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RIIBE: KULLO
KESKUSELE
ON PLAANIS
EHITADA
UUS MAJA

Head võidupüha ja ilusat jaanipäeva!
Kristiines avati esimene kogukonnaaed!
Küllap olete kuulnud, et mitmel pool Tallinnas on rajatud kogukonnaaedasid, kus
kohalikel elanikel võimalik endale meelepäraseid taimi kasvatada. Olgu nendeks siis
ürdid, köögiviljad, marjad või hoopis lilled. Mujal maailmas on sellised kogukonnaiad linnades suurt populaarsust kogunud ja nüüd oleme käivitanud kogukonnaaia projekti Otto Krameri aias.
Keemia tänav 41 kinnistu kuulus kunagi tuntud sordiaretajale Otto Kramerile.
See on tükike mitmekülgsest aiandist, millest enamus on hävinenud, kuid midagi
ikkagi õnneks säilinud. Tahame hoida elus selle tegusa mehe mälestust ja plaanis on
aed korrastada. Tehes seda lugupidavalt ja püüdes säilitada kõike väärtuslikku ka tulevastele põlvedele. Teeme koos Kristiine kauniks ja korrastatuks! KRISTIINE LEHT

UUDISED
 Tallinna päeval istutati Kõrgepinge ja Mustjõe tänava
nurgale uus lillepeenar. Aitäh kõigile, kes talgutest osa
võtsid. Kas olete märganud uut peenart?

 Kirsi tänavale istutati Tallinna päeval kirsipuud.

Ilja Matusihhis, Pealinn.

Löwenruh’ pargi tiiki hoiavad
korras nüüd ka kalad
Reedel, 14. mail ennelõunal lasti Kristiine linnaosa valitsuse tellimusel
Löwenruh’ pargis asuva tiigi vette
uued kalad. Tartumaa kalakasvandusest pärit valgeamuurid ja kuldsäinad
hakkavad tulevikus vett taimedest puhastama ja hoidma tiiki korras, samuti
pakuvad külastajatele silmailu. Loeme
seda algatust ka veel üheks kingituseks linlas-

tele Tallinna päeva puhul. 14. mail lasi linnaosavanem Jaanus Riibe ja Tartumaa kalamees
tiiki uued kalad, mis hakkavad seal elama,
ühtlasi hoiavad ka veekogu taimestikku kontrolli all ja puhastavad seal asuvat vett. Edaspidi kaunistavad meie armastatud Löwenruh’
pargi tiiki lisaks veelindudele ka ilusad kalad.
Eelmisel aastal puhastasime tiiki mudast, sealt
eemaldati mitukümmend tonni setteid ning

vesi on nüüd palju puhtam. Märkasime, et
peale seda suurenes Löwenruh’ pargis pesitsevate vee- ja teiste lindude liikide arv. Kalade
vettelaskmisega lisame aga sellele populaarsele kohale veel väärtust ja mitmekesisust.
Ajalooliselt asusid praeguse Löwenruh’ pargi
territooriumil XIX sajandil just kalakasvatuse
tiigid, nii et tegemist on traditsiooni taastamisega. KRISTIINE LEHT

 Välja 4 ja 8 ees toimus kasvavate puude hoolduslõikus, millega parandati nii puude väljanägemist kui ka
tervislikku seisukorda.

 Kotka tänav 18 korteriühistu otsustas Tallinna linna
projekti Hoovid korda toel ehitada rattamaja, et elanikud
saaksid turvaliselt hoida jalgrattaid ja lapsevankreid.
Nüüdseks on 20 jalgratast mahutav rattamaja valmis.
Lisaks paigaldati rattamajja ka päikesepatareidel töötav
LED- sisevalgusti.

 Saime eelmisel
kuul kirja seoses
Vindi tänav 7 maja
taga
haljasalal
asuva katkise liivakastiga ja nüüd on
linnaosavalitsuse
tellimusel valminud uus.
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Täname tublisid
korteriühistuid!

11. juuni 2021
LINNAOSAVANEMA VEERG

Kristiine Linnaosa Valitsus peab tähtsaks sidemete
hoidmist ja koostööd linnaosa korteriühistutega.
2. juunil toimus Löwenruh’ pargis 2020. aasta tegusamate korteriühistute tänuüritus. Traditsiooniliselt valiti aasta tegusaim korteriühistu. Valituks osutus Linnu tee 1 korteriühistu, mille elanikud on pikemat aega tegelenud elamu ja hooviala korrastamisega.
Linnaosavalitsus tunnustas ja autasustas:
Projektis „Hoovid korda“ edukalt osalenud korteriühistud:
• Kirsi tn 11, Kirsi tn 11a, Kirsi tn 13, Kirsi tn 7, Kirsi tn 9
korteriühistu; • Kasvu tn 16 korteriühistu; • Kuldnoka tn 17
korteriühistu; • Sinika tn 1a korteriühistu; • Vaarika tn 1 korteriühistu; • Seebi tn 40 korteriühistu; • Linnu tee 1 korteriühistu; • Pöialpoisi tn 4 korteriühistu
Projektis „Roheline õu“ edukalt
osalenud korteriühistud:
• Hane tn 2//2a korteriühistu; • Kibuvitsa tn 12 korteriühistu
• Hane tn 8 korteriühistu; • Koskla tn 20 korteriühistu
• Kullerkupu tn 5 korteriühistu; • Lehe tn 27a korteriühistu
• Oksa tn 11 korteriühistu; • Sõpruse pst 8 korteriühistu
• Kuldnoka tn 14 korteriühistu; • Korteriühistu TUNGLA
• Spordi tn 7 korteriühistu; • Sõpruse pst 6 korteriühistu
• Tedre tn 55 korteriühistu
Tuleohutuse toetusprojektis
edukalt osalenuid korteriühistud:
• Iirise tn 7 korteriühistu; • Koskla tn 12 korteriühistu
• Tallinn, Mooni tn 19 korteriühistu
Rõdude ja varikatuste auditi
toetusprojektis osalenud korteriühistud:
• Kuldnoka tn 10 korteriühist; • Värvi tn 12 korteriühistu
• Endla tn 55 korteriühistu
KRISTIINE LEHT
Hea meel
on teada anda,
et Vaarika tänav
15a haljasalale
on paigaldatud
suur PESAKIIK.

Kristiine Linnaosa Valitsusel on hea meel teatada, et Kuldnoka
8 ja Kuldnoka 10 elamute vahelise prügiala ümbruses asuva
sõidutee hooldusremontööd on lõppenud. Tööde käigus eemaldati vana asfaltbetoonkate ning paigaldati uus. Head parkimist! KRISTIINE LEHT

JAANUS RIIBE

riumil XIX sajandil just kalakasvatuse tiigid,
nii et tegemist on traditsiooni taastamisega.
Kullo keskusele uus maja
Kullo keskusele on plaanis ehitada olemasolevasse asukohta uus maja. Uue hoone arhitektuurilise lahenduse loomiseks korraldas
linna strateegiakeskus mõttetalgud, kus eri
osapooled said kaasa rääkida ning jagada
oma ideid ja mõtteid tulevasest majast.
Tegemist on Eesti suurima huvikooliga,
kus oma hobidega tegeleb üle 2000 lapse ja
täiskasvanu ning kus saavutatakse kõrgeid
tulemusi ka rahvusvahelisel areenil. Soovime, et huvikeskus saaks oma praegust potentsiaali veelgi paremini rakendada ning
et uus hoone seda eesmärki igati toetaks.
Tahame kujundada keskkonna, mis pakuks
linlastele rõõmu ja ühist tegutsemist paljude
aastate jooksul ning parima võimaliku tulemuse saame kindlasti eri osapooli kaasates.

Kristiine linnaosa vanem

Austatud Kristiine elanik!
Maikuu on saanud seljataha, suvine soojus kohale jõudnud, õhtud on pikemad ja hommikud varasemad. Tegelikult on praegu parim
aeg avastada Kristiine parke, viibida värskes
õhus, jalutada, teha sporti või lihtsalt puhata.
Jätkuvalt on meie üks olulisemaid prioriteete linnaosa heakord, üldine puhtus, teede
ja haljasalade hooldus. Nii tegime tavapärasele koristusele lisaks täiendava tööna ka tänavate survepesu, et vähendada õhus levivat
tolmu ja saada puhtaks ka kohad, kuhu tavaliselt ei jõuta. Kuna igapäevaselt pargivad
teede ääres autod, siis kutsusime koostööle
korteriühistuid ja elanikke, kes ka oma autod
selleks ajaks mujale parkisid. Tahan tänada
kõiki linnaosa elanikke ja korteriühistuid,
kes korrastasid ka oma koduümbrust, aedasid ja hoove. Samuti oli rõhk linnamööbli
puhastamisel ja hooldusel, sealgi tegime pingutusi, et taset veelgi tõsta.
Nüüd on suvi toonud päevakorda teede
ja tänavate remondi küsimused. Hea meel
on tõdeda, et mitmel pool tööd käivad ja
selle tulemusena saame paremad ja ohutumad liiklumisvõimalused. Samas oleme
algatanud linnaosas mitmeid uusi projekte,
mida iseloomustavad nimsõbralikum avalik
ruum, taimede mitmekesisus ja looduskesksed lahendused. Hiljuti lasime kalad Löwenruh` tiiki, mis hakkavad seal elama, ühtlasi
hoiavad ka veekogu taimestikku kontrolli all
ja puhastavad seal asuvat vett. Ajalooliselt
asusid praeguse Löwenruh’ pargi territoo-

Töötoas analüüsisime kasutajate mugavust mõjutavaid ruumilisi aspekte – näiteks
koridorid, garderoobid, ühise koosolemise ja
liikumise alad, vaiksed nurgad, väikeste lastega olemise kohad, õuesõppe võimalused ja
söögikoht – see kõik on oluline läbi mõelda.
Arutasime ka seda, kuidas kaasaegne hoone
muudaks huvikeskuses viibivatel lapsevanematel aja veetmise mugavamaks ja kasulikumaks, olgu selleks siis soov midagi harivat
teha või hoopis võtta päevas vaikusehetk iseendale. Suure poolehoiu leidis töötoas mõte
leida uues hoones koht Keskraamatukogu
haruraamatukogule, mida praegu Kristiine
linnaosas veel ei olegi. Kokkuvõtteks saime
uue hoone kavandamiseks hulgaliselt ideid,
mida tasub kaaluda. Huvikeskus Kullo maja
arhitektuurilise lahenduse väljatöötamiseks
rakendati arutelul teenusedisaini meetodeid,
sest linnal on selleks uus kompetents. Mõttetalgute tulemus on sisendiks arhitektuurikonkursi lähteülesandele, mille vormistavad linnavaraameti ja strateegiakeskuse arhitektid.

mi koolinoortega Lilleküla tunneli korda.
Sel suvel ja sügisel on tulemas üks eriline
projekt, kus koos Eesti Raudteega, kohaliku
kogukonna ja kooliõpilastega, tehakse Lilleküla tunnel korda ning tunneli seintele tuleb
koolinoorte poolt loodud äge kunst. Kristiine Gümnaasiumi kunstiõpilased koostavad
kavandid, kuidas võiksid välja näha need
kunstiteosed, mis Lilleküla tunnelit grafiti
ülevärvimisel asendama hakkavad. Suure
põnevusega ootame kooliõpilaste huvitavaid
lahendusi!
Lisaks paigaldatakse ka uued jalgratturite
sildid ning loodame, et kohaliku kogukonna
ja koolinoorte poolt korda tehtud tunneli töid
austatakse ning sildid jäävad grafitist puhtaks.
Septembrikuus on soov Lilleküla jalakäijate
tunnel uuenenud kujul korda saada.
Paljudel õpilastel on lõppenud eksamiperiood ja alanud koolilõpetamine. Soovin
kõigile edu ja kordaminekuid! Tean, et õppeaasta oli raske, sest paljud pidid õppima
suurema osa õppeaastast distantsõppel. Kuid
usun, et kõik läheb hästi ja õnnitlen kooli lõpetamise puhul. Palju edu!
Suvekontserdid ja välitreeningud
Töö Kristiine linnaosavalitsuses ei katke ka
suvel. Juulis jätkuvad Löwenruh’ pargis ka
kolmapäevased suvekontserdid ja välitreeningud. Hoiame üheskoos Kristiine väärtust – puhtust ja rohelust – ning pingutame
koos parema elukeskkonna nimel. Loodan,
et teid kõiki on tabanud suur tegutsemistahe ning ootate juba põnevusega oma suviste plaanide täitumist. Olge hoitud, jääge
terveks! Ilusat suve!

Teeme koostöös
Lilleküla tunneli korda
Oleme otsustanud, et teeme koostöös Eesti
Raudtee ja Tallinna Kristiine Gümnaasiu-

Tallinna Mutionu Lasteaed tähistab
tänavu 60. sünnipäeva
Tagi Viilmaa
Tallinna Mutionu Lasteaia direktor

11. mail 2021. aastal oli kaunis
päev täis päikselisi elamusi Tallinna Mutionu Lasteaias.

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: Krabu Grupp OÜ
Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

Kristiine Linnaosa

@kristiinelov

Järgmine leht ilmub 16. juuli 2021

Kristiine Linnaosa Valitsus

Lasteaia sünnipäeva puhuks oli varahommikul hoovialale külla kutsutud Onu Ervini Lasteteater, kus etendati metsloomade
lugu Mutionu sünnipäevapeole minekust.
Etenduse lõpus sai kogu Mutionu lasteaia
pere heameelt tunda, kui ühes näitlejatega
lauldi tuntud lastelaulu „Mutionu pidu“.
Lasteasutuse 60. sünnipäeva puhul olid
õnnitlema tulnud Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ning kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Maret Truusalu. Külaliste poolt edastati soojad õnnesoovid,
anti üle tänukiri südamega tehtud töö eest,
kaunid lilleõied personalile ja üllatuskingitus lasteaiale.

Peale külaliste külaskäiku oodati lapsi
rühmade kaupa tegutsema lasteasutuses
töötavate pedagoogilise personali poolt
õuealale tehtud sünnipäevateemalistes
tegevuskeskustes. Murumunade rühmast
Iveta Matulite ja Marge Luik ning liikumisõpetaja Regina Rebane kutsusid lapsi
lõbusale vigurkarussellile, Mürakarude
rühmast Janika Mängel ja Merle Meister
valmistasid ette ägeda Mutionu terviseraja,
Rõõmurullide rühmast Grete-Sylvia Soots
ja Hedi Saul korraldasid rikkaliku kostüümi- ja rekvisiidivalikuga pildistamise fotoseina juures ning Tähepüüdjate rühmast
Aive Mets ja Merike Veersalu õpetasid
värviliste õuekriitidega ühiselt supersuurt
sünnipäevakaarti joonistama. Tähtsa
sündmuse puhul laulis kogu peomeeleolus sünnipäevaseltskond muusikaõpetaja
Elvi Raidmäe juhendamisel ühises ringis
rõõmsaid laule, mille järel jagati kõikidele
rühmadele kingituseks uusi õppe- ja laua-

mänge. Vahva pidupäeva üritusest võttis
osa ka lasteaia hoolekogu. Hoolekogu esimehe Kadri Britt Põldre eestvedamisel läks
käima mullimasin, mis paiskas õuele korraga palju ilusaid mulle ning tekitas lastes
suurt elevust, rõõmu ja nalja. Kui väikesed
seebimulli fännid said mullid püütud ja
diskotantsud tantsitud ootas kõiki pidulisi rühmatoas lõunasöögi magustoiduks
maitsev küpsisetort, mille valmistajateks
kokk Žanna Stein ja majandusjuhataja
Veronika Masing. Aitäh Teile peo korraldustoimkond ja kõik abilised!
Väärika juubeli puhul on Tallinna Mutionu Lasteaial eesmärgiks veel tänavu sügisel septembrikuus üllatada lasteaialapsi,
nende vanemaid ja koostööpartnereid
millegi tõeliselt erilise ja toredaga.
Tallinna Mutionu Lasteaed tänab kõiki
oma koostööpartnereid usalduse eest, soovib ilusat suve ja rõõmurohket taaskohtumist!
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Tantsurännak Linnupesa Lasteaias
Maiki Liivas
Tallinna Linnupesa Lasteaia õppealajuhataja
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Mooni ja Vuti tänavate
lõigud tehti korda
Anname teada, et lõppenud on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Mooni ja
Vuti tänava lõikude taastusremont. Tööde käigus
toimus vana asfaltkatte eemaldamine, killustikaluse väljakaeve ja uue ehitus, kaevuluukide väljavahetus uute vastu ja uue asfaltkatte ning teepeenra ehitus. Tööde eesmärgiks oli liiklejatele
paremate liikumisvõimaluste loomine. Mooni
tänava lõigul Linnu tee – Mingi tänav tehti ka
kõnnitee taastamistööd.. KRISTIINE LEHT

Ajad on isesugused. Reisikohvrit praegu pakkida pole mõtet. Rännata saame
näiteks mõttes, virtuaalselt või hoopis
muusikas. Tallinna Linnupesa Lasteaed
leidis veel ühe viisi rändamiseks – tantsides.
Lasteaial on selleks mitu põhjust. Esiteks oleme Rohelise Kooli keskkonnaharidusliku võrgustiku liikmed ning üks sealseid olulisi teemasid on globaalne kodakondsus. Globaalne
kodakondsus hõlmab endas muuhulgas teiste
rahvaste kultuuriga tutvumist. Teine põhjus
on käimasolev rahvusvaheline koostööprojekt,
mille käigus teeme tihedamat koostööd Euroopa partnerlasteaedadega. Seetõttu realiseerus
idee meie Eesti tantsudele lisaks õppida selgeks
mõned naaberriikidest pärinevad tantsud.
25. mai hommikul rändasimegi tantsides
läbi päris mitu riiki. Õuestaadioni ümber kogunesid kõik rühmad, et üksteisele esineda
ja koos liikumisest rõõmu tunda. Staadionile
liiguti Sabatantsu tantsides. Sealt edasi tantsisid kevadest suvesse kõige pisemad rühmad
tantsuga „Kevadel“. Siis võttis pidu rahvusvahelisemad mõõtmed, sest suuremad lapsed
esitasid tantse, mis pärinevad Lätist, Leedust
ja Venemaalt. Vene tantsuks oli valitud rahva-

KRISTIINELEHT

Mooni tänav
tants Светит месяц, milles tähelepanelik kuulaja tundis ära meile hästituntud „Kaks sammu
sissepoole“. Oli põnev avastada, et just sellel
vene rahvamuusikal põhineb meie populaarne
laulumäng.
Kui sai läbi käinud Lätimaa, lipsatud Leedumaale, põigatud Venemaale, siis lõpetasime
tiiruga oma armsal Eestimaal. Tants „Tõmba
Jüri“ viis külla Jürile, „Kägu“ tõi tunde, nagu

matkaksime metsarajal ja kuulaksime käo kukkumist. Suured poisid esitasid eesti meeste aegadetaguse „Pulgatantsu“, mille on üles tähendanud rahvatantsuema Anna Raudkats.
Lõpetasime kõik koos rõõmsa polkaga, et
liikumist ikka au sees hoida.
Lastele õpetasid tantsud selgeks liikumisjuht Ingrid, muusikaõpetajad Kaiu ja Anu ning
direktor Karin.

Vuti tänav

Algab traditsiooniliste ja uute põnevate ürituste hooaeg!
Natalja Gromovaja
linnaosa vanema asetäitja
kultuuri, hariduse, spordi
ja noorsootööga seotud
küsimustes

Alates 2020. aasta märtsikuust tuli seoses koroonaviiruse ilmumisega ürituste
programmis suuri muutusi teha, paljud
sündmused tuli ära jätta või edasi lükata.
Kuid meil on hea meel teatada, et nüüd
saame suveürituste hooaega jätkata.
Palume järgida kõiki vajalikke meetmeid viiruse
leviku vältimiseks ja võimaluse korral kanta ürituse ajal maski.

Tasuta treeningud värskes õhus
algavad Kristiines juunis
Juunis algasid traditsiooniliste tasuta treeningute
hooaeg vabas õhus. Treeningud algasid 2. juunil
ja toimuvad armastatud Löwenruh’ pargis kolmapäeviti, algusega kell 12.00. eelnevat registreerimist ei nõuta, vaja on vaid osa võtta, vajaliku
treeninguvarustuse võib saada kohapeal. Kohtumispaik jääb endiseks, kohtume lõvikuju juures.
Sellel aastal alustame juba kümnendat vabaõhutreeningute hooaega ja see on väga rõõmustav, et Kristiine elanikele on spordiüritused
meeltmööda. Treeninguid juhendab kogenud ja
alati elurõõmus professionaalne treener Aliis Sarapik, kes suudab kõigest tunni aja jooksul laadida osalejad energiaga terveks nädalaks, lisaks
on sellel aastal kavas treeninguid mitmekesista-

VÄLITREENINGUD

da, kord kuus näitab harjutusi jalgpalliklubi FC
Flora treener. Kristiine vabaõhutreeningute sari
algab 2. juunil ja kestab kuni 13. oktoobrini (välja arvatud 23. juuni).
Jalgpallitreeningud
Norra finantstoe ja justiitsministeeriumi kaasabil korraldab Kristiine linnaosa valitsus ühise
projektina koos FC Floraga jalgpallitreeningute
sarja.
Treeningud on osa Islandi mudeli profülaktiliste meetodite elluviimisest Tallinnas, see
mudel keskendub laste ja noorte riskikäitumise
ning ettearvamatuse ennetamisele, luues hooliva
kogukonna ja toetava keskkonna.
Islandi mudeli juurutamine Tallinnas toimub
ajavahemikul 2020–2022 Tallinna sotsiaal- ja

TULE TEE TUTVUST JALGPALLIGA

Löwenruh pargis, Mustamäe tee 59a

v.a. 23.juunil
Treeninguid
juhendavad
Aliis Sarapik, Treksi
Teraapiad OÜ

ja

FC Flora

Juunikuus pühapäeviti:
06. juunil kell 13.00 Löwenruh pargis,
Mustamäe tee 59a

Osalemine TASUTA!
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi

7. juuli − 11. august 2021
Kontserdid igal kolmapäeval kell 19

13. juunil kell 13.00 Räägu pargis, Nõmme tee 52
20. juunil kell 13.00 Välja 8 (korvpalli platsi kõrval)
27. juunil kell 13.00 Kotka 14a haljasalal

Kavas
Oodatud
näidistreening,
tüdrukud,
põnevad
poisid ja
harjutused
lapsevanemad!

TREENINGUD ON TASUTA!
Oodatud on kõik huvilised!

Muusikasuvi
Mustamäe tee 59 a

Kohtumispaik lõvi kuju juures!
Treeningsari kestab 02. juunist - 13. oktoobrini

Löwenruh’ pargi muusikasuvi
Kristiine linnaosa valitsus korraldab juba üheksandat aastat järjest juulis-augustis üritustesarja
„Muusikasuvi Löwenruh’ pargis“, mille raames
toimuvad pargis kolmapäevaõhtuti kell 19.00
kontserdid, mis on linlastele tasuta. Esimene
kontsert toimub 7. juulil, kokku toimub üritustesarja „Muusikasuvi Löwenruh’ pargis“ raames
6 kontserti.

LÖWENRUH`PARGIS

Igal kolmapäeval kell 12
Treeningu pikkus on 1 tund

tervishoiuameti juhtimisel ning koostöös linnaosavõimudega, see on osa justiitsministeeriumi
projektist „Alaealiste erikohtlemise süsteemi
loomine“.
Tasuta jalgpallitreeningud toimuvad juunis
pühapäeviti jalgpalliklubi FC Flora treeneri juhtimisel.

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi.

7.07 kl 19
TRIO
COMODO
Hendrik Soon
Priidik Soon
Edward Soon
Silver Kilk

Kohtumiseni Löwenruh`pargis juba 7. juulil
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Hea päevakeskuse külastaja!
Päevakeskus on läbi suve avatud teenuste osutamiseks, mis asuvad Sõpruse pst 5, 0-korrusel
sissepääsuga hoovipoolsest uksest. Kliente teenindavad juuksur, kosmeetik ja pediküür-maniküür, massöör, samuti osutame duši ja pesupesemise teenust. Teenustele pääseb eelnevalt
registreerides telefonil 6512 704.
Juunis ja juulis jagame taas tasuta pääsmeid Raua sauna külastamiseks. Sauna saab
külastada kord kuus, esmaspäevast reedeni

kell 11–15. Korraga saab saunas viibida kuni
kaks tundi.
Tasuta saunapääsme saab kätte Kristiine
Tegevuskeskusest, Sõpruse pst 5, 0-korruselt
sisenemisega hoovipoolsest uksest. Raua Saun
asub aadressil Raua tänav 23.
Iga kuu esimene ja kolmas esmaspäev on
Raua saunas sanitaarpäev ja saun on siis suletud. Raua saun on puhkusel 1.- 20. august
2021.a. Kristiine Tegevuskeskus

Kristiines jagati koostöös Toidupangaga Euroopa Liidu toiduabi
Kristiines jagatakse koostöös Toidupangaga ka sel aastal toimetulekutoetust või Tallinna linna eelarvest
makstavat perekonna sissetulekust
sõltuvat toetust saanud inimestele
Euroopa Liidu toiduabi.
Linnaosavalitsusele on oluline iga meie linnaosa elanik ja soovime, et inimesed tunneksid
ennast siin turvaliselt ja hoituna, kedagi ei
jäeta abita. Hea meel on selle üle, et sel aastal
leidsime võimaluse toiduabi jagada inimeste
kodule lähemal. Nimelt tõi Lasnamäel asuv
Toidupank pakid Kristiine Tegevuskeskusesse, kes korraldas pakkide jagamise kohapeal,
sotsiaalteenuseid saavatele eakatele ja puuetega inimestele viidi pakid ka koju. Pakis on ka
seekord peamiselt erinevad konservid, lisatud
on ka kohv, tee, mesi ja erinevaid kuivaineid.
Toiduabi sai kokku ligi 600 linnaosa elanikku. KRISTIINE LEHT

Hea liikleja!
Hannes Kullamäe
Liiklusjärelevalvekeskus
juht
Põhja prefektuur

Soojad ilmad on tänavatele toonud nii suured kui
väikesed kergliiklejad. Jalg- ja tõukerattad on muutunud väga populaarseteks liikumisvahenditeks,
kuid kahjuks on sagenenud Tallinnas ka liiklusõnnetused nendega. Juhtunud õnnetusi iseloomustavad eelkõige ratturi kogenematus linnaliikluses,
puudu jääb sõiduvahendi valitsemisoskusest või
sõitja enda tähelepanust. Kergliiklejad, nii nagu ka
jalakäijad, on liikluses alati kaitsetum pool ja seetõttu on liiklusõnnetuste tagajärjed ratturitele alati
rasked.
Selleks, et liikluses end teistele osapooltele võimalikult märgatavaks teha ning et oleks võimalik
oma sõiduvahendit kontrollida, peab nii jalg- kui
ka tõukeratas olema sõitjale sobiva suurusega, mugav ning varustatud kõigi vajalike elementidega –
töökorras pidurid, signaalkell, kodarahelkur, ees
valge ja taga punane helkur ning pimedal ajal ees
valge ja taga punane tuli.
Rattakiiver on kohustuslik kuni 16–aastastele,
kuid soovitame nii linnaliikluses kui ka maanteel
jalg– või tõukerattaga sõites kanda kiivrit igas vanuses liiklejatel. Alates 10. eluaastast võivad jalgratturid sõita sõiduteel, võimalikult paremal pool
teeääre lähedal. 10- kuni 15-aastastel ratturitel on
sõiduteel sõitmiseks vajalik ka jalgratta juhiluba.
Sõidutee ületuskohale lähenedes vähendage
kiirust, et jõuaksite liiklusolukorda hinnata ning et
ka lähenev autojuht teid õigeaegselt märkaks. Enne
sõidutee ületamist peatu, veendu, et ohtu ei ole, loo
autojuhiga silmside ja alles siis ületa teed. Reguleerimata ülekäigurajal peab arvestama, et rattalt
maha tulemata pole jalg- ja tõukeratturil ülekäigurajale lähenevate juhtide suhtes eesõigust. Kõige
ohutum sõidutee ületamise viis on alati ratast kõrval lükates.
Kergliiklusteel liigeldes peab rattur arvestama
jalakäijatega, möödudes neist vasakult poolt, sõites

jalakäija kiirusega ning varakult oma lähenemisest
rattakellaga märku andma.
Kui olete otsustanud jalgratta asemel elektrilise tõukeratta kasuks, siis palun veenduge, et saate
kergliikuri valitsemisega hakkama. Pealtnäha habras ja vaikselt surisev liiklusvahend võib oskamatu
käsitlemise korral omaniku elu ja tervise tõsiselt
ohtu panna. Meeles peab pidama, et tõukerattaga
sõites kehtivad samad liiklusreeglid, mis jalgrattagagi sõites.
Ühtlasi tuletame meelde, et kergliikur ei ole
mõeldud sõitmiseks kahekesi. Kõige sagedamini
tulebki politseil eraldi tähelepanu pöörata juhtumitele, kus elektritõukerattaga sõidab korraga kaks
inimest. Kahekesi on kergliikur tunduvalt halvemini juhitav ja õnnetused juhtuvad hõlpsamini. Ning
kindlasti ei käi ühegi sõiduki juhtimisega kokku
alkohol – ka tõukeratast tuleb juhtida kaine peaga.
Head suured ja väikesed jalg- ja tõukeratturid
- palun ärge kandke liikluses kõrvaklappe. Kõrvaklappidest kostuv lemmikmuusika muudab teie
teekonna eriti ohtlikuks. Liikluses toimetulekuks
vajate nii kuulmis- kui nägemismeelt, aga kõrvaklappidest tuleva muusika tõttu võib kuulmata jääda
lähenev sõiduk.
Politsei pöörab liikluses praegu palju tähelepanu kergliiklejatele. Seda nii igapäevase liiklusjärelevalve käigus, kuid tehakse ka spetsiaalseid reide
näiteks kergliiklusteedel.
Turvalist liiklemist!

Tallinn korraldab noortele
suvel tasuta treeninguid
Teisipäeval, 1. juunil saab alguse läbi terve suve vältav välitreeningute sari, mille eesmärk on pakkuda
pealinna noortele suvevaheajaks sportlikku ajaveetmise võimalust ja innustada regulaarselt liikuma. Suvetreeningute raames viivad võrkpalli, korvpalli ja jalgpalli treeninguid läbi mitmed tippspordi
kogemusega treenerid. Pallimängudele lisaks leiab
kavast ka tõukeratta treeningud. Pealinna noortele
on suvetreeningutes osalemine tasuta.
Treeningud toimuvad Kristiine, Haabersti,
Nõmme, Pirita, Põhja-Tallinna, Mustamäe ja
Lasnamäe linnaosade spordiplatsidel ning ühe
treeningu pikkus on orienteeruvalt 1,5 - 2 tundi.

Täpsem ajakava ja lisainfo Tallinna Kultuuri-ja
Spordiameti kodulehel.
Treeningutele on oodatud kõik noored spordihuvilised, varasem kogemus spordialaga pole
vajalik. Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet korraldab noorte suvetreeninguid koostöös Tallinna
Haridusametiga juba teist aastat.
Korvpalli treeningud
Kristiine Spordimaja väliväljak (aadress: Sõpruse pst 161, Kristiine) esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.00 - 16.30 (treener Howard Frier).
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet

Kas sinu kodus
on ohutusandurid
olemas ning
töökorras?

Ivo Remmelga,
Lilleküla päästekomando pealik

Covid-19 pandeemiast tingituna on inimesed sunnitud tahes tahtmata rohkem aega veetma kodus.
Inimesed peavad oluliseks, et nende kodudes on
tagatud kõik mugavused nagu näiteks elekter,
töökorras köögitehnika, soe vesi, televisioon jne.
On elutähtis, et kodud on varustatud töökindlate
ja turvaliste kütteseadmetega, mis tagab pereliikmetele rahuliku une. Paraku on nii, et kõik kodud
ei ole turvaliste kütteseadmetega varustatud ning
seetõttu on ülioluline kasutada õnnetusi ennetavat turvatehnikat nagu suitsuandur ja vingugaasiandur, mis võivad päästa Sinu pere elu!
Suitsuandur on kohustuslik
Suitsuandur on kodudes kohustuslikuks abimeheks olnud
juba pea kaksteist aastat ning vingugaasiandur kortsnaga
ühendatud gaasiseadmega kodudes üle kolme aasta. Alates
käesoleva aasta märtsi kuust on vingumürgituse ja sellest
põhjustatud surmade vähendamiseks vingugaasiandur kohustuslikuks puuküttel ahju, pliidi või kaminaga hoonetes,
kuhu andurid tuleb paigaldada esimesel võimalusel, kuid
mitte hiljem kui 2022. aasta 1. jaanuariks. Oluline on ka see,
et suitsuandur ei asenda vinguandurit ega vastupidi!
Meeles tuleks pidada veel, et kui andurid on paigaldatud, siis tuleb neid ka regulaarselt puhastada ning kontrollida nende töökorras olekut - tühja patareiga andur ei
anna ohust märku ning ei aita sind ega sinu lähedasi! Andureid tuleb kontrollida üks kord kuus.
Tee oma kodu kergesti leitavaks
Lisaks alarmeerivale turvavarustusele on oluline, et kodud
oleks õigesti adresseeritud . Paljud pered muudavad oma
kodu turvalisemaks vahetades välisukse parema vastu.
Siinkohal on aga oluline meeles pidada, et ka uuele uksele
tuleb asetada korteri number. Majaomanikud peavad olema veendunud, et majadel on nähtaval kohal majanumber
ning et see oleks ka pimedal ajal valgustatud. See tegevus
kiirendab päästjate tööd ning aitab jõuda abivajajani juhul,
kui õnnetus on juba juhtunud.
Alles hiljuti sai Lilleküla päästekomando väljakutse
Sõle tänavale. Kus häirekeskusesse antud info kohaselt
põles Sõle tänava kortermaja ühes korteris kardin. Kuna
helistajaks oli ka väga ehmunud lapse hääl, siis kohale sõitnud päästetööde juht hindas riski kõrgeks, ning päästjad
olid kiiresti valmis vajalikku korteri ust lammutusriistadega maha võtma. Küll aga tekkis kohale jõudes mitme minutiline ajakulu, sest korteri ustel puudusid korteri numbrid ja helistaja (arvatavasti laps) päästjaid vastu võtmas ei
olnud. Kuna tegu ei olnud tavapärase kortermajaga, vaid
vanema, ühiselamu tüüpi majaga ning vaid üksikutel ustel
olid väga ebaloogilised numbrid, siis õige ukse väljaselgitamine oli aeganõudev. Olgugi, et seekord ei osutunud kaduma läinud minutid kellegi jaoks eluliselt tähtsateks ning
väike tulekahju sai kiirelt likvideeritud, võib selline ajakulu
olla halvemal juhul surmaga lõppev.
Märka ka oma sõpru ja naabreid
Igaüks saab oma kodu turvalisemaks muuta, veendudes, et
tal on koju paigaldatud töökorras andurid ning et ta korteri
välisuks või maja on nummerdatud. Kui sa oled kontrollinud oma kodus olevate andurite töökorrasolekut ja veendunud, et su kodu on korrektselt adresseeritud, soovita
sama tegevust oma lähedastele, sõpradele ja naabritele!
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Kristiine tänavatelt on viie kuuga ära viidud
kakskümmend kuus uinunud sõidukit
Kristiine linnaosa valitsuse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei ameti koostöös toimub regulaarne linna tänavate puhastamine kaua
seisma jäänud sõidukitest – nii romudest
kui ka nii nimetatud uinuvatest autodest,
mis hõivavad parkimiskohti ning rikuvad
linnapilti. 2021. aasta esimese viie kuudega
eemaldati kostöös mootorsõidukite omanikega 26 sõidukid.
Kristiine linnaosa vanema Jaanuse Riibe
sõnul on uinunud sõidukite probleem jätkuvalt aktuaalne ja nõuab ka kaaslinlastelt aktiivsemat panust, sest jätkuvalt on sõidukite
omanikke, kes hoiavad avalikus ruumis kaua
halvas seisus autosid. „Meie head kolleegid
Munitsipaalpolitseist tegelevad nendega pidevalt, see on üsna pikk, veniv ja raske protsess, eriti kui autol puuduvad romusõiduki
tunnused – kõik klaasid on terved, kere on
korras ja ühes tükis, ka rattad all, kuid auto ei
liigu aastaid mitte kuhugi. Selliseid autosid ei
saa niisama ära viia ja tuleb leida omanik, temaga rääkida ja leida vajalik kokkulepe. Sellel
aastal õnnestus niimoodi käitudes vabastada meie linnaosa tänavad viieteistkümnest

autost ning veel üheksa olid romusõidukid“,
selgitas Riibe.
2020. aastal viidi Kristiines linnaruumist
ära 81 mootorsõidukit, millest 31 olid romusõidukid. Tänavu viie kuuga on see arv vastavalt 26 autot ning jälgimisel on tänase seisuga veel 33 sõidukit. Kui sõiduk ei riku oma
parkimisviisiga liiklusseaduse nõudeid, siis
võib see ju parkida avalikult kasutataval teel
ja parklas ning munitsipaalpolitseil puudub

5

seaduslik alus sõiduki teisaldamiseks või nõuda selle teisaldamist omanikult. Jääb vaid üle
loota selliste mootorsõidukite omanike koostööle meiega ning nende mõistvale suhtumisele ja arusaamisele, et kasutust mitteleidvate
sõidukite koht ei ole tänaval – ja seda, et nad
ikka oma seisvad autod tänavalt ära viiks.
Palume teavitada ööpäevaringselt vanadest autoromudest Tallinna Munitsipaalpolitseid telefoninumbril 14410. KRISTIINE LEHT

Politsei ja mupo piirkonnaametnikud
alustavad ühistegevusi
Suviste ilmade saabumisega alustavad Lääne-Harju politseijaoskonna
ja Tallinna munitsipaalpolitsei piirkonnaametnikud Tallinnas ühiseid
järelevalvetegevusi. Korrakaitsepatrullide koostöös keskendutakse
avaliku korra rikkumiste ennetamisele probleemkohtades ning vahetule suhtlusele kogukonnaga.
„Tihti pöörduvad inimesed oma murega üheaegselt nii politsei
kui MuPo poole ning on juhtunud, et lahendame teineteise teadmata
sama probleemi. Ühistegevuste eesmärk on tõhustada koostööd ning
arendada omavahelist suhtlust,“ üles Lääne-Harju politseijaoskonna
ennetusspetsialist Arno Lauk. MuPo piirkonna- ja menetlusosakonna
juhataja Triin Uudeväli sõnul on varasem noorsooinspektorite tasandil
toimunud koostöö Lääne-Harju politseijaoskonnaga olnud osapoolte
jaoks silmaringi avardav ning lisanud hulgaliselt kogemusi.
„Loodan meie koostööst palju: ühiselt oma piirkonna probleemkohtadega tegeledes saame toetuda kummagi ametkonna tugevustele

Info ja tellimine

51 36 999

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!
ALATES
RUF
PUIT- 130€
/ALUS
BRIKETT

ÜMAR
PUITBRIKETT

ALATES

140€
/ALUS

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

ALATES

190€
/ALUS

SAADAVAL KA kaminapuud, kivisüsi, turbabrike�, grillsüsi

ja teadmistele“. Uudeväli sõnul on MuPo’l mitmes valdkonnas rohkem
kogemusi, politseil aga toimingute teostamiseks suuremad õigused ja
pädevus. „Samuti on väga oluline inimlik tasand ehk heade ja sõbralike töösuhete loomine kahe korrakaitseüksuse vahel,“ sõnas Uudeväli.
Esimene ühine reid, kus korrakaitseametnikud on jaotanud
1+1 põhimõttel - patrullekipaažis üks mupo ja üks politsei inspektor - toimub juba täna. Nõmme-Mustamäe-Kristiine-Haabersti
piirkonnas tegutseb täna kuus segapatrulli.
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EHITAME ja REMONDIME!

Drive In

Teeme hooned korda
nii seest kui väljast,
KOLIME, paigaldame
mööbli, koristame,
remondime
VANNITOAD,
ehitame
PÕRANDAD,
plaadime ja
betoneerime,
viimistleme ja värvime

25€

või broneeri:
abctehno.ee

Varajase broneerija

SOODUSTUS

www.katuseredelid.ee
tel 515 9155

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

Kristiine ülevaatuspunkt: Sõpruse pst 27, Tallinn
Avatud: E-R 9-19 ja L 10-15
Telefon: 699 9850. E-post: kristiine@abctehno.ee
• Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja vanu postkaarte. Tel 6020906 ja 5011628
Tim • OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad. Tel 50 45
215, 51 45 215; • 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 56188671. Järgi
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha
võtan ise. Vaata lisaks www.
seisevauto.ee. • Kivikorstnate
ehitamine 51 88889 • Üldehitus,
katused, fassaadid ja viimistlustööd Tel: 53529476, meil: mehitus@gmail.com. • Kutseline Pottsepp/Korstnapühkija tase 4 laob
ja pühib korstnaid. 54616929. •
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!
6000136, 5200093 Puu24.ee •
Ostan garaažiboksi. Notari kulud minu kanda. Tel: 545 11053.
• Ostan VANAVARA - mööbel,
raamatud, dokumendid, fotod,
mänguasjad, nõud, militaaria,
tööriistad, ehted, kunst, mootorattad ja palju muud! Ardo, 56 07
85 79. • Soovite osta, müüa või
rentida garaaži? Saan teile kasulik olla. Tutvuge garaažid.ee lehega või helistage Tel: 56214956
Tasuta hindamine! • Ostame
absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame arkist litsentsi
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel.
58238310. • Pakun muruniitmise
ja trimmerdamise teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja küsi
lisa – 5399 3595. • Ehitusoutlet
Harjumaal Kose alevikus pakub
immutatud poste, puitu (terrassilaud, Siberi lehis, höövelmaterjal), soojustust (villa ja Kingspan
PIR-i), aiakaupu (varjualuseid,
lehtlaid, kuure, aiamööblit jpm).
Pakume ka transporti. Lisainfo:
www.ehitusoutlet.ee ja telefon
5656 0096. • Korterite renoveerimine. 58314411
• Müüa lõhutud küttepuud
kohale toomisega, lepp,
sanglepa, kuiv okaspuu,
kask, kuiv lepp. Info tel.50
99598. www.pakhalupuu.ee,
pakhalupuu@gmail.com.

KUTSU TUBLI TÖÖMEES APPI!

Telli kõik

EHITUS- ja REMONDITÖÖD
ühest kohast - Meisterviimistlusest
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Aitame tõsta, tassida ja koristada,
ehitada AIA, pügada HEKID, rajada KÕNNITEED,
paigaldada TÄNAVAKIVID, rajada mahasõidud,
ehitada kasvuhooned, TERRASSID ja AIAMAJAD,
kaevata PEENRAD ja pügada muru

T

Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290
info@tooabi.ee

ABI
Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Hoonete renoveerimine,
juurdeehitused. Pööningu-,
katuse-, fassaadi-, vundamendi
soojustamine ja renoveerimine.

Küsi pakkumist!

5307 2076. info@viimistlusehitus.ee

