
Kristiine Linnaosa Valitsus koostöös Utilitase ja SLG Energyga 
koguvad 4. – 16. jaanuaril taas elanike vanu jõulukuuski, et neid 
taaskasutada ning toota kodudele rohelist soojust ja elektrit.

4. jaanuarist algas Kristiine linnaosas vanade jõulukuuskede kogumiskampaania, 
mille raames saavad elanikud oma aja ära elanud puud tasuta kogumispunktidesse 
viia. Kampaania kestab kuni 16. jaanuarini, peale seda viiakse kuused Tallinna Uti-
litase koostootmisjaama, mille kateldes muutuvad nad roheliseks elektri- ja sooju-
senergiaks.

Neil, kel kodus on küttekolle, on jõulukuusest vabanemine lihtne. Paraku igal 
aastal näeme ka kurba pilti pikka aega prügikonteinerite kõrval vedelevatest jõu-
lupuudest, mida prügiauto ära ei vii. Sellest tulenevalt on võimalik igal Kristiine 
elanikul viia ka sel aastal jõulupuu kogumispunkti, millest hiljem rohelist energiat 
luuakse. Lisaks kogume sel aastal jõulupuid rohkemates asukohtades, kui möödu-
nud aastal, et kogumispunktid võimalikult paljude kortermajade ja hoovide lähedu-
ses oleksid ja tagada elanikele mugav võimalus jõulupuu ära andmiseks.

Kristiine linnaosa kuuskede  
kogumispunktid:
1. Kuldnoka 12a (Kuldnoka tn 8 kõrval)
2. Tedre 77a (Tedre tn 77, Mooni tn 60, Kuldnoka tn 17 hoov)
3. Kirsi 8a (Kirsi 6 maja taga)
4. Sõstra tn 1a (Välja tn 8 ja Sõstra tn 6 hoov)
5. Endla 49b (Endla tn 51 hoov)
6. Vindi 18b sisehoov (Nõmme tee 23 ja Vindi tn 18a hoov)
7. Kotka 24a (Kotka tn 24 kõrval)
8. Seebi  30a (Seebi tn 32 kõrval)
9. Alajaama 1 kõrval, Järve raudteepeatuse lähedal
10. Energia 2b (Energia tn 4 ja 6 kõrval)
11. Paldiski mnt 65b (Endla tn 94 kõrval)
12. Nõmme tee 52 (Räägu pargi Tüve tänava äär)
13. Tedre tn 58
Kuused peavad olema eheteta ja kuuskede kogumiskohtadesse  
ei tohi tuua muud prügi.
Kuused saab ära anda tasuta.

Jõulukuused kogub kokku ja teeb puiduhakkeks SLG Energy. Utilitas loob vana-
dest kuuskedest valmistatud puiduhakkest keskkonnasõbralikult uut väärtust, ka-
sutab puiduhakke energia tõhusalt ära ja toodab sellest oma koostootmisjaamades 
elanikele rohelist energiat.

Jõulukuuski võtavad aia- ja haljastujäätmetena vastu ka Pärnamäe, Rahumäe, 
Paljassaare ja Pääsküla jäätmejaam, mille kohta leiab teavet siit: www.prugi.ee. Li-
saks võivad korteriühistud ise tellida piirkonna jäätmevedajalt eraldi jõulupuude 
äraveo.

ANNA VANALE
JÕULUKUUSELE
UUS ENERGIA
Ootame vanu jõulukuuski Kristiine 
kogumispunktidesse 4.-16. jaanuaril!

Toodame neist Utilitase koostootmis- 
jaamades rohelist energiat, mis annab 
Tallinna kodudele soojust ja valgust.

Lisainfo telefonil: 645 7100

1. Kuldnoka 12a
2. Tedre 77a
3. Kirsi 8a
4. Sõstra tn 1a
5. Endla 49b
6. Vindi 18b
7. Kotka 24a
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 Tedre tn 81a, Kuldnoka tn 13 ja 
15 ning Tedre tn 81 sisehoov sai 
valgustuse! Pimeda hoovi valgus-
tamiseks, mida kasutavad otsetee-
na paljud kooliõpilased, paigaldati 
Tedre tänavale 170 meetrit valgus-
kette. Turvalist liiklemist! 

 Enne lume tulekut paigalda-
ti Endla tn 49b, Alajaama 1 ning 
Tedre 77a mänguväljakutele väi-
kelaste tegelusnurgad. Lõbusat 
ajaveetmist
 Tallinnale anti üle Euroo-
pa Spordipealinn 2025 tiitel. 
ACES of Europe president Gian 
Francesco Lupattelli andis 6. 
detsembril Brüsselis üle 2025. 
aasta Euroopa Spordipealinna 
tiitli Tallinna linnapeale Mihhail 
Kõlvartile. Spordipealinnaks sobi-
vust hinnanud valideerimiskomis-
jon leidis, et Tallinn väärib Euroo-
pa Spordipealinna tiitlit ning olla 
seeläbi eeskujuks kõigile teistele 
Euroopa linnadele. 
 Lõppenud aastal sõitsid rei-
sijad Tallinnas ühissõidukitega 
96 miljonit korda, mida on 27 
protsenti rohkem kui aasta va-
rem. Tallinnas teenindab inimesi 72 
bussi-, 4 trolli- ja 4 trammiliini, millel 
sõidab tööpäeva tiputundidel 441 
bussi, 47 trammi ja 32 trolli. Kokku 
on TLT-l kasutada 65 trammi ja 44 
trollibussi, mis kasutavad rohelist 
elektrit, ning 542 bussi, millest 350 
on keskkonnasõbralikud gaasibus-
sid, 44 diisel-elektri hübriidbussid 
ja 148 diiselbussid. Lisaks sellele 
sõidab koolibussiliinidel kolm gaa-
sibussi. Ühistranspordi finantsee-
rimine on linna prioriteet. Tänavu 
jätkub nii liinivõrgu arendamine kui 
ka veeremi uuendamine. Sealhul-
gas alustab linn uute trammide ja 
elektribusside soetamist ning laa-
dimispunktide rajamist, et muuta 
Tallinna ühistransport keskkonna-
sõbralikumaks. Ka uuel aastal jät-
kub linna piires tallinlaste tasuta sõit 
Elroni rongides.
 Tallinna käesoleva aasta eelar-
ves on kirjas rahaeraldis mitu aas-
tat plaanis olnud Tondi eritasandi-
lise ristmiku väljaehitamiseks, kus 
sõidutee viiakse raudtee alt läbi. 
Samuti on plaanis välja ehitada 
pikalt kavandatud raudteealused 
kergliiklejate tunnelid Endla täna-
val Kristiine keskuse juures, Pal-
diski maanteel ning Kotka ja Teh-
nika tänava vahel.
 Tallinn tunnustas Raekojas 
aasta parimaid sotsiaaltöötajaid. 
Tänukirja silmapaistva töö eest 
pälvis Mari-Liis Roomet Kristiine 
Linnaosa Valitsusest. Palju õnne!

RIIBE: 
RÄÄGU  
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Head uut aastat!
Kristiinesse rajatakse sel aastal rohelised taskupargid

Tänavu lähevad linnaosa 
vanad jõulukuused  
soojuse ja elektri tootmiseks

UUDISED

Sõpruse pst Kotka ja Tedre tn sisehoov

2022. aasta kaasav eelarve hääletuse 
tulemus toob sel aastal Kristiinesse hu-
based ning rohelised taskupargid.

Möödunud aastal oli võimalik Kristiine elanikel valida 
18 idee vahel ning anda hääl kahele lemmikule. Kuigi 
hääled jagunesid üsna võrdselt, oli rahva lemmikuks 
taskuparkide rajamine.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on 
taskupark hea näide sellest, kuidas on võimalik kii-
resti ja efektiivselt linnaruumi inimestele hubasemaks 
muuta ning anda kergelt rohelust ja istumiskohti koh-
tadesse, kus neist puudu on. "Ka suve lõpus kerkisid 
Tallinna linnaruumi esimesed kolm taskuparki. Tänan 
kõiki kohalikke, kes oma lemmikute ideede poolt hää-
letasid! Sel korral hääletas Kristiines kaasava eelarve 
raames kokku 882 inimest, kes kokku andsid 1504 
häält," ütles Riibe ning tänas ka Martinit, kes on tasku-
parkide idee autor.

Kaasava eelarve raames on plaanis linnaruumis 
korda saata palju muudki. Ka juulis avatud Löwenruh’ 
madalseiklusrada, mis on samuti kaasava eelarve raa-
mes rajatud, pakub täna palju rõõmu nii väikestele kui 
suurtele, samuti algas novembris Tildri 10 kinnistule 
rajatud jaapanipärase minimetsa tööde teine etapp 
ning alustati puhketerrassi ja laudtee ehitamisega ning 
pinnasetööde jätkamisega. Ehitatav laudtee on plaanis 
ühendada Tildri tänavaga, kasutades selleks paekivi 
ning puistematerjali, mis võimaldab huvilistel hõlp-
sasti minimetsale ligi pääseda – eesmärgiks on rajada 
mõnus puhkeala. 

Foto: Tallinna Strateegiakeskus

Kristiines on kõikjal ilus talvevalgustus, mis talve veelgi ilusamaks teeb!
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Talvisest teede korrashoiust
Kutsume linnaosa elanikke 
ettevaatusele ja juhime kin-
nistute omanike tähelepanu 
kõnniteede hoolduskohus-
tusele – kõnniteede puhas-
tamise ja õigeaegselt tehtud 
libedustõrje tegemise eest 
kõnniteel vastutab teega 
piirneva maja või kinnistu 
omanik. Libedusetõrjet peab tegema vastavalt vajadusele. 

Kristiine Linnaosa Valitsus tuleb siinkohal elanikele appi ja 
jätkab ka jaanuaris ning veebruaris kinnistuomanikele graniit-
sõelmete jagamist, et hoida korras maja- ja tänavaesised kõnni-
teed. Paljud kasutasid seda võimalust ning usume, et tegemist 
on olnud olulise abiga. Heakorra alastest puudustest palume 
informeerida koheselt lühinumbril 14410. 

Graniitsõelmeid saab kätte linnaosavalitsuse koostööpart-
neri AS Mustamäe Haljastus (Kadaka tee 78) territooriumilt 
tööpäevadel kella 9.00 kuni 15.00.

Detsembrikuu oli Kristiine Gümnaasiu-
mis väga toimekas. Kuu alguses toimus 
suurejooneline luulekohvik. Traditsioonile 
on aluse pannud eesti keele õpetajad, kes 
hoiavad luulet ja etlusoskust suure hoole-
ga au sees. Koroona pani kohviku paariks 
aastaks pausile, kuid seda suurem oli õpi-
laste ja õpetajate rõõm, et taas oli võimalus 
üritust endises hiilguses korraldada. 

Ettevõtlike õpetajate juhendamisel võ-
tavad õpilased aktiivselt osa ettelugemis-
päevadest ning erinevatest luule- ja etlus-
konkurssidest. Luulekohvikus esinetakse 
aga oma koolikaaslastele ning õpetajatele. 
Esitamisele tulid kuulsate klassikute tuntud 
teosed, luulepõimikuid ning rõõm on tõde-
da, et lisaks sai kuulda mitme õpilase oma-
loominguna sündinud luulet. Nagu meie 
traditsioonilisele kohvikule kohane, siis 
kõlasid ka muusikalised vahepalad klaveril, 
klarnetil ja saksofonil.

Sellest õppeaastast on Kristiine Güm-
naasiumis kord kuus toimunud koostöö-
päev. See on päev, kus õppimine toimub 
tavapärasest erinevalt. Päeva eesmärgiks on 
tõhustada nii õpilaste kui õpetajate oma-
vahelist koostööd, toetada läbi juhendatud 
enesejuhtimise õpilase individuaalset aren-
guteed ning kooli arengut tervikuna. Päeva 
raames viiakse läbi erinevaid õpilasüritusi 
ning rakendatakse varasemalt väljatöötatud 
lõimitud õpitegevusi.

Esimese poolaasta koostööpäevade 
üheks eesmärgiks oli detsembri lõpus kor-
raldada uhke Jõulumess. Aasta lõpu suurü-
ritus koosnes mitmest osast. Mess algas 

töötubadega, kus läbiviijateks olid lisaks 
õpetajatele ka õpilased ise. Töötubades sai 
õppida tantsimist, matemaatilisi mänge ja 
trikke, vana-aja jõulukombeid. Lisaks kor-
raldas keemia õpetaja põnevaid katseid, 
mängiti toredaid lauamänge, kunsti- ja 
käsitööõpetajate käe all valmisid vilditud 
päkapikud ja kuuseehted. Samuti toimus 
kabevõistlus, sai laulda toredaid jõululau-
le ja karaoket ning luulehuvilised said osa 
raamatukogus toimunud jõuluootuse tun-
dehetkest. 

On väga vahva, kui lapsevanemad aval-
davad ise soovi ürituse läbiviimisel kaasa 
lüüa. Oleme tänulikud Robert Pindingu 
emale Jekaterinale, kes pakkus end läbi 
viima seepide valmistamise töötuba. See 
töötuba oli õpilaste hulgas tõesti väga me-
nukas!

Pärast töötubasid algas jõululaat, kus 
algklasside õpilased pakkusid müügiks 

maiustusi ning käsitööd. Suuremad õpila-
sed sättisid üles n-ö huvilaada, kus nad tut-
vustasid oma loov- ja uurimistööde raames 
valminud töid. 

Samal ajal sai aulas vaadata gümnasis-
tide loodushoiu ja säästmise teemalisi lühi-
filme. Laadamelu saatsid õpilaste ja muusi-
kaõpetaja Gert-Ott Kuldpärja poolt esitatud 
muusikalised vahepalad. Väiksematele oli 
toredaks atraktsiooniks kooliõuele saabu-
nud hobused, kellega julgemad sõita said.

Laada üheks oluliseks osaks oli ka hea-
tegevus. Õpilasesindus otsustas, et sel kor-
ral toetame Heategevusfondi „Minu unis-
tuste päev“. 

Raha kogumiseks korraldati õnneloos, 
mille auhinnad korjati kooliperelt anne-
tustena. Samuti panustasid osad klassid osa 
oma laadatuludest ning tänaseks on kogu-
nenud kokku veidi alla 400 euro, mille sum-
ma suureneb peagi veelgi.

Päeva lõpetasid 6. klassid, kes olid sel-
geks õppinud inglisekeelsed näidendid. 

Näha sai julgeid etteasteid ja vahvaid 
kostüüme. Meeldiv oli näha lapsevane-
maid, kes tulid oma laste esinemistele kaa-
sa elama. 

Kokkuvõttes oli Jõulumess suurepärane 
üritus, kus mõnusas õhkkonnas jagus tore-
daid tegemisi kõigile. Koos said tegutseda 
õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Suur 
tänu kõigile, kes messi õnnestumisele kaasa 
aitasid! 

Tuuli Särekanno
Tallinna Kristiine Gümnaasiumi huvijuht

JUHTKIRI
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Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Austatud Kristiine elanik!

Kaunis talv on kätte jõudnud. Kuna pargid, 
rohelus ja haljasalad on meid iseloomusta-
vad märksõnad, siis panime aasta kõige pi-
medamal ajal suurt rõhku just täiendavale 
talvisele valgustusele. Usun, et te kõik olete 
märganud neid kauneid valgusinstallat-
sioone.

Räägu park uueneb
Detsembris kuulutati välja Räägu pargi 
ehituse hange ja park rekonstrueeritakse 
terviklikult juba sel aastal. Pargi rekonst-
rueerimise projekt valmis elanikelt kogu-
tud ettepanekute ja ideede põhjal käes-
oleval aastal ning septembris tutvustati 
projekti ka avalikul koosolekul kohalikele 
elanikele.  

Räägu park pakub rohelise ja uudse 
puhkealana puhkamise ja vaba aja veetmi-
se võimalusi nii eakatele, noortele kui ka 
väikelastele. Selleks, et Räägu parki muuta 
veelgi atraktiivsemaks ning pargimiljööd 
hubasemaks, on plaanis kaasajastada par-
gi atraktsioone ja kasutusvõimalusi. Pargi 
ala on projekteeritud viieks: 1-3-aastased 
ja koolieelikud, noored ja jõulinnak, eakate 
ala, mediteerimisaas ja pargi keskpunkt. 

Mediteerimisaas ja eakate ala on pro-
jekteeritud kõige rahulikumaks pargi 
osaks, mida plaanitakse eraldada teistest 

aladest madal- ja kõrghaljastusega või lin-
namööbliga. Mediteerimisaasale on pro-
jekteeritud ellipsikujulisi niitmata alasid 
kevadiste sibullilledega, mis loovad aasale 
liigendatust ja hubasust.

Pargi põhjaosa on projekteeritud har-
va niidetavaks alaks, millega tugevdatakse 
ökosüsteemi ja summutatakse müra Räägu 
tänavalt, misläbi tagatakse ka lastele ohu-
tus. Pargi funktsionaalne toimivus on säili-
tatud: säilivad olemasolevad teekoridorid, 
erinevas vanuseeas laste mängualad ja suu-
remad muruplatsid. Üldmulje loomisel on 
lähtutud looduspõhistest materjalidest ja 
värvitoonidest. 

Tondi raudteeülesõit  
ehitatakse eritasandiliseks
Käesoleval aastal alustatakse ka Tondi 
eritasandilise raudteeülesõidu ehitusega. 
Tondi raudteeülesõidu eritasandilise ris-
te rajamine on Kristiine linnaosale üks 
kauaoodatumaid ja olulisemaid projekte, 
kuna seda liiklussõlme kasutavad iga päev 
tuhanded inimesed.

Möödunud aasta kevadel tutvustati Ton-
di eritasandilise ristmiku projekti kogukon-
nale, et saada kohalikelt elanikelt tagasisidet 
ning saada ettepanekuid võimalikeks täien-
dusteks. Tänaseks on projekt valmis ja 27. 
detsembril kuulutati välja hange Tondi raud-
teeülesõidu eritasandilise riste rajamiseks.

Rekonstrueerimise käigus ehitatakse 
ümber olemasolev Tondi tänava raudtee-
ülesõit ning rajatakse uus raudteealune lä-
bisõit, mis muudab eelkõige kergliiklejate ja 
jalakäijate liiklemist oluliselt turvalisemaks. 

Rekonstrueerimisel uuendatakse Ton-
di tänavat umbes 300 meetri ulatuses – 
ehituse käigus saavad uuenduse Kotka 
tänava lõik Tondi tänavast kuni Tedre tä-
navani. Lisaks projekteeritakse ja uuenda-
takse maa-alused tehnovõrgud, rajatakse 
LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgus-
tus ning ülekäiguradade erivalgustus, sa-
muti uuendatakse olemasolevaid ja raja-
takse uusi tehnovõrke.

Rekonstrueerimise käigus rajatak-
se 2,5-3,5 meetri laiused kõnniteed ning 
uuendatakse ligipääs raudtee ooteplatvor-
mile. Haljastustööde istutatakse üle 200 
erineva taime või puu: nende hulgas pär-
nad, vahtrad, amuuri toomingad, tömbile-
hised viirpuud, iluõunapuud, mägimännid 
ja kääbus mägimännid.

Tondi asumi piirkond areneb väga kii-
resti – 2018. aastal sai korda Tondi tänav 
lõigus Linnu teest Kotka tänavani ja 2020. 
aastal avati seal Tondi kooli uus ja moodne 
õppehoone. Samuti on viimastel aastatel 
toimunud piirkonnas aktiivne elamu ja äri-
hoonete ehitamine. Nüüd on järg jõudnud 
mitmetasandilise ristmikuni. Ehitustööde 
teostamise lepinguline tähtaeg on 19 kuud 
alates lepingu sõlmimisest.

Lõpetuseks soovin kõigile edukat uut 
aastat! Sel aastal on prioriteedid turvalisus, 
kultuur, kodulähedus, heakord, pargid ja 
koostöö kogukonnaga. Anname igaüks en-
dast parima, et muuta meie linnaosa elu-
keskkond veelgi paremaks! Hoiame üks-
teist ja hoiame Kristiinet!

Detsembris toimusid Tallinna Kristiine Gümnaasiumis 
Luulekohvik ja Jõulumess

Õppeaasta alguse toetus  
ja pensionilisa tõus
Tallinna linnavalitsus kehtestas alates sellest aastast mitme-
tele sotsiaaltoetustele uued määrad, mille kohaselt kasvab 
õppeaasta alguse toetus alates teise klassi minejatele seniselt  
50 eurolt 75 eurole ja pensionäridele hinnatõusu kompensee-
rimiseks tõstetakse pensionilisa toetus 150 eurolt 175 eurole. 
Hinnatõusud mõjutavad meie kõigi igapäevast toimetulekut, 
kuid eeskätt vajavad tuge ühiskonna kõige haavatavamad – vä-
hekindlustatud inimesed.  Tallinna Strateegiakeskus

Koolide ja lasteaedade toidukuludest
Sellest aastast kasvab Tallinnas lasteaedade toidukulu katmise 
piirmäär 50% ning õpilaste koolilõuna maksumus tõusis se-
niselt 1,56 eurolt 1,80 eurole päevas. Nii põhikooli- ja güm-
naasiumiõpilastele on Tallinnas koolilõuna jätkuvalt tasuta. 
Tallinna linnavalitsus kinnitas koolieelsete lasteasutuste toi-
dukulu katmise piirmääraks sõimerühmaealisel lapsel 2,70 ja 
lasteaiarühmaealisel lapsel 3,00 eurot päevas. Tallinna munit-
sipaalüldhariduskoolide ja Kopli ametikooli õpilaste koolilõ-
una maksumuseks on uuest aastast alates 1,80 eurot päevas.

Tildri jaapanipärase minimetsa  
ehitus jätkub
Tildri tänava ääres jätkuvad kaasava eelarve idee jaapanipära-
se minimetsa ehitamise tööd, mille raames rajatakse liikumi-
seks vajalik laudtee. Kolmanda etapi hange on värskelt lõppe-
nud ja tööd plaanitakse lõpetada käesoleva aasta suveks. Olge 
piirkonnas liigeldes tähelepanelikud!

Foto Ilja Matusihis
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Tallinna Lepatriinu Lasteaia lapsed 
koos Kristiine Tihase-, Lille-, Hara-
ka- ja Linnupesa lasteaedade lastega 
meisterdasid keskkonnahariduslikul 
hommikul „Ökotriinu“ jääkmaterjali-
dest jõulukaarte, mis Iru hooldekodu 
elanikele rõõmuks saadeti.

Lisaks kaartidele valmistasid Tallin-
na Lepatriinu Lasteaia Naeru-, Triki-, 
Tähe- ja Õnnetriinude rühma lapsed 
Iru hooldekodu elanikele ka piparkoo-
ke, mis ka hiljem kenasti ära kaunistati.

20. detsembri hommikul asus väi-
kene delegatsioon Lepatriinusid Iru 
hooldekodu poole teele, koosseisus 
direktor Kertu, õppealajuhataja Maie 
ja Trikitriinude rühma koolieelikud 
Kert ja Johan Jürri.

Saime väga sooja vastuvõtu osa-
liseks. Hooldekodu direktriss Jaanika 
ja tegevusjuhendaja Anne viisid meid 
väiksele ekskursioonile ning näitasid, 
millega hooldekodus igapäevaselt tegel-
dakse. Tutvusime mitmete hooldeko-
du tubadega, millest huvitavamad olid 

vaikusetuba ning metsatuba, milles oli 
purskkaev. Huvitavamatest objektidest 
oli veel kamin, mille ees sai mõnusalt 
kiiktoolidega ennast kiigutada ning 
ruumikas ja avar söökla koos puhvetiga. 

Samuti tutvusime teraapiakoer 
Emmiga ning tervitasime sealseid 
elanikke ja personali keda teel koh-
tasime. Rõõm oli näha kaunist, hästi 

kujundatud, kaasaegsete ruumidega 
hooldekodu! Nüüdsest on Lepatrii-
nud Iru hooldekodusse alati külla 
oodatud tantsima, laulma, näidendit 
esitama või muul moel sealsetele ela-
nikele rõõmu jagama. 

Kertu Mellikov
Tallinna Lepatriinu Lasteaia direktor

Mujal populaarseks saanud  kogu-
kondliku linnaaianduse trend jõu-
dis Tallinna 2011. aastal, mil Uue 
Maailma Selts rajas kogukonnaaia 
Koidu-Virmalise-Videviku tänavate 
vahelisele haljasalale ja Möldre Tee 
Selts asutas kogukonnaaia Laagri 
asumis, mis toimib tänini. 

Nüüdseks leidub igas Tallinna 
linnaosas vähemalt üks kogukon-
naaed. Kui Tallinnas eri linnaosades 
oli 2021. aastaks 21 kogukonnaae-
da, kus tegutses üle 1035 rohenäpu, 
siis tänaseks võib Tallinnas eri lin-
naosades lugeda kokku juba 29 ko-
gukonnaaeda. Kuigi kogukonnaae-
dade iseloom ja tekkelugu erineb, 
ühendab neid elanike soov midagi 
ise kasvatada ning veeta kasulikult 
vaba aega. 

Kristiines on loodud aktiivsete 
kodanike abil kolm kogukonnaae-
da: 
• Otto Krameri aed (Keemia tn 41)
• Flora kogukonnaaed (Linnu tee 9)
• Kristiine City Rändaed  

(Seebi tn 22A ja Rivi tn 8 nurgal)
Tallinna linn toetab ala-

tes  1.01.2020 läbi Tallinna Kesk-
konna- ja Kommunaalameti 
linnaaianduse valdkonna mittetu-
lundustegevust, mis tähendab, et ko-
gukonnaaia rajamiseks on võimalik 
taotleda rahalist toetust.

Taotlemiseks tuleb meeles pida-
da järgmisi punkte:
• Linnaaianduse valdkond hõlmab 

ennekõike  kogukonnaaedade  ra-
jamist ja arendamist, kuid ka era-
koolide ja -lasteaedade õppeae-
dade  toetamist. Samuti sisaldab 
see  tegevuste ja programmide lä-
biviimist linnaaianduse valdkonna 
arendamiseks tervikuna (nt aian-
dusringid mitmes kogukonnaaias, 
teavitustegevused linnaaianduse 
teadlikkuse tõstmiseks vms). 

• Taotlusvoorus saavad osaleda ju-
riidilised isikud, sh mittetulun-
dus- ja äriühingud, aga ka era-
koolid ja -lasteaiad, kes soovivad 
rajada oma õppeaeda. 

• Toetust saab kasutada nii vajalike 
materjalide, vahendite, tööriista-
de ja inventari soetamiseks kui ka 
töötubade, talgute ja muude toe-
tavate sündmuste läbiviimiseks. 

• Toetuse piirsummad ühe taotluse 
kohta on: uue linnaaia rajamise 
puhul 5000 eurot; olemasoleva 
linnaaia puhul 3000 eurot.

Hea Kristiine elanik! Kui sul on 
küsimusi linnaaianduse kohta ning 
sul on soov rajada kogukonnaed, 
aga ei tea, kust alustada, siis võta 
ühendust: Olly.Valk@tallinnlv.ee 
või tel 645 7118. Taotluste esitami-
se tähtaeg on 1. veebruar.

Alates 1. jaanuarist 2023 osu-
tavad Tallinna linnas sotsiaal-
valveteenust Koduandur OÜ 
ja Viking Security AS, kellega 
on leping sõlmitud kolmeks 
aastaks. Teenus aitab suuren-
dada kodus elavate erivaja-
dustega inimeste turvatunnet, 
tagades abi jõudmise võimali-
kult kiiresti nende tegutsemis-
võimetuse korral. 

Koduandur OÜ on välja arendanud 
tarkvara, mis tuvastab üksi elava 
eaka või erivajadusega inimese koju 
paigaldatud seadme abil olukorra, 
kui inimesega on juhtunud õnnetus 
ja ta ei suuda ise abi kutsuda. Viking 
Security AS rolliks on reageerida ja 
hätta sattunud inimesi aidata, kui 
Koduandur on võimaliku ohu tu-
vastanud.

On vajalik pakkuda abi eakate-
le ja erivajadustega inimestele ning 
nende lähedastele kindlustunnet, 
et abi on käeulatuses ka siis, kui 
ise abi kutsuda ei saa. Abivajajale 
võimaldab Tallinna linn teenuse ta-
suta. Uuenenud tehnoloogia aitab 
senisest enam pakkuda abi juhul, 
kus randmel kantav seade inimese-
le ei sobi või ta unustab kriitilises 
olukorras randmel oleva seadme 
ära või tema terviseseisund ei või-
maldagi abi kutsumiseks kõrvali-
si vahendeid kasutada. Uuenenud 
tehnoloogia vahendusel saavad ka 
kontaktisikud reaalajas jälgida, kas 
lähedasega on kõik korras. See on 
eriti oluline juhul, kui eakas ei võta 
vastu telefonikõnet.

Koduanduri seadmed koguvad 
andmeid inimese elukeskkonnast 
(liikuvus, temperatuur ja õhuniis-
kus) ning inimene ei pea ise hätta 

sattumisest teada andma. Lisaks 
tuvastab seade ruumide ebatavalise 
temperatuuri (kütmata või üle kuu-
menenud eluruumid). Samas säilib 
privaatsus, sest seade ei pildista, fil-
mi ega salvesta heli. Seade toimib 
patareitoitel vähemalt aasta ning 
edastab infot sisseehitatud sidesüs-
teemi abil, internetiühendus ei ole 
vajalik. Kui seade tuvastab ohuolu-
korra, teavitab see kontaktisikut või 
reageerimisteenuse osutajat. Kodu-
anduri infosüsteem võimaldab ka 
kontaktisikutel tarkvara edastatud 
andmetega tutvuda. 

Praegu sotsiaalvalve häirenupu 
teenust osutav Meditech Estonia 
OÜ asus vanu seadmeid eemalda-
ma alates 2. jaanuarist. Sellega seo-
ses annab Meditech Estonia OÜ 
inimeste koduvõtmed üle Tallinna 
Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, kes 
omakorda annab võtmete hoiusta-
mise üle Koduandur OÜ-le ja Vi-
king Security AS-le. 

Sotsiaalvalveteenust osutatakse 
inimesele, kelle elukohana on rah-
vastikuregistrisse kantud Tallinna 
linn. Teenuse saamiseks tuleb pöör-
duda elukohajärgse linnaosavalit-
suse poole ja täita taotlus. Seejärel 
teeb sotsiaaltöötaja kodukülastuse 
ja hindab inimese abivajadust. 

Kui sotsiaalhoolekande osakond 
on kogu infot arvestades jõudnud 
otsusele, et sotsiaalvalveteenus katab 
inimese abivajaduse, on tal õigustus 
saada linna rahastusel teenust tasuta. 

Täiendavatele küsimuste-
le vastavad: Tarmo Pruuli (+372 
53 414 885, Koduandur OÜ) ja Kät-
lin Uuemäe (+ 372 645  7811, sot-
siaalvalveteenus@tallinnlv.ee, Tal-
linna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet).

Tallinna Strateegiakeskus

Maxima ja kohalike omavalit-
suste koostöös 13. korda läbi 
viidud Inglipuu heategevus-
kampaania osutus selgi korral 
edukaks. Lahked eestimaala-
sed täitsid enam kui 2000 lapse 
kingisoovid väga kiiresti.

„Oleme juba 13 aastat järjest jõulu-
de eel läbi viinud heategevuslikku 
projekti Inglipuu, mille kaudu meie 
kaupluste külastajad saavad täita nen-
de laste südamesoovid, kelle perel 
puudub sel aastal võimalus lapsele 
kingituse tegemiseks,“ rääkis Maxi-
ma Eesti turunduse ja avalike suhete 
osakonna juht Maris Kivi. Tema sõnul 
näitas seegi aasta, et Eesti inimesed 
juba teavad ja ootavad Inglipuu heate-
gevusprojektis kaasalöömist.

Juba kampaania esimesel nädalal 
oli suur osa kingisoove Maxima kaup-
lustes olevatelt Inglipuudelt ära võe-
tud ning koos kingitusega juba tagasi 
toodud. Rohkelt küsiti kingitegemise 
võimaluse järele kauplustes ka pärast 
projekti lõppu. „Oleme väga tänuli-
kud kõikidele headele Eesti inimeste-
le, kes mõtlevad pühade ajal laste sü-
damesoovide täitmise peale,“ rõhutas 
Kivi. Enim soovisid väiksemad lapsed 
erinevaid mänguasju ja talveriideid, 
teismelised ja noored ka kosmeetikat, 
kõrvaklappe ning hügieenitooteid. 

Viimased 13 aastat on Maxima 
aidanud heade inimeste abiga viia 
jõulurõõmu sadade perede lastele üle 
Eesti. Kaubandusketi poolt ellu kutsu-
tud heategevuslik Inglipuu kingikam-

paania on selle aja jooksul täitnud üle 
20 000 lapse jõulusoovi. Ka sel aastal 
kogus Maxima koostöös erinevate 
omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaal-
töötajatega, Tallinna Sotsiaaltöö Kes-
kuse ning Eesti Lasterikaste Perede 
Liiduga kokku enam kui 2000 lapse 
jõulusoovid.

Eesti Lasterikaste Perede Liiduga, 
kes esindab kolme ja enama lapsega 
perekondi kõikjal Eestis, on Maxima 
selle kampaania raames juba pikalt 
koostööd teinud. Kõrvuti kohalike 
omavalitsuste abiga kogutud laste 
soovidega oli kingisaajate hulgas ka 
üle 500 lasterikkast perest pärit lapse. 
Mitmendat aastat kampaanias kaasa 
löönud Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse 
kaudu sai sel aastal jõulukingi 69 last.

22. novembril alanud ja 11. det-
sembril lõpule jõudnud heategevus-
kampaania raames asusid laste jõu-
luunistustega Inglipuud 48 Maxima 
kaupluses üle Eesti. Juba teist aastat oli 
üks Inglipuu ka Maxima enda peakon-
toris, kus ettevõtte kontoritöötajad val-
mistasid jõulurõõmu 60 lapsele.

Kampaania   on 13 tegevusaas-
ta jooksul väga palju kasvanud. Kui 
2009. aastal piirdus Inglipuu kampaa-
nia kahe kaupluse ja 40 lapse sooviga, 
siis viimasel paaril aastal on kampaa-
nias osalenud üle 40 Maxima kauplu-
se üle Eesti ja heade inimestega abi on 
täidetud juba tuhandete last kingisoo-
vid. Ettevõttel on plaanis heategevus-
projektiga Inglipuu   järgmistel aasta-
tel jätkata.  Maxima Eesti

Treeningpunktid on nüüd varus-
tatud juhenditega, kus piltlikult 
näha, kuidas erinevaid harjutusi 
sooritada.  

2023. aasta on liikumisaasta. 
Terve Kristiine liigub, liigu sina 
ka!

Kogukonnaia rajamine – millega 
arvestada ja kust alustada?

Nüüdsest saavad eakad abi  
ka tegutsemisvõimetuna

Heatahtlikud Eesti inimesed täitsid koos Maxima 
kauplusega üle 2000 lapse kingisoovid

Kristiine treeningpunktid said uued 
treeningjuhistega infostendid!

Kristiine lasteaiad meisterdasid Iru hooldekodu 
elanikele jõulukaarte ning küpsetasid piparkooke 

Treeningpunktide asukohad 
Kristiines:
1. Sõstra tn 1a (Välja tn 8 taga)
2. Tedre tn 77a
3. Tedre tn 81a
4. Kuldnoka tn 14a
5. Seebi tn 34
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OLETE OODATUD TANTSIMA 
 NELJAPÄEV, 9. VEEBRUAR KELL 14

ESINEB ANSAMBELESINEB ANSAMBEL
TaSoKeTaSoKe

  Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, Endla 59

LUGUPEETUD EAKAD!

 Lõppenud aastal sõitsid reisijad Tallinnas 
ühissõidukitega 96 miljonit korda, mida on 27 
protsenti rohkem kui aasta varem. Tallinnas tee-
nindab inimesi 72 bussi-, 4 trolli- ja 4 trammiliini, 
millel sõidab tööpäeva tiputundidel 441 bussi, 
47 trammi ja 32 trolli. Kokku on TLT-l kasutada 
65 trammi ja 44 trollibussi, mis kasutavad rohe-
list elektrit, ning 542 bussi, millest 350 on kesk-
konnasõbralikud gaasibussid, 44 diisel-elektri 
hübriidbussid ja 148 diiselbussid. Lisaks sellele 
sõidab koolibussiliinidel kolm gaasibussi. Ühist-

ranspordi finantseerimine on linna prioriteet. 
Tänavu jätkub nii liinivõrgu arendamine kui ka 
veeremi uuendamine. Sealhulgas alustab linn 
uute trammide ja elektribusside soetamist ning 
laadimispunktide rajamist, et muuta Tallinna 
ühistransport keskkonnasõbralikumaks. Ka uuel 
aastal jätkub linna piires tallinlaste tasuta sõit 
Elroni rongides.
 Kristiine linnaosa vanem vestlusringis Kristiine 
tegevuskeskuse päevakeskuses Sõpruse pst 5,  
I korrusel 16. jaanuaril kell 13.00.

Foto: Dambis
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Tallinna linn otsustas lisada 
“Rattaga kooli” ühekordsele 
kuni 100-eurosele toetusele 
kuni 25 euro suuruse toetuse 
jalgrattakiivri soetamiseks. Toe-
tust tuleb taotleda koos jalgrat-
ta ostmise toetuse taotlemisega 
ning esitada jalgrattakiivri ost-
mise ostuarve.

Muutuse eesmärgiks on võimalikult 
turvaline rattasõit. Kuigi lastel on 
kiivriga sõit kohustuslik, annab see 
muutus lisakindluse, et lapsed kiivri 
saavad ning seda kannavad. Kooli ja 
kodu vahel rattaga sõitmine edendab 
laste liikumisharjumust ning ootame, 
et võimalikult paljud lapsed teevad 
endale ratturi load ja asuvad ka iga-
päevaselt sõitma.

Kiivri toetust on õigus saada ka 
nendel, kes on juba jalgratta ostu 
toetust saanud. Selleks tuleb esitada 
täiendav taotlus kiivri toetuse saami-
seks ühe aasta jooksul alates jalgratta 
ostmise toetuse taotluse esitamisest. 
Muul juhul tuleb jalgratta ja kiivri 
ostu taotlus esitada koos.

2023. aastast on jalgratta ostmi-
se toetuse saamise tingimuseks muu 
hulgas see, et jalgratturi juhiluba on 
väljastatud toetuse taotlemise aastal 
või sellele eelnenud aastal. See muu-
datus võimaldab toetada ka neid, kes 
teevad ratturi juhiloa eksami aasta lõ-
pul, kuid plaanivad ratta osta kevadel. 

„Rattaga kooli“ toetuse eelarveks 
on planeeritud 100  000  eurot aastas. 
2022.  aasta nelja kuuga on esitatud 
228  toetuse taotlust, millest määruse 

tingimustele on vastanud 217 taotlust.
Rattatoetus aitab kaasa ka Tal-

linn kui 2023. aasta Euroopa rohelise 
pealinna eesmärkide täideviimisele, 
parandades linna keskkonnasõbrali-
kumaks muutes linlaste elukvaliteeti 
ja elukeskkonda. „Rattaga kooli“ toe-
tuse eesmärk on edendada jalgratturi 
juhilubade tegemist, et suurendada 
laste teadlikkust ohutust liiklemisest 
ja kujundada ohutu liiklemise harju-
musi. Lisaks on toetuse eesmärk suu-
rendada laste liikumisviisides ratta-
sõidu osakaalu, edendada tervislikku 
eluviisi ja turvalist liikumist.
Lisainfo jalgratturi juhiloa saamisest 
ja juhtimisõiguse eksamist on 
saadaval Transpordiameti veebilehel:  
transpordiamet.ee/jalgratturi-juhiluba

Tallinna Strateegiakeskus

Taaskasutus on aina enam maa-
ilmavaate küsimus ning eriti 
populaarne on see noorte seas.

Viimastel aastatel maailmas toimuv 
on pannud inimesi mõtlema, et se-
nine paljude poolt harrastatud pillav 
elustiil pole jätkusuutlik. Kindlasti 
on neid, kelle jaoks teise ringi kaup 
on ainus, mis aitab täna majandusli-
kult toime tulla.

Paljudele meeldivadki erilised, 
ainulaadsed ja teistsugused asjad, 
mida igast poest ei leia. 

Punase Ristiku kauplus on veel 
noor – 2022. aasta sügisel täitus poel 
1 aasta. 

Kauplus eristub teistest teise rin-
gi kaupa müüvatest kauplustest selle 
poolest, et tegemist on Punane Risti 
kauplusega, mille üheks missiooniks 
on aidata kogukonda ja seda teeme ka 
meie oma poes. Kogu kaupluse müü-
gitulu läheb läbi Eesti Punase Risti ko-
haliku kogukonna toetamiseks. 

Seda toredat kauplust pidades 
tahame olla toeks nendele peredele, 
kes seda kõige rohkem vajavad. 

Oleme toeks Ukraina sõjapõgeni-
kele, kellele on meie poes ostlemine 
poole soodsam. Teeme koostööd ka 
Tallinna Põgenikekeskusega ja ühes-
koos aitame ka neid, kel puudub 
võimalus ostmiseks. Need abivajajad 
saavad meie poest abi tasuta.

Eristuvaks saab kauplust pidada 
ka seetõttu, et kaubavalik on väga 
värvirikas, samuti on brändide seas 
palju üllatajaid. Punases Ristikus on 
lisaks riietele ka muljetavaldav hulk 
sisustus- ja kodutarbeid, mis päri-
nevad Soome Punase Risti Kontti 
poeketist. Seega leiab kauplusest hu-
vipakkuvaid esemeid ka skandinaa-
vialikku stiili armastav klient.

Eelkõige pannakse Punase Ris-
tiku kaupluses kaupa valides rõhku 
kvaliteedile – ese peab olema puhas 
ja korralik, mida klient heameelega 
ostaks.

Teadlikult teise ringi asju ostvad 
kliendid tulevad Punase Ristiku poo-
di just seepärast, et kõik esemed on 
puhtad ja korrektsed. Valikus on uusi 
ja uueväärseid ning loomulikult väga 
huvitavaid ja omanäolisi asju. Valik 

on väga mitmekülgne, igale maitsele 
ja vanusegrupile leidub midagi. 

Kaupluse teenindajad on väga 
sõbralikud ja abivalmid ning aitavad 
klientidel leida just selle õige eseme. 
Kindlasti soovitame meie teenindaja-
telt küsida, kui otsitud ese müügisaa-
lis silma ei hakka. Kauba valik on väga 
suur ja kõik tooted ei mahu korraga 
müügisaali, mistõttu võib kliendi sil-
me eest laos peidus olla just see, mida 
otsitakse. Inimesed aina enam väär-
tustavad eristuvat – kiirmoele vas-
tanduvana soovitakse vastupidavaid 
ja ainulaadseid asju. Ostes riideid või 
jalatseid, mida on eelneva omaniku 
poolt kantud ja erineval moel hool-
datud, on kõik puudused ja teisalt 
eelised kvaliteedi osas juba näha.

Inimene on juba nii loodud, et 
vajavad vaheldust, seega ei pea alati 
oma riideid aastaid kandma. Asjad, 
mis endale enam rõõmu ei paku, 
võib tuua Punase Ristiku kauplusesse 
ja kasu on sellest mitmekordne, kuna 
siis ei koorma liigselt loodust, keegi 
tunneb rõõmu uuest asjast, hind on 
kordades soodsam ja kõige olulisem 
– iga ostuga saab teha head. 

Kauplusel on hea meel, kui klient 
saabub kauplusesse oma mittevaja-
likke asju annetama ja samas leiab 
endale ka midagi uut ja põnevat kaa-
sa osta. 

Kui soovite anda ka oma panust 
taaskasutusse ja heategevusse, siis 
meie poes on oodatud puhtad ja kor-
ralikud annetused: naiste-, laste- ja 
meesterõivad, jalatsid, aksessuaarid, 

raamatud, mänguasjad, spordi- ja 
hobitarbed, nõud jms. 

Kui ei ole üleliigseid asju, mida ära 
anda, aga soov aidata on ja meie mis-
sioon tundub südamelähedane, siis 
ootame appi vabatahtlikke abikäsi. 
Vabatahtlikud saavad aidata kaupade 
sorteerimisel, müügisaali väljapaneku-
te tegemisel ja paljudes teistes igapäeva 
töödes. Punane Ristik püüab alati kaasa 
lüüa erinevates heategevuslikes aktsioo-
nides, kus kogutakse esemeid abiva-
jajatele. Juba kaks aastat oleme viinud 
soojasid riideid Oleviste kiriku jõuluju-
malateenistusele, mis on ellu kutsutud 
vähekindlustatud inimeste abistami-
seks. Ukrainasse oleme saatnud omalt 
poolt sooje kudumeid, haiglasse T-sär-
ke, ülerõivaid lastele, tekke, patju ja hü-
gieenitarbeid. Oleme ka edaspidi toeks 
neile, kes abi enim vajavad.

Punane Ristik asub Tallinnas, 
aadressil Kadaka tee 54a.  
Kauplus asub Kadaka Selveriga sa-
mas hoones, linnapoolses osas.

Kauplus on avatud tööpäevadel 
kell 10-18 ja laupäeval 10-16. 

Ühistranspordiga tulles on lähim 
peatus Kadaka Selver. Autoga liikle-
jale on maja ees parkimine tasuta.

Uudiseid sooduspakkumiste, 
eriliste leidude ja muu põneva koh-
ta leiab kaupluse Facebooki lehelt: 
Taaskasutuskauplus Punane Ristik.

Kristi Kristall
SA Eesti Punase Risti  
Taaskasutuskeskus

Tallinn lisab rattatoetusele kuni 
25-eurose toetuse kiivri ostmiseks

Eesti Punase Risti taaskasutuskauplus 
Punane Ristik kutsub inimesi head tegema

Rohelise pealinna program-
mis on 2023. aastal põne-
vaid tegevusi kõigile Tallinna 
elanikele, muuhulgas üle 60 
ürituse. Juba on toimumas 
mitmed konkursid, keskkon-
nateemaline õppeaasta ja 
Prügihundi liigiti jäätmete 
kogumise programm Tallinna 
koolides ja lasteaedades.

Paljud projektid ja tegevused kes-
kenduvadki keskkonnateadlikku-
sele. „Olukorras, kus tarbime maa 
ökoloogilisi ressursse kordades roh-
kem, kui loodus suudab neid taas-
toota, tuleb väga selgelt aru saada, 
et keskkonnahoidlikkus peab olema 
meie kõigi elementaarne mõtteviis. 
Muud valikut lihtsalt ei ole. 

Seepärast kutsume erinevate ro-
helise pealinna ürituste ja program-
mide kaudu keskkonnateemadel 
kaasa mõtlema ka kõiki linnako-
danikke, et paremini mõista, miks 
on vaja hoida elukeskkonda ning 
kuidas iga inimene saab ise pare-
mini panustada keskkonnahoidu,“ 
ütles rohelise pealinna juht Krista 
Kampus.

Jaanuaris algab Tallinna Botaa-
nikaaias terve aasta kestev Euroo-
pa rohelise pealinna eriprogramm, 
mille esimese ürituseks on Peeter 
Lauritsa näituse „Jäämere purjed 
palmimaja taevas“ avamine 13. jaa-
nuaril.

Euroopa rohelise pealinna ava-
nädalavahetusel 19.–21. jaanuaril 
toimub linnas mitu olulist sünd-
must.

19. jaanuaril kohtuvad Tallinnas 
kahe rahvusvahelise linnade võrgus-
tiku, Euroopa rohelise pealinna ning 
Global Goals for Cities võrgustike 
liikmed, et vahetada kogemusi jät-

kusuutlike linnade arendamisel ning 
arutleda rohelise pealinna tiitli tule-
viku üle. 20. jaanuaril toimub Tallin-
na Euroopa rohelise pealinna aasta 
avakonverents jätkusuutlike linnade 
teemal, mille avavad Euroopa Ko-
misjoni keskkonna, ookeanide ja ka-
landusvolinik Virginijus Sinkevičius 
ja linnapea Mihhail Kõlvart.

21. jaanuari õhtul toimub Eu-
roopa rohelise pealinna pidulik 
avatseremoonia, kus antakse Tal-
linnale üle Euroopa rohelise pea-
linna tiitel. Avatseremooniast teeb 
ülekande ETV.

Koolides ja lasteaedades toi-
muvad tiitliaasta avamise raames 
erinevad töötoad: 16.–27. jaanuaril 
käivad Koeratüdruk Lotte ja Jänku 
Juss ligi 40 lasteaias prügi sorteeri-
misest rääkimas, 23. jaanuarist 2. 
veebruarini toimuvad toidu sääst-
liku ja jätkusuutliku tarbimise tee-
madel 7.–9. klassi õpilastele töö-
toad 22 Tallinna koolis, mida viib 
läbi jätkusuutliku toidukultuuri 
eestvedaja Kristjan Peäske. 

Lisaks kutsub linn rohelise mis-
siooniga linnakodanikke ühinema 
Rohenügijate võrgustikuga, et olla 
kaaslinlastele keskkonnateadliku 
käitumisega eeskujuks ja inspirat-
siooniks.

Loodud on ka toetus elukesk-
konda rikastavate ja väärtustavate 
algatuste elluviimiseks, mida on 
oodatud taotlema MTÜ-d või muu 
õigusliku vormiga ettevõte või or-
ganisatsioon või vähemalt 18-aasta-
ne Tallinna elanik. Taotlusvoorude 
tähtajad on 20. jaanuar, 17. veeb-
ruar ja 17. märts.
Lisainfot Tallinna rohelise pealinna 
sündmustest ja tegevustest leiab 
aadressilt: greentallinn.ee/programm.
 Maarja Pakats

Tallinna Euroopa 
rohelise pealinna aasta 
algab ürituste seeriaga

IN MEMORIAM EDGAR SAVISAAR  
31. MAI 1950 - 29. DETSEMBER 2022

Edgar Savisaar suri 72-aastasena neljapäeva, 29. detsembri 
pärastlõunal Ida-Tallinna Keskhaiglas. Savisaar oli Tallinna linnapea 
aastatel 2001–2004 ja 2007–2017. 
1988. aasta kevadel moodustati Edgar Savisaare eestvedamisel Rah-
varinne, millest kujunes suurim massiliikumine Eestis. Lisaks peamin-
istri, siseministri ning majandus- ja kommunikatsiooniministri ametile oli 
Edgar Savisaar ka Tallinna Linnavolikogu esimees (1996-1999 ja 2005) 
ja Tallinna linnapea (2001–2004 ja 2007-2017).
Edgar Savisaar on pälvinud Riigivapi I ja II klassi teenetemärgi, Läti 
Kolme Tähe ordeni ja Tallinna vapimärgi. Ta on olnud Eesti Jalgpalli 
Liidu, Eesti Sumoliidu ja Eesti Uisuliidu president ning ta on avaldanud 
üle kümne raamatu. 



13. jaanuar 20236 KRISTIINELEHT

• 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, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakku-
misi ootan seisevauto@gmail.

com või 56188671. Järgi tulen 
puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan 
ise. Vaata lisaks www.seise-
vauto.ee
• Ostan garaažiboksi Kris-
tiines, võib vajada remonti 
56693386
• Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474. Pakume erine-
vaid lahendusi hoonete ja ma-
jade ehitusel. mehitus@gmail.
com  53529476

• Ostame absoluutselt igas 
seisus autosid. Kustutame ar-
kist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel. 58238310
• Hea korteriomanik! Soovin 
osta korterit. Võib olla remonti 
vajav. Helista 58106909
• Kivikorstnate ehitamine 51 
88889
• Viin ära vanaraua 55670479
• Santehnilised ja elektritööd. 
Tel 5820 1968
• Ostan garaažiboksi. Nota-
ri kulud minu kanda. Tel: 545 
11053;

• Remont- ja viimistlustööd – 
korterite remont, tapeetimine, 
värvimine, parketi paigalda-
mine jms. Tel. 5100250, rabel-
la@rabella.ee

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

Allika Baptistikoguduse jumalateenistused 
pühapäeviti kl 11.00, Koskla 18.  

www.allika.ee

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

REMONT 
tervikliku lahendusena

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

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

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

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee 30€

VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

kadaka

Uudised reaalajas
Kristiine Linnaosa

REAKUULUTUSED

Tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele!
Kui vajate nõu, toetus, uusi ideid, siis olete oodatud tugigrupis 
osalema! Kristiine tugigrupp toimub 25. jaanuaril kell 17.00 
Kristiine Tegevuskeskuses, Sõpruse pst 5.

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

Tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele! 
 

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

Sõpruse pst 5. 
Tugigruppi juhib kogemusnõustaja Aivi Virma 
Palume registreerida: aivi.virma@gmail.com 
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Tallinna Keskraamatukogu käsitle-
takse teemasid alates digiprügi ko-
ristamisest kuni maitse- ja toatai-
mede kasvatamise ja hooldamiseni 
välja.

Tallinn Euroopa rohelise pealinna 2023 
avamise raames toimuvad linnarahvale 
21. jaanuaril üle terve linna raamatukogu-
des koolitused ja töötoad.
Kõik huvilised on oodatud osalema:
Tallinna Keskraamatukogu  
peamajas (Estonia pst 8)

* Kell 12-13 Aruteluring “Rohep-
ered – laste kasvatamine keskkon-
nateadlikult ja -teadlikuks”, arute-
luringi viib läbi Farištamo Eller.
Praktiline aruteluring teemal, kuidas perel 

oleks võimalik teha lapsi kasvatades kesk-
konnateadlikke valikuid ning kuidas lapsi 
harjutada keskkonda ja loodust hoidma. 
Samal ajal kui emmed (või ka issid) osa-
levad aruteluringis, toimub lastele loodus-
juttude lugemine ja taaskasutuse materja-
lidest meisterdamine. 

* Kell 14-15 Digiprügi koristamise 
töötuba, töötoa viib läbi Telia.
27. jaanuaril toimub Telia eestvedamisel 
Digikoristus 2023. Kuidas olla selleks päe-
vaks valmis ja aktsioonis osaleda? 

* Rohepealinna ja liikumisaasta al-
gust tähistav metsaretk.
Kell 12 algusega Estonia pst 8, Tal-
linna Keskraamatukogu fuajees või 
liitu kell 12.35 Rehe peatuses.

Seoses liikumisaasta ja rohepealinna aas-
ta algusega läheme Hõbemetsa piirkonda 
väikesele retkele! Räägime sellest, miks 
meil on vaja looduses liikuda ja mis see 
meile annab, naudime talvist metsa ning 
tutvume üle 100-aasta vanuste Peeter 
Suure merekindluse laskemoonaladu-
dega. Need asuvad Haabersti linnaosas, 
Astangu asumi võimsal paeklindil. Kuna 
Astangu tunnellaod on nahkhiirtele talvi-
tumisepaigaks, siis sinna sisse me ei lähe, 
vaid vaatleme tunneleid sissepääsu juu-
rest. Retk kestab orienteeruvalt 1,5 tundi, 
teekonna pikkus on 2 km. Palume   selga 
panna mugavad ja soojad riided, jalga il-
mastikukindlad jalanõud.

Vajalik eelregistreerimine: telefoni teel  
683 0920 või meili teel eo@tln.lib.ee.

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinn Euroopa rohelise pealinna 2023 
avamise raames toimub  
üle linna palju toredaid tegemisi


