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Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi
jalgpalliväljak läbis uuenduskuuri
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi jalgpalliväljak läbis uuenduskuuri, mille käigus vahetati
välja kunstmurukate.
Lisaks
värskele kattele ja uuele spetsiaalsele vetruvale aluskihile
sai väljak ka uued väravad ning
pingid. Peale õppetööd kasutavad kooli väljakut ümbruses
elavad lapsed – väravad on
kogu aeg avatud.
Heade sportimistingimuste loomisega paneme aluse liikumisharjumuste
tekkele ja püsimisele juba lapseeas.
Linnaosas on viimastel aastatel pan-

dud rõhku välitreeningväljakute arendamisele ja uute rajamisele.
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi
direktori Anu Luure sõnul sai kool
endale korraliku jalgpalliväljaku.
„Pallimängud on laste seas populaarsed ja selle platsi valmimist oodati
pikisilmi,“ rõõmustas Luure ja lisas,
et nii palliplats kui ka kogu spordiväljak on koolilastele avatud mitte ainult
kehalise kasvatuse tundideks, vaid ka
koolipäeva järel.
Et eelkõige lapsed ja noored saaksid ka suvel vabalt spordiga tegeleda
oma linnaosades, avasime sel aastal
tallinlastele terveks suveks kümme

koolistaadionit. See kõik sobib hästi
uue õppeaasta põhiteemaga, mis on
pühendatud liikumisele, tervisele ja
koolispordile. Tallinna õnnelike õppurite nimel toetame läbi teema-aasta

ning arendame liikumise, tervise ja
koolispordiga seonduvaid erinevaid
tegevusi.
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi
jalgpalliväljaku kunstmurukatte vahe-

tuse töid teostati suvisel koolivaheajal
juunist augustini. Tööde maksumus
koos käibemaksuga oli 123489.60 eurot
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis
õpib algaval kooliaastal 930 last.

UUDISED

 Avati põhjalikult renoveeritud Lilleküla
päästekomando hoone
Septembris avati põhjalikult rekonstrueeritud
ajalooline Lilleküla päästekomando hoone. Tegemist on juba teise saastevaba kontseptsiooniga komandohoonega Eestis, kus päästjate
tervise kaitseks on eraldi must ja puhas tsoon,
et puhtad ja saastunud riided ning varustus
omavahel kokku ei puutuks. Lilleküla päästekomandos alustati tegevust aastal 1932, mil
valmis linna arhitekt Herbert Johansoni projekti
järgi moodne tuletõrjehoone. Ajalooline hoone
ei ole arhitektuurimälestis, kuid funktsionalistlik
arhitektuur on linnaosale iseloomulik. Seetõttu
säilitati arhitektuurikeelt, torn ning ka tänavapoolsed fassaadid säilitasid esialgse mahu.
Lilleküla päästekomando väljasõidupiirkonda
jääb kokku ca 50 km2. See on ka ainus varingupääste võimekusega komando Eestis.
Päästekomandod täidavad kogukondades
ka ennetus- ja ohutussõnumite levitaja rolli. Komando on oma pikaajalise tegevuse jooksul
muutunud Lilleküla asumi lahutamatuks osaks.
Hoone rekonstrueerimise projekti koostas ConArte OÜ ning hoone pindalaga 1540 m2 rekonstrueeris Ehitus5ECO OÜ. Foto: Maris Tomba

 Kristiine linnaosa turvalisus paraneb!
Kristiine linnaosavalitsuse tellimusel alustas
alates kevadel linnaosas ringsõite turvaettevõte patrullekipaaž, kelle ülesandeks oli linnaosas täiendava korra tagamine. Turvafirma tegi
linnaosas igapäevaselt ringsõite, et ennetada
avaliku korra rikkumisi ja tagada linnaosa elanikele suurem turvatunne, kusjuures käesoleva
aasta testperiood kestab kuni septembri lõpuni. Kuigi meie linnaosa üldist turvataset võib pidada heaks, on viimasel ajal sagenenud avaliku korra rikkumised ja nende kohta on elanikud
meile ka edastanud kaebuseid. Põhjused on
erinevad, liigselt vali muusikast õhtusel ajal
spordiväljakutel kuni kampade kogunemiseni
välja. Nüüd kontrolliti iga päev spordi- ja mänguväljakuid, haljasalasid, poodide ümbrust
ning muid avalikke kohti, mis on korrarikkumistega varem silma paistnud. Seaduserikkujat
nähes paluti tegevus lõpetada ning vajadusel
kutsuti appi politsei, kiirabi või päästeamet.
Selline tegevus tõstis turvalisuse taset, mida
kiitis ka piirkonna politsei.
Soovime kõigile Kristiine inimestele ainult
head. Värviküllast sügist ja tugevat tervist.
Olge hoitud!
 Lepatriinu lasteaed sai moodsa välisvalgustuse
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel rekonstrueeriti Tallinna Lepatriinu Lasteaia välisvalgustus. Tänaseks on tööd lõppenud
ja lasteaed on saanud endale uue moodsa
välisvalgustuse, mis sisaldab metallmaste,
led-valgusteid ja maakaabliliine. Kokkuvõttes
vahetati vananenud ja energiakulukas süsteem
uue ja ökonoomsema vastu, mis võimaldab lasteaial tänu uuele heale valgustusele laiendada

viti: esmaspäeval kell 08.15‒18.00, teisipäevast
kuni neljapäevani kella 08.15‒17.00 ja reedel kella 08.15‒16.00. NB! lõunavaheaeg on kell 13.00
kuni 14.00.
 Kristiine linnaosas Nõmme teel Kajaka
tänava ja Tammsaare tee vahelisel lõigul
on lõppenud mahukad taastusremonttööd.
Tööde maksumus oli 266 000 eurot.

ning korraldada talvisel rohkem välitegevusi.
Varasemalt on korda saanud ka Tallinna Kullerkupu ja Kannikese lasteaedade välivalgustus.
 Alates 31. augusti õhtust alustati Tallinna
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Endla
tn (lõigus Sõpruse pst kuni Paldiski mnt) sõidutee
hooldusremonttöödega freesimis- ja asfalteerimismeetodil. Tänaseks on tööd lõppenud ja teelõik on saanud uue asfaltkatte.
 Kristiine Linnaosa Valitsus jagab elanikele
(igale majapidamisele 1 tk) tasuta biojäätmete
kogumisnõu koos
sorteerimisjuhistega, et toetada biojäätmete liigiti kogumist. Paljud elanikud
ja korteriühistud on
algatusega liitunud.
Kel veel on huvi, kogumisnõu saab kätte Kristiine Linnaosa
Valitsusest aadressil
Metalli tn 5 tööpäe-

Tööde käigus uuendati sõidutee asfaltkate, vahetati välja lagunenud äärekivid ja korrastati
töömaale jäävad kaevupäised. Lisaks teetöödele teostati ka puude hoolduslõikus ja haljastustööd. Nõmme tee on üks linnaosa kesksetest
tänavatest, mida igapäevaselt kasutavad paljud
piirkonna elanikud ja sealtkaudu liigub ka palju
transiitliiklust, seetõttu oli oluline see teelõik korda teha. Meil on hea meel, et käesoleval aastal
on linnaosas saanud korda teisedki olulised tänavalõigud ja tööd jätkuvad plaanipäraselt. Töid
teostas Watercom OÜ Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalameti tellimusel.
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Üksi elavad pensionärid saavad
Kristiine Linnaosa Valitsuselt
taas abipaki
Üksi elavad pensionärid saavad Kristiine Linnaosa Valitsuselt oktoobris taas abipaki. Linnaosa valitsus toetab esmatarbevahendeid
ja toiduaineid sisaldava pakiga linnaosas elavaid üksikuid vanaduspensionäre, kelle sissetulek jääb alla 582 euro.
Abipaki taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
1) tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Kristiine linnaosas;
2) ta on oma oma korteris või majas elanike registri kohaselt
ainuke elanik;
3) ta on vanaduspensionär kuu sissetulekuga vähem kui 582
eurot.
Abipaki saamiseks palume registreeruda vahemikus 23.
septembrist kuni 14. oktoobrini. Selleks helistada tööpäevadel
kella 9-16 linnaosa valitsuse telefonidel 645 7105 või 645 7106,
645 7140. Ankeeti saab täita ka veebilehel https://www.tallinn.
ee/est/Vorm-Abipakid-Kristiine-uksi-elavatele-pensionaridele. Kristiine Linnaosa Valitsusele oma andmeid esitades annab
taotleja nõusoleku kontrollida elukohaandmete vastavust rahvastikuregistris.
Abipakk koosneb sarnaselt eelmiste abipakkidega kahte
eraldi kotti pakendatud toiduainetest ja lõhnavabast kodukeemiast.
Registreerimisperiood kestab peaaegu kuu aega. See on
piisavalt pikk, et kõik sooviavaldajad jõuaksid oma andmed
edastada. Palume võimalusel kasutada registreerimiseks veebi
ja registreerimistelefonide ülekoormuse vältimiseks mitte kiirustada registreerimisega esimestel päevadel
Abipakke väljastatakse alates 1. novembrist Kristiine linnaosa valitsuses aadressil Metalli tn 5. Paki kätte saamiseks palume esitada isikut tõendav dokument.
Abipakkide jagamine on ühekordne tegevus, mitte igakuine
toetus.

Kuni septembri lõpuni saab linnaosa
valitsusest meditsiinilisi maske
Kristiine Linnaosa Valitsus jagab veel septembri lõpuni paljulapselistele peredele, üksikvanematele, pensionäridele ja sissetulekust sõltuvat toetust saavatele linlastele tasuta meditsiinilisi maske. Ühise pingutusega saame kolmandat koroonalainet
pidurdada ja elu võimalikult normaalsena hoida. Seepärast
panustab ka linn omalt poolt, et maskid oleksid võimalikult
paljudele kättesaadavad ja need leiaksid kasutamist kõigis rahvarohketes kohtades.
Paljulapselistele peredele (kolm ja enam last peres) jagatakse
kaks pakki, üksikvanematele, sissetulekust sõltuvat toetust saavatele linlastele ja pensionäridele jagatakse üks pakk meditsiinilisi maske (50 maski pakis).
Maske saab kätte linnaosa valitsusest aadressil Metalli 5. Järgi tulles palun võtke kaasa isikut tõendav dokument ja pensionäridel pensionitunnistus.

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 8. oktoobril 2021

Kristiine Linnaosa Valitsus

JUHTKIRI

Ühiselt tehtavas peitub
võimas jõud
Talgukultuur ulatub tagasi meie esivanemate aegadesse, mil rahvastik pigem maal
kui linnas elas. Suured ja vaid ühele perele üle jõu käivad tööd tehti ära ühiselt,
kas siis naabritega kahasse või kogu küla
peale. Nii said salve kartul ja tehtud hein,
metsast välja veetud uue maja palgid. Aja
möödudes ja ühiskonna muutudes hakati
varasemaid talgutöid teenusena ostma, ent
siiski ei kao pere või sõpradega tehtav ühine töö, millele järgneb korralik kehakinnitus ja õhtune lõõgastus, kuhugi.
Talgud on tänapäeval lisaks vajadusele
mingi töö ära teha ka sotsiaalse suhtluse
vorm, hea võimalus veeta päev õues, saada
kogukonnaga kokku ja erinevalt iidsetest
talgupidamise tavadest, koos töötamise
käigus ka tuttavaks.
Kristiines peeti septembrikuus maha
koguni kahed talgud. Maailmakoristuspäeval lõime koos FC Floraga käed külge
Tildri tänava haljasala korrastamisele. Et
puhtam maailm ei jääks vaid klišeeks, tulid paljud kristiinekad appi. Algab ju puhas maailm siitsamast, koduukse kõrvalt.
Õunamahla tegemise talgute mõte
sündis möödunud sügisel, mil meie aed-

linnas õunapuud lookas viljade all ägasid
ja paljude majapidamiste piirdeaiale olid
kinnitatud tasuta , õunakotid – ole vaid
hea ja võta, vii koju või jaga töö juures ja
muudkui söö tervislikke aiavilju.
Tänavuse aasta külm kevad näpistas rikkalikult õitsenud puid ja saak on
väiksem. On neid aiapidajaid, kel puude
küljes kasvamas vaid kümmekond õuna,
mõnedel pole sedagi.
Aiaomanikud ohkavad ja mõni teeb
seda kergendatult, sest napp saak vähendab sügisest aias mässamist. Tuleb ju viljadega midagi ette võtta – korjata säilitamiseks, leida võimalus pressida mahlaks,
ära anda või tassida kompostihunnikusse.
Hulk tööd vähem, mõtleb isikliku
mahlapressita linlane. Siiski leidub tänavugi kristiinekaid, kelle õunapuud hästi
kannavad. Just seetõttu viisime ellu mõtte
kutsuda Kristiinesse õunamahla pressima
Hiiumaalt Triinu.
Tema järelhaagisel asuv mahlapress
on nii võimas, et toodab paarikümne
minutiga sadakond liitrit mahla. Mahla
pressimine toimus Haraka tänav 7a haljasalal.
Meie linnaosa esimene ühine aed asub
Keemia tänaval, kuhu 1930-ndatel aastatel veinimeistri, aedniku ja sordiaretajana
tuntud Otto Kramer rajas oma aiandi.
Koosloomes sündinud Krameri kogukonnaaed on lopsakas ja kristiinekad on

kevadiste aiatööde järel saanud suvel ja
sügisel nautida nii õiteilu kui aiavilju.
Sageli saab linnaosa valitsus ettepanekuid, kuidas muuta ühte või teist ala paremaks või mille loomist linnaosasse oodatakse.
Mõned nendest mõtetest on väikesed
ja võimalik ellu viia lihtsate vahendite või
väikese ümberkorraldusega, teised aga
nõuavad suuremat planeerimist. Just elanike kaasamiseks ja nende ideede elluviimiseks on
Tallinnal sarnaselt tänavusega ka järgmisel aastal kaasav eelarve. Meie linnaosas
valiti eelmisel aastal välja kaks ideed – madalseiklusrada ja jaapanipärane minimets.
Mõlemad valitud vajasid põhjalikumat ettevalmistust ja on lähiajal ka valmimas.
1. oktoobrini on avatud ka ettepanekute tegemine linna kaasavasse eelarvesse
ja novembris algab avalik hääletus parima
idee välja selgitamiseks. Kaasava eelarve ettepanekute esitamisel on reegliks, et
toetada saab vaid avaliku kasutuse ja vaba
juurdepääsuga objekte. Armas kristiinekas, milline on sinu idee? Palun anna meile teada. Kaasavast eelarvest saad lähemalt
lugeda leheküljel 2.
Septembris on aeg suvised toimetused
lõpetada ja asuda taas argipäeva tegevuste
juurde. Lõppenud suvi oli mitmel põhjusel eriline võrreldes varasemaga. Soovime
rõõmsat värskelt alanud sügist!

Kristiine 2022. aasta kaasava
eelarve ettepanekute
esitamine on alanud
Alates 3. septembrist
kuni 1. oktoobrini saavad kristiinekad esitada
ettepanekuid,
milliseid
projekte võiks rahastada
Kristiines Tallinna kaasavast eelarvest 2022. aastal.
Kaasava eelarve kui demokraatia tööriista eesmärk on ellu
viia laiema huvi ja toetusega
projekte.
Ideid oodatakse kuues kategoorias: 1) lapsed/noored; 2)
linnakeskkond; 3) turvalisus;
4) sport; 5) kultuur/vaba aeg;
6) muu. Kaasava eelarve raha
saab kasutada üksnes avaliku
kasutuse ja vaba juurdepääsuga
objektide jaoks, mida saavad
tasuta kasutada kõik linlased.
Ideid saab esitada https://
www.tallinn.ee/est/kaasaveelarve/Vorm-Kaasav-eelarve-

uus-idee-2022, samuti ka paberil kas Tallinna Linnakantselei
või Kristiine Linnaosa Valitsuses aadressil Metalli 5.
Möödunud aasta ideedest
alustatakse Kristiine linnaosas
1. oktoobril rajama jätkusuutliku liigikooslusega jaapanipärast minimetsa. Idee esitas
Marit Finnie.
Oktoobris peaks valmima
meie teinegi projekt – Löwenruh’ pargi madalseiklusrada,
mille idee esitasid Rachel Karolin Kunda ja Annabel Tilk
(siis Voomets). Seiklusrada on
mõeldud vanematele lastele.
Täpsem info kaasava eelarve ideede esitamise ja hindamisprotsessi kohta on veebilehel https://www.tallinn.ee/
kaasaveelarve/.
Kaasava eelarve planeeritav
kogusumma 2022. aastal on 1
miljon eurot.

KRISTIINE TEGEVUSKESKUSE PÄEVAKESKUS
Ringitegevuse tunniplaan // Sügis 2021
ESMASPÄEV
11.00, Kord kuus, kuu viimane esmaspäev, Klubi „Ristik“
ristsõna lahendajatele, Maimu Ummelas, 1 €.
11.00, Iga nädal, Rahvatants, Elena Kalbus, 2 €.
13.00, Kaks korda kuus, kuu I ja III esmaspäev, Lauluklubi,
Küllike Pajula, 2 €.
TEISIPÄEV
9.00, Kaks korda nädalas, II võimlemine, Anne Kaukis, 3 €.
10.00, Kaks korda nädalas, V võimlemine, Ebe Labi, 3 €.
11.00, Kaks korda nädalas, IV võimlemine, Ebe Labi, 3 €.
12.00, Kaks korda nädalas, III võimlemine, Ebe Labi, 3 €.
13.00, Kaks korda nädalas, I võimlemine, Ebe Labi, 3 €.
14.00, Üks kord nädalas, Saksa keel vene keele baasil,
Dominica Muna, 2 €.
KOLMAPÄEV
10.30, Üks kord nädalas, Linetants, Helve Vainu, 2 €.
10.30, Üks kord nädalas, Käsitöö, Aili Pihel, 2 €.
12.00, Üks kord nädalas, Seenioritants, Ivi Talimäe, 2 €.

13.00, Kord kuus, kuu I kolmapäev, Kirjandusring,
Leelo Ainsoo, Keskraamatukogu, 1 €.
14.00, Kaks korda kuus, kuu II ja IV kolmapäev,
Väärikate Meeste Klubi, Kalle Rohtla, 2 €.
NELJAPÄEV
10.00, Kaks korda kuus, kuu I ja III neljapäev, Mäluring,
Kadi Bulgarin, 2 €.
13.00, Kord kuus, kuu III neljapäev, Piiblitund, Jüri-Valdur
Kibuspuu, 1 €.
13.00, Üks kord nädalas, Jooga, Maire Toom, 2 €.
REEDE
9.00, Kaks korda nädalas, II võimlemine, Anne Kaukis, 3 €.
10.00, Kaks korda nädalas, V võimlemine, Piia Ööbik, 3 €.
11.00, Kaks korda nädalas, IV võimlemine, Piia Ööbik, 3 €.
12.00, Kaks korda nädalas, III võimlemine, Piia Ööbik, 3 €.
13.00, Kaks korda nädalas, I võimlemine, Piia Ööbik, 3 €.
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 Tallinn valiti Euroopa Roheliseks
Pealinnaks 2023
9. septembril võttis Tallinn Euroopa Komisjonilt vastu kõrge tunnustuse – tiitli
Euroopa Roheline Pealinn 2023.
Tallinna tugevustena tõi žürii välja terviklikku lähenemist, tasuta ühistransporti,
tööstuslike linnaalade rohelisemaks muutmist ja rohelise mõtteviisi saadikuks olemist. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on suur rõõm võtta vastu niivõrd kõrge
tunnustus. „Tänan žüriid selle au ja suure
väljakutse eest kanda 2023. aastal Euroopa Rohelise pealinna tiitlit. Roheline pealinn tähendab meie jaoks seda, et Tallinn
on oma inimeste jaoks sõbralik, mugav ja
puhas tulevikulinn,“ rääkis linnapea ja lisas,
et suur töö on veel ees. Maineka võistluse
finaali jõudis Tallinn koos Helsingborgi,
Krakowi ja Sofiaga. Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideeris ühtekokku 16 linna.

ÕIGUSAPTEEK KORRALDATAKSE KOOSTÖÖS TALLINNA LINNAGA.

Liidu kodulehel www.juristideliit.ee
Vaadake ka Facebookist või helistage tel. 631 3002, 631 4466

Tootjavastutusorganisatsioon lahendab täitmata avalikud
pakendipunktid ajutiste konteinerite ja kohtkogumisega

 Tallinn kaotab kohatasu
alates pere teisest lapsest
Tallinna linnavalitsus võttis vastu eelnõu,
millega vabastatakse pered lasteaia kohatasust juba alates teisest lasteaias käivast
lapsest. Samadel tingimustel hakatakse
toetama ka eralasteasutustes käivate või
lapsehoiuteenust kasutavate laste vanemaid. Tänu linnavalitsuse otsusele hoiavad
pered lasteaia kohatasu arvelt kokku üle
800 eurot aastas. Praeguseni olid vanemad
lasteaia kohatasust vabastatud kolmanda
või enama lasteasutuses käiva lapse eest.
Täiendavateks kohatasu soodustusteks on
linnaeelarvesse kavandatud 900 030 eurot.

Tallinna avalikke pakendipunkte haldavad kolm taaskasutusorganisatsiooni,
kellel on kohustus tagada teatud arv
mahuteid. Seoses avalike pakendipunktide jaotuse korrastamisega on Tootjavastutusorganisatsiooni OÜ-l (TVO)
uute mahutite jõudmisega tarneraskused, mistõttu mõned punktid on täitmata.
TVO vabandab tekkinud olukorra ees
ja pakub alternatiivina pakendijäätmete
tekkekohal kogumist era- ja kortermajadele.
Täna tekitab elanikes peamiselt segadust olukord, kus mõnest pakendipunktist on konteinerid ära viidud või mujale paigutatud ja uusi konteinereid veel ei ole. Tekkinud olukorra lahendab
TVO osaliselt ajutiste konteineritega avalikes pakendipunktides ja pakendite tekkekohal liitumise võimalusega nii kortermajadele kui eramutele. Eramajadele on mõeldud pakendikoti teenus,
korteriühistutele pakub TVO pakendikonteinerit. Õigesti sorteeritud pakendijäätmete äravedu
ja käitlus on elanikele tasuta.
Pakendikonteinerisse ja -kotti saab kokku
sorteerida eri materjalidest pakendid. Sinna
sobib plastik, kile, paber, papp, klaas ja metall,
alates kommipaberitest kuni klaaspurkideni.
Eramajade pakendikotid viiakse ära iga 28 päeva
tagant ning korteriühistute pakendikonteinerite
tühjendus toimub kokkuleppel kas kord kuus või
kuni sagedusega kord nädalas. Eri liiki pakendid
jõuavad sorteerimisliinile, kus need eraldatakse
materjalide kaupa ja suunatakse taaskasutusse.

Kõik TVO süsteemi tagastatud pakendid liiguvad üle sorteerimisliini ja tänasel hetkel suudetakse kogu elanikkonna pakendivoost ringlusesse suunata umbes 50 %. Kortermajad saavad
pakendite tekkekohal kogumise teenusega liituda https://tvo.ee/teenused/kortermaja ning läbi
TVO veebilehe liitujatele on pakendikonteineri
paigaldamine oktoobrikuu lõpuni tasuta; eramajad saavad pakendikoti teenusega liituda
https://tvo.ee/teenused/eramajale
Kokku on TVO tellinud Tallinna paigaldamiseks 150 uut pakendite kogumise konteinerit,
mida on lihtne kasutada ja mis kaasaegse väli-

OLETE OODATUD
TANTSIMA!
Neljapäev,
7. oktoober kell 14
TPIK saal, Endla 59

Väärikate
tantsuõhtu,
esineb:

PRIIT
Sissepääs tasuta!
NB! Saabumisel peate
esitama vaktsineerimispassi
või koroonaviiruse
läbipõdemise tõendi

muse tõttu sobituvad paremini linnakeskkonda.
Uued mahutid jõuavad Tallinna tänavatele oktoobrikuu jooksul, loodetavasti lahenevad siis ka
hetkel segadust tekitavad olukorrad.
Jäätmete sorteerimine algab suhtumisest, et
see pole prügi, vaid eeskätt ressurss, mida tuleb võimalikult palju kordi kasutada. Täname ja
tunnustame kõiki, kes seda mõistavad, sorteerivad ja aitavad seeläbi võimalikult palju materjale
ringlusesse suunata.
Jooksvalt saab infot pakendite ja teiste jäätmeliikide äraandmise kohtadest portaalis: kuhuviia.ee.

Kristiine eakate tasuta kinoseansid jätkuvad
Coca-Cola Plaza kinos.
Kui te pole veel filmiklubi liige,
saate liituda Kristiine Linnaosa Valitsuses.

FILMIKLUBI KAVA:
28.09

VEE PEAL

12.10

SANDRA SAAB TÖÖD

26.10

THE ELECTRICAL
LIFE OF LOUIS WAIN

09.11

APTEEKER MELCHIOR

23.11

ALINE

07.12

TOP GUN: MAVERICK

NB! Saabumisel tuleb esitada vaktsineerimispass
või koroonaviiruse läbipõdemise tõend. Liikmekaart
peab olema seansil kaasas.
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Nõustatakse perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse,
notaritoimungute, pankroti-ja täitemenetluse, töövaidluste lahendamise,
korteriühistute problemaatika, tarbijakaitse probleemide,
kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega suhtlemise,
dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Oodatud on kõik abivajajad. Tasuta õigusabi antakse
vaid vaktsineerimistõendi alusel, läbipõdemise tõendi
alusel või negatiivse Covid-19 testi tulemusel!

7. oktoobril 2021
kell 10.00–14.00

KRISTIINELEHT

 Ranitsatoetus makstakse välja ühes
osas
Alates sellest sügisest maksab Tallinn esimesse klassi minevate laste ühekordset
toetuse välja ühes osas, toetuse määr on
320 eurot. Seni on ranitsatoetust makstud
kahes osas. Ranitsatoetuse taotluse esitamine avati 13. septembril. Tallinna linn on
ranitsatoetust maksnud alates 2002. aastast ning seni on toetust peredele makstud
kahes võrdses osas. Esimene osa maksest
on tehtud septembrist novembrini esitatud
taotluste alusel ning teine osa kooliaasta
lõpus ehk järgmise kalendriaasta juunis.
Alanud õppeaastal saavad lapsevanemad
esitada ranitsatoetuse taotlust alates 13.
septembrist kuni 30. novembrini Tallinna
iseteeninduskeskkonnas. Toetuse taotlemiseks peavad nii laps kui ka vähemalt üks
lapsevanem olema Tallinna elanikud vähemalt käesoleva kalendriaasta 1. jaanuarist
ning laps on kantud ühe Tallinnas tegutseva
kooli õpilaste nimekirja.

Kristiine helkurikampaania

“OLE NÄHTAV”
Kui sul ei ole helkurit,
siis võta mänguväljakult:
 Tulika tn 64
 Räägu park, Nõmme tee 52
 Vaarika tn 15a

Turvalist liiklemist!
Kampaania kehtib 30.09 - 30.10.2021
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 Kristiine tegevuskeskuse päevakeskus
Sõpruse pst 5
Avatud tegevused, kuhu kõik on väga oodatud!
• 28. septembril kell 9:30 kuni 14.00 tutvustab
Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskuses Šveitsi firma Swiss Nahrini Estonia looduslikke tervisetooteid
vastava koolituse läbinud töötaja. Toodete valik on
lai ja need on mõeldud kogu perele. Lisaks on võimalik tutvuda Agartha poolvääriskivide imelise maailmaga ja osta kaasa ehteid.
• 6. oktoobril kell 13:00 on Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskuses igakuine Kirjandusring, mille raames seekord liitutakse ühe huvitava
üle-eestilise projektiga “Õpitund”. Registreerunud
õppijad kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus
on näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid
uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad.
Kogu ettevõtmise eesmärk on tutvustada elukestva õppe võimalusi ja tõsta inimeste teadlikkust ning
motiveerida inimesi enesehariduse eesmärgil neid
variante laiemalt kasutama.
• 18. oktoobril kell 10.00 kuni 12.00 toimub
vaegkuuljate infopäev.
• 19. oktoobril kell 14:00 terviseloeng "Südame tervis" ja seekord räägitakse seleenist, ehk täpsemalt, kuidas mõjutab seleenipuudus elukvaliteeti.
Oled oodatud osalema kehtiva digitõendi ja
maskiga. Jälgige meie kodulehte (http://kristiinetk.
ee/), kus info ürituste kohta täieneb jooksvalt. Lisainfo: Kristiina Sau-Ek, päevakeskuse juht , tel 651
2702, kristiina.sau-ek@kristiinetk.ee

 Leevikese tänaval toimuvad välivõrkude ehitustööd ja tänav on tavaliiklusele suletud, tööd kestavad kuni 10. oktoobrini ja neid teostatakse AS Tallinna Vesi tellimusel.
 Kristiines alustati kahe välitreeningväljaku
rajamist
Kristiine linnaosas alustati kahe välitreeningväljaku
rajamist. Lille asumisse on aadressile Paldiski mnt
65b kerkimas street-workout jõulinnak ja Tondi asumi kasarmute tagusesse elurajooni, aadressil Seebi
tn 34 paikneva korvpalliplatsi kõrvale tuleb professionaalsete seadmetega jõusaal.
Liikumine tähendab head tervist. Kristiinesse on
rajatud treeningväljakuid ka varem ja need leiavad
kohalike elanike seas aktiivset kasutust. Korralike
seadmetega välitreeningväljakud toovad regulaarselt liikuma ka varem trennides mitte käinuid.
Hetkel jätkuvad ehitustööd ja väljakute lõplik valmimisaeg sõltub pisut ilmast. Tööd peavad olema
lõpetatud hiljemalt septembrikuu lõpuks.

REAKUULUTUSED

• Võtame tööle tänavahoolduse autojuhte ja traktoriste.
Info 51 018 03.
• Tank lükanduksed kapid
www.hnutid.eu Tel: 5281781
• Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade
remont. 13- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 56903327
• Mahla pressimisteenus,
mahlamüük ja õunte kokkuost Harjumaal Kose vallas.
Lisainfo: 56219762.
• Otsin TOIDUVALMISTAJAT ja SELTSILIST lastele
(9a,6a) 58442002.

Tallinn jätkab
esimese
haiguspäeva
toetuse ja
üürisoodustustega
aasta lõpuni

Abikäed on
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest
ehituse ja remondini
Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

Linnavalitsus võttis istungil vastu abimeetmete
paketi, milles on nii elanikele suunatud toetusmeetmed kui ka ettevõtjatele suunatud soodustused septembri algusest aasta lõpuni. Linn jätkab tallinlastele esimese haiguspäeva toetuse
maksmist. Samuti pakub linn aasta lõpuni ettevõtjatele üürisoodustusi.
„Võitlus epideemia mõjudega peab olema mitmekülgne,
see tähendab, et lisaks tervishoiualastele tegevustele tuleb rakendada ka sotsiaalseid ennetavaid ja leevendavaid
meetmeid. Linn tuli juba koroona esimese laine ajal väga
kiiresti välja toetustega linlastele ja ettevõtetele. Tänaseks
on meil tekkinud toetuste struktuur, millega me soovime
tallinlaste jaoks koroona negatiivseid mõjusid vähendada,“
ütles linnapea Mihhail Kõlvart.
Määruse eelnõu kohaselt muudetakse linnaelanikule
soodsamaks mitme toetuse maksmise tingimused. Linn
jätkab aasta lõpuni esimese haiguspäeva toetuse maksmist,
et haigestunud inimene saaks juba esmaste haigustunnustega koju jääda. Esimese haiguspäeva toetuse hinnanguline
kogukulu on 2021. aastal täiendavalt ca 360 000 eurot.
Lisaks jagavad linnaosavalitsused jätkuvalt meditsiinilisi maske paljulapselistele peredele, üksikvanematele, sissetulekust sõltuvat toetust saavatele linlastele ja pensionäridele. Maskidele järele minnes palutakse kaasa võtta isikut
tõendav dokument ja pensionäridel pensionitunnistus.
Linnavalitsuse heakskiidetud määruse kohaselt jätkatakse 1. septembrist kuni aasta lõpuni üürisoodustuse andmist Kesklinna linnaosas 80 protsenti äriruumi üürnikule,
kes kasutab linnavara toitlustuse, kaubanduse, teeninduse
ja meelelahutuse tegevusalal. Määruse kohaselt jätkatakse
üürisoodustuse andmist aasta lõpuni kogu linnas 100 protsendi ulatuses väliterrassi aladele.
Kuna pärast koroonaviirusega seotud piirangute leevendamist on majandus taastunud oodatust paremini, otsustas linnavalitsus mitte jätkata teiste äripindade üürisoodustuste andmist väljaspool Kesklinna.
Ettevõtjatele suunatud üürisoodustuste tõttu jääb linnaeelarvesse laekumata ligi 950 000 eurot. Senised linna
toetusmeetmed kehtisid 31. augustini.
Toetusmeetmete jätkamise paketi peab heaks kiitma
Tallinna Linnavolikogu.

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE remont
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Eelolevatel valimistel pole valija
enam seotud ühe jaoskonnaga
Seekord pakuvad kohalikud valimised rohkem paindlikkust, kus oma hääl anda. Valimas saab käia oma valimisringkonna ehk linnaosa vabalt valitud jaoskonnas, kuna valija
ei ole enam seotud ühe kindla jaoskonnaga.
Muudatus on saanud võimalikuks seetõttu, et kasutusele võetakse valijate elektroonilised nimekirjad. Varem
olid valijate nimekirjad paberkandjal, mistõttu oli valija
valimispäeval seotud ühe jaoskonnaga.
Hääletamise osas ei ole midagi muutunud: valida
saab kandidaate ikka oma ringkonnas kandideerijate
hulgast. Näiteks Kristiine valija, kes sai varem valimispäeval minna vaid oma elukohajärgsesse jaoskonda,
näiteks mõnda koolimajja ja hääletada seal Kristiines
kandideerivate kandidaatide poolt, saab nendel valimistel valida endale sobivaima jaoskonna kõikidest Kristiine
linnaosas avatud jaoskondadest ja hääletab ikka Kristiine kandidaatide poolt.
Valimisõigus kohaliku volikogu valimisel on lisaks
Eesti kodanikele ka teiste Euroopa Liidu riikide kodanikel ja välismaalastel, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus. Kuna Suurbritannia on
Euroopa Liidust lahkunud, siis ka Suurbritannia kodanikud saavad 2021. aastal hääletada ainult siis, kui neil
on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.
Valijate arvestus toimub rahvastikuregistris ja valijate nimekirjad lähevad 2021. aasta kohalikeks valimisteks
lukku 17. septembril ehk kuu aega enne valimispäeva.
See tähendab, et valijad kantakse selle valimisringkonna valijate nimekirja, kus oli tema rahvastikuregistrisse
kantud elukoht 17. septembril. Seega soovitame kõigil
valijatel, kelle elukoht vajab rahvastikuregistris muutmist, teha andmed korda veidi varem enne seaduses
sätestatud tähtpäeva (17.09) ning korrastada andmed
hiljemalt 16. septembriks 2021.
Aktiivne valimisperiood oktoobris kestab ühe nädala, esmaspäevast pühapäevani ehk 11. oktoobrist 17.
oktoobrini. Varem kestis see kokku poolteist nädalat ja
hõlmas kolme päeva pühapäeva eel, kui ei saanud hääletada.
Esmaspäevast neljapäevani ehk 11. oktoobrist 14.
oktoobrini saab valida igas kohaliku omavalitsuse keskuse jaoskonnas sõltumata oma elukohast. Tallinna linnas
avatakse 2021. aastal selliseid jaoskondi 31, need asuvad
ka linna suuremates kaubanduskeskustes:
Haabersti
Rocca al Mare Kaubanduskeskus, Paldiski mnt 102
Haabersti Maxima XXX, Ehitajate tee 148
Haabersti Maxima XXX parkla, Ehitajate tee 148
Kesklinn
Keskturu parkla, Lastekodu 11b
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Solaris Keskus, Estonia pst 9
Tallinna Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 62/1
Kristiine
Kristiine Keskus, Endla 45
Kristiine Linnaosa Valitsuse hoone, Metalli 5
Sõpruse Hyper Rimi, Sõpruse pst 174
Lasnamäe
Paepargi Maxima XX, Paepargi 57
Smuuli Maxima XX, J. Smuuli tee 9
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Lasnamäe Centrum, Mustakivi tee 13
Linnamäe Maxima XXX, Linnamäe tee 57
Ümera Keskus, Laagna tee 80
Kärberi Keskus, Kärberi 20
Ülemiste Keskus, Suur-Sõjamäe 4
Tondiraba Spordikeskuse hooviala, Varraku 14
Mustamäe
Mustamäe Keskus, A. H. Tammsaare tee 104a
Magistrali Keskus, Sõpruse pst 201
Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja parkla, E. Vilde tee 118b
Mustika Keskus, Karjavälja 4
Nõmme
Järve Keskus, Pärnu mnt 238
Nõmme Kultuurikeskus, Turu plats 2
Pirita
Pirita Linnaosa Valitsuse hoone, Kloostri tee 6
Pirita Selver, Rummu tee 4
Tallinna Botaanikaaed, Kloostrimetsa tee 52
Põhja-Tallinn
Põhja-Tallinna Noortekeskus, Kopli 98
Stroomi Keskus, Tuulemaa tn 20
Karjamaa Põhikool, Karjamaa tn 1
Põhja-Tallinna Valitsuse hooviala, Kari 13
Reedest pühapäevani ehk 15. oktoobrist 17. oktoobrini on avatud kõik valimisjaoskonnad, kuid valija
saab hääletada vaid oma linnaosa piires ja vajadusel
kodus.
Esmaspäevast laupäevani ehk 11. oktoobrist 16. oktoobrini saab hääletada ka elektrooniliselt. Soovi korral
saab pühapäeval, 17. oktoobril valimisjaoskonnas
e-häält pabersedeliga muuta, mida varem ei saanud
teha.
Pikeneb kodus hääletamise periood. Varem sai
kodus hääletada vaid valimispäeval, tänavu saab vajadusel kodus hääletada reedest pühapäevani (15.–17.
oktoober). Kodus hääletamiseks tuleb kas kirjalikult
või telefonitsi esitada taotlus, mille jaoskonnakomisjon
läbi vaatab.
Avaramaks on muutunud ka piirid, mis on seatud
valimisreklaamile ja agitatsioonile. Poliitiline välireklaam on lubatud, samas kui varem oli see kandidaatide registreerimise viimasest päevast keelatud ja sellest
ajast peale oli lubatud vaid aktiivne agitatsioon.
Kui varem oli valimispäeval keelatud igasugune agitatsioon, siis nüüd on agitatsioon keelatud vaid hääletamisruumis ja mujal on see ka valimispäeval lubatud.
Seekord saadab siseministeerium valijakaardi
asemel teabelehte. Kui varem sai valija valijakaardi,
millel oli rahvastikuregistrisse kantud andmete alusel
personaalne info, kus ja millal valija saab hääletada, siis
nüüd saab valija oma rahvastikuregistris esitatud elukoha aadressile valimiste teabelehe.
Teabelehel on tutvustatud hääletamisõiguse tingimusi ja hääletamisvõimalusi linnas. Teabeleht saadetakse kas elektrooniliselt või paberil. Elektrooniline
teabeleht saadetakse inimestele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud,
ülejäänud valijatele saadetakse teabeleht rahvastikuregistrijärgse elukoha aadressil paberil. Teabelehte ei ole
vaja valimisjaoskonda kaasa võtta.

Algas kandideerimine Lastekaitse
Liidu Fondi stipendiumile
Algas kandideerimine tänavusele Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile, mis toetab
põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid
õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal. Stipendiumidena läheb jagamisele 10 000 eurot,
taotlemine toimub Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedi kaudu ning kandideerida saab
kuni 15. oktoobrini.

24. september 2021

Stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste ja noorte annete arendamisele. Pikaaegne eemalviibimine oma lemmiktegevustest ja kaaslastest on ainult kasvatanud tahet jälle koos
olla ja tunda end võimekana midagi hästi tehes ja uut
omandades.
Stipendiumitena läheb jagamisele 10 000 eurot.
Lisainfo ja tingimused: www.lastekaitseliit.ee/lastekaitse-liidu-fond

6.oktoobril toimub kolmandat korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus
"Õpitund 2021". Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid üles sõltumata asukohast ühe
endale sobiva tunni jooksul õppima midagi uut kas üksi, koos sõprade, töökaaslaste või
kogukonnaga, organisatsiooni siseselt jms. Luba uued teadmised ja inspiratsioon oma
ellu, õppimine teeb õnnelikuks!
Osalemisest palume teada anda registreerides end Andrase kodulehel. Registreerunud
õppijad kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa paigas ja
missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad. Kaardi leiate Andrase
kodulehel siit.
Ootame sel päeval õppivatest täiskasvanutest koolides, tööl jm fotosid, videosid ja
sõnumeid, mida jagame ETKA Andrase, Terita ning koostööpartnerite facebooki lehtedel.
Kõigi osalejate vahel loosime välja erinevaid kingitusi. „Õpitunnis" osalemise videod,
pildid, kirjeldused palume saata 6.oktoobril ETKA Andrasele aadressil monica@andras.ee,
jagame neid ETKA Andrase, Terita ja koostööpartnerite facebooki lehtedel.
„Õpitundi“ korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning
Haridus- ja Teadusministeerium. Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse
tõstmine elukestva õppe võimalustest ning motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.

"Õpitundi" korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse
edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" toel.
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FC Flora on rohkem kui lihtsalt jalgpalliklubi
Katrin Lagerest
Jalgpalliklubi FC Flora kogukonnajuht

Jalgpalli roll ühiskonnas pole enam
ammu ainult mänguilu pakkumine ning jalgpalliklubid on oluliseks
osaks kogukonnast. See pallimäng on
juba aastasadu ühendanud erinevaid
rahvuseid ja olnud üheks osaks ühiskonnast.
Jalgpallimänguga
tegelemine
arendab noort kahtlemata kehaliselt,
kuid meeskondlikule alale omaselt
annab lisaks sotsiaalseid oskusi nagu
empaatia, teistega arvestamine, võitude-kaotustega leppimine ja veel palju
muud.
Taustajõud
Muidugi unistab iga noor jalgpallur
tippmängijaks saamisest. Seetõttu on
oluline võimaldada lastele arenguks
hea keskkond.
Noortetöö tagamiseks loodi FC
Flora jalgpalliklubis möödunud aasta kevadel metoodikaosakond. Klubi
noortetöö juht Taavi Trasbergi sõnul
soovitakse mängijate arendamisel
pakkuda kõrget kvaliteeti, et noored
jõuaks tulevikus FC Flora esindusvõistkondadesse ja A-koondisesse.
Klubi panus noormängijate arendamisesse on oluline ja seetõttu on
seatud ka kõrged standardid. „Meie
jaoks on oluline iga laps ja noor, kes
on otsustanud meiega ühineda,“ sõnas Taavi Trasberg ja lisas, et kõigil on
õigus saada parim võimalik jalgpal-

liharidus, et olla suuteline tulevikus
realiseerima oma potentsiaali tippjalgpallis.
Metoodikaosakonna loomine on
muutnud meie tööd läbimõeldumaks
– meil on paigas selge visioon, kuhu
me jõuda tahame.’’
Käesoleva aasta aprillis alustas
klubis tööd meditsiini- ja sporditeaduste osakond, kuhu kuulub kaheksa
spetsialisti. Teiste seas töötavad nüüdsest noorte heaks ka kehalise ettevalmistuse treener ja füsioterapeut.
Osakonna juhataja Kristiina Lind
ütles, et loodud osakonna eesmärgiks
on töö süsteemsemaks muutmine ja
läbi kaudu töö kvaliteedi tõstmine.
„Väga tähtsal kohal on inimeste väärtustamine ja järjepidev erialane arendamine. Tahame teada, kuidas töötavad meie kolleegid välisklubides ja
olla kursis uuendustega,“ sõnas Lind.
Klubi tegevjuhi Reili Järvalti sõnul
annab töötajate kvalifikatsiooni tõstmine ja nende arengu toetamine võimaluse oma potentsiaali ja unistuste
realiseerimiseks. See peegeldub nende
töös ja tulemustes noorte florakatega.
Koostöö kogukonnaga
Jalgpall meeskonnamänguna õpetab
koostöö vajalikkust. Üksi ei ole võimalik pikalt väljakul hakkama saada
ning sama on ka muudes valdkondades. Seetõttu on Flora oma koostöö
üle Kristiine Linnaosa valitsuse, koolide, lasteaedade ja erinevate organisatsioonidega väga rõõmus.

Publik FC Flora-Legia Warszawa mängul 27.07. Foto Janek Eslon, FC Flora
FC Flora kogukonnajuht Katrin
Lageresti sõnul on ühiste väärtuste
omamine koostöö puhul väga oluline.
„Kristiine Linnaosa valitsusega seob
meid juba nii palju ja iga uus algatus
on põnev. Me oleme tänulikud heade
mõtete ja inspiratsiooni eest, mida erinevad projektid on pakkunud. Head
meelt valmistab teadmine, et meie ümber on palju inimesi ja ettevõtteid, kes
soovivad üheskoos paremat ühiskonda
kujundada,“ ütles Lagerest.

FC Floraga ühinemise
võimalused
Kui sind kõnetavad väärtustena ausus,
professionaalsus, kirglikkus ja usk,
siis oled oodatud ühinema FC Flora
perega:
Tule trenni: Treeningud toimuvad Kotka ja Lilleküla jalgpallikompleksis ning Põhja-Tallinnas ja õige pea
ka Mustamäel.
Lisainfo: https://fcflora.ee/noored-tule-trenni/

LAENUTA VÕI OSTA

INVAABIVAHENDID TERESAST
ASUME TALLINNAS
MUSTIKA KESKUSES

Lisaks on huvilistel võimalus osa
võtta näidistreeningutest Kristiine
parkides.
Tule vabatahtlikuks: Ole osa Flora taustajõust ja aita meil arendada
Eesti jalgpalli. Lisainfo: https://fcflora.
ee/kogukond-vabatahtlikud/
Tule mängule: Tule staadionile ja
ela omadele kaasa!
Sooja suve ja peatse
kohtumiseni!

WWW.TERESA.EE
+372 611 9016
info@teresa.ee

TULE LÄBI!

RULAATORI
LAENUTUS

HOOLDUSVOODI
LAENUTUS alates

VOODILAUA
LAENUTUS alates

RATASTOOLI
LAENUTUS alates

KÄIMISRAAMI
LAENUTUS alates

POTI- JA DUŠITOOLI
LAENUTUS alates

alates
3,39€ kuus

2,40€ kuus

4,20€ kuus

7,60€ kuus

2,50€ kuus

1,47€ kuus

24. september 2021

KRISTIINELEHT

Tasuta jalgpallitrennid panid aluse
suuremale kogukonnatööle
Kristiine linnaosas toimusid
suvel ja sügise hakul igal
pühapäeval FC Flora treenerite
juhendamisel tasuta jalgpallitrennid lastele ja noortele. Kristiine linnaosa tervisedenduse
peaspetsialisti Hela Kauberi
sõnul oli tegemist eduka pilootprojektiga, millele planeeritakse
lähiajal jätkutegevusi.
Trennid toimusid erinevates linnaosa parkides ning neis osales kolme
kuu jooksul ligikaudu 80 last ja noort.
„Trennid osutusid väga populaarseks
ning plaanime nendega kindlasti kevadel jätkata. Mõtleme praegu ka sellele,
milliseid sportlikke tegevusi saaksime
kogukonna noortele pakkuda talvisel
perioodil,“ kommenteeris Kauber.
Eeskuju tuli islandlastelt
Jalgpallitrennide korraldust rahastatakse Justiitsministeeriumi projektist
„Nooresõbralik õigussüsteem“, mille
raames soovitakse pealinnas piloteerida Islandi mudelit. Tasuta jalgpallitrennide pakkumisega ongi esimesed sammud nüüd tehtud.
„Jalgpall sai tõesti valitud Islandi
kogemusele toetudes – seal panustas
riik väga palju uute jalgpalliväljakute
ehitamisse, et igal lapsel oleks võimalik kodu
lähedal spordiga
tegeleda.
11. september
2021

Meie pakume oma trenne aga parkides, kuna üks tasuta trennide eesmärke on ka kogukonna kokkutoomine.
Treeningud toimuvad nädalavahetuse
päeval ja kaasa võib sinna võtta kogu
pere: trenni on oodatud igas vanuses
tüdrukud ja poisid. Neid saatma tulnud lapsevanemad saavad samal ajal
mängule kaasa elada või omavahel suhelda,“ sõnas Kauber.
Treeninguid viivad läbi FC Flora
elukutselised treenerid, linnaosas pakutavad trennid võimaldavad lastele
liikumist ja ühist ajaveetmist pere ja
kaaslastega. „Lisaks mängule endale
tehakse trennis erinevaid osavus- ja
liikumisharjutusi ning lahendatakse
mängulisi ülesandeid. Me ei tea kunagi ette, kes täpselt kohale tuleb ja kui
palju osalisi on, kuid Flora treenerid
kohandavad trenni vastavalt osalejate
profiilile. Vajadusel on grupp jaotatud kaheks nii, et ühel väljakul saavad
mängida mudilased ja teisel noorukid. Nii saab trennist igaüks kasu,“
kommenteeris Kauber.
Selleaastase kogemuse pinnalt on
kõige enam osalejaid olnud Löwenruh pargi trennides. „Edasisteks trennideks kaalume ka teisi asukohti, mille väljavalimine nõuab veel eeltööd
– tahame trennid viia sinna, kus inimesed nagunii hea meelega käivad ja
kogunevad. Siis aitavad ühised tege-

vused inimestele suhtlemisvõimalust
pakkuda ja kogukonnatunnet veelgi
tugevdada,“ ütles Kauber.

Mis on Islandi mudel?
Mõnikümmend aastat tagasi rajati Islandil laiapõhjaline koostöövõrgustik,
milles osalesid poliitikud, kohalikud
omavalitsused, lapsevanemate ühendused, koolide juhtkonnad, tervishoiuasutused, spordi- ja noorteasutused, vaba aja veetmise võimaluste
pakkujad ja teised. Koostöövõrgustiku algne eesmärk oli leida lahendus
probleemile, et suur hulk noori suitsetasid, tarvitasid alkoholi ja muid meelemürke. Valitsuse initsiatiivil otsustati, et õpilastele tuleb kättesaadavaks
teha erinevaid huviringe ja arendavaid vaba aja tegevusi, et nad saaksid
kampades hulkumise asemel oma
aega mõistlikumalt veeta. Eesmärgiks seati, et iga Islandi noor osaleks
paaris huviringis ning ka tema pere ja
kogukond annaks oma panuse noore
aja sisustamisse. Tänaseks on Islandi
noorte alkoholi tarvitamine langenud
pea kümnekordselt ning mudel on
oma efektiivsust tõestanud.
Islandi mudeli pilootprojekt
Lilleküla Gümnaasiumis
Islandi mudeli rakendamisse kaasatakse ka koolid. Kristiine linnaosas on

Mustamäe

pilootkooliks Lilleküla Gümnaasium,
kus tööd alustatakse esialgu esimese
klassiga.
Koostöö algab kooli-lapsevanema
lepete sõlmimisega. Koostöö eesmärk
on leppida lapsevanematega kokku
põhimõtted, millest laste kasvatamisel
lähtuda. Leppega teavitatakse vanemad
sellest, kui oluline on huvituda koolis
toimuvast ja laste arengust, ning vajadusest seada neile selged piirid. Kokkuleppes tuuakse välja mitmesugused
ennetavad meetmed: näiteks see, kuidas vanemad, kes saadavad oma lapsed
kooli välja puhanuna, annavad parima,
et tagada talle parimad õpitulemused.
Samuti vaadeldakse kokkuleppe raames koolikiusamist ning reeglite ja
kohustuste tugevdamist juhtudel, kus
vanematel on tarvis ühele nõule jõuda,
näiteks interneti ja nutitelefonide kasutamise osas.
„Edasi sõltub kõik sellest, milline
on klassijuhataja ja vanemate huvi.
Soovi korral saame projektis osalevatele lastele pakkuda ka erinevaid huvitegevusi ja üritusi,“ kommenteeris
Kauber. Kui pilootprojekt on edukas,
plaanitakse tegevusi laiendada ka vanematele klassidele.
Justiitsministeeriumi
„Nooresõbraliku õigussüsteemi“ projektijuht Laidi Surva:
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Islandlaste kogemuse pinnalt teame,
et noorte riskikäitumise ennetamise
üks peamisi alustalasid on kokkuhoidev kogukond ja põlvkondade
vaheline suhtlus. Kristiine linnaosas
käima lükatud tegevused on hea näide sellest, kuidas kogukonnaliikmeid
kaasates kooskäimise võimalusi luua
ja ergutada nii lapsi kui täiskasvanuid
vabas õhus aega veetma.
Väga oluline on, et laste ja vanemate vahel valitseks avatud ja toetav
õhkkond.
Üks viis, kuidas Islandil lapsevanemaid sellise õhkkonna loomisel
toetatakse on kooli ja lapsevanema
vahel sõlmitud kokkuleppe kaudu.
Leppesse kirja pandud väärtused ja
tegevused annavad selge raamistiku,
millele toetuda. Lisaks võimaldab sedalaadi lepe tugevdada koostööd kooliga ning ka ühe klassi laste vanemate
vahel. Kuna iga kool on omamoodi,
siis on võimalik lepe kujundada just
selliseks, et see kajastaks kooli väärtusi. Iga klassijuhataja saab lapsevanematega läbi rääkida, mida nemad saavad omalt poolt teha, et laste koolitee
kujuneks põnevaks, arengut toetavaks
ja turvaliseks. Usun, et Kristiine positiivne kogemus on heaks eeskujuks
teistele linnaosadele ja julgustab ka
Kristiines järgmisi suuremaid samme
ette võtma.

reklaam
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IKEA: soovime olla rohkem kui lihtsalt töökoht
Esimene
asi,
mida
paljud
tööandjad potentsiaalsete töötajate
kandideerimispagasist otsivad on oskused,
kogemus ja kompetentsid. IKEA kui tööandja
prioriteet seevastu on inimeste väärtused
ja hoiakud. Kui ettevõte endale seatud
eesmärgid saavutab, siis premeeritakse
boonustega kõiki töötajaid vaatamata nende
positsioonile. IKEA ärikliendi projektijuht
Joonas Kõrre räägib, miks IKEA on tema
jaoks rohkem kui lihtsalt töökoht.
“Mis on sinu energiaallikas? Mida sa teeksid,
kui sul oleks kümme päeva järjest piiramatult
raha? Milline näeb välja sinu unistuste
puhkus?” – need on ebatraditsioonilised
küsimused, mida IKEAsse tööle kandideerijatelt
küsitakse. “Sellist tüüpi küsimused
tööintervjuul on üsna ootamatud, kuid samas
väga värskendavad. Alates sellest, kui ma
IKEAsse tööle kandideerisin, tunnen, et IKEA
kui tööandja hindab mind sellisena, nagu ma
olen. Nad mõistavad mu väärtusi ja hoiakuid
ehk töö IKEAs on minu jaoks kindlasti rohkem
kui lihtsalt tavaline töö,” selgitas Kõrre. Ta lisas,
et tema esimene kohtumine personalitöötajaga
oli väga avatud ja siira vestluse vormis, kus nad
said üksteise isiksustest rohkem aimu.
Kuula oma südant
Väärtuste tähtsus tuleb eelkõige esile just IKEA
tööpõhimõtete juures. IKEA Eesti inimeste
ja kultuuri juht Inga Kerese sõnul töötab
Rootsi suurettevõtte tiim toetudes põhilistele
väärtustele nagu ühtsus, võrdsus, inimeste ja
planeedi heaolu, lihtsus, kohustuste jagamine ja
säästlikkus. Firma esindajad on veendunud, et

kui IKEA ja töötaja väärtused ühtivad, tehakse
koos paremaid otsuseid, jõutakse seatud
eesmärkideni ja igapäevane töö on inimese
jaoks kergem ning rahuldustpakkuvam.
“Usutakse, et inimesed toetuvad otsuste
tegemisel enda sisetundele. IKEAs usume
seevastu, et otsuste tegemist mõjutavad eelkõige
meie väärtused. Need on justkui kompass, mis ei
lase meil teelt kõrvale kalduda ning aitab kaasa
sellele, et töötajad tunneksid end hinnatuna
ja täisväärtusliku meeskonnaliikmena,” ütles
Keres. Tiimitunnetuse tekitamisele aitab
veel kaasa ka ühtne IKEA vormiriietus. Kogu

personal kannab IKEAs samasugust tööriietust,
et kõik tunneksid end võrdsena. “Kõik töötajad,
kes IKEA tööriietust kannavad, on osa samast
meeskonnast olenemata sellest, mis osakonnas
või millises riigis nad töötavad,” lisas IKEA
inimeste ja kultuuri juht.
IKEA avab enda esimese suure poe
Tallinnas 2022. aasta sügisel ning seoses
sellega plaanib värvata veelgi rohkem
meeskonnaliikmeid erinevatele positsioonidele
– kujundajaid, müügikonsultante, logistikuid,
restoranitöötajaid jpt. Kokku pakub IKEA tööd
umbes 300 uuele töötajale.

Preemiad kõikidele
Joonas Kõrre sõnul on mitu põhjust, miks talle
just IKEAs töötamine meeldib. Esiteks ei saa
tööd IKEAs nimetada tavaliseks. “Ühtekuuluvus
on IKEAs võtmetähtsusega ehk kõiki töötajaid
koheldakse kui ühise kogukonna liikmeid. Me
oleme töö juures rohkem, kui lihtsalt kolleegid
– me panustame aega, et luua häid suhteid,”
selgitas suhtlemist armastav Kõrre.
Lisaks on IKEAs fikseeritud tunnitasu ning
ületunnid kompenseeritakse alati. “IKEAs
töötades tean alati, kui palju mul on võimalik
iga kuu teenida. Lisaks on siin selline tore
reegel, et eesmärkide saavutamise korral
makstakse preemiat kõikidele töötajatale
olenemata nende positsioonist ettevõttes.
Ainuke tingimus on see, et töötaja peab olema
ettevõttes töötanud vähemalt ühe aasta. Sedasi
ei saa tehtud töö eest preemiat mitte ainult
juhtkond ja müügitiim, vaid ka koristajad,
turvapersonal, restoranitöötajad, logistikud ja
laotöötajad,” ütles IKEA ärikliendi projektijuht
ja lisas, et kui töö käigus peaks ette tulema
olukordi, kus tööpäev kestab plaanitust kauem,
tasutakse ka kõik ületunnid. “IKEA töö- ja
eraelu vaheline tasakaal on minu arvates väga
hästi paigas ning võimaldab veeta piisavalt
palju aega pere ja sõpradega,” ütles Kõrre.
Lisaks kaasaegsele töökeskkonnale, headele
töökaaslastele ja korralikule palgale pakub IKEA
ka teisi hüvesid. Näiteks spordikompensiatsiooni,
koolitus- ja arenguvõimalus ning tasuta
puu- ja juurvilju, kohvi ja teed. Veel saavad
kõik töötajad IKEA poes allahindlusi ning on
esimesed, kes kõige uuemate toodetega tutvuda
saavad. Loomulikult kuuluvad töö juurde ka
meeskonnaüritused ning ühised tähistamised.

