakutega, Linnu tee poolses küljes asub
ka tallinlaste seas populaarne Kristiine
Aiakeskus ja Puukool. Sellesuvine remont
lahendas selles piirkonnas mitmed kaua
üleval olnud probleemid.
Tänaseks on lõppemas ka tööd Spordi
tänaval, kus ehitustööde mahus uuendati
tänava sõidu- ja kõnniteede asfaltbetoonkate, korrastati töömaale jäävad kaevupäised, vahetati välja lagunenud äärekivid
ning amortiseerunud tänavavalgustuse
mastid. Lisaks korrigeeriti liikluskorraldust, korrastati haljastus ja teostati puude hoolduslõikus

Kristiine linnaosa vanem

Austatud Kristiine elanikud

Kristiines saab taotleda
toetust kortermaja uut moodi
rekonstrueerimiseks
JOONAS KERGE
KredEx

Novembris käivitus uudse pilootprojekti taotlusvoor, mille käigus
saavad ka Kristiines teatud tüüpprojektide järgi ehitatud viiekorruseliste kortermajade ühistud taotleda KredExi toel maja renoveerimist
tehases eeltoodetud katuse- ja välisseinaelementidega.
1. novembril avanes korterelamu tehaselise rekonstrueerimise toetuse taotlusvoor, mille käigus tehakse korda umbes 20 tüüpprojekti järgi
ehitatud kuni viiekorruselist korterelamut. Võrreldes tavapärase renoveerimisprojektiga on tehaselise rekonstrueerimise eesmärk toota tehases valmis majadele sobivad katuse- ja välisseinaelemendid, mis sisaldavad juba soojustust, aknaid ja ventilatsioonisüsteemi. See tähendab,
et ehitusobjektil tuleb teha vaid elementidega seotud paigaldustööd ja
vajadusel majasisesed renoveerimistööd. Majandus- ja taristuminister
Taavi Aas lausus uudset toetusmeedet kommenteerides, et selline meetod võimaldab täpsemalt ette planeerida materjali kulu ja vähendada renoveerimistöödele tavapäraselt kuluvat aega. „Suurem kiirus ei tule aga
kvaliteedi arvelt, me võidame aega tänu automatiseerimisele,“ märkis ta.
„See on oluline, sest renoveerimistöid tehakse ikka tavaliselt siis, kui ka
elanikud majas sees elavad, aga nii on võimalik nende igapäevast elu võimalikult vähe häirida. Hinnanguliselt peaksid elementide paigaldamisega
seotud tööd ühe elamu juures kestma vaid kuni kuu aega.“
KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu
märkis, et toetusmäär on 50% tööde maksumusest või kuni 1 000 000
eurot korterelamu kohta. „Kuna tegemist on Eestis täiesti uue meetodiga, siis valib KredEx toetust saavatele ühistutele projekteerija ja ehitaja avaliku konkursi teel. Loodetavasti annab see ühistutele suurema
julguse ja kindluse üheskoos riigiga innovatsiooni panustada,“ sõnas
Reinsalu. Renoveerimine vähendab ühelt poolt maja küttekulusid umbes
poole võrra ja parandab nii hoone välimust kui ka sisekliimat, teisalt jätab
uudne lahendus korteriühistute õlule tavapärasest vähem asjaajamist.
Toetuse taotlusvoor on suunatud ühistutele, mis asuvad enne 1993.
aastat tüüpprojektiga ehitatud Mustamäe, Õismäe, Lasnamäe, Annelinna või „hruštšovka“ tüüpprojekti järgi ehitatud kuni viiekorruselises
kortermajas. Toetust saavad taotleda järgmiste tüüpprojektide järgi
ehitatud korterelamud kogu Eestis: 1-317, 1-464, 111-121 ja 111-133. Tallinnas on sellisel meetodil rekonstrueeritud näiteks Mustamäel Akadeemia tee 5a asuv Tallinna tehnikaülikooli pereühiselamu.

KRISTIINELEHT
Väljaandja: Kristiine Linnaosa Valitsus. Aadress: Metalli 5, Tallinn 10615
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
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Järgmine leht ilmub 11. detsember 2020

Kuigi oktoobrikuu on olnud tavapärasemast soojem, siis on värviküllane sügis
parim aeg avastada Kristiine parke, viibida värskes õhus, jalutada, teha sporti või
lihtsalt puhata. Kuigi vahepealne aeg on
sundinud meid üle vaatama seniseid plaane ja tegevusi, siis kõigest hoolimata on
jätkuvalt tähtis linnaosa heakord, üldine
puhtus, teede ja haljasalade hooldus.
Esmaspäevast, 2. novembrist rakendus
Tallinna linna asutuste sisemises töökorralduses esialgu kolmeks nädalaks kollane
stsenaarium. Sisemise töökorralduse kollasele stsenaariumile üleviimise eesmärk on
linnateenuste osutamise jätkamine tavapärases rütmis, tagades nii oma töötajate
kui ka klientide ohutuse. Ühtlasi oli kehtestatud maskikandmise kohustuse linnaasutustes toimuvatele avalikele üritustele ja
koosolekutele, kus on enam kui 20 osalejat.
Palun teid ka hoida ennast ja teisi, kanda
rahvarohketes kohtades ühistranspordis
või kauplustes liikudes maski.

Mahukad teede ehitustööd
Viimased kuud on osutunud linnaosas väga
teguderohkeks, valminud on mahukad teede taastusremondi ja rekonstrueerimistööd. Keskmisest soojem ilm andis võimaluse jätkata töödega suurematel objektidel.
Oktoobri lõpus sai vastremonditud Kännu
tänav täiesti uue ilme: Linnu tee ja Siili tänava vahelisel lõigul tehti uus teekate ja
Kännu tänavaga ristuvate Rästa, Võrse ja
Kajaka tänavate ristmikutele rajati teekünnised liikluse rahustamiseks. Tegemist on

malt ühtegi. Lisaks vahetati oktoobris välja
ka katkine suure mänguväljaku põrand.

Tasuta lehekottide äravedu
Korraldasime ka sellel aastal nn lehekottide kampaania, mille raames viib meie lepingupartner elanikelt tasuta ära aia- ja
haljastusjäätmeid. Lehekottide kampaaniast said osa võtta kõik Kristiine linnaosa
kinnistu omanikud, kusjuures algatuse
eesmärk on abistada aia- ja haljastusjäätmete utiliseerimisel eeskätt neid linnaosa
elanikke, kellel puuduvad võimalused
oma aiajäätmeid kompostida. Lehekottide
veole on registreerinud üle kuuesaja kinnistuomaniku, mis on arestatav hulk ja järelikult on sellist kampaaniat tärvis. Lehekottide äravedu on planeeritud 47. - 51. nädalatele (16. november – 20. detsember).
Juhul, kui lehekotte on mõnel kinnistul palju või ei jõutud end registreerida,
siis tuleks need 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.

Helkur päästab elusid!

Järve asumisse ehitatakse uus
ohutu raudteeülekäigukoht
Järve all-asumis käivad ettevalmistustööd
raudteeülekäigukoha ehitamiseks. Tänaseks on juurdepääsutee ja uus valgustus
raudteemaa ja Tervise tänava vahel valmis
saanud. AS Eesti Raudtee eestvedaimisel
on võimalik ehitusega tegeleda novembris
ja soovime nõuetekohase raudteeülekäigu
avada veel sel aastal.
Järve Keskuse tagune raudtee ja seda
ümbritsev ala on üks selliseid kohti, kus
kohalikel elanikel ning piirkonnal on väga
vaja ülekäigukohta, mida seni ei ole olnud.
Elanikud on raudteed ületanud seni selleks mitte ette nähtud kohas, seades end
ja teisi ohtu. Meil on hea meel teatada, et
see probleem nüüd laheneb ja saame uue
ametliku ülekäigukoha. Täname kõiki
koostööpartnereid, kellega koos saame kohalikele elanikele tagada turvalise raudtee
ohutu ületuse ning ligipääsuteed.
Uuendatakse pidevalt ka laste mänguväljakud.Viimati paigaldati Löwenruh` platsile kaks uut rippköit, seal ei olnud varase-

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 helkurit, millest
on pimedal ajal ohutuse tagamisel palju
abi. Kristiine linnaosa valitsus koostöös
Kristiine ostukeskuse, Põhja politseiprefektuuri ja Munitsipaalpolitseiga jagasid
#nähtavkristiines kampaania raames inimestele üle 2000 helkuri.

Hoiame üheskoos Kristiine väärtust –
puhtust ja rohelust – ning pingutame
koos parema elukeskkonna nimel. Ilusat
sügist!

Inglipuudel ootavad täitmist linnaosa laste jõulusoovid
Ka tänavune väga erakordne aasta on
peagi lähenemas lõpule ning enam pole
mägede taga ka pühadeperiood koos
saabuva rõõmuga jõuluvana kingikotist.
Samas on meie hulgas ka lapsi, kel ühel
või teisel põhjusel soovitud kink võib
unistuseks jäädagi. Just neile lastele
mõeldes kogusid Maxima ja Eesti Lasterikaste Perede Liit kokku laste soovid üle
kogu Eesti – koostöös linnaosavalitsusega ka 27 Kristiine lapse kingisoovi.
"Juba 17. novembril paigaldatakse Inglipuud Maxima kauplustesse ja nendele
on kantud ka Kristiine laste soovid,” lausus heategevusprojekti eestvedaja Janne
Laik Maximast. "Kokku ootavad oma isiklikult inglilt Kristiines kinki 27 last."
Igal Inglipuu sedelil on kirjas lapse nimi,
tema vanus ja kingisoov. Heategevusliku ettevõtmise kauaaegne patroon lauljanna Gerli Padar paneb inimestele südamele, et kingisoovi puult võttes ostja kingi võimalusel
kas kohe või järgmise poeskäiguga soetaks
ning kaupluse infoletti antaks.

"Nii saame olla kindlad, et kõik kingid
- olgu selleks mõni mänguasi, arendav
mäng, koolitarve või ka soe riideese kenasti soovijateni jõuavad," lisas ta.
Sarnaselt Kristiine ja teiste Tallinna
linnaosadega jõuavad laste kingisoovid 17.
novembrist 8. detsembrini Inglipuudele
linnades ja valdades üle Eesti – kokku saavad head inimesed osta jõulukingi ja olla
isiklikult ingliks 2000 lapsele. “Sealjuures
on koostöös Eesti Lasterikaste Perede Lii-

duga nende hulgas ka 500 last, kellel peres
vendi-õdesid kokku neli või enamgi,” lisas
Janne Laik.
Kingisoovi täitmiseks pole vaja teha
muud kui valida Inglipuult lapse jõuluunistus ning jätta seejärel ostetud kingitus
soovi korral ka pakkimata kujul poe infoletti või kassasse. Ka võib soovitud kingi
ise valmistada ning tuua see tagasi just
sellesse Maximasse, kust kingisoov võetud. MAXIMA EESTI
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Ägedate tervishäiretega lastele hakkas
arstiabi osutama koduarstibrigaad
Tallinnas käivitus 30. oktoobrist
koduarsti brigaad, mis hakkab nädalavahetusel ehk reedest pühapäevani ja riigipühadel teenindama
eeskätt ägedate tervishäiretega
lapsi vanuses 0-8 eluaastat.
Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda juhtiv abilinnapea Betina
Beškina nentis, et linn hakkab pakkuma võimalust saada esmatasandi
arstiabi kodustes tingimustes juhul,
kui vanemal ei ole olnud haigestunud lapsega võimalik perearsti juurde minna.
SA Tallinna Lastehaigla EMOsse
pöördub päevas keskmiselt 75 last,
haigestumuse kõrgperioodil märgatavalt rohkem. Tallinna Kiirabil oli
läinud aastal laste (0-18 aastat) visiite 7868, neist 21% kuni 2-aasta vanus-

te laste juurde. Ühtlasi selgub Tallinna Kiirabi statistikast, et enamus on
väljakutseid ja juhtumeid, mis ei vaja
siiski vältimatut kiirabiteenust.
Testperioodil saab koduarsti Tallinnas välja kutsuda Tallinna Kiirabi
dispetšeri telefoninilt 697 1145 reedel, laupäeval ja pühapäeval ning riigipühadel kella 12-20. Dispetšer selgitab välja arsti kutsumise põhjuse,
lapse vanuse, elukoha ja objektiivse
põhjuse, miks lapsevanem ei saa ise
lapsega arsti juurde minna. Arst tuleb päeva jooksul vastavalt visiitide
laekumisele. Kui visiite hakatakse
registreerima kell 12.00, siis kojukutseid tegema kella 14.00-st.
Väljakutseid hakkab teenindama
Tallinna Kiirabi ja Tallinna Lastehaigla koostöös spetsiaalne arstibrigaad, kuhu kuulub arst-pediaater või
üldarst ning erakorralise meditsiini
tehnik. Kodusarstibrigaadi arstil on
õigus välja kirjutada ka retsepte.
Prognoositav väljakutsete ehk visiitide arv päevas jääb kümne piiresse.
Selleks, et tagada meedikute ja patsientide turvalisus koroonaviiruse
ajal, siis on koduarstibrigaad visiite
tehes täiskaitsevarustuses.

Ohtlike jäätmete
kogumisring
Kristiines
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ÄRA SAAB ANDA:

pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid,
liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamürke, väetiste
jääke, foto- ja muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid, sh päevavalguslampe, elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Круг сбора
опасных отходов
в Кристийне
МОЖНО ПЕРЕДАТЬ:

батарейки и аккумуляторы, остатки масел и
прочих смазочных веществ, просроченные лекарства, садовые ядохимикаты и удобрения, фотои другая бытовая химия, моющие и дезинфицирующие
средства, топливные фильтры и использованная ветошь, содержащая опасные вещества или загрязнённая ими упаковка, содержащие ртуть отходы, лампы
дневного света, отходы электроники и другого электрооборудования, растворители и их содержащие краски,
лаки, клеи.

AJAGRAAFIK JA AUTO PEATUMISKOHAD

ГРАФИК ОСТАНОВОК

• 10.00-10.30 Energia 6b juures

• 10.00-10.30 рядом с домом Энергия 6b

• 10.40-11.10 Tuisu / Alajaama ristmikul

• 10.40-11.10 на углу улиц Туйсу и Алаяама

• 11.20-11.50 Seebi 30 ees

• 11.20-11.50 рядом с Сеэби 32a (у ул. Марси)

• 12.00-12.30 Tondi / Linnu tee ristmikul
(Tondi 44 ees)

• 12.00-12.30 на перекрёстке Тонди
и Линну теэ (перед Тонди 44)

• 12.40-13.10 Sõpruse Rimi parklas
(Sõpruse pst 174/176)

• 12.40-13.10 на парковке магазина Рими на
бульваре Сыпрусе
(бульвар Сыпрусе 174/176)

• 13.20-13.50 Luige 3
(Tedre põik ja Luige tn nurga tühermaa)

• 13.20-13.50 Луйге 3
(на углу переулкаТэдре и улицы Луйге)

• 14.00-14.30 Mustamäe tee 39 parklas
(pakendikonteinerite juures)

• 14.00-14.30 на парковке Мустамяэ теэ 39
(у пункта сбора упаковки)

• 14.40-15.10 Mustjõe tn 40 platsil
• 15.20-15.50 Koskla 3 ja 5 vahel parklas

• 14.40-15.10 на площадке Мустйые 40
• 15.20-15.50 на парковке между домами
Коскла 3 и 5

Ohtlikke jäätmeid
võib ka ise viia
kõigisse Tallinna
jäätmejaamadesse.

Опасные отходы
также можно сдать на
городских станциях
приёма отходов.

Lisainformatsioon:
www.tallinn.ee/jaatmed
ja veebikaardil http://arcg.is/0munie

Дополнительная информация:
www.tallinn.ee/othod
и на карте http://arcg.is/0z9jvj

TALLINNA LINNAKANTSELEI

280 linnaosa elanikku said Euroopa Liidu toiduabi
Kristiine jagas 3.-5. novembrini linnaosas elavatele puudust kannatavatele inimestele Euroopa Liidu
toiduabi.
Toiduabi kaudu parandatakse ja
toetatakse toimetulekut. Üle 15 kilogrammi erinevaid toiduaineid sisaldava toidupaki said 280 augustis või
septembris toimetulekutoetust või
Tallinna linna eelarvest makstavat
perekonna sissetulekust sõltuvat
toetust saanud inimest.
Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on iga linnaosa elanik oluline ja meie kõigi soov on, et

igaüks tunneks end siin turvaliselt
ja hoituna. „Toit on sundkulutus,
mis mõjutab puudust kannatavate
isikute toimetulekut kõige
enam. Selline abi aitab
parandada ja toetada
enim puudust kannatavate inimeste
toimetulekut ja
praeguses keerulises olukorras on
selline abi peredele eriti vajalik. Toiduabi saajate hulgas
on palju ka eakamaid
inimesi, kes kasutavad linna-

osa koduteenuseid või elavad sotsiaaleluruumis. Nagu ka varasemalt
korraldas neile toiduabi kättesaamise linnaosavalitsuse hallatav asutus
Kristiine Tegevuskeskus. Väga
tänuväärset tööd on toiduabi komplekteerimisel ja
jagamisel teinud Toidupanga töötajad ja vabatahtlikud,“ lisas Riibe.
Abi saajate nimekirja koostas Sotsiaalministeerium. Järgmine Euroopa Liidu toiduabi jagamise
voor toimub 2021. aasta kevadel.
KRISTIINE LEHT

Ühistranspordis kanna maski!
ANDREI
NOVIKOV
Tallinna
abilinnapea

TLT liitus novembri esimestel päevadel Tallinna linna üleskutsega
maski kanda ja alustas kampaaniaga „Aitäh, et kannad maski“.
Käsipuude küljes rippuvaid silte
võib märgata bussides, trammides
ja trollides. Lisaks siltidele on maski saanud ka osa busse, et linnapildis maskikandmisele veelgi rohkem
tähelepanu saada.
Arvestades viimastel nädalatel
kasvanud haigestunute hulka, tõsiselt vaja pöörata tähelepanu meetmetele, mis aitavad vähendada nakatumise riski. Tuleb möönda, et ühistranspordis on ääretult keeruline tagada 2+2 nõude järgimist ning

seepärast on muude meetmetega
enese kaitsmine siin eriti aktuaalne.
Maski kandmine kaitseb nii selle
kandjat kui ka teisi kaasreisijaid ja on
eriti oluline tõdeda, et see on tänapäeval normaalne ja isegi soovituslik.
Kevadise koroonalainega võrreldes ei ole täna tunda olulist reisijate arvu vähenemist ja ka igapäevane suhtumine viiruse kõrval elamisse tundub olevat muutunud.
Täna on avatud nii haridusasutused, kauplused, bürood kui ka restoranid – igapäevaelu kulgeb üsna
tavapärases rütmis. Samas näeme
naaberriikides juba hoopis teist
tendentsi. On vaid meie endi teha,
kas suudame üheskoos rakendada
piisaval määral ennetusmeetmeid,
et saaksime jätkata ka edaspidi võimalikult väheste piirangutega. Tallinna ühissõidukitesse paigaldatud
värvilised rippuvad sildid meenutavad maski kandmise vajalikkust
ja kutsuvad üles vastutustundlikkusele.

Sama oluline on ka ühissõidukite regulaarne puhastus. Ühistranspordis puhastatakse kontaktpindu
igas sõidukis vähemalt kaks korda
ööpäeva jooksul. Puhastamiseks kasutatakse osoneeritud vett, mis
hoiab pinnad 24 tundi pisikuvabad.
Bussijuhtide tervise hoidmiseks on alates sügisest lõplikult
loobunud paberpiletite müügist
bussis. Seega pole sõitjatel enam

võimalik siseneda bussidesse ja
trollibussidesse esiuksest ning sõidukijuhtide kaitseks on loodud sanitaartsoon esiuksest kuni esimese
istmereani. Tegemist on kevadises
haiguspuhangus ennast õigustanud meetmega. Kevadisel kriisiperioodil ei tuvastatud Tallinnas ühtegi ühistranspordi kasutamisest
põhjustatud nakatumist – loodan,
et jääbki nii.
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Ühendused on
meie ühine huvi
MONIKA
HAUKANÕMM
Kesklinna vanem

Et linna elukeskkond oleks mõnus, on
vaja hästitoimivaid terviklahendusi.
Sinnapoole püüdleb arengustrateegia
„Tallinn 2035“.
Kesklinna Sõnumite oktoobrinumbris avasime uue rubriigi, kus kiikame
naaberlinnaosade poole: üleaedsed annavad meile teada oma elu-olust ja meie
püüame vastata samaga. Hea on ju teada, millised on naabrite rõõmud-mured
või mida saaksime üheskoos korraldada.
Tallinna kaheksa linnaosa aitavad
tuua kohaliku omavalitsuse teenused
suures linnas elanikele küll mugavamalt kätte, aga mõneti saab linn kui tervik nii ka tükeldatud. Kui mitmed valdkondlikud arengukavad aitavad seda
probleemi osade kaupa ületada, siis äsja
valminud strateegia „Tallinn 2035“ on
seadnud sihiku linna süsteemsele arendamisele järgneval 15 aastal.
Üks olulisi teemasid selles dokumendis on ühendused ja liikuvus, eesmärgiga, et inimesed saaksid võimalikult mugavalt kulgeda linna ühest piirkonnast teise. Võttes arvesse, et Tallinn
pürib endiselt saama Euroopa roheliseks pealinnaks, on loogiline, et mugavus ei tähenda vaid tihedamat ja laiemate teede võrgustikku autode jaoks.
Linnas peab praegusest ladusamalt saama liikuda nii ühistranspordiga kui ka
jalgsi ja rattaga. See viimane tähendab
aga lausa kilomeetrite kaupa rattateede
rajamist, et need saaksid omavahel
ühendatud mitte ainult asumite või linnaosade piires, vaid et kokku viidaks ka
erinevate linnaosade vahel kulgevate
rattateede otsad.
Kui mõtlen ühendusteedele Kesklinna ja Kristiine linnaosa vahel, siis paratamatult kerkib silme ette raudtee,
mis justkui lõikab läbi meievahelise
ühenduse. Elanikud mõlemalt poolt
rööbasteed nurisevad, et raudtee ületamine on ebamugav, sest nii ülekäike kui
tunneleid on liiga harva. Sestap on ette
tulnud ka n-ö isetekkelisi ülekäiguradu,
mille kasutamine on aga äärmiselt ohtlik praktika. Inimesed kipuvad kasutama ka tehnoloogilisi tunneleid ehk
raudtee-aluseid veeviimareid, mis pole
valgustatud ega sillutatud, sest läbikäiguks ei olegi need mõeldud.
Hiljuti kohtusime Eesti Raudtee inimestega ja arutasime just seda, kus ja
kuidas saaks lihtsustada ning ohutumaks muuta raudtee ületamist südalinna ja Kristiine piiril. Meie ettepanekud
ei kõlanud päris kurtidele kõrvadele,
kuid ettevõttele on need seotud pikema
planeerimise ja riigihangetega. Siiski
on Paldiski mnt viadukti laiendus esimene samm ja loodetavasti tuleb Lilleküla piirkonnas järgmine, nii et tulevikus ei pea ratturid ja jalakäijad võtma
ette ülemäära suurt ringi, kui tahavad
jõuda näiteks Kotka tänavalt Magdaleena haiglasse või Kassisabast Kristiine
keskusesse.
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UUDISED
Eesti Rahvastikuregistri andemetel on Kristiine elanike arv
novembrikuu seisuga tõusnud 33 149 inimeseni. Käesoleva aasta 10 kuuga on linnaosa elanikkond suurenenud 245
inimeste võrra.
"Kristiinelaste arv ületas 32 000 piiri 2004. aastal ja ka käesoleval aastal on kasv olnud juba mitme saja inimese võrra.
Tore on tõdeda, et Kristiine on elamiskohana populaarne, ilus,
turvaline ja roheline linnaosa," selgitas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

TÄHELEPANU!️ Mineraali tänaval toimus liikluskorralduse muudatus, elanike soovil on nüüd tänav ühesuunaline - Endla tänaval on uus keelumärk ⛔️ - ja parkimine toimub diagonaalis. Olge
tähelepanelikud!

Kristiine linnaosa ja terve Tallinna üks tihedama liiklusega ristmikke on saanud uue asfaltkatte ja teemärgistuse.

Kannikese ja Kullerkupu lasteaedades rekonstrueeritakse välisvalgustus. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel alustati 5. oktoobril Tallinna Kannikese ja Kullerkupu lasteaedade välisvalgustuse rekonstrueerimistöödega. Kristiine
linnaosa vanem Jaanus Riibe sõnul rajatakse tööde käigus uus
hoovivalgustus, mis sisaldab metallmaste, LED valgusteid
ning maakaabelliine. "Nende tööde tulemusena vahetatakse
vananenud ja energiakulukas süsteem uue ja ökonoomsema
vastu, mis võimaldab lasteaial tänu uuele heale valgustusele laiendada ning korraldada ka talvisel ajal välitegevusi,“
rõhutas Riibe. Ehitustöid teostab OÜ ProSystem. Ehitustööde
lepinguline maksumus on umbes 45 000 eurot. Ehitustööde
lepinguline tähtaeg on 30. november 2020.

Suvisel perioodi käisid Kristiines Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel suure hooga kvartalisiseste teede taastusremonttööd. Üks objektidest oli ka Vaarika tänava haljasalal uue
asfaltkattega kõnnitee ehitus koos aluskonstruktsiooniga. Kõnnitee äärde rajati uus haljastus ning paigaldati ka istepink.

Kristiine linnaosa kvartalisiseste teede taastusremonttööde
käigus tehti taastusremonttööd Heinavälja tänaval Värvi tn ja
Veskimetsa tn vahelisel lõigul.

Metastaatilise rinnavähi patsientidel
on nüüdsest oma teejuht
13. oktoobril põlesid Kristiine Löwenruh` pargis ühe noore pihlaka all küünlad. See puu istutati aasta tagasi täpselt samal kuupäeval ja silt pihlaka
kõrval selgitab põhjuse: 13. oktoobril
tähistatakse metastaatilise rinnavähi
(MRV) teadvustamise päeva.
Puu istutas Kristiine Linnaosavalitsuse abiga MTÜ Meeta, mis koondab metastaatilise ehk IV staadiumi rinnavähiga naisi. Sel aastal kogunesid meetad taas
oma puu juurde, et mälestada haiguse
tõttu lahkunud liikmeid. Kogunemisel
oli ka rõõmsam põhjus: koostöös ravimifirmaga Pifzer valmis teaberaamat
“Mina ja metastaatiline rinnavähk. Sinu
isiklik teejuht”, mida kõik kohaletulnud
said uudistada.

Metastaatilise rinnavähi ehk rinnavähi 4. staadiumi puhul on tegemist vähi
kaugsiiretega. See tähendab, et inimesel
pole enam võimalik terveneda, kuid arstiteadus suudab paljudel juhtudel haiguse kulgu pidurdada või aeglustada. Teaberaamat jagab lisaks otseselt haigusega

seotud infole juhiseid ja nõuandeid, kuidas kohandada haigust ning töö- ja pereelu, kuidas rääkida diagnoosist sõprade ja lähedastega ning ka sellest, mismoodi valmistuda ajaks, mil elutee läheneb lõpule.
Mahuka haiguspõhise kogumiku originaalversiooni koostas ravimifirma
Pifzer koos patsientide esindajate ja asjatundjatega paljudest riikidest. Eesti oludele kohandasid materjali vastavaks Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurg-onkoloog
dr Riina Kütner ja patsiendiühingu MTÜ
Meeta juhataja Kaisa Sein. Põhjalik infomaterjal tõlgiti ka vene keelde.
Teaberaamatud saadeti Eesti vähiraviga tegelevatesse haiglatesse ning neid
hakkavad MRV patsientidele tasuta jagama raviarstid.

ETTEVÕTLIK KRISTIINE
Praeguses keerulises ja üsna ettearvamatus olukorras nii tervishoiu kui ka majanduse valdkonnas on ühiskonnas üha
suurem vajadus toetada meie kõrval tegutsevaid ettevõtteid ja ettevõtjaid. Pandeemia on paljudele neist esitanud uusi
väljakutseid, kuna inimesed vajavad jätkuvalt toitu ja muid esmatarbekaupu. Selleks, et väljendada oma toetust meie
piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele, otsustasime ajalehe selles numbris alustada rubriiki „Ettevõtlik Kristiine“. Tutvume lähikonnas töötavate ärimeeste ja -naistega ning saame teada, mida head, maitsvat ja kasulikku neil meile kõigile
pakkuda on! Meil on suur rõõm avada rubriik paljudele juba tuntud kiirtoidurestorani Mega Hea Pizza üksikasjalikuma
tutvustusega. Eelmisel aastal tuli see ettevõte meie Facebooki küsitluse võitjaks ja pälvis Kristiine parima toitlustusettevõtte tiitli. Meie küsimustele vastas restorani kaasomanik Liina Normet.
Millega teie ettevõte tegeleb, kui suur see on?
Meil on pererestoran – kaks õde pööraste
ideedega. Külalisi mahub meie saali 17,
eriüritustel kuni 25.
Meil on üsna ebatavaline pitsarestoran. Turule tulemiseks olukorras, kus pitsakohti on Kristiines iga nurga peal, peab
olema kuidagi väga eriline, et ellu jääda
ja tähelepanu võita. Meil on näiteks kõige suuremad pitsad Eestis. Pakume ka
100% rukkijahutaignast pitsasid. Lisaks
pitsadele pakume väga erilise retseptiga
pannkooke, mida küpsetame samuti pitsaahjus. Loomulikult saab meie juures
mõnusalt kohvitada ja ka teed juua.
Kui kaua teie ettevõte juba Kristiines tegutseb ja miks olete selle rajanud just meie
linnaossa?
Kui tekkis mõte luua üks äge pitsakoht, ei
olnud kordagi kahtlust, et see tuleb Kristiinesse. Oleme õega mõlemad Pardi tänaval üles kasvanud. Mina olen elu jooksul
elanud viies kohas, kõik Kristiines. Samastun oma kodukandiga, tunnen ennast
mugavalt ja koduselt ainult siin. Seega on
Mega Hea Pizza meile justkui teine kodu.
Kuidas on teie äri mõjutanud pandeemiaga seotud eriolukord?
Muidugi on pandeemia meid rängalt mõjutanud. Otsustasime ise märtsikuus enda
ja oma töötajate tervise nimel, et kohapeal
söömist ei toimu. Müüsime toitu vaid kaasa. Sügisel me selliseid piiranguid ei ole
seadnud. Samas oleme just nüüd, novembri alguses, täheldanud väga suurt käibelangust. Ilmselt on pandeemia mõju majandusse jõudnud. Inimesed on ettevaatlikumad ja säästlikumad. Paljud on kaotanud töö ja raha napib. Küll me selle kriisi
üle elame. Oleme tugevad ja kui olukord
normaliseerub, teeme kaotatu tasa, sest
meie jääme koos teiega ellu.
Kas teie äri on orienteeritud rohkem kohalikele klientidele või ka kaugemalt tulijaile?
Soovime väga, et meie klientuur oleks võimalikult kodu lähedalt. Meil on väga suur

rõhk sõbralikul klienditeenindusel. Tahame, et kristiinekad tuleksid meile külla,
mitte ei tunneks ennast lihtsalt kliendina. Püsiklientidele on meil ka sooduskood.
Kui selle loo lugeja meile satub, siis küsigu kindlasti teenindajalt koodi! Lisaks
hoolime meie pensionäridest väga. Nii südantsoojendav on näha sõbrannasid ja vanapaare kohvi joomas, pannkooke söömas
ja pikki ägedaid vestlusi pidamas. Kui
mainid koodi Kristiine pensionär, siis on
sulle soodustus lausa 30%.
Mis on kõige populaarsem toode/kaup
klientide jaoks?
Kaks kõige populaarsemat pitsat on Eesti
pitsa ja Vene pitsa. Eesti pitsa: rukkijahupõhi, majoneesikaste, juust, kilu, muna, sibul ja till - kõlab veidi imelikult aga maitseb megahästi. Kõik, kes on proovinud, on
kiitnud, Vene pitsa on sinepikastmega,
peekon, sibul, soolaseened. No lihtsalt megahea. Lisaks on meie veganpitsad väga populaarsed. Ja muidugi meie salaretseptiga
ahjupannkoogid – tule ja proovi!
Millised on tulevased ärilised plaanid, kas
neid pidi ka muutma?
Jah, meie plaanid on oluliselt muutunud.
Planeerisime aastal 2020 kindlasti paar
pitsakohta juurde teha, kuid hetkel hoiame ennast tagasi, kuigi motivatsiooni ja
teotahet on hing täis. Veelkord, küll me
sellest kriisist edukalt väljume ja siis
juba suuri tegusid teeme. Koos saame
hakkama!

Kas ja kuidas hoiate sidet kohaliku kogukonnaga?
Pakume kristiinekatele püsikliendi soodustust ja, nagu eelpool mainisin, meie
kandi pensionärid saavad lausa 30% soodustust. Me anname endast parima, et
teile alati naeratada ja veidikenegi juttu
puhuda, isegi kui mitukümmend pitsat
on ootejärjekorras. Püüame alati kohapeale tulevat klienti eelisjärjekorras teenindada. Muidugi suur-suur aitäh, armsad kristiinekad, et valisite meid Kristiine parimaks restoraniks 2019. See andis
meile rohkem, kui arvata võite. Nii suur
tunnustus, oleme väga rõõmsad ja uhked.
Iseloomustage ja kirjeldage Kristiinet.
Mida soovite öelda meie linnaosa elanikele?
Kristiine on meie kodu olnud kogu elu. Ma
ausalt ei tahaks mitte kuskil mujal elada.
Meil on rohelus ja kesklinn lähedal. Meil
on ka väga ägedad koolid ja lasteaiad. Ja
mis peamine, minu arvates on meil kõige
ägedamad elanikud.Tondi asumis me küll
vist teame juba kõiki nägupidi. Mina olen
selline naeratav teretaja ka, nii et kui üks
hull teile ühel päeval vastu tuleb ja naeratades teretab, siis ilmselt olen see mina –
üldse mitte hull, vaid üks rahulolev kristiinekas, kes soovib meile mõnusat sõbralikku kogukonda. Loodan, et üha enam
inimesi naeratab ja teretab vastu, mõned
juba teevadki seda!
Teeme koos Kristiinest kõige mõnusama kodukandi Tallinnas!
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Kui palju on piisav kehaline aktiivsus
ja kuidas seda saavutada?
Foto: Catherine Kõrtsmik

Teadatuntud tõde – piisav kehaline aktiivsus on inimkeha normaalsele toimimisele
oluline faktor. Tänaseks on teadus jõudnud sinnamaale, kus saame üsna kindlalt
väita, et vähese kehalise aktiivsuse tagajärjel suureneb oluliselt haiguste esinemise tõenäosus. Liikumisel on hea mõju
ka paljudele teistele teguritele: stress,
unekvaliteet, õppimisvõime, kehaline
vorm ja üldine enesetunne.
Siiski tekib nii äsja trennitossud jalga
tõmmanud, kui ka teenekal rahvasportlasel küsimus – kui palju peaks liikuma, et
sellest oleks kasu.
Palusime FC Flora kehalise ettevalmistuse treeneril Silver Graubergil seda teemat
avardada. Silver on lõpetanud Tartu Ülikooli füsioteraapia liikumisnõustaja eriala
ning töötanud MyFitnessi personaaltreenerina. Lisaks vastutusrikkale ametile FloÜheskoos on treening alati lõbusam.
ra noorte jalgpallurite kehaliste võimete
arendamisel, juhib Silver FC Flora taskumängud või tantsimine. Head jõuharjutuhäälingut “Peapall”, kus keskendutakse
sed on näiteks kükid, väljaasted ja
mängu sisulisele poolele ja selle eespuusatõsted.“ lisab ta.
märk on tõsta jalgpalliga seo„Jõuharjutuste tegemine
tud tegevuste mõtestatust.
võib tunduda sportlike eluTaskuhäälingut saab
viisidega alustajale algkuualata YouTube ja Sposelt keeruline ülesanne,
tify vahendusel.
aga heaks abiks on YouSilver: „Kõige tähtTube, erinevad jõusaalisam on leida tegevus.
de rühmatrennid ning
mis oleks huvitav ning
loomulikult tuttavad, kes
nauditav, siis on motiSilver Grauberg, FC Flora
juba mingeid harjutusi
vatsioon regulaarselt
kehalise ettevalmistuse
ette oskavad näidata. “Vatrenni teha palju suurem.“
treener
lesti tegemise” pärast ei makKehalise aktiivsuse vorme on väga palju ning igaühele
leidub meelepärane. Võimalik on valida
erinevate spordialade vahel, kuid kõige
lihtsamad on meil käeulatuses iga päev.
Metsas matkamine, laste või koeraga
mängimine, bussi asemel tempoka kõnniga tööle/kooli jalutamine – neid valikuid
on lõputult.
„Mõõdukas liikumisintensiivsus tähendab seda, et hingamiskiirus tõuseb
selgelt. Pead vähesel määral pingutama, et
oma liikumist säilitada ja tunned keha
soojenemist. Sinna alla kuuluvad näiteks
tempokas kõnd, aiatööd, erinevad palli-

sa muretseda ning kõige lihtsamad harjutused on tihti isegi kõige efek-

tiivsemad.“ räägib Silver. Selleks, et kehaline aktiivsus läheks nädala minutitesse
arvesse peaks see kestma vähemalt 10 minutit järjest. Olenemata tegevusest on oluline regulaarsus.
Silver lisab: „Isiklikult pean kõige optimaalsemaks teadlikku trenni tegemist
2-3 korda nädalas, kus võtame endile tunnikese tervise jaoks, millest üks osa, näiteks 10 min, võiks sisaldada erinevaid jõuharjutusi. Igaühel on päevas 24 tundi,
mida sisustada. Aja leidmine on alati valikute küsimus: mida peame tähtsamaks,
selle jaoks ka võimaluse leiame. Prioriseeri iseennast ning leia aeg regulaarseks liikumiseks!“ FC FLORA

WHO (MAAILMA TERVISEORGANISATSIOON) ON TERVISEHÜVEDEST LÄHTUVALT
ANDNUD VÄLJA MINIMAALSED KEHALISE AKTIIVSUSE SOOVITUSED:
• Kuni 18nda eluaastani peaks liikuma 60 minutit mõõdukal või kõrgel intensiivsusel
päevas.
• 18-64 vanuses inimene peaks saavutama vähemalt 150 minutit madalal või 75 kõrgel
raskusastmel liikumist nädalas. Lisaks sellele vähemalt 2 korda nädalas suuremaid
lihasgruppe hõlmavaid jõuharjutusi.
• Alates 65ndast eluaastast kehtivad samad põhimõtted, mis 18-64 aastastel, aga
vajadusel tuleb lisada kolmel korral nädalas tasakaaluharjutusi.

Rattasõbralik Tallinn säästab meie tervist ja elusid
MARIS SILD
Kristiine
linnaosakogu
esimees
(Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond)

Praeguse tervisekriisi süvenedes otsivad nii mõnedki pealinlased endale turvalisemaid liikumisviise.
Mul on hea meel tõdeda, et viimasel
ajal ei ole ma enam sugugi ainuke inimene, kes suurte koroonajuhtude puhul Tallinna ühistranspordi maskiga sõidab. Teisi maskikandjaid on küll vähe, kuid iga
päevaga rohkem. Eks põhjused on ka arusaadavad – meil ei ole tekkinud veel harjumust rahvarohketes siseruumides ja
ühistranspordis end maski abil viiruse
eest kaitsta, aga ka see, et paljudel ei ole
võimalik endale iga kuu saja euro eest
maske soetada.
Kevadine eriolukord pani mind senisest palju enam jalgsi käima ja jalgratta-

ga sõitma. Jalutuskäigud või rattasõidud
Kristiine ja kesklinna vahel muutusid argipäevaks. Kesklinnas küll valdavalt jalutuskäigud, sest Kristiine linnaosast teisepoole raudteed jõudes oli raske end turvaliselt tunda tiheda liikluse ja puudulike
rattateede tõttu.
Pealinnal on 2017. aasta sügisest „Tallinna rattastrateegia 2018–2028“ – dokument, mis on viimasel ajal palju tähelepanu saanud. Viimasel ajal on rattureid
linnapildis üha rohkem ja üheks põhjuseks on ilmselt see, et inimesed proovivad viirusest hoiduda ning rohkem värskes õhus liigelda. Rattastrateegial on olulised eesmärgid, muuhulgas suurendada
rattaga liikumise osakaalu 11 protsendini kõigist liikumisviisidest. Seda tervise,
liikuvuse, ohutuse ja parema elukeskkonna huvides.
Kogu rattastrateegia oluliseimaks
märksõnaks on ohutus. Praeguses linnapildis seda aga tunda ei ole – paljud rattateed on vaid jooned sõidutee ääres ja lõppevad tihti ootamatus kohas. Jalgratturid
tunnevad tihtipeale, et riskivad linnatä-

navatel on tervise ja hullemal juhul ka
eludega.
Rattastrateegia elluviimine vajab aga
ka eelarvevahendeid ja selle jaoks, et see
hea plaan ellu viia, tuleb linnaeelarves
tagada selleks ka vahendid. Tuleb rajada
rattateid – ja just rattateid, mitte jalakäijatega jagatud „kergliiklusteid“ või sõiduteest vaid kulunud joonega eraldatud
radu. Juba järgmisel aastal tuleb selle
jaoks eelarves eraldada raha ning astuda
sellega suur samm terviklikuma ja turvalisema rattateede võrgustiku poole. Lähiaastatel läheb Kristiines renoveerimisele näiteks Linnu tee, mille planeerimise
käigus peab kindlasti mõtlema ka ratturitele. Kristiine linnaosakogu tegi juba
2018. aastal ettepaneku rajada rattatee ka
Tildri tänava piirkonda.
Ohutu liikumisvõimalus rattateedel
aitab säästa ratturite elusid ja tervist liiklusõnnetusi vältides, aga ka kaitsta inimesi koroonaviiruse eest. Praegusel ajal on
rattaga liikumine kindlasti mõistlikum
viis end viiruse eest kaitsta kui tipptunnil
ühistranspordiga liigelda.
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Sügisene koolivaheaeg
Laste päevakeskuses
MARLEEN ANKUR
Kristiine Tegevuskeskus. Laste Päevakeskuse sotsiaalpedagoog

Juba kaks kuud on lapsed usinasti tegelnud koolitöödega ning märkamatult on kätte jõudnud sügis. Koos sügise saabumisega jõudis
kätte hetk tõmmata õppetööst hinge ning pidada maha üks korralik
sügisvaheaeg.
Tähistamaks lastega saabunud koolivaheaega, mõtlesime välja
rida tegevusi, millega laste vaba aega meeleolukalt sisustada. Käisime lastega väljas jalutamas ning sügisande korjamas. Korjatud puulehtedest, kastanitest, käbidest ning tammetõrudest meisterdasid
lapsed järgnevatel päevadel imearmsaid öökulle, siilikesi ning usse,
mis tõid sügismeeleolu laste päevakeskuse ruumidesse.
Proovitud sai kätt ka kokkamises, mis lastele väga meeldis ja milles
nad on olnud ka varem suurepärased. Valmistasime suvikõrva kotlette ahjukartulitega ning magustoiduks tegime vahukommidest ning
riisipallidest koogi, mis maitses kõigile.
Septembri- ja oktoobrikuus keskendusime lastega viisakus- ja korrahoidmise oskustele. Nende oskuste arendamiseks tegime lastega
rollimänge, kus lastel oli võimalus läbi mängida erinevaid elulisi situatsioone ja meile näidata, kuidas nemad mingites kindlates olukordades käituksid. Lastele meeldisid väga ka arutelud nii viisakuse kui
ka korrahoidmise teemadel, kus lapsed aktiivselt kaasa mõtlesid ja
oma arvamust avaldasid.
Laste päevakeskus soovib kõigile ilusat õppeaasta jätku!
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Tallinna linnaosad löövad
kaasa Lääne-Tallinna
Keskhaigla insuldiprojektis
Insult on peaaju veresoonte raske haigus, mis põhjustab
ajukahjustust ja sellest tulenevalt ka halvatust. Kuigi insuldi jaoks on olemas spetsiaalne ravi – mida kiiremini sellega
alustada, seda suuremad on võimalused paranemiseks –, on
haigusest taastumine siiski pikk ja keeruline teekond.
Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) närvihaiguste kliiniku juhataja dr Katrin Gross-Paju selgitas, et insuldi põhjustatud
ajukahjustuse tõttu vajab inimene vastavalt sümptomitele
ja nende raskusele mitmesugust abi.
„Esmatähtis on kohe alustada taastusraviga, sest insuldi
tagajärjel võib olla tekkinud jäsemete nõrkus või halvatus,
samuti kõnehäire. Inimese toimetulekut võivad raskendada
ka nägemishäired, põie- ja seedetegevuse häired ning psüühikahäired, mis samuti on sageli insuldi tagajärgedeks. Kuid
lisaks raviteenustele vajab insuldist taastuv inimene ka mitmesugust sotsiaalset abi ja tuge toimetulekuks,“ märkis ta.
Terviklik raviteekond
Eelmisel aastal kutsus Eesti Haigekassa ellu insuldi juhtprojekti, mille eesmärk on parandada insuldi läbi teinud inimeste elukvaliteeti läbi patsiendi terviklikuma raviteekonna
arendamise. LTKH on üks neljast Eesti haiglast, kelle projekti
haigekassa rahastab.
LTKH projektiga „Katkematu raviteekonna loomine insuldi
läbi teinud inimestele“ pakutakse patsiendi vajadustest lähtuvat terviklikku raviteekonda, kus toetav roll on insuldikoordinaatoril. Sellega seoses on haigla kaasanud projekti ka viis
Tallinna linnaosa.
„Insult toob kaasa suured muutused inimese toimetulekus. Enamasti on insuldi saanud inimene ja tema lähedased
küsimuse ees, mis nüüd edasi saab ja kuhu abisaamiseks
pöörduda. Seades esikohale insuldist taastuva inimese vajadused, pidasime oluliseks kohe raviteekonna alguses kaasata igale patsiendile toeks insuldikoordinaatori, kelleks on
vastavalt patsiendi elukohale tema linnaosa sotsiaaltöötaja,“ rääkis LTKH insuldiprojekti juht Helin Pevkur.
Insuldikoordinaator on osa insuldimeeskonnast. Ta teab,
millised on insuldi läbi teinud inimese meditsiinilised vajadused, ning samas on tal teadmised vajalike sotsiaalteenuste
kohta. Olles linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna töötaja,
planeerib ta sotsiaalhoolekandega seotud abi ning nõustab
ja suunab nii patsienti kui ka tema lähedasi.
Võtmesõna: ennetamine
Insuldimeeskonda kaasatakse ka patsiendi perearst ja
pereõde, kelle jälgimisele haiglaravilt koju naasnud patsient jääb. Perearstiga lepitakse varakult kokku visiit ühe
kuu möödudes, et kontrollida tähtsamaid tervisenäitajaid ja
anda täiendavaid soovitusi.
Kord juba insuldi saanud inimest võib haigus uuesti tabada, mistõttu peab olema teadlik korduvinsuldi riskidest ja
sellest, kuidas uut haigestumist ennetada. Mitmed riskitegurid on seotud elustiiliga ja need on lihtsasti muudetavad.
Insuldi peamisteks riskiteguriteks on suitsetamine, alkoholi
liigtarbimine, ülekaal, vähene füüsiline aktiivsus, kõrge vererõhk, suhkruhaigus ehk diabeet, südame rütmihäired ja kõrge kolesteroolitase veres. Kahjulikest pahedest loobudes ja
tervisenäitajad kontrolli alla saades väheneb insulti haigestumise riski oluliselt.
LTKH projektis on koostööpartneriteks Põhja-Tallinna,
Kristiine, Mustamäe, Haabersti ja Nõmme linnaosad. Projekt
kestab kuni 2021. aasta lõpuni ja projekti toetab Eesti Haigekassa.

MIS ON INSULT?
Insult on äkitselt tekkiv raske invaliidistav haigus. Insult
võib tekkida aju veresoone sulgumisest või aju veresoone lõhkemisest.

Sagedased sümptomid on:
•ü
 he kehapoole nõrkus ehk halvatus: inimene tunneb, et
käsi või jalg „ei kuula sõna“, „ei ole enda omad“, inimene
ei saa enda ette tõsta mõlemaid käsi
•n
 äo asümmeetria: suunurk või üks näopool vajub viltu
• k õnehäire: inimesel on raskusi õigete sõnade väljaütlemisel või kõnest arusaamisel
•ä
 kki tekkinud tasakaaluhäire
•ä
 kki tekkiv väga tugev peavalu
Insuldi kahtluse korral helista kohe 112!

Unikaalne vanausuliste palvemaja
tähistab 90. aastapäeva
14. oktoobril kell 12.00 toimus meie linnaosas Kibuvitsa tn 6 õigeusu vanausuliste
ajaloolise kiriku 90. aastapäeva pidulik
tähistamine. Jumalateenistus algas kell 9
ja keskpäeval toimus ristikäik ümber hoone. Tähistamisest võttis osa Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Vanausulised Eestis
Vene vana õigeusu pooldajad ehk vanausulised, nagu rahvas neid kutsub, hakkasid
Eestisse elama asuma sajandeid tagasi. Nende peamiseks asupaigaks sai Peipsi rannikuala, kuid aja jooksul kolisid inimesed sealt
ka riigi teistesse linnadesse.
Portaali starover.ee andmetel pärinevad
esimesed uudised vanausulistest Revalis
(Tallinnas) XVIII sajandist. Need võisid olla
nii usuliste tagakiusamiste eest põgenenud
Venemaa sisekubermangude vanausulised
kui ka Rogerviki linnusest (praegu Paldiski)
vabanenud isikud, keda oli sinna saatnud
juba Peeter I.
1807. aastal ehitati Revalisse 2. eeslinna
lõppu majja 198c puidust palvela, mis kuulus kaupmehest vanausulisele Moissei Proklovile. Palvela juures pidasid kaupmehed A.
Mihhejev ja M. Proklov ülal vaestemaja, kus
üksikud ja vaesed vanausulised said oma viimaste elupäevadeni viibida. Seal olid ka vanausuliste kalmistu ja vahimaja. Revali

kaupmeeste vanema vanausulise Põhtini nimekirja põhjal elas Revalis 160 vanausulist.
Seoses tööstuse kasvuga Tallinnas kasvas ka saabuvate vanausuliste arv. 1886. aastal kuulutas 25 Tallinna elanikku end vanausuliseks ja 1897. aasta ülevenemaalise
rahvaloenduse andmetel oli neid juba 46. See
ei olnud aga kogukonna täieõiguslikuks
tööks piisav ning 1898. aastal suleti Eesti vanim Tallinna vanausuliste kalmistu. Hiljem
maeti vanausulised Aleksander Nevski kalmistule ja alles 1936. aastal anti neile koht
Liiva uuel kalmistul.
1905. aastal asus väike vanausuliste algatusrühm Revali lagunenud kogukonda ja
selle vara taastama. Siiski ei olnud kogukonda võimalik registreerida enne 1917. aasta revolutsiooni.
1924. aastal toimus Eesti Vabariigis Tallinna vanausuliste ühingu ametlik abielu
registreerimine. 1920. aastate lõpuks koosnes Tallinna kogukond 50 perekonnast ehk
125 koguduseliikmest, kellest paljud olid pärit Peipsi äärest. 1920. aastatel ehitatud palvela põles ettevaatamatult põlema jäetud
küünla tõttu maha ja kuni 1930. aastani koguneti erakorterites.

Palvemaja aadressil Kibuvitsa 6
1930. aastal ehitas vanausulise Stefanida
Andrejevna Mäebergi luterlasest abikaasa

Ado Mäeberg naise viimse tahte kohaselt
palvemaja. Koguduse liige Jefimia Sapožnikova tegi ehituse heaks soliidse annetuse.
Uue palvemaja ikonostaasi ja sisustuse loomise juures tegid suure töö abikaasad P. P.
ja K. J. Baraninid. 26. detsembril 1930 toimus uue palvemaja pidulik pühitsemine
aadressil Kanarbiku 6 (praegu Kibuvitsa tänav). Vaimulikuks oli uues palvelas kuni
oma surmani 1945. aastal Ivan Mitrofanovitš Podgornõi.
Kibuvitsa tänava palvemaja hoone on
tunnustatud kultuurimälestiseks, mille
juurde kuuluvad ka lühter ja ikonostaas.
Hoone ja ikonostaasi projekteeris Tallinna
linnaarhitekt Nikolai Tamm noorem. Ikonostaasi kava koostas Pjotr Baranin, kes
määras kindlaks koguduseliikmete annetatud ikoonide paigutuse.
2011. aastast juhib Tallinna vanausuliste
kogudust Pavla Repkina, jumalateenistusi
viib läbi Konstantin Dolski, kelle perekond
on samuti aktiivsed koguduse liikmed.
Kiriku 90. aastapäeva tähistamisest võttis osa ka Stefanida Mäebergi lapselapselaps
proua Mari Tuulik, kes kinkis kogudusele vanavanaema fotod.
Aastatel 2009–2018 on ajalooline hoone
Tallinna linna toetusel läbinud mitu restaureerimisetappi. Nüüd on see linnavõimude
kaitse all.

Üksinda elavate eakatele abipakid
Registreerimine pikendati kuni 27.novembrini!
Kristiine Linnaosa Valitsusel on hea meel teatada, et sel sügisel toetame üksinda elavaid pensionäre abipakiga, milles on nii toiduained kui ka pesemisvahendid ja kodukeemiatooted. Abipakk on mõeldud neile üksi elavatele eakatele, kelle kuusissetulek on alla 582 euro. Paki saamiseks palume helistada Kristiine Linnaosa Valitsusse kuni 27. novembrini telefonil 645 7137 või 645 7112 ning anda oma soovist teada. Ühtlasi annate sellega nõusoleku kontrollida Teie elukohaandmed rahvastikuregistris.

JÄÄME TEIE TELEFONIKÕNET OOTAMA, KUI:
• olete vanaduspensioni saaja ja Teie kuusissetulek on
alla 582 euro;
• Teie rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kristiine linnaosas ja antud aadressile ei ole peale Teie kellegi teise elukohaandmed kantud.

Pakid saab kätte novembri ja
detsembri jooksul.
Kättesaamise ajast ja kohast
anname täiendavalt teada.
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Eesti Vähiliit alustab teavituskampaaniat „IGA MEES PEAB TEADMA!“
Meeste terviseteadlikkus küll kasvanud, kuid oluliste tervise riskitegurite
(liigne kehakaal, vähene liikumisaktiivsus, mittetervislik toitumine, suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine)
osas on meeste näitajad jätkuvalt oluliselt kehvemad kui eesti naistel.

Nii nagu iga mees teab, et 1. detsembriks peavad autol talverehvid all olema nii peaks iga mees teadma, mida
ta saab oma tervise heaks teha, et elada pikk ja õnnelik elu!

Teavituskampaania eesmärgid:
1. terviseteadlikkuse arendamine
meestel, rõhutada ka mehe enda vastutust oma tervise ja elukvaliteedi eest
2. rääkida eesnäärmest ja sellega seotud haigustest, jagada infot tänapäevase ravi kohta ja toetada eesnäärmevähi patsiente Uurimused ja arstide kogemused näitavad, et eesti meeste terviseteadlikkus on küll kasvanud, kuid
jääb siiski veel oluliselt alla naistele.

IGA MEES PEAB TEADMA
• Eesnäärmevähk on meeste sagedasim vähkkasvaja Euroopas.
• Alates 50. eluaastast diagnoositakse
ühel mehel kuuest eesnäärmevähk.
• Mehe vanuse kasvades haigestumisrisk suureneb. Eesnäärmevähki
diagnoositakse kõige sagedamini
55–74-aastastel meestel.

Eesnäärmevähki haigestumise
riski võivad vähendada:
• tervislik eluviis
• tasakaalustatud toitumine
• füüsiline aktiivsus
• aktiivne ja korrapärane seksuaalelu

Soovitused haiguse varaseks
avastamiseks:
• P SA analüüsi on soovitatav teha
meestel alates 50. eluaastast
• Kui perekonnas on juba eesnäärmevähki esinenud, on soovitatav teha
PSA analüüsi alates 45. eluaastast.
Eesti Vähiliit koos meeste terviseprobleemidega tegelevate arstidega
soovitab meestele toituda tervislikult,

olla füüsiliselt aktiivne, vähendada
stressi oma elus ning regulaarselt külastada arste, et võimalikud terviseprobleemid saaksid varakult avastatud ja ravitud!

Info ja tellimine
HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!
www.kü�eladu.ee info@ky�eladu.ee

51 36 999

RUF PUITBRIKETT

PELLET

ALATES

130€

19.11 E
 motsioonide mõju meie tervisele
(Rita Rätsepp)

ALATES

190€

/ALUS

/ALUS

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi

28.11 T
 eadlik hingamine kui vaimse
tervise nurgakivi (Heiki Tomson)
03.12 I siksuspõhine taimeravi ehk
taimede sõnumid (Irje Karjus)

Iga mees peab teadma! www.cancer.ee
ja www.meestetervis.ee
Animeeritud teavitusklipp.
www.cancer.ee ja meestetervis.ee

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi,
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja
tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com
või 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun
sulas või soovi korral ülekandega. Vormistan ja
arvelt maha võtan ise
NB: Kuulutus ei aegu.
Vaata lisaks www.seisevauto.ee

Tea, et enamik meeste tervisemuresid on välditavad ja varakult avastatud eesnäärmevähk on ravitav.

"TERVIS SINU ENDA KÄTES"
ESMAP JA KOLMAP 19:00
Dr Riina Raudsiku loengud ja Reet
Remmeli jooga
16.11 Keha terviklik käsitlus
energeetilisest aspektist
23.11 Vee ja mineraalide tähtsus
organsüsteemide töös
30.11 Emotsioonide mõju füüsilisele
kehale
07.12 Paastumisest ja autofaagiast kui
tervise ühest alustalast
18.11-9.12 Joogatreeningud meele ja keha
tervendamiseks.

Aadress: Kadaka tee 4; tel 56 917 397; pääsmed 12-40 €
fienta.com/o/4995 või Piletilevi müügipunktides

Müüa lõhutud
küttepuud
kohaletoomisega.
Kuiv lepp
al.50 eur.rm,
sanglepp, lepp,
kask, metsakuiv
okaspuu
al.41 eur.rm.
Küsi hinda?
Tel. 509 9598
pakhalupuu@gmail.com
www.pakhalupuu.ee

UURI... palju me Sinu
auto eest maksame

5819 0200

TEIE SOOVID,
TEHTUD MEIE KÄTEGA!

Hoonete
renoveerimine,
juurdeehitused.
Pööningu-, katuse-,
fassaadi-, vundamendi
soojustamine ja
renoveerimine.
KÜSI PAKKUMIST!
5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid,
dokumente ja vanu postkaarte.
Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel. 504 5215, 514 5215

www.autohoov.ee

ÜMAR PUITBRIKETT

140€

14.11 K
 ehamälu, inimese olulisim mälu
(Tiit Trofimov)

26.11 A
 vameelselt sinu kehast
(Eesti Tervishoiu Muuseum)

/ALUS

ALATES

KOOLITUSSARI "TERVISE TEERAJAD"
NELJAP 18:00, LAUP 14:00

KUULUTUSED

Eesti Vähiliidu teavitusklipid
meestele:

KADAKA KONVERENTSIDE TERVISESARJAD
Aastast 2002
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PROBLEEMSETE JALGADE
HOOLDUSE KABINET
PROBLEEMSETE
JALGADE
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Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja
vaase. Tel. 5859 9737
Kivikorstnate ehitamine. Tel. 518 8889
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel. 5352 9476, mehitus@gmail.com
Ostan Kristiines või Tallinnas garaažiboksi.
Võib vajada korrastamist. Kõik pakkumised on
teretulnud! Tel. 5621 4956
Kivikorstnate ehitamine ja remont.
Tel. 5461 6929
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 12- aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel. 5690 3327
Fassaadide soojustamine, krohvimine,
värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.fassaadimeister.ee; tel 5196 9314
Pellet al. 190.-/alus, kase RUF brikett al.125.alus, küttepuud al. 45.-/ruum. Head hinnad!
Tel. 600 0136, 520 0093; Puu24.ee
Metalli-ja keevitustööd. Aiapostid, väravad.
Autode keretööd. Karpide vahetus. Uued ja
kasutatud autorehvid koos paigaldusega.
Luha 34; tel. 5883 0701; info@autotaht.ee;
autotaht.ee
Noor pere soovib osta maja või krunti
Kristiine piirkonnas. Kõik pakkumised
teretulnud. Tel. 5559 7772
KUIV KÜTTEPUU 25; 30; 40; 50 cm. võrkkotis. PUITBRIKETT 10/kg pakk. KÕDUSÕNNIK
30 kg/kott.
Tammaru Farm. Tel. 654 1100, 523 8852.
SÜNNIMÄRKIDE digitaalne uuring (tervel
kehal) Tallinnas. Dr Aarne. 75€. www.vita.ee.
Tel. 669 0806
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja
mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt.
Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage
Tel. 5865 2190
Lastega pere ostab Kristiinesse kodu rajamiseks elamukrundi või vanema maja. Võimalik
vahetus täielikult renoveeritud ja uue
sisustusega korteriga Mustamäel.
Tel. 509 9157, reinumaja@outlook.com
Ostan vanu münte, märke ja marke. Tel. 5819
8625 Mart
Ostan kiirmüügihinnaga sõidukeid, kaubikuid, masinaparke, maastureid jms. Võivad
vajada remonti, värvimist, pesemist kõik
oleneb hinnast. Pakun kuni 90% turuhinnast!
Tee julgelt enda pakkumine. Hea hinna korral
kiire tehing! Tel. 5661 5766
Ostan garaažiboksi. Notari kulud minu kanda.
Tel. 545 11053
Soovin osta korteri või majaosa, võib vajada
remonti. Tel. 506 2068
Otsin 2.kl lapsele õpetajat (kodused ül-d jm).
Tel. 5844 2002

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Renoveerimistööd lammutusest lõppviimistluseni. Tel. 5831 4411
Allika Baptistikoguduse jumalateenistused
pühapäeviti kl 11.00, Koskla 18. www.allika.ee
Kartuli kojuvedu 25kg/12eur. Info ja tellimine tel. 5609 4720
*Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu ning teenuse kvaliteedi eest.

