
Esmaspäeval, 8. augustil alga-
sid Kristiine linnaosas kvar-
talisisesed teede taastusre-
monttööd. Töödega alustati 
Kannikese lasteaia territooriu-
mil ja Viu tänaval.

 
Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul te-
hakse iga-aastase kvartalisiseste tee-
de remondi käigus tänavu korda ligi 
60 objekti üle linna. 

„Ehkki suuremad muutused lin-
naruumis eeldavad projekteerimist 
ja pikemat protsessi, siis võimalusel 
teeme väiksemaid parandustöid ka 
taastusremondi käigus, olgu selleks 
äärekivi alandamine või uue haljas-
tuse lisamine,“ tõdes Svet.

Kristiines uuendatakse taastus-
remonttööde käigus sõidu- ja kõn-
niteede asfaltkate, vahetatakse välja 
lagunenud äärekivid ning korrasta-
takse töömaale jäävad kaevupäised. 
Niisamuti tehakse puude hoolduslõi-
kust ja haljastustöid. 

Kristiine linnaosa vanem Jaanus 
Riibe märkis, et Kristiine lasteaeda-
dest on juba uuendatud Lepatriinu, 
Kullerkupu ja Kannikese lasteaedade 
välisvalgustus. 

Samuti ehitatakse hetkel Vindi 
lasteaia uut hoonet. Kui eelmisel aas-
tal said vananenud ja energiakulukas 
süsteem nendes lasteaedades vaheta-
tud uue ja ökonoomsema vastu, siis 
nüüd saab hooviala korda Kannikese 
lasteaial, mis võimaldab seal korral-
dada rohkem õuetegevusi. 

Lasteaedade korrastamine on 
Kristiine linnaosas oluline prioriteet.

Ehitustöid teostab Watercom OÜ. 
Tööde maksumus on 137 000 eurot ja 
tööde lepinguline tähtaeg on oktoo-
ber 2022. 

Liiklejatel palutakse järgida aju-
tist liikluskorraldust ja paigaldatud 
liikluskorraldusvahendeid. 

Tallinna Strateegiakeskus

Eesti Lasterikaste Perede Liit 
on juba aastaid korraldanud 
sügishakul koolitarvete kogu-
mispäevi „Lapsed Kooli“, mis 
ei jää ka sel aastal tulemata. 11. 
augustil stardib koolikampaa-
nia, mille raames kogutakse 
heade annetajate abiga koo-
litarbeid lasterikaste perede 
koolilastele.

Heategevusliku algatuse eesmärk 
on toetada laste ja noorte hariduse 
omandamist kvaliteetsete koolitar-
vete ja -vahenditega. Sel aastal toi-
muvad kogumispäevad augustikuu 
teisel ja kolmandal nädalavahetusel 
kõikides suuremates supermarketites 
üle Eesti – kokku 75 kaupluses. 

Liit loodab kogumispäevadel 
inimeste südamlikkusele ning kut-
sub tegema suvelõpu heategu. Eesti 
Lasterikaste Perede Liidu presidendi 
Aage Õunapi sõnul saab head teha 
lihtsalt ja mugavalt oma koduko-
ha kaupluses: „Sel aastal on kam-
paaniasse kaasatud kõik suuremad 
kaupluseketid üle Eesti, kauplustes 
on väljas Liidu kärud, kuhu anneta-
tud koolitarbeid saab jätta.“

„Sügis on paljude perede jaoks 
pingeline aeg, sest kooli alguse pu-

hul langeb pere eelarvele keskmisest 
suurem koormus. Lasterikkas peres 
lähevad sageli kooli korraga pere 
mitu last, mis võib osutuda paljudele 
peredele üsna suureks väljakutseks. 
Oleme näinud siin vajadust oma 
peredele appi tulla ning seetõttu on 
korraldajatel hea meel iga väiksema-
gi annetuse üle,“ lisas president.

Algatusse annavad olulise panuse 
vabatahtlikud üle Eesti, kokku ligi 
1000 särasilmset inimest, kes on oma 
lahke abikäe heategemisele läheda-
le ulatanud. Vabatahtlikud abilised 
jagavad infot kohalikes kauplustes 
ning aitavad kauba kokku koguda. 
Igas piirkonnas kogutud asjad lähe-
vad jagamiseks just selles maakonnas 
elavate perede vahel, mis jõuavad 
lasterikaste perede koolilasteni veel 
enne kooli algust.

Koolitarvete kogumisaktsioon 
“Lapsed kooli!” toimub Eesti Laste-
rikaste Perede Liidu eestvedamisel 
13ndat korda ja sellesse on kaasatud 
Selveri, Maxima, Prisma, Coop ning 
Rimi kauplused üle Eesti. Eelmisel 
aastal koguti vabatahtlike kaasabil 
45 kaupluses kokku üle 70 000 ühiku 
erinevaid koolitarbeid, millest sai abi 
ligi 7000 koolilast.

Eesti Lasterikaste Perede Liit

 Tasuta sissepääs Pika Her-
manni torni külastajatele. Riigi-
kogu kutsub Eesti taasiseseisvu-
mispäeva puhul kõiki huvilisi Pika 
Hermanni torni. Torn on külalistele 
avatud 20. augustil kell 11–17. La-
dusamaks sissepääsuks jagatak-
se külastajatele tasuta pääsmed, 
kuhu on märgitud torni pääsu kel-
laaeg. Pääsmeid on piiratud arv. 

 1. augustil oli Tallinna Mutionu 
Lasteaia direkori Tagi Viilma vii-
mane tööpäev. Viilma on olnud 
lasteaiaga pikka aega seotud, ol-
les töötanud mitmeid aastaid ka 
õpetajana. Kolleegid iseloomus-
tavad teda kui hoolivat, sõbralik-
ku, toredat direktrissi ning veelgi 
enam – vahvat ja tähelepanelikku 
inimest, kes armastab lapsi. Tagi 
Viilmaa eestvedamisel on lasteaed 
viimastel aastatel kiiresti arenenud. 
Näiteks korrastati selle hoov ja tehti 
korda fassaad. Soovime kauaaeg-
sele direktorile edu edaspidiseks ja 
täname tehtud töö eest!

 FC Flora lõi vanadest euroalus-
test tehtud kogukonnaaia. Mida 
vutirahvas seal kasvatab, saab 
lähemalt vaadata klubi Facebooki 
lehelt. Üks tänuväärne ettevõtmine 
sai taas teoks!

 27. juuli õhtul rikkus kellegi pa-
hatahtlik käsi Räägu pargi popu-
laarse tasakaaluraja. Läbi oli lõi-
gatud suve alguses paigaldatud 
tasakaalulint, millest tähelepanelik 
linnakodanik linnaosavalitsusele 
teada andis. Ajutise lahenduse-
na seoti lint taas kokku, ent tellida 
tuli uus, kulukas asenduslint. On 
kahetsusväärne, et taolised linna-
vara lõhkumised aset leiavad. Kui 
juhtusid tegu pealt nägema või 
satud teinekord taunimisväärset 
tegu märkama, anna sellest teada: 
kristiine@tallinnlv.ee.
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Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Hea Kristiine elanik  

Käes on juba augustikuu keskpaik, suvi on 
olnud tõeliselt meeldejääv, sest päikest ja 
soojust on jagunud kõigile, ilmad olid kohati 
haruldaselt kuumad ja loodetavasti andis see 
kõik ühe suure positiivse laengu enne sügise 
saabumist. Löwenruh’ suvekontserdid osutu-
sid erakordselt populaarseteks, mis tõid kuu-
lajaid kokku üle kogu linna ja kaugemaltki, 
need olid väga meeldejäävad õhtud ja siin 
meil ilmaga vedas, kontserdid tõid päikese 
välja ja möödusid ilma suurema vihma ja 

tugeva tuuleta. Löwenruh’ pargis jätkuvad 
augusti lõpuni pühapäeviti meie keskpäeva-
sed lastehommikud ning kuni oktoobrini ka 
kolmapäevased vabaõhutreeningud. 

Oleme saanud linnaosa elanikelt korral-
datud ürituste kohta palju head tagasisidet ja 
tunnustavaid sõnu. Aitäh teile selle eest! Kõi-
ge tähtsam on, et need üritused toovad kokku 
erinevas eas inimesi ja liidavad kogukonda. 

Tallinn on Euroopa roheline pealinn ja 
hea meel on tõdeda, et sel suvel on lilleilu 
olnud mitmel pool rohkem kui varasemalt. 
Linnapilti paigaldatud lilleamplid on suvel 
jõudnud lopsakaks kasvada! 

Toetus jalgratta ostmiseks
Alates 1. augustist saab Tallinnas esitada taot-
lust „Rattaga kooli“ toetuse saamiseks. Ühe-
kordne kuni 100-eurone toetus on mõeldud 
jalgratta ostmiseks 10–15-aastastele lastele, 
kes on jalgratturi juhiload saanud käesoleval 
ehk 2022. aastal.  

„Rattaga kooli“ toetuse eesmärk on eden-
dada jalgratta juhilubade tegemist, et suuren-
dada laste teadlikkust ohutust liiklemisest ja 
kujundada ohutu liiklemise harjumusi. Li-
saks on toetuse eesmärk suurendada laste lii-
kumisviisides rattasõidu osakaalu, edendada 
tervislikku eluviisi ja turvalist liikumist. 

Ühekordset kuni 100-eurost toetust on 
õigus saada 10–15-aastasele lapsele, kes on 
käimasoleva aasta jooksul teinud jalgratturi 
juhiloa, elab rahvastikuregistri järgi Tallinnas 
ja kellele on ostetud jalgratas toetuse taotle-
mise aastal. Täpsed toetuse saamise tingimu-
sed on leitavad Tallinna veebilehel: https://

www.tallinn.ee/rattatoetus/. 
Taotluse saab esitada Tallinna e-teenin-

duses https://taotlen.tallinn.ee/
Kooliümbruste turvalisemaks muutmi-

seks on Tallinna tänavuses eelarves määratud 
1,5 miljonit eurot ning linn tegeleb ka uute 
rattaparklate rajamisega. 

Kontsert Eesti iseseisvuse  
taastamise päeva auks
Sel aastal täitub 31 aastat päevast, mil kell 
23.03 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
69 poolthäälega vastu otsuse "Eesti Vabariigi 
iseseisvuse kohta". Kas mäletate ka oma tun-
deid ja ootusi sel hilisõhtul? Kristiine tähis-
tab taasiseseisvumispäeva juubelit vabaõhu-
kontserdiga 17. augustil kell 18 Löwenruh` 
pargis. Üles astuvad ansambel Horoskoop 
ja solist Nele-Liis Vaiksoo, et tuua kuulaja-
teni kontsertkava, mis sisaldab kaunemaid 
estraadimuusika pärle peamiselt kuldsetest 
kuuekümnendatest. Kontserdil kuuleb vanu 
armastatud ja kõigile teada-tuntud laule, mis 
on pannud vastu ajaproovile ja kestavad tä-
nase päevani. Tulge kindlasti ja kutsuge ka 
naabrid kaasa! 

Hoovikohvikud avatakse taas
Väljas lõunastamine või õhtusöögi nautimine 
on nüüdisaegse elu lahutamatu osa. Nii ole-
me Kristiines hoidnud juba mitmeid aastaid 
elus traditsiooni korraldada augusti lõpus 
hoovikohvikute päev, mis sel aastal toimub 
27. augustil kell 11–15. Siis avavad paljud ini-
mesed oma koduhoovi ja pakuvad hubases 
õhkkonnas maitsvat toitu ja rikkalikku koh-
vi. See on hea võimalus saada naabrite, sama 
tänava või asumi elanikega tuttavaks. Aitäh 
kõigile, kes korraldavad oma kohviku ja ter-
vitused ka kõigile külastajatele! 

Juba lähiajal on kavandatud veel palju põ-
nevaid üritusi, mille kohta leiate info sellest 
lehenumbrist. Ma soovin teile kõigile turva-
list ja edukat saabuvat uut õppeaasta algust! 
Õnnitlen kõiki saabuva taasiseseisvumispäe-
va ja Kristiine linnaosa sünnipäeva puhul!

 Lauatennisesõpradele on häid uudiseid! Räägu 
pargis on nüüd uus pingpongilaud, mis on täienduseks 
hiljuti korda tehtud vanale lauale. Enam ei pea järjekorras 
seisma, et lauatennist mängida ja kodust võib julgelt reke-
tid-pallid kaasa haarata! Meeldivat mängu!

 Käo tänava rekonstrueerimistööd lõpevad 15. au-
gustil. Vabandame ehitustööde tõttu tekkinud ebamu-
gavuste pärast.
 WTA Tallinn Open tenniseturniir toimub 24. septembrist — 
02. oktoobrini Forus Tennisekeskuses Tondil. 

 Tallinna linnavalitsus nimetas hari-
dusameti juhataja ametikohale alates 
1. augustist Tallinna Saksa Gümnaa-
siumi direktori Kaarel Rundu. Kaarel 
Rundu peab Tallinna Haridusameti 
juhi rollis oluliseks selguse ja läbipaist-
vuse suurendamist otsustusprotsessi-
des, samuti suhtlemiskultuuri ning ha-
ridusameti nõustavat ja kaasavat rolli.
 ASi Tallinna Linnatransport nõu-
kogu nimetas juhatuse kolmandaks 
liikmeks Kristiine linnaosa endise va-
nema Andrei Novikovi, kes asub tööle 
augustikuu keskel. Seoses juhatuse 
liikme ametikohale nimetamisega 
astub Andrei Novikov tagasi Tallinna 
abilinnapea kohalt.
 Tallinnas värskendatakse "Meri 
algab siit" kaevuluukide märgistusi. 
Aitäh kõigile, kes tegid kevadel ette-
panekud kaevuluukide märgistamise 
osas! Kui märkad usinaid töökäsi, leh-
vita ja soovi "Jõudu tööle!".

 Seal, kus varem asus Kristiine turg, 
on nüüd liigirikas haljasala ja pursk-
kaev. Et rõõmu jaguks igasse suve-
hetke, on mainimisväärselt kaunis ka 
purskkaevu õhtune valgustus!
 Koostöös õigusbüroo Hugo Lega-
liga saab Kristiine Linnaosa Valitsuse 
ruumides 18. augustil eelregistreeri-
misega tasuta õigusnõu. 

UUDISED

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet alustas 
hankemenetlusega, millega otsitakse lepingupart-
nereid magistraalteede ja -rajatiste, ühissõidukite 
peatuste ja teemaal asuvate haljastute hoolduseks 
järgmisel seitsmel aastal. Ühtlasi soovitakse uute 
lepingutega tõsta hoolduse kvaliteeti.

Olemasolevad lepingud lõpevad käesoleva aasta lõpus ning 
seejärel võtavad töö üle uued hoolduspartnerid. 

Teenuse osutaja peab aastaringselt kindlustama puhasta-
tavate tänavate seisundi vastavuse tänavatele kehtestatud sei-
sunditasemetele, sh lume ja libeduse tõrje, lumevedu, kevadine 
puistematerjalide koristus, suvine märgpuhastus, vajadusel tä-
navate pesemine ja kastmine, sügisene lehtede koristus, prü-
gi ja prahi koristus ja seisundi järelevalve, samuti haljasalade 
hooldus.

Uute lepingutega on ette nähtud senisest lühemad hool-
dustsüklid intensiivses kasutuses olevatel kõnni-, jalg- ja ratta-
teedel ning täpsustatud on lume äraveo kohustusega tänavate 
nimekiri. Suurema koormusega ühistranspordi peatustesse 
ja  liiklusohtlikkesse kohtadesse on kavas paigaldada  puiste-
materjalide konteinerid, et ilmastikuolude kiire muutumise 
korral oleksid need koheselt kättesaadavad kogu talve jooksul. 

Rohelise pealinnana panustab Tallinn liigirikkuse säili-
misele linnaruumis, seepärast on kavas üle vaadata haljastuse 
hoolduse sagedused, reguleerimaks paremini muru kasvukõr-
gust. Uued lepingud sõlmitakse seitsmeks aastaks.

Tallinna Strateegiakeskus

Tallinn soovib uute lepingutega  
parendada tänavahooldust 

Pärnamäe jäätmejaama 
kompost ootab huvilisi
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Foto: Kristiine aiandi lilleampel Linnu teel.

Aiaomanikel on praegu hea võimalus 
soetada aiatöödeks komposti Pärna-
mäe jäätmejaamast (Pärnamäe tee 
36, Pirita) selle lahtiolekuaegadel. 

Sertifitseeritud komposti valmistatakse 
Pärnamäe jäätmejaama kompostimisplat-
sidel kohapeal neljast Tallinna jäätmejaa-
mast ja kalmistute juurest sinna tarnitud 
aia- ja haljastujäätmetest. Kui eelnevalt on 
komposti hind olnud 14,40 eurot (sh käi-
bemaks), siis hetkel on müügis 280 kuup-
meetrit komposti hinnaga 7,20 eurot (sh 
käibemaks) ühe kuupmeetri eest. 

Arvestama peab sellega, et Pärnamäel 
saab komposti laadida käsitsi jäätmejaama 
lahtiolekuaegadel või vajadusel ka ekska-
vaatori abiga iga päev kella 17.00-ni. Kom-
posti soovijatel võiks olla oma transport.  
Suuremate koguste puhul on Tallinna 
Jäätmekeskuselt võimalik tellida transport 
komposti veoks 1,20 eurot kilomeetri eest 
(sh käibemaks). Transpordiga tellimused 
palume saata kirjalikult aadressile info@
jaatmejaam.ee.

Kompost on aeroobsete mikrobioloogi-
liste protsesside ehk siis kõdunemise tule-
musena orgaanilistest, aia- ja haljastujäät-
metest tekkinud lõppsaadus, mis sisaldab 
rohkesti stabiilset orgaanilist ainet. Jäätme-
keskuses toodetud kompostile on tehtud 
kõik vajalikud analüüsid ning Taaskasuta-
tavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus 
on sellele väljastanud toote sertifikaadi. 
Tuleb arvestada, et sõelutud kompost võib 

sisaldada võõriseid (alla 1 cm läbimõõdu-
ga klaasitükid ja/või plastikutükid), mistõt-
tu tuleb selle kompostiga toimetades alati 
kanda kindaid. Pärnamäe jäätmejaamas 
toodetud komposti on mõistlik kasutada 
segatuna kasvumullaga vahekorras üks osa 
komposti ja üks osa kasvumulda. 

Aiatööde käigus tekkinud leheprahti, 
oksi ja muid haljastujäätmeid saab aas-
taringselt ära viia Tallinna jäätmejaama-
desse: Pärnamäe (Pärnamäe tee 36), Ra-
humäe (Rahumäe tee 5a), Pääsküla (Raba 
tn 40) ja Paljassaare (Paljassaare põik 5). 
Ühekordsel toomisel saab Tallinna elanik 
(kaasa ID-kaart) tasuta korraga ära anda 
0,6 kuupmeetrit haljastujäätmeid ehk siis 
100-liitriseid kotte võetakse tasuta vastu 6 
tükki.  Tallinna Strateegiakeskus

UUDISED

Foto on illustratiivne

Foto: Kotkapoja 2b purskkaevu  
öine valgustus. 

Foto: Uus lauatennise laud Räägu pargis.
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Ansambel Heino Tartes ja Sõbrad 
esines 27. juulil Löwenruh’ par-
gilaval. Sellest ja paljust muust 
vestles toimetus Heino Tartese-
ga. August Teppo oli mees, kes 
tegi esimese lõõtspilli. Kõnealu-
ne ansambel on tema muusikali-
sed järeltulijad.

Kuidas jäite rahule Löwenruh’ 
pargi kontserdi ja publikuga?

Me käime Tallinnas harva, aga 
kontsert oli hästi üles ehitatud ja rah-
vas väga positiivne, jäime väga rahule. 
Löwenruh’ on ilus park ja selliseid la-
vasid võiks kõikjal rohkem olla. Rah-
vas tantsis suure rõõmuga kaasa ja pil-
distas sündmust. Meil oli uskumatult 
hea esineda, kõik laulsid kaasa, palju 
rahvast oli. Mina ise olen mõelnud, 
et paljudes kohtades läheb   rahvalik 
muusika peale – neid kontserte võiks 
vanemale põlvkonnale rohkemgi olla. 
Sel viisil inimesed tunnevad, et ka 
neist peetakse lugu.

Lisaks sellele, et olete andekas 
muusik ja lõõtsamees, valmistate te 
ka ise lõõtspille. Kuidas seda vääri-
kat ametit õppida saab, kust ise selle 
harrastusega nakatusite?

Lõõtspill on käsitöö ja see on kal-
lis. Olen õpetanud 6 aastat Viljandi 

Kutsehariduskeskuses Vanavõidus ja 
Võru Kutsehariduskeskuses Väimelas, 
kursus kestab terve aasta. Mina olen 
valmistanud pea 200 lõõtspilli ja õpe-
tan pilli meisterdamist ning pillimän-
gu. Lõõtspilli meisterdamise õpeta-
mine on meie pärandi edasi andmine, 
ning see on ajalooliselt oluline. Edasi 
saavad oskust pärandada vaid need 
õppijad, kes oma pilli päris valmis 
saavad. 

Lõõtspilli meisterdamine on väga 
spetsiifiline oskus ja polegi nii lihtne. 
Mujal seda õppida ei saagi kui meie 
juures. Muusikat peab tundma, samu-
ti tuleb teha metallitööd ja puutööd. 
Minu juures on käinud ka tuntud 
muusikuid õppimas. 

Kus saab Eestis lõõtspilli meis-
terdamist õppida?   Kui kaua selle 
ameti omandamine aega võtab?

Viljandi Kutsehariduskeskuses 
Vanavõidus ja Võru Kutsehariduskes-
kuses Väimelas.

Mu isa mängis lõõtspilli, mina 
alustasin 7-aastaselt. Tal oli ka tol ajal 
väga kallis pill. See oli kui keelatud 
hobi. Kardeti, et poiss lõhub pilli ära. 
Salaja sai sepikojas õpitud, külame-
hed käisid koos ja mina vaatasin neid. 
Kui isa oli tööl, ei saanud ta teada ka. 
Tänapäeval on see tunduvalt lihtsam 

– kursused, koolid, Youtube, õppevi-
deod. Ainult tahtmine on nüüd va-
jalik, kui see on olemas, on kõik kor-
ras. Kõik ei peagi ühtmoodi lõõtspilli 
mängima. Igal mängijal on oma stiil 
ja võtted ning selles lõõtspilli väärtus 
seisnebki. 

Kuidas on Eestis lood lõõtspilli-
mängijate ja -meistritega?

Noored tunnevad asja vastu kül-
laltki palju huvi, mis teeb südame 
soojaks. Tüdrukuid on hakanud lau-
sa rohkem õppima tulema. Olen val-
mistanud lõõtspillid pea kõigile Lõu-
na-Eesti muusikakoolidele, sest neid 
vajatakese seal õpetamiseks. 

  Olen lõõtspillimängijatest kaks 
raamatut kirjutanud. Olen isiklikult 
nende vanema põlvkonna inimeste 
juures käinud, nägin tänulikkust nen-
de silmis – ühtäkki oli neidki kellelegi 
vaja, neile pakuti midagi, neist hoo-
liti. Kunagi kippus mängijaid väheks 
jääma ja „know-how“ hääbuma. Siis 
pidasingi oluliseks nende vanema 
põlvkonna inimeste jäädvustamist 
raamatusse. 

Juhan Uppin on tuntud lõõtspil-
limängija ja õppejõud, kes on palju 
pühendanud Teppo-tüüpi lõõtspilli 
traditsioonide säilitamisele ja edasi-
kandmisele. Seda kinnitab ka tema 
doktoritöö, mis käsitleb Teppo-tüüpi 
lõõtspilli.

Meistreid ei tule aga otseselt juur-
de. Mõned saavad asjast aru, et ühe 
pilli meisterdanu ei ole veel meister. 
Kui õppija on 30 pilli ära teinud, siis 
saab ta meistri nime kanda. Sest ko-
gemuste najal on palju juurdeõppi-
mist selles ametis. Kogemusega tekib 
väärtusetunnetus. Pillimeisterdamine 
on raske ala. Mängimaõppides ollakse 
nobeda näpuga, rõõm vaadata. Noo-
ri mängijaid on palju, ja on tekkinud 
isegi väike võistlusmoment. 

Kui ma Viljandis alustasin, oli 
veel oht, et ala sureb välja, sest isegi 
pillimängijaid oli väga väheks jäänud. 

Enam sellist probleemi ei ole. Hea ja 
käegakatsutav tulemus aga oli hoopis 
sellel, kui alustasime Põlva Lõõtsa-
kooliga ja hakkasime seal õpetama: 
igas vanuses inimesi tuleb üle Eesti 
kokku, seal me harjutame ja näitame 
oma mänguvõtteid. 

Kui alustasin mängu õpetamise-
ga Põlvas - mis on praegu seitsmen-
dat aastat Eesti Lõõtsapealinn- käis 
ka Tallinnast palju rahvast õppimas. 
Nüüd on Viljandis, Tallinnas, Saare-
maal ja Pärnus võimalik õppida lõõts-
pilli. Algteadmised peab teada oman-
dama, ja kui omal käel edasi minna, 
tekib inimesel oma stiil ja mäng ja see 
on rikkus, mida mina hindan. Muidu 
läheb õpilane liiga õpetaja nägu. 

Kas te mäletate, kuidas te esi-
mest korda lõõtspilli kätte võtsite?

Isa oli eeskujuks. Aga ei julgenud 
küsida näpunäiteid. Omade võtete 
ja arusaamistega sain õpitud. Nägin, 
kuidas teised mängivad ja sõrmitse-
vad ning proovisin lihtsalt järgi. Nüüd 
on hoopis teised ajad.

Esimesteks lugudeks tuleb võt-
ta kõige lihtsamad lood. Igaüks saab 
mängu selgeks, tahtmine on kõige 
tähtsam. Lõõts on pill, mida mängi-
takse ilma noodita. Kuulmise järgi, 
seepärast see ongi eriline pill, ka män-
gijad on erilised. Igaüks omamoodi, 
ning see on rahvakultuur.

Kas te kirjutate oma muusika 
osaliselt ka ise?

Jah, kuigivõrd olen ka ise kirjuta-
nud mõningaid lugusid. 3-4 lugu on 
oma tehtud ka ning neid mängivad 
teisedki. Aga aega on vähe, õpetamine 
võtab kogu aja. Eesti riik on varsti pil-
le täis, ning mul hea meel, et ka minu 
töö on hästi vilja kandnud. Meistreid 
ei ole aga kunagi liiga palju. Lõõtspil-
limängijatel on üks reegel – ei tohi olla 
materiaalsust ja kadedust! Hingest ja 
rõõmutundega tasuta tehes on sellel 
kõigel suur väärtus. Lõõtspilli kool 
on kõik „aitähi eest“ tehtud, tasuta. 

Inimeste silmadest ja hingest näed, et 
inimene on õnnelik, et maksma koo-
litamise eest ei pea. Lõõtspilli mängus 
on nii palju positiivsust, et isegi arsti 
juurde ei pea enam minema. See hobi 
hoiab tervise korras. Mõni vanahärra 
lähebki ära, rõõmupisarad silmas.

Isiklikult sooviks aga, et televi-
sioon tunneks meie vastu rohkem 
huvi. 

Kus toimub teie järgmine kont-
sert?

Järgmisena tuleb rohkem privaat-
seid pidusid (kuldpulm, juubelid). Ka 
jaanuaris on meil suur kontsert Moos-
tes, Folgikojas. Tuleb palju esinejaid, 
ning sellest saab suur simman. Rah-
val oli sellist üritust vaja. Ka Kristiine 
pargis oli tunda, et vanemal põlvkon-
nal oli seda kontserti tõesti väga vaja. 
Meil oli sellest suur rõõm.

Meie ansambel on koos käinud 
üle 20 aasta – Euroopas, Lätis, Leedus 
esinemas. Rahvamuusikud suhtlevad 
omavahel, ka piiriüleselt. Käime üks-
teisel külas, festivalidel. Intsikurmus 
on suur harmoonika festival, kuhu 
tuleb korraga lavale üle 100 eesti lõõt-
samängija. Seal käime alati ka meie.

Mida sooviksite Kristiine linna-
osa inimestele?

Sooviks, et „pidage lugu ikka rah-
vamuusikast, ning tervist ja jõudu 
soovin“. Kui meid kutsutakse jälle, siis 
tuleme! Aitäh veelkord, pillimehed 
olid väga rahul ja kiitsid rahvast. Tore 
oli koos olla. Kristiine Leht

Tallinn alustab koostöös Politsei- 
ja Piirivalveameti ja meelelahutu-
settevõtetega ühist kampaaniat, 
mille eesmärk on parandada Tal-
linna öist heakorda. 

“Öösel saab hea olla nii nendel inimes-
tel, kes tahavad kodus magada kui ka 
nendel, kes on otsustanud välja lõbut-
sema minna. Turvalisse ja sõbralikku 
ühiskonda saavad kõik võrdselt panus-
tada,” ütles Tallinna linnavalitsuse ööelu 
nõunik Natalie Mets. “Selle kampaania 
eesmärk ongi tuletada meelde, et samal 
tänaval, kus on baarid ja lokaalid, või-
vad olla ka inimeste kodud. Ühtlasi jul-
gustame märkama rohkem ümberringi 
toimuvat ning kahtluse korral reageeri-
ma ja abistama.”

Politsei- ja Piirivalveameti Lää-
ne-Harju politseijaoskonna patrullitali-
tuse juhi Lennart Kamsi sõnul pakuvad 
hilised õhtutunnid politseile kõige roh-

kem tööd, sest peomeeleolus inimesed 
ei pruugi alati teistega arvestada. „Hea ja 
turvalise ööelu tagajaks ei saa olla ainult 
politsei, vaid iga inimene ise peab arves-
tama sellega, et ta ei viibi linnas üksinda. 
Kontrollides oma käitumist ja märgates 
abivajajaid, loome turvalise keskkonna 
kõigile. Ole eeskujulik kodanik – märka, 
abista ja arvesta teistega,“ ütles Kams.

Kalamajas tegutseva Sveta baari ju-
hatuse liikme ja kontserte korraldava 
agentuuri Damn.Loud asutaja Roman 
Demchenko sõnul on äge, aga turvaline 
ööelu tähtis iga tänapäevase linna ku-
vandile. “Kultuurne ööelu meelitab Tal-
linnasse turiste, pakub head ajaveetmise 
võimalust kohalikele ja annab tööd väga 
paljudele inimestele muusikutest baari-
töötajateni,” ütles Demchenko. “Samas 
on oluline, et ööelu tegevused tekitaksid 
võimalikult vähe kahju ja ebamugavust. 
Ma usun, et antud kampaania tõstab 
meie ööelu kvaliteeti ja tuletab inimes-

tele meelde, millised on käitumisnor-
mid meie avalikus ruumis.”

Linnas tegutsevad meelelahutu-
sasutused, kes seda soovivad, saavad 
kampaaniaga ühineda. Täpsemad ju-
hised kampaaniaga liitumiseks on koos 
materjalidega kättesaadavad Tallinna 
veebilehel aadressil https://www.tallinn.
ee/et/oise-heakorra-kampaania  

Plakatitega öiste meelelahutusasu-
tuste läheduses ja sees ning sotsiaal-
meedias korraldatav kampaania juhib 
tähelepanu sellele, et öise heakorra eest 
ei lasu vastutus üksnes ettevõtetel ja 
korrakaitsjatel, vaid ka kõigil linnas lii-
kuvatel inimestel. 

Kampaanial on kaks põhisõnumit. 
Üks tuletab meelde öörahust kinni pi-
damise vajalikkust inimeste kodude 
lähedal: “Tšhh – palun vaikust!” Teine 
sõnum kutsub üles aitama inimesi, kel-
lel seda vaja olla võiks: “Kui märkad, 
kutsu abi!”  Tallinna Strateegiakeskus

Eesti immunoprofülaktika ekspert-
komisjoni soovitusel peaksid ennast 
COVID-19 vaktsiini teise tõhustus-
doosiga vaktsineerima eeskätt ris-
kirühmad: üle 60-aastased inimesed 
ning üle 12-aastased, kellel on mõne 
kroonilise haiguse tõttu suurem risk 
põdeda COVID-19 haigust raskelt. 
Teise tõhustusdoosi võiksid inimesed 
teha kuue kuu möödumisel viimasest 
doosist või haiguse põdemisest. Teise 
tõhustusdoosi peaksid tegema kõik 
hooldekodude elanikud, sealsed tööta-
jad ja tervishoiutöötajad, kes puutuvad 
kokku patsientidega. Ka inimesed, kes 
ei ole vaktsineerimiskuuriga veel alus-
tanud või teinud esimest tõhustusdoo-
si. Kõigil on võimalik endale teiseks 
tõhustusdoosiks aega broneerida digi-
registratuuris, kui viimasest doosist või 
COVID-19 põdemisest on möödas vä-
hemalt kuus kuud. Ühtlasi on võimalus 
minna neljandat doosi saama ka oma 
valitud vaktsineerimiskabinetti, kus on 
võimalik ennast vaktsineerida nii ette 

registreerides kui ka ilma eelnevalt re-
gistreerimata (loe lähemalt: www.vakt-
sineeri.ee). Samuti perearsti juurde. 
Liikumispuudega inimestel on võima-
lik vaktsiinisüst saada kodus. Vastavast 
soovist peaks inimene teadma andma 
oma perearstile või Tervisekassa klien-
diteeninduse telefonil. Võimalik on 
end vaktsineerida ka valitud apteeki-
des üle Eesti, mis on leitavad aadressil 
www.vaktsineeriapteegis.ee. Infot saab 
ka Tervisekassa telefonil.Inimesi nõus-
tavad individuaalselt vaktsineerimise 
küsimustes eelkõige perearstid, kuid 
seda teevad ka kõik teised vaktsineeri-
vad tervishoiuteenuse osutajad. Vakt-
sineerimiseks saavad inimesed aega 
broneerida digiregistratuuris või võttes 
ühendust vaktsineerijaga. Meditsiini-
list nõu saab küsida perearsti nõuan-
detelefonil 1220 ja üldistele vaktsinee-
rimisega seotud küsimuste korral saab 
informatsiooni riigi infotelefonilt 1247 
või Tervisekassa telefonil +372 669 
6630.  Tervisekassa

Intervjuu muusik ja pillimeister Heino 
Tartesega: põlva lõõtsakoolist, lõõtspilli 
meisterdamisest ja Löwenruh’ kontserdist

Tallinn alustab koos politsei ja meelelahutusasutustega 
kampaaniat öise heakorra parandamiseks

Vaktsineerimine on avatud

Foto: Ansambel Heino Tartes ja Sõbrad

Foto: Lõõtsameister Heino Tartes
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● Veendu enne rajale minekut, et see seiklus  
on Sulle või lapsele jõukohane ja ohutu!

● Teavita palun katkisest seiklusraja elemendist 
Kristiine Linnaosa Valitsust telefonil 645 7100!

● Sillal tohib olla korraga vaid üks ning platvormil  
kuni kolm ronijat!

● Liigu platvormilt platvormile, mitte kõrgustesse!
● Vihmase ilmaga ole eriti ettevaatlik –  

rada muutub libedaks!

● Austa kohalike elanike kodurahu –  
alates 23.00 on öörahu!

● Ole alati tähelepanelik ja sõbralik teiste suhtes!
● Õnnetuse korral helista 112!
NB! Juhime tähelepanu, et seiklusraja kasutamine toi-
mub omal või lapsevanema (järelvaataja) vastutusel! 
Seiklusraja eest oleme tänulikud Kristiine inimestele, 
kes rahvahääletusel seda ideed toetasid! Ohutut seik-
lemist! Lõbusat turnimist!

Löwenruh´ pargi madalseiklusraja  
turvalise kasutamise meelespea

Kätlin Kukk, 
SEB Turbekeskuse turbejuht

Pettuse ohvriks võib langeda 
igaüks, kes internetikeskkonnas 
oma rahaasju ajab. Telefonitsi, 
sõnumi või e-kirja teel levivad 
skeemid uuenevad pidevalt ja 
põhiliselt jahitakse inimeste 
isiklikke andmeid. Aga kuidas 
ennast pettuste eest kaitsta?

Reeglina ei tule tänaval keegi enam 
inimest füüsiliselt paljaks varastama, 
vaid röövimine toimub distantsilt ja 
valdavalt veebi teel. Oluline on meeles 
hoida, et internetis oma rahaasju kor-
raldades kaasnevad sellega ka teatud 
riskid. Kui võtame aega süvenemiseks, 
läheneme asjadele loogiliselt, oleme 
piisavalt skeptilised ja võimalike riski-
dega kursis, on meie vara ka hoitud.

Mis viitab pettusele?
● Teavitatakse ostust või tehingust, 

mida te pole teinud.
● Küsitakse infot, mis on mõeldud vaid 

teile isiklikuks kasutamiseks.
● Lubadused on liiga ilusad, et tõsi olla.
● Tagant kiirustamine või survestamine 

otsuse tegemiseks.
● Tekstid on vigased – neis on gramma-

tikavigu ja ülesehitus on ebatavaline.
● E-kirjade saatja aadress on tavapära-

sest erinev.
● Kahtlased manused ja lingid nii e-kir-

jas kui ka sõnumis – avamisel või klik-
kimisel tasub olla ettevaatlik.

● Palutakse alla laadida mõni kaugjuur-
depääsu võimaldav programm, näi-
teks AnyDesk või TeamViewer.

● Veebilehed ei ole korrektsed või ei 
tööta korralikult.

Levinumad pettused
Levinumaks pettuseks on tänapäe-
val andmepüük, mis toimub nii te-
lefonikõne, SMS-i kui ka e-kirja teel. 
Skeemi põhimõte on saada ohvrilt 
isiklikke andmeid, milleks on näiteks 
internetipanga kasutajatunnused, sis-
sepääsukoodid, kaardi või dokumen-
tide andmed, millega ohvrina panga-
keskkonnas toiminguid teha. Pettuse 
käigus võidakse teha pangakaardiga 
oste, ülekandeid või võtta ohvri ni-
mel kiirlaenu – andmete kättesaami-
se lõppeesmärk on pettuse abil raha 
teenida.

Kuid lisaks andmepüügile on teisigi 
skeeme – levivad ka võltsinvesteerimis-
pakkumised, armupettused, pärandi-
pettused ja erinevad annetusega seotud 
pettused.

Kuidas toimub andmepüük  
õngitsuskirja ja -sõnumi teel?
● Teile saadetakse SMS või e-kiri, kus 

pöördutakse teie poole mingisuguse 
probleemiga, mis vajab kohest sek-
kumist ja ka lahendust. Probleemiks 
võib olla näiteks konto blokeerimine, 
makse tagastus või kahtlased tehin-
gud teie kontol.

● Sageli on kirjas, et toiming on kiire-
loomuline ja vajab kohest sekkumist.

● SMS või e-kiri sisaldab enamasti 
klikitavat linki, mis viib teid teks-
tis mainitud ettevõtte kodulehega 
sarnanevale veebilehele. Vahel võib 
lingi asemel olla e-kirjas ka manus. 
Lingile ei tohiks klikkida ega manust 
avada. Esimene tundemärk on link 
või manus.

● Õngitsuskirja ja sellelt suunatud vee-
bilehel olevad logod, värvid ja ku-
jundus on enamasti äravahetamiseni 
sarnane originaaliga ning seetõttu ek-
sitavad ohvrit.

● Peate sisestama kasutajatunnused, 
paroolid või ka kaardi andmed – see 
on teine indikaator, et tegu võib olla 
pettusega.

Petturid loodavad inimeste hõiva-
tusele, mistõttu klikitakse linkidel ilma 
süvenemata. Kõnede puhul hajutatak-
se ohvri tähelepanu helistamise põh-
juseks toodud probleemiga, mis vajab 
kohest lahendust. Ühiseks pettusele 
viitavaks tunnuseks on isiklike andme-
te küsimine, mida ükski ettevõte ega 
ametiasutus ei tee.

Kuidas toimub  
andmepüük telefoni teel?
● Helistatakse väidetavalt mõnest ame-

tiasutusest või ettevõttest, sageli esine-
takse pangatöötajana.

● Põhjuseks on alati probleem, näiteks 
teie konto on kellegi võõra kasutuses 
või teie nimele ollakse just võtmas 
kiirlaenu. Helistaja pakub lahendust, 
kuid selleks peab kiirelt tegutsema.

● Vajalik on esitada helistajale isiklikuks 
tarbeks mõeldud andmeid, milleks 
valdavalt on kasutajatunnused, pa-
roolid või ka kaardi andmed. Selliste 
andmete küsimine viitab pettusele.

● Ka võidakse tungivalt soovitada oma 
seadmesse laadida nii-öelda turva-
tarkvara, mis on tegelikult kaugjuur-
depääsu võimaldav programm. Tun-
tumad on AnyDesk ja TeamViewer. 
See on teine tugev märk pettusest. 
Läbi selle programmi on võõrastel 
juurdepääs kogu seadme sisule ja pet-
turid saavad siis seal teha, mida vaid 
soovivad.

Oluline on teada, et päriselus ei kii-
rusta pangatöötaja kunagi klienti tagant 
ja ta oskab suhelda kliendiga eesti kee-
les. Kui klient palub, siis kõnetatakse 
teda kas vene või inglise keeles. Pan-
gatöötaja teab kliendi täisnime ja kon-
taktandmeid. Seega tuleks kohe kõne 
alguses küsida, kellele helistatakse. Kui 
tekib kõhklusi, saab pärast kõne katkes-
tamist helistada oma panga infotelefo-
nile ja küsida üle, kas tegemist võis olla 
pettusega. 

Ka ei küsi pangatöötaja mitte kuna-
gi kliendile helistades telefoni teel pan-
gakaardi täispikka numbrit, interneti-
panga koodi, Smart-ID või Mobiil-ID 
koode. Kui klient ise helistab panga 
klienditoe telefonil, palutakse tal en-
nast identifitseerida, kasutades selleks 
sobivat isikutuvastusvahendit.

Pangatöötajad ei võta klientide-
ga ühendust suhtlusrakendustes nagu 
WhatApp või Viber ega palu kunagi 
kõne ajal kliendil arvutisse mingit tark-
vara laadida.

Mida teha,  
kui langesite pettuse ohvriks?
Kui olete langenud pettuse ohvriks, 
olete näiteks jaganud internetipan-
ga andmeid, laadinud alla mõne 
programmi või märkate oma kontol 
kahtlaseid tehinguid, pöörduge polit-
seisse ja samuti teavitage sellest viivi-
tamatult oma panka, kasutades panga 
ametlikul kodulehel olevaid kontakte. 
Mida kiiremini pangaga ühendust 
võtta, seda tõenäolisem on kiiremini 
sulgeda edasist kuritarvitust võimal-
davad teekonnad.

Kuidas levivaid 
petuskeeme ära tunda?

Kuigi suurjäätmed on hõlmatud 
korraldatud jäätmeveoga ja nende 
äraveo saab tellida oma jäätmeveda-
jalt, saavad rahvastikuregistri järg-
sed Tallinna elanikud nädala jooksul 
(22-28.08.2022) tasuta suurjäätmeid 
ära anda kõikidesse Tallinnas asuva-
tesse jäätmejaamadesse. 

Kampaania on leidnud aset kaks 
korda — esmakordselt toimus kam-
paania 2022. aasta märtsikuus, mil 
toodi Tallinna jäätmejaamadesse 

kümme korda rohkem suurjäätmeid 
kui tavapärasel märtsikuu nädalal 
(kokku 1 472 m3). Teist korda toimus 
kampaania keskkonnakuu raames 
2022. aasta mais, mil toodi suurjäät-
meid viis korda rohkem kui tavapära-
selt samal ajal (kokku 1 247 m3). 

Korraga võetakse ühelt elanikult 
tasuta vastu kuni 3m3 suurjäätmeid 
(kogus peab mahtuma ühe sõiduau-
to järelhaagisesse). Isikutuvastuseks 
tuleb kaasa võtta ID-kaart või ju-

hiluba. Kampaania ei laiene juriidi-
listele isikutele (sh korteriühistud). 
Jäätmejaamad asuvad Pääskülas 
(Raba tn 40), Rahumäel (Rahu-
mäe tee 5a), Pärnamäel (Pärnamäe 
tee 36/Ristaia tee 8) ja Paljassaares 
(Paljassaare põik 5). Jäätmejaamade 
lahtiolekuajad ning informatsiooni 
kõikide teiste jäätmete üleandmise 
kohta leiab kodulehelt (www.jaat-
mejaam.ee). 

 Tallinna Strateegiakeskus

22-28.08.2022 saavad Tallinna elanikud 
jäätmejaamadesse tasuta suurjäätmeid ära anda 

 Mis on Maasika tänav ilma 
maasikateta? Või Vaarika tä-
nav ilma vaarikateta? Vahva 
tornike koos 100 maasikatai-
mega on nüüd oma kodutäna-
val! Palju marju on alles valmi-
mas, kuid on ka juba küpseid. 
Tasub Lille asumis Maasika 
ja Vaarika tänav üles otsida, 
sest lisaks maasikatornile on 
seal avastamist arhitektuuri-
gurmaanidele - tegemist on 
omaaegse näidisasumiga 
mille majad on tunnistatud 
kultuurimälestisteks. Selles 
piirkonnas on elanud mitmed 
tuntud ja Eesti ajaloo jaoks 
olulised inimesed.

UUDISED
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Urmas Ojaste,  
endine Lilleküla Päästekomando 
tuletõrjuja- ja päästja

Lilleküla Päästekomando tähis-
tas 21. juulil oma 90. juubelit. Ol-
les 49 aastat seal töötanud, tean, 
mida tähendab tahmase ja mär-
jana tulekahjudelt tagasi sõita. 
Uurisin asjassepühendatuna 
hoone ajaloo kohta arhiividest. 

1932. aastal valmis arhitekt Herbert 
Johansoni projekti järgi Paldiski mnt 
47 linna maale moodne pritsimaja, 
mis tegutseb praegugi kaasajastatud 
päästekomando staabina. 

Olgugi, et tuletõrje hoone asus 
Lillekülas, kandis see algselt Pelgu-
linna jaoskonna nime. Arhitektuuri-
ajaloolase Robert Nermani kirjapan-
dust selgub, et alguse sai see komando 
siiski juba varem: 1920. a. Ristiku ja 
Telliskivi tänava nurgal (praegu Tel-
liskivi 19 hoovi kohal) asunud Tal-
linna Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi 
(alates 1925. aastast Tuletõrjeühing) 
VIII jaoskonnast. Ajaloolistest doku-
mentidest selgub, et linna tuletõrje-
depoo asus kesklinnast liiga kaugel, ja 
nii sündis idee rajada uus pritsikuur 
Pelgulinna piirkonda. 1924. a. pöör-
dus ka vastava avaldusega Tallinna 
Vabatahtliku Tuletõrje Selts Tallinna 
Linnavalitsuse poole.

Linnavalitsus võttis 30. detsembril 
1929. a. vastu otsuse rajada kõnealu-

ne tuletõrjehoone. Ehituskrundi otsi-
mine otsustati langetada Hans Maide 
õlgadele. Esialgne mõte oli hoone ra-
jada Paldiski mnt raudtee viadukti lä-
hedusse, mille juurest hargnesid teed 
puitasumite suunas.

7. jaanuaril 1930.a. teatas Maide, et 
Paldiski maanteel, endise Böckleri 
vabriku vastas leidub kõige sobilikum 
maa-ala. 11. märtsil kinnitati linna-
valitsuse eelarvekomisjoni poolt ehi-
tamiseks erakorraliste kuludena 40 
tuhat krooni ning ehitustöödega sai 
kohe algust teha.

13. oktoobril 1931. aastal leidis see 
sündmus äramärkimist tolleaegses 
uudislehes „Rahvaleht“. Ajaleht kajas-
tas järgmist: „Paldiski maanteel val-
mib pealinna tuletõrje uus kodu, mil-
lel vähematki sarnasust pole seniste 
pritsikuuridega.“ Jõuti nii kaugele, et 
41 tuhande krooni toel said tehtud 
pea kõik tööd ja jäid vaid maalri- ja 
mõningaid sisetöid teha. Uude hoo-
nesse asuski linna teine 12-meheline 
tuletõrje lendsalk ja ka üks vabataht-
lik jaoskond. 

Maja sai ehitatud kaasaegsetele 
nõuetele ja ootustele vastavalt. Alu-
misel korrusel on tänagi nelja masinat 
mahutav garaaž, parandustöökoda 
tuletõrje varustuse tarbeks, ruumid 
meeskonnavanematele ja telefonis-
tidele. Nende kohal, teisel korrusel, 
paiknevad ruumid valves olevatele 
meeskonnaliikmetele.

Maja komando keldri korrusel on 
teine, tublisti suurem „vannituba“ kus 
roogitakse puhtaks tuletõrje varustus, 
päästenöörid ja kustutusvoolikud ning 
rakmed, kustutusriided. Selleks otstar-
beks olid vanasti pikad puidust rennid, 
kus voolas voolikutest pesuvesi. Peale 
voolikute pesu tõmmati puhtad vooli-
kud ja päästenöörid tuletõrje hoonele 
omaselt torni kuivama, et need oleks 
valmis järgmisteks kustutustöödeks. 
Torn on siiani väärikalt omal kohal. 

Kelder oli ühtlasi ka sõja ots-
tarbeks ettenähtud kogunemispaik. 
Märkimisväärne on, et tuletõrjehoo-
ne mõttealgataja- Vabatahtliku Tule-
tõrjeühingu VIII jaoskond ei saanud 
endale uues majas kohta.

Ahti Noor, Edumus Schooli juht

Oleme avanud Eesti esimese 
distantsõppe valikainete kooli 
gümnasistidele. Pakume selle-
ga koolidele partnerina tuge, et 
iga noor saaks paindlikult õppi-
da just seda, mida ise soovib. 

Tihti on koolidel valikkursuste ava-
miseks vajalik minimaalne õpilaste 
arv. Kui näiteks vähemalt 15 õpilast ei 
taha riigikaitsekursusel osaleda, siis 
seda ka ei avata. Sellega on gümna-
sistide valikuvõimalused väiksemad 
ja valituks osutuvad vaid populaar-
semad ained.  Tavakool on võimeli-
ne pakkuma teatud arvu valikaineid 
ja nii ei saa linnast kaugemal õppida 
põnevaid valikkursuseid nagu arhi-
tektuur, reklaam sotsiaalmeedias või 
päästetöö. Meie soovime täita selle 
tühimiku. Mitmekesisem valik soo-
dustab noorte teadlikumaid karjää-
ri- ja edasiõppimise otsuseid. 

Erialavalik koolis selgeks
Ei ole väga tõenäoline, et ühest koo-
list või klassist on piisav arv sama-
moodi mõtlejaid või oma tulevikku 
ühesuguselt nägevaid noori. Igaühel 
on omad ootused ja arusaamad tu-
levikust ning erialast. Iga valdkonna 
eksperte ja teadjaid ei ole kõigi koo-
lide vahetus läheduses, mis on eeli-
seks vaid suuremate linnade puhul 
nagu Tallinn või Tartu. See muudab 
põneva valikkursuse õpetaja leid-
mise keerulisemakski kui mõne põ-
hiaine õpetaja otsingu. Kindlasti on 
kõik kogenud, et hea õpetaja mängib 
tihti olulisematki rolli kui õppeaine 
sisu või kursuse ainekava. Edumus 
Schooli õpetajad on nii ettevõtjad 
kui töövõtjad, nii üliõpilased kui 
mõnes koolis töötavad õpetajad või 
ülikooliprofessorid, samuti avalikus 
sektoris, sh diplomaatias toimetavad 
inimesed. Püüame pakkuda võimali-
kult mitmekülgset õpetajaskonda, nii 
nagu ka elu ise on mitmekesine.

Kursuse eest  
oma koolis hinne
Õpilane saab arvestada Edumus Sc-
hoolis läbitud valikkursuseid õppe-
kava sisse. See tähendab, et kursus 
ilmub “arvestatuna” tema gümnaa-
siumi lõputunnistuse hinnetelehele. 
Kui noor on leidnud endale sobiva 
eriala ning gümnaasiumiõpingute 
ajal selle valdkonnaga ka rohkem 
kokku puutunud, siis lõputunnistus 
kergendab tal soovitud erialale õppi-
ma asumist. 

Meil on juba paljude Eesti güm-
naasiumidega sõlmitud koostöölepe, 
millega on kool valmis tasuma õpi-
lase osalemise kursustel ja asendama 
oma kooli pakutava kursuse Edumus 
Schoolis läbitud valikkursusega. See 
paindlik lähenemine mitmekesistab 
noorte valikuid ja loob personalisee-
ritud õpiteedega paremat uut tule-
vikku. 

Rohkem infot meie haridusalgatu-
sest on veebilehel school.edumus.ee/.

Karin Saar, Fotografiska

Minu arvates on hirmutavad klaassil-
madega topised ning tolmu koguvad 
igavad väljapanekud iganenud ku-
vand muuseumist. Hea muuseum on 
tänapäeval koht, mis lisaks tavapära-
sele kogude säiltamisele ja eksponee-
rimisele esitab külalisele väljakutseid, 
toimides kogukonna ühtekuuluvuse 
ja taaselustamise katalüsaatorina, 
kohana, kus sotsiaalsetest probleemi-
dest saab avalikult rääkida. 

Õnneks võime tõdeda, et Tallin-
nas saab aastaringselt näha mitmeid 
põnevaid näituseid, mille eesmärk on 
tekitada inimestes huvi, anda vastu-
seid ning inspireerida. 

Kristiinest vaid jalutuskäigu kau-
gusel Fotografiska fotomuuseum ei 
ole erand. 

Fotografiska maja Telliskivi süda-
mes paistab kaugele.  Suur nii väljast 
kui seest - Fotografiska on rahvusva-
heline fotomuuseum kus kohtuvad 
maailmatasemel fotokunst, aus ja 
maitsev toit ning avatud mõtteviis.

Ütleksin, et tavapäratuna on 
muuseum avatud 7 päeva nädalas, 
varahommikust õhtuni ning näitu-
sele saab lisaks sõpradele kaasa võtta 
lemmiklooma või kohvikust soetatud 

lemmikjoogi. 
Tavapärane pole ka see, et lapsed 

ja põhikooli noored saavad Fotogra-
fiska kunsti ampsu tasuta.

Rootsist alguse saanud Fotogra-
fiska Tallinn tähistas juunis kolman-
dat sünnipäeva. Lühikese, kuid samas 
väga tegusa aja jooksul on maja näi-
tusesaalide seintel näidatud mitmete 
maailmakuulsate fotograafide töid. 12 
näitust aastas – see tähendab rohkelt 
planeerimist ja ettevalmistustööd.

Enne igat uut näitust näen ma 
näitusesaalis toimuvat väikest imet - 
vaid 4 päevaga saab ruum täiesti uue 
näo ja tunnetuse.   Avamisele eelne-
va, pea 2 aastase eeltöö käigus koos-
kõlastatakse kõik detailid kunstniku 
või tema esindajaga. Nii on iga näi-
tus kui kunstiteos, erilise disaini, so-
biva seinte värvi, fondi ning suurte 
wallpaperitega. Efektsed fototapee-
did ulatuvad  kuni 3 m kõrguse ja 6 
meetri laiuseni.

Näituse mahavõtmisel ei lähe ta-
peedid prügisse vaid taaskasutusse 
Vivita laste tehnoloogia kiirendi töö-
tubades.

Kunstnikke valitakse nende tööde 
kvaliteedi aga ka visiooni ja sõnumi 
järgi, hoides teemade spektri laiana. 
Fotografiska soov on näidata külasta-

jatele elu mitmekesisust ning kutsuda 
inimesi vaatama ka “nurga taha”.

Olgu selleks siis Bryan Adamsi 
jõulised ja intiimsed porteed tuntud 
meelelahutus-, moe- ja kunstimaail-
mast. Jimmy Nelsoni austusavaldus 
inimkonnale, viies vaataja erakordse-
le rännakule maailma kaugeimatesse 
paikadesse või Arno Rafael Minkki-
neni ainulaadsed mustvalged fotod, 
kummardus inimese ja looduse suh-
tele. Fotograaf Sebastião Salgado kõ-
nekad fotod, mis hoiavad elus legendi 
maailma suurimast kullakaevandu-
sest Brasiialias või Tom of Finlandi 
ikoonilised tööd. 

Või hetkel nähtav Frank Oc-
kenfelsi näitus, intiimsete ja sageli 
provokatiivsete piltidega maailma-
kuulsatest näitlejatest, muusikutest 
ja Hollywoodi tuntud nägudest nagu 
näiteks Nirvana, David Bowie, David 
Lynch, Angelina Jolie, George Cloo-
ney, Natalie Portman, Willie Nelson, 
No Doubt, The Yeah Yeah Yeahs, The 
Strokes ja paljud teised.

Selles mõttes on Kristiine eriline 
piirkond, et siinne linnaosa piirneb 
jalutuskäikudega kõikidesse Tallinna 
põnevaimatesse paikadesse. Muuseu-
mide uksed on avatud, lase ennast 
inspireerida! 

Võimalus vürtsitada gümnaasiumiõpinguid

Millal sa viimati muuseumis käisid?

Lilleküla 
Päästekomando 
tähistas 
90. juubelit!

Foto: Lilleküla Tuletõrje komando 1940. 
aastal traditsioonilisel meeskonnafotol 
hoone trepil (Urmas Ojaste erakogu)
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Uudised 
reaalajas
Kristiine  
Linnaosa

REAKUULUTUSED

• Ostan kasutatud raamatuid, 
trükiseid, rinnamärke ja vanu 
postkaarte. Tel. 6020906 ja 
5011628
• Korterite renoveerimine. 
58314411.
• Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, ar-
velt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Koha peal kiire vor-
mistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com 
või 56188671. Järgi tulen puk-
siiriga ja tasun sularahas. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.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 ma-
jade ehitusel. mehitus@gmail.
com 53529476.
• Ostame absoluutselt igas 
seisus autosid. Kustutame ar-
kist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel. 58238310.
• OÜ ESTEST PR ostab met-
sa- ja põllumaad. Tel 50 45 
215, 51 45 215;
• Ostan Kristiines või Musta-
mäel maa-aluse garaažiboksi. 
Tel. 5189601 Rene.

• Hea korteriomanik! Soovin 
osta korterit. Võib olla remonti 
vajav. Helista 58106909.
• Soovin osta 2-3 toalist re-
monti vajavat korterit. Helista-
ge: 5349 1403 Mart.
• Kivikorstnate ehitamine 51 
88889.
• Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduae-
dades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa 
– 5399 3595.
• Viin ära vanaraua 55670479.
• Muru niitmine, trimmerdami-
ne, heki lõikus, okste äravedu, 
heina purustamine, kruntide 
korrastus 5897 7133.
• EHITUSOUTLET Harjumaal, 
Kose alevikus pakub SOOD-
SALT immutatud poste, puitu 
(terrassilaud, Siberi lehis, höö-
velmaterjal), soojustust (vill 
ja Kingspan PIR´i), aiakaupu 

(varjualused, lehtlad, kuurid, 
aiamööbel jpm). Pakume ka 
transporti. Kontakt: 5656 0096 
www.ehitusoutlet.ee.
• Pakun tööd.  Lammutus-, 
koristus- ja abitööd. Tel. 56 
683 879.
• Hekkide pügamine soodsalt 
ning hoolsalt, vajadusel okste 
äravedu. Tel 5302 8158.

• Müüa toored ja kuivad  
lõhutud küttepuud koha-
letoomisega, lepp, sang-
lepp, kask, metsakuiv 
okaspuu. Kuivad sega-
lehtpuud võrkkottides 40l 
(5-25cm.) hind 2.5 eurot 
kott. Hinnad ja tellimine 
kodulehel www.pakhalu-
puu.ee või tel. 5099598. 
Email: pakhalupuu@
gmail.com.

Kadaka ülevaatuspunkt: Pilvetee 8/2, Tallinn
Avatud: E-R 9-17. 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

����������
���������������

Hind: 7€/kg, ostes 5kg
on kohaletoomine tasuta

tel. 522 7099 - www.robertimesi.ee
kuulutus ei vanane!

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.

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

Tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele! 
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1. TIMMERITE JUURES Käo 52/2  ja Käo 52/3 (hoovi pool)
2. Villemi kohvik Vuti 40
3. Rebaseurg Linnu tee 19
4. Pardi kohvik Pardi 5
5. Sõpruse hoovikohvik Sõpruse pst 21/10
6. Flora pannkoogikohvik Linnu tee 5
7. Karriklubi mobiilimuuseum Tihase 6a
8. SÄDE kohvik Käo 55
9. Karri maja Siidisaba 5
10. Käolinnu hoovikohvik Käo 70
11. Hispaania Maja – Mercado Hispano Tondi 42
12. Tondi kodu Linnu tee 34
13. Auli kodukohvik Auli 6, Harju maakond
14. Käblikupesa Käbliku 12
15. Jäärapäine Vuti 12
16. Küpsise hoovikohvik Västriku 3
17. Halli Kassi kohvik Vuti 6, Tallinn
18. VUNTSID VUTID Vuti 56 sisehoov
19. Haldjakonnakesed Mooni 40 a
20. Siidisaba suupisted Siidisaba 5a
21. Võimas pitsakohvik Sule 2B
22. KESKERAKONNA KOHVIK Nõmme tee 52
23. Laste Kohvik Mooni 72
24. Lõokese hoovikohvik Lõokese 6a
25. Liblika lastekohvik Liblika 3-1
26. Happy Quail Vuti 67
27. Vähemalt 2 Kamadot ja meenutusi Mehhikost Püü 2
28. AnuAed Lehe 15
29. Põikpäine teder Tedre põik 36
30. Tihase Tee Maja Tihase 4a
31. Tuline Koer ja Prantsuse Kartul Püü tänav 2b
32. Mega Hea Pizza ja Burger Nõmme tee 3
33. Tiramiisu Järve 34
34. Vuti mutid Pariisis rannas! Vuti 11
35. HANEPERE HOOVIKOHVIK Hane 2
36. Suure kuuse siilikohvik Västriku 4
37. Aserbaidžaani ja Türgi kohvik Kotkapoja 2b
38. Valgekohvik Heinavälja 4

PüHAPäEVITI KELL 12:00-13:00
7. -28. AUGUST, LöWENRUH’ PARGIS

MUSTAMäE TEE 59A

Korraldaja jätab endale õiguse 
teha programmis muudatusi.

7.08 Lastega tegeleb vahva muinasjututegelane. 
Mängud ja seebimullishow

14.08 Kogupereetendus

21.08 Lastega tegeleb vahva muinasjututegelane. 
Mängud ja seebimullishow

28.08 Kogupereetendus

LASTEHOMMIKUID VIIB LÄBI VÕLUMAA LASTETEATER

LASTEHOMMIKUD

Korraldaja jätab õiguse teha 
programmis muudatusi.

KRISTIINE
RAHVAJOOKS 2022

Start põhijooksule antakse kell 12
Info ja registreerimine: stamina.ee/et/kristiine

Löwenruh’ pargis, Mustamäe tee 59a
Laupäeval, 3. septembril

Kristiine Hoovikohvikud 2022
27. august kella 11‒15. Kohvikutepäeva korraldab 
Kristiine Linnaosa Valitsus koostöös kohalike elanikega.


