
Haabersti aasta parim lasteaiaõpetaja on Liis Karelson Vikerkaare laste-
aiast. Liis on usaldusväärne meeskonnaliige, kes on pühendumuse, positiiv-
se ellusuhtumise ja huvitavate ideedega eeskujuks paljudele kolleegidele. Ta 
teeb oma tööd kindlas veendumuses, et lastel peab olema lasteaias huvitav. 
Nii lasteaia juhtkond kui ka kollektiiv hindab Liis Karelsoni tööd kõrgelt, ta 
valiti ka 2017. aasta õpetajaks.
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Haabersti linnaosa valitsus ja Haabersti 
vaba aja keskus kuulutasid välja hari-
dustöötajate tunnustusauhindade kon-
kursi. Kandidaate tunnustusauhinna-
le võisid esitada kõik tähelepaneli-

kud Haabersti elanikud ja organisat-
sioonid. Auhinnale kandideeriti viies 
kategoorias.

Haabersti linnaosa vanema Marek 
Jürgensoni  sõnul on linnaosavalitsu-

se eesmärk tunnustada inimesi, kes on 
aasta jooksul silma paistnud oma tege-
vusega hariduse vallas. «Tahame tun-
nustada inimesi, kelle töö on olnud tä-
helepanuväärselt oluline Haabersti las-

tele ja noortele ning kes on andnud 
olulise panuse hariduse edendamisse. 
Konkursile laekus 51 kandidaati, kelle 
seast oli valikut teha väga raske. Kõik 
õpetajad on teinud oma tööd südame-

ga ja andnud märgatava panuse. Meie 
riigi tulevik on meie lapsed, ja need 
pedagoogid on Haaberstis teinud kõik 
selleks, et lapsed saaksid hea hariduse 
just oma kodukohas,» ütles Jürgenson. 

Haabersti linnaosa valitsus 
tunnustas linnaosa haridustöötajaid
Tunnustusauhinnad anti üle linnaosavanema Marek Jürgensoni Eesti Vabariigi 100. aastapäevale 
pühendatud pidulikul vastuvõtul loomaaia keskkonnahariduskeskuse suures saalis.

Haabersti aasta haridusjuht on Ülle Pais Meelespea lasteaiast. Ülle Pais on töötanud Tallinna Meelespea lasteaias 40 aastat. Selle aja sisse mahub tuhan-
deid Ülle korraldatud lasteüritusi, õppekäike, ekskursioone, laulu- ja luulekonkursse, näitusi ja palju muud. Olulist tööd teeb Ülle lasteaia mentorluse prog-
rammi raames. Ta juhendab lasteaia noori õpetajaid ning jagab oma teadmisi Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Instituudi üliõpilastele.

Haabersti parim õpetaja abi on Tiiu 
Pohlak Pääsusilma lasteaiast. Tiiu 
on seda tänuväärset tööd teinud ju-
ba ligi 40 aastat. Oma igapäevase 
kohaloluga sisendab ta lastele kind-
lustunnet – ta ei puudu kunagi. Ta 
on rahulik ja alati laste jaoks ole-
mas.

Haabersti aasta parim kooliõpetaja 
on Irina Lužnova Õismäe vene lüt-
seumist. Irina Lužnova on emakee-
leõpetaja, kes iga päev pühendub 
oma tööle, oma kutsumusele ning 
seeläbi Eesti paremaks muutmisele. 
Lisaks vene keele grammatikale ja 
kirjandusele õpetab ta sõnavara, aja-
lugu, geograafiat, filosoofiat, loodus-
lugu, kunsti, meediat, väitlust ning 
ka pärimust. Ta on väga aktiivne ja 
ettevõtlik õpetaja, kellel oli soov ja 
tahe kandideerida vene keele õpe-
tajaks ka mujal maailmas, ning kol-
meks aastaks suunduski ta Maltale, 
et tagasi tulla hoopis suurema ko-
gemuste pagasiga. Eemal olles nägi 
õpetaja, et Eesti on tulevikuriik, mil-
le saavutused on meie endi kätes.

Haabersti aasta staažikas õpeta-
ja on Tiiu Härsing Järveotsa güm-
naasiumist. Tiiu Härsing töötab ju-
ba 30. aastat Tallinna Järveotsa 
gümnaasiumis käsitöö- ja kunsti-
õpetajana. Suure osa sellest ajast 
on ta olnud ka klassijuhataja. Õpe-
taja Härsing oskab lapsi aktivee-
rida ja innustada, arvestades nen-
de individuaalseid iseärasusi. Ta on 
loonud klassis hea psühholoogili-
se ja usaldusliku kliima, mis toe-
tab ja arendab laste loomingulist te-
gevust. Õpetaja Härsing on õpilas-
te poolt armastatud ning lastevane-
mate silmis usaldusväärne. Õpeta-
ja Härsing valdab väga hästi etike-
ti reegleid, tutvustab neid oma tun-
dides nii tüdrukutele kui ka poiste-
le ning nõuab järjekindlalt nendest 
kinnipidamist.
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Tallinn hakkab maksma  
matusetoetust 250 eurot

Tõnis Mölder
Tallinna abilinnapea

Tallinna linnavalitsus kehtestas selle aasta jaanuaris univer-
saaltoetusena ka matusetoetuse.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on matusetoe-
tuse suurus 250 eurot. «Kui varem oli võimalik taotleda ma-
tuste korral ainult sissetulekust sõltuvat toetust, siis sellest 
aastast on matusetoetus lisatud ka universaaltoetuste al-
la. See tähendab, et matusetoetust saavad taotlema haka-
ta kõik, kes korraldavad matust isikutele, kes lahkusid meie 
hulgast alates 1. jaanuarist 2018 ning kelle viimane elukoht 
rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn,» sõnas Mölder.

Mölderi sõnul hakati toetust maksma alates veebruarikuu 
teisest poolest. «Linn hakkab maksma nõuetekohase taotlu-
se esitanud inimestele toetust, mis kantakse taotluses mär-
gitud pangakontole juba kümne tööpäeva jooksul,» ütles ta. 

«Taotluse allkirjastamisega kinnitab taotleja, et kannab ma-
tuse korraldamise kulud. Kahtlemata ei kata toetus kõiki matus-
tega seotud kulusid, sest korraldamine on kulukas ja keeruline, 
kuid kindlasti on toetus siiski abiks raskel ajal,» sõnas Mölder. 

Matusetoetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul 
surmapäevast arvates, toetust makstakse alates 1. jaanua-
rist 2018 surnud isikute matuste korraldamiseks.

Kui toetuse taotleja ei ole lahkunu sugulane või tema elu-
koht rahvastikuregistri andmetel ei ole sama lahkunu viima-
se elukohaga, märgitakse taotluses taotleja seos lahkunuga. 
Sotsiaalhoolekande osakonnal ja perekonnaseisuametil on õi-
gus nõuda matuse korraldamise kulude kohta tõendeid. Ma-
tusetoetus makstakse välja kümne tööpäeva jooksul nõue-
tekohase taotluse või nõutud dokumendi esitamisest. Toetu-
se taotleja elukoht ei pea rahvastikuregistri andmetel olema 
Tallinna linn. Toetust makstakse üks kord ühe matuse kohta.

Peale matusetoetuse sätestatakse määruses veel kaks uut 
universaaltoetuse liiki: hoolduspere toetus ja asendushool-
dusteenuse kasutaja toetus. Tallinna linna pensionilisa maks-
misel muudetakse väljamakse tegemise aega: toetus maks-
takse välja sünnikuule eelneval kuul. Sünnitoetuste menet-
lemine antakse üle perekonnaseisuametile. 

Matusetoetus sätestatakse sotsiaaltoetuse liigina, sest rii-
gieelarvest eraldatakse toetusfondi kaudu kohaliku omava-
litsuse üksustele raha matusetoetuse maksmiseks.

Koos riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnista-
misega otsustas riik eraldada raha matuste korraldamisega 
seotud kulude katmiseks riigieelarvest toetusfondi kaudu ko-
haliku omavalitsuse üksustele. Toetuse eesmärk on matuse-
toimingute kulude osaline katmine. Riikliku matusetoetuse 
seaduse järgi loetakse matuse korraldamise kuludeks lahku-
nu transportimise, tuhastamise või matmise kulu.

Marek Jürgenson
Haabersti linnaosa  
vanem

Amfiteater on mõeldud vaba aja veet-
mise paigaks ja piirkondlike üritus-
te korraldamise kohaks. Ehitusega 

on juba alustatud ning lava koos istepinki-
dega valmib kevadeks. Rajatav amfiteater 
koosneb kuuest tasandist, selle tribüün on 
jaotatud neljaks sektoriks ja iga sektor ise 
kaheks kolmeastmeliseks istepinnaks. Am-

fiteatri põhiosa mahutab 800 külastajat ning 
külgtiivad veel lisaks 250 inimest. Vaegliiku-
jatele ja lapsevankritega tulijatele rajatakse 
tiigi vasakpoolsele küljele kaldtee. 

Amfiteatri idee ise pärineb Haabersti ela-
nikelt, kes esitasid oma ettepanekud Haa-
bersti positiivsesse programmi. Statsionaar-
ne lava koos istepinkidega aitab elavdada 
kohalikku kultuurielu ja seeläbi kasvatada 
kogukonnatunnet. Esimene suurem üritus 
amfiteatris on plaanis juba maikuu lõpus, 
kui toimub suur kevadkontsert ja laat Haa-
bersti Kevad. 

Amfiteatri rajamiseks on Tallinna kom-
munaalamet sõlminud töövõtulepingu ühis-

pakkujatega Enska Ehitus OÜga ning ASi-
ga Magma. Amfiteatri istumispinnad ja tu-
gimüürid ehitatakse monoliitsest raudbetoo-
nist. Valgustuses kasutatakse nii pollar- kui 
ka lokatsioonvalgusteid. Amfiteatri ümbrus 
haljastatakse. Tööde lepingujärgne maksu-
mus on 355 000 eurot ja nende lõpptäht-
aeg 15. mai 2018. Projektdokumentatsioo-
ni koostas Kivisilla OÜ.

Peale Väike-Õismäe tiigiäärse korrastami-
se ja amfiteatri ehitamise oleme plaaninud 
sel aastal alustada ka Kakumäe ja Harku ran-
na korrastamisega. Rannad tuleb korda teha 
ning need peavad pakkuma inimestele pal-
ju rohkem ja mitmekesisemaid võimalusi.

Väike-Õismäe tiigi äärde 
rajatakse amfiteater
Käes on Eesti Vabariigi juubeliaasta, mil tähistame senise ajaloo kõige ümmargusemat 
tähtpäeva – riigi 100. sünnipäeva. EV 100 on sündmus, mille loovad eeskätt inimesed ise, 
ja selle läbiv sõnum on «Teeme Eestile kingitusi!». Haaberstisse Väike-Õismäe tiigi kagu-
poolsele kaldale ehitatakse amfiteater, millest saab samuti üks suur juubeliaasta kingitus.

Haabersti sotsiaalkeskus – 20
Maie Tarma-Kibin
eakate päevakeskuse tegevusjuhendaja

Haabersti sotsiaalkeskus moodustati Tallin-
na linnavalitsuse 1998. aasta 22. mai mää-
ruse nr 32 alusel.

Juulis toimus pidulik lindi läbilõikamine 
ja 1. oktoobril esimene üritus – tähistati ea-
kate päeva. Sellest ajast alates on sotsiaal-
keskus pidevalt töötanud, kui välja arvata 
möödunud aasta suvi, kui toimusid põhja-
likud renoveerimistööd. Sotsiaalkeskusel on 
olnud mitmesuguseid tegevussuundi, aga ea-
kate päevakeskus ja lastetuba on olnud al-
gusest peale. Viimastel aastatel tegutseb sot-
siaalkeskuse all ka koduhoolduse osakond.

Sotsiaalkeskuse arengule ja traditsioonile 
on aluse pannud aastaid Haabersti sotsiaal-
keskuse juhatajana töötanud Gennadi Vih-
man ja tema kauaaegsed kolleegid Virve Pa-
luvits, Maila Kraus, Ada Põld, Nelli Markus 
ja Tiia Uibooss. Tänaseks on sotsiaalkesku-
se juhtkond tublisti uuenenud ja noorene-
nud ning juhataja Ruth Ojatalu eestvedami-
sel soovivad nad vastavalt eakate soovidele 
ja laste vajadustele keskuse tegevust tõhus-
tada ja edasi arendada.

Eakate päevakeskuse tegevuses on kaks 
peamist suunda: huviringide tegevus ja 
avalikud üritused. Paljudel ringidel on ligi 
20-aastane ajalugu – eesti keele õpe, võim-
lemine ja tantsimine, bowling ja matkaklu-
bi on alati populaarsed olnud. Erakordselt 
hoogsalt on tegutsenud käsitöötegijad: tik-
kijad, õmblejad, lapitöömeistrid ja kangas-
telgedel kudujad. Eesti rahvariided on en-
dale teinud isegi venelannad. Omavalmis-
tatud rahvariideid seljas kandes on eesti 
rahvariiete ilu ja mitmekesisust tutvusta-
tud väga paljudes kohtades nii Eestimaal 
kui kaugemalgi. Ei olegi kuulnud, et keegi 
teine oleks eesti rahvariideid demonstreeri-
nud lavalt, saateks põhjalik info Eesti maa-
kondade, rahvarõivaste valmistamise viisi-
de ja kommete kohta. See on käsitöötegija-
te poolt väga tänuväärne tegevus meie päri-
muse säilitamiseks ja tutvustamiseks. Koos 
on tehtud ka hulgaliselt näitusi nii oma ma-
jas kui väljaspool, näiteks vabaõhumuuseu-
mis. Käsitööesemeid on läinud kingituseks 
välismaale ja neid on  müüdud nii mardi-
laadal kui ka Tallinna vanalinna päevadel. 
Osalejatest on moodustunud mõnusad sõp-
ruskonnad ja lisaks ühistele kohvilaudade-
le ollakse üksteisele toeks ka eluliste prob-
leemide lahendamisel.

Tervisele ja liikumisele mõeldes püüame 
meeles pidada: «Me ei lakka liikumast see-
tõttu, et vananeme, vaid vananeme seetõt-
tu, et lakkame liikumast!» Lisaks toolitant-
sule ja seeniortantsule, võimlemisele, mat-
kamisele ja bowlingʼule korraldame spordi-
päevi ja näidistunde. Täpsust ja head vormi 
nõuavad piljard ja koroona, lihaseid saab 
treenida varbseinal või jõutrenažööril.

Keeleõpet anname praegu eesti, saksa ja 
inglise keeles. Peale keeleoskuse täiendami-
se on keeleõppel veel teine väga hea külg 
– mälutreening. Ei peagi tingimata käima 
kaks korda kuus toimuvates spetsiaalsetes 
mälutreeningutundides. Eriti teevad rõõmu 
eesti keele ringis osalevad vene prouad, kes 
annavad märku, et nendega suheldes tuleb 
kasutada ikka eesti keelt.

Iganädalastel avalikel üritustel püüame 
pakkuda võimalikult mitmekesist program-
mi ja teemasid. Vastavalt võimalustele kut-
sume professionaalseid artiste, lisaks oma 
huviringidele esinevad sageli teiste sotsiaal-
keskuste või seltside harrastajad. Kohtumi-
sed Eesti tuntud inimestega ja tähtpäeva-
de tähistamine toovad alati saali rahvast 
täis. Traditsiooniks on kujunenud uue aas-
ta tervituskontsert jaanuari esimestel päe-
vadel, vabariigi aastapäeva tähistamine ja 
vastlapäev veebruaris, naistepäev ja ema-

keelepäev märtsis; aprillis on tore tähista-
da jüripäeva, mais emadepäeva ning Tallin-
na päeva. 4. juunil on lipupäev ja 1. oktoob-
ril, rahvusvahelisel eakate päeval, korralda-
me matka või ekskursiooni. Aasta lõppeb 
traditsiooniliselt jõulupidudega.

Eakate päevakeskuse oodatuimad üritu-
sed on ekskursioonid Eesti põnevatesse ja 
kaunitesse paikadesse. Neid plaanime ka 
sellel aastal õige mitmeid.

Kui eakate päevakeskus on avatud iga-
ühele, kes on valmis meile külla tulema, siis 
Haabersti sotsiaalkeskus pakub teenuseid 
ka sotsiaalosakonna kaudu: näiteks lastetu-
ba ning koduhooldusteenus. Nende võima-
luste kasutamiseks tuleks esmalt pöördu-
da Haabersti linnaosavalitsuse sotsiaalosa-
konna poole.

Lastetoas leiavad tegevust nende Haa-
bersti perede lapsed, kelle võimalused on 
võrreldes enamiku traditsiooniliste pere-
dega piiratud. Laste vanus jääb vahemik-
ku 1.–9. klass ehk põhikooliiga. Keelebar-
jääri ei ole ja suheldakse ühise perena. Las-
tetoa töötajate ülesanded on väga mitmeta-
hulised, ära tuleb kuulata nii kodu- kui ka 
koolimured, õppimisel peab silma peal pi-
dama, tuleb pakkuda arendavaid ja moti-
veerivaid tegevusi, lõunaks peab soe söök 
laual olema. 

Sageli käiakse majast väljas – uisutamas, 
kinos, piknikul. Oluline on usaldusväärse 
suhte loomine, et lapsed tunneksid end tur-
valiselt ja hästi.

Koduhoolduse osakonna 11 töötajal on 
tööd pidevalt. Eakaid, kes elavad oma kor-
terites, aga vajavad kõrvalist abi, tuleb tasa-
pisi juurde. Abivajajatele pakutakse mitme-
suguseid teenuseid, kuid poeskäik, supi vii-
mine sotsiaalkeskusest, igapäevategevustes 
abistamine või arstilkäik on kõige sageda-
semad tööd, milles abi pakutakse. Hooldus-
töötajad on üksikutele eakatele inimestele 
väga tähtis tugi, sest kuulamisoskus ning 
mõistev  suhtumine oma hoolealusesse on 
siin hädavajalik.

Peale kõige eespool nimetatu pakub sot-
siaalkeskus mitmesuguseid teenuseid ko-
hapeal, näiteks mitmekülgne nõustamine, 
saun, vererõhu mõõtmine, juuksur, pedi-
küür, massaaž, aga ka pesupesemine jms.

Haabersti sotsiaalkeskus püüab kõigiti 
kaasa aidata eakate elukvaliteedi tõstmise-
le ja lastele kindlama tuleviku loomisele.

Haabersti sotsiaalkeskuse uksed on kõigi-
le elanikele avatud ning ootame Teid kind-
lasti külla!

EV 100 pidulikul kontserdil Haabersti 
sotsiaalkeskuses esinesid Nele-Liis Vaik-
soo ja Olav Ehala. 

Haabersti tervisepäev ja tervisemess
Ülemaailmsel tervisepäeval, 7. aprillil korraldab Haa-
bersti linnaosa valitsus juba traditsiooniks saanud Haa-
bersti tervisepäeva.

Sellel aastal jätkame juba kohalike elanike heakskiidu pälvi-
nud tegevustega, aga lisame ka midagi uut. 

Nimelt on käesoleval aastal plaanis koostöö vastrenovee-
ritud Haabersti sotsiaalkeskusega ja juba 6. aprillil toimub 
keskuses seenioride tervisepäev.

Kavas on online-tantsu õppetuba, mida korraldab Kristin 
Kurtna, diabeediõde Anna Daikin veab vestlusringi ja annab 
juhiseid, kuidas diabeediga toime tulla. Kohale tuleb lümfite-
raapia ja taastusravikliiniku esindaja, kes räägib lümfiteraa-
piast ja selle võimalustest, kompressioonsukkadest ja sellest, 
kuidas haigekassa neid vahendeid toetab ning kuidas peaks 
toimima, kui on soov neid teenuseid haigekassa kulul saada.

7. aprillil toimub põhiüritus Haabersti vaba aja kes-
kuses, kus kell 11 avame tervisepäeva ja tervisemessi.

Tervisepäeval saab kuulata huvitavaid ettekandeid ja nä-
ha tootetutvustusi. Messil on võimalik osta mett, ravimtai-
mi ja vitamiine.

Kogu päeva jooksul korraldab Nurmenuku raamatukogu 
lastele huvitavaid tegevusi, kohale tuleb ka lasteteater Mäng 
etendusega «Kuidas saada heaks?».

Pääs ujulasse on kella 12.00– 16.00 kõigile vaba, toimuvad 
ka vesiaeroobika näidistreeningud Jorge Hinojosa vedamisel. 

Haabersti vaba aja keskus.
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Tondi tänav saab  
kergliiklusteed ja  
LED-valgustuse

Kristiine linnaosa valitsus

Tallinna kommunaalameti tellimu-
sel alustati esmaspäeval, 19. veebrua-
ril Tondi tänava Linnu tee ja Kotka 
tänava vahelise lõigu rekonstruee-
rimisega. Ühistranspordi ümbersõit 
on korraldatud Kotka tn, Tedre tn, 
Nõmme tee ja Linnu tee kaudu, sõi-
duautode ümbersõit Kotka tn, Nõm-
me tee ja Linnu tee kaudu. Ehitus-
tööde lepinguline tähtaeg on käes-
oleva aasta 29. juuni.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus 
Riibe sõnul rajatakse rekonstrueeri-
tavas lõigus kolme meetri laiuste sõi-
duradadega kahesuunaline asfaltkat-
tega sõidutee koos vasakpöörderada-
dega. «Tänava mõlemale küljele raja-
takse kolme meetri laiune kergliik-
lustee, mis tagab mugava liikumi-
se jalgsi ja rattaga,» selgitas Riibe.

«Eelseisva kevade suuremahuli-
sim töö Kristiine linnaosas on Ton-
di tänava Linnu tee ja Kotka täna-
va vahelise lõigu rekonstrueerimine. 
Palume vabandust tekkivate võima-
like ebamugavuste pärast rekonst-
rueerimistööde ajal ning palume ol-
la liikluskorralduse suhtes tähelepa-
nelikud. Usun, et tööde tulemusena 
saame turvalisemad teed ja kvali-
teetsema elukeskkonna,» lisas Riibe.  

Tööde käigus rajatakse Tondi täna-
va jalakäijate ülekäiguradadele ohu-
tussaared ning erivalgustus. Vaegnä-
gijate liikumise hõlbustamiseks pai-
gutatakse ülekäiguradadele braiki-
vid. Tänavale rajatakse LED-tehno-
loogial põhinev tänavavalgustus. Tä-
navalõigu pikkus on 570 m ning re-
konstrueerimise projektdokumentat-
siooni koostas T-Model OÜ. Ehitus-
tööd teeb AS YIT Ehitus, tööde le-
pinguline maksumus on ca 1,5 mil-
jonit eurot. 

Remondi tõttu on tänav liikluse-
le suletud ning ühistransport suuna-
tud ümbersõidule. Kohalikele elani-
kele ja päästeteenistusele tagatak-
se juurdepääs.

Mustamäe astub tervise 
ja elurõõmu taktis
Sport annab inimesele vastupida-
va tervise, aga eelkõige tugevdab 
vaimu. 

Lauri Laats 
Mustamäe linnaosa 
vanem

Mustamäel algas Eesti Vabariigi juu-
beliaasta suurepäraselt: jaanuari 
keskpaigas tegi uksed lahti Musta-
mäe uus tervisekeskus (Ehitajate tee 
27), mis on tõesti pärl omasuguste 
seas, ja jaanuari lõpupäevil pidasime 
Mustamäe uue, nüüdisaegse ja era-
kordselt kauni spordi- ja vabaajakes-
kuse (Akadeemia tee 30) sarikapidu. 

Nüüdisaegne spordikompleks on 
mustamäelaste ammune unistus. Li-
gemale 70 000 elanikuga Mustamäel 
ei olnud seni korralikke sportimis-
võimalusi – nüüd saavad olema! Pea-
le mitme sauna ja nüüdisaegse uju-
la mahuvad spordikompleksi jõu-
saal, mitmekesised võimalused rüh-
matreeninguteks, pallimängudeks; 
siin on ruumid tantsu-, võimlemis- 
jm treeninguteks, bowling’u-saal jpm.

On väga oluline panna alus sport-
likule eluviisile juba noorest peast – 
olen spordiga tegelenud maast mada-
last, nii et tean, millest räägin. Järg-
mise nelja aasta jooksul ehitame 
Mustamäele veel ka kaks uut kerge-
jõustikustaadioni: ühe Mustamäe hu-
manitaargümnaasiumi (Tammsaare 
tee 145) ning teise Kaja kultuurikes-
kuse ligidusse (Vilde tee 120) – tähe-
lepanu all on laste mänguväljakud, 
välitreeninguvõimalused jpm. 

Tuleb ka skate-park! 
Kui kõik plaanipäraselt sujub, siis 
kerkib juba selle aasta suvel Musta-
mäele (Vilde tee 69) meie sportliku-
mat sorti noorrahva rõõmuks veel 
üks rajatis – multifunktsionaalne 
3500 ruutmeetri suurune spordi-
park, kus on betoonist ja asfaldist 
obstaaklid ekstreemspordi harras-
tamiseks ja hulk võimalusi välitree-
ninguteks: street workout’i treeningu-
seadmed, parkuuriala, tänavakorv-
pall, lauatennis jne. Mustamäe noo-
red on niisugust parki kaua oodanud, 
seda näitavad kõik linnaosas korral-
datud küsitlused. Mul on suur rõõm, 
et saame selle unistuse lõpuks ome-
ti ellu viia!

Mustamäe spordi- ja 
vabaajakeskus Akadeemia 
tee 30
  Kompleksis on viis basseini ja 17 

erinevat sauna, kuue 25-meetrise 
rajaga ujula, jõusaal, rühmatree-
ningute, pallimängude, tantsu-, 
võimlemis- jm treeningute saalid 
ning bowling’u-saal. 

  Spordisaalis on unikaalne tõste-
tav põrand, mida on võimalik kas 
avada või sulgeda – see suuren-
dab saali kasutusvõimalusi ning 
võimaldab sportvõimlejatel ohu-
tult treenida. 

  Mustamäele sauna ja ujulaga spor-
dikompleksi rajamiseks korralda-
ti konkurss.

  Linna omanduses olevale kinnis-
tule seati hoonestusõigus Astlan-
da Arendus OÜ kasuks. 

  Spordikompleks valmib hiljemalt 
30. novembriks 2018.

Põhja-Tallinn saab  
uue polikliiniku
Järgneva kolme aasta olulisim ob-
jekt Põhja-Tallinnas on Kopli uue 
tervisekeskuse ehitus Sõle tänaval, 
mis praeguste plaanide järgi peaks 
uksed avama 2020. aasta lõpus või 
2021. aasta alguses. 

Tänapäevane tervisekeskus kerkib 
vana Kopli polikliiniku (Sõle 63) ase-
mele, mis läheb lammutamisele. Sa-
ma koha peal ehitatakse uus ja täna-
päevane kompleks, mida võib võrrel-
da vastavatud Mustamäe tervisekesku-
sega, mis kuulub samuti Lääne-Tallin-
na keskhaiglale. 

Ettevalmistus juba käib, praeguste 
kavade järgi lõppevad järgmisel aas-
tal projekteerimistööd ja 2020. aastal 
peaks algama ehitus. Kui kõik läheb 
plaani järgi, siis võib uus tervisekes-
kus uksed avada 2021. aasta alguses. 

Võib öelda, et Põhja-Tallinna linna-
osale on tegemist kõige tähtsama pro-
jektiga lähiaastatel – samamoodi na-
gu spordikeskus, mis oli eelmise nel-
ja aasta suurim projekt. 

Olgu öeldud, et uue tervisekeskuse 
planeerimisel on arvesse võetud Põh-
ja-Tallinna kiiret arengut ja elanike ar-
vu kasvu. Samuti vaatab linn üle ühis-
transpordi skeemi ja kogu lähedal asu-
va taristu, et kindlustada mugavus nii 
Kopli tervisekeskuse kui selle kõrval 
endise migratsiooniameti ruumides 
asuva Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuse 
külastajatele. 

Ehitustööde ajal kolivad kõik prae-
gu Kopli polikliinikus pakutavad me-
ditsiiniteenused asenduspindadele. 
Üleminekuperiood tehakse patsienti-
de jaoks võimalikult mugavaks ning 

kindlasti edastame olulise info ka lin-
naosa lehes. Abita ei jää keegi.

Muide, Põhja-Tallinna taastusravi-
keskusega, mis on seotud Sõle 16 hoo-
nega, on samuti suured plaanid: hoo-
ne renoveeritakse lähiaastatel ja sel-
lest kujuneb tänapäevane perearsti-
keskus. 

Uues Kopli tervisekeskuses hak-
kavad patsiente vastu võtma nii pe-
re- kui ka eriarstid (neid loodetakse 
juurde meelitada), samuti füsiotera-
peudid, logopeedid, hambaarstid jne. 
Sealsamas saab teha labori- ja radioloo-
gilisi uuringuid. Lisaks asuvad hoones 
taastusravikeskus ja apteek. Kindlasti 
mõeldakse ka erivajadustega inimes-
tele. Kokkuvõttes muudab uus tervi-
sekeskus patsiendile ravi kiiremaks ja 
palju mugavamaks.

Kopli tervisekeskuse rajamist rahas-
tatakse osaliselt Euroopa abirahast, sa-
muti Lääne-Tallinna keskhaigla vahen-
ditest.

Põhja-Tallinna linnaosale on oluline 
seegi, et uus polikliinik tuleb uue sot-
siaalkeskuse juurde. Sotsiaalkeskuses 
käivad väga paljud piirkonna eakad ja 
neil on kindlasti mugavam, kui tervis-
hoiu ja vaba aja teenused asuvad lähes-
tikku ning heade ühistranspordiühen-
duste läheduses. 

Hiljuti toimunud kohtumisel Lää-
ne-Tallinna keskhaigla juhtide ja Põh-
ja-Tallinna valitsuse juhtkonna vahel 
lepiti kokku ka see, et linnaosa aitaks 
kaasa parkimisvõimaluste laiendami-
sele polikliiniku ja uue sotsiaalkesku-
se läheduses. 

Põhja-Tallinna  
linnaosa valitsus

Meie inimesed – Anne Veski
Haabersti Postipoiss avab Eesti 100 
aasta juubeli puhul uue rubriigi, kus 
tutvustab silmapaistvaid Haabers-
ti elanikke. Meie esimene külaline 
on üks eesti inimeste lemmiklaul-
jaid – Anne Veski, kes on meie lin-
naosas elanud ligi 40 aastat.

«Minu edu saladuseks võib vist pida-
da töökust, ausust oma erialal, oskust 
armastada oma publikut ja neid mitte 
reeta. Lihtsalt teen oma tööd südame-
ga. Tänu oma tööle olen läbi sõitnud 

üle poole maailma, kohtunud eri rah-
vustest inimestega ja tutvunud nende 
kultuuridega ning tänu laulule oleme 
alati üksteist mõistnud. 

Elasin Väike-Õismäel aastail 1981–
1991. Siis saime krundi Kakumäele ja 
ehitasime maja, mis valmis 1991. aas-
tal. Me ei teadnudki siia kolides, kuidas 
meil linnaosaga vedanud on. Haabersti 
on üks Tallinna linna toredamaid, ilusa-
maid, heakorrastatumaid elurajoone.

Haabersti linnaosa on väga inim-
sõbralik. Siin asub Euroopa suure-

maid vabaõhumuuseume, kuhu me 
hea meelega viime oma külalisi välis-
maalt. Lapselastega käin tihti looma-
aias. Mere lähedus teeb meele rõõm-
saks ja tore on jalutada selleks spet-
siaalselt ehitatud rajal. On ka palju 
kohti, kus saab sportida, ja lastele on 
toredad mänguväljakud. Siin on meel-
div õhkkond ja mere lähedus, mis 
kindlasti mõjub hästi laulja häälele 
ja meeleolule. Vabal ajal käime jalu-
tamas, ümbruskond annab selleks vä-
ga head võimalused.  Aga lemmikkoht 

Haaberstis on oma aed, seal meeldib 
sõpradega aega veeta.

Kindlasti on Haaberstis ka kitsas-
kohti, näiteks võiks Vabaõhumuuseu-
mi teel olla vähem nii kõrgeid «lama-
vaid politseinikke».

Kõigile Haabersti elanikele soovin 
edu Eesti juubeliaastal. Pärast presiden-
di vastuvõtul käimist sain veel kord 
kinnitust, et meist kõigist olenebki 
Eesti elu. Olgem rohkem rõõmsameel-
sed ja kannatlikumad üksteise suhtes. 
Soovin optimistlikku meelt.

Linnaosavanema Jaanus Riibe 
sõnul rajatakse tänava mõlema-
le küljele kolme meetri laiune 
kergliiklustee, mis tagab muga-
va liikumise jalgsi ja rattaga.
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Anne Veski.

Mustamäe spordi- ja vabaajakeskus valmib hiljemalt 30. novembriks 
2018.

Kopli polikliinik.
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Tänu sellele, et maja elanikud usal-
dasid juhatust ja uskusid, et komp-
leksrenoveerimine aitab tulevikus 
mitu korda vähendada nende ku-
lusid, kahanesid elanike soojusar-
ved ligi kaks korda.

Gennadi Vaher
KÜ Õismäe tee 11 esimees

Elamu aadressil Õismäe tee 11 on ta-
valine 1980ndatel ehitatud viiekordne 
maja Väike-Õismäel. Majaelanikel olid 
samad rõõmud ja mured nagu paljudel 
teistel Tallinna kortermajade elanikel. 
Kuid elanikud on tegusad ja julged ini-
mesed ja kohe, kui see sai võimalikuks, 
moodustasid ka Õismäe tee 11 elamu 
30 korteri elanikud ühistu. See leidis 
aset 1999. aasta lõpus. Maja eest hoolit-
seti ja seda hooldati. Kuid aastatega ha-
kati aina rohkem tundma muret kasva-
vate kommunaalarvete pärast, ja soo-
jusenergia moodustas arvest päris suu-
re osa. Meie ühistu elanikud usaldasid 
juhatust ja uskusid, et kompleksreno-
veerimine aitab tulevikus nende kulu-
sid mitu korda vähendada. Nii juhtuski: 
pärast renoveerimist vähenesid elani-
ke soojusarved ligi kaks korda

Natuke statistikat. Maja tarbis 2000. 
aastal kaugkütet kokku 339 MWh. 
Kaugkütte hind oli vaid 22,5 eurot/
MWh ja elanikud maksid soojusener-
gia eest kokku 7628 eurot. 

Kaugkütte hind hakkas tõusma 
2006. aastal koos majandusbuumi-
ga, vahepeal hinnatõus küll pisut pi-
durdud, kuid tipnes 2012. aasta sügi-
sel hinnaga 78,2 eurot MWh eest. Tä-
naseks on hind stabiliseerunud tase-
mel 59,9 eurot/MWh. Tegemata ühtegi 

energiasäästuotsust, oleks ühistul see-
ga tulnud aastal 2017 tasuda soojuse 
eest kokku (339 x 59,9) 20 306,1 eurot. 

Õnneks on reaalsus teine ja möödu-
nud aastal tasusime soojuse eest kokku 
7121 eurot ehk pea kolm korda vähem.

See sai võimalikuks ainult tänu sel-
lele, et ühistu on oma keskkütte ja tar-
bevee soojendamise ning elektrisüs-
teemi integreerinud taastuvenergia-
lahendused. Tarbevee soojendami-
seks on paigaldatud vaakumtorude-
ga päikeseküttekollektorid, elektrit 
tootvad päikesepaneelid jaama võim-
susega 10 kW, tarbevee ja keskkütte-
vee soojendamiseks on 20 kW õhk-ve-
si-soojuspump. 

Ühistu soojusenergia tarbimine on 
vähenenud üle kahe korra ning on sta-
biliseerunud tasemel 150 MWh aas-
tas, millest kaugkütet vajatakse vaid 
70 MWh (st kaugkütte tarbimine vä-
henes 4,8 korda). Ülejäänud 80 MWh 
soojusenergiat toodab ühistu ise. Kahe 
aasta pärast, kui lõpeb päikesepaneeli-
de ja soojuspumba projektiks võetud 
pangalaenu leping, on 35 MWh isetoo-
detud energiast ühistule tasuta. 

Soojuse keskmiseks hinnaks ühistu-
le kujunes nii 2016. kui ka 2017. aastal 
43 eurot/MWh (ostes kaugkütte hind 60 
eurot/MWh). Suvekuudel ühistu kaug-
kütet üldse ei kasuta ja soojuse hind 
ühistule on tänu päikesekollektorite-

le, õhk-vesi-soojuspumbale ja päikese-
paneelidele vaid 1–3 eurot/MWh. Su-
vekuudel kujuneb elektri hinnaks 15–
25 eurot/MWh, samas kui sisseostetud 
elektri koguhind on 80–96 eurot/MWh. 

Meie ühistu energiasäästu teekon-
nal võib eristada kolme etappi:
  2000–2007 – 2001 välisuksed ja uus 

tarbeveesüsteem; 2002 katuse soo-
justamine; 2003 otsaseina soojusta-
mine; 2005 vuukide renoveerimine 
ja 2007 uued koridori pakettaknad;

  2008–2011 – 2008 keldri pakettak-
nad, sokli soojustus ja uus kahe-to-
ru-küttesüsteem; 2009 lisati kõigile 
radiaatoritele individuaalsed kütte-
kulude mõõtjad;

  2012–2015 – 2012 soojustati tar-
bevee torustik ja fassaadid, ehitati 
korteripõhine soojatagastusega In-
VENTeri seadmetega ventilatsiooni-
süsteem ja päikesekollektorid sooja-
vee tegemiseks; 2015 lisati õhk-vesi-
soojuspump ning PV-päikesepanee-
lidel 10 kW elektrijaam.

Kirjeldatud teekond sai võimalikuks 
tänu sellele, et ühistu liikmed usalda-
sid juhatust ja uskusid, et kompleks-
renoveerimine aitab tulevikus nende 
kulutusi mitu korda vähendada (sisse-
ostetud soojus- ja elektrienergia, pluss 
remondifondiosak, millest makstakse 
ka laenu), ning nõustusid võtma laenu. 

2008. aastal töid planeerides ja esi-
mest suuremat laenu võttes lähtuti sel-
lest, et pärast tööde tegemist ja laenu-
võtmist elanike maksekoormus ei kas-
va. Selle tingimuse täitumiseks oli tub-
li panus ka SA KredExilt saadud  re-
konstrueerimistoetus (2012. a 35 prot-
senti ja 2015. a 40 protsenti). Jooniselt 
2 on näha, et ühistul on õnnestunud 
seatud tingimust täita.

Ühistul on praegu kolm investeeri-
mislaenu lepingut laenujäägiga 118 685 
eurot (millest 11 167 eurot tähtajaga 
30.07.2020, 37 351 eurot 28.02.2023  ja 
70 167 eurot 30.07.2027). Laenu, sh int-
resside maksmiseks kogutakse remon-
difondi osakuna kokku 1,09 eurot ruut-
meetri eest.

2016. aastal ühistu sisseostetud 
energia rahakulu võrdlus naaberma-
jadega näitab päris ilmekalt ja ühe-
mõtteliselt kompleksrenoveerimise 
kasulikkust.

Sisseostetud energia (kaugküte + 
üld elekter) 2016. aasta rahakulu (€/
m2) võrdlus naabermajadega:
  KÜ Õismäe 9 (majale ei ole tehtud 

kompleksrenoveerimist; üldpind 
4536 m2) aastane kulu 9,39 €/m2;

  KÜ Õismäe 13 (fassaadid soojustatud. 
üldpind 1570 m2) 8,32 €/m2;

  KÜ Õismäe 11 (majale tehtud komp-
leksrenoveerimine koos taastuv-
energia lahendustega; üldpind 1570 
m2) 4,62 €/m2. 

Nüüd võime soovitada kõigile korter-
majade elanikele olla julged ja roheli-
se mõtlemisega. See aitab säästa mit-
te ainult energiat, vaid ka teie raha! 

Huvilistele lisainfo meili teel genadi.va-
her@gmail.com või telefonil 501 0157.

Tallinna Järveotsa lasteaias toimus  
ülelinnaline viktoriin «Elan Eestis ma»
Erika Sunelik 
Tallinna Järveotsa lasteaia  
eesti keele õpetaja

Veebruari keskel toimus juba viien-
dat aastat järjest Järveotsa lasteaias 
ülelinnaline viktoriin «Elan Eestis 
ma». Seekord viktoriin oli pühenda-
tud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva-
le. Viktoriini korraldas Järveotsa las-
teaia eesti keele vanemõpetaja Eri-
ka Sunelik.

Üritus toimus eesti keeles ja lapsed 
said näidata oma keeleoskust, esine-
misjulgust, tähelepanu ja teadmisi Ees-
ti kohta. Nad mängisid, lugesid luule-

tusi ja laulsid laule oma kodumaast,  
oskasid vastata ja esitada küsimusi 
eesti keeles. Lapsed kinkisid Eestile 
oma teadmisi ja oskusi eesti keeles, 

kuid nende kodu- ja õppekeel on ve-
ne keel. Viktoriinis osaledes said lapsed 
teha koostööd rühmade vahel, tunda 
esinemis- ja võistlusmomenti, loovust 

ning sõprust. Osavõtu eest said lapsed 
hea tuju, auhindu, maiustusi ja sõp-
rade valmistatud rahvussümboolika-
ga medali. Vigu teha oli lubatud, nen-
dest ju õpitakse.

Viktoriin on mõeldud viie- kuni 
seitsmeaastastele vene õppekeelega 
lastele. Igal aastal tulevad Järveotsa las-
teaeda külla lapsed eri lasteaedadest. 
Seekord osalesid Tähekese ja Sinilille 
lasteaia lapsed, kokku 60 last. Osale-
vad ka Tallinna lasteaedade eesti kee-
le kui teise keele õpetajad, kes tulevad 
kogemuste vahetamiseks.

Suurim kingitus on näha õnnelik-
ke säravaid silmi nii lastel kui ka õpe-
tajatel. Elagu Eesti!

Tasuta tugirühm  
Tallinnas! 
Kas Su laps on püsimatu, üliaktiivne 
või trotslik? Või on lapsel diagnoo-
situd aktiivsus- ja tähelepanuhäire?  
Sa tahad oma lapsele paremini toeks 
olla?  Tule tasuta ATH tugirühma!  
Siin saad toetust ja mõistmist ning 
vastused oma paljudele küsimustele. 
ATH tugirühm Tallinnas tuleb kokku 
kord kuus neljapäeviti 17.30–19.00 
Eesti Lastefondi ruumides (Lai 31). 
Eesti- ja venekeelne rühm on eraldi. 
Rohkem infot www.elf.ee. 

Tasuta nõustamine lahutavate-
le lapsevanematele 
Eesti Lastefondis toimub üks kord 
kuus lahutavatele lapsevanemate-
le mõeldud grupinõustamine, mille 
eesmärk on vähendada laste stressi 
ning suurendada oskusi lapse huvi-
dest lähtudes elukorraldusega hak-
kama saamiseks.

Tunnid toimuvad üks kord kuus 
neljapäeviti 15.00–16.30 Eesti Las-
tefondi ruumides (Lai 31). Nõusta-
mine on tasuta. Vajalik eelregistree-
rimine. Rohkem infot www.elf.ee.                

Head omavahelised 
suhted on õpitavad!
Sotsiaalsete oskuste hulka kuulub 
kaaslase mõistmine ja temaga ar-
vestamine –  empaatiavõime annab 
inimesele veel pikaks ajaks eelise ro-
botite ees. Ühiskonnas laia kõlapin-
da pälviv kiusamine saab aga algu-
se just vähestest sotsiaalsetest os-
kustest. Kiusamisega tegelemisel 
on efektiivseim viis seda ära hoida 
ehk lastegrupis luuakse näitlike si-
tuatsioonide abil üksteist arvestavad 
suhted. Selle kaudu õpitakse austa-
ma nii iseennast kui ka teiste õigust 
oma arvamusele ning leidma ühe-
kordsete konfliktide tekkides kõigi-
le sobivaid lahendusi nii, et väikse-
matest arusaamatustest ei areneks 
välja kiusamist.

MTÜ Lastekaitse Liit programmi 
«Kiusamisest vaba lasteaed ja kool» 
alusväärtused on sallivus, hoolivus, 
austus ja julgus ning sümbol lillat 
värvi Sõber Karu. Metoodika «Kiu-
samisest vabaks!» kasutamise õigus 
on tänaseks Eestis 465 lasteaial ja 
133 koolil.

Tallinna Meelespea lasteaed tut-
vustas seda metoodikat Eestit kü-
lastanud Bathumi linna delegatsioo-
nile Gruusiast Adžaaria piirkonnast. 
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse 
kutsel Eestis viibinud külaliste ees-
märk oli tutvuda parimate kiusa-
mist ennetavate praktikatega Ees-
tis, et ka oma kodumaal asuda süs-
teemselt õpetama heade suhete loo-
mist.  Meelespea lasteaia Sipsiku-
te rühma õpetajad Jaanika Reinik 
ja Kätlin Valge kõnelesid külalistele 
heade lastevaheliste suhete õpeta-
misest ja kiusamise ärahoidmisest 
oma igapäevatöös ja lasteaia direk-
tor Kristina Märks tutvustas nii las-
teaeda kui ka meie alusharidussüs-
teemi tervikuna.

Tallinna Meelespea lasteaial on 
Eesti Lastekaitse Liidu metoodika 
«Kiusamisest vabaks!» kasutamise 
õigus alates 2012. aasta novembrist.

Grete Landson
MTÜ Lastekaitse Liit

Viktoriini «Eestis elan ma» osalejate ühispilt.

Korteriühistu Õismäe tee 11 taastuvenergia- 
lahendused energiasäästu teekonnal

Õismäe tee 11 katusele on aastast 
2005 paigaldatud päikesepaneelid.

Tänukontsert «100 silmatera» 
«Tänumeelne maailm on rõõmsameelse-
te inimeste maailm. Maailm täis tänulik-
kust on rõõmus maailm.» David Steindl-Rast

Pühapäeval, 11.02.2018 toimus Olevis-
te kirikus Eest Vabariigi 100. sünnipäe-
vale pühendatud Haabersti lasteaedade 
tänukontsert «100 silmatera». 

Tallinna Karikakra lasteaia muusi-
kaõpetaja Varje Soon hakkas tänukont-
serdi ideed tutvustama ja kontserti pla-
neerima juba aasta tagasi.  Juubeliaas-
ta algul said kõik Haabersti lasteaiad 

kutse osaleda kooslaulmisel. Et koos-
töös peitub jõud, sai seegi kord tões-
tust. Lasteaedade muusikaõpetajad va-
lisid ühiselt laulud ja korra nädalas ha-

kati koos käima, et harjutada õpetaja-
te ansambliga esitusele tulevaid laule.

Pühapäeva pärastlõunal olid nii esi-
nejad kui ka kuulajad rõõmsalt elevil 
ning üritusele lisas kindlasti pidulik-
kust valitud esinemiskoht. Avasõnad 
ütles Karikakra lasteaia direktor Mar-
ge Kiel. Esinejaid ja publikut oli tervi-
tama tulnud Haabersti linnaosa vanem 
Marek Jürgenson.

Kogu repertuaar oli pühendatud 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale, esi-
nesid Karikakra, Pääsusilma,  Vikerkaa-

re, Meelespea, Järveotsa ja Nurmenuku 
lasteaia tublid laululapsed ning õpeta-
jad. Kontserti rikastasid Karikakra las-
teaia vilistlased Marii Heleen Matesen 
ja ansambel Trio Comodo. Professio-
naalsel tasemel sai nautida  Kristina 
Vähi «Ave Maria» esitust.

Muusika, mis sellel kontserdil Ole-
viste kirikus kõlas, puudutas kõiki osa-
lejaid. Tunniajase kontserdi lõpetas las-
te ja õpetajate ühislaul, Kadri Hundi 
«Üksteist peab hoidma». 

Hoiame üksteist!
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Haabersti noorte- 
keskuse tegevused 
märts-aprill
Üldinfo: Aadress: Õismäe tee 88a  
(Meelespea peatus). Avatud esmaspäevast 
reedeni 14.00–20.00. Telefon: 5309 0808.  
E-post: info@haabersti.ee

MÄRTS
12.03 kell 17.00 – kunstiring. 
Ring on mõeldud 7–16-a noortele 
ning on kõigile osalejatele tasuta.

13.03 kell 16.00 – meisterdami-
ne. Voldime, lõikame, värvime, klee-
bime, meisterdame! Ring on kõigile 
osalejatele tasuta.

14.03 kell 17.00 – mälumäng. 
Noored pakuvad nädala jooksul välja 
teemasid, mille seast noorsootöötajad 
valivad välja ühe kindla, mille kohta 
nädala mälumäng käib. Võisteldak-
se kahes vanuserühmas. 17.00 alus-
tavad kuni 13-aastased ning 17.30 
14-aastased ja vanemad.

14.03 kell 18.00 – omaloomingu-
õhtu. Omaloominguõhtule eelneb 
emakeelepäevale pühendatud oma-
loomingukonkurss Haabersti noor-
tekeskuses ning Haabersti üldhari-
duskoolides. Omaloominguõhtul on 
noortel võimalik oma töid ette kanda, 
samuti on võistlustööd noortekesku-
se seintel kõigile lugemiseks väljas.

19.03 kell 17.00 – kunstiring.
20.03 kell 16.00 – meisterda-
mine.
21.03 kell 17.00 – kokandusring.
23.03 kell 15.00 – surikaadipäev. 
Haabersti vaba aja keskus on aastaid 
olnud vaderiks loomaaias elavatele 
surikaatidele. Surikaadipäeval tule-
tame põnevate tegevustega noortele 
meelde, kes on see vahva loom, ke-
da me toetame.

26.03 kell 17.00 – kunstiring.
27.03 kell 16.00 – meisterda-
mine.
28.03 kell 17.00 – mälumäng.
29.03 kell 18.00 – Moe Malle. 
Haabersti koolinoorte moekonkurss, 
mis toimub Rocca al Mare kauban-
duskeskuse aatriumis. Selle aasta 
teemaks on URBANETNO ning tä-
navuse aasta konkurss on ühtlasi pü-
hendatud Eesti Vabariigi juubelile.

Noortealgatusfond – Haabersti 
noortekeskus on loonud fondi, kust 
noored saavad ürituste, tegevuste ja 
projektide jaoks lisatoetust taotleda. 
Kui Sul on hea idee ja vajad abi sel-
le teostamisel, siis võta julgelt ühen-
dust: info@haabersti.ee.

APRILL
2.04 kell 17.00 – kunstiring.
3.04 kell 16.00 – meisterdamine.
4.04 kell 17.00 – kokandusring.
9.04 kell 17.00 – kunstiring.
10.04 kell 16.00 – meisterda-
mine.
11.04 kell 17.00 – mälumäng.
12.04 kell 14.00 – lemmikloo-
mapäev.

Haaberstis toimuvad koolinoorte  
tervisekonverentsid

Nurmenuku ja Väike-
Õismäe raamatukogud 
pakuvad lugejatele ta-
suta koolitusi:
  Arvuti algõpe
  E-teenused
  Facebooki algõpe
  ID-kaardi kasutamine
  Internet ja infoallikad
  Kontoritarkvara õppeprogrammid
  Tahvelarvutite ja nutitelefonide ka-

sutamise konsultatsioonid
  E-raamatukogude ELLU ja 

OverDrive’i tutvustus

Lisainfo ja registreerimine tele-
fonil või raamatukogus kohapeal:

Nurmenuku raamatukogu
  Ehitajate tee 109a/2 (Õismäe va-

ba aja keskuse IV korrus)
  Avatud T–R 11–20, L 10–17, P, E 

suletud
  Tel 683 0980

Väike-Õismäe raamatukogu
  Õismäe tee 115a
  Avatud T, K, R 11–18, N 12–19, L 

11–17, P, E suletud
  Tel 674 0933

Merimetsa hambaklii-
nik on nüüd LAEVas
Merimetsa täisteenuseid pakkuv 
hambakliinik asub nüüdsest LAE-
Vas, Vabaõhumuuseumi tee 1, II 
korrusel. Hambakliiniku 15 eriala-
arsti abistavad ja nõustavad jätku-
valt Haabersti linnaosa täiskasvanuid 
ning lapsi kõigis hambaraviküsimus-
tes. Merimetsa hambakliinikust leiad 
järgmised teenused: 
  Hambahaiguste ennetemine ja 

diagnostika
  Hambaravi ja proteesimine
  Juureravi ja igemeravi (paradon-

toloogia)
  Kirurgia ja implantoloogia
  Ortodontia
  Laste hambaravi

Merimetsa hambakliiniku  
kontaktid:
  telefon 640 5500
  e-post info@mhk.ee 
  veebiaadress www.mhk.ee
  Info ja vastuvõtule registreerumi-

ne: E–R 9.00–17.00

Silvi Krebs 
Õismäe gümnaasiumi  
algklasside õppetool
Mari-Liis Ojasalu 
Õismäe gümnaasiumi huvijuht

Tihedam koostöö Meelespea lasteaia 
ja Õismäe gümnaasiumi vahel sai al-
guse pea viis aastat tagasi. Sellel õp-
peaastal on otsustatud tähistada ühi-
selt Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Sel-
lesse projekti sai kaasatud kaks laste-
aia koolieelikute rühma ning Õismäe 
gümnaasiumi 1.a, 3.a ja 5.c klass. Lisaks 
olid abiks 11.a klassi õpilased, kes ko-
gu projekti filmisid. Üritusi oli mitu.

Jaanuarikuust alates valmistasid nii 
lasteaialapsed kui ka algklassiõpilased 
õpetaja Rosi Rawati juhendamisel ke-
raamikaringis Eesti Vabariigile kingitu-
seks sada rahvariides nukku. Osa nuk-
kudest kingiti projekti lõppedes juhen-
dajatele ja projektis osalenud abiliste-

le. Lisaks kingiti nukud kolmele Eesti 
presidendile: Kersti Kaljulaidile, Too-
mas Hendrik Ilvesele ja  Arnold Rüüt-
lile. Nukud said ka peaminister Jüri Ra-
tas, teadus- ja haridusminister Mailis 
Reps, abilinnapea Vadim Belobrovtsev, 
Haabersti linnaosa vanem Marek Jür-
genson ning Tallinna haridusametist 
Andres Pajula, Marika Pettai, Natalja 
Lapikova, Anti Sirkel ja Marika Kallas. 

Veebruaris külastasid Õismäe güm-
naasiumi 3.a ja 5.c klassi õpilased Mee-
lespea lasteaeda. Õpilased esinesid vah-
va Eesti sünnipäeva teemalise ettekan-
dega lasteaialastele, kus tutvustasid lõ-
busas võtmes meie riigi ajalugu ja olu-
lisemaid fakte. Sõbrapäeval, 14. veeb-
ruaril kutsuti lasteaia koolieelikud pro-
jekti «Kiusamisest vaba kooli» program-
mi raames toimuvale Sõber Karu sõbra-
päevapeole Õismäe gümnaasiumi au-
lasse. Kui eelmistel aastatel räägiti peol 
rohkem hoolivusest ja julgusest, siis sel 
aastal arutleti selle üle, mis on sallivus. 

Projekti lõpetas pidulik ühiskont-
sert «Minu Eesti 100», mis toimus Õis-
mäe gümnaasiumis. Külalistena olid 
kontserti kuulamas Tallinna abilinna-
pea Vadim Belobrovtsev ja Haabersti 
linnaosa vanem Marek Jürgenson. 

Aitäh kõikidele osalejatele! Aitäh 
õpetajatele, kes üritusi ette valmista-
sid ja projekti vedasid!

Täname Meelespea lasteaiast Kris-
tina Märksi, Ülle Paisi, Aire Sibbulit ja 
Rosi Rawatit; koolieelikute rühmade 
õpetajaid Kätlin Valget, Jaanika Reini-
kut, Kristi Tarassovit ja Jane Metsist; 
Õismäe gümnaasiumist Kaja Toom-
salu, Mari-Liis Ojasalu, Annika Levi-
tit, Monika Kabralit, Silvi Krebsi, Mai 
Unti, Koidu Ilmjärve, Piret Harrot, Kad-
ri Aadmat, Kristo Anupõldu, Ly Aruväl-
ja ja Jonas Lemmikut.

Projekti üritusi filmisid 11. klassi 
õpilased Jaan Voronõi, Klaudia Sirel, 
Marleen Selge, Arti Kokka ja Krister-
Ulrich Nittim. 

Haabersti  
sotsiaalkeskus
Üritused 13. märtsist 4. aprilli-
ni 2018
13. märtsil kell 14.00 tähistame 
emakeelepäeva, külas on ajakir-
janik Ene Pajula (Postimehe AKs – 
Mammi).

21. märtsil kell 15.00 laste kont-
sert vanaemadele ja vanaisa-
dele, esinevad Montessori kooli pi-
sipõnnid, klaveripalu esitab Maksim 
Vorobjov Haabersti sotsiaalkeskuse 
lastetoast.

4. aprill kell 14.00 kontsert Kris-
tiine tegevuskeskuse huvirin-
gidelt.Esimene konverents toimus veebruari lõpus Tallinna Järveotsa gümnaasiumis.

Haaberstis toimub sel kevadel 
kolm koolinoorte tervisekonve-
rentsi, mis korraldatakse  koostöös 
koolide, Haabersti linnaosa valit-
suse ja haridusametiga. Projek-
ti rahastab osaliselt Tallinna sot-
siaal- ja tervishoiuamet. Esimene 
konverents toimus veebruari lõ-
pus Tallinna Järveotsa gümnaasiu-
mis, märtsis ja aprillis toimuvad 
konverentsid  Mustjõe gümnaa-
siumis ja Õismäe vene lütseumis.

Konverentsil käsitletakse peale 
sõltuvusainete ka interneti- ja sot-
siaalmeediasõltuvust, mis põhjus-
tavad noorte riskikäitumist ning 
millega võib kaasneda oht nii 
noortele endile kui ka nende lä-
hedastele. Koolide tervisemees-
konnad on soovinud tervisekon-
verentsil anda ka infot vaktsinee-
rimise vajalikkusest, juhuks kui 
tulevikus on soov asuda õppima 
välismaale. Lisaks ettekannete-
le kutsutakse konverentsil noori 
üles mõtlema alkoholi- ja uimasti-
probleemidega kaasnevatele taga-
järgedele ning positiivsete lahen-
duste otsimisele.

Meelespea lasteaia ja Õismäe 
gümnaasiumi talvine ühisprojekt

Kontsert «Minu Eesti 100»  16. veebruaril. Pildil: Mari-Liis Ojasalu, Silvi Krebs, Õismäe gümnaasiumi direktor Kaja 
Toomsalu, Meelespea lasteaia direktor Kristina Märks, Koidu Ilmjärv, Piret Harro ja Ly Aruväli.
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Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puu-
de ja okste raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnika-
ga. Freesin kände ja teostan okste äravedu.Puu-
de üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasu-
ta. Tel 513 3458 

Koguja ostab eesti ja vene münte,paberrahasid,a
umärke,medaleid,ordeneid,postmargikogusid,ees
ti postkaarte,vanu esemeid,vanavara.Kuulutus ei 
aegu.iga päev 11-21,tel 55955996. 

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50 
45 215, 51 45 215, info@est-land.ee 

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
5352 9476 email: mehitus@gmail.com

Müüa mett 7,5 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg 
on koju toomine Haaberstis ja Õismäel tasu-
ta. Tellimine: tel.5341 0200;  arusauna@gmail.
com; www.facebook.com/arusaunamesindustalu 

Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramaja-
del. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 
12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 
5690 3327. 

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumen-
te ja vanu postkaarte.Tel 60 20906 ja 501 1628. 
Tim.

Ostan garaažiboksi Haaberstis. Kõik pakkumised 
on teretulnud. Telefon: 545 11053 

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto või vajada re-
monti tel 5127543 meil bar500@hot.ee 

Keemiavaba kodu- ja kontorikoristus, vaiba ja 
pehme mööbli puhastus  info@puhastusekspress.
ee/ +37258170539

Ootame maleklubisse! Haabersti Noortekeskus, 
Õismäe tee 88A, T, N 14:00-16:00, tel 56057324, 
treener Rainer Selge 

HEMORROIDIDE RAVI ilma operatsioonita. Dr Zil-
kina, Dr Fedorov, Dr Liivak. Vastuvõtt al. €40.— 
www.vita.ee 669-0806 

Müüa SÕNNIKUT 7T-150 EUR-i, 15T-210 EUR-i, 
MULDA, LIIVA, KILLUSTIKKU. Tel. 58209797, vir-
tiks@hot.ee 

Ostan teie auto. Võib olla remonti vajav. Pakkuda 
võib kõiki mudeleid. Tasu kohe! 58358133 

Eldred OÜ pakub Haabersti eakatele kodust hool-
dust. eldred@eldred.ee , 53040022.

+372 55 33 443
karolin@aknakate.ee

Teksiilkardinad
Rulood

Terassimarkiis

TALLINNA
TARBIJAÕIGUSTE PÄEV

KASULIKUD NÕUANDED TARBIJALE JA KAUPLEJALE | Korraldaja: Tallinna Linnavalitsus | Info 640 4232 | www.tallinn.ee/tarbija

OSAVÕTT

TASUTA!
11.00-11.15 Avasõna

Aivar Riisalu, abilinnapea

11.15-12.15 Milliseid muudatusi tõi kaasa 01.01.2018
jõustunud ko�eriomandi- ja
ko�eriühistuseadus?
Evi Hindpere, Raid & Ko Kinnisvara- ja
Õigusbüroo; Kinnisvarakool

12.15-13.00 Ka internetikaubanduse
ostuparadiisis kehtivad reeglid.
Andres Sooniste, Tarbijakaitseamet

13.00-13.30 Vaheaeg

13.30-14.15 Maksuvaba tulu
arvestamise praktilisi
küsimusi.
Külli Külm-Kivistik, Maksu- ja Tolliamet

14.15-15.15 Minu raha – võimalused ja riskid.
Astrid Matsoo, Finantsinspektsioon

15.15-16.15 Andmekaitsest ja isiku õigustest.
Maarja Kirss, Andmekaitse Inspektsioon

RAHVUSRAAMATUKOGU SUURES SAALIS, TÕNISMÄGI 2
SÜNKROONTÕLGE VENE KEELDE

27. MÄRTS 2018 | 11.00–16.30

Tule tutvu  
Mattiase  

Põhikooliga
Infopäevad:  

2 märts,  
6 aprill, 4 mai

Vaata lähemalt:
www.mattiasekool.ee

-30%
+ 

kingituseks 
konserv*

Bosse tunneb lemmikloomi!

Kupongi esitamisel 
kõik kassi ja koera kuivtoidud

HAABERSTI RIMI majas, Haabersti 1. Avatud E-P: 10.00-21.00. Tel: 665 9172* Pakkumine kehtib vaid Haabersti Bosses:

Õismäe vene lütseumis toimus 
projekt „Naabriga koos“
Veebruari keskel oli Tallinna Õismäe vene 
lütseumis Eesti Vabariigi juubelinädala ava-
üritus «Naabriga koos».

Head naabrid on alati tohutu väärtus. Naabrid na-
gu ka pereliikmed on sellised inimesed su elus, 
keda sa ei saa alati ise valida. Heade naabrite ole-
masolu võib vähendada südamehaiguste riski ja 
pikendada eluiga.

Aga kes on hea naaber? Meie usume, et sõb-
ralik, abivalmis ja usaldusväärne – just sellised 
nagu tegelased Tallinna Õismäe gümnaasiumist.

Meie, eestlased, oleme edetabeli usku, täna-
päeva Eestis on liiga palju tõmblemist: kõik taha-
vad midagi saavutada, kuhugi jõuda, mingitele 

standarditele vastata, joostes end ribadeks. Kuid 
nii jääb tihtipeale nägemata ja tundmata päris-
elu, tegelikult väärtuslikud ja tähtsad asjad. Just 
seetõttu soovisimegi teha ühe vinge spordiüritu-
se, kus võitjaid ja kaotajaid ei ole, on ainult hea 
enesetunne ja positiivsed emotsioonid.

Õismäe poisid said end proovile panna korv-
pallis, piigad ja ka õpetajad võtsid mõõtu võrk-
pallis. Päeva lõpuks oli tablool seisuks viik. Puh-
kepauside ajal laulsid ja tantsisid mõlemad koo-
lid ning üritus lõppes ühise tantsuga. 

Usume, et «Naabriga koos» ei jää ühekordseks 
projektiks, sest ühine liikumine hea naabriga vä-
hendab riigi kulutusi ja pikendab tervena elatud 
aastate arvu.

Üritusel «Naabriga koos» osalejad Õismäe vene lütseumi spordisaalis.

KINNISVARA OST
MÜÜK
ÜÜR

HINDAMINE 

 

TASUTA HINDAMISAKT
esinduslepingu sõlmimisel  

peep@prisma.ee
Koidu 70, Tallinn
www.prisma.ee   

Peep Koitlepp
52 50 245

Mustamäe Leht, Nõmme Sõnumid  68 x 44 mm

glasaken.ee

Tallinn: Laki 36
B sissekäik  3. korrus 
Avatud: E-R 9-17
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766 
tel/faks: 6098 862 
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Sinu kõikide 
võimaluste kodu

www.naturapark.ee

• Roheline keskkond
• Linnalähedus
• Tegus kogukond
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