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Milline on Sinu unistuste Kristiine?
Kaasav eelarve on üks hea
võimalus oma unistusi ellu viia.
Eriti vahva, kui ideed toetavad
ka teised linnaosa elanikud.
Kaasav eelarve on selles mõttes
ideaalne platvorm, kust saada elanikelt tagasisidet nende
soovidest ja vajadustest. Hääletusvooru tulemuste põhjal on
selgelt näha, mis kogukonnale
on oluline.

Esimese Tallinna kaasava eelarve protsess on peagi lõpule jõudmas ja kuigi
kord näeb ette, et ellu viiakse ainult rahvahääletusel enim hääli saanud idee, siis
tegelikult käib töö teiste ettepanekutega
edasi. Kristiine elaniku Marit Finnie
idee oli istutada Kristiinesse rohkem
puid. Eelmises Kristiine lehes oli sellest
projektist pikemalt juttu, kuidas jaapanipärase minimetsa ideest sai alguse
parkmetsa rajamine Tildri tänavale, kus
varem olid kõrgepingeliinid ja kasutu
tühermaa. Kui osa puid ja põõsaid sinna on juba istutatud, siis peagi valmivad
käiguteed ja ala kujundamine hästi mitmekesise taimestikuga looduskeskseks
minipargiks jätkub. Tildri tänavaga
paralleelselt hakkab tulevikus kulgema
kõnni- ja jalgrattatee ning samasse piirkonda on planeeritud noortele tänavaspordipark.
Kristiines viiakse ellu kaks
kaasava eelarve ideed!
Napilt teisele kohale jäänud idee puudutabki eelkõige noori, et neil oleks
rohkem võimalik mitmekülgsemalt
vaba aega veeta. Kui väikelaste mänguväljakuid on igas asumis mitu, siis ega
naljalt noortele peale spordiväljakute
muid tegevusi pakkuda olegi. 14-aastase Tallinna koolitüdruku Rachel Karolin Kunda esitas kaasavasse eelarvesse
idee, et Kristiines võiks olla oma seiklusrada ja pakkus võimaliku asukohana välja Löwenruh´ parki. Kuna rahvahääletusel oli vahe võitjaga ainult üks
hääl, siis järelikult Kristiine elanikele
see mõte meeldis. Ka linnaosavalitsusele meeldis ning Tallinna Linnavalit-

sus otsustas, et tuleb ka teisele kohale
jäänud idee ellu viia.
Löwenruh´ pargis leiti madalseiklusrajale sobiv asukoht ja ettevalmistustööd on nüüd sealmaal, et ehitustöödega saab varsti algust teha ja detsembris
on võimalik rada testida. Madalseiklusrada ise on jaotatud kolme raskusastmesse ning hakkab kulgema mööda
tehisposte, et mitte rikkuda pargi põlispuid. Kuna ettepaneku esitaja viitas, et
lastele ja noortele meeldivad eriti trossilaskumised, siis neid on sellel rajal lausa
kaks. Madalseiklusraja projekteeris ja
hakkab ehitama selle ala Eesti üks parimaid tegijaid 3Park Eesti OÜ, kes on üle
Eesti ja teistesse Euroopa riikidesse rajanud sadu seiklusradasid (fotodel näited
nende töödest, mille sarnane seiklusrada rajatakse Kristiinesse). Loodame, et
seiklushimulised võtavad Löwenruh´
pargi madalseiklusraja hästi vastu!
Juba järgmise, 2022. aasta kaasava
eelarve ideede esitamise voor on selleks
korraks läbi. Üle linna laekus elanikelt
kokku 389 ideed ja neist Kristiine linnaosa kohta esitati 42 ideed. Nende hulgas
oli päris palju juba töös olevaid projekte,
aga oli ka selliseid, mida ei ole võimalik
ühe aasta jooksul ellu viia. Seepärast tuli
need kõrvale heita. Ekspertkomisjon
hindas ideede teostatavust ning edasi
hääletusvooru saadetakse Kristiines
14 ideed. Kõigi kaheksa linnaosa kaasava idee võiduidee elluviimiseks on 2022.
aastal kavandatud suurem summa kui
sellel aastal – miljon eurot.
Pärast ekspertkomisjoni ametlikku
otsuse väljakuulutamist alustame ideede tutvustamise kampaaniaga – jälgige
linnaosa kommunikatsioonikanaleid!
Hääletusel saavad osaleda kõik vähemalt 14-aastased isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn.
Iga osaleja saab hääletada kuni kahe
endale meeldiva idee poolt oma elukohajärgses linnaosas. Rahvahääletus
kestab 29. novembrist 12. detsembrini.
Ootame kõiki aktiivselt oma lemmikuid valima ning juba praegu nuputama ideid, mida ise 2023. aasta kaasavasse eelarvesse esitada!

RIIBE: PRIORITEEDID
ON LINNAOSA
HEAKORD, TEEDE
JA HALJASALADE
HOOLDUS
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UUDISED
 Katkine ja vana kõnnitee sai korda Järve asumis Tuisu tn 4 ja Alajaama tn 12 kõrval, paigaldati uus
asfalt ja äärekivi.
 Augustis algas projekt, millega
Tallinna Kristiine Lasteaed, Tallinna Linnupesa Lasteaed, Tallinna
Haraka Lasteaed, Tallinna Muinasjutu Lasteaed, Tallinna Lepatriinu
Lasteaed ja Tallinna Mutionu Lasteaed said endale uued liikluslinnakud, et aidata väikestel linlastel
õppida ohutult liiklema ja kaasliiklejatega arvestama. Nüüd on need
liiklusväljakud valmis.

 Lõppenud on remonttööd Sõpruse puiesteel lõigul, mis jääb Tihase tänava ja A. H. Tammsaare
tee vahele.
 Tondi tänaval paraneb valgustus ja vanad lambid vahetatakse
uute leed-valgustite vastu.
 Järve asumis lõppesid Elektroni
tänava ja Tervise tänava (Elektroni ja Energia tänavate vahelisel
lõigul) taastusremonttööd ja tänavad on liiklusele avatud, rajati
uus asfaltkate nii sõidu- kui ka
kõnniteele, vahetati välja äärekivid
ja töömaale jäävad kaevupäised
ning korrastati haljastus.

Pilt on illustratiivne. 3park Eesti OÜ
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 Mingi tänav 5 korteriühistu korrastas Tallinna linna toetusega
prügialad, milleks ehitati kaks prügimaja jäätmete liigiti kogumiseks.
Senini asusid prügikonteinerid
lahtiselt, millega kaasnes tuulega
prügi lendamine parklasse ja kõnniteele. Prügimajad on hästi sobitatud ja loovad kinnistule esteetilise korrastatud üldmulje.
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ÜRITUSE LISAINFO
Sissepääs kutsetega. Kutse kontserdile saab Kristiine Linnaosa Valitsuse infolauast, Metalli tn 5.
Infosaal on avatud E 8.15–18.00; T, K, N 8.15–17.00; R 8.15–16.00 (lõuna 13-14). Telefon: 645 7137. Kontserdile
sissepääsuks palume esitada kehtiv tõend kas vaktsineerimiskuuri läbimise või Covid-19 läbipõdemise kohta.

 Head Kristiine elanikud
Mitmed korteriühistud on meie
poole viimastel päevadel pöördunud küsimusega, kas jätkame
graniitkillustiku jagamisega ka eelolevaks talveks. Teatame, et linnaosavalitsus tuleb elanikele appi ja
jagame taas linnaosa kinnistuomanikele tasuta graniitsõelmeid. Igale
korteriühistule on ette nähtud 2
(kaks) ja eramajade omanikele 1
(üks) 25 kg kott graniitsõelmeid.
Graniitsõelmeid saab kätte alates 01. detsembrist kuni 22.
detsembrini 2021 meie koostööpartneri AS Mustamäe Haljastus
territooriumilt Kadaka tee 78
tööpäevadel kella 09.00-15.00.
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Kuidas valida vingugaasiandurit?
8 märksõna, mida selle soetamisel silmas pidada

JUHTKIRI

Vingugaas on lõhnatu, värvitu ja
maitsetu mürgine gaas, mis võib
tekkida igasugusel põlemisel, kui ei
jätku piisavalt õhku. Selline olukord
tekib kergesti halva ventilatsiooniga
siseruumides. Vingugaasi tuvastamiseks sobib ainult vingugaasiandur. Suitsuandur ega gaasiandur
vingugaasi ei tuvasta.

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

N

ovembrikuu algus on toonud juba esimesed miinuskraadid ja ka tormituuled on näidanud oma jõudu, siiski 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.
Viimased kuud on osutunud linnaosas väga teguderohkeks,
valminud on mahukad teede taastusremonditööd. Keskmisest
soojem ilm andis võimaluse jätkata töödega suurematel objektidel. Nii jätkuvad praegugi tööd Käo tänaval Nõmme tee ja Kajaka tänavate vahelisel lõigul. Sellesuvised remondid lahendasid
mitmel pool kaua üleval olnud probleemid.
Sügistööde kõrval on juba järge ootamas ka talv. Kohtumised meie lepingupartneritega on peetud ning valmisolek libeduse ja lume tõrjumiseks olemas. Küll aga tuleb jätkuvalt arvestada
meie laiuskraadiga ning otsida välja talvesaapad ja -rehvid. Oleme taas ühistutele ka alustanud graniitkillustikku väljastamisega
ning loodan väga, et kõik osapooled annavad oma parima, et
talvel liikumine saaks olema Kristiine elanikele turvaline!

Tasuta lehekottide äravedu

Korraldasime lehekottide äraveo kampaania juba viieteistkümnendat aastat järjest, sest nõudlus sellise teenuse järele on suur.
Kristiine on väga roheline linnaosa, meil on palju eramaju, suuri
kinnistuid ja korteriühistuid. Sügislehtede tasuta äraviimisega
soovime aidata oma linnaosa elanikke. Kuigi aia- ja haljastusjäätmeid võtavad vastu kõik Tallinna jäätmejaamad, siis transpordi tellimine ei ole kõigile jõukohane. Praeguse seisuga on
registreeritud rekordilised üle 920 kinnistu ehk mullusest pea
300 rohkem.
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.
Kristiine linnaosa lähim jäätmejaam asub Rahumäe tee 5a.

Tallinn pälvis UNESCO muusikalinna tiitli

Kultuur ja muusika on alati olnud Kristiine linnaosa lahutamatud osad. Novembri alguses kuulutati välja ka UNESCO loovlinnade võrgustikku vastu võetud uued linnad. Nende hulka arvati
ka Tallinn, mis kannab alates 2022. aastast UNESCO muusikalinna tiitlit. Tugev muusikatraditsioon on meie kultuuripärandisse läbi aegade tihedasti sisse põimitud, mistõttu on UNESCO
muusikalinna tiitli pälvimine erakordselt rõõmustav uudis. Vastuvõtt sedavõrd auväärsesse loovlinnade kogukonda on esmakandideerijale erakordne tunnustus, mis näitab meie panuse ja
siinse tugeva muusikatraditsiooni kaalu.

Helkur päästab elusid!

Lõpetuseks tuletan kõigile meelde, et ka linnatänavatel on helkuri kandmine vajalik, isegi kui üleüldist intensiivset valgust
tundub olema palju. On suur risk, et jalakäija jääb selle taustal
märkamatuks. Pimedal sügisel ja talveperioodil aitab selle vastu
helkur. Kristiine linnaosavalitsus jagas oktoobris linnaosa mänguväljakutel rohkem kui tuhat tasuta helkurit. Palun kinnitage
kindlasti helkur nähtavale kohale ja see on tähtis teie turvalisuse
jaoks. Turvalist sügist kõigile!

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 17. detsembril 2021

Kristiine Linnaosa Valitsus

Millistesse hoonetesse või ruumidesse
peab vingugaasianduri paigaldama?
– Eluruumi, kus asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelkõige on selliseks seadmeks gaasil töötav veesoojendi ja katel.
– Hoonesse, kus on gaasikütteseade või
gaasiveesoojendi. Seda ka juhul, kui seade
asub näiteks keldris või eraldi tehnoruumis.
Sellisel juhul peab andur asuma kohas, kus
alarm oleks ohustatud inimestele kuuldav.
Näiteks keldris asuva gaasikütteseadme korral võib andur asuda selle kohal olevas ruumis. Või tehnoruumis asuva gaasiseadme
korral sellele lähimas eluruumis.
– Alates 1. jaanuarist 2022 hoonesse (nii
kodud kui ka muud hooned), kus on tahkekütteseadmed – puuküttel ahi, kamin, pliit,
katel vms.
Vingugaasiandureid on mitmesuguseid,
kuid nõuded, millele nad vastama peavad,
on samad. Valida saab ekraaniga ja ekraanita andurite vahel, samuti on olemas erinevate toitesüsteemidega andureid (patarei vs
aku vs võrgutoide). Kõige lihtsam ja odavam
andur on ilma näidikuta vingugaasiandur.
Näidikud, mälud ja nutifunktsioonid lisavad
seadmele kasulikke funktsioone, kuid teevad
anduri ka kallimaks. Sõltumata anduri omadustest toimivad ja teavitavad nad ohtlikust
vingugaasist ühtemoodi.
1) Aku, patarei või võrgutoide. Andurid võivad olla nii aku-, patarei- kui ka
vahelduvvoolu toitega. Aku või patareidega
töötavat andurit on lihtne paigaldada ning
see töötab ka elektrikatkestuste ajal. Vahelduvvoolutoitega ehk pistikdetektor ei sõltu
patareist ega vaja seetõttu patarei vahetamist. Sisse ehitatud akuga andurite aku kestab kogu anduri eluea, kuid patareiga anduri
korral tuleb seadme eluea jooksul patareid
vahetada. Patareide vahetamine või võrgu-

toide ei tee vingugaasiandurist siiski igavesti
kestvat seadet. Sõltumata toitest on anduritel kindel eluiga, mille jooksul tagab tootja
mõõtmiste õigsuse.
2) Näidik. Näidik annab meile võimaluse
näha anduri mõõdetud vingugaasi kontsentratsiooni ehk hulka ruumi õhus ja
muud näidikul visuaalselt kuvatavat infot.
Vingugaasi kontsentratsiooni kuvatakse
ppm-ides, ehk miljondik osades. Andurid
annavad reeglina alarmi, kui vingugaasi
kontsentratsioon ruumis on olnud üle 30
ppm-i kaks tundi või kui vingugaasi kontsentratsioon on 300 ppm maksimaalselt
kolme minuti jooksul. Vingugaasi kontsentratsioon 30 ppm-i ei ole eluohtlik. Selle
sees pikaajaliselt viibimine võib tekitada
uimasust. Siiski tasub kütteseadmed üle
kontrollida ning olukorda jälgida. Alarm
lõpeb ise, kui vingugaasi kontsentratsioon
langeb alla 50 ppm-i. Näidikuta andur annab alarmi samadel tingimustel.
3) Niiske ruum. Enne, kui vingugaasiandurit ostma hakkad, mõtle läbi, millisesse
ruumi sa soovid selle panna. Andurid on
oma konstruktsiooni tõttu määratud erinevatesse keskkondadesse. Enamus andureid
on mõeldud kuivadesse ruumidesse, kus
õhuniiskus ei ületa 80%. Üpris vähesed andurid sobivad vannituppa, kus õhuniiskus
on kõrge. Näiteks vannituppa paigaldatav
andur peab olema niiskete ruumide jaoks
sobiv. Seetõttu tuleb alati vaadata seadme
kasutusjuhendist tootja poolt kirja pandud
anduri kasutuskeskkonna niiskusparameetreid. Vannituppa sobib 90 %-lise õhuniiskuse taluvusega andur.

4) Anduri eluiga. Anduri eluiga sõltub
sensorist, mitte patareist. Mõned andurid
aeguvad kindlaks kuupäevaks. Enamasti
tuleb kasutajal anduri käivitamisel märkida
seadmele käivitamise kuupäev või vastavalt
juhendile eluea kuupäev. Nutikamad andurid jälgivad ka ise kasutusaega ja annavad
selle lõppemisest heli või visuaalse signaaliga aegsasti teada. Andurite kasutusiga on
tavaliselt 7-10 aastat.
5) Kaks-ühes-andurid. Vingugaasiandur ja suitsuandur võivad olla ka
kaks-ühes-seadmena. Sellisel juhul peab
seade vastama nii suitsuanduritele kehtivatele nõuetele kui ka vingugaasianduritele
kehtivatele nõuetele.
6) Automaatne tulekahjusignalisatsioon. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi jaoks on olemas
spetsiaalsed süsteemi ühendatavad vingugaasiandurid. Kui soovid lisada vingugaasianduri oma tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, pöördu süsteemi paigaldaja või
haldusfirma poole.
7) Juhend ja märgistus. Iga Eestis
müüdava anduriga peab olema kaasas eestikeelne juhend. Juhendis peab olema kirjas
kõik vajalik anduri paigaldamiseks ja kasutamiseks. Autonoomsed vingugaasiandurid
peavad vastama standardi EVS-EN 50291-1
nõuetele – see standardi viide peab olema
nende märgistuses kohustuslikuna kirjas.
Anduril peavad olema märgistusena tootja
andmed, avastatava gaasi tüüp, seadme nimetus ja mudel, patareide tüüp (kui on patareitoitega), seadme soovituslik maksimaalne eluiga, kasutuskeskkonna temperatuuri
ning õhuniiskuse vahemik.
8) Hind. Lihtsamad ja odavamad andurid
maksavad natuke alla 20 euro ja näidiku
ning nutifunktsioonidega andurid maksavad 40 kuni 80 eurot. Ka pikem võimalik
eluiga mõjutab hinda. Odava anduri tellimisel internetikeskkonnast on soovitav
põhjalikult kontrollida toote tegelikku
märgistust ja kasutusjuhendit. Nõuetele
mittevastav vingugaasiandur ei pruugi sind
vingugaasi eest kaitsta.
Rohkem infot vingugaasist –
vingugaas.ee
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Rahvastikuregistrisse kantud kontakt- ja elukohaandmetest ja koduomaniku maamaksuvabastusest
Keerulisel ajal on üha tähtsamaks muutunud
inimeste andmete õigsus erinevates riiklikes
registrites ja andmebaasides, sest nende kaudu saavad nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse asutused vajadusel inimesega kiiresti
kontakti võtta ning vajalike teenuste osutamisel ei jää inimene abi või teenuseta.
Elukoha- ja kontaktandmete
korrastamiseks on järgmised
võimalused:
Iseteeninduslikult e-rahvastikuregistris
veebiaadressil www.rahvastikuregister.ee,
kus on võimalik:
- esitada elukoha registreerimiseks
elektroonilisi avaldusi;
- korrastada oma kontaktandmeid (telefoninumber, e-maili aadress, lisa kontaktaadress), mis suunatakse otse riigiportaali
eesti.ee ;
- eluruumiomanikul kontrollida eluruumi elukohana registreeritud isikuid;
E-maili teel esitades avalduse e-mailile:
kylliki.valma@tallinnlv.ee, tel 645 7127.
Seoses koroonaviiruse (COVID-19)
levikuga soovitame rahvastikutoimingute

teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada
ülalnimetatud elektroonilist suhtlemist, kuid
nende puudumisel on võimalik avalduste
esitamine ja toimingute tegemine:
▶ Kristiine Linnaosa Valitsuses, Metalli tn 5, toimub rahvastikuregistri sektoris
vastuvõtt: esmaspäeval 8.15-12.00 ja 14.0017.30, kolmapäeval ja neljapäeval 8.1512.00 ja 14.00-16.30, reedel 8.15-12.00. Info
telefonil 645 7127, 645 7128.
Maamaksuvabastus määratakse riigi
registrite andmete alusel maamaksuseaduses sätestatud tingimustel. Selleks kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud
tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel 1. jaanuari seisuga. Veel on aega
koduomanikel andmete korrastamiseks
rahvastikuregistris. Notariaalne eluruumi
ostu-müügilepingu sõlmimine ei muuda
automaatselt eluruumi omaniku elukoha
aadressi rahvastikuregistris.
Maaomanik ei pea maamaksuvabastuse
saamiseks avaldust esitama. Maamaksust
vabastatakse elamumaa omanik või hoones-

tusõiguse ja kasutusvalduse omanik linnas
kuni 1500 m² ulatuses, kui sellel maal asuvas
hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud andmetele.
Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks
oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
Maamaksu ja maamaksuvabastuse suuruse kohta saab infot maamaksuteatega, mis
väljastatakse maksumaksjatele jooksva aasta
15. veebruariks posti teel või elektroonselt.
Nendele isikutele, kelle maamaksu summa
jääb alla 5 € aastas, maamaksu ei määrata ja
maksuteadet ei saadeta. Oma maksukohustusi on isikutel võimalik kontrollida e-maksuameti kaudu.
Alates 1. veebruarist on võimalik maamaksuvabastuse andmeid vaadata riigiportaalist eesti.ee.
Informatsiooni maamaksuga seonduvates küsimustes annab Tallinna linnavaraameti maa hinna osakond.
Korrastage oma andmed rahvastikuregistris, et Teil oleks tulevikus lihtsam asju
ajada. Kristiine Leht

19. november 2021

KRISTIINELEHT

3

Kelmid riisuvad inimesi rahast lagedaks
Selle aasta kaheksa kuuga on pangatöötajatena esinenud kelmid inimeste rahakotte tühjendanud juba üle kahe miljoni euro võrra. Veelgi
suurema summa eest on inimestelt raha välja
petnud investeerimiskelmid.

Kuna inimesed otsivad aina enam investeerimisvõimalusi, siis on Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim
Tammeri sõnul aktiisemaks muutunud ka need, kes
üritavad neilt raha välja petta. “Rusikareegel oludes, kui
pakutakse tavapäratult head tootlust või investeerimisvõimalust, on lähtuda vanasõnast, et üheksa korda mõõda ja üks korda lõika. Kindlasti on mõistlik kontrollida
teenuse pakkujat ja tema tausta. Investeerimisteenus
vajab tegevusluba, mille olemasolu või selle puudumist
saab kontrollida Finantsinspektsiooni koduleheküljel
oleva turuosaliste registri kaudu. Samuti oleks mõistlik
vaadata üle Finantsinspektsiooni hoiatusteated,” ütles
Tammer. Finantsinspektsioon avaldab oma veebilehel
hoiatusteateid kahtlaste ettevõtete kohta.
Kelmid on võtnud sihikule ka need inimesed, kes
üritavad pensionieaks kogunenud sääste omal käel investeerida. Teinekord reageerivad inimesed ise internetis või lehes nähtud reklaamile. Finantskelmid saavad
seepeale juba potentsiaalse ohvriga telefoni teel ühendust võtta ja kiiret rikastumist pakkuda.
Kelmist “pangatöötaja” räägib enamasti
vene keeles ja tal on kiire
Aina aktiivsemalt tegutsevad ka end pangatöötajana
esitlevad sulid. Põhja prefektuuri kelmuste ja majanduskuritegude talituse juht Paul Pihelgas ütles, et selle aasta üheksa kuuga registreeris politsei 469 juhtumit, kus
pangatöötajana esinenud kelmi juhtumi osas alustati
kriminaaluurimist. Investeerimise ettekäändel on ühek-

sa kuuga inimestelt välja petetud ligi 2,8 miljonit eurot,
kokku registreeriti 241 juhtumit.
“Inimene saab kõne, kus helistaja tutvustab end
pangatöötaja või mõne investeerimisfirma esindajana.
Helistaja teatab kahtlasest tegevusest kontol, avatud
krüptovaluuta rahakotist, mis vajab sulgemist või näiteks arvutitarkvara või Smart-ID hooldustöödest. Enamasti räägib ta vene keeles ja tal on asjaga kiire,” iseloomustas Pihelgas tüüpilist kelmide tegutsemisviisi.
Kelmid petavad inimestelt välja sisselogimise andmed ja teevad toiminguid internetipangas, paludes
inimesel sisestada Smart-ID koodid, millega tegelikult
kinnitatakse panka sisse logimine ja rahaülekanded.
„Investeerimisvõimalusi pakkuvaid kelme iseloomustab ka see, et inimestel soovitatakse oma arvutisse
või telefoni alla laadida AnyDesk programm, väites, et
see on vajalik näiteks täiendava kaitse seadmiseks. Tegemist on kaughaldusprogrammiga, mis võimaldab seadme kaugelt üle võtta. See võimaldab kelmidel koguda
infot ja jälgida kõike, millega inimene arvutis tegeleb,“
lisas Paul Pihelgas.
Kuidas end petturite eest kaitsta?
Kõikide raha puudutavate otsuste puhul tuleks säilitada kriitiline meel. Enne oma raha kuskile paigutamist
võiks uurida, kas ettevõttel on olemas luba tegutsemiseks ja mõelda, kui tõenäolised on reklaamitud lubadused rikastuda. Otsuste langetamisel ei tasu kiirustada.
Lisaks tasub vene keelt kõneleval ja end pangatöötajana
esitleval helistajal paluda rääkida eesti keeles, mille peale ta tavaliselt katkestab ise kõne. Sest Eestis peavad kõik
pangatöötajad suutma kliendiga eesti keeles suhelda.
Lisaks tasub meeles pidada, et telefoni teel õiged pangatöötajad kunagi inimese PIN, Smart-ID või Mobiili-ID
koode ei küsi ega palu sisestada. Finantsinspektsioon

Uuskasutuskeskuse kaubiku teeb
22.11 kogumisringi Kristiines

Kodulähedased sportimisvõimalused paranevad

Uuskasutuskeskuse kaubik peatub 22.11
kell 12.00–13.00 Räägu pargi juures
(Nõmme tee 52), et vastu võtta kodudes
liigseks muutunud, kuid jätkuvalt heas
korras asju. Kogumisring toimub linna
jäätmetekke vähendamise nädala raames, ennetamaks prügi teket. Heas korras asjad ei peaks lõpetama prügi hulgas,
vaid saavad veel teenida järgmisi kasutajaid. Andes asjadele uue võimaluse, säästame ka uute toodete valmistamiseks
kuluvaid ressursse.
Uuskasutuskeskuse kaubikusse saab
ära tuua puhtaid ja terveid rõivaid, jalatseid, mänguasju, nõusid, köögitarbeid,
raamatuid, spordi- ja hobitarbeid, kodutekstiile, sisustusesemeid, ja väiksemat
kodutehnikat. Uuele ringile saab anda ka
hooajaväliseid asju, näiteks sügisel suviseid rõivaid ja hobitarbeid või suvel kelke,
samuti tähtpäevadega seotud asju. Turvalisuse kaalutlusel ei võta Uuskasutuskeskus vastu turvatoole ja -hälle, gaasipliite
ja kineskooptelereid, lisaks katkiseid ja
määrdunud esemeid.
Kogumisringi ajal palub Uuskasutuskeskus mitte tuua ka mööblit, et au-

Kristiines valmis hiljuti kaks uut välijõulinnakut.
Üks neist Tondi asumis Seebi tn 34 korvpalliplatsi kõrval ja teine Lille asumis Paldiski mnt
65b haljasalal. Mõlema spordirajatise puhul arvestati kohalike elanike arvamusega, millist tüüpi jõulinnakut nad oma kodu lähedale soovivad.
Kui Tondi asumis oli varasemast lõuatõmbe- ja
venituspuu olemas, siis seal tunti puudust eelkõige muudetavate raskustega trenažööridest.
Seevastu Hipodroomi ristmiku vahetus läheduses asuva Lille asumi elanikud tahtsid just
sellist jõulinnakut, kus võimalik iseenda raskustega harjutusi teha ning kus oleks rohkem
tegevusi noortele.

tosse kõik kenasti ära mahuks. Korraliku
mööbli ja töökorras suurema kodutehnika ära andmiseks saab Tallinnas kutsuda
tasuta järele kaubiku, saates esemest foto
koos kontaktinfoga kaubik@uuskasutus.
ee või helistades 5553 3001.
Kuhu veel viia
Kodus liigseks muutunud korralikke asju saab viia ka Uuskasutuskeskuse
kauplustesse, millest lähimad Kristiine
elanikele asuvad Mustamäe tee 5, Tatari
64 ja Sõpruse pst 255. Lisaks avaneb novembri esimesel nädalal mugav võimalus
asju uuele ringile anda Kristiine Keskuses.
Teisel korrusel asuvat uuskasutuskappi
saab kasutada keskuse lahtiolekuaegadel.
Üheks mugavaks lahenduseks on veel
koostöös Astri Grupiga ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel septembri alguses Balti Jaama Turu välialal Telliskivi
Loomelinnaku vahetus läheduses püsti
pandud 24/7 iseteeninduslikult avatud kogumismaja. Suuremad ja õrnemad asjad
saab kogumismajja ära anda nädalavahetustel kell 12–15, mil kohal on ka teenindaja.

22.11 kogumisring
Kristiines
ANNA
UUELE
RINGILE

Uuskasutuskeskuse kaubik peatub
kell 12–13 Räägu pargi juures
(Nõmme tee 52)
Uuele ringile saab anda liigseks muutunud
puhtad ja terved riided, jalatsid, mänguasjad,
raamatud, nõud, sisustusesemed, kodutekstiilid,
spordi- ja hobitarbed, väiksema kodutehnika.

Anna uus võimalus
seisma jäänud
heas korras asjadele!
uuskasutus.ee

Ära too palun turvatoole ja -hälle,
kineskooptelereid ja gaasipliite.
Kogumisringil ei võeta vastu ka mööblit.

Kristel Geine, linnaosavanema asetäitja

Mõlema väljaku rajamisel lähtusime eelkõige vastava piirkonna elanike soovidest, kuid kindlasti ka sellest, et seadmed oleksid kvaliteetsed ja harmoneeruksid ümbritseva
keskkonnaga. Tondi asumi jõulinnaku (Seebi tn 34) rajas
Kristiine linnaosa valitsuse tellimusel ettevõte Davidcityline OÜ. Välitreeningväljak koosneb viiest trenažöörist:
kere-, rinnaltsurumis-, jalaküki-, biitsepsi- ja õlapink.
Viimane on toodetud spetsiaalselt ratastooli kasutavatele inimestele, kuid harjutusi saavad edukalt sooritada ka
kõik teised. Kokku saab nende viie seadmega sooritada
üle 30 erineva treeningharjutuse ja anda koormust kõikidele olulisematele lihasgruppidele. Neid põhjanaabrite
juures toodetud Omnigym kaubamärki kandvaid seadmeid on lihtne kasutada: raskused on ühe kerge liigutusega muudetavad ning trenažöörid varustatud QR-koodi
abil avatava näidisvideoga, mis kasutamise veelgi lihtsamaks teeb. Väljaku avaüritusel näitas harjutusi ette endine
tippkulturist Ott Kiivikas (fotol) isiklikult. Ka tulevikus
plaanime väljaku võimalusi tutvustavate treeningutega
jätkata, et järjest enam Kristiine inimesi leiaks tee spordi
juurde. Tondi asumis on selleks nüüd paremad võimalused loodud.
Lille asumi jõulinnak (Paldiski mnt 65b, Endla tn 34)
on tüübilt street workout treeningväljak. See spordiala
jõudis Eestisse paarkümmend aastat tagasi ning ühendab
endas nii tervise- kui ka profisporti. Ala harrastajateks on
peamiselt noored. Treenitakse iseenda keharaskustega,
tehes erinevaid trikke, staatilisi hoidmisi ja kombinatsioone. Oleme löönud käed Bronec Jaaniga, kes on selle ala üks profimaid tegijaid Eestis, et koostöös temaga

tuua rohkem noori selle ala juurde. Mujal maailmas on
see tänavaspordiala noorte hulgas väga populaarne, kuid
Tallinnas on vähe kohti, kus seda harrastada. Kristiines
ongi tegemist esimese sellisega. Samas ei piirdu jõulinnaku võimalused ainult noortele suunatud tegevustega, sest
väljak on ideaalne erinevate jõu- ja treeningharjutuste tegemiseks nii keskmisele tervisesportlasel kui neile, kelle
sportlik tegevus on piirdunud tugitoolisportlaseks olemisega. Väljakuga koos rajati uus valgustus, et ka kargetel
sügishommikutel ja -õhtutel oleks võimalik üks energiat
andev trenn teha. Väljaku projekteeris ja ehitas ettevõte
Sinka OÜ, kes varem on varem analoogse street-workout
väljaku rajanud teiste hulgas Rocca Al Mare kooli hoovi.
Tulevikuplaanide kohta nii palju, et linnaosavalitsuse üheks olulisemaks eesmärgiks on muuta aktiivne ja
sportlik eluviis iga linnaosa elaniku lahutamatuks osaks.
Sporditaristu arendamine kahtlemata toetab selle eesmärgini jõudmist, sest kui luua uusi liikumis- ja sportimisvõimalusi ning tuua need nii öelda inimestele koju
kätte, siis harrastajate hulk kasvab. Meil on mitmeid häid
näiteid siit samast Kristiinest.
Seepärast tahame kindlasti kodulähedase sporditaristu arendamisega jätkata, et luua võimalused erinevaid
spordialasid harrastada ja võimalikult lai osa elanikkonnast oleks kaasatud. Töö jätkub ja nende kahe jõulinnakuga kindlasti asi ei piirdu, vaid planeerime juba järgmisi
ja täiendame olemasolevaid.
Kristiine linnaosa kahe jõulinnaku rajamine läks
maksma kokku 60 000 eurot, mis riigi poolt sihtotstarbeliselt riigi COVID-19 investeeringute toetusmeetmest
Kristiine linnaosa valitsusele eraldati.
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Flora on roheline
Nii Eestis kui ka kogu maailmas on jäätmete utiliseerimine suureks probleemiks.
Jäätmete taaskasutus on küll hea idee,
kuid jääb endiselt kompetentsi ja ressursi
puudumise tõttu kogu protsessis vähemärgatavaks. Rohepesu on suur murekoht ning ka biolagunevad tooted ei ole
kahjuks lahendus. Seepärast on jäätmete
mitte tekitamine ainus viis, kuidas keskkonnale kasulik olla. Kahjuks ei saa me
täielikult prügi tekitamist lõpetada, kuid
oma harjumusi ja tarbimist muutes on
võimalik prügihulka märgatavalt vähendada ning muuta selle mõju keskkonnale
minimaalseks.
Suurendame ökoloogilist käejälge
Kui jalajälge vähendada ei saa, siis saab
suurendada oma ökoloogilist käejälge.
Vastupidiselt ökoloogilisele jalajäljele on
käejälg kõik see, mida head saame meie
keskkonna heaks igapäevaselt ära teha.
Mõistes, et iga meie tegu toob tagajärgi,
saame me teha teadlikke valikuid, kuidas
tagajärjed oleksid meelepärased kõigile.
Viisid, kuidas aidata loodust ja keskkonda:
• Me saame minna poodi oma riidest
kotiga ja mitte soetada kile- ja paberkotte.

• Loodusesse minnes, võtame oma prügi
kaasa ja ei jäta seda sinna. Võimalusel
koristame ka teiste jäetud prügi ära.
• Osaleme koristustalgutel ja hoiame oma
kodukoha puhtana.
• Ei reosta ka kodus ja ei viska kraanikausist või tualettpotist alla jäätmeid.
• Kasvatades aknal, rõdul, koduaias maitsetaimi saame me pakkuda perele kvaliteetseid maitseid, vähendada importkaupu turul ja säästame oma eelarvet.
• Istutades puid ja põõsaid, aitame suurendada liigirikkust ja hapnikku tootmist.
• Jättes koduõuele niitmata murulapi, tekitame putukatele ja lindudele toidulaua.
• Ehitades lindudele pesakaste suurendame lindude arvukust linnas ja metsas.
• Pannes külmal ajal lindudele toidumaju
ja süüa, aitame lindudel talvituda.
• Tarbime teadlikult ja teeme õigeid valikuid.
Flora istutas
Märtsis valitses Eestis pandeemia ja algse
kogukonna aia rajamise asemel istutasid
FC Flora kontoritöötajad oma kodudes
maitsetaimi ning köögivilju. Suvel ehtisid
Flora kontori aknalaudu juhiabi Beryl Kõvermägi istutatud maitvad kirsstomatid,

Jätkub tasuta maskide
jagamine kahest asukohast
Tallinna linn jätkab tasuta meditsiiniliste maskide jagamist paljulapselistele peredele, üksikvanematele, pensionäridele
ja sissetulekust sõltuvat toetust saavatele
linlastele. Kristiines tasuta maskide saamiseks peab ka inimese rahvastikuregistri järgne elukoht olema samas linnaosas.
Maskid saab kätte:
• Kristiine Linnaosa Valitsusest aadressil Metalli 5, esmaspäevast reedeni
tööpäeva jooksul: esmaspäeval kella
08.15-18.00, teisipäevast kuni neljapäevani kella 08.15-17.00 ja reedel kella
08.15-16.00. NB! lõuna on kella 13.00
kuni 14.00.

tervisedenduse peaspetsialist

Sügisese koolivaheaja esimene
päev tõi Kristiine Noortekeskuse
juurde palju liikumishuvilisi lapsi ja
noori, sest sealt sai alguse põnev
orienteerumisseiklus. Oodatud olid
kõik, kes soovisid läbi liikumise
teada saada uut ja huvitavat Kristiine linnaosa kohta.
Osaleda oli võimalik nii individuaalselt,
kui meeskonnana. Rajale läks 22 võistkonda, 51 osalejat. Meele teeb rõõmsaks
see, et osalema tulid ka lapsevanemad ja
vanavanemad, kes lõid aktiivselt kaasa.
3,7 km pikkune rada kulges läbi linnaosa
tänavate ja parkide, proovile sai end panna 7 tegevuspunktis.
Korvpalli vabaviskeid visati Räägu
pargi korvpalliplatsil, Tedre tänava vä-

Aprillis ehitasime lindudele pesakaste. Foto Liisa Rull, FC Flora

Kristiine linnaosas ootab
33 last Inglipuu kingitust
Maxima on viimased 12 aastat aidanud heade
inimeste abiga viia jõulurõõmu tuhandete perede lastele üle Eesti. Kaubandusketi poolt ellu
kutsutud heategevuslik kingikampaania „Inglipuu“ on selle aja jooksul täitnud ligikaudu
20 000 lapse salajase jõulusoovi.

• Kristiine Tegevuskeskusest aadressil
Sõpruse pst 5, esmaspäevast reedeni
tööpäeva jooksul. Kristiine Leht

Sügisese koolivaheaja
orienteerumine
Hela Kauber,

mis olid heaks vahepalaks meie töötajatele
ja jõudsid ka esindusmeeskonna lõunalauale. Lisaks tomatitele, rikastasid meie
toidulauda basiilik, pipar ja till. FC Flora
kogukonnajuht Katrin Lagerest: „Mina
kuivatasin septembris oma piparmündi
taimed ja praegu on väga mõnus jahedal
sügisõhtul juua tassike enda valmistatud
teed.“
„Kindlasti soovime järgmisel aastal
teha istutamist suuremalt ja ühildada enda
tegemisi Kristiine linnaosa kogukonna
aiaga. Lisaks maitsvatele viljadele ja rohelise mõtteviisi arengu seisukohale, aitab
taimede kasvatamine vaimse tervise eest
hoolt kanda,“ räägib Katrin.
Katrin kirjeldab FC Flora selle aasta
tegevusi: „Oleme sellel aastal ehitanud lindudele pesakaste. Maikuus istutame puid
ja oleme vähendanud enda igapäevaste tegevuste tagajärjel tekkivaid jäätmeid. Kotka staadionil jätsime niitmata osa murust,
et suurendada liigirikkust. Korraldasime
juba traditsiooniks saanud jalkaturu, kus
leidis uue omaniku üle 50 eseme. Sellel
aastal on veel plaanis teha taaskasutavatest materjalidest lindudele söögimaju ja
rääkida taaskasutuse võimalustest seoses
jõuludega.“ Kaunist sügist! FC Flora

lijõusaalis tehti tutvust trenažööridega.
Rajal innustas osalejaid FC Flora jalgpalliklubi maskott koer Pennu. Sportlike
pingutuste vahel tuli leida vastused viktoriiniküsimustele ja järjestusse tuli panna
kahe Eesti populaarse laulu sõnad.
Võistluse lõpp-punktis Nike Arenal
ootasid võistlejaid FC Flora esindusmeeskonna mängijad. Palju elevust ja
emotsioone pakkusid täpsuslöögid ja
penaltilöögid professionaalsete jalgpallurite juhendamisel. Laste vahetu vestlus
meeskonnaliikmetega ja ühine pallimäng
annavad lootust, et laste huvi spordi ja liikumise vastu kasvab.
Julgustame kõiki ka edaspidi osalema
meie orienteerumispäevadel, sest väärt
avastamist on Kristiines veel mitmedki
paigad.
Täname FC Flora jalgpalliklubi, Kristiine Noortekeskust ja kõiki osalejaid, kes
nautisid liikumisrõõmu sügises!

Ka sel aastal kogus Maxima koostöös sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega ning Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kokku nende ligi 2000 lapse jõulusoovid, kelle perel
puuduvad tänavu võimalused lapsele soovitud kingituse
tegemiseks.
Just sellistes olukordades ongi kaasinimestest hoolivad kampaaniad tänuväärt abimeheks, võimaldades igaühel panustada ka nende laste pühadesse, kel muidu jõulukingid saamata jääksid. Inglipuud, millel ripuvad laste
jõuluunistused, asuvad 45 Maxima kaupluses üle Eesti.
Iga eestimaalane saab hakata ingliks, tehes Inglipuul olevale lapsele soovitud kingituse ajavahemikus 23. november – 8. detsember.
Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida Maxima
kaupluses Inglipuult lapse nimi, kelle jõuluunistust tahad
täita ja osta talle kingitus. Kingituse saab jätta pakkimata
kujul kas poe infoletti või kassasse, kust Maxima toimetab
selle juba lapseni.

Päevakeskuses
alustasid kaks
uut huviringi!

Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskuses
alustasid oktoobris kaks uut huviringi: kalligraafia ring ja liikumise ring, kuhu ootame ka
uusi huvilisi.
Kalligraafia ring toimub teisipäeviti kell 10:00–
11:30. Ringitasu 2€ kuus.
Liikumise ring toimub kaks korda kuus (iga II ja
III) esmaspäev kell 12:00–14:00 välitingimustes . Liigutakse erinevates kohtades – parkides, terviseradadel,
vanalinnas. Ringitasu 2€ kuus.

Märkame ning täidame laste soovid Inglipuul! Suurim tänu on lapse naeratus. Ja uskuge – kõik hea tuleb
ringiga tagasi. Inglipuude täpsed asukohad on leitavad
veebilehel www.maxima.ee/inglipuu
Lisainfo: Kristel Geine, Kristiine linnaosavanema
asetäitja, kristel.geine@tallinnlv.ee, (+372) 513 1554
Teate edastas: Siiri Liiva, MAXIMA Eesti avalike
suhete juht, Siiri.Liiva@maxima.ee, (+372) 5883 8334,
www.maxima.ee

NB! Seoses koroonaviiruse kõrge riskitasemega
võib meie ringitegevuses toimuda muudatusi. Lisainfo
saamiseks jälgige meie kodulehte www.kristiinetk.ee
või helistage numbril 5304 2553.
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Tulevast aastast kasvab puudega lapse toetuse määr
Vastavalt Tallinna linnavalitsuse
määruse muudatusele tõuseb järgmisest aastast puudega lapse toetuse määr seniselt 100 eurolt 125-le
eurole aastas.
Tallinnas on selle aasta veebruari seisuga
2148 puuetega last. Eelmisel aastal maksti
linnaeelarvest puudega laste toetust summas 138 300 eurot. Lisatoetust puudega
lastele makstakse Tallinnas kord aastas lapse sünnikuul. Taotleda tuleb ühe korra ja
edaspidi makstakse toetus välja igal aastal.
Puudega lapse toetust saab taotleda tin-

gimusel, et lapse elukoht on Tallinna linn;
laps on kuni 16-aastane; lapsel on tuvastatud puue; vähemalt ühe vanema elukoht on
katkematult Tallinna linn vähemalt toetuse
taotlemise aastale eelnenud kalendriaasta
1. jaanuarist.
Linn jätkab sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide korrastamisega ja linna
sotsiaaltoetuste määrade muudatus on üks
osa sellest. Kui varasemalt olid sotsiaaltoetuste määrad kehtestatud viie linnavalitsuse
määrusega, siis tulevast aastast jõustuvad
need ühes määruses, mis annab abivajajale
parema ülevaate kõigist linna makstavatest

toetussummadest. Sarnaselt eelmainitud
sotsiaaltoetuste määradele on ka varasemalt linna kordade muudatuste ja täienduste eesmärgiks muuta abivajavate linlaste
elukorraldus inimlikumaks, kättesaadavamaks ja abivajaja keskseks.
Järgmisest aastast jõustuva määrusega
sotsiaaltoetuste määradega kinnitati sissetulekust sõltuvate toetuste, universaaltoetuste ja sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad, kuid teised sotsiaaltoetuste
määrad jäävad samaks, v.a. puudega lapse
toetuse määr. Määrus jõustub 1. jaanuarist
2022. Tallinna Strateegiakeskus

Kristiine noortekeskus viis koolides
läbi liikluskultuuri töötubasid
Merili Kaja,

Kristiine noortekeskuse noorsootöötaja

Septembris ja oktoobris korraldas Kristiine Noortekeskus koostöös Lääne-Harju
politseijaoskonnaga koolides kergliikuri
töötubasid. Töötoad toimusid “Noorte
heaks” projekti raames, mida rahastas
Haridus- ja noorteamet. Projekti eesmärgiks oli tagada läbi ennetustegevuse ja
noorte liiklusteadlikkuse tõstmise turvalisem ja ohutum liikluskultuur linnaruu-

mis. Töötoad toimusid Kristiine ja Arte
Gümnaasiumis, 5-8. klassi õpilastele.
Töötubades kasutasime noorte hulgas
populaarseid liikumisvahendeid - elektritõukerattaid ning õppisime kaitsevarustuse kasutamise olulisust ning selle
õiget kasutamist. Lääne-Harju politseijaoskonna politseinikud viisid läbi töötoa teooreetilise osa ja peale seda tegid
noorsootöötajad õues praktilisi tegevusi,
kus noored said harjutada elektritõukeratastega sõitmist ja mängida läbi erinevaid

liiklusohtlikke situatsioone.
Töötubade käigus arendasime ka noorte suhtlemisoskust, rollikäitumist, esinemisjulgust ning iseseisvust, mis on olulised
COVID-19 kriisist tingitud mõjude leevendamisel.
Kergliikuri töötoad olid noorte seas
väga tahetud ja kohad täitusid kiiresti. Projektis osalenud noored olid väga tublid ja
kindlasti on nad nüüd liikluses liigeldes
teadlikumad ning ohutumad nii enda kui
kaasliiklejate osas.
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REAKUULUTUSED

• Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja vanu postkaarte. Tel 6020906 ja 5011628
Tim
• OÜ ESTEST PR ostab metsaja 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
• Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame arkist
litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310
•
Korterite
renoveerimine.
58314411

• Ostan Kristiines, Mustamäel või
Tallinnas garaažiboksi. Võib vajada korrastamist. Kõik pakkumised on teretulnud! Tel 5621 4956.
• Töö puhastusteenindajale. Info
56820520
• Kodumaine kartul, köögivili ja
mesi kojutoomisega. Tellimine ja
lisainfo TEL 58652190.
• Ostame nostalgiakohvikusse
nõukogudeaegseid
lauanõusid:58599737
• KUIVAD HALUPUUD 30; 40;
50cm võrkkotis. KÕDUSÕNNIK
30kg/kott. Ladu Tallinnas. Tammaru Farm 5238852
• Ostan garaažiboksi Kristiines,
võib vajada remonti 56693386
Müüa lõhutud küttepuud kohale
toomisega, lepp, sanglepa, kuiv
okaspuu, kask, kuiv lepp. Info
tel. 50 99598. www.pakhalupuu.
ee, pakhalupuu@gmail.com
Koolitussari "TERVISE TEERAJAD". neljapäeviti kl 18.00.
25.11 Tiibeti meditsiiniga talvele vastu (Kaia-Kaire Hunt).
02.12 Tugevda ise oma immuunsust! (Epp Veski). 09.12
Hingamistööga stressi vastu
(Tiia Lõoke). Aadress: Kadaka
tee 4 (COVID tõendiga) või virtuaalselt; Tel 5691 7397. Osalustasu 25 €, info/registreerumine kadakakonverentsid.ee

Info ja tellimine

51 36 999
HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

Raamatukogu kingib 4450 esimese klassi
õpilasele raamatu
4450 sel sügisel Tallinnas kooliteed alustanud last saab Tallinna Keskraamatukogult
kingiks raamatu, mis sisaldab kahe tuntud
ja armastatud kirjaniku, Olivia Saare ning
Aidi Valliku, värskeid luuletusi. Raamat
tähistab olulist verstaposti mõlema autori
jaoks – 2021. aastal täitus Olivia Saarel 90.
ja Aidi Vallikul 50. juubel.
Raamatust „Koolijütsi koolimüts“
leiab Olivia Saare uute luuletuste seast ka
ühe tema tuntuima luuletuse „Üks tähtis
kuu“. Luuletus, mille värsiread „kõik, kõik
on uus septembrikuus“ on meie kõnepruugis tavapäraseks saanud, ilmus 55. aastat
tagasi ajakirjas „Täheke“. Olivia Saare uued
luuletused seob tervikuks värsirida „müts
tutvustab tegijat mütsi sees“ ehk mütsi järgi
saame aimu mütsikandjast endast.
Aidi Valliku raamatust „Kõige tähtsam
päev“ leiab luuletusi laste paljudest tähtsatest päevadest ja tegemistest, alates koo-

liaasta algusest jaanipäevani, mardijooksust kevadistes veeloikudes möllamiseni.
Raamatut esitletakse Tallinna koolide
esimeste klasside õpilastele 21. oktoobril
kell 10 Zoomis. Esitlusel räägivad autorid
teose sünniloost ja vastavad laste küsimustele. Raamatut saab alates novembri
keskpaigast laenata Keskraamatukogu
raamatukogudest ning lugeda ka e-raamatuna Lastelehel või Overdrive e-raamatukogus.
Tallinna Keskraamatukogu poolt 2007.
aastal algatatud raamatu kinkimise projekti
eesmärgiks on tagada, et lapsed on esimeses klassis õppimise ajal koos õpetajaga
läbi käinud tee koolist raamatukokku ning
koos on õpitud tundma raamatukogu teenuseid. Palume esimeste klasside õpetajatel
oma lähima raamatukoguga kokku leppida, kuidas raamatute üleandmist läbi viia.
Õpilased on oodatud raamatukogudesse

5

PUITBRIKETT

19

KAMINAPUUD

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

PELLET

21. mai 2021 / aasta 20. nädal

SAADAVAL KA kaminapuud, kivisüsi, turbabrike�, grillsüsi

KOSE KÜTTELADU
TELLIMINE:
504 0304 või info@kytame.com

NB! Kose vallas transport tasuta! Mujale hind kokkuleppel

või veebitundi, kus raamatukoguhoidja tutvustab raamatut ja raamatukoguteenuseid.
Veebitunni puhul toimetakse raamatud
kooli. Raamatukogutunniks ja raamatute
kinkimiseks saab raamatukoguhoidja kutsuda ka kooli külla.
Lisainfo: Tallinna Keskraamatukogu
laste- ja noorteteeninduse peaspetsialistilt
Merle Tanilsoolt e-posti aadressil merle.tanilsoo@tln.lib.ee ja telefonil 683 0913.
Kõiki sarjas ilmunud raamatuid saab
lugeda Lastelehelt.
Raamatu väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.

Tume premium
puitbrikett (saar)

960 kg / 160 €

Lisaks saadaval kase
puitbrikett, kuuse
puitbrikett, kuuse+
männi+kase segu, hinnad
alates 130 € / alus

Ümmargune puitbrikett
auguga kauapõlev

1040 kg / 165 €

Pellet 6 mm / 8 mm

975 kg / 190 €
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19. november 2021

Uudised reaalajas
Kristiine Linnaosa

Drive In

25€

või broneeri:
abctehno.ee

VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

Abikäed on
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest
ehituse ja remondini
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
Viimsis: Muuli tee 10
Peetris: Vana-Tartu mnt 74
Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

UUS sisustus- ja rõivakaup Soomest on kohal.
Väljapanek täieneb IGA PÄEV!
Avatud
E–R 10–19
L 10–17

Kadaka tee 54, Tallinn
(endine Filikor Kaubamaja)
Tel +372 5770 5640
Taaskasutuskauplus Punane Ristik

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

19. november 2021

KRISTIINELEHT

Palju õnne parima
töökoha puhul!
Valdkonna
keskmisest
kõrgem palk

Täiendav
tervisekindlustus

Kandideeri: pood.lidl.ee

AS Mammograaf koostöös Eesti Haigekassaga kutsub rinnavähi
sõeluuringule 2021 aastal kõiki 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965, 1967, 1969 ja 1971 aastal sündinud naisi.
Rinnavähi sõeluuring on TASUTA
Mammograafia mobiilne uuringutreiler ootab naisi vastuvõtule
Pelgulinna sünnitusmaja ees
Sõle 23, Tallinn
Vastuvõtt toimub 29 november kuni 3 detsember 2021.aastal.
Teenindame eelregistreerimise alusel
Info ja eelregistreerimiseks helistada telefonile: 627 4470

VASTUVÕTULE TULLES KANNA KINDLASTI MASKI
Kui Te kuulute käesoleval aastal kutsutud aastakäigu hulka, siis võite
julgelt registreeruda sõeluuringule kutset ära ootamata.

Tasu iga
töötatud
minuti eest
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