
 Tallinna ühistransport läks 
üle talvisele töökorraldusele. 
Muutusid mitmete bussiliinide ning 
kõigi trammi- ja trollibussiliinide 
sõiduplaanid. Uued sõiduplaanid 
leiate järgnevalt aadressilt: https://
transport.tallinn.ee/
 Tallinna Kannikese Laste-
aed sai enda hoovialale vast-
remonditud asfaltkatte: õues 
mängimine on nüüd Tallinna ühes 
konkurentsitult kauneimas laste-
aias veel turvalisem ja mugavam. 
Kaks aastat tagasi vahetati välja ka 
õuevalgustid. Lasteaiaperel on hu-
basel hoovialal hea ka aiandusega 
tegeleda, kasvama on pandud 
mahedat, head ja paremat, nagu 
ka pildilt lähtub!

 Koolilaste vastalanud koo-
liteele mõeldes tuletame 
meelde, et teed ületades peab 
vaatama vasakule ja paremale 
veendumaks, et sõidutee ületami-
ne on ohutu ning autosid (ega ka 
elektritõukerattaga liiklejaid) lähe-
nemas ei ole. Õnnitleme alanud 
uue kooliaasta puhul! 

 Kristiine Rahvajooksu 2022 
võitsid sel aastal meeste kategoo-
rias Raimond Parts, Max Sander 
Laane ja Rinel Pius. Naiste kate-
goorias moodustasid esikolmiku 
Jana Treier, Maris Heinaru ja An-
neli Ratassepp. Palju õnne! 

 Kristiine linnaosas toimus 
rekonstrueeritud Käo tänava 
ülevaatus. Ehitajale anti täienda-
vaid ülesandeid. Rekonstrueeri-
mistööde käigus uuendati tänava 
sõidu - ja kõnnitee, sade- ja vee-
torustik. Lisaks korrastati haljastust 
ja liikluskorraldusvahendid. Nüüd 
on kohalikel elanikel ja teistelgi mu-
gavam piirkonnas liigelda. 

RIIBE:  
TALLINN MAKSAB 
KOOLIMINEVATE 
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Turvalist kooliteed!
Löwenruh’ pargi madalseiklusrada on valmis UUDISED

Veel mõni aeg tagasi võis Algi 
tänava ääres näha toimetamas 
tunkedes palke tarivaid tööme-
hi või kosta haamrite toksimist. 
Pärast väljaku valmimist tuli 
teha veel ohutusanalüüs, mille 
raames vaadati üle iga detail, 
et seiklusraja kasutajate turval-
isus oleks maksimaalselt taga-
tud. Nagu iga keerulise objekti 
puhul, siis olid mõned kitsas-
kohad, mis küll kiirelt lahendati, 
kuid paratamatult atraktsiooni 
avamist venitasid. Mõistame, 
et soov seiklusrada katsetama 
minna on suur, kuid ohutus en-
nekõike. 

Nüüd on aeg sealmaal, et see kauaoo-
datud hetk on käes! Oleme tänulikud 
3park Eesti OÜ-le, kes selle madal-
seiklusraja Löwenruh´ ajaloolisse par-
ki projekteeris ja ehitas. Tegemist on 
Eesti ühe suurima postipargiga, mille 
rada koosneb 41 erinevast ronimise-
lemendist ja kahest pikast laskumisest, 
mis kulgevad mööda 18 puitposti. 
Pargi põlispuid ja looduskaitsealust 
keskkonda seejuures kahjustamata. Ka 
materjalivalik on maksimaalselt kesk-
konna sõbralik ning atraktsioon sulan-
dub meie meelset päris kenasti pargi 
üldise miljööga kokku.

3park Eesti OÜ on ehitanud julgelt 
üle saja suurema või väiksema seik-
lusraja ja ronimispargi üle Eesti ning 
12 välismaalegi. Kui nimetada neist 
vaid mõned, siis küllap on Eestimaal 
ringiseiklejatele tuttavad Kõrvemaa, 
Kurtna ja Kärdla, aga ka Keila, Kiili 
ja Luige madalseiklusrajad. Tõsisema-
tele tegijatele on ilmselt tuttavad Val-
geranna ja Haapsalu ning kahtlusteta 
kodulähedased Pirita ja Nõmme seik-
luspargid. „Iga seiklusrada valmib rät-
sepatööna, vastavalt tellija ootustele ja 
fantaasiale, muutes need sel viisil iga 
kord unikaalseks. Näiteks Löwenruh´ 
puhul oli tellija sooviks, et rajal oleks 
kindlasti vähemalt kaks trossilasku-
mist ning terass, kus mugav vahepeal 

puhata või teiste osavat liikumist jäl-
gida. Aga miks mitte ka pingil mida-
gi maitsvat nosida, sest värske õhu ja 
liikumise mõjul kipub ikka kiiremini 
kõht tühjaks minema. Seega, mõnu-
sad tingimused sinna on meie ja töö 
tellija, Kristiine Linnaosa Valitsuse 
poolt loodud,“ rääkis 3park Eesti OÜ 
juhatuse liige ja ettevõtte Eesti pro-
jektide juht Kaspar Nõmberg ja pa-
lus kindlasti toonitada, et Löwenruh´ 
madalaseiklusrada on nende tiimi üks 
lemmikuid. Teine favoriit on Kamari 
järve seikluspark, kuhu just praegu 
ehitatakse juurde veel kõrgseiklus-
rada ning vanematest projektest on 
südamelähedasem Kurtna kooli ma-
dalseiklusrada. „Võimalusi Eestimaal 
turnides seigelda on aasta-aastalt ühe 
enam ning rõõm on meie poolne, et 
nüüd on Kristiines suure madalseik-
lusraja ehitamiseks ots lahti tehtud ka 
pealinnas“. 

Kristiine Linnaosa Valitsus on võt-
nud ühe oluliseks strateegiliseks ees-
märgiks, et terve Kristiine liiguks, siis 
seiklusrada on jällegi üks suur samm 
selle eesmärgi täitmise suunas, et eel-
kõige noored tuleksid liikuma. Kõiki 

seiklusraja kasutajaid ei pruugi jook-
surajalt või palliplatsilt leida, kuid igal 
juhul nad positiivses liikumises. Seik-
lusraja kasutamine arendab lisaks füü-
silisele võimekusele koordinatsiooni ja 
tasakaalutunnetust, aga ka probleemi 
lahendamise oskust ja ajutööd. 

Kristiine linnaosa vanema Jaanus 
Riibe sõnul on kõikvõimalikud ägedad 
atraktsioonid Kristiinesse teretulnud. 
„Löwenruh’ pargi madalseiklusrada 
on üks suurimaid postidele paigaldata-
vaid madalseiklusradu Eestis. Madal-
seiklusrajale on oodatud kõik ja rajale 
pääsu eest maksma ei pea, see on ta-
suta. Järgida tuleb vaid ohutusnõudeid 
ning hinnata mõistlikult iseenda või 
lapse füüsilisi võimeid,“ ütles Riibe.

Löwenruh´ madalseiklusraja läbi-
miseks ei ole vaja lisavarustust. Kiivri 
kasutamine on lausa keelatud! Rangelt 
kohustuslik on kõigile, enne rajale mi-
nekut lugeda läbi raja kõrval infotahv-
lil kirjas olevad ohutusnõuded ning 
võimalusel QR-koodi abil avatav raja 
turvalist teekonda tutvustav ohutusvi-
deo. Selle madalseiklusraja puhul ei ole 
vanusepiirangut ja kasutamine on omal 
vastutusel. Kõik raja elemendid on pai-

galdatud piisavalt madalale, et kukku-
misel mitte saada viga. Ohutuse taga-
miseks ja kukkumise pehmendamiseks 
on atraktsiooni ala kaetud turvaaluskat-
tega. Väliskülgedel on lihtsamad rajad, 
keskel on julgematele ning keskmine 
osa juba suuremat pingutust nõudev, et 
luua arenguvõimalus. Esialgu ei peagi 
kohe kogu rajaga hakkama saada ning 
taotluslikult on igale seiklusrajale lisa-
tud ka mõni raskem element.  

Löwenruh´ seiklusrajale on mugav 
tulla ratta või tõuksiga – raja servas on 
rattaparkla. Autodega tulijatel soovita-
me parkida sõiduk pargi Mustamäe tee 
poolsesse parklasse. 

On veel üks inimene, keda soovime 
selle idee eest tänada. Meenutuseks, et 
tegemist on kaasava eelarve rahvahää-
letusel Kristiine elanike poolt enim 
hääli saanud projektida. Ideid kaasa-
vasse eelarvesse on võimalik esitada 
igal Tallinna elanikul, kuid selle idee 
autoriks on 15-aastane Rachel Karolin 
Kunda. Aitäh super idee eest! Meil on 
hea meel, et see on nüüd valmis. 

Mõnusat seiklemist Löwenruh´ 
pargi madalseiklusrajal kõigile!

Kristiine Leht

12. septembrist kuni 2. oktoobrini on igal 
tallinlasel võimalik esitada ettepanekuid, mil-
liseid projekte võiks rahastada linna kaasa-
vast eelarvest 2023. aastal. Ideid on võimalik 
esitada nii Tallinna veebilehel, linnaosavalit-
sustes kui Tallinna linnavalitsuse teenindus-
saalis.
Kogu info kaasava eelarve kohta  
www.tallinn.ee/et/kaasaveelarve.
Julgustame kõiki oma ideid meiega jagama! 
Löwenruh´ pargimadalseiklusrada on samu-
ti kaasava eelarve raames rajatud. Teeme 
koos Kristiinesse veel midagi ägedat!

Kaasava eelarve 
ideekorje on alanud 
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Mõned tähelepanekud infotunnist:
• Juhul, kui tegemist on EhS § 4 lg 3 mõistes 

ehitise ümberehitamisega või ehitatakse 
alla 20 m2 hoonet, ei ole vaja Tallinna Lin-
naplaneerimisametile esitada ehitusteatist 
ja projekti. Küll peab igasugusteks ehitus-
töödeks olema ehitusprojekt. EhS § 12 lg 
1 sätestab: „Ehitada tuleb ehitusprojekti 
kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise kohta 
kehtivaid nõudeid.“ (Vaba ehitustegevuse 
puhul pole projektile nõuded kehtestatud).

• Kortermajades on mõistlik kõik ebaseadus-
likud ehitustööd lahendada ehk seadusta-
da korraga. Kui ümberehitatud/laiendatud 
korterid on ehitisregistrisse eraldi kantud, 
on võimalik ka iga korteri omavolilised 
ehitustööd seadustada iseseisvalt. Kui ehi-
tustööd on teostatud enne 01.07.2015 tuleb 
seadustamiseks esitada kasutuseteatis, mil-
lele on lisatud ka audit või ehitusprojekt (ei 
piisa mõõdistusprojektist).

• Hoone katus, välisseinad ja rõdud on kõigi 
korteriomanike kaasomandis (Uuemate 
hoonete puhul võivad rõdud olla arvatud 
korteriomandi või eriomandi koosseisu, 
kui see on asjaõiguslepingus sedasi kokku 
lepitud.). Kaasomandi korrashoiu eest vas-
tutavad korteriomanikud ühiselt. Kui soo-
vitakse hoonet rekonstrueerida, tuleb seda 

ühiselt otsustada. Rõdude soojustamiseks, 
klaasimiseks või variktuste ehitamiseks tu-
leb esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt.

• Mittekandva seina mahavõtmiseks (mis ei 
ole ka jäigastava funktsiooniga) ei pea Tal-
linna Linnaplaneerimisametile ehitustea-
tist esitama.

• Kandvasse seina ukseava tegemiseks tuleb 
esitada ehitusteatis ning ehitustööde val-
mimisel ka kasutusteatis.

•  Rõdude kinniehitamise osas tuleks esmalt 
konsulteerida ameti piirkonna arhitektiga, 
kas piirkonna hoonestusreeglid – üldpla-
neering ja detailplaneering – rõdude kin-
niehitamist konkreetses asukohas üldse 
võimalidavad. Lahendada tuleb kogu hoo-
ne ühiselt. Enne tööde tegemist tuleb esita-
da ehitusteatis ja ehitusprojekt.

• Õhksoojuspumba paigaldamiseks tuleb esi-
tada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Kristiine Leht

Augustikuu korteriühistute 
infotunnis räägitust
31. augustil toimus korteriühistute info-
tund „Ehitusseadustiku nõuetest korte-
relamus ehitamisel“. 

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 14. oktoober 2022

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Hea Kristiine elanik  

Sügis on kätte jõudnud ja suvised toimetu-
sed on jäänud seljataha. Nüüd on aeg taas 
mõelda saabuvale sügisele, septembrikuule 
ja kooliajale. On suur õnn, et Eesti haridus-
süsteem on üks maailma parimaid, kus iga 
õpilane saab toetatud ja õpilaste püüdlused 
tuge. Kooli algus tõi külmema ilma ja võib- 
olla ongi nii parem alustada uut kooliaastat. 
Palju õnne veel kord uue kooliaasta alguse 
puhul! 

Tallinn maksab kõigi kooliminevate 
laste eest peredele toetust
Kuigi september on paljudele lastega perede-
le tähtis kuu, siis toob see kaasa ka väljami-
nekuid. Eriti kehtib see esimesse klassi astuva 

lapse puhul, sest temal on vaja ju kõike uut 
– alates pinalist ja pliiatsitest ning lõpetades 
ranitsa ja spordiriietega. Tallinn soovib omalt 
poolt olla toeks selle koormuse kandmisel ja 
maksab õppeaasta alguse toetust.

Taotluse võib esitada vanem, kelle rah-
vastikujärgne elukoht on sama, mis toetu-
se saamise õigusega lapsel. Toetust on kuni 
19-aastaseks saamiseni õigus saada lapsel, 
kes alustab ja jätkab põhi- või keskhariduse 
omandamist või kutseõppe tasemeõpet ja 
kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregist-
risse kantud elukoht on Tallinna linn katke-
matult vähemalt toetuse maksmise kalend-
riaasta 1. jaanuarist. 

Toetuse suurus esimesse klassi mineva 
lapse puhul on 320 eurot ja alates teisest klas-
sist 50 eurot. 

E-taotluse koolitoetuse saamiseks saab 
mugavalt esitada Tallinna Iseteeninduskesk-
konnas taotlen.tallinn.ee alates 13. septemb-
rist kuni 30. novembrini, samas näeb ka  infot 
esitatud taotlustest.  

Taotluse saab esitada ka linnaosavalitsuse 
sotsiaalhoolekande osakonnas aadressil Me-
talli tn 5 (vajalik eelregistreerimine telefonil 
645 7140).  

Kolme linnaosa filmiklubi  
alustas uut hooaega

Sügisest jätkub ka eakatele kinoelamusi pak-
kuva filmiklubi tegevus, mis on Kristiine, 
Põhja-Tallinna ja Kesklinna linnaosavalit-
suste koostööprojekt. Filmiklubi tähistas uue 
hooaja algust juba 13. septembril „Apteeker 
Melchiori“ triloogiaga, mis põhineb raama-
tumüügi edetabelite tipust tuntud samanime-
lisel Indrek Hargla romaanisarjal. Filmiklubi 
toob inimesed kokku ja hea võimalus eakaas-
lastega suhelda. See on ainulaadne võimalus 
uue hooaja jooksul osa saada maailmatase-
mel filmide vaatamisest. Täpsema info eakate 
filmiklubist leiate siit ajalehest leheküljel 4.  

Kristiine tänavavalgustus läbib 
uuenduskuuri
Sügisilmad on aeg, õhtud muutuvad pime-
damaks ja seetõttu on meie üks prioriteete 
olnud ka tänavavalgustuse uuendamine. Ole-
me saanud eelmisel aastal linnaosa elanikelt 
ettepanekuid tänavavalgustuse parandami-
seks meie linnaosas. Laekunud ettepaneku-
te põhjal kaardistas linnaosavalitsus kohad 
üle, mis Kristiine inimeste arvates vajasid 
täiendavat valgustust, ja esitas need tööde 
teostamiseks Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalametile. Selge on see, et kõike ühe 
aastaga ei jõua ära teha, kuid uuendamistööd 
on toimunud juba mitu aastat järjest ja jätku-
vad ka järgmistel aastatel. 

Hea meel on teada anda, et 2022. aastal 
on plaanis veel teostada järgmised tööd:
1. Vuti tn valgustuse rekonstrueerimine
2. Tervise tn (Sütiste tee kuni Rahumäe tee) 

leedivahetus
3. Retke tee (Tammsaare tee kuni Tervise tn) 

leedivahetus
4. Mänguväljak Kirsi tn 8
5. Mänguväljak Järve T2 raudteejaama juures

Paljudel on aiad õunu täis. Et hea saak ei 
läheks hukka, siis korraldame ka sel aastal 
ühised õunamahlatalgud, kusjuures paljude 
majapidamiste piirdeaiale on ka sel aastal 
kinnitatud tasuta , õunakotid – ole vaid hea ja 
võta, vii koju või jaga töö juures ja muudkui 
söö tervislikke aiavilju. Õunamahlatalgud 
toimuvad juba 1. oktoobril. 

Tallinnal on sarnaselt tänavusega ka 
järgmisel aastal kaasav eelarve. Meie linna-
osas valiti eelmisel aastal välja idee rajada 
kolm uut välijõusaali, mis on juba projek-
teerimise etapis. Mõned detailid vajavad 
põhjalikku läbimõtlemist ja oleme ka oma 
küsimustega ideekorje raames nendes asu-
kohtades elanike poole pöördunud. Ka sel 
sügisel avaneb võimalus pakkuda oma ideid 
järgmise aasta kaasavasse eelarvesse. 

Soovime kõigile Kristiine inimestele ai-
nult head. Kooliaasta on uus nii õpetajatele 
ja õpilastele, kuid ka vanematele ja vanava-
nematele. See on kõigile ühine koolitee, kus 
õpime ja avastame, kuulame ja jagame oma 
teadmisi. Ma soovin, et sel aastal märkak-
sime üksteist rohkem. Värviküllast sügist, 
edukat kooli algust ning tugevat tervist. 
Olge hoitud!

Me teeme seda jälle!  
Kristiine õunamahla talgud 2022
Laupäeval, 1. oktoobril algusega kell 12.00  
Haraka tänav 7a haljasalal
Korjame aias kõik õunad kokku ja anname Hiiumaalt kohale 
vuranud mahlapressile tööd! Kristiine elanikele on mah-
lapressimine TASUTA!
Info ja registreerimine: triinumahl@gmail.com / tel 645 7125
100 kg õunu = 50 liitrit mahla = 20 minutit.  
1 kartulikott = 25-30 kg õunu.
Ära unusta kasutada salasõna „Kristiine“.
Hoiame õunapuid Kristiines, et need meile tervislikku mahla 
annaks!

Kristiine Linnaosa Valitsus

Kui suvekuudeks oli Tallinnas koduarstibrigaadi kut-
sete vastuvõtt ajutiselt peatatud, siis tänasest saab 
taas haigestunud lapsele nädalvahetustel arsti koju 
kutsuda. 

Abilinnapea Betina Beškina sõnul saavad lapsevanemad kutsu-
da nädalavahetustel koduarstibrigaadi kuni 12-aastasele ägedate 
haigussümptomitega lapsele. „Seda näiteks juhul, kui vanemal ei 
ole olnud võimalik lapsega perearsti juurde minna või haigestub 
laps puhkepäeval. Sagedasem kutse põhjus ongi lapsevanema 
mure järsku haigestunud või mitu päeva haige olnud lapse pä-
rast,“ nentis Beškina. 

Koduarsti saab kutsuda reedest pühapäevani kuni 12 aas-
tastele haigestunud lastele. Visiite võtab vastu Tallinna Kiirabi 
dispetšer telefonil 6971145 kella 12–20. Koduvisiiti teeb üldarst 
või pediaater koos Tallinna Kiirabi erakorralise meditsiini teh-
nikuga reedel ja puhkepäevadel kella 14–22, väljasõiduks kasu-
tatakse väikeautot. Vajadusel väljastavad koduarstibrigaadid ka 
ravimretsepte, sellel aastal on ravim välja kirjutatud 55,5 prot-
sendil juhtudest. Möödunud hooajal tehti 528 koduvisiiti. 

Projekti käivitamise üheks eesmärgiks oli Tallinna laste-
haigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) koormuse vä-
hendamine. EMO-sse pöörduvate perede arv on eriti suur just 
reedest pühapäeva õhtuni, mil perearstiga kontakti ei saa. Kui 
tavapäraselt pöördub lastehaigla vastuvõtuosakonda 65–70 last 
päevas, siis nädalavahetustel ja haigestumise kõrgperioodil võis 
see kasvada 90–120ni. 

Koduarsti projekti käivitas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiua-
met koostöös Tallinna Kiirabi ja SA Tallinna Lastehaiglaga 2020. 
aastal. Projekti rahastatakse Tallinna linna eelarvest, 2022. aastal 
on selleks ette nähtud 115 000 eurot.  Tallinna Strateegiakeskus

Tallinnas saab taas kuni 
12-aastasele lapsele  
arsti koju kutsuda 

Hea Kristiine elanik. Septembrikuus toimuvad Kristiine kõrvaltä-
navate puhastusringid 12.–14. ning 26.–28. septembril. 
Oleme puhastuspiirkonna jaganud kolmeks:
ESMASPÄEVAL Sõpruse puiestee, Endla, Kotka ja Seebi täna-
va ning Retke tee ja Pärnu maanteega piirnev ala;
TEISIPÄEVAL Mustamäe tee, Paldiski maantee, Tildri tänava ja 
Sõpruse puiesteega piirnev ala;
KOLMAPÄEVAL Lille asum (Endla tn ja Paldiski mnt ning raud-
teetammiga piirnev allasum) ning Mustamäe tee, Tuuliku tee ja 
Paldiski maanteega piirnev ala.
– Puhastuse parema kvaliteedi saavutamiseks palume autojuhti-

del puhastuspiirkonda neil päevil kell 9.00-17.00 mitte parkida!
– Kui tänavale paigaldatakse ajutised liikluskorraldusvahendid, 

siis kehtestatud nõuetest tuleb kinni pidada!
– Juhime tähelepanu, et puhastuse ajal tänavale pargitud moo-

torsõiduki omanik või vastutav kasutaja peab sõiduki ümbruse 
1 meetri raadiuses ise puhastama!

Võib juhtuda, et puhastusmasinate tööpäev venib pikemaks. Sel-
lisel juhul palume mõistvat suhtumist. Tänavate puhastust viib läbi 
linnaosavalitsuse lepingupartner Keskkonnahooldus Eesti OÜ.

Kõrvaltänavate puhastusringid
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Intervjuu Allar Hindi,  
Tallinn Open Turniiri direktori  
ja Eesti Tenniseliidu peasekretäriga

 
Kes on sinu favoriit WTA250 turnii-
rile tulijate seas?

Ideaallahendus oleks näha Konta-
veiti ja Kanepit koos mängimas - lan-
ges saladuseloor minu favoriitide osas. 
Omad tüdrukud on ikka favoriidid! 
WTA250 osalejate nimekiri on väga 
tugev ja hea, konkurendid on vägagi 
tugevad. Minu unistus oleks aga tões-
ti näha Kontaveiti ja Kanepit üksteise 
vastu mängimas.

Kes on sinu absoluutne favoriit?
Anett Kontaveit on kõige kõrgema 

edetabelikohaga mängija turniiril ja ta 
on loomulikult üks turniiri favoriite. 
Nii naiste kui meeste tennist vaadates 
ei ole mul kindlat võidusoosikut. Tur-
niiri alustavad 32 mängijat. Võimalu-
sed on ühel väiksemad, teisel suure-
mad - võiduvõimalus on kõigil olemas. 
Päeva lõpuks mõjutab seda, kes võit-
jana välja tuleb, nii oskus kohaneda 
väljakuga kui meeleolu ja teised nüan-
sid. Raske on väita, et üks mängija on 
rohkem tiitlikonkurent kui teine - see 
oleks tänamatu. Kõigil on võimalus! 

Kes tulevad Tallinna turniirile 
TOP20-st? 

Näiteks olümpiavõitja Belinda 
Bencic. Elena Rybakina (WTA25), kes 
võitis sel suvel Wimbledoni tennisetur-
niiri. Samuti Prantsusmaa lahtiste võit-
ja Barbora Krejcikova (WTA23). Suure 
slämmi turniiri võitnud (ingl.k. Grand 
Slam) võitja Jelena Ostapenko.   Top 
30-st on Tallinnas kohal kaheksa män-
gijat! Kaia Kanepi on hetkel WTA34 
reket!

Kas võib oodata, et ka meeste 
võistlus tuleb Eestisse? Meeste mäng 
on  teatavasti väga kallis. 

Absoluutselt, jah. On vaja vaadata, 
et kes me mängijad on. Samas meeste 
turniire sel viisil “ripakil” hetkel ei ole, 
kõik on juba planeeritud ning Tallinna 
toimumiskohana hetkel pakkuda ei 
saa – kui rääkida ATP turniirist. Nii 
naistel kui meestel on vaid fikseeritud 
arv turniire. Enda mängijatele mõeldes 
oleks parem Challenger sarja võistlusi 
korraldada. Kui praeguseks hetkeks 
oleme Eestis korraldanud mänge, mil-
le auhinnafond on 15 000 eurot, siis 
ambitsioon oleks viia see auhinnafond 
50 000 juurde. Aga ikkagi – tugeva ta-
semega turniirid aitaksid meie mängi-
jatel edasi liikuda, end tugevamatega 
võrrelda ja tunnetada, mida võiks pa-
remini teha.

Kas teile endale meeldib vaadata 
naiste või meeste tennist? 

Minu jaoks on naiste tennis muu-
tunud väga väga huvitavaks, ka vaa-
temängulisemaks. Naised on muutu-
nud füüsiliselt võimekamaks ja mäng 
omakorda mitmekülgsemaks. Ma ei 

saa öelda, et ma vaataksin ühte või 
teist rohkem. Samas - meie tüdrukud 
on ka rohkem tähelepanu keskpunktis 
praegusel hetkel. Saan vaid möönda, et 
naiste tennis on viimaste aastatega nii 
palju arenenud, et teda on sama huvi-
tav vaadata kui meeste tennist!

Kelle idee oli WTA turniir Tallin-
nasse tuua? 

WTA Eestisse toomine toimus hea-
de asjaolude kokkulangemise tõttu. 
Mõte ja unistus on olnud õhus pikalt. 
Seda unistust on täidetud ka sellega, 
et on korraldatud FEDCUPi turniire, 
kus Anett Kontaveit on saanud kodus 
mängida. Ajahetk oli soodus. Pikk jutt 
lühidalt - üks Luksemburgi sama ta-
semega turniir otsis korraldajat, seda 
turniiri me ei saanud endale, aga saime 
teise turniiri. Selleks on WTA250. Tä-
naseks on ka maailm veidi teistsugune 
paik, vahepeal on koroona pandeemia 
sellest üle käinud, sõda - 5 aastat taga-
si oli kõik teistmoodi. See on andnud 
võimalus ka meile, teisest küljest. Kok-
ku on olemas 55 erinevat WTA turnii-
ri, mida jagatakse korraldajate vahel. 
Seekord tihedas konkurentsis me unis-
tus täitus.

Palju pileteid on juba müüdud? 
Tekkima hakkab piletite defitsiit 

finaalile – 80% on müüdud. Samas 
publiku jaoks on terve nädal väga mo-
tiveeriv ja huvitav, eriti neile vaatajaile, 
kes on ise noored tennisistid. Sellisel 
tasemel tennist on väga hea näha, ning 
seekord ei pea selleks Stockholmi või 
Peterburgi sõitma. Esimesed mängud 
on tegelikult eriti huvitavad. Maailma 
parimatest, top-34-st on ju 10 naist ko-
hal. Tennisefännina ma seda võimalust 
mööda ei laseks. Kui mõelda turniirile, 
siis julgustame inimesi tulema vaata-
ma esimeste päevade mänge, sest siis 
näeb tegelikult palju rohkemat. Siis on 
isegi huvitavam vaadata: kahe väljaku 
peal on 10 mängu päevas ning mängi-
jad on väga erinevad. 

Mis maalt tulevad kohtunikud? 
Üks tuleb Inglismaalt. Teiste pärit-

olu peaks lähiajal selguma.
Sellise turniiri korraldamisele lä-

heb palju energiat ja ressursse. Meil 
pole nii kõrgtasemel mängijaid siin 
käinud mängimas varem. Mida tä-
hendab WTA turniiri toimumine 
Eesti riigi ja laiemalt Eesti spordi 
ning tennise jaoks? 

Turniiri toimumine Eestis on kind-
lasti meie tennisemängijaid inspireeriv 
ja motiveeriv, muutes niivõrd kõrge 
tasemega spordi käegakatsutavaks ka 
tavainimese jaoks. Ka algajal ja ama-
tööril on võimalik nüüd seda sporti 
reaalselt näha oma silmaga ja just sel-
lisel kõrgtasemel. Eesti läheb sellega 
rahvusvahelisesse meediasse, eelda-
tavalt 10 miljoni ja enama televaataja 
ette. Kasvab Eesti tuntus, ning kes veel 
ei teadnud, saab teada, kus on Eesti ja 
Tallinn. Rääkimata sellest, et meie ten-
nis saab uuel moel maailmakaardile.   
Loomulikult ootame siia palju välistu-
riste ning kuna näiteks ka Ostapenko 
on üks mängijaist, võib arvata, et siia 
sõidab palju Läti spordituriste. Läti 
tennisefännidel pole Ostapenkot prak-
tiliselt üldse võimalust olnud mängi-
mas näha. Nüüd on see siis Eestis või-
malik. Sellest turniirist on palju kasu 
tervel Eesti ühiskonnal laiemalt. 

Kas veel ühe turniiri korraldami-
ne tulevikus tundub reaalne? 

See on üks meie eesmärke küll. 
Soovime, et tegu ei oleks ühekordse 
turniiriga, vaid et me saaksime korral-
dada turniire iga-aastaselt. “Ühekorra-
liblikat” sellest suursündmusest teha ei 
tahaks küll. Tennisefännile on olulised 
traditsioonid, ning sportliku poole 
pealt on hea, kui siin treenivad noo-
red saaksid kätte tunnetuse maailma 
parimatega jõudu proovides. Juurde 
saab nii enesekindlust, kogemusi kui 
ka enesearengu mõttes inspiratsiooni. 
Üks tenniseturniir on alati palju suure-
ma tähendusega, kui vaid turniir sünd-
musena.

Suvel on Eestis palju tenniseväl-
jakuid, kus mängida saab, aga lap-
sed on maal ja puhkusel. Suveti käib 
poole vähem lapsi trennis võrreldes 
muu aastaajaga. Sügisel tulevad lap-
sed koju tagasi, aga Tallinnas on si-
seväljakuid  seevastu vähe. Kas oleks 
ruumi ehk uute väljakute ehituseks? 

Võiks olla rohkem väljakuid, tõe-
poolest. Kui kella kolmest päeval ka-
heksani õhtul – aeg, mil enamik tren-
nilapsi trennis käib – oleks kaks korda 

rohkem väljakuid, oleks ka rohkem 
tennisiste. Tennis on selline sport, 
millega tegeletakse aastaringselt. On 
sisehooaeg ja välihooaeg. Treenerid 
teevad omakorda mängijatega tööd, 
et aidata neid, kes kuhugi jõuda ta-
havad. Nad hoolitsevad selle eest, 
et mängijad teeksid üksteist ja pool 
kuud trenni. On ka suur erinevus, kas 
mängijaid on väljakul 6, 4 või 2. Eestis 
on tenniseväljakud vaid erakätes, päe-
va lõpuks on määravaks ka hind.  

Kui muu maailmaga võrrelda, 
siis kui palju mõjutavad meie klii-
ma (pimedus, külm) ning tennises-
se investeeritava raha hulk tennist 
kui spordiala? Mis paneb mängijaid 
loobuma, ja kuidas seda vältida?

Eestil on täna kaks mängijat top-
100s. Kas seda on palju või vähe, on 
lihtne öelda – rahvaarvu kohta oleme 
maailmas väga heal tasemel. See, kui 
palju tippmängijaid riikidel on, ole-
neb palju sisekonkurentsist. Hispaa-
nia mängijatest 80% on näiteks pärit 
lõunarannikult, ilmselt on seal kon-
kurents tugevam ja tennisemängijaid 
enam. Ka Põhjamaadel on omad tipp-
mängijad, nii et oleme kõik suhteliselt 

tugevad tennises. Oma rolli mängib 
muidugi ka see, kuivõrd kättesaadav 
tennis on, kellega ja kui palju sa tree-
nid, mis võimalused sul on. 

Taanlastel on Clara Tauson ja 
oli Caroline Wosniacki, rootslastel 
Rebecca Peterson, soomlastel Emil 
Ruusuvuori, lätlastel oli kaks män-
gijat, nüüd on Ostapenko. Meil on 
Kontaveit ja Kanepi. Põhjamaad on 
maailmatasemel, eriti kui rahvaarvu 
vaadata. 

Laste ja noorte tennisest loobu-
mine on omaette teema. Kes tippu 
tahavad jõuda, peavad vaeva näge-
ma. Lapsed peavad hakkama saama 
nii kooli kui spordiga, mõlemis häid 
tulemusi tooma ning noortel on seega 
suur pinge. Tulemuste saavutamine 
toimub kõigil elus erinevatel eluetap-
pidel. Meie ülesanne on võimalikult 
palju noori toetada ja anda aega are-
nemiseks ning arenguks. Iga asi tuleb 
omal ajal, see on nagu pikk maratoni-
jooks. Üldine tugi on oluline – näita-
maks, et oleme noorte ja laste jaoks 
olemas. Muidugi on alati abiks iga-
sugused spordistipendiumid ja muud 
meetodid, et lapsi spordi juures hoida.

WTA250 turniir toob Kristiinesse  
maailma tipptennissistid



16. september 20224 KRISTIINELEHT

Filmiklubi seansid eakatele leiavad aset Apollo 
Kino Coca Cola Plazas, aadressil Hobujaama tn 
5.  Filmiseansid algavad kell 10, uksed avatakse 
kell 9:15. Saabumisel palutakse esitada filmiklu-
bi liikmekaart, Kui Te ei ole veel klubiliige, siis 
on teil kaks võimalust saada klubiliikmeks:
– helistage telefonil 645 7112 ja paluge ennast 

registreerida filmiklubi liikmeks. Küsitakse 

ees- ja perekonnanime, kodust aadressi, kon-
takttelefoni numbrit;

– tulge Kristiine Linnaosa Valitsusesse (Metalli 
5) esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 9 - 13 või 
kella 15-17. 

Korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel fil-
mikava muuta.

Eakate Filmiklubi

Uudised reaalajas
Kristiine Linnaosa

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus 
tasuta õigusnõu päev. Tasuta õigusnõu 
päeval andsid nõu kvalifitseeritud eks-
perdid võlaõiguse, perekonnaõiguse, 
asjaõiguse, pärimisõiguse, tööõiguse, 
täitemenetlusõiguse, pankrotiõiguse 
ja korteriühistuõiguse õigusvaldkonda 
jäävate küsimuste osas. 

Kõige enam huvitas nõustatavaid pärimisõigus, 
korteriühistutega seonduv ning perekonnaõigus. 
Samuti vajati abi võlaõiguse teemadel. 

Palju tõstatati küsimusi, nagu kas on pa-
rem teha testament või kinkeleping ja muud 
pärimisõigusega seotud küsimused. Suureks 
probleemiks on kujunenud võlgnevustega seo-
tud küsimused, kus probleem süveneb iga aas-
taga kiirlaenufirmade tõttu laenuorjusesse sat-
tunud inimestega ning olukorrast väljumiseks 
vajatakse juristi või võlanõustaja abi. Vaidlusi 
tekitavad jätkuvalt ka korteriühistutega seo-
tud küsimused, näiteks ka üldkoosolekul vastu 
võetud otsuste vaidlustamine, sealhulgas maja 

renoveerimine, laenu võtmine, küttesüsteemi 
ajakohastamine, juhatuse valimine, üldkoos-
olekul vastu võetud otsuste vaidlustamised ja 
muud elukorraldusega seotud küsimused. 

Õigusabi on kallis teenus ja tasuta õigus-
nõu toel saavad abi ka need, kellel muidu fi-
nantsilisi võimalusi selleks ei ole. Igal aastal 
veendume üha enam, et tasuta õigusnõu on 
väga nõutud teenus. Õigusabi kättesaadavus 
on elanike jaoks murekoht, elanikkonna õi-
gusalane harimine ja toetamine on vajalik. 
Samuti saab vajadusel iganädalaselt abi ja nõu 
juriidiliste probleemide lahendamiseks ka 
Kristiine linnaosa valitsuse juristilt.  

Kui inimese õigusmure pole tasuta õi-
gusnõustamise päevadel võimalik kohapeal 
lahendada, saab pöörduda edasisele nõusta-
misele õigusbüroode kontoritesse, mis asuvad 
üle Eesti. Riigi toel saavad 2 tundi tasuta õi-
gusnõustamist isikud, kelle brutosissetulek on 
väiksem kui 1200 eur. Lapse õigusi puudutava-
tes perekonnaasjades on sama ülempiir 1700 
eurot.   Kristiine Leht

Kristiine tasuta õigusnõu päeval 
andsid tooni mured kiirlaenudega ja 
korteriühistutega seotud vaidlused
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Elektrienergiaga varustamiseks on 
tarbijal sõlmitud kaks lepingut — 
elektrimüüjaga elektrienergia ost-
miseks ja võrguettevõtjaga võrgu-
teenuste kasutamiseks. Kortermajas 
saavad korteriomanikud osta elektrit 
otselepinguga, valides ise elektri-
müüja ja -paketi või korteriühistu 
kaudu. Kui elektri ostjaks on korteri-
ühistu, valib elektrimüüja ja -paketi 
korteriomanike üldkoosolek häältee-
namuse alusel. 

Teadliku valiku tegemiseks on või-
malik tutvuda erinevate pakettide pak-
kumistega elektrimüüjate ja võrguet-
tevõtjate veebilehekülgedel. Suurim 
võrguettevõtja on Eestis Elektrilevi.

Elektripaketid jagunevad börsi- ja 
fikseeritud hinnaga pakettideks. Li-
saks pakuvad elektrimüüjad keskkon-
nasõbralikke rohelise energiaga pa-
kette, mille puhul on elekter toodetud 
taastuvatest energiaallikatest. 

Börsipakett sobib tarbijatele, kes 
soovivad oma elektritarbimist ja kulu-
sid juhtida. Eesti Energia AS klientide 
puhul sõltub hind vastavalt sõlmitud 
lepingust kas kaalutud keskmisest 
börsihinnast või iga tunni jooksul tar-
bitud elektrikogusest ja samal tunnil 
kehtivast börsihinnast. Nende bör-
sipakettide puhul, mis ei sõltu veel 
tunnipõhisest elektrihinnast toimub 
alates 01.09.2022 üleminek tunnipõ-
hisele börsipaketile Muutuv. Uus tun-
nipõhise hinnakujundusega leping 
hakkab kehtima automaatselt, kuid 
tarbijaid teavitatakse sellest ette, pak-
kudes ühtlasi võimalust paketti vahe-
tada või lepingut lõpetada. Kasutades 
tunnipõhist börsipaketti on tarbijal 
võimalik oma tarbimist reguleerida ja 
suunata koormus odavamatele tundi-
dele. Börsihind kujuneb elektribörsil, 
milleks Põhjamaades ja Balti riikides 
on Nord Pool. 

Fikseeritud hinnaga elektripakett 
Kindel sobib hästi tarbijatele, kellel ei 
ole võimalust ega soovi oma elektritar-
bimist ja börsihinna muutusi jälgida 
ning kes eelistavad elektriarvete osas 
stabiilsust ja prognoositavust. Kindla 
paketi lepingud jagunevad tähtaeg-
seteks ja tähtajatuteks. 2022. aastal li-
sandus uus 5-aastane fikseeritud hin-
naga pakett Kindel Pluss.

Nagu kõigi lepingute puhul, tu-
leb ka enne elektrienergia ostmise 
või võrguteenuste kasutamise lepin-
gu sõlmimist tutvuda müüja poolt 
pakutavate tingimustega ja teha nii 
paketi kui tähtaja osas teadlik valik!

Näiteks Eesti Energia AS poolt pa-
kutavat 5-aastast paketti Kindel Pluss 
valides peab tarbija arvestama, et le-
pingu ennetähtaegsel lõpetamisel tu-
leb tasuda kopsakat leppetrahvi.

Elektrimüüjate poolt pakutavaid 
elektrihindu on võimalik võrrelda 

veebilehtedel www.elektrihind.ee ja 
www.energiaturg.ee. 

Börsihinna jälgimiseks uuri, mil-
liseid võimalusi (mobiiliäpp, bör-
sihinna teavitus jne) pakub Sinu 
elektrimüüja ja kas nii börsihind kui 
tarbimisandmed on samas kohas näh-
tavad.

Börsihinda on võimalik jälgida ja 
kasutada soovitusi tarbimise suuna-
miseks odavamatele tundidele vee-
bilehtedel www.elektrihind.ee/borsi-
hind/ ja www.elektrikell.ee/ 

Jooksva tunni elektrihind (käibe-
maksuta) on nähtav ka Eleringi vee-
bilehel www.elering.ee. Kui jälgida 
börsihindu otse Nord Pool Spoti äpist 
või www.nordpoolgroup.com, tuleb 
arvestada, et sealne aeg on Eestist 
tunni võrra erinev ja hinnad esitatud 
käibemaksuta.  Eleringi ja Nord Pool 
veebilehel toodud hinnad on mega-
vatt-tundides ja tuleb teisendada kilo-
vatt-tundideks (1MWh = 1000 kWh).

Praegune elektrihinna tõus ei 
ole seotud võrgutasudega. Kuna 
võrgutasu suurus sõltub aga tarbi-
misest, tasub olla ka veendunud, et 
olemasolev võrgupakett on kõige 
sobivam ja soodsam. Võrgupakettide 
kohta uuri infot oma võrguettevõtjalt. 
Võrguettevõtja Elektrilevi iseteenin-
duses www.elektrilevi.ee on võimalik 
võrrelda, missugune võrgupakett on 
lähtuvalt tarbija varasematest tarbi-
misandmetest soodsaim.

Soovitused kulude vähendamiseks 
koduses majapidamises:
• Hooldage elektriseadmeid
• Kasutage energiasäästlikke 

lahendusi
• Kasutage pesumasinat ajal, 

mil elektrihind on soodsam
• Kasutage valgustites led-lampe
• Kustutage ruumist lahkudes tuli
• Valige elektrikütteseadmete 

kasutamisel endale minimaalselt 
sobiv temperatuur

• Tarvitage põrandakütet mõistli-
kult

• Kasutage kodumasinaid öko-
noomselt

• Vahetage vajadusel ja võimalusel 
kodumasinad energiasäästliku-
mate vastu, jälgides ostuotsuse 
tegemisel energiamärgistust

• Ärge jätke arvutit vm elektrisea-
det, mida ei kasutata, ooterežii-
mis ühendatuna elektrivõrku

Küsimustega on võimalik pöör-
duda Tallinna Strateegiakeskuse 
linna ettevõtlusteenistuse tarbi-
jakaitse osakonna poole tel 640 
4232, e-posti aadressil tarbijainfo@
tallinnlv.ee või Tallinna tarbijakait-
se infopunkti, Vabaduse väljak 7 I 
korrusel.

Kutsume huvilisi 
kaasa mõtlema!
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaala-
met teatab Seewaldi valgala sade-
mevee kollektori keskkonnamõju 
hindamise programmi avalikusta-
misest.

Keskkonnamõju hindamine 
(KMH) algatati Tallinna Keskkon-
na- ja Kommunaalameti juhataja 
01.06.2021 käskkirjaga nr T-9-
1/21/37.

Kavandatav sademevee kollektor 
asub Harju maakonnas Tallinna linna 
territooriumil, Põhja-Tallinna ja Haa-
bersti linnaosas ning hõlmab Paldiski 
mnt - Endla tn - Mustamäe tee rist-
miku ja mere vahelist lõiku. Planee-
ritav tegevus hõlmab Merelahe tee 
T1 (78401:101:6029) transpordimaa, 
Merelahe tee T2 (78401:101:0858) 
transpordimaa, Kolde pst 79 
(78401:101:3535) ja Paldiski mnt 92 
(78406:601:0066) üldkasutatav maa 
sihtotstarbega krunte.

Kavandatava tegevuse eesmär-
giks on Seewaldi valgala sademe-

vee kanalisatsiooni projekteerimine 
selliselt, et valmiks ühtne projektla-
hendus Seewaldi kollektori, Mustjõe 
ja Pelgulinna valgalade sademevee 
puhastamiseks ja juhtimiseks Kopli 
lahte.

KMH eesmärgiks on selgitada 
välja Seewaldi kollektori rajamisega 
kaasnevad võimalikud mõjud loo-
duskeskkonnale, merre suunatava 
sademevee reostuskoormus, sade-
mevee puhastamise võimalused ja 
mõjud lahevee kvaliteedile, et vältida 
suublaks oleva Kopli lahe seisundi 
halvendamist.

Otsustaja ja KMH korraldaja 
on Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalamet (Mündi 2, 15197 Tallinn; tel 
645 7191, e-post kommunaal@tallin-
nlv.ee). Vee-erikasutusloa väljastab 
Keskkonnaamet (Roheline 64, 80010 
Pärnu; tel 680 7427, e-post info@
keskkonnaamet.ee) ning ehitusloa 
väljastab Tallinna Linnaplaneerimi-
se Amet (Vabaduse väljak 7, 15198 
Tallinn; tel 640 4375, e-post tlpa@
tallinnlv.ee).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ 
Hendrikson & Ko juhtekspert Krista 
Lahtvee (Raekoja plats 8, 51004 Tar-

tu; tel +372 7409 800, e-post hend-
rikson@hendrikson.ee).

KMH programmi avalik väl-
japanek toimub ajavahemikul 
12.09.2022 kuni 26.09.2022 Tallinna 
Linnavalitsuse veebilehel:  tallinn.ee/
keskkond > kaasamine > Seewaldi 
valgala sademevee kollektori KMH 
avalik väljapanek, Tallinna Keskkon-
na- ja Kommunaalametis Harju tn 13 
(Tallinn), Haabersti Linnaosa Valit-
suses Ehitajate tee 109a/1 (Tallinn), 
Kristiine Linnaosa Valitsuses Metalli 
tn 5 (Tallinn) ja Põhja-Tallinna Linna-
osa Valitsuses Kari tn 13 (Tallinn).

Ettepanekuid, vastuväiteid ja kü-
simusi KMH programmi kohta saab 
esitada avaliku väljapaneku jooksul 
kirjalikult Tallinna Linnavalitsuse vee-
bilehe tagasiside vormi kaudu, Tallin-
na Keskkonna- ja Kommunaalameti 
aadressil Mündi 2, 15197, Tallinn või 
e-posti aadressil kommunaal@tallin-
nlv.ee).

KMH programmi avalik arutelu 
toimub 27.09.2022 algusega kell 
17:00 Põhja-Tallinna Linnosa Va-
litsuses (Kari tn 13, 10311 Tallinn). 

Tallinna Strateegiakeskus

Mida tuleks teada 
elektri ostmisest?

LUGUPEETUD 
EAKAD!

OLETE TAAS 
OODATUD 
TANTSIMA 

Neljapäeval,

22. september kell 14

Esineb

Enrik Visla
Löwenruh’ pargis,
Mustamäe tee 59a

Sissepääs tasuta!

Tule avasta oma anded 
Eesti suurimas 

HUVIKOOLIS!

 KÕIK ON ANDEKAD!

www.kullo.ee

KUNST  KÄSITÖÖ  LOODUS  MÕTTEMÄNGUD
MUUSIKA  TANTS  TEATER  TEHNIKA  MUDILASTELE

 Oleme viimasel ajal püüd-
nud võimalikult palju säilitada 
linnaruumi loodusrikkust. Loo-
dusrikkusega kaasneb ka vajadus 
osata loodusega kõrvuti elada ja 
ka mõningate ohtudega arvesta-
da. Tildri tänava rohealal märgatud 
rästiku tõttu võttis linnaosavalitsus 
ühendust Eesti Loomakaitse Liidu-
ga, saamaks käitumisjuhiseid nii 
kodanikele kui asutusele endale. 
Liidu sõnum on, et kindlasti ei ole 
põhjust roheala vältima hakata, sa-
mas tasub olla tähelepanelik ning 
püsida sissetallatud rajal. Kristii-
ne Linnaosa Valitsus omalt poolt 
hoiab Tildri tänava rohealal käi-
gurajad niidetuna ja paneb välja 
hoiatussildi. 
 Kristiine Linnaosa Valitsusel 
on hea meel teatada, et Tallinna 
Keskkonna- ja Kommunaalameti 
tellimusel alustati 15. augustil 2022 
Viu tänava taastusremonttöödega. 
Tööde eesmärgiks on liiklejatele 
paremate ja ohutumate liikumis-
võimaluste loomine. Taastusre-
monttööde käigus uuendatakse 
sõidu- ja kõnniteede asfaltkate, 
vahetatakse välja lagunenud ääre-
kivid ning korrastatakse töömaale 
jäävad kaevupäised, korrastatak-
se haljastus. Tänav on kohalikele 
elanikele, operatiivsõidukitele ja 
jäätmevedajale avatud. Palume 
liiklejatel järgida objekti ajutist liik-
luskorraldust ja paigaldatud liiklus-
korraldusvahendeid.
 Kristiine Noortekeskuse hoo-
ne sai heategevusliku projekti 
raames vabatahtlike initsiatiivil 
uue, värvikama kuue. Panus-
tamaks laste heaollu, sai maja 
supergraafika näol uue ilme. Va-
batahtlike sõnul selleks, et hoone 
oleks noorte jaoks atraktiivsem 
ja värvilisem ning tooks rohkem 
rõõmu nende sealviibitud hetke-
desse. 

UUDISED
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Katrin Aedma: olen abiks alati, kui soovitakse 
veelgi paremini suhtlema õppida
Kristiine Leht vestles reisikirja-
niku, ajakirjaniku, suhtlemis- ja 
teeninduskoolitaja ning 2021 
Selge Kõneleja (mida väljas-
tab Eesti Vaegkuuljate Liit) tiit-
lihoidja, coach’i, blogija ning 
kristiinelase Katrin Aedmaga, 
kelle Endla 77 aadressil asuvast 
ajalooga kodumajast on vist iga 
tallinlane mööda sõitnud. Ener-
gilise ja karismaatilise naisega 
vestlesime endisest suvemõisa 
hoonest, koduga esmakohtumi-
sest ja paljust muust. 

Sa elad ühes pika ajalooga majas, 
mis on olnud osa mõisakompleksist 
aadressil Endla 77. Räägi oma kodu-
majast? Kas seal ka kummitab? 

Wittenhofi suvemõis on üle 300 
aasta vana. See toodi siia, Hipodroo-
mi ristmikule palkidena mujalt. Meie 
majake on üks vähestest õnnelikest 
suvemõisatest, mis sõja ja lammuta-
mised Lillekülas üle elas. Ajaloolane 
Jaak Juske kirjutab blogis "Tallinna 
suvemõisate kadunud maailm": …
kuna suur osa vanadest suvemõisatest 
polnud kaitse all, lammutati enamike 
hooned nõukogude ajal. Seejuures 
pole paljudest neist säilinud ühtegi 
kujutist, rääkimata mõõdistamisest ja 
kirjeldamisest. 

Selles räbalas kuues majakesel on 
suur hing ja märkimisväärne ajalu-
gu.  Wittenhofi suvemõis oli tuntuim 
lõbustusasutuse laadis kohaldatud 
suvemõis.  Muuhulgas oli tolleaegses 
SPAs võimalik võtta ravi eesmärgil 
kuumi ja külmi merevanne, milleks 
kasutati kuulsat kõrge rauasisalduse-
ga tervistavat vett. Eriti populaarsed 
olid sellised asutused peale sõdu Na-
poleoniga. 18. sajandil oli meie maja 
esimesel korrusel "Cap de bonne Es-
perence" (tõlkes "Hea lootuse neem") 
nimeline restoran. 

Ajaloolase Josef Katsi vahendusel 
saab teada teisigi värvikaid fakte Wit-
tenhofi suvemõisa ajaloost: "Kohalike-
le mõjus ligitõmbavalt lõbustusasutuse 
n.ö demokraatlik iseloom: kui linnalä-
hedase Löwenruh’ mõisa supelmajad 
ja tantsusalong olid populaarsed aad-
like ja ohvitseride seas, siis Wittenhofis 
käis keskklass. Sihtauditooriumi – kä-
sitööliste ja sellide – maitsele vastavad 

olid ka siinsed lõbustused: kui Löwen-
ruh’sse tuli etendusi andma teatritrupp, 
siis Wittenhofis esinesid mustkunstni-
kud ja jõumehed. Kuid kõige enam 
meelitasid vahva husaaripolkovniku 
asutatud restoranis külastajaid ligi ilm-
selt hoopis keegel ja lasketiir. Muide, 
trahteris ka tantsiti – võimalik, et mitte 
ülemäära rafineeritult, kuid igal juhul 
sütitavalt.” 

Kas meil kummitab? Meil on ime-
lise energiaga maja, kus õhk on puhas 
ja uni hea. Just see tunne, mida seal 
kogesin, pani mind seda kohta elu-
kohaks valima. Ainuke kummitus on 
olnud meie jaoks lammutamishirm. 
Kuna maja on muinsusobjekt ning 
ehitushinnad on tõusnud, siit otsime 
võimalusi, kuidas leida maja taasta-
miseks rahalisi vahendeid. 

Kuidas sina ja su kodu ajalooli-
ses majas teineteist leidsid? 

Kollaste kaartidega erastamise ajal 
oli pakkumisel üks pisike korter, just 
selles majas – WC koridoris, pisike 
köök ja 1 väga kõrge laega tuba. Kor-
terisse sisenedes võlus mind haldav 
tunne ja ajaloo hõng… puupliit ja 
päike, mis piilus tuppa läbi maja ja ak-
naid katva suure metsviinapuu lehtede 
– sain kohe aru, et see on minu kodu. 
Hiljem õnnestus juurde osta kõrval-
korter ja laieneda pööningukorruse-
le. Nagu ikka on kõigil asjadel omad 
plussid ja miinused. Kaunis metsvii-
napuu tuli maha raiuda, sest maja lõu-
napoolne puitvooder oli tänu sellele ja 
tulevale päikesele rikutud. Täna ei ole 
eriti palju järele jäänud meie armsast 
lõunapäikesest, mis tuba küttis ja hinge 
rõõmustas. Seda siis suurehitiste tõttu 
maja taga. Renoveerimise hind muin-
suskaitseobjekti jaoks on väga kallis. 
Kui raha õnnestub hankida, saame ka 
voodri korda teha. 

Missugused on sinu mälestused 
seoses Kristiinega?  

Ma kasvasin Pelgurannas Stroomi 
mere lainete ja metsa kohina keskel. 
Õppisin Tallinna 46. Keskkoolis ja 
hiljem kasvatasin oma poegi Pelgu-
linnas, oma majas. Kristiine oli minu 
nooruspõlve ja kasvamise maa… 
Jooksin sageli läbi metsa stromkalt 
Kristiinesse sõpradega chillima ja siis 
õhtul sama teed tagasi. Mäletan, et see 
võttis 15 minutit, enam küll nii kiires-

ti joosta ei suuda. Kogunesime Kasvu 
tänaval. Meil oli tore hängida, Mooni 
lasteaias istuda ja jutustada-jalutada. 
Kellelgi ei olnud arvuteid ega nuti-
telefone, suhtlesime omavahel palju, 
naljatasime ja lobisesime.

Mida kujutab endast üks suhtle-
miskoolitus ja kes peaks sellele tule-
ma?

Olen seda ametit pidanud üle 20 
aasta. Kõik teavad, kuidas suhelda ja 
kliente teenindada, elu õpetab, kuidas 
seda teha parimal võimalikul moel. 
Mina olen abiks, kui soovitakse veelgi 
paremini suhelda, veelgi paremaid tu-
lemusi saavutada müügis, oma hoiaku-
tega tööd teha ja end kõrvalt vaatama 
õppida. Kõik koolitused, olenemata 
teemast, viin ma läbi motiveerival too-
nil lisades palju praktilisi harjutusi, 
põnevaid näiteid ja tegevusi. Näiteks 
meeskonnakoolitusi, mis on üks suht-
lemiskoolitustest. Viin neid vahel läbi 
Tallinna kesklinnas andes gruppidele 

erinevaid naljakaid ja keerulisi üles-
andeid, mille käigus peavad osalejad 
ületama suhtlemisbarjääre, ning „el-
lujäämiskursuselt“ väljununa kogetust 
rääkima. Koolitusele tulevad need, kes 
soovivad saavutada veelgi paremaid 
tulemusi nii igapäevases suhtluses kui 
professionaalsel tasemel – avalikul esi-
nemisel, teeninduses, müügis jne.

Kui rääkida suhtlemisest ja hari-
dustest, siis kuidas saavad täiskasva-
nud sinu arvates äratada ja toetada 
laste huvi maailma asjade vastu? 

Minu arust on tänapäeval seda eriti 
lihtne teha, sest palju on õpetlikke lü-
hifilme ja sotsiaalmeedia on abiks, sa-
mas on ka palju „infolaadset kiirtoitu“ 
ja selleks, et laps jõuaks õige kvaliteetse 
infoni ja saaks selle „õige info“ kätte on 
vajalik vanemate- ja õpetajate poolne 
suunamine. Mida kõrgem on õpetajate 
pedagoogiline tase ja inimlik headus ja 
vaimne sügavus, seda enam on neil las-
tele anda. Ma arvan, et iga täiskasvanu 

püha kohus on lapsi innustada maail-
mast rohkem teadma ja seda mõistma. 
Mul on palju mõtteid sel teemal, aga ka 
üks põhimõte, millega luban nõustuda 
või mitte: ei ole olemas ühtegi rasket 
teemat ega õppeainet, on vaid ebapä-
devad õpetajad. 

Kas sinu sulest on oodata uusi 
raamatuid? 

Jah, kindlasti – mul on pooleli üle 
10 käsikirja. 

Mida sa Kristiine linnaosa ini-
mestele lõpetuseks sooviksid? 

Kallid Kristiine linnaosa elanikud! 
Hoiame oma ilusat kodukohta. Kui 
ei saa teha kõike, siis teeme pool! Ei 
ole mõtet oodata, et keegi teine meie 
jaoks midagi teeb. Maailma muutmi-
ne algab enese seest ja enese ümbert. 
Teed ennast korda, siis oma elamise, 
oma õue, oma tänava… ja aitad ka 
teisi. Ise oleme ilu tegijad. Tänan, et 
olemas olete! Kohtumisteni!

 Kristiine Leht

REALISEERIMISKESKUSE MARJA KAUPLUS  ON AVATUD AADRESSIL: MUSTAMÄE TEE 45 
E-R: 9-20.00
L:10-20.00
P:10-18.00

MÜÜGIL ON: 
PAKENDATUD TOIDUKAUPA, MAJAPIDAMISKAUPA,
AIA- JA GRILLIKAUPU, PUHASTUSVAHENDEID
JA KODUKAUPA, LEMMIKLOOMADE TOITU!

Külasta ka meie e-poodi: 
www.realkeskus.ee
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Rahvusarhiivis
Tallinnas

Madara 24 õppeklassis
iga kuu

kolmandal laupäeval
kell 11.00 kuni 13.00

17. september
tarkusekuu

Pliiatsitopside
valmistamine

15. oktoober
kingitus isadepäevaks

Kollaažitehnikas
isadepäeva kaardi

meisterdamine

Arhiiviallikatega tutvumine      meisterdamise töötubades

Rohkem infot:
ra.ee

ARHIIVI  HOMMIK

REAKUULUTUSED

• Ostan kasutatud raamatuid, 
trükiseid, rinnamärke ja vanu 
postkaarte. Tel. 6020906 ja 
5011628
• Korterite renoveerimine 58 31 
44 11
• 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 Kristiines, 
võib vajada remonti 56693386
• Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja 
viimistlustööd. Kortermajade re-
noveerimine MTR EEH011474. 
Pakume erinevaid lahendusi 
hoonete ja majade ehitusel. 
mehitus@gmail.com  53529476
• Ostame absoluutselt igas sei-

sus autosid. Kustutame arkist lit-
sentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310
• OÜ ESTEST PR ostab metsa- 
ja põllumaad. Tel 50 45 215, 51 
45 215;
• Hea korteriomanik! Soovin 
osta korterit. Võib olla remonti 
vajav. Helista 58106909
• Soovin osta 2-3 toalist remonti 
vajavat korterit. Helistage: 5349 
1403 Mart
• Kivikorstnate ehitamine 51 888 
89
• Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduae-
dades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa – 
5399 3595
• Viin ära vanaraua 55670479
• Mahla pressimisteenus ja õun-
te kokkuost Harjumaal Kose val-
las. Lisainfo 56219762.
• Santehnilised ja elektritööd. 
Tel 5820 1968
• Müüa klaver„RIGA“, suurepä-
rases seisus. Tel 5815 9992
• Kodu Uhkus OÜ otsib koris-

tajat, kes räägib eesti keelt ja 
omab autojuhiluba. Lisainfo: 
58154117 Ave
• Hekkide pügamine soodsalt 
ning hoolsalt, vajadusel okste 
äravedu. Tel 5302 8158

• Müüa toored ja kuivad  lõ-
hutud küttepuud kohaletoo-
misega, lepp, sanglepp, kask, 
metsakuiv okaspuu. Kuivad 
segalehtpuud võrkkottides 
40l (5-25cm.) hind 2.5 eurot 
kott. Hinnad ja tellimine kodu-
lehel www.pakhalupuu.ee või 
tel. 5099598 Email: pakhalu-
puu@gmail.com

Allika Baptistikoguduse 
jumalateenistused 

pühapäeviti  
kl 11.00,  

Koskla 18.  
www.allika.ee

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


