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Kavas on põnevad liikumismängud 
ja lõbusad harjutused. Treenerid 
Kelly Kalm ja Cevin Anders Siim 
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Esinejad:

Tallinna Huvikeskus Kullo Tantsuansambel Sõleke

Ansambel VaReS
Ponisõit, vastlakuklid ja palju muud!

 Jaanuaris teisaldati Kristiine lin-
naosa kitsamatelt tänavatelt ladus-
tuskohtadesse ligi 5000 kuupmeet-
rit lund. Lume teisaldamine toimus 
eelkõige kitsastelt kõrvaltänavatelt 
ja suurte kortermajade hoovidest. 

 Tondi Ratsapordiklubi tähistas 
25. aastapäeva. Tondi raudtee 
ülesõidu vahetus läheduses, otse 
bussipeatuse vastas asub üks 
pealtnäha madal majake. 1939. 
aasta oktoobris uksed avanud 
Tallinna Ratsaspordi Edendamise 
Seltsile kuulunud ehitis oli tollal Bal-
timaade kõige esimene ja seega 
ka ainus maneež. Tondi Maneež 
on ainus, mis tegutsenud järjest 
nii pikalt. Tondi Ratsaspordiklubi 
loodi aastal 1996. Harrastajaid on 
klubis 188 ja treenereid 12. Kõige 
populaarsemad alad on koolisõit ja 
takistussõit. Kristiine linnaosa va-
nem Jaanus Riibe õnnitles Tondi 
Ratsaspordiklubi tähtpäeva puhul 
ja tunnustas parimaid sportlaseid. 
Nende hulgas on ka Eesti parim 
koolisõitja Dina Ellerman (OM parim 
koht 49) ja Eesti parim takistussõitja 
Paul Richard Argus (MK võitnud 1, 
2 ja 3 koha). Klubi eestvedaja Sirje 
Argus on saanud mitmeid tunnus-
tusi noortespordi arendamise eest 
ja tunnustuse "Eestimaa spordihing 
2020". Tondi on ratsaspordi häll, 
mille tähtsust on võimatu üle hin-
nata! Palju õnne, Tondi Ratsapor-
diklubi! 
 Kristiine linnaosa jätkab paljulap-
selistele peredele, üksikvanemate-
le, pensionäridele ja sissetulekust 
sõltuvat toetust saavatele linlastele 
tasuta meditsiiniliste maskide ja-
gamist. Kristiines tasuta maskide 
saamiseks peab ka inimese rah-
vastikuregistri järgne elukoht olema 
samas linnaosas. 
Maskid saab kätte:
• Kristiine Linnaosa Valitsusest 
(Metalli 5) esmaspäeval kella 
08.15-18.00, teisipäevast kuni nel-
japäevani kella 08.15-17.00 ja ree-
del kella 08.15-16.00. NB  lõuna on 
kella 13.00 kuni 14.00.
• Kristiine Tegevuskeskusest (Sõp-
ruse pst 5) esmaspäevast reedeni 
tööpäeva jooksul.
 Kodus vaktsineerimise soo-
vist saad teada anda telefonil 677 
8448, kõnesid võetakse vastu töö-
päevadel kell 8–20 ja nädalava-
hetusel kell 9–17. Kodusvaktsinee-
rimise brigaadid töötavad iga päev 
kell 9–18.  Teenus on mõeldud eel-
kõige eakatele jt, kellel ei ole mingil 
põhjusel võimalik ise vaktsineerima 
minna.
 Tänavavalgustusrikked. Täna-
vavalgustuse rikete ja muude tee-
makohaste küsimistega palutakse 
pöörduda ööpäevaringselt rikke-
telefonile 777 1010 või e-posti 
aadressil tanavavalgustus@enefit.
ee. Lisaks vahendab linnakodanike 
tähelepanekuid Tallinna abitelefon 
14410.

RIIBE: HARIDUS-
TÖÖTAJATE  

PALGAD TÕUSEVAD  
KA TÄNAVU
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UUDISED

Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalamet kuulutas välja tra-
ditsioonilise konkursi „Tallinna 
linna lumemurdja“. Soov on  
tunnustada talvel Tallinna lin-
nas töötavaid korteriühistute 
ja erakinnistute puhastusalade 
majahoidjaid nende tänuväärse 
töö eest.

Konkursile „Tallinna linna lumemurd-
ja“ võivad kandidaate esitada kõik 

linnaelanikud. Kandidaate on võima-
lik üles seada   24. jaanuarist kuni 31. 
märtsini 2022. Linnaosa valitsus hindab 
esitatud kandidaate ja edastab kolm pa-
rimat kandidaati konkursi korraldus-
toimkonnale. Oma kandidaatidest saab 
teada anda Kristiine Linnaosa Valitsu-
sele e-posti teel kuni 31. märtsini 2022 
aadressil: kristiine@tallinnlv.ee .

Parima lumemurdja kandidaati 
esitades tuleb teatada kandidaadi nimi 
ja tema poolt puhastatava ala täpne 

aadress ning kandidaadi esitaja nimi ja 
kontaktandmed.

Kandidaat peab olema:
- eeskujulikult teostanud lume ja libe-

dusetõrjet oma puhastusalal;
- puistanud libeduseohu korral sõel-

meid kõnniteele;
- eeskujulikult teostanud lumetõrjetöid 

sõidukite parkimiskohtadel;
- lume puudumisel puhastanud oma 

puhastusala prahist ja puulehtedest;

- pühade ajal heisanud ja maha võtnud 
riigilipu;

- positiivse ellusuhtumisega.
Konkursi korraldustoimkond valib 

linnaosavalitsuste esitatud kandidaati-
de seast välja talve kõige eeskujuliku-
ma majahoidja, kellele antakse üle tiitel 
„Tallinna linna lumemurdja“, ning veel 
kaks tunnustust väärivat majahoidjat. 
Auhinnaks konkursi võitjatele on Deco-
ra ehituspoe kinkekaardid.

Kristiine Leht

Kristiine Keskuse ees 
toimus pidulik veetiigri 
jääskulptuuri avamine. 
Üritusega toetatakse Tal-
linna Loomaaeda ja kogu-
tud raha läheb kängurute 
õuealal külastustee raja-
mise peale.

Jääskulptuur on linna-
elanikele uudistamiseks 
üleval kuni talvised ilmad 
seda lubavad. Jäise kas-
lase mõõdud on 2 x 1,4 
meetrit ja see paikneb  
1 meetri kõrgusel posta-
mendil.

Tallinnas valitakse linna parimat lumemurdjat

Head Eesti Vabariigi aastapäeva! 
Foto: Marek Metslaid / Kristiine Keskus
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Vabaduse väljaku ja Lindakivi kultuurikeskuse koroo-
naennetuspunktides jätkub tasuta kiirtestimine ka pä-
rast 16. jaanuari, ühtlasi saab jätkuvalt ka neljas koroo-
naennetuspunktis eelregistreerimata vaktsineerida.

Kiirtestimine on tõhus vahend enda nakkusohutuse kontrollim-
iseks. See täiendav ennetusmeede aitab vähendada riske näiteks 
enne kohtumisi eakate või kõrgendatud terviseriskiga inimestega, 
mis on eriti aktuaalne tänaste murettekitavate koroonanumbrite 
valguses. Arvestades kõrget haigestumise näitajat ning suurt va-
jadust teenuse järele Tallinn on otsustanud kiirtestimist pikendada. 
Kiirtestimine jätkub senikaua, kuni püsib vajadus teenuse järele.  

Vabaduse väljaku koroonaennetuspunktis pakutakse tasuta 
kiirtestimise teenust alates 26. detsembrist ning aasta algusest on 
seda võimalust kasutanud 688 inimest. Lindakivi kultuurikeskuse 
nõustamis- ja vaktsineerimispunktis algas kiirtestimine 8. jaanuaril 
ning tänaseks on kohapeal tehtud 392 antigeeni kiirtesti.

Lindakivi kultuurikeskuses toimub kiirtestimine vaktsineerimis-
punkti lahtiolekuaegadel. Alates 17. jaanuarist on sissepääs kiir-
testimisele kultuurikeskuse tagumisest uksest. Positiivse kiirtesti 
tulemuse korral inimesel soovitatakse pöörduda perearsti nõuan-
deliinile 1220, et saada saatekirja PCR-testile.

Vabaduse väljaku testimispunktis positiivse testitulemuse kor-
ral tehakse sealsamas tasuta PCR-test.

Kontrollitud enesetestimine viiakse läbi tervishoiutöötaja ju-
hendamisel, eelregistreemine ei ole vajalik. Teenust osutab Eldred 
OÜ. Testi tulemus selgub 15 minuti jooksul kohapeal. Kiirtestimise 
alusel ei väljastata sertifikaati ega kirjalikku tõendit ning selle testi 
tulemus ei kajastu digiloos. 

Nõustamis- ja vaktsineerimispunktid Haabersti Rimis (Haaber-
sti 1), Kristiine keskuses (Endla 45), Lindakivi kultuurikeskuses (J. 
Koorti 22) on argipäevadel avatud kell 12–19 ja nädalavahetustel 
kell 10–17. Vabaduse väljaku nõustamis-, vaktsineerimis- ja tes-
timispunkt on avatud iga päev kell 9–21.

Lisainfo vaktsineerimise ja vaktsiinide kohta www.vaktsineeri.
ee, telefonil 1247 (iga päev kell 8-20 eesti, vene ja inglise keeles).

Tallinna Strateegiakeskus

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. märts 2022

Tallinn pikendab tasuta 
kiirtestimise teenust

Tallinn säästab 
LED-valgustite 
kasutuselevõtuga sadu 
tuhandeid eurosid aastas

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

Head Kristiine elanikud!  

Kätte on jõudnud kaunis ja põhjamaine 
veebruarikuu. Selle aasta talv on olnud era-
kordselt lumerohke. Ühelt poolt on see väga 
hea, sest tõeline talv on tegelikult looduse 
kingitus ja pakub palju rõõmu, kuid teiselt 
poolt tähendab see nii korteriühistutele kui 
ka linna lepingupartneritele suuremat töö-
koormust. 

Oleme viimase paari kuu jooksul näi-
nud, et masinad on täies koosseisus väljas ja 
töö käib suure hooga. Aitäh kõigile Kristiine 
elanikele ja usinatele lume saha või traktori 
juhtidele, kes hoiavad meie tänavaid talvel 
puhta ja turvalisena! 

Jagame libedusetõrjeks tasuta 
graniitkillustikku
Kristiine Linnaosa Valitsus jagas korteri-
ühistutele ja kinnistuomanikele libedu-

setõrjeks detsembris tasuta üle 15 tonni 
graniitkillustiku ja otsustasime, et jätkame 
sõelmete jagamist kuni 28. veebruarini. Ilm 
ei ole lihtne - kord on sula, siis sajab vih-
ma ja mõne tunni möödudes taas külmetab 
- kutsume inimesi ettevaatusele ja juhime 
kinnistute omanike tähelepanu kõnniteede 
hoolduskohustusele. 

Graniitsõelmeid saab kätte Kristiine 
Linnaosa Valitsuse koostööpartneri AS 
Mustamäe Haljastus territooriumilt Kadaka 
tee 78 tööpäevadel kell 9.00 - 15.00.

Kristiine linnaosa kitsamatelt tänavatelt 
viidi ladustuskohtadesse ligi 5000 kuup-
meetrit lund. Palume kodanikke, kes talvel 
oma sõidukit ei kasuta, viia need praeguses 
lumerohkes olukorras tänavalt ära, kas siis 
hoovi või parklasse, et masinad saaksid pa-
remini oma tööd teha.

Viiruse levik on jätkuvalt aktiivne, hoid-
ke ennast ja loodame, et nakatumisnäitajad 
lähevad kiiresti langusesse, et saaksime oma 
tavapärase eluolu juurde naasta. 

Tallinna haridustöötajate palgad 
tõusevad ka tänavu 
Haridustöötajad on praegusel keerulisel 
ajal eriti suure koormuse ja pinge all. See-
tõttu on ha meel, et Tallinna Linnavalitsus 
kinnitas istungil määruse, millega tõstetak-
se Tallinna linna haridustöötajate töötasu 
alammäärasid käesoleval aastal. 

Üldhariduskoolide ja kutseõppe-
asutuste õpetajate töötasude alammäär 
tõuseb üleriigiliselt 7,3 protsendi võrra 
tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2022. 
Seega tõuseb kõigi üldhariduskoolide ja 

kutseõppeasutuse õpetaja palga alammäär  
1315 eurolt 1412 eurole. 

Tallinn on juba aastaid korrigeerinud vas-
tavalt ka lasteaia- ja huvikoolide õpetajate, tu-
gispetsialistide ja haridusasutuste direktorite 
palgamäärasid, tõstes neid proportsionaal-
selt kooliõpetajate töötasudega. Sellel aastal 
tõuseb 1. jaanuarist koolieelse lasteasutuse 
magistrikraadiga või sellega võrdse kvalifi-
katsiooniga õpetajate ja ka tugispetsialistide 
palga alammäär 1412 euroni kuus. Ning ala-
tes 1. septembrist saavad samaväärse palga-
tõusu ka kõik teised lasteaiaõpetajad ja huvi-
kooliõpetajad. Koolieelse lasteasutuse õpetaja 
abi töötasu alammäär tõuseb 1. septembrist 
750 eurolt 850 eurole kuus. Samuti on palga-
tõusu oodata haridusasutuste juhtidel. 

Esimesel veebruaril avasime Kristiine 
keskuse ees Hiina uueaasta puhul jääst vee-
tiigri. Tiiger on väga uhke ja julge loom, ja 
loodan, et see annab kõikidele inimestele jul-
gust ja teotahet terveks aastaks. 

Hea meel on selle üle, et juba mitmendat 
aastat selline tore traditsioon jätkub ja selle 
juures on ka heategevuslik eesmärk - Kris-
tiine keskus annetab raha kängurute õuealale 
külastustee rajamiseks. Kui ilmataat lubab, siis 
skulptuur püsib veel pikemat aega ja kindlasti 
tasub seda oma silmaga vaatama minna! 

Õnnitlen teid kõiki Eesti Vabariigi aas-
tapäeva puhul! Vabariigi sünnipäeva tähis-
tame linnaosas sel korral Kristiine Linnaosa 
sotsiaalmeedialehel piduliku kontsertüle-
kandega 22. veebruaril algusega kell 18.00. 

Head Eesti Vabariigi aastapäeva!

Tallinn on viimastel aastatel järjepidevalt vahetanud 
tänavavalgustuses vanu naatriumvalgusteid nüüdis-
aegsete LED-valgustite vastu, säästes sellega sadu 
tuhandeid eurosid aastas, märkimisväärne on ka 
elektrienergia kokkuhoid. 

LED-lampide laialdane kasutuselevõtt sai Tallinnas alguse aastal 
2014 ja eriti hoogne on see olnud just viimastel aastatel. Kui 2019. 
aastal oli Tallinnas 60 592 tänavavalgustit, sh 8664 LED-valgustit, 
siis kaks aastat hiljem oli kõiki valgusteid kokku 66 993, mille hul-
gas on juba 25 386 LED-valgustit. Eelmisel aastal lisandus lin-
naruumi 10 444 uut leedvalgustit. Alates 2019. aastast on leedval-
gustite osakaal tänavavalgustuses kasvanud 14,3 protsendilt 37,9 
protsendile. LED-valgustite kasutuselevõtt on näide sellest, kui-
das varem tehtud investeeringud aitavad säästa maksumaksjate 
raha täna. Sadades tuhandetes maksumaksjate raha kokkuhoid 
valgustite reaalse arvu suurenemise olukorras on näide sellest, 
kuidas keskkonnasäästlikud investeeringud saavad olla ka majan-
duslikult kasulikud.

Ehkki kolme viimase aasta jooksul kasvas valgustite arv lin-
natänavatel kümnendiku võrra, langes eelmise aasta reaalne 
elektritarbimine 10 protsendi võrra ning 2021. aasta detsembris 
oli see näitaja juba 15 protsenti. Seega just LED-lampidesse in-
vesteerimine on aidanud saavutada märkimisväärset kokkuhoidu 
kõrgete elektrihindade olukorras. Näiteks ainuüksi eelmise aas-
ta detsembrikuu tänavavalgustuse elektriarve oleks ilma leed-
valgustiteta olnud üle 200 000 euro võrra suurem. Energiatarve 
on vähenenud võrreldes 2019. aastaga üle 4000 MWh, mis on 
aidanud saavutada sadu tuhandeid eurosid kokkuhoidu aastas ja 
tõusva elektrihinnaga suureneb see summa veelgi.

Investeeringud LED-lampidesse jätkuvad ka sellel aastal. 
Tänavu plaanib linn LED-valgustite paigaldamisse investeerida 
5,5 miljonit eurot. 

 Tallinna Strateegiakeskus

2022. aastal jätkab Tallinna linn korteri-
ühistute toetamist õuealade korrastami-
sel. Hoovikorrastustoetuste  eelarve 2022. 
aastal on 760 000 eurot. Korteriühistutel 
on võimalik linnalt toetust taotleda järg-
mistele tegevustele: hoovis asuvate teede 
remondiks; kõnniteede rajamiseks ning 
remondiks; parkimisplatsi rajamiseks või 
parandamiseks; jäätmemajade rajami-
seks; sademeveeprobleemi lahendami-
seks hoovis; kõrghaljastuse rajamiseks või 
parendamiseks; mängu- või spordiväljaku 

rajamiseks või parendamiseks; tänavaval-
gustuse, aedade või piirete paigaldamiseks 
või parendamiseks, sh tõkkepuude paigal-
damiseks; hoovi inventari paigaldamiseks 
või korrastamiseks; hoovis asuvate abi-
hoonete lammutamiseks ja ehitamiseks;  
rattamajade rajamiseks, hoovi turvakaa-
merate paigaldamiseks. 

Korteriühistutel on õigus taotleda toe-
tust 15 kuni 70% ulatuses projekti maksu-
musest. Toetuse maksimaalseks suuruseks 
on 16000 eurot aastas ning 40000 eurot  

kokku ühe hoovi kohta. Taotlus koos nõu-
tud lisadokumentidega tuleb sisestada 
enne töödega alustamist   Tallinna tege-
vus- ja projektitoetuste registrisse (TTR) 
hiljemalt 1. märtsiks 2022. Taotlejatele on 
abiks juhendmaterjalid ja õigusakt Tallin-
na veebilehel https://www.tallinn.ee/Tee-
nus-Hoovid-korda-toetus. Kristiine lin-
naosas on kontaktisikuks linnamajanduse 
osakonna vanemspetsialist Marju Korts, 
e-post: Marju.Korts@tallinnlv.ee, telefon 
645 7125.  Kristiine Leht

„Hoovid korda“ toetuse meelespea

Fotokonkurss "Lumeloom"
Jaanuaris kuulutasime välja lumeskulptuuride 
fotovõistluse ja meile laekus ligi 30 kaunist pil-
ti igas vanuses osalejate poolt. Loomade vahvas 
seltskonnas on karvaseid, vuntsilisi,  sabalisi ja 
sarvilisi. Aitäh kõigile osalejatele huumorimeele, 
leidlikkuse ja loomingulise meeleolu eest! Võit-
jad kuulutatakse välja sõbrapäeval 14. veebrua-
ril. Kuni 13. veebruarini saab Kristiine Linnaosa 
Facebooki lehel hääletada "publiku lemmiku" 
poolt. Auhindade eest täname Super Skyparki ja 
Tallinna Botaanikaaeda.

Fotod: Anna, Alissa,  
Ümera lasteaed, Haraka lasteaed
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• Millisel õiguslikul alusel esitatakse tarbijale elekt-
riarveid?
Elektri kasutamiseks on tarbijal sõlmitud kaks le-
pingut: elektrimüüjaga elektrileping elektrienergia 
ostmiseks ja võrguettevõtjaga võrguleping võrgu-
teenuste kasutamiseks. Kui tarbitakse elektrit, kuid 
elektrimüüjaga ei ole lepingut sõlmitud, siis kasuta-
takse üldteenust. Tarbijal tuleb teha lepingute sõlmi-
misel, sh elektri- ja võrgupaketi valikul võimalikult 
teadlik valik. Erinevate pakettidega saab tutvuda 
elektrimüüjate veebilehekülgedel, kus enamasti on 
võimalik laadida alla personaalne elektritarbimise 
ajalugu ning tutvuda konkreetsele majapidamisele 
soodsaimate pakettidega. Võrgupakette saab võrrel-
da oma võrguettevõtja veebis (suurim võrguettevõtja 
on Elektrilevi).

• Mis erinevused on börsipaketil ja fikseeritud hin-
naga paketil?
Elektripaketid jagunevad üldjoontes börsi- ja fiksee-
ritud hinnaga pakettideks. Võib esineda ka osaliselt 
muutuva hinnaga pakette, mis koosnevad börsi- ja 
fikseeritud hinna kombinatsioonist. Elektrimüüjad 
pakuvad ka keskkonnasõbralikke rohelise energiaga 
pakette, mille puhul on elekter toodetud taastuvatest 
energiaallikatest. 

Fikseeritud hinnaga lepingud võivad olla tähtaja-
tud või tähtajalised (nt 12, 24 või 36 kuud sõltuvalt, 
mida elektrimüüja pakub). Fikseeritud elektrihind 
sobib pigem neile tarbijatele, kellel ei ole võimalust 
ega soovi oma elektritarbimist juhtida, kelle tarbimi-
ne on suurem ning kes eelistavad pigem elektriarvete 
osas kindlust ja ettenähtavust. 

Börsipaketi puhul tuleb aga arvestada, et arvete 
suurused võivad kuude lõikest oluliselt rohkem kõi-
kuda, sest igapäevased elektrituru hinna muutused 
kajastuvad otseselt elektriarvel. Seega on börsipaketti 
mõistlik valida neil tarbijatel, kellel on võimalus oma 
elektritarbimist juhtida ning kes on valmis võtma 
suuremaid hinnariske ning saama lühemas plaanis 
hakkama kõrgemate arvetega. Börsihind kujuneb 
elektribörsil, milleks Põhjamaades on Nord Pool. 

Börsipakettide puhul võib hind sõltuda kaalu-
tud keskmisest börsihinnast või igal tunnil tarbitud 
elektrikogusest ja sellel tunnil kehtivast börsihinnast. 
Kasutades tunnipõhist börsipaketti on tarbijal või-
malik tarbimist reguleerida ja suunata odavamatele 
tundidele. 

• Kus saan võrrelda elektrihindu?
Elektrimüüjate pakutavaid elektrihindu saab võrrel-
da veebilehtedel: www.elektrihind.ee ja www.ener-
giaturg.ee.

Paketi vahetamise huvi korral saab seda teha 
eelnimetatud veebilehtede kaudu või küsida pakku-
mist oma praeguselt elektrimüüjalt ja soovi korral 
personaalset pakkumist ka teistelt elektrimüüjatelt. 
Kindlasti soovitame endale sobiva paketi valimiseks 
kasutada oma eelmiste aastate tarbimisgraafikuid, 
mis annavad väärtuslikku infot näiteks talvise elekt-
ritarbimise mahu ning öise ja päevase tarbimise 
osakaalu kohta, millest omakorda sõltub sobivaima 
paketi valik. Senise elektrimüüja juures toimub pa-
keti vahetus kiiremini, kuid elektrimüüja vahetamise 

protsess võib võtta aega üle kuu.  Rohkem infot, mida 
elektrilepingu sõlmimisel silmas pidada, leiab TTJA 
kodulehelt: https://www.ttja.ee/eraklient/tarbija-oi-
gused/kaubandus-teenused/uldhuviteenus#elekter. 

Oma elektritarbimise ajaloo leiad oma võrguette-
võtja ja tänase elektrimüüja iseteenindustest.

• Kust leian infot börsihinna ja tarbimisandmete 
kohta?
Börsihinna jälgimiseks uuri, missuguseid võimalusi 
(mobiiliäpp, veebilehe iseteeninduskeskkond, börsi-
hinna teavitus vms) pakub Sinu elektrimüüja, sh kas 
samast kohast saab näha nii börsihinda kui ka tarbi-
misandmeid.

Börsihinda saab jälgida ja lisaks kasutada soovi-
tusi tarbimise suunamiseks odavamatele tundidele nt 
siit: https://elektrihind.ee/borsihind/ ja https://www.
elektrikell.ee/.  

Jooksva tunni elektrihinda näeb ka Elering AS 
veebilehelt aadressil www.elering.ee, kus hind on too-
dud käibemaksuta. Kui jälgid börsihindu otse Nord 
Pool Spoti äpist või veebilehelt www.nordpoolgroup.
com, tuleb arvesse võtta, et sealne aeg on Eesti ajast 
tunni võrra erinev ja hinnad on toodud käibemak-
suta.  Eleringi ja Nord Pool veebilehel toodud hinnad 
on megavatt-tundides ja tuleb ringi teisendada kilo-
vatt-tundideks (1MWh = 1000 kWh).

Eleringi veebilehe www.elering.ee e-teenindusest 
saab vaadata tarbimisandmeid nii tunni, päeva kui ka 
kuu lõikes. Tarbimisandmed võivad olla kättesaada-
vad ka võrguettevõtja käest, nt Elektrilevi võrgu piir-
konda jäävatel tarbijatel on võimalik tutvuda tarbi-
misandmetega Elektrilevi veebilehe www.elektrilevi.
ee iseteeninduses. 

• Mida võiks teada üldteenuse kohta?
Kui kasutatakse elektrit, kuid elektrimüüjaga ei ole 
lepingut sõlmitud, siis kasutatakse automaatselt 
üldteenust. Oma tarbimiskoha lepingute kohta saab 
informatsiooni Elering AS e-teenindusest aadressil 
e.elering.ee või võrguettevõtjalt. Üldteenuse hind on 
kõrgeim turul pakutavast, mistõttu tasub üldteenuse 
tarbijal kaaluda kas fikseeritud hinnaga või börsihin-
nast sõltuva elektrilepingu sõlmimist. 

• Missugust võrgupaketti valida?
Praegune elektrihinna tõus ei ole seotud võrgutasu-
dega, kuid kuna võrgutasu suurus sõltub tarbimisest, 
siis tasub olla veendunud, et olemasolev võrgupakett 
on kõige sobivam ja soodsam. Võrgupakettide kohta 
uuri infot oma võrguettevõtjalt. Näiteks võrguette-
võtja Elektrilevi veebilehe www.elektrilevi.ee isetee-
ninduses saab võrrelda, missugune võrgupakett on 
varasematest tarbimisandmetest lähtuvalt soodsaim.

• Kuidas toimib näitude edastamine kaugloetava 
arvestiga?

Kaugloetava arvesti puhul ei ole tarbijal kohustust 
võrguettevõtjale näite teatada ja näidud saadakse au-
tomaatselt. Kui aga andmete edastamise häirete korral 
on esitatud prognoosarve, siis näiteks suurim võrguet-
tevõtja Elektrilevi soovitab näidud teatada prognoosi-
tud ja tegelike näitude olulisel erinemisel. Tarbija poolt 
näitude teatamisel tehakse ümberarvestus. 

Juhul kui andmete edastamine kaugloetavast 
mõõtesüsteemist on häiritud, siis võib võrguettevõtja 
tulenevalt võrgulepingu tüüptingimustest prognoosi-
da näidud ja viia hiljem prognoositud kogused vas-
tavusse tegeliku tarbimisega. Andmeedastuse häirete 
puhul on arvesti ise korras ja mõõdab tarbimist, kuid 
tarbimisandmete edastamisel on tekkinud problee-
mid. Häire põhjuse likvideerimisel tarbimisandmete 
edastus taastub.

• Kuidas saan veenduda, et kaugloetav arvesti toi-
mib korrektselt?
Kaugloetav arvesti on täpselt sama hea nagu tavali-
ne arvesti, ainult et sellel on näitude kauglugemise 
lisafunktsioon. Nõuded mõõtevahendi täpsusele 
on samad. Samad on ka nõuded mõõtetulemuse 
esitamisele ehk näidule. Õiguslikult on alati kehtiv 
ja õige mõõtevahendi näidikul kuvatav näit. 

Kauglugemise lisafunktsioon ei mõjuta arvesti 
toimimist – mõõtmist. Seetõttu ei ole mingit põhjust 
umbusaldada kaugloetavat arvestit. Vähimagi kaht-
luse korral on näitude kauglugemise teel kogutud 
näitusid väga lihtne kontrollida arvestil olevalt näi-
dikult. Juhul, kui on ikkagi kahtlus arvesti mõõtmise 
õigsuses, tuleks taotleda võrguettevõtjalt arvesti era-
korralist taatlust.

• Kuidas kontrollida kodust elektritarbimist?
Kui on soov kontrollida elektriarvesti näitude õig-
sust, siis on võimalik lasta pädeva elektriala isiku 
poolt lisada oma kodusesse elektrisüsteemi kont-
rollarvesti. Üksikute elektriseadmete tarbimist 
on võimalik mõõta ka läbi pistikupessa ühenda-
tava mõõtevahendi. Ligikaudse hinnangu koduse 
aastase elektritarbimise kohta saab, kui liita kõigi 
kodus olevate elektriseadmete sh valgustite aasta-
sed voolutarbed (info seadmete voolutarbe kohta 
on toodud seadme kasutusjuhendis, pakendil või 
nimesildil, vattides W). Mõnede elektriseadmete 
tüüpilised aastased tarbimised on.

10 soovitust koduse elektritarbimise paremaks 
juhtimiseks:
1. Hoolda elektriseadmeid õigeaegselt.
2. Kasuta nutikaid lahendusi, mis aitavad energiat 

säästa.
3. Võimalusel kasuta elektriseadmeid ajal, kui elekt-

rihind on soodsam.
4. Asenda valgustites olevad hõõglambid või halo-

geenlambid ledlampidega. 
5. Kustuta tuled ruumides, mida sa parasjagu ei ka-

suta.
6. Vali sinule minimaalselt sobiv toatemperatuur, 

kui kasutad elektrikütteseadmeid.
7. Põrandakütet kasuta vaid vajadusel.
8. Kasuta kodumasinaid võimalikult ökonoomselt 

ja optimaalsetes töörežiimides. 
9. Võimalusel vaheta välja oma vanad vähem ener-

giatõhusad kodumasinad energiasäästlikemate 
vastu.

10. Kui sa elektriseadet ei kasuta ega vaja, siis ära jäta 
seda ooterežiimis ühendatuna elektrivõrku.

TTJA

Кuidas olla teadlik elektritarbija?

Vindi lasteaed – 45!
Tallinna Vindi lasteaed Kristii-
nes tähistas 45. juubelit laste 
uudissaatega ja vahva rongi-
sõiduga.

Lasteaia juubeli tähistamiseks oli las-
teaia personal pannud kokku lõbusa 
peokava, kus lapsed said mängida 
detektiive, arvata ära mõistatusi, tant-
sida ja teha vahva rongisõidu. „Õues 
oli päris külm, kuid lõbus muusika ja 
tantsimine hoidsid meid kõiki soojas. 
Alustasime sünnipäeva tervituskõne-
dega ja siis läksid lapsed „reisile“ koos 
muinasjututegelastega ning otsiti   ül-
latust,“ rääkis Vindi lasteaia direktor 

Nonna Meltsas. „Üllatus oli peidetud 
aardekirstu. Lastele ja personalile 
on veel üks üllatus, see oli tore lõbu-
sõidurong. Kõik soovijad said sõita 
rongiga ja rongist oli kuulda vahvaid 
laule," lisas Meltsas. Kuna lasteaed on 
praegu kolme rühmaga asenduspin-
nal aadressil Tuisu tn 20, siis tellitud 
buss tõi ka ülejäänud 4 rühma lasteaia 
õuealale. Rühmad olid valmistanud 
ühistöödena sünnipäevakaarte. 

 Juubilare õnnitles Kristiine linna-
osa vanem Jaanus Riibe, kes ka tutvus 
lasteaia kohapeal praeguste olmetingi-
muste ja tegevusega. „Kristiine lasteae-
dade uued ja kaasaegsed hooned ning 

laste huvitegevus on meie jaoks priori-
teet,“ ütles Riibe. "Juba on alanud Vin-
di lasteaia uue hoone ehitamine ning 
selle aasta sügisel saab lasteaed jätkata 
oma tegevust mugavates ja turvalistes 
ruumides, ” selgitas linnaosavanem.

  Tallinna Vindi Lasteaed tegutseb 
alates 1. jaanuarist 1977a. ning täna-
päeval on seal 11 rühma. Lasteaia eri-
pära on kakskeelne ja kaasav haridus 
(varajane keelekümblus) ning multi-
kultuurne kasvukeskkond. Esimene 
täielik keelekümblusrühm „Pääsu-
kesed“ avati 2003. aasta septembris. 
Hüüdlause on "Mängime ja õpime 
koos!".  Kristiine Leht

5 põhjust, miks teha 
tõhustusdoos
Jaanuari keskpaigaks oli Eestis 
vaktsineeritud ca 850 000 ini-
mest ja neist tõhustusdoosi saa-
nud üle 340 000 inimese. 

Tartu Ülikooli funktsionaalse genoo-
mika teadur Erik Abner toob välja viis 
põhjust, miks teha tõhustusdoos:

1. Tõhustusdoos annab parima 
kaitse omikroni vastu

Praeguseks on ilmnenud, et uus 
koroonaviiruse omikroni tüvi levib 
märkimisväärselt kiiremini kui delta 
tüvi ja parim kaitse omikroniga na-
katumise vastu on inimestel, kes on 
saanud tõhustusdoosi või kes on CO-
VID-19 läbi põdenud ning saanud 
lisaks ka vaktsiinidoosi. Ülejäänudel 
inimestel on märkimisväärselt kõrgem 
riski omikroniga nakatuda.

2. Tõhustusdoos vähendab korda-
des raske haigestumise riski

Professor Krista Fischeri analüüsist 
selgub, et tõhustusdoosi saanud inime-
sed satuvad COVID-19 tõttu haiglara-
vile 25 korda harvemini kui vaktsinee-
rimata inimesed ja 4 korda harvemini 
kui kahe doosiga vaktsineeritud.   

3. Tõhustusdoos tuletab immuun- 
süsteemile ohtu meelde

Tõhustusdoosi ülesanne on meie 
immuunsüsteemile meelde tuletada, et 
oht veel eksisteerib. Sellega ajame oma 
immuunsüsteemi ärkvele, toodame 
uue hulga kiiresti toimivaid antikehi ja 
oleme paremini valmis uue tüve vastu 
reageerima. 

4. Tõhustusdoosiga vähendame 
ka teiste inimeste nakatamise riski

Kui me suudame tõhustusdoosiga 
juba eos enda haigestumist ära hoida, 
siis väldime ka ümbritsevate inimeste 
nakatamist.

5. Uutel tüvedel on raske tekkida 
ühiskondades, mis on vaktsineeritud

Uued koroonaviiruse tüved teki-
vad enamasti madala vaktsineerituse-
ga piirkondades, aga ohustavad meid 
kõiki – omikron ei jää viimaseks. Aasta 
vaktsineerimist on meile aga näida-
nud, et viirusel on märkimisväärselt 
raskem luua uusi tüvesid kõrgelt vakt-
sineeritud ühiskondades.

Millist vaktsiini valida?
Praeguseks on kogunenud juba 

usaldusväärne hulk uuringuid, mis 
kinnitavad, et vaktsiinide kombineeri-
mine annab isegi tugevama immuun-
kaitse kui tõhustusdoosi tegemine sama 
vaktsiiniga. Esialgsetel andmetel tekitab 
kõige tuge vama kaitse vektor (Janssen, 
AstraZe neca) ja mRNA (Pfizer, Moder-
na) vakt siinide kombineerimine.

Eesti Haigekassa

Kingitusega on fotol muusikaõpetaja Ljubov Druzinina.
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Saame tuttavaks!

Noortekeskuses saab õppida hispaania keelt

Jaanuaris tuli Kristiine noorte-
keskusesse uus juht Heleri Vilu.

Mina olen Heleri, Kristiine noorte-
keskuse uus noortekeskuse juht. Olen 
23-aastane ning sündinud ja elanud 
suurema osa ajast Tallinnas. Olen 
omandamas Tallinna Ülikoolis rek-
reatsioonikorralduse eriala bakalau-
reusekraadi ning eelnevalt õppinud 
ettevõtlust ja projektijuhtimist Tartu 
Ülikooli Pärnu Kolledžis. Kooliõpin-
gud olen praeguseks lõpetanud ja 
kirjutan lõputööd uurides noorte aru-
saamisi täiskasvanute hoolivast käitu-
misest kooli, spordiringi ja noortekes-
kuse kontekstis.

Enne Kristiine noortekeskusesse 
tööle asumist, töötasin ma pea kolm 
aastat Pirita Vaba Aja Keskuses noor-
sootöötajana. Lisaks töötan ma nel-
jandat aastat ujumistreenerina.

Hobisi on mul väga palju, mis on 
suurem osa seotud just füüsilise ak-
tiivsusega, sest väiksest peale olen ma 
olnud sportlik proovides ja õppides 
erinevaid spordialasid. Sellest lähtu-
valt on minu üks pikaajaline eesmärk 
võimalikult paljudele noortele tead-
vustada, kui oluline on olla igapäeva-
selt aktiivne. 

Tänapäeva noortel on üha sage-
damaks probleemiks vähene füüsiline 
aktiivsus ja tugev nutisõltuvus. Minu 
soov oleks, et noored oleksid teadli-
kumad ja motiveeritumad hoidmaks 
korras ka enda füüsilist ja vaimsest 
tervist.

Miks otsustasid kandideerida 
Kristiine noortekeskuse juhiks? 
Millised isikuomadused aitavad 
sind selles töös?

Olles eelnevalt töötanud kolm 
aastat noorsootöötajana, tundsin üks-
hetk, et soovin kuskile edasi areneda. 
Töö on küll sarnane, kuid uued juhi 
positsiooniga kaasnevad ülesanded 
on ikka uutmoodi väljakutseks, mis 
aitavad mul õppida ja kogeda uusi 
kogemusi, et ennast teadlikumaks ja 
paremaks arendada.

Noorsootöö on minu jaoks silmi 
särama panev valdkond, kus ma soo-
viksin pikemaajaliselt edasi tegutseda, 
sest aastate jooksul olen mõistnud, et 
noortega töötamine on just see, mis 
mulle rõõmu ja positiivset energiat 
pakub. 

Ma arvan, et minu headeks isiku-
omadusteks, mis aitavad mind selles 
töös on töökus, kohusetundlikkus, 
hea organiseerimisvõime, täpsus ning 
valmisolek eriolukordadeks, sest olen 
neid oma haridusteel ja ka töökohta-
des piisavalt kogenud. 

Tutvusta lühidalt Kristiine 
Noortekeskuse tegevust: kes on oo-
datud, mida seal teha saab?

Kristiine noortekeskus on mõel-
dud kõikidele noortele vanuses 7-26 
aastat. Keskuse põhieesmärk on viia 
ellu avatud noorsootööd ja kultuuri-
tegevusi, kus lähtealuseks on noorte 
vajadused, huvid, positiivne ja tervik-
lik areng.

Kristiine noortekeskuses on noor-
tel võimalus hubases keskkonnas su-
helda, mängida erinevaid populaar-
seid mänge, hankida vajalikku infot 
ning saada abi ja nõu meie toredatelt 
noorsootöötajatelt. 

Keskuse tegevuste kohta täpse-
mat informatsiooni saab meie sot-
siaalmeediakanalite kontodelt või siis 

noorsootöötaja käest keskuses koha 
pealt. 

Milline on sinu põhisõnum, mil-
le soovid noortele ja kogukonnale 
edastada?

Noortekeskused on noortele loo-
dud turvaliseks, mitmekesiseks ja 
põnevaks vaba aja veetmiseks. Lisaks 
on noorsootöötajad alati noortele 
abiks ja toeks kõikvõimalike küsi-
muste/situatsioonide puhul. Toetame 
ja julgustame noori nende endi idee-
de elluviimisel ja avatud ringide sisu 
koostame ka noorte soovidele ja unis-
tustele tuginedes. Kindlasti julgusta-
me väiksemaid noori koos vanema-
tega tulla meie keskusega tutvuma ja 
suuremaid koos sõpradega sisse astu-
ma. Oleme avatud kõigile noortele ja 
koos teiega armsad noored saamegi 
teha kvaliteetset noorsootööd. 

Lisaks julgustan kõiki inimesi 
rohkem liikuma, eriti värskes õhus, et 
enda kehale ja vaimule pai teha. 

Sinu suur unistus või eesmärk, 
mida tahaksid 2022. aasta jooksul 
ellu viia?

Minu unistus oleks luua stabiil-
ne noorteaktiiv, kellega koos nende 
mõtteid ja ideid ellu viia, julgustada 
neid projekte kirjutama ja aidata neil 
omalagatuslike üritusi läbi viia. See 
annaks neile kambavaimu, tahte ja 
teadmised, mis võimalused tegelikult 
olemas  on. Kui on olemas noorteak-
tiiv, siis see on väga hea uutel noortel 
hakata üritustel ja noortekeskuse elus 
kaasa lööma.

Kuidas hindad praegust  noor-
sootöö taset Tallinnas? Mida sina 
Noortekeskuse juhina soovid muuta 
või edendada?

Noorsootöötase on pigem hea, 
hetkel on Tallinnas noorsootöötajate 
kaadrivoolavus - aga loodame, et see 
stabiliseerub varsti.

Tallinna linnaosad tasapisi püüa-
vad noortekeskustele uued majad 
ehitada, vanad renoveerida. Vōrreldes 
muu Euroopaga on Eesti noortekes-
kustega esirinnas, paljudes riikides 
ei ole üldse noortekeskuseid. Noor-
tekeskused püüavad alati ka tehnika 
ja muude vahendite osas ajaga kaasas 
käia ja loomingulised noorsootööta-
jad loovad noori kuulates koos noor-
tega noortele head vabaajategevust ja 
lihtsalt olemiskeskuse atmosfääri.

Milline on sinu visioon tulevi-
kust? Kuidas võiks näha välja uus 
Kristiine Noortekeskus mõne aasta 
pärast? 

Ma olen töötanud Kristiine noor-
tekeskuses veel nii vähe aega, et Kullo 
keskuse projektist ma suuresti väga 
midagi ei tea. Ma arvan, uus noorte-
keskus võiks olla praegusest keskusest 
ruumikam ning valgusrikas, mis või-
maldaks viia läbi rohkemate noortega 
uusi arendavaid ja põnevaid tegevu-
si. Tore on see, uue keskuse asukoht 
võimaldab meil mugavalt kasutada 
Löwenruh parki, kus saame teha vä-
litegevust. 

Viiruse leviku tingimustes on ka 
välinoorteka tegevused kindlasti üks 
olulisi suundi. Hetkel on üsna raske 
mingeid sündmusi keskuse ümber 
korraldada, sest puudub suurem hoov 
või ala, kus tegevusi turvaliselt ja mu-
gavalt teostada.

Kristiine Leht

Kristiine noortekeskus erineb teistest 
Tallinna noortekeskustest oma aasta-
tepikkuse ja järjepideva traditsiooni 
poolest kaasata enda meeskonda vä-
lisvabatahtlikke. Tõsi, välisvabataht-
likke käib abiks ka teistes Tallinna 
noortekeskustes, kuid samaväärselt 
pikka ilma pausideta traditsiooni ei 
ole ühelgi teisel keskusel ette näidata. 
Välisvabatahtlikud on  olnud suureks 
abiks keskuse meeskonnale, pakku-
nud piirkonna noortele hindamatut 
kultuuridevahelist kogemust ning eri-
nevaid põnevaid tegevusi noorte mit-
mekülgse arengu toetamiseks. Nad on 
olnud noorte seas alati väga hinnatud 
ja armastatud. Igal sügisel oodatakse 
põnevusega, milline inimene on sel-
le hooaja uus vabatahtlik ja kas ta on 
sama vahva, kui eelmine. Pettumiseks 
ei ole seni põhjust olnud. Nii ka see 
hooaeg, kui Kristiine noortekesku-
se kollektiiviga liitus uus vabatahtlik 
Sandra Alvarez Sanchez Hispaaniast. 
Järgnevalt saamegi Sandraga pisut lä-
hemalt tuttavaks.

Kui kaua sa oled juba Eestis ol-
nud ja kunas lõpeb sinu vabatahtli-
ku teenistus Kristiines?

Minu vabatahtliku projekt kestab 
üksteist kuud. Alustasin septembri 
keskel ja lõpetan augusti keskpaigas.  
Seega on mul võimalus näha kõiki 
nelja aastaaega Eestis. Ootan seda 
suure huviga.

Miks valisid oma vabatahtliku 
projekti sihtriigiks just Eesti ja Kris-
tiine noortekeskuse?

Mulle on alati väga meeldinud 
Balti- ja Põhjamaad. 2022 aastal veet-
sin kaheksa kuud vahetusüliõpilase-
na Lätis Riias. Samuti huvitas mind 
erialaselt kuidas on korraldatud sot-
siaal- ja noorsotöö kultuuriliselt His-
paaniast väga erinevas riigis. Eesti so-
bitus sellesse valemisse suurepäraselt. 
Konkreetselt Kristiine kasuks tegin 
otsuse, sest mulle väga meeldisid tege-
vused, mida nad pakkusid vabatahtli-
kele. Julgustavalt mõjus ka nende suur 
kogemus vabatahtlikke vastuvõtva or-
ganisatsioonina. 

Mis on sinu taust? Millega sa te-
gelesid kodus Hispaanias?

Ma sündisin ja kasvasin üles Mad-
ridi regioonis väikeses Villanueva del 
Pardillo linnas, mis asub suurematest 
linnadest eemal keset loodust. Üli-
koolis omandasin bakalaureuskraadi 
sotsiaaltöö ja kriminoloogia erialal. 
Hetkel on mul pooleli samas vald-
konnas magistrikraadi omandamine. 
Ülikooli kõrvalt töötasin põhikoolis 
abiõpetajana ja sotsiaaltöötajana ris-
kirühma noortega. Viimase puhul on 
Eesti mõistes tegemist millegi umbes 
laste päevakeskuse sarnasega.

Sa oled saavutanud suurepära-
se kontakti Kristiine noortekesku-
se noortega ning sind on täielikult 
omaks võetud. Mis on sinu edu sa-
ladus?

Ma arvan, et äkki minu jutukus 
ja aktiivne ning avatud olek. Usun, et 
leian noortega hea kontakti kuna ma 
näitan üles siirast huvi nendega su-

helda, ning proovin alati leida jututee-
masid, mis pakuvad meile mõlemale 
ühiselt huvi. 

Mis on sulle senises töös vaba-
tahtlikuna enim rahuldust pakku-
nud ja mida soovid veel alles jäänud 
projekti jooksul korda saata?

Praeguseks ei ole ma veel väga 
palju üritusi iseseisvalt korraldanud. 
Seega peangi hetkel oma suurimaks 
saavutuseks noortega hea kontakti 
saavutamist ja et nad on mind hoo-
limata keelebarjäärist hästi omaks 
võtnud. Projekti teiseks pooleks on 

mul juba mitmeid ideid, mida soovin 
noortele pakkuda. Näiteks kultuuri-
devaheline õpe, matkad, hispaania 
keele kursused.

Mida sa plaanid teha, kui sinu 
üksteist kuud Kristiines läbi saab?

Hetkel on mul väikene unistus 
leida Eestis töö ning jääda siia kaue-
maks, et õppida veelgi paremini tund-
ma Eestit ja siinset kultuuri. Samuti 
pakuks see mulle suurepärase võima-
luse arendada oma eesti-, inglise,- 
vene keele oskuseid.

Kas sind on midagi üllatanud 
Eesti või eestlaste juures?

Ennekõike muidugi külm ilm, 
lumi ja libedus. Alguses oli üllatav ka 
see, kui vaiksed ja tagasihoidlikud on 
eestlased. Hispaanlased on palju jutu-
kamad ja lärmakamad.

Tänan meeldiva vestluse eest. 
Kas soovid lugejatele midagi lõpetu-
seks öelda?

Mainisin varem, et mul on plaanis 
alustada hispaania keele kursustega 
Kristiine noortekeskuses. Sooviksin-
gi inimesi kutsuda üles liituma nende 
kursustega. See teeks mulle suurt rõõ-
mu, kui saaksime kokku toredad ja 
motiveeritud grupid, kellega saaksin 
jagada oma kultuuri ja õpetada his-
paania keelt. Plaanis on moodustada 
kaks erinevat gruppi. Algajate grupp 
ja keelepraktika grupp edasijõud-
nutele. Mõlemale grupile toimuksid 
tunnid korra nädalas ja oleksid tasuta. 
Keeletunnid toimuvad inglise- ja his-
paania keeles. Vanuselist piirangut ei 

ole. Oodatud on kõik, kellele pakub 
huvi õppida hispaania keelt. Algaja-
te grupiga alustame päris algusest. 
Hispaania tähed, nende hääldus ja 
sealt edasi liigume juba väljendite ja 
igapäeva fraaside juurde. Kogu õpe 
toimub mänguliselt läbi erinevate 
harjutuste ja reaalsete situatsioonide 
simuleerimise. Ma soovin õpetada 
reaalselt seda keelt, mida inimesed 
omavahel räägivad ja mida läheb 
vaja igapäevaelus. Kindlasti ei alusta 
me selliste lausete õppimisega nagu: 
„tere, kus teie linnas asub raamatuko-
gu?“. Keelepraktika tundides valime 
igale tunnile oma teema, millest tun-
ni jooksul hispaania keeles räägime. 
Teemade valikul löövad grupiliikmed 
kaasa, et saaks käsitletud teemad mis 
just neid huvitavad. Esimesed koh-
tumised leiavad aset juba veebruaris. 
Algajate grupi esimene kogunemi-
ne toimub Kristiine noortekeskuses 
(Sõpruse puiestee 4a) 15. veebruar 
kell 17.30. Keelepraktika gruppi esi-
mene kohtumine on samas asukohas 
18. veebruar kell 17.30. Eelnev re-
gistreerimine ei ole vajalik. Järgnevate 
tundide toimumise ajad lepime kokku 
juba gruppide siseselt nii nagu liikme-
tele kõige mugavam on. Ootan juba 
põnevusega kõigi keeleõppe huviliste-
ga kohtumist. 

Sandra Alvarez Sanchez projekti 
toetab Erasmus+ ja Euroopa Solidaar-
suskorpuse agentuur Euroopa Soli-
daarsuskorpuse programmist.

Foto koos Kristiine keskuse noor sootöötajatega ja noortega. 
Heleri keskel, noorsootöötaja Merili paremal pool koos 
vabatahtliku Sandraga ning vasakul teine noorsootöötaja Liisen.
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KRISTIINE TEGEVUSKESKUSE 
PÄEVAKESKUS. Sõpruse pst 5

Tasuta avatud tegevused,  
kuhu kõik on väga oodatud!

• 17. veebruaril kell 15.00 Mirjam Printsi tervi-
seloeng „Kas vanadus on haigus?“

• 22. veebruaril kell 14.30 Eesti Vabariigi aas-
tapäeva kontsert, esineb noor laulja Nele 
Limberg, klaveril saadab Ülle Ulman. 

• 3. märtsil kell 13.30 Lauamängu neljapäev, 
mängitakse ühiselt lõbusaid lauamänge. 

• 10. märtsil kell 14.00 Hanna-Stiina Heinmetsa 
avalik loeng, „Kuidas ja kust leida tuge, kui 
lähedasel on dementsus?“.  

Oled oodatud osalema kehtiva digitõendi ja 
maskiga. Lisainfo:  tel 651 2702. 

Juhendatud päevategevuse huviring  
Kristiine päevakeskuses

Juhendatud päevategevus, see on võimalus 
Kristiine linnaosa eakatele, kes on huvitatud koos 
juhendaja ja väiksema seltskonnaga aja veetmi-
sest. Väikeses rühmas on hea arutleda päeva-
kajaliste teemade üle ja aktuaalsete sündmuste 
kohta mõtteid vahetada, aga oluline moment on 
ka osalejate enda panus ja head mõtted. Lisaks 
argisele vestlusele tutvume ka põnevate nupu-
tusülesannetega, tähelepanu nõudvate mõtte-
mängudega ning mälu treenivate ülesannetega. 
Hu viring toimub igal esmaspäeval kell 11.00, 
osa lemiseks on vajalik kehtiva digitõendi ole-
masolu, huviringi kuutasu on 2 eurot ning ringi 
juhendab Kadi Bulgarin. Palume oma osalemise 
soovist teada anda telefoninumbril 6512702.

RAUA SAUNA KÜLASTAMINE EAKATELE
Veebruaris jagatakse eakatele Raua sauna pi-
leteid. Priipääsme saab kätte Kristiine Tegevus-
keskusest, Sõpruse pst 5, 0-korrus (sisenemine 
hoovipoolsest uksest), kaasa isikut tõendav do-
kument. Sauna saab külastada kord kuus, E-R 
kella 11. – 15ni. Korraga saab saunas viibida 
kuni 2 t. Saun asub aadressil Raua tänav 23. 
NB! Iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäe-
val on Raua saunas sa nitaarpäev.
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Allika Baptistikoguduse 
jumalateenistused pühapäeviti 

kl 11.00, Koskla 18.  
www.allika.ee

• 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 ko-
dulehel www.pakhalupuu.ee  
või tel. 5099598. Email:  
pakhalupuu@gmail.com

PLAATIMINE ja 
VANNITUBADE remont

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

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 
4411
• 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;
• Kodumaine kartul, köögivili ja 
mesi kojutoomisega. Tellimine ja 
lisainfo TEL 58652190
• Otsime alati häid krunte, kuhu 
võiksid tulla uued ehitatud ko-
dud või äripinnad. Pakume õig-
last hinda või osa arendusest. 
Küsi julgelt rohkem infot! info@
krausskinnisvara.ee, 5628 5128
• Soovin osta maja, majaosa või 
suuremat korterit Tallinnas või 
selle lähiümbruses. Oleme poja-
ga (11a) oma esimest päris kodu 
soetamas. Meile sobiks hästi ka 

selline variant, kus kodu se-
nine omanik võib soovi korral 
sisse elama jääda ja me ole-
me valmis tema eest ka hoolt 
kandma. Tiina tel.5532443
• Hea korteriomanik! Soovin 
osta korterit. Võib olla remonti 
vajav. Helista 58106909
• Plaatimine, vannitubade re-
noveerimine, torutööd, sisevii-
mistlus 54210528

K, 16 VEEBRUARIL KELL 13.00

VESTLUSRING
LINNAOSAVANEMAGA

JAANUS RIIBE
KRISTIINE LINNAOSA VALITSUSE  

I KORRUSE SAALIS, METALLI 5
KAASA KEHTIV KOROONASERTIFIKAAT

Uus taaskasutuskauplus võlub eriliste 
leidude ja külalislahkusega
Kadaka teel mõned kuud tagasi uksed avanud 
Punane Ristik on kinnitus sellest, et taaskasu-
tusmaastikul jätkub uutele tulijatele ruumi: kui 
kaup on põnev, korralik ja soodne ning ostu-
keskkond kutsuv, on huvilisi palju. 

„Taaskasutuskauplusi on omajagu, kuid eks 
nagu teisteski tegevusvaldkondades, on eris-
tumine oluline. Mida meilt palju ostetakse on 
kodusisustus – värvilistest klaasnõudest kardi-
nateni, eriti armastatud on skandinaavialiku di-
sainiga tooted,“ rääkis Punase Ristiku juhataja 
Kristi Kristall. „Kvaliteet on väga oluline. Seega 
ei  leia meie lettidelt katkiseid, määrdunud või 
väljapanekuks mitte sobivaid esemeid,“ lisas ta.

Sisustuskaupa on Ristikus tõesti palju – mitme-
saja ruutmeetrisel pinnal on rõiva- ja kodukraami 

koguseliselt enam-vähem võrdselt. Kaup saabub 
Soomest, sealselt Punase Risti Kontti poeketilt. 
Kohe-kohe on tulemas juba kolmas suur saadetis. 

Korralikke riideid, jalanõusid ja kodusisus-
tust on oodatud annetama ka iga eestimaalane. 
Kaupluse tulu läheb Eesti Punase Risti tegevuse 
kaudu toimetulekuraskustes perede abistami-
seks: iga annetus ja ost toob seega mitmekord-
selt rõõmu. Esimeste tegevuskuude jooksul on 
kauplusel juba välja kujunenud oma püsiklien-
did. Paljud inimesed annetavad päris uusi kand-
mata rõivaid ja kasutamata kodukaupa.

Punane Ristik asub Kadaka Selveri vahetus 
läheduses, aadressil Kadaka tee 54 ja on avatud 
tööpäevadel kell 10–18 ning laupäeval kell 10–16.

Taaskasutuskauplus Punane Ristik

Mälestame kauaaegset kolleegi ANU SÜGIST
(25.07.1962 - 03.02.2022)

Anu oli, on ja jääb  
meie südametesse.  

Aitäh, Anu!

Kurbusega teatame, et raske haiguse tagajärjel lahkus 
meie hulgast armas kolleeg Anu Sügis. Anu töötas Kristii-
ne Linnaosa Valitsuse heakorra peaspetsialistina üle 26 
aasta. Ta oli alati rõõmsameelne, vastutulelik, hooliv ja 
heatahtlik. Vaieldamatult oli ta väga hea oma valdkonna 

asjatundja ning lilled, liblikad, 
puud ja rohulibled olid tema 
südames. Anu panus Kristiine 
linnaosa arengusse on olnud 
hindamatu, iga park, tänav ja 
roheala on saanud tänu temale 
kaunimaks. Pühendumine oma 
tööle saatis teda kogu elu.
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PUHASTAME KA VAIPASID
Telli kuller www.pesupanda.ee

Aiandi tn 4, 
Mustamäe linnaosa, 
Tallinn
telefon 600 2266

meister on vaid
kliki kaugusel:

PÕRANDATE EHITUS
BETONEERIMINE
KARKASSITÖÖD
PUIDUTÖÖD
PAHTELDAMINE
KROHVIMINE
VÄRVIMINE
PLAATIMINE...

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

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 30€

VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

kadaka


