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Kavas: 
kultuuriprogramm ja tegevused lastele, 

külla tuleb jõuluvana. 

18. detsembril kell 11-15
Löwenruh’ pargis (Mustamäe tee 59a) Laupäeval 17. detsembril kella 12-14

Pühapäeval 18. detsembril kella 12-14
Kolmapäeval 21. detsembril kella 16-18

Ootan lapsi Löwenruh' pargis

Jõuluvana Ardi

HEA KRISTIINE ELANIK!

(Mustamäe tee 59a)

Kõik salmilugejad saavad suu magusaks!

 26. novembril paigaldati uus 
valgustus Löwenruh’ pargi madal-
seiklusrajale, mis võimaldab viibi-
da alal ka õhtusel ajal. 

 Alajaama ja Kirsi tänavate män-
guväljakutele uued valgustid. Tur-
valist lõbutsemist! 

 Kristiine Linnaosa Valitsusel 
käisid külas vahvad mardisandid 
Tallinna Lille Lasteaiast, kes mõis-
tatusi esitasid, tantsisid ja laulsid. 

 Tildri tänava ääres jätkub kaa-
sava eelarve idee jaapanipärase 
minimetsa ehitamise tööd, mille 
raames jätkatakse puhke terrassi 
ja laudtee ehitamisega, laudtee 
ühendatakse Tildri tänavaga, ka-
sutades selleks muuhulgas ka 
paekivi ning puistematerjali. Palun 
olge piirkonnas liigeldes tähelepa-
nelikud! 

 Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalameti tellimusel on valmi-
nud Viu tänava rekonstrueerimis-
tööd. Turvalist liiklemist! 

 Tondimõisa pargis toimusid 
jalgteede korrastamise tööd, et ta-
gada kõigile mugavam liikumine.
 Vuti tänava valgustuse rekonst-
rueerimistööd on lõpule jõudnud 
ning tänav on valgustatud kvali-
teetsete LED-lampidega. Turvalist 
liiklemist!

RIIBE: 
PENSIONILISA 

TÕUSEB  
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ILUSAT JÕULUAEGA!

Omniva avab tuleviku postkontori Kristiine keskuses

UUDISED

9. detsembril avab Omniva tuleviku post-
kontori Kristiine keskuses. Uues postkon-
toris on kliendile kõik vajalik e-kaubanduse 
ja postiteenustega seonduvalt. Lisaks pa-
kub kontor senisest mitmekülgsemat, kesk-
konnasõbralikumat ning kliendikesksemat 
teenindust. 

 
“Posti- ja pakiäri muutub suure kiirusega. Sõltumata 
inimeste tugevast eelistusest kasutada pakiautomaate, 
on endiselt postiteenuseid, mida soovitakse teha just 
postkontoris kohapeal,” ütles Omniva juhatuse esi-
mees Mart Mägi. “Hea näide on jõulude-eelne aeg, kus 
saadetakse rekordarv pakke ja neid saab postkontorist 
väljastada päevas kordades rohkem kui pakiautomaa-
dist,” rääkis Mägi.

„Uued postkontorid on varasemast keskkon-
nasäästlikumad. Müügil on keskkonnasõbralikud pa-
kendid ja pakkelahendused. “Tuleme välja “võta või 
jäta” lähenemisega, mis võimaldab pakendid kontoris-
se jätta, et järgmine klient saaks oma saadetise sellega 
teele saata,” lisas Mägi. 

Omniva on tugeva sotsiaalse vastutusega ettevõte. 
“Me tahame ja peame olema seal, kus inimesed meid 
vajavad ning ja kuhu on lihtne tulla,” rääkis Mart Mägi 
ja rõhutas, et tuleviku postkontorid on ligipääsetavad 
ka erivajadustega inimestele. “Kristiine postkontori 
külastuse saab ühendada poes või keskuses käimisega, 
säästes nii aega kui jalavaeva, kasutades tasuta parki-
misvõimalust,” täiendas Mägi. 

„Omniva postkontorid paiknevad üle Eesti ja soov 
on olla teenustega eestimaalastele mugavalt kättesaa-

dav, muutes nii inimeste kui ettevõtete jaoks elu liht-
samaks. “Tuleviku postkontorid on valmis pakkuma 
lisaks postiteenustele ka erinevaid riigi- ja kohaliku 
omavalitsuse teenuseid. 

Esimese sammu oleme selles suunas  juba astunud 
ja pakume näiteks võimalust ühineda elektri univer-
saalteenusega,” ütles Mägi. 

Uuendusena on kontoris ka Omniva oma kingi-
pood, kust saab osta raamatuid ja meeneid. Veel leiab 
valikust traditsioonilisi postmarke, postkaarte ja teisi 
postitooteid. Saalis hakkab kesksel kohal olema pakke-
laud ja saabuvate jõulude eel rõõmustame inimesi sel-
lega, et nad saavad kingitused ise kohapeal ära pakkida 
ja need koheselt teele panna. 

Tuleviku postkontorite lahenduse töötas välja Ur-
mas Pastarus koostöös   tunnustatud sisearhitektide 
Raul Tiituse ja Birgit Palkiga büroost PINK. 

Järgmise kolme aasta jooksul uuendatakse kõik 
Omniva postkontorid. Omnival on Baltimaades üle 
1000 pakiautomaadi, neist 314 Eestis, kuid see number 
kasvab lähiajal veelgi. Lisaks enam kui 150 postkonto-
rit ja postipunkti üle Eesti.

Jõuluvalgustid tekitavad positiivseid pü-
hade-eelseid emotsioone ning kaunistavad 
linnaosa. Tänavu on paigaldatud jõuluval-
gusteid ligi 50-le erinevale alale. Vahvaid 
jõuludekoratsioone võid näha Kristiine 
keskuse ees, Kotkapoja haljasalal, nii Rää-
gu kui ka Löwenruh’ pargis, Nõmme teel, 
Tondimõisa pargis, Kirsi tänaval ning pal-
judes teistes kohtades!

Kutsume kõiki üles avastama talvist pü-
hademeeleolus Kristiinet!

Avasta Kristiine talvevõlumaad!
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Kristiine Linnaosa Valitsus alustas 
täna tasuta graniitkillustiku jagami-
sega korteriühistutele, eramajade ja 
kinnistute omanikele. 

Õige pea saabub talv, mis toob kaasa lume 
ja libeduse. Tänavu on libeduse vältimi-
seks ette nähtud igale Kristiine korteri-
ühistule kaks ja eramajade omanikele üks 
25kg kott graniitsõelmeid.

Kristiine elanikud saavad graniitsõel-
meid kätte alates tänasest, 15. novembrist 
kuni 15. detsembrini koostööpartneri AS 
Mustamäe Haljastus (Kadaka tee 78) ter-
ritooriumilt tööpäevadel alates kella 9.00st 
kuni 15.00ni. Kohale jõudes palun helista-
da telefoninumbril: 653 6220.

Kinnistute omanikel lasub kohustus 
puhastada lumest ja jääst enda kinnistu 
ja sõidutee vahel asuv kõnnitee. Vajadusel 
tuleb teha ka libedusetõrjet. Libedusetõr-
jeks ei tohi kasutada liiva, tuhka ega muud 
tolmlevat materjali – lubatud on kasutada 
vaid graniitsõelmeid. 

Kõnniteid tuleb puhastada ja libedust 
tõrjuda mitte ainult hommikuti, vaid sõl-
tuvalt ilmastikuoludest ja vajadusest. 

Kestva lumesaju tingimustes tuleb 
püüda kõnniteed hooldada iga kaheksa 
tunni järgi või tihedamalt, kui lumesa-
ju tingimustes on lume paksus sulalume 
korral ületanud 3 cm ja koheva lume kor-
ral 6 cm.

„Linnaosavalitsus tuleb oma elanike-
le appi ja jagab kinnistuomanikele tasuta 
graniitkillustikku, et kvaliteetselt tõrjuda 
libedust enda maja- või tänavaesisel kõn-
niteel. Liiklusohutus- ja mugavus talvisel 
perioodil on Kristiine linnaosavalitsuse 
prioriteet ning selle tagamiseks peavad 
kõik eramajad ja kortermajad veenduma, 
et nende kinnistu ümbruses oleks kõigil 
turvaline liikuda,“ ütles Kristiine linnaosa 
vanem Jaanus Riibe.

Vastavalt Tallinna linna heakorra ees-
kirjale maaomanik on kohustatud korral-
dama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asu-
va kõnnitee puhastuse (sealhulgas lumest ja 
jääst) selliselt, et kõnniteel saaks ohutult lii-
gelda. Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puis-
tematerjali, mille tera läbimõõt on 2-6 mm, 
ei ole lubatud kasutada tuhka, liiva või klo-
riide. Kõnniteel peab jääma vaba 1,2 meetri 
laiune liikumisruum. Lume- või jääkihis ei 
tohi olla ohtlikke ja liiklust häirivaid ebata-
sasusi. Palun olla tähelepanelik ka katustele 
koguneva lume ja jääpurikate osas.

JUHTKIRI

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        Kristiine Linnaosa Valitsus
Järgmine leht ilmub 13. jaanuar 2023

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Head Kristiine elanikud!  

2022. aasta on lõppemas ning on teha aas-
tast kokkuvõtteid. Tänavu valmis kohalike 
elanike toetusel Kristiines kaasava eelarve 
raames Löwenruh’ pargis madalseiklus-
rada, algas Tildri minimetsa tööde teine 
etapp ning koostati Räägu pargi rekonst-
rueerimise projekt. Peagi läheb Räägu park 
täielikult rekonstrueerimisele ning on ka-
vas uuendada teisigi parke. 

Loodan, et nautisite suvel uut kaunist 
Kristiine esimest moodsat purskkaevu 
Kotkapoja haljasalal, mis on kujunenud 
uueks populaarseks pargiks teiste kõrval. 
Kuid see ei olnud ainus atraktsioon, mis 
sel aastal ülelinnalist tähelepanu pälvis – 
olulist tähelepanu said ka Räägu parki pai-
galdatud slackline tasakaalulindid. Veelgi 
olulisem – selleks, et Kristiine oleks õite-
rohke ja roheline linnaosa, paigaldati mit-
mele poole hoovidesse ja asumitesse tervelt 
poolsada lilleamplit!

Tänavuse aasta oluliseks märksõnaks 
on tulemuslikud hoovikohtumised. Just 

nendel kohtumistel tõid elanikud välja 
uue linnamööbli paigaldamise olulisuse 
ning seetõttu täiustati Kristiine linnaosa 
uue, loodussõbraliku ning kaasaegse täna-
vamööbliga – paigaldati 56 uut pinki, 43 
prügikasti ning 42 rattahoidjat. Lisaks said 
mitmed alad uue valgustuse ning uued tee-
katted. 

Kristiines on kaunis jõuluvalgustus. 
Loodame, et talvevalgustus kutsub inime-
si pühade ajal veetma rohkem aega vabas 
õhus! 

Mida toob Kristiinele  
linna 2023. aasta eelarve? 

Nüüd on aeg vaadata tulevikku, sest 
järgmise aasta eelarve toob samuti olulisi 
uuendusi. Suured projektid on planeerimi-
sel, näiteks jätkatakse Tulika tänava projek-
teerimisega lõigul Endla kuni Sõle tänav, 
alustatakse Tondi eritasandilise ristmiku 
ehitust ja Kotka tänava rekonstrueerimist 
Tondi tänava ja Tikutaja tänava vahelisel 
lõigul. Tee-objektidest on plaanis ka Lehe 
tänava kõnnitee uuendamise jätkamine, 
Rahumäe tee rekonstrueerimine ja mitmed 
raudteealused uued käigutunnelid (näiteks 
Paldiski maanteele, Endla tänavale ja Kot-
ka- Tehnika tänavate vahele). 

Järgmisel aastal saab lisarahastust las-
teaia ja koolitoitlustus – lasteaias kasvab 
toidukulu katmise piirmäär 50 protsenti 
ning õpilaste koolilõuna maksumus kas-
vab 1,56 eurolt 1,80 euroni päevas. Suu-
rendasime toidu hinnatõusu tõttu kooli-
lõuna maksumust juba tänavu septembris, 
kuid õpilastele jätkuvalt tervisliku koo-
litoidu tagamiseks tõstame 1. jaanuarist 
täiendavalt linnapoolset toetust koolilõu-
nale. Uuest aastast on linna toetus kooli-
toidule 80 senti

Linnaeelarve eelnõu järgi tõuseb 1. jaa-
nuarist 2023 sõimerühmaealise lapse toi-
dukulu katmise piirmäär 1,80 eurolt 2,70 
eurole ja lasteaiarühmaealise lapse toidu-
kulu katmise piirmäär 2 eurolt 3 eurole 
päevas. Toidukulude katmiseks lasteaeda-
des on 2023. aasta eelarvesse kavandatud 
9,2 miljonit eurot. Koolilõuna maksumust 
tõstetakse täiendavalt 24 sendi võrra 1,80 
eurole. Lisaks riigi toetusele kavandatakse 
koolilõuna kulude katteks linna eelarvest 
täiendavalt eraldada 6,4 miljonit eurot.

Lasteaedade ja koolide seisukord ja 
arendamine on meile väga tähtis. Kui sel 
aastal on lõpusirgel Tallinna Vindi Lasteaia 
uue hoone ehitamine, siis järgmisel aastal 
alustatakse Tallinna Kristiine Lasteaia uue 
hoone ehitamisega. 

2023. aastal lõpeb Tallinna Huvikes-
kus Kullo uue hoone projekteerimine, et 
saaksime alustada uue hoone ehitamise-
ga. Kullo uue hoone projekteerimine käib 
täie hooga ja sinna on planeeritud ka uus 
noortekeskus ja Kristiine esimene raama-
tukogu filiaal, mida on kohalikud elanikud 
soovinud. Ligi 760 000 euro eest on kavas 
rajada Käo Tugikeskuse Käo tn 53 hoone 
saali juurdeehitus, projekti kogumaksumus 
on ligi 1,2 miljonit eurot. Plaan on hakata 
tegelema ka Energia tänav 13 sotsiaalmaja 
moodulprojekteerimisega, et see seejärel 
korrastada ja kaasajastada. 

Uues eelarves leiame vahendeid isikli-
ku abistaja teenuse ja sotsiaaltranspordi-
teenuse eelarvete suurendamiseks, lisaks 
tagatakse vajaminev eelarve abivajadusega 
lastele tugiteenuste pakkumiseks. Samuti 
arvestame sellega, et järgmisel aastal saak-
sime maksta vajadusel rohkem toetusi toi-
metulekuraskustesse sattunud inimestele 
ja peredele. Sissetulekust sõltuva toetuse 
maksmiseks on 2023. aastaks planeeritud 
üle 700 000 euro, mida on tänavusest 250 
000 euro võrra rohkem. 

Tallinna pensionäridele kord aastas 
makstav pensionilisa tõuseb järgmisel aas-
tal kiiret hinnatõusu arvestades 150 eurolt 
175 eurole. Õppeaasta alguse toetus õpi-
lastele alates teisest klassist tõuseb majan-
duslikult keerulist aega arvestades tuleval 
aastal 50 eurolt 75 eurole. 

Sport on Kristiinele tähtis, seetõttu kor-
rastatakse ja soojustatakse Kristiine spordi-
maja fassaad, et parandada seal tingimusi. 
Parkidest algab Räägu pargi rekonstrueeri-
mine ja soovime ka alustada Sõstra tänav 1a 
(Välja 8 taga) hoovi korrastamisega, mille 
mõtteid juba oleme elanikega arutanud. Sel 
aastal toimus Kristiines Tondi asumis aja-
looline WTA tenniseturniir, mis tähendab, 
et oleme kindlalt spordimaailma kaardil ja 
siit piirkonnast sünnivad uued tipud. 

Soovin kõigile kaunist jõuluaega ja 
rahulikku aastavahetust! Õnnelik-
ku saabuvat 2023. aastat! Hoiame 
üksteist ja hoiame Kristiinet!

Neljapäeval, 25. novembril toimus Kristiine Linnaosa 
Valitsuses abipolitseinike ja vabatahtlike päästjate 
tänuüritus. Abipolitseinikke ja vabatahtlike päästjate 
arv linnaosas on oluliselt kasvanud. 

Kristiine Linnaosa Valitsuse traditsioonilisel tänuvastuvõtul 
abipolitseinikele andis linnaosa vanem Jaanus Riibe tänukirja 
üle kahekümnele tublimale abipolitseinikule ja vabatahtlikule 
päästjale.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul annavad 
vabatahtlikud päästjad ja abipolitseinikud väga suure panuse 
Kristiine linnaosas turvalisuse loomisesse. "Nad aitavad la-
hendada ja ennetada õnnetusi ning korrarikkumisi. Seejuures 
tuleb rõhutada, et abipolitseinikud teevad seda oma teise vald-
konda kuuluva põhitöö kõrvalt, oma vaba aja arvelt ja vaba-
tahtlikuna. On hea meel, et Kristiines on nii abipolitseinike kui 
ka vabatahtlike päästjate arv kasvamas,“ ütles Riibe. 

„Sügav kummardus ja austus vabatahtlikele päästjale – ole-
te täieõiguslikud meeskonna liikmed,“ ütles Lilleküla pääs-
tekomando komandopealik Hengo Metsaru. „Vabatahtlike 
päästjate abiga on meie võimekus reageerida ja lahendada eri-
nevaid päästesündmuseid palju suurem. See on suur asi, kui 
grupp inimesi on valmis ohverdama vabast tahtest oma vaba 
aega selleks, et võõraste inimeste turvalisust tõsta,“ lisas Met-
saru.

Lilleküla päästekomando vabatahtlike päästjate arv on 
tõusnud pea neli korda – 2020. aastal oli komandos seitse va-
batahtlikku, 2021. aastal 21 ning tänavu on komandos juba 27 
vabatahtlikku päästjat.  

Abipolitseinikke nende panuse eest tänab Lääne-Harju 
politseijaoskonna Mustamäe-Kristiine piirkonnagrupi juht 
Kelly Miido. „Võin kindlusega öelda, et abipolitseinikud on la-
hutamatu osa Eesti politseist. Põhja prefektuuris on novembri 
seisuga kokku 460 abipolitseinikku, neist 157 on Lääne-Harju 
politseijaoskonnas ning võrreldes eelmise aastaga on neid 20 
võrra rohkem. Lisaks on 50-st abipolitseinikust viimase kahe 
aasta jooksul saanud politseiametnikud,“ rääkis Miido.

Rohkem infot abipolitseinikuks saamise kohta leiad siit: 
www.abipolitseinik.ee.

Rohkem infot vabatahtlikuks päästjaks saamise kohta leiad 
siit: https://www.rescue.ee/et/vabatahtlikuks-paeaestjaks-saa-
mine

Kristiines tänati abipolitseinikke  
ja vabatahtlikke päästjaid

Linnaosavalitsus jagab korteriühistutele ja 
erakinnistutele libeduse tõrjeks tasuta graniitkillustikku

1. jaanuarist 2023 muutub rahvastikuregistrist and-
mete väljastamise kord ning osadele väljavõtetele 
kehtestatakse riigilõiv. 
• Kristiine Linnaosa Valitsuse rahvastikuregister väljastab jät-

kuvalt tasuta enda KOV-i elanikele elukoha andmete välja-
võtteid (elukohatõendeid).

• Samuti väljastame tasuta enda KOV-is asuva ruumi elanike 
nimekirju.

• Rahvastikuregistri väljavõtteid 1. jaanuarist 2023 enam KOV-
ist ei väljastata. Väljavõtteid väljastab riigilõivu eest Tallinna 
Perekonnaseisuamet (Pärnu mnt 67).

Lisaks saab enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate 
andmeid tasuta vaadata ka e-rahvastikuregistri portaalis ja 
soovi korral tasuta alla laadida allkirjastamata väljavõtte.

Korteriühistute veebiinfotund  
toimub taas!
13. detsembril algusega kell 16 tutvustab e-infotunnis SEB 
ärikliendi haldur Dmitri Matin korteriühistutele krediidi saa-
mise tingimusi. Tänaste kõrgete energiahindade juures tasub 
igati kaaluda kortermajade soojustamist, mõelda energiasääst-
likkusele ning selles suunas tegutseda. Toetusi jagab nii Tallin-
na linn kui KredEx. Juhul, kui ühistul puuduvad ehitustöödeks 
rahalised vahendid, ent on soov rekonstrueerimistöödeks, ta-
sub kaaluda laenu võtmist. Veebiinfotunnist on otseülekanne 
Kristiine LOV Facebooki lehel. Täiendavate küsimuste korral 
saada oma küsimused: liina.marrak@tallinnlv.ee
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Kas olete oste tehes märganud, et pa-
kutava kauba soodushind on eelnevaga 
võrdne või isegi suurem? Taolise vä-
listamiseks hakkasid allahindluskam-
paaniatele kehtima senisest rangemad 
nõuded. Teadlike ostuotsuste kindlus-
tamiseks täiendati mitmeid tarbijakait-
seseaduse nõudeid, et tagada tarbijale 
võimalikult läbipaistev ostuprotsess. 
Uued nõuded allahindluskampaaniate 
hakkavad kehtima alates 28. maist 2022. 

Muudetud tarbijakaitseseaduse ko-
haselt tuleb allahindluskampaaniates 
kuvada ka toote varasem hind, mis on 
vähemalt 30 päeva jooksul enne hinna 
alandamist kaubale kehtinud mada-
laim hind. Juhul, kui kaupa on müügiks 
pakutud vähem kui 30 päeva, loetakse 
varasemaks hinnaks vähemalt 7 päeva 
jooksul enne hinna alandamist kaubale 

kehtinud madalaimat hinda. Eelmai-
nitu ei rakendu kiirestiriknevale või 
vananevale kaubale. Taoliste kaupade 
allahindluskampaaniates tuleb vara-
sema hinnana näidata kauba esialgset 
alandamata müügihinda.

Tallinna Strateegiakeskuse linna 
ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osa-
konna juhtivspetsialisti Marit Mäepe-
re sõnul sooduskampaaniate arvule 
piiranguid ei seata, kuid kui 30 päeva 
jooksul tehakse mitu kampaaniat, tu-
leb iga uue kampaania korral märkida 
varasemaks hinnaks eelneva 30 päeva 
madalaim hind. Nõuded kehtivad kõi-
gile allahindluskampaaniatele, olene-
mata nende kestvusest ja eesmärgist. 
Täiendava teabe saamiseks võib julgesti 
pöörduda Tallinna Strateegiakeskuse 
linna ettevõtlusteenistuse tarbijakait-

se osakonna poole telefonil 640 4232, 
e-posti aadressil kaubandus@tallinnlv.
ee või Tallinna tarbijakaitse infopunkti 
Vabaduse väljaku seitsmendal korrusel.

Meeldetuletuseks kauplejale:
✓ Allahindluskampaaniates tuleb soo-

dushinna juurde loetavalt märkida ka 
toote varasem hind

✓ Toote varasemaks hinnaks on vähe-
malt 30 päeva jooksul enne hinna 
alandamist kaubale kehtinud mada-
laim hind

✓ Vähem kui 30 päeva müügiks paku-
tud kauba puhul on varasemaks hin-
naks vähemalt 7 päeva jooksul enne 
hinna alandamist kaubale kehtinud 
madalaim hind

✓ Kiiresti rikneva kauba puhul on vara-
semaks hinnaks kauba esialgne alan-
damata müügihind

Kristiine Linnaosa Valitsus ja 
Tallinna Transpordiamet ot-
sisid lahendusi Lille asumis 
parima liikluskorralduse leid-
miseks, eesmärgiga tagada 
toimiv talvine tänavahooldus.

Möödunud talvel sai Kristiine Linna-
osa Valitsus kohalikelt elanikelt ette-
panekuid, kuidas talvekoristust edu-
kalt korraldada. Muret valmistasid 
tänavahoolduse masinate ees seisvad 
autod, mis takistavad korralikult töö 
tegemist ja tänavate äärte puhasta-
mist. Varasem liikluskorraldus ei 
võimaldanud tänavaid puhastada 
viisil, mis tagaks talvel mugava liik-
lemise ning tagaks parima kvaliteedi. 
Selleks, et lumekoristust edukalt läbi 
viia, kehtestati Lille asumis ajutine 
parkimiskorraldus.

Vastavalt uuele parkimiskorral-
dusele Kristiine linnaosa Lille asum 
on jagatud neljaks tsooniks. 

I tsoonis asuvatel tänavatel 
(Mooni, Kasvu, Loo, Kannikese, 
Kibuvitsa, samuti Kullerkupu tä-
nava lõik Mooni tn ja Kibuvitsa tn 
vahel ning Ülase tänava lõik Kibu-
vitsa tn ja Tulika tn vahel) kehtesta-
takse parkimise keeld esmaspäeviti 
ajavahemikus 9.00-16.00. 

II tsoonis asuvatel tänavatel 
(Mineraali, Maasika, Vaarika, Lille 
ning Kullerkupu tänava lõik Lille 
tn ja Mooni tn vahel) ei tohi parki-
da teisipäeviti kell 9.00-16.00. 

III tsoonis asuvatel tänavatel 
(Tulbi, Tulika, Tulika põik, Ülase, 
Sinika, samuti Madara tänava lõik 
Paldiski mnt ja Tulika põigu va-
hel) kehtestatakse parkimise keeld 
kolmapäeviti ajavahemikus 9.00-
16.00.

IV tsoonis, Madara tänava lõi-
gul Tulika põigu ja Endla tn vahel 
parkida ei tohi esmaspäeviti kell 
22.00-06.00.

Tallinna Linnupesa 
Lasteaed avati 1967. 
aasta sügisel. Lasteaia 
nimi “Linnupesa” tu-
leneb tema asukohast 
ja see kinnitati 1999. 
aastal, aia kaheteist-
kümnel rühmal on 
samuti looduslähe-
dased nimed, mille 
õpetajad koos lastega 
on välja valinud. Tal-
linna Linnupesa Las-
teaed on tervislikke 
eluviise ning laste 
isikupära arvestav 
lasteaed, mis toetab perekonda lapse kasvatamisel. Õnnitleme erilise sünd-
muse puhul Linnupesa lasteaia õpetajaid ja lapsi! 

Kristiine linnaosas paistsid 
möödunud aastal tubliduse-
ga silma korteriühistud Järve 
tn 29 ja Kotka tn 28. Mõlemad 
ühistud korrastasid oma hoo-
viala ning said selleks rahalist 
abi Tallinna linna toetusmeet-
mest „Hoovid korda“. 

Järve tn 29 KÜ muutis oma hooviala 
hubasemaks ja turvalisemaks: püsti-

tas aiapaviljoni, uuendas mänguväl-
jakut ning paigaldas valvekaamerad. 
Kotka tn 28 KÜ ehitas rattamaja, 
korrastas parkimisala ja tellis uue 
autovärava.

Kutsume kõiki meie linnaosa kor-
teriühistuid oma projekte esitama! 

Kogu info Tallinna korteriühis-
tutele mõeldud toetusmeetmete 
kohta leiab: www.tallinn.ee/korte-
riuhistu

Tallinn toob Euroopa rohelise 
pealinna aastal pargi Raekoja 
platsile, toidusalud Mustamäele 
ja Lasnamäele, rahvusvahelise 
roheinnovatsiooni kesklinna, 
roheluse Kristiine transpordi-
sõlmedesse ja palju muud.

Tallinna Euroopa rohelise pealinna 
aasta põhiteemad on elurikkuse hoid-
mine, kliima, rohetehnoloogiad ning 
kestlikest põhimõtetest lähtuv juhti-
mine. Samuti on võetud eesmärgiks 
kaasata rohepealinna tegemistesse nii 
tallinlasi, kohalikke ettevõtteid kui ka 
erinevaid vabaühendusi. 

Rohelise pealinna programmis on 
huvitavaid keskkonnateemalisi tege-
vusi kõigile Tallinna elanikele, muu-
hulgas üle 60 ürituse.

„Oleme Tallinnas väga pühendu-
nud sellele, et lükata tiitliaastal hoogu 
juurde päris muutustele keskkonna-
sõbralikuma linna suunas ja et need 
oleksid ka nähtavad igal pool Tallin-
nas, nii tänavapildis, linna töötajate 
ja ametnike suhtumises kui ka linna-
kodanike mõtteviisis,“ ütles Tallinna 
linnapea Mihhail Kõlvart. 

Näiteks keskkonnasõbralikuma 
ühistranspordi arendamiseks on lin-
nal täiendavad vahendid, et soetada 
elektribusse ning 2023. aastal algab 
uue, Vanasadama trammiliini ehitus. 
Tallinnas toimub järgmisel sügisel ka 
rohetehnoloogia nädal, sealhulgas 

ainulaadne CleanTech Europe konve-
rents ja rohe-EXPO.

„Meie suurem eesmärk on tallin-
laste heaolu. Sellepärast sai loodud 
arengustrateegia Tallinn 2035. Euroo-
pa rohelise pealinna tiitel on ainult 
osa, ainult üks verstapost sellest suu-
remast pildist, mille omale eesmär-
giks võtnud oleme,“ lausus Kõlvart.

Rohelise pealinna juht Krista 
Kampus rääkis, et Tallinna rohelise 
pealinna programmis on huvitavaid 
keskkonnateemalisi tegevusi kõigile 
Tallinna elanikele, sealhulgas nii üri-
tusi, projekte kui konkursse. Prog-
ramm jaguneb nelja teema vahel: 
kestlik linn, õppiv linn, kaasav linn, 
nutikas linn. 

Muudatused algavad linnast en-
dast, kus näiteks oleme juba välja töö-
tanud keskkonnasõbralike ürituste 
juhendi, lisanud keskkonnanõudeid 
hankekorda ja paneme oma asutused 
toimima rohelise kontori põhimõ-
tetel. Läbi kaasava eelarve ja eri toe-
tustega soovime toetada ka kodani-
ke, vabaühenduste ja ettevõtete ideid 

ning tuua Tallinnale ja kogu Eestile 
rohkem tähelepanu. 

Näiteks avatakse jaanuaris mitte-
tulundustoetuste voor, et anda võima-
lus erinevatel kogukonnaühendustel 
ja -aktivistidel oma tegemistele toetust 
taotleda. Lisaks kutsub linn kõiki ro-
helise missiooniga linnakodanikke üles 
ühinema Tallinna rohenügijate võrgus-
tikuga. Läbi aasta toimub ka näiteks elu-
rikkuse talgute programm, kus soovijad 
saavad ise käed külge panna, et oma ko-
dukoha loodust hoida ja märgata.

Tallinnal on plaanis rohelise pea-
linna aastal ka linnas esmakordselt 
läbi viia linnaruumi taktikalised sek-
kumised – projekt „Rohejälg“, mille 
suurem eesmärk mõnusa inimsõbra-
liku linnaruumi loomine. 

„Tahame, et sel projektil oleks üle-
linnaline mõõde, et see poleks vaid 
kesklinnas, vaid midagi toimuks igas 
linnaosas, et jõuda võimalikult pal-
jude linlasteni,“ ütles projekti veda-
va rohepöörde kompetentsikeskuse 
juht Liis Vahter. Näiteks tõi ta Pirita 
ranna juurdepääsu paremaks muut-
mise, pargi loomise Raekoja platsile, 
rohealade paigutamise transpordisõl-
medesse, toidusalude istutamise Mus-
tamäel ja Lasnamäel.

Lisainfot Tallinna rohelise pealin-
na sündmustest ja tegevustest leiab 
aadressilt greentallinn.ee.

Autor: Maarja Pakats

1. detsembrist hakkas 
Lille asumis kehtima uus 
parkimiskorraldus

Tallinna Linnupesa Lasteaed 
tähistas 55. juubelit!

Selgusid 2021. aasta  
tublimad korteriühistud! 

Euroopa rohelise pealinna aasta toob  
Tallinna palju positiivseid muutusi

Peagi muutuvad allahindluskampaaniate nõuded

Konkursi „Kodu kauniks 2022“ 
tiitel jõudis Kristiinesse
Võistlust „Kodu Kauniks“ korraldas 23. aastat 
ajakiri Kodu & Aed. Võistluse peaaegu saja-
konna osaleja hulgast valiti välja 26 kodu- ja 
aiafinalisti. Tänavuse aasta kodu tiitel koos 
2500 euroga Swedbankilt läks Kristiine linna-
osa elanikele Heleri Arulale ja Joosep Toolile 
eripärase projektiga 4-toalise kodu isikupärase 
sisustamise eest.

Heleri Arula ja Joosep Tooli kodu erilise 
projektiga uues majas Kristiines on kaunilt ku-
jundatud ja hästi läbi mõeldud tervik. Värvikad 
detailid, kodumaised disaindiivanid, lopsakad 
toataimed, pilttapeet, rikkalik ja julge pildivalik 
seintel, funktsionaalne mööbel ning ülisuur ter-
rass teevad selle 4-toalise korteri meeldejäävaks.
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UUDISED

OOTAME VÄÄRIKAS EAS 
HUVILISI TASUTA 

JALGPALLITREENINGUTELE!
Treeninguid viib läbi FC Flora jalgpallitreener Egon Tintse

Kohtume Kotka hallis (Linnu tee 5, Tallinn). Halli juurde pääseb bussidega nr 23 ja 
28, peatuse nimi „Västriku“ või buss nr 17, peatuse nimi „ Nõmme tee“

Sõpruse pst jääb hallist umbes 1,2 km ehk umbes 15 min jalutuskäigu kaugusele.
Nõmme tee jääb hallist umbes 600 m ehk umbes 6 min jalutuskäigu kaugusele.

Lisainfo: tel 6457112

4. jaanuaril kell 12-13
18. jaanuaril kell 12-13
1. veebruaril kell 12-13

15. veebruaril kell 12-13

1. märtsil kell 12-13
15. märtsil kell 12-13
29. märtsil kell 12-13

Teeme tutvust palliga, proovime lihtsamaid palliharjutusi ja mängime jalgpalli.

Treeningud toimuvad:

 Tallinna tänavatelt on tänavu teisaldatud 
ligi 500 mahajäetud sõidukit. Munitsipaalpo-
litsei Ameti eestvedamisel on sel aastal Tal-
linna linnaruumist kõrvaldatud 428 autoromu 
ja töös on veel 275 sõiduki menetlemine.  
Seeläbi vabanevad linnas väärtuslikud par-
kimiskohad ja paraneb tänavahoolduse kva-

liteet. Teavita autoromust telefoninumbril: 
14410
 Tallinna rattaradadelt eemaldatakse tähis-
postid. 1. detsembrist eemaldati enamikelt Tal-
linna jalgrattaradadelt tähispostid, mis tagab 
sujuva lumekoristuse ja rattaradade kasutamis-
võimaluse ka talvistes oludes.
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Kristiine Lehe lugejatele on 
aastate jooksul tuttavaks saa-
nud Lille asum ja MTÜ Lille Asu-
miselts. 

Mida tõi 2022 meie organisatsiooni ja 
inimeste jaoks?

Aastat alustasime meid ümbritse-
vate seltsidega kohtudes. Mõtteid va-
hetasime Veskimetsa-Mustjõe seltsi, 
Uue-Maailma seltsi ja Kassisabaseltsiga 
ning tõdesime, et nii rõõmud kui mu-
rekohad on meil sarnased ja kohtumisi 
võiks korrata. Meie ühiseks mureks on, 

et asumiseltsidel ei ole ruume, kus ko-
guneda ja üritusi korraldada. Üks kor-
ralik asumimaja kuluks marjaks ära.

Kevadel ühinesid kogukonna ak-
tiivsed elanikud, et asumi haljasalasid 
riisuda ja prügi kokku korjata. Iga aas-
taga lisandub abikäsi juurde ja nii saab 
töö kiiremini tehtud. Eriti mõnusaks 
kujunes talgupäeva lõpetamine kenas 
aias lõkke ääres istudes, teed juues, pi-
rukaid süües ja kogukonna teemadel 
vesteldes. Täname ka linnaosa, kes an-
dis prügikotid ja organiseeris ca 20 koti 
äraveo.

Kõige oodatum ja rahvarohkem 
sündmus on igal aastal asumipäev, mis 
toimus sel aastal 3. septembril. Lapsed 
olid varakult kohal, et kvartalijooksu-
le registreeruda ootuses oma eelmise 
aasta aega parandada. Nii mõnedki pi-
sipõnnid said aga just sel päeval kirja 
oma esimese jooksuvõistlusel osalemise 
ja jäävad kindlasti järgmist aastat oo-
tama. Põnevalt ja kasulikuga sisustasid 
päeva asumi vabatahtlikud päästjad 
koostöös Lilleküla Päästekomandoga. 
Toimus näidistulekahju kustutamine - 
lapsed said vooliku juhtimist õppida ja 
päästevormi riietuda, suitsu- ja vingu-
andureid testida. Traditsioonilise laua-
tenniseturniiri korraldasime seekord 
asumipäevaga samal ajal ja seetõttu oli 
ka sellel nii osavõtjaid kui pealtvaatajaid 
rohkem. Maasika ja Vaarika tänava hal-
jasala sai sel korral ka veel kahe inventa-
ri võrra rikkamaks - Tuuliku Puit OÜ ja 
Flora FC ning meie asumi vabatahtlike 
abiga sai püstitatud kaks ilusat rohelist 
puidust jalgpalliväravat, mis küll talveks 
Lilleküla komando territooriumile vii-
dud, aga kevadel jälle tagasi toodud saa-
vad. Paljudes asumi aedades olid avatud 
kohvikud ja müügiletid. Selle suve aia-
kohvikute juures väärib eraldi märki-
mist tubli perenaine Reet Kibuvitsa tn 
14 majast, kes kutsus suve jooksul oma 
aeda korra kuus kohvitama ja oma tra-
ditsioonilisi toite nautima. 

Asumis asuva Kullerkupu lasteaeda 
saime nii Mihklipäeva laada kui ka Pä-
kapiku jõulukohviku   korraldamisele 
kaasa aidata nõu ja jõuga ning asumile 

KOP (kohaliku omaalgatuse projekti-
de) meetmega soetatud telgiga. Oleme 
rõõmsad, et meie kirjutatud toetus-
projektid on saanud positiivse vastuse 
ja seeläbi saanud soetada ka termose, 
perkolaatori, ruupori ja lamineerija. 
Neid laenutame kogukonnale ka soovi 
korral välja. 

Palju häid mõt-
teid ja kavatsusi 
ootavad teostamist 
juba uuel aastal. 
Esimeste sündmus-
te hulgas on näiteks 
vanadest akendest 
valmistavate Info-
tahvlite töötuba. 
Nii saavad kogu-
konna liikmed  õp-
pida taastama vanu 
aknaid ja lisaboo-
nusena valmistada 
oma kätega infos-
tendid asumisse.

M a i n i m i s t 
väärib ehk ka see 
ühingu seisukohast 
oluline detail, et 17. 
oktoobril toimu-
nud üldkoosolekul 
otsustati, et asu-
miseltsi juhatuses 
jätkavad ka järg-
misel kahel aastal 
Joonas Laks, Ilona 
Juhansoo ja Karin 
Sillamaa. Kes meie-
ga ühendust soo-

vivad saada, on teretulnud kirjutama 
e-mailil lilleasumiselts@gmail.com või 
helistama telefonil 53023735 (Karin). 
Liikmeks astumine käib kõige hõlpsa-
malt meie kodulehe www.lilleasum.ee 
kaudu. Soovime kõigile rahulikku jõu-
luootust ja head aastat 2023!

Vaktsiin  on nagu turvavöö:
kui peaksid koroonaga kokku põrkama,

on tagajärjed palju kergemad. 

Vaata vaktsineeri.ee

VAKTSIINIGA 
   ON KINDLAM!

Põnev aasta Lille asumis 

Tallinna aasta linnakodanikuks 
valiti Räägu kooli direktor  
Natalja Mjalitsina!
Tänavuseks Tallinna aasta linnakodani-
kuks valiti Natalja Mjalitsina, kes käivi-
tas 2022. aasta aprillis Ukraina sõjapõ-
genikest lastele Räägu kooli ning juhib 
kooli tänaseni.  

Aasta linnakodanik Natalja Mjalitsina ütles, et 
Räägu kooli vedamise energia tuleb ikka eelkõige 
inimestest. „Vaatan lapsi ja õpetajaid ning mõtlen, 
et tegelikult on ikka päris tore tunda toetust ja seda, 
et me pole üksi jäetud,“ ütles Mjalitsina. Ta tõdes, 
et on toetuse, tunnustuse ja jõuluaja valguses võt-
nud eesmärgiks tuua esile ja tunnustada head ja 
jätta tahaplaanile probleemid, millega nagunii tu-
leb tegeleda. „Kõige parem mõjutaja on headus,“ 
toonitas aasta linnakodanikuks valitud Mjalitsina.
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• Ostan kasutatud raamatuid, 
trükiseid, rinnamärke ja vanu 
postkaarte. Tel. 6020906 ja 
5011628
• Korterite renoveerimine. 
58314411
• Ostan kasutult seisma jää-
nud või kiirmüügihinnaga sõi-
dukeid. 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 puksii-
riga ja tasun sularahas. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan 
ise. Vaata lisaks www.seise-
vauto.ee
• Ostan garaažiboksi Kris-
tiines, võib vajada remonti 
56693386
• Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474. Pakume erine-
vaid lahendusi hoonete ja 
majade ehitusel. mehitus@
gmail.com  53529476
• Ostame absoluutselt igas 
seisus autosid. Kustutame 
arkist litsentsi alusel. Tallinn 
ja lähiümbrus. Tel. 58238310
• OÜ ESTEST PR ostab met-
sa- ja põllumaad. Tel 50 45 
215, 51 45 215;

• Hea korteriomanik! Soovin 
osta korterit. Võib olla remon-
ti vajav. Helista 58106909
• Kivikorstnate ehitamine 51 
88889
• Viin ära vanaraua 55670479
• Santehnilised ja elektritööd. 
Tel 5820 1968
• Ostan garaažiboksi. Notari 
kulud minu kanda. Tel: 545 
11053;
• Remont- ja viimistlustööd 
– korterite remont, tapeeti-
mine, värvimine, parketi pai-
galdamine jms. Tel. 5100250, 
rabella@rabella.ee
• Ostame Eesti parima hinna-
ga kasvava metsa raieõigust. 
Küsi pakkumist juba täna ! 
www.skpinvest.ee; info@sk-
pinvest.ee Tel: 55 155 13
• Ostan nõukaaegse lille või 
meremaali. Tel: 56770569
• Lugupeetud pensionär! Telli 
juuksur koju. Tel 56452420

Müüa lõhutud kuivad ja 
toored küttepuud kohale-
toomisega. Uus! Kuivad 
küttepuud 50l võrkkotis 
30cm.(lepp, sanglepp, 
kask, saar). Info ja tel-
limine kodulehelt www.
pakhalupuu.ee või tel. 
5099598 Email: pakhalu-
puu@gmail.com

Kadaka ülevaatuspunkt: Pilvetee 8/2, Tallinn
Avatud: E-R 9-19, L 10-15. Tel 699 9907, e-post: kadaka@abctehno.ee

Viimsi ülevaatuspunkt: Muuli tee 10 (drive in teenindus)
Avatud: E-R 9-19, L 9-16. Tel 623 7052, e-post: viimsi@abctehno.ee

Peetri ülevaatuspunkt: Vana-Tartu mnt 74 
Avatud: T-R 9-19, L 10-15. Tel 699 8606, e-post: peetri@abctehno.ee

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee 30€

VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

kadaka

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

REMONT 
tervikliku lahendusena

REAKUULUTUSED

Rahvusarhiivis
Tallinnas

Madara 24
õppeklassis

17. detsembril
kell 11-13

valmistame
jõuluehteid

Arhiiviallikatega tutvumine      meisterdamise töötubades

Rohkem infot:
ra.ee

ARHIIVI  HOMMIK

Tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele!
Kui vajate nõu, toetus, uusi ideid, siis olete oodatud tugigrupis 
osalema! Kristiine tugigrupp toimub 14. detsembril kell 17.00 
Kristiine Tegevuskeskuses, Sõpruse pst 5..

Tugigruppi juhib kogemusnõustaja  
Aivi Virma.
Palume registreerida: 
aivi.virma@gmail.com

Tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele! 
 

Kui vajate nõu, toetus, uusi ideid, siis olete oodatud tugigrupis osalema! 
Kristiine tugigrupp toimub 17. augustil kell 17.00 Kristiine Tegevuskeskuses, 

Sõpruse pst 5. 
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