
Detsember üllatas meid rohke lume ja 
talviste külmakraadidega. Laste päeva-
keskuses on aga endiselt hubane ja soe 
ning iga keskuse laps on siia pikisilmi 
oodatud. Sotsiaalpedagoogide abiga 
saavad tehtud kõik vajalikud kooli-
tööd, mille järel saavad lapsed sooja 
toiduga keha kinnitada, joonistada, 
maalida, meisterdada või lauamänge 
mängida.

1. advendil sai laste päevakeskus 
endale selga kauni pühaderüü.  Lapsed 
maalisid talvepilte, meisterdasid lume-
helbeid ja küpsetasid piparkooke. Oli 
ka põhjust, sest 20. detsembril toimus 
laste päevakeskuses jõululõuna. Laual 
olid traditsioonilised jõuluroad ning 
laste enda kaunistatud piparkoogid. 
Kui kõhud said täis söödud ja jõulu-
jutud räägitud, siis sai iga laps välja 
lunastada oma kingipakid. Seekord 

oli jõulumees eriti helde olnud ja igale 
lapsele lausa kolm jõulupakki toonud. 
Nähes neid rikkalikke ja suuri kingi-
kotte, lõid laste silmad särama ning 
keskuse ruumid olid veel pikalt rõõmu 
ja elevust täis. Siinkohal tahame täna-
da Maxima Inglipuu heategevuspro-

jekti ja JCI Ettevõtlike Noorte Koda, 
kes aitasid täita iga lapse jõulusoovi. 
Aitäh teile! Laste päevakeskus soo-
vib kõigile tegusat ja õnnelikku uut 
aastat!

 Kristiine Tegevuskeskuse
laste päevakeskuse tööpere

 Kristiine Keskuse nõustamis- 
ja vaktsineerimispunk jätkab tööd 
uuel aastal. Olge terved!
 Tallinna linn otsib avatud han-
kemenetlusega koostajat tram-
miteede tänavaruumi uuringule, 
mille põhjal oleks võimalik kaa-
luda trammiteede võrgustiku pi-
kendamise võimalusi. Hankega 
tellitakse trammitee võimaliku 
pikendamise eskiislahendused 
viiel lõigul, et analüüsida nende 
ruumivajadust ja tehnilist teosta-
tavust, nende hulgas on ka Jär-
ve trammitee, mille tarbeks ana-
lüüsitakse ruumivajadust Pärnu 
maanteel ja Järve keskuse ees. 
Trammitee looks eelduse sõlm-
jaama rajamiseks Järvele, kus te-
kiks soodne ümberistumise pea-
tus maakonnaliinide bussidelt. 
Trammiteede tänavaruumi uu-
ringu hanget korraldab Tallinna 
Strateegiakeskus ja hankele oo-
datakse pakkumisi 14. jaanuarini. 

 Talvisest rehvivahetusest üle 
jäänud sõiduauto vanad rehvid 
saab eraisik üle anda tasuta va-
narehvide kogumiskohtadesse: 
https://www.rehviringlus.ee/.
 Inglipuu heategevusprojekti 
raames said jõulukingid 33 Kris-
tiine linnaosa laste-ja perede-
keskuse vähekindlustatud last.  
Täname kõiki heasüdamlikke 
inimesi, kes laste kingisoove täi-
ta aitasid!  Täname Maximat, kes 
seda heategevuskampaaniat on 
juba hea mitu aastat vedanud! 
Meil on rõõm hea koostööpartneri 
üle! Parim tänu on laste säravad 
silmad.

 Kristiinesse paigaldati 2 uut 
emotsioonikaamerat, mis mõõda-
vad sõidukite kiirust ja annavad 
vastava emotsiooniga juhile märku, 
kas ta peab kinni kehtivast kiiruse-
piirangust. Uued kaamerad asuvad 
Räägu pargi juures Nõmmel teel 
(50 km/h) ja Mooni- Tihase ristmikul 
(30 km/h). Kindlasti distsiplineerib 
selline emotsioonikaamera tõhusalt 
sõidukijuhte ja parandab tunduvalt 
asulasiseste teede liiklusohutust. 
Turvalist liiklemist!

RIIBE:
PENSIONILISA 

SUURENES  
150 EURONI  
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UUDISED

Kristiine Linnaosa Valitsus 
koostöös Utilitase ja SLG Ener-
gyga koguvad 6. – 31. jaanuaril 
elanike vanu jõulukuuski, et neid 
taaskasutada ning toota kod-
udele rohelist soojust ja elektrit.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe 
sõnul on elanikel igal aastal küsimus, 
mida teha vanade jõulukuuskedega, ja 
on kurb näha, kui need satuvad pikaks 
ajaks vedelema haljasaladele või prü-
gikonteinerite kõrvale. Samas soovime 
kogumiskampaaniaga juhtida elanike 
tähelepanu sellele, et ka vanal jõulukuu-
sel on väärtus, näiteks sai eelmisel aastal 
Kristiinest kogutud kuuskedest soojaks 
20 tüüpilist 2-toalist korterit kuu aja 
jooksul. Kogutud jõulukuused saavad 
puidu hakkeks, mis seejärel põletatakse 
ja muutub roheliseks energiaks. Kok-
kuvõttes teadvustame rohkem puidu 
väärtust. 

Kristiine linnaosas saab 6. – 31. jaa-
nuaril jõulukuused ära viia aadressidele: 

• Kuldnoka 12a
• Tedre 81a ja 77a
• Kirsi 8a (Kirsi 6 maja taga)
• Välja 8 maja taga
• Endla 49b
• Vindi 18b sisehoov
• Kotka 14a
• Seebi  34
• Alajaama 1 kõrval
• Energia 6c
• Maasika ja Vaarika nurk
• Räägu park

Kuused peavad olema eheteta ja 
kuuskede kogumiskohtadesse ei tohi 
tuua muud prügi. Kuused saab ära anda 
tasuta. Jõulukuused kogub kokku ja 
teeb puiduhaket SLG Energy. Utilitas 
loob vanadest kuuskedest valmistatud 
puiduhakkest keskkonnasõbralikult 
uut väärtust, kasutab puiduhakke ener-
gia tõhusalt ära ja toodab sellest oma 
koostootmisjaamades elanikele rohe-
list energiat. Kõige uuemat infot saab 
https://www.tallinn.ee/est/keskkond/
joulukuusk. 

Konkursi reeglid: 
1. Valmista lumeskulptuur loomast, pildista ja saada foto 

hiljemalt 10. veebruaril aadressile kristiinelov@gmail.com 
pealkirjaga "Lumeloom". Lisa enda kontaktandmed.

2. Pane „like“ Kristiine Facebooki lehele (@kristiinerus) 
või Instagramile (kristiinelov) 

3. Postita foto enda Facebooki lehel või Instagramis has-
htagidega #lumeloom, #Kristiine

Parimad fotod avaldatakse Kristiine Linnaosa Facebooki 
lehel ja linnaosavalitsuse ajalehes. Osalejate vahel loositakse 
välja auhindu. Võitjad kuulutatakse välja 14. veebruaril.

Kristiine linnaosa vanad 
jõulukuused hakitakse 
ja kasutatakse 
toasoojaks

Lumeskulptuuride fotokonkurss "Lumeloom"
Tänavune talv on eriti lumerohke 
ning aeg on meenutada tradit-
sioonilist talvist meelelahutust – 
lumeskulptuuride meisterdamist. 
Löwenruh' pargi lõvi valmistub tii-
griaastaks ja me soovime, et temaga 
oleks peol palju sõpru. Aita Tiigril ja 
Lõvil kutsuda kokku rõõmsameelne 
seltskond, et uus aasta oleks õnne-
lik ja edukas! 

Talv koos heitlike ilmadega jätkub ning 
aeg veel kord meelde tuletada kinnistu-
te omanike kohustust puhastada enda 
kinnistu ning nende kinnistu ja sõidutee 
vahel asuv kõnnitee lumest ja jääst ning 
teha libedusetõrjet. Palume olla hoolsad 
ka katustele kogunenud lume ja jääpuri-
kate koristamisel. Linnaosavalitsus tuleb 
elanikele appi ja jagab kinnistuomani-
kele ka sel aastal tasuta graniitsõelmeid. 
Igale korteriühistule on ette nähtud 2 ja 
eramajade omanikele üks 25 kg kott gra-
niitsõelmeid. Graniitsõelmeid saab kät-
te alates 10. jaanuarist  kuni  28. veeb-
ruarini 2022 meie koostööpartneri  
AS Mustamäe Haljastus territooriu-
milt Kadaka tee 78 tööpäevadel  kella 
9.00-15.00.  Teeme koos kõik selleks, et 
tallinlastel ja külalistel oleks turvaline lii-
gelda ja talvest rõõmu tunda.

Jagame 
graniitsõelmeid

Jõulukuu tegemised laste päevakeskuses

Foto: Maria Sviridova
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ANNA VANALE
JÕULUKUUSELE
UUS ENERGIA
Ootame vanu jõulukuuski Kristiine kogumispunktidesse! Toodame 
neist Utilitase elektri ja soojuse koostootmisjaamades rohelist  
energiat, mis annab Tallinna kodudele soojust ja valgust!

Oma kuuse saad kogumispunktidesse tuua
6.–31. jaanuarini.

KOGUMISPUNKTIDE ASUKOHAD:

Kuldnoka 12a
Tedre 81a ja 77a
Kirsi 8a
Välja 8
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Kristiine Linnaosa Valitsus kutsub kõiki jalutama värs-
kes õhus ning nautima talvemeeleolu, mida loovad 
vahvad valgusinstallatsioonid, loomafiguurid ja erili-
sed talvekaunistused Kristiine parkides ja tänavatel. 

Pargid ja haljasalad on Kristiinet iseloomustavad sõnad ja 
selle pärast panime talvekuul rõhku kaunile valgustusele ja 
installatsioonidele. Kristiines ehtisime detsembri kuu jooksul 
üle kümne uue objekti. Valgussära saab nautida Räägu pargis, 
Löwenruh´ pargis, Marsi tänaval Tondis ning kõikide linnaosa 
asumite tänavatel ja haljasaladel.

Uudsena sai Lille asum ainulaadse lillelise valguskaunistuse 
Vaarika tänava haljasalale. Endla tänava ääres Lilleküla asumis 
on puhkenud õide suured lootoseõied. Endise Tondi sõjakooli 
lähistel mööda Sammu tänavat jookseb vanaaegsete laternate 
allee. Järve asumi Muinasjutu ja Vindi lasteaia hoovi puude-
le said üles vahvad looma- ja linnukujulised valgusfiguurid. 
Tedre-Kuldnoka tänava kortermajade hoovi kaunistab valgus-
säras luigeparv. Löwenruh´ pargi lava valvavad emakaru koos 
pojaga, uhked põhjapõdrad ja vilkuv kuusepuu. Räägu parki 
toodi laste rõõmuks pingviinid ning laheda torukübaraga lu-
mememm ja kingipakid kõrgel posti otsas. Valguskaunistusi 
on ka linnaosa teistes parkides – Cederhelmis ja Tondimõisas. 
Valgusinstallatsioonide paigutustöid teostas Adamlight AS. 
Foto: Aleksandr Guzhov

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 11. veebruaril 2022

Kaunid valgusfiguurid 
tõid Kristiinesse 
muinasjutumaagiat

Info linnaosavalitsusest eluruumi 
üürimist taotlevatele isikutele

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Head Kristiine elanikud!  
Head uut ja õnnelikku aastat!

Kristiine tänavad ja pargid on sel aastal kau-
nistatud rohkesti ilusa talvise valgustusega. 
Talvine valgustus on just praegusel ajal eriti 
oluline, sest eks igatseb meist igaüks turva-
lisust ja rahu. 

AITÄH kõigile, nii tublidele Kristiine 
elanikele kui usinatele sahajuhtidele, käsi-
tööbrigaadidele ja kõigile, kes peavad võit-
lust lumega, et tänavatel liikumine oleks tur-
valine. Lühikese aja jooksul maha sadanud 
rohke lumi seadis meie ette suure väljakutse, 
kuid on näha, et ühtviisi pingutavad kõik, 
nii korteriühistud, erakinnistute omanikud, 
elanikud kui ka linna lepingupartnerid. 

Kristiine kitsastel kõrvaltänavatel, kus 
pea alati pargib palju autosid, ei ole suure 
sahaga lihtne manööverdada. On tekkinud 
olukordi, mil kõige väiksemad teehooldus-
masinad ei mahu täispargitud tänavatel lii-
kuma, mis mõjutab kiiret töö tegemist. Sa-
mas, kui lund sajab taevast kogu aeg juurde, 
siis ongi teepuhastamisega kiire, seejuures 
tegemata allahindlust kvaliteedis. Me kõik 
teame, et kui midagi teha maksimaalset häs-
ti, siis see võtabki oluliselt kauem aega. Para-
ku on vahel nii, et aeg sunnib tagant ja nii on 
sahamees lükanud kiirustades valli sinna, 
kus hoolsalt lumelabidaga tee äsja puhtaks 
lükatud. Uskuge, keegi ei ole teinud seda pa-
hatahtlikkusest või hoolimatusest. 

Meie sahajuhid on tegelikult väga tublid. 
Eelmise aasta viimase kuu ja jaanuari esi-
mesed nädalad on nad olnud tugeva surve 
all. Selles töös peab olema ülitähelepane-
lik ja müts maha nende ees, kes suudavad 
iga päev suure masinaga kitsastel tänavatel 
maksimaalse tähelepanelikkusega laveerida. 
Olenemata pühadest, nädalapäevast või kel-
laajast – tööd on käinud 24h.    

Igapäevaselt on linnaosavalitsuse tööta-
jad olukorda kontrollimas, lisaks vaadatakse 
üle kõik elanike saadetud kaebustes esita-
tud asukohad ja töövõtja saab meilt praegu 
kümneid märkuseid päevas. Kindlasti ei 
saa olla rahul, kuid ühiselt pingutatakse, et 
probleemid lahendada ja nii mõneski kohas 
võib saavutatud tulemusega juba rahule jää-
da. Ka elanikud on saatnud tänusõnu hooli-
kalt tehtud töö eest. 

Ühistutele jagati libedusetõrjeks 
tasuta graniitkillustikku
Kaks talvekuud on veel ees ja karta on, et 
lund sajab juurde. Lisaks tuleb meil valmis 
olla äkilisteks temperatuurikõikumisteks. 
Püüame olla mõistvad, sest kokkuhoides ol-
lakse alati tugevamad. Me ei ole eri leerides, 
vaid meie ühine eesmärk on, et Kristiines 
oleks hea elada ning lumistel talvedel mu-
gav ja turvaline õues liikuda. Kui linn hoo-
litseb sõiduteede ning umbes 20 protsendi 
kõnniteede ja kergliiklusteede libedusetõrje 
eest, siis 80 protsendi kõnniteede hooldus 
on korteriühistute või kinnistuomanike 
õlul. Nii tuleb korteriühistutel ja kinnistu-
omanikel oma majaesisel kõnniteel tagada 
turvaline ja ohutu liiklemine ning teostada 
libedusetõrjet vastavalt ilmastikuoludele ja 
vajadusele. Detsembris ja novembris tuli 
linnaosa siinkohal elanikele appi – jagasime 
kinnistuomanikele tasuta graniitsõelmeid, 
tõrjumaks libedust ning hoidmaks korras 
enda maja- ja tänavaesiseid kõnniteid. Hea-
korra alastest puudustest palume informee-
rida koheselt lühinumbril 14410. Õnneks on 
meil võimalik talvest ka rõõmu tunda. 

Uus aasta toob linnaosasse  
olulisi investeeringuid
Eelmisel aastal viidi Kristiine linnaosas ellu 
mitmeid olulisi projekte, mis parendasid nii 
linnaruumi kvaliteeti kui ka linlaste heaolu. 
Meie eesmärgiks on kvaliteetse linnaruumi 
loomine, mis kätkeb endas mitmeid suundi: 
mugavam ja turvalisem liikuvus, kusjuu-
res rõhk on just jalakäijatele ja ratturitele, 
kättesaadavad ja mitmekesised rohealad, 
säästev ja roheline linnataristu. Kristiine on 
territooriumilt väike linnaosas, mis annab 

võimaluse kõigile jõuda vaid mõneminutili-
se jalutuskäiguga mõne rohealani, kus saab 
aega maha võtta ja looduses olla. Siinkohal 
tahamegi neid rohealasid edasi arendada, et 
nad kõik koos moodustaksid tervet linnaosa 
hõlmava võrgustiku.

Kui vaadata algavasse aastasse, siis üheks 
suureks prioriteediks on haridus, eelkõige pa-
remad tingimused meie lastele, nii on käimas 
ettevalmistused huvikeskuse Kullo uue maja 
rajamiseks ja samuti jätkuvad Tallinna Vindi 
Lasteaia uue hoone ehitamine. Ettevalmistu-
sed käivad ka Tallinna Kristiine, Lepatriinu 
ja Linnupesa Lasteaia uue hoone rajamiseks, 
mille kavandeid oleme juba tutvustanud.  

Selleks, et parandada sporditegemise 
tingimusi on meie soov Kristiine Spordi-
maja soojustada ja teha korda selle fassaad, 
samuti alustame Tildri tänavale rulapargi 
rajamist. Investeeringuid saavad ka Energia 
tänava sotsiaalmaja, Tallinna Kiirabi ja Käo 
tugikeskus. Muidugi jätkame tänavavglustu-
se parendamise ja hoovide korrastamisega. 

Uued teed ja tänavad on viimastel aasta-
tel saanud samuti palju investeeringuid, nii 
on plaan seda suunda ka sel aastal jätkata. 
Järjekorras ootavad Tulika ja Lehe tänav, sa-
muti raudteealused käigutunnelid Tondi tä-
nav, Endla, Paldiski maantee ja Kotka ning 
Tehnika tänavate vahel. See kõik parandab 
oluliselt liikumist kahe linnaosa vahel. 

Kristiinet iseloomustavad sõnad on hal-
jasalad ja pargid. Plaanides on Kotkapoja 
tänava haljasala, Löwenruh' park ja Ceder-
helmi pargi uuendamised, kusjuures Räägu 
pargist peab kujunema piirkonnas vaba aja 
veetmise pärl, kus on tegevusi erinevas eas 
inimestele. 

Pensionilisa suurenes
Hea meel on ka selle üle, et pensionilisa suu-
renes taas. Kui eelmisel aastal oli pensionili-
sa veel 125 eurot, siis sel aastal on see juba 
150 eurot.

Lõpetuseks soovin veel kord kõigile 
edukat uut aastat! Hoiame kokku ja hoia-
me Kristiinet! Soovin mõnusat kodusoojust 
igasse kodudesse! 

Tallinn tõstab järgmisel aastal ühissõidukijuhtide palku ja soetab 150 uut bussi
Järgmise aasta prioriteedid Tallinna 
transpordis on tõsta ühissõidukijuhtide 
palku, võtta kasutusele 150 uut gaa-
sibussi, ette valmistada ühistranspordi 
liinivõrgu uuendamine ja kaheksa uue 
trammi hange. „Linna ühistranspordi 
keskkonnasõbralikumaks ja mugava-
maks muutmiseks võtame järgmisel 
aastal kasutusele 150 uut gaasbussi 
ning aasta esimeses kvartalis loodame 
sõlmida lepingu kaheksa uue trammi 

soetamiseks,“ ütles Tallinna abilinnapea 
Andrei Novikov. 

„Eraldame Tallinna Linnatranspordi 
täiendavaks rahastamiseks 20 miljonit 
eurot, et muu hulgas tõsta ühissõiduki-
te juhtide palku ja suurendada liiniveo 
mahtu 5 protsendi võrra.“ Algaval aastal 
on kavas varustada ka ligi 60 ühissõidu-
kipeatust uue ootekojaga. „Hoolimata 
hinnatõusust Elroni rongiliinidel soovib 
linn jätkata linnaelanikele tasuta sõidu 

pakkumist raudteel,“ kinnitas abilinna-
pea. Tallinna elanikud võivad ka järgmi-
sel aastal rohelist kaarti näidates sõita 
rongidega linna piires, milleks linn pi-
kendab lepingut Elroniga ligi 2,6 miljoni 
euro eest. 2022. aastal on linnal kavas 
viia läbi mahukas analüüs, mis vaat-
leb transporditaristu koormust, hindab 
ühistranspordisüsteemide arendamise 
vajadust ja koondab ettepanekud ühist-
ranspordi liinivõrgu uuendamiseks.

PRESSITEADE

Kristiine Linnaosa Valitsuses eluruumi üürimist taotle-
vate isikutena arvelevõetud peavad andmeid täpsusta-
ma ja kinnitama

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse 
nr 56 lisa 3 “Tallinna linna omandis olevate eluruumide üüri-
mist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord” punktist 
13 ja linnavalitsuse 22. veebruari 2010 määruse nr 17 „Tallinna 
teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval 
asuvate eluruumide üürileandmise korra“ §-st 6 on eluruumi 
üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud kohustatud 
iga aasta esimese kolme kuu jooksul esitama eluasemekomis-
jonile kirjaliku kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt elu-
ruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise alused. 

Eeltoodud kohustuse mittetäitmisel kustutatakse taotleja 
eluasemekomisjoni otsuse alusel eluruumi üürimist taotlevate 
isikute arvelt.

Andmeid saab uuendada ja kinnitada kirjalikult kas posti 
teel (ka e-postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri 
juures. Eluasemekomisjoni sekretär võtab vastu Kristiine Lin-
naosa Valitsuses aadressil Metalli tn 5,  I korrus, tuba 111 es-
maspäeval kell 15.00-18.00 ja neljapäeval 09.00 -12.00. Tel. 645 
7129, e-post merike.melesk@tallinnlv.ee.

Korteriühistute 
e-infotund toetusmeetme 
„Hoovid korda“  
taotluse nõuetest 
Selle aasta esimene infotund korteri-
ühistutele toimub veebi vahendusel, 
Kristiine linnaosa ametlikul Faceboo-
ki lehel kolmapäeval, 19. jaanuaril kell 
16.00–17.00. Alates aastast 2005 on Tallin-
na linn toetanud korteriühistuid hoovialade 

korrastamisel. Käesoleva aasta taotluste 
esitamise tähtaeg läheneb ja eeltööd on 
täies hoos. Abiks toetuse taotlejatele kor-
raldab Kristiine linnaosavalitsus korteriühis-
tute infotunni, millel käsitletakse korduma 
kippuvaid küsimusi:
- Kui vaba on vaba ehitustegevus?
- Millal on vaja projekteerimistingimusi, ehi-
tusluba või -teatist;
- Millele on vaja ja kelle kooskõlastust/ arva-
must/nõusolekut.

Selgitusi jagab Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti projektide ja planeerin-

gute menetlemise osakonna juhataja Tiina 
Leetmaa.

Ootame kõiki esitama oma küsimusi! 
Palume saata need eelnevalt meiliaadres-
sile Marju.Korts@tallinnlv.ee. 

Küsimusi on võimalik esitada ka otse-
ülekande vältel Kristiine linnaosa Faceboo-
ki lehel.

E-infotund on nähtav aadressil https://
www.facebook.com/kristiine.linnaosavalit-
sus/ ja hiljem järelvaadatav.

Ootame aktiivset osavõttu! 
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Uus 
tänavaraamatukogu  
on avatud
Kristiine linnaosa Lille asumis 
avati Lions Club Kristiine eest-
vedamisel teine väike tänava-
raamatukogu. Esimene neist 
avati pea aasta tagasi Löwen-
ruh´ pargis, kus nüüd käib ak-
tiivne raamatute ja ajakirjade 
laenutamine. Teine ootab luge-
mishuvilisi Vaarika tänaval Lille 
allasumis (Vaarika tn 15a).

Kristiine on ainuke linnaosa Tallinnas,
kus ei ole veel oma raamatukogu. Kuni 
jõuame ükskord Kullo keskuse uue 
majani, kus lisaks huvikoolile hakkab 
tööle Tallinna Keskraamatukogu Kris-
tiine filiaal, siis seni on meil hea meel 
rõõmustada kõiki lugemishuvilisi tä-
navaraamatukogudega.

„Kui kohaliku Lions klubi liikmed 
tänavaraamatukogu ideega meie juur-
de tulid, siis olime kohe rõõmuga nõus 
uut lahedat algatust proovima. Me 
teame, et tänava raamatuvahetuspunk-
tid koguvad üha enam populaarsust 
kõikjal maailmas ja nüüd on rohkem 
ka põhjuseid elanikel minna avastama 
miljööväärtuslikku Lille asumit.“

MTÜ Lille asumiseltsi esinaine Ka-
rin Sillamaa lisas, et Lille asumisse so-
bib see raamatukapp väga hästi. „Lille 
asumis on elanud läbi aegade palju ar-
mastatud kultuuritegelasi, teiste hulgas 
kirjanikud Mart Raud ja Albert Kivi-
kas. Tänavaraamatukogu andis meile 
hea tõuke, seda teemat edasi uurida 
ning uuel aastal erinevaid kirjandus-
teemalisi üritusi korraldada. Oleme 
juba jõudnud võtta ühendust Tallinna 
Kirjanduskeskusega ja püüame koos-
töös jõuda selleni, et viia meie asumi 
kirjanduse ja kultuurilugu nii kohalike 
elanikeni kui kõikide tallinlasteni ning 
inimesteni kaugemaltki“.

Lions Club Kristiine ideed pai-
galdada igasse asumisse raamatkapp 
toetasid ka linnaosa elanikud, kui lin-
naosavalitsus sotsiaalmeedias elanike 
arvamust küsis. Inimeste toetus ja head 
sõnad annavad indu selles suunas 
edasi tegutseda.

Taotlusi toetuse saamiseks elektri, gaasi ja 
kaugkütte kallinemise leevendamiseks saab 
Tallinnas esitama hakata esmaspäeval,  
17. jaanuaril.

Hüvitise eesmärk on toetada väikse ja keskmise 
sissetulekuga leibkondi kallinenud energiakulude 
tasumisel, et hinnatõusu mõju leevendada. Toe-
tust saab taotleda möödunud aasta septembrist 
kuni tänavu märtsini tehtud ja tehtavate kulutuste 
osaliseks kompenseerimiseks. Septembri energia-
kulude hüvitamiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt 
veebruaris. Märtsis saab taotleda hüvitist kulude 
katmiseks, mis on tehtud oktoobrist alates. 

Elektrooniline iseteeninduskeskkond taotluste 
vastuvõtmiseks on kavas avada esmaspäeval, 17. 
jaanuaril aadressil https://taotlen.tallinn.ee/. Al-
ternatiivina hakatakse pakkuma võimalust regist-
reerida vastuvõtu aeg linnaosavalitsuse sotsiaal-
hoolekande osakonnas, kus töötaja aitab taotluse 
esitada. 

Tallinn on avanud energiatoetuse infotoe telefoni 
600 6300. Numbrilt saavad energiatoetuse kohta nõu 
küsida nii linlased kui ka korteriühistud. Energiatoe-
tuse telefon on avatud esmaspäeviti kell 8.15–17.45, 

teisipäevast neljapäevani kell 8.15–16.45 ja reedeti 
kell 8.15–15.45. 

Taotlemisel tuleb eelistada elektroonilist isetee-
nindust. See võimaldab taotluse esitada kõigile väik-
sema ajakuluga ning ühtlasi aitab ennetada koroona-
viiruse levikut. Digipädevaid inimesi kutsutakse üles 
aitama elektroonilise taotluse esitamisel oma eakaid 
lähedasi, et neid säästa viirusepuhangu eest. 

Toetust hakkab maksma selle linnaosavalitsuse 
sotsiaalhoolekande osakond, kelle territooriumil ini-
mene rahvastikuregistri andmetel elab. Toetust saab 
taotleda maksimaalselt viie kuu eest korraga, nii et 
liigse asjaajamise vältimiseks on võimalik taotleda 
hüvitist mitme kuu kulude kompenseerimiseks kor-
raga, juhul kui see taotlejale jõukohane on. Taotlust ei 
saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäe-
vast rohkem kui viis kuud varasema energiatarbimise 
kohta, mistõttu tuleb möödunud aasta sügise kulude 
hüvitamise taotlus esitada aegsasti.

Toetust makstakse inimestele või peredele, kelle 
keskmine netosissetulek jääb alla 2021. aasta me-
diaanpalga. See on 2022. aastal üksi elaval inimesel 
1126 eurot, kahest täiskasvanust koosneval leibkon-
nal 1689 eurot ning kahe täiskasvanu ja kahe alla 
14-aastase lapsega perel 2365 eurot. Taotleja esitatud 

dokumentide alusel, mis näitavad tarbitud energia 
kogust ja vastavat kulu, makstakse toetust 80 protsen-
ti energia maksumusest, mis ületab elektril 12 senti 
kilovatt-tunni kohta, gaasil 4,9 senti kilovatt-tunni 
kohta ja kaugküttel 7,8 senti kilovatt-tunni kohta. 

Taotlemisel esitatavatel arvetel peab elektri tarbi-
miskogus olema esitatud megavatt-tundides või kilo-
vatt-tundides, gaasi tarbimiskogus võib olla esitatud 
ka kuupmeetrites. Kui kortermaja kütmist korraldab 
korteriühistu ise elektri või gaasiga, saab taotleda toe-
tust kütmiseks kasutatud elektri- ja gaasikulude kal-
linemise hüvitamiseks. Seda saab teha korteriühistu 
esitatud arve alusel, mis esitab lisaks tarbimiskulude-
le ka korteri kütmiseks kulunud elektri tarbimisko-
guse kilovatt-tundides või megavatt-tundides ja gaasi 
tarbimiskoguse kuupmeetrites, kilovatt-tundides või 
megavatt-tundides. Vajadusel peaks taotleja vajalike 
andmetega dokumentide saamiseks pöörduma oma 
korteriühistu poole. Toetuse minimaalne määr on 10 
eurot ja ülempiir 500 eurot taotluse kohta kuus. 

Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, 
saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil rahan-
dusministeeriumi koduleheküljel: https://www.
rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvi-
tamine. Tallinna Strateegiakeskus

Energiahinna hüvitist saab Tallinnas 
taotleda alates 17. jaanuarist

Kaasava eelarve hääletustulemused on selgunud

Tallinna Botaanikaaed on ka alanud aastal Taimeriigi Suursaatkond

Selleks aastaks on Tallinna linn kavandanud 
kaasava eelarve võiduideede elluviimiseks 
miljon eurot, mis läheb kaheksa linnaosa 
vahel jagamiseks. Kõik ideed on esitanud 
tallinlased ise ning parimad selgitati välja 
rahvahääletuse teel. Kristiine linnaosas saa-
deti hääletusele 14 ideed, mille vahel jagu-
nesid hääled üsna tasavägiselt. Napi võidu 
teiste ees saavutas endise tippkulturisti ja 
praeguse tervisliku eluviisi eestkõneleja Ott 
Kiivikase ettepanek rajada Kristiinesse kolm 
tipptasemel välijõusaali. 

Välijõusaali ettepanek oli esitatud kaasava eelarve 
ideena ka eelmisel aastal. Idee autor oli siis teine, 
kuid Tedre tn 58 treeningväljaku täiendamine oli ka 
siis hääletusvoorus üsna populaarne. Kolm välijõu-
saali, mida Ott Kiivikas silmas pidas, rajatakse sellel 
aastal Sõstra tänav 1a kinnistule (Välja tänav 8 suure 
kortermaja hoov) ja Kännu tänav 68 korvpalliplatsi 
kõrvale ning juba mainitud Tedre tn 58 treeningväl-
jaku juurde, kus juba mõned seadmed olemas. 

Avasime eelmisel aastal Kristiines kaks uut 
välijõulinnakut ning tagasiside elanikelt on ol-
nud ainult positiivne. Püüame need kolm uut ka 
kiiremas korras valmis ehitada, et spordisõbrad 
neid esimesel võimalusel kasutama saaksid haka-
ta. Ja mitte ainult need kes juba aktiivselt sporti 
teevad, vaid tahame tervisliku eluviisi juurde tuua 
ka teised, kes erinevatel põhjustel on oma füüsise 

unarusse jätnud. Kõlab ju hästi, et sportlik eluviis 
on iga Kristiine elaniku loomulik osa. Et see ei kõ-
laks ainult loosungina, tuleb tegutseda. Kuna just 
see kaasava eelarve idee kõige enam hääli kogus, 
siis järelikult inimesed peavad sportimist oluliseks. 
Plaanime väljakute valmimise järgselt korraldada 
näidistrenne kõigile huvilistele, et tutvustada väl-
jaku võimalusi ning näidata, et trennitegemise 
juures ei ole midagi keerulist. Kui pealehakkamise 
soon endas leitud, siis edasi on kõik väga lihtne. 

Spordisõbrad on rõõmsad, kuid kurvastada 
ei tasu ka teistel, kelle idee või lemmik seekord ei 
võitnud. Nii nagu välijõusaal idee eelmisel aastal 
ei võitnud ja esitati teistkordselt, nii on võimalik 
sügisel esitada meelepärasem uuesti või nuputada 
selleks ajaks välja midagi hoopis uut ja ägedat. Lin-
naosavalitsus juba esitatud ideid kindlasti kõrvale 
ei heida, vaid jätkub Krameri kogukonnaaia kor-
rastamine (Otto Krameri aed kohaliku kogukonna 
kohtumispaigaks), arendame edasi noortepargi 
ideed ning uisuväljak tuleb kohe kindlasti (Kris-
tiinesse äge noortepark ja uisuväljak), oleme and-
nud käigu sisse hoovialade korrastamise projektile 
(Seebi, Sõstra ja Tedre tänava õuealad peavad saa-
ma meeldivaks, turvaliseks ja hubaseks), jalgratta 
hooldusjaam on vajalik asi (Jalgratta iseteenin-
duspunktid Kristiine asumitesse), nii samuti ei ole 
Kristiines veel kohta, kus disgolfi viskeid harjuta-
da (Disgolfi harjutusala rajamine Tildri tänavale) 
ning selle vea peab parandama jne. 

2022. aastal saab uue ägeda lahenduse Räägu 
park, mille kohta esitas lausa mitu inimest kaa-
savasse eelarvesse ettepaneku pargi korrastamise 
kohta. Hääletusvooru küll idee ei pääsenud, sest 
projekt oli juba töös, aga see eest sai elanikelt pal-
ju hääli ettepanek muuta Tondimõisa park Tondi 
asumi esinduspargiks. 

Lubame, et kui Räägu park saab valmis ja jär-
jekorras on ootamas Cederhelmi ja Löwenruh´ 
park, siis järgmisena võtame ette Tondimõisa pargi 
korrastamise. 

Kõik ideed, millest eelpool juttu oli, on meie 
linnaosa elanike esitatud. Aitäh neile, kes lin-
naruumis viibides on mõelnud, kuidas seda muuta 
kenamaks ja inimsõbralikumaks, jaganud ideid, 
millest elanikud puudust tunnevad! Aitäh kõigile, 
kes oma hääle andsid! Isegi kui kohe või üldse ei 
õnnestu esitatud kujul ideed ellu viia, siis on see 
linnaosavalitsusele väga oluline sisend elanike oo-
tuste kohta tulevikuplaanide koostamisel.

Julgustame kõiki jalutama Kristiines selle pil-
guga ringi, mis on meil puudu ja oma ideid meiega 
jagama. Kaasav eelarve Tallinnas on tulnud selleks, 
et jääda ning tasub sügisel olla valvas, et mitte et-
tepanekute esitamise tähtaega maha magada. Len-
nukaid mõtteid ja heatahtlikku meelt!  Õnnelikku 
uut aastat! 

Kristel Geine 
linnaosavanema asetäitja

Tallinna Botaanikaaed sai detsembris 
60-aastaseks. Juubeliaasta tähistamiseks 
kehastus botaanikaaed alates eelmise 
aasta kevadest Taimeriigi Suursaatkon-
naks, pakkudes Eestis resideeruvatele 
saatkondadele võimalust tutvustada bo-
taanikaaias oma riiki ning selle loodust 
ja kultuuri. 2022. aastal projekt jätkub 
ja seda kuni aasta lõpuni välja. Esimese 
poolaasta kinnitatud osalejad on Aust-
raalia (jaanuar), Hispaania (veebruar), 
Iirimaa (märts), Kreeka (aprill), Ühend-
kuningriik (mai) ja Taani (juuni).

15., 22. ja 29. jaanuaril algusega 
kell 12.00 viib botaanik Urmas Laan-
soo huvilised ringkäigule Austraalia 
taimede juurde Tallinna Botaanikaaias. 

Muuhulgas on botaanikaaia Austraalia 
päritolu taimed tähistatud põnevate in-
fosiltidega. Ka edaspidi toimuvad lau-
päeviti vastava riigi taimi tutvustavad 
ringkäigud ning taimed on tähistatud 
botaanik Urmas Laansoo poolt koosta-
tud infomaterjalidega.

Igal kuul esitletakse Palmimajas ka 
näituseid. Jaanuaris näevad külastajad 
Austraalia saatkonna näitust puukoo-
rekunstnike töödest. Puukoorekunstni-
kud olid rituaalsed juhid, riigimehed ja 
kultuuriedendajad, kel lasus maalimise 
traditsiooniline kohustus. Nende tööd 
toovad aborigeeni kunsti – ühe vani-
ma jätkuva kunstitraditsiooni – uude 
ajastusse, et oma kohta kunstimaailmas 

juurutada. Suuremad 2022. aasta sünd-
mused Tallinna Botaanikaaias on orhi-
deede näitus märtsikuus, säntpooliate 
näitus maikuus ja tomatifestival augus-
tis. Aastaringselt toimuvad botaanika-
aias ka mitmed töötoad ja teemapäevad. 
Seoses rosaariumi uuendamisega po-
pulaarsed roosipäevad tänavu ei toimu. 
Küll aga pakub botaanikaaed taimesõp-
radele võimalust uuendatud rosaariumi 
valmimisest osa saada.

 Lisaks on botaanikaaias käimas 
või värskelt lõppenud mitmed muud 
ehitustööd, mis muudavad Tallinna 
Botaanikaaia ilmet ja pakuvad külasta-
jatele paremaid elamusi. Maikuus avati 
uuenenud Palmimaja. Eelmise aasta lõ-

pus valmis uus majandushoone. Samuti 
sai uue ilme botaanikaaia mägiaed ehk 
alpinaarium, mis avatakse pidulikult 
suvel. 

Tallinna Botaanikaaed asutati 
ENSV Teaduste Akadeemia instituu-
dina 1. detsembril 1961. aastal. 1995. 
aastal botaanikaaed munitsipaliseeriti. 
60 aasta jooksul kogutud kollektsioonid 
ning kujundatud avamaa- ja kasvuhoo-
neekspositsioonid on Eestis unikaalsed 
ja liigirikkaimad – Tallinna Botaanika-
aias on üle 8000 taksoni ja sordi.

Taimeilma ilu- ning elurikkust saab 
avastada E-P kell 11–16. Lisainfot saab 
Facebooki, Instagrami ja kodulehe 
www.botaanikaaed.ee vahendusel.
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Projekt „Oskuslikud inimesed 
tööle“ annab huvitava elukutse!

Lille Asumiseltsil oli 2021 olude kiuste tegus aasta   

Tallinna Erateeninduskool korraldab pro-
jektis „ Oskuslikud inimesed tööle“ vas-
tuvõtu tasuta õppekohtadele järgmistel 
õppekavadel:   • pagar-kondiiter,  • kokk,  
• florist-dekoraator.

Projekti „Oskuslikud inimesed tööle“ 
raames on inimesel võimalus võtta vastu 
põnev väljakutse: alustada tasuta õpingu-
tega, omandada elukutse ning asuda mee-
lepärasele tööle teeninduse või toitlustuse 
valdkonnas. Projekti tegevused on suuna-
tud eelkõige pikka aega tööturult eemal ol-
nud inimestele. 

Projekti raames viiakse ellu mittetöö-
tavale ja mitteõppivale:

• Mitteaktiivsete noorte ja pikaajaliste 
töötute konkurentsivõime tõstmine ja tööle 
aitamine tööturuteenuste pakkumine

Koolituste õppekeel on vene keel.
Keskmiselt 6 kuud kestva õppe ajal pa-

kutakse õppijatele  erialast ettevalmistust, 

erialast keeleõpet (inglise ja  eesti keel), 
karjäärinõustamist, tööklubides arendatak-
se tööotsimise oskusi (Internet tööotsimise 
vahendina, CV ja motivatsioonikirja elekt-
roonne koostamine). Koolituse läbimisel 
kõik osalejad saavad tunnistuse.

Põhirõhk antud õppes on ettevõtetes 
toimuval praktikal, mis võimaldab kin-
nistada teoreetilistes tundides õpitut ning 
omandada praktilisi oskusi ja töövõtteid. 
Õppijaid toetatakse praktikakoha leidmisel. 
Praktikale järgneb ettevalmistus kutseeksa-
miks, sest just kutsetunnistuse olemasolu 
annab konkurentsieelise meelepärase töö 
leidmisel. 

Võimalik registreeruda õppetööle nii 
elektrooniliselt kui ka  isiklikult kohale tulles 
aadressil Sõle 3, Tallinnas.

Lisainfot projekti kohta saab veebi-
lehelt www.tetkool.ee või telefoni teel:                                                                                                             
+372 56497539,+372 6481001.

 

Kutsume Ristiku Põhikooliga 
virtuaalselt tutvuma 
lahtiste uste päeval 

26. jaanuaril 2022 kell 15:00 
 
 

1. veebruarist algab vastuvõtt 1. klassidesse 
 
 

 Täpsem info kooli kodulehel www.ristiku.tln.edu.ee

KRISTIINE TEGEVUSKESKUSE PÄEVAKESKUS SOOVIB TEILE HEAD UUT AASTAT!
UUED RINGID PÄEVAKESKUSES, KUHU KÕIK ON VÄGA OODATUD!

• Kalligraafia ring, mis toimub teisipäeviti kell 10:00 – 11:30.  
Ringitasu 2€ kuus.

• Liikumise ring, mis toimub kaks korda kuus (iga II ja III) es-
maspäev kell 12:00 – 14:00 välitingimustes. Liigutakse erineva-
tes kohtades – parkides, terviseradadel, vanalinnas. Ringitasu 
2€ kuus.

• Nahkehistöö ring, mis toimub kaks korda kuus (iga I ja III)  
esmaspäev kell 10:00 – 11:30. Ringitasu 2€ kuus. 
Lisainfo saamiseks jälgige kodulehte www.kristiinetk.ee  
või helistage numbril 5304 2553. Asume sõpruse pst 5,  
sissepääs hoovipoolsest uksest. 

NB! Seoses koroonaviiruse kõrge riskitasemega võib  
meie ringitegevuses toimuda muudatusi. 

UUS TUGITEENUS KRISTIINE  
TEGEVUSKESKUSE PÄEVAKESKUSES

Nüüdsest on võimalik külastada ka päevakeskuse sauna. Oota-
me teid igal kolmapäeval kella 10:00. – 15:00ni, üks tund on 3€. 
Registreeri kohapeal või helista numbril 651 2704. Kaasa kehtiv 
koroonasertifikaat.

TOIMETULEKUT TOETAV TOITLUSTAMISTEENUS
Kristiine Tegevuskeskuse päevakeskus pakub toimetulekut toeta-
vat toitlustamisteenust. Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Kris-
tiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole (tel 
645 7140 või kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee). Toitlustamine toimub 
aadressil Sõpruse pst 5, E-R kell 11.00-13.00. Kolmekäigulise lõu-
na (supp, praad ja magustoit) täishind on 5 €, soodushind 3 €. 
Soodushinna vajaduse hindab sotsiaalhoolekande osakond. 

RAUA SAUNA KÜLASTAMINE EAKATELE
Jaanuaris jagatakse eakatele Raua Sauna pileteid. Priipääsme 
saab kätte Kristiine Tegevuskeskusest, Sõpruse pst 5, 0-korrus 
(sisenemine hoovipoolsest uksest), kaasa isikut tõendav doku-
ment. Sauna saab külastada kord kuus, kehtiva koroonaserti-
fikaadi olemasolul, esmaspäevast reedeni kella 11.-15ni. Kor-
raga saab saunas viibida kuni kaks tundi. Saun asub aadressil 
Raua tänav 23.

NB! Iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval on Raua Sau-
nas sanitaarpäev ning saun on suletud.

Meie ühingule oli eelnev aasta vaa-
tamata erilistele oludele üsna tegus. 
Pidime oma aasta alguses tehtud 
plaane küll ümber tegema, aga tagasi 
vaadates võib julgelt öelda, et tehtud 
sai isegi rohkem kui kavas. Meie asu-
miseltsi eesmärk on koondada ja akti-
veerida Lille asumi elanikke kohaliku 
miljööväärtusliku elukeskkonna säi-
litamiseks ja parendamiseks. Õnneks 
on meil selle saavutamiseks erinevaid 
võimalusi, mis eelmise aasta erakord-
setesse oludesse sobisid ja mida loo-
detavasti ka teised Kristiine elanikud 
tulevikus saavad oma kogukondade 
ühendamisel ideedena kasutada. 

2021. aastal kujunes asumiseltsi-
le kõige vilkamaks perioodiks suvi. 
Asumiseltsi esinaine Karin Sillamaa: 
“Meie traditsioonilistest sündmustest 
tooksin eraldi välja aiakohvikute kor-
raldamise, mida suve jooksul viidi läbi 
neli korda. Lille allaasumi aiad avane-
sid nii naabritele kui kaugemalt tul-
nutele ning maitsvate küpsetiste lõhn 
levis neil päevadel üle terve kvartali. 
Oleme ka varasemalt hoovikohviku-
te päevi korraldanud, kuid nüüd oli 
sündmus selle võrra erilisem, et pikalt 
nelja seina vahele sunnitud naabrid 
said jälle üle tüki aja kokku ning oma-
vahel eluolusid arutada.”

Juhatuse liige Raoul Raidna: “Sel-
leks, et inimesi veidi virgestada, kutsu-
sime koos heade kohalike treeneritega 
ellu augusti keskel toimunud Tervi-
se- ja Teraapiapäeva, mis osutus üsna 
edukaks ja tõotab kujuneda meie seltsi 
uueks traditsiooniks. Avamine koos 
hommikujoogaga toimus Vaarika tä-
nav 1 hoovis ning jätkus toortoidu töö-
toaga. Lille tänav 5 aed muutus selleks 
päevaks omamoodi teraapiakeskuseks, 
kus võimalik nautida nii Hiina Tui Na, 
India Cham-Pi, Tai, aroomi, klassika-
list või spordimassaaži, aga osaleda ka 

tervisekoolitustel. Tagasiside kogu üri-
tusele oli väga positiivne.”

Juhatuse liige Joonas Laks: “Meie 
asumi kõige pikemaks ja võib öelda ka 
tähtsaimaks traditsiooniks, sest sellest 
kõik viis aastat tagasi algas, on kind-
lasti kevadeti toimuv asumi päev, mis 
olude sunnil toimus küll alles sügise 
haku. Üheks päevaks võetakse ette 
Lille allasumi kaart ja tipitakse täis 
erinevaid sportlikke, meelelahutus-
likke ja harivaid tegevus. Päev algab 
traditsioonikliselt jalgpallivõistluste-
ga Maasika ja Vaarika tänava ristmiku 

lähedal, mida viiakse läbi koostöös 
Flora FC-ga ning lõppeb rahvastepal-
livõistlusega Kasvu tänaval. Aga nen-
de vahele mahuvad palju: mesilased, 
keraamika, jooksu- ja sopsuvõistlu-
sed, vimpli- ja mosaiigi meisterda-
mised, muinsuskaitselised loengud, 
Jätsibuss ja hoovikohvikud. Tegu on 
tõelise laadaga, kuhu ka 2022. aastal 
kõiki huvilisi nii asumist kui mujalt 
hea meelega osalema ootame!” 

Aasta lõpus sai asumiselts Pääste-
liidu liikmeks, mis tähendab senisest 
veelgi intensiivsemalt tuleohutuse ala-
se teavitustöö tegemist meie asumis. 
“Meie missioon on Lille allasum muuta 
Tallinna kõige tuleohutumaks linna-
jaoks ja viie aastaga teha tuleohutusala-
sed nõustamised kõikidele meie asumi 
kodudele,” avaldab seltsi tuleohutuse ja 
vabatahtliku pääste valdkonna eestve-
daja Raoul Raidna, kellel on selja taga ka 
pikk ja edukas karjäär päästeteenistuja-
na ning innustanud ka teisi seltsi liik-
meid selles valdkonnas ennast harima. 
“On tore, et meie ühingu Päästeliidu 
liikmeks saamine ja uue komandohoo-
ne avamine said toimuda ühel ja samal 
aastal. Ideaalsed võimalused edukaks 
teavitustööks, aga praegustele ja tule-
vastele vabatahtlikele päästjatele reaal-
seks päästetööks, on loodud.”

Juhatuse liige Ilona Juhansoo: 
“Lõppenud aastaga võime endid luge-
da ka edukateks projektikirjutajateks, 
kuna õnnestus mitmes kogukondadele 
suunatud programmis saada oma tege-
vustele tuge. Nii asumipäeva korralda-
mine kui ka meie suutlikkuse tõstmine 
on komisjonide poolt leitud vajalik 
olevat. Tõsi on, et eesmärgistatud te-
gevuste õnnestumine kasvatab ambit-
siooni ning ilmselt jätkame tulevikus 
oma eesmärkide täitmisele vahendite 
leidmist. Oleme juhatuses otsustanud, 
et aeg oleks koostada asumiseltsile 
arengukava järgmiseks viieks või küm-
neks aastaks, sest praeguseks oleme 
suutnud organisatsiooni sellisele tase-
mele viia, et saame endale lubada ka 
pikemaajaliste eesmärkide seadmist”.

Jälgi meid ja vaata möödunud üri-
tuste pilte Facebookis (https://www.
facebook.com/lilleasum). Meie amet-
lik koduleht ja dokumendid (kaasa 
arvatud liitumisavaldus) on leitavad 
aadressil https://lilleasum.wordpress.
com/ või www.lilleasum.ee.

Lille Asumiselts MTÜ nimel tegusat  
ja rõõmsat uut aastat soovides,
Karin Sillamaa, Raoul Raidna,  
Ilona Juhansoo ja Joonas Laks

Jalgpalliklubi FC Flora tänas Kris-
tiine Linnaosa Valitsust väga hea 
koostöö eest. Jalgpall on univer-
saalne keel, mida räägivad kõik. 
Jalgpall on lihtne ja lõbus mäng, 
mida naudivad selles osalejad, kui 
ka pealtvaatajad. Selle kõige tõttu 
on jalgpalliklubidel võimalus olla 
osa ühiskonna arengus. Palju edu 
FC Flora- le uueks aastaks ja hoo-
ajaks!
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• Müüa toored ja kuivad lõhu-
tud küttepuud kohaletoomi-
sega, 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

Kristiine ülevaatuspunkt: Sõpruse pst 27, Tallinn
Avatud: E-R 9-19. Tel 699 9850, e-post: kristiine@abctehno.ee

Kadaka ülevaatuspunkt: Pilvetee 8/2, Tallinn
Avatud: E-R 9-17 (drive in teenindus). 

Tel 699 9907, e-post: kadaka@abctehno.ee
Viimsis: Muuli tee 10 (drive in teenindus)

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee 25€

VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

kadaka

PLAATIMINE ja 
VANNITUBADE remont

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Abikäed on 
kliki kaugusel:

tootmis- ja majapidamistöödest 
ehituse ja remondini

REAKUULUTUSED

• Ostan kasutatud raamatuid, 
trükiseid, rinnamärke ja vanu 
postkaarte. Tel. 6020906 ja 
5011628
• Ostan Kristiines, Mustamäel 
või Tallinnas garaažiboksi. Võib 
vajada korrastamist. Kõik pak-
kumised on teretulnud! Tel 5621 
4956.
• 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
• TALUKARTUL Laura, Gala, 
Satina 15 eur/25 kg, 25 eur/ 50 
kg Tel 56175875;
• Pere soovib osta 3-4-toalist 
kodu. Kirjuta jaak@haerma.ee
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PUHASTAME KA VAIPASID
Telli kuller www.pesupanda.ee

Aiandi tn 4, 
Mustamäe linnaosa, 
Tallinn
telefon 600 2266


