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Haabersti linnaosa asub kohusetäitjana juhtima 
Oleg Siljanov, sest linnaosa senine juht Andre 
Hanimägi siirdus 8. veebruarist Keskerakonna 
peasekretäri ametikohale. 

Hanimägi esitas  linnapea Mihhail Kõlvarti-
le  avalduse omal soovil teenistusest vabastamise 
kohta ja tema viimane tööpäev Haaberstis oli pü-
hapäeval, 7. veeb-
ruaril. Haabersti 
linnaosa vanema 
asetäitja Oleg Sil-
janov on määratud 
l innaos avanema 
kohusetäitjaks kuni 
uue linnaosavane-
ma ametisse nime-
tamiseni.  HLOV
 Oleg Siljanov

Õismäe raba terviserada 
ootab suusasõpru  
talverõõme nautima

Tänavune lumerohke talv on lubanud kahekilomeet-
risele hooldatud suusarajale ka klassikajälje teha.

Poolteist aastat tagasi valminud terviserada on 
elanike seas populaarne paik tervislikuks ajaveet-
miseks nii suvel kui ka talvel. Tänavune lumerohke 
talv on andnud meile hea võimaluse pakkuda ela-
nikele kodu lähedal suusatamise võimalust, mis on 
hästi vastu võetud.

Eesti Terviserajad SA juhataja Alo Lõoke sõnas, 
et tänavu on populaarsel terviserajal suusajatel esi-
mene täishooaeg ning rada hooldatakse regulaar-
selt. „Suusarada on kaks kilomeetrit pikk, kerge ja 
tasane. Klassikajälg on raja siseküljel, seda palume 
hoida, seetõttu on palve jalutajatele kõndida kind-
lasti raja välisküljel, et keskel saaksid sõita vabateh-
nikas liikujad. Rada on piisavalt lai, et kõik saaksid 
sõbralikult ära mahtuda,” lisas Lõoke.

Õismäe raba terviserajal toimub regulaarne 
suusarajahooldus Tallinna kultuuri- ja spordiameti 
ning Eesti Terviserajad SA koostöös. Õismäe raba 
asub Vabaõhumuuseumi tee ja Vana-Rannamõisa 
tee vahelisel alal, mõlemal tänaval on ka terviseraja 
parklad.  HLOV

Hääletus Haabersti linnaosas väl-
ja pakutud ideede vahel oli üsna 
tasavägine ja vaid kuue häälega 
osutus Kakumäe interaktiivse 
mänguväljaku ja pumptrack’i ees 
valituks Õismäe raba terviseraja 
jõulinnak. Linnaosas anti kokku 

1814 häält, osalenutest 445 andis 
oma hääle jõulinnaku rajamisele.

Õismäe raba terviserada on 
elanike seas populaarne nii vaba 
aja veetmiseks kui ka sportimiseks 
ning seda igal aastaajal. Hetkel on 
terviseraja ääres vaid Eesti Tervi-

serajad SA paigaldatud venitus-
sein, kuid Tallinna kaasava eelarve 
raames rajatakse sinna käesoleva 
aasta jooksul ka jõulinnak. Uued 
reguleeritavate raskustega välijõu-
saali seadmed pakuvad treenimi-
seks mitmesuguseid võimalusi. 

Täname kõiki, kes osalesid 
Tallinna kaasava eelarve protses-
sis – nii neid, kes pakkusid välja 
ideid, kui ka neid, kes hääletasid. 
Inimesed on tähelepanelikud ja 
aktiivsed – neil on ideid, kuidas 
linnaruumi arendada.

Tallinna linn algatas 2021. eelar-
veaastal esmakordselt kaasava eel-
arve projekti, mille investeeringute 
kogumahuks on eraldatud 800 000 
eurot. Haabersti linnaosas on Tallin-

na kaasava eelarve raames esitatud 
idee realiseerimiseks ette nähtud 96 
120 eurot. Kaasava eelarve protsess 
läheb edasi, selle aasta teises pooles 
tuleb uus ideekorje. Samuti on peagi 
kavas koguda tagasisidet ideede esi-
tajatelt ja vabakonnalt, et protsessi 
sujuvamaks muuta. 

Kaasava eelarve ideede rah-
vahääletusel said osaleda kõik 
vähemalt 14-aastased inimesed, 
kelle elukoht on rahvastikuregist-
ri järgi Tallinn. Igaüks sai hääleta-
da kuni kahe endale meelepärase 
idee poolt oma linnaosas. 

Vaata ka Tallinna kaasava eel-
arve materjale linna veebilehel: 
https://www.tallinn.ee/est/kaa-
saveelarve/ HLOV

Elanikud soovivad Haaberstisse  
reguleeritavate raskustega jõulinnakut

LÜHIDALT

Tallinna kaasava eelarve rahvahääletuse tulemu-
sed on selgunud ja Haabersti linnaosas osutus 
445 häälega elanike lemmikuks idee rajada Õis-
mäe raba terviseraja jõulinnak. Esmakordselt 
toimunud Tallinna kaasava eelarve ideekorje oli 
väga edukas, oma hääle andsid linlaste pakutud 
ideedele üle 5 protsendi hääleõigusega linlastest.

Reguleeritavate raskustega jõulinnak. Foto: Andre Hanimägi

Head Eesti Vabariigi aastapäeva! 
Haabersti Linnaosa Valitsus

Õismäe raba terviserajal ootab suusasõpru 
kahekilomeetriline suusarada
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K
äesoleva aasta talv on saabunud 
rohke lumega. Kõik linnaosa lepin-
gupartnerid töötavad selle nimel, 
et hoida teed ja tänavad korras. 

Tänavapuhastusfirma jälgib ilmastikutin-
gimusi pidevalt ning lumesajuga või libe-
daohu tekkimisel on tänavatel väljas kogu 
tänavakoristustehnika. Käesoleval hooajal 
nagu ka eelmistel on üles kerkinud mõned 
tüüpkaebused, mis korduvad igal aastal, kui 
lumi maha sajab. Praeguseks sujub lumeko-
ristus linnale kuuluvatel teedel suuremate 
muredeta. Täname Haabersti elanikke, kes 
meile talvise teehoolduse kohta tagasisidet 
on andnud ning seeläbi lumekoristust suju-
vamaks ja kvaliteetsemaks muuta aidanud. 
Kuigi lumekoristus on linnaosas igapäevane, 
oleme sel hooajal vedanud lund ära ka kor-
termajade hoovidest ning meil on plaanis 
seda jätkata. Kokku oli jõutud ära vedada 
250 kuupmeetrit lund.

Tuletame meelde, et Tallinna heakor-
raeeskirja kohaselt on kinnistu ja sõidutee 
vahel asuva kõnnitee lumest ja jääst puhasta-
mine ning libedusetõrje kinnistu või ehitise 
omaniku korraldada. Libeduse tõrjeks võib 
kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt 
on 2–6 mm. Haabersti linnaosa valitsus jät-
kab tasuta graniitsõelmete jagamist korteri-
ühistutele, et tagada kõnniteedel parem libe-
dusetõrje ja ohutum liikumine. 

Graniitsõelmeid saab kätte Haabersti 
linnaosa valitsuse koostööpartneri AS Mus-
tamäe Haljastus territooriumilt Kadaka tee 
78 tööpäeviti kella 9.00 – 15.00. Haabersti 
linnaosaski on mõeldud sellele, et inimes-
tel oleks võimalik lumerohkest talvest täit 
mõnu tunda, avatud on suusarajad Õismäe 
raba terviserajal ning kelgutamisvõimalusi-
gi leiab nii Haaberstis kui ka lähiümbruses 
piisavalt.Ilusat talve jätku kõigile! Kõik lin-
nateede lumekoristust puudutavad küsimu-
sed ja pretensioonid võib esitada Haabersti 
linnaosa valitsusele tel 640 4811 või e-posti 
teel urmas.teeorg@tallinnlv.ee.

HEAKORD JA TURVALISUS

JUHTKIRI

Haabersti linnaosa lehe 
toimetus kohtus Andre 
Hanimägiga, kelle viimane 
tööpäev linnaosavanema-
na oli 7.veebruaril ning 
vestles Haaberstist.

Teie ametiaeg Haabersti linna-
osavanemana on lõpule jõudnud. 
Milliste tunnetega te linnaosava-
nema ametist lahkute ja kas see 
otsus sündis kergekäeliselt?

Lühidalt vastates on meel mui-
dugi kurb. Oleksin hea meelega töö-
tanud Haabersti linnaosa vanemana 
pikemalt, asusin tööle ju alles 2019. 
aasta juunis. Tuleb ka tõdeda, et 
COVIDi tõttu aasta justkui mitmes 
mõttes kadus, sest nii mõnigi plaan 
ja tegevus ei saanud realiseeruda. 
Näiteks teatritükid või välikinod, 
millest viimane väga hästi vastu võe-
ti, jäid viirusohtu tõttu suures osas 
ära. Loodan, et saame nüüd viirusest 
võitu ja sel suvel saab meie ainulaad-
set amfiteatrit hoopis rohkem kasu-
tada. 

Ka mitmed südamelähedased 
projektid, mis said käima lükatud, 
on peatselt ehitusjärgus ning on 
kahju, et ma ei näe nende valmi-
mist linnaosa vanemana. Aga elu 
ongi muutlik ning kaasa tuleb võtta 
positiivne - linnaosavalitsuse mees-
kond on suurepärane ja kohtasin 
väga toredaid ja heasüdamlikke ko-
halikke inimesi, kes mind toetasid. 
Olen kõigile siiralt tänulik selle tee-
konna eest.

Millised  olid  need eesmärgid, 
mida soovisite Haaberstis ellu viia 
ning mida jõudsite 1,5 aasta jook-
sul ära teha? Mille üle tunnete kõi-
ge enam uhkust?

Lahkudes jäi silma esimene 
Haabersti leht, kus tutvustasin enda 
plaane vastse vanemana. Rääkisin 
muu hulgas purskkaevust ja Harku 
järvest. Väike-Õismäe tiigi aren-
damine oli mu suur eesmärk, kui 
seda kaunist paika nägin. Tänaseks 
on eelarve olemas ning projekt ko-
he-kohe valmimas. Sügiseks on tiik 
puhastatud, valminud värvilise val-
gusega purskkaev, nõlvadel kirsi-
puud ja palju muud. Selle üle olen 
eriliselt uhke. 

Aga ka Järveotsa promenaad ja 
näituste ala saavad meie linnaosa 
kaunistama, investeerime sinna 
piirkonda ca miljon eurot. Ümber 
kogu Harku järve ma terviserada 
luua ei suutnud, aga algus on siingi 
tegelikult tehtud. Ligi poole miljoni 
euro eest saame korrastada järve-
äärset ala, rajame välibasseini ning 
grillimisalad. Lisaks oleme lähedale 
sellele, et ühel hetkel saab linnale 
kuuluma Harku järve liivarand ja 
parkla, mida siis arendada ja kor-
rastada. See oleks väga positiivne 
areng kõigile suvitajatele. 

Millised on need sündmused, 
mis jäid teie ametiaja jooksul kõi-
ge eredamalt meelde?

Kolleegid tögasid, et minu tule-
kuga hakkasid asjad juhtuma – küll 
tuli evakueerida kortermaja pom-

miohu tõttu, küll jooksis Kakumäe 
metsas karu, koiliblikad punusid 
hekkidel võrku ning lisaks möödus 
aasta COVIDga. Ehk et võib öel-
da, et kogu see poolteist aastat oli 
küllaltki erakordne. Aga ka öösel 
tiigi ääres jälgida välivetsu ja loota, 
et äkki saame koostöös politseiga 
mõne sodija kätte või jõulude ajal 
laval laulmine näitavad, et tegemist 
on ühe väga põneva ja mitmekülgse 
ametiga.

Mida ütlete  uuele Haabersti 
linnaosavanemale?

Töö tulemused on küllaltki kii-
resti näha ning unistused võivad 
saada päriselt teoks. Selle võimalu-
sega kaasneb aga ka vastutus Haa-
bersti elanike ja selle linnaosa ees 
ehk seda tuleb alati arvestada. Li-

saks soovitan inimestega aktiivselt 
suhelda ning oma plaane selgitada 
ning väikesed asjad on vahest olu-
lisemadki kui suured ja kallid pro-
jektid.

Kus ja millal Haabersti elanikud 
teid jälle kohata võivad?

Ma ei tea kui objektiivne ma 
olen, kuid minu arvates on Haa-
berstis väga ägedad üritused ehk 
et kui on vähegi võimalust, püüan 
neist vaatajana ikka osa võtta. Li-
saks hoian kahtlemata silma peal 
nendel juba eespool nimetatud töö-
del. Minuga või minuta, soovin et 
tehtu tooks linnaosa elanikele roh-
kelt rõõmu väga palju aastaid. Seega 
kui uus purskkaev purskab olen ma 
kindlasti Haabersti elanikega ühi-
selt seda vaatamas!  

• Kui sulle saabub pakkumine, mis 
lubab kiiresti suurt tulu, või pa-
kutakse müügiks toodet, mis on 
raskesti kättesaadav, siis suhtu sel-
lesse ettevaatlikult. Kui pakkuja on 
tundmatu, tagant kiirustav, pakku-
mine tundub liiga hea, et olla tõsi, 
siis enamasti ongi tegemist pettu-
sega. Oluline on säilitada rahu ja 
võtta endale aega mõtlemiseks.

• Ära jaga võõrastele oma ID-kaar-
di andmeid, PIN-koode ega infot 
muudest isikut tõendavatest do-
kumentidest, krediitkaardi foto-
sid vms. Ära sisesta kergekäeli-
selt oma krediitkaardi numbrit/
panga paroole, kui neid küsitak-
se. Pank ei küsi neid sinult ku-
nagi e-maili teel – seal on need 
tavaliselt olemas. Kui kahtled, 
helista oma panka ja küsi, kas 
nad koguvad e-posti teel krediit-
kaardi numbreid/paroole.

• Ära tee ülekannet enne, kui oled 
kontrollinud konkreetse ettevõt-
te tausta. Enne, kui hakkad kas 
reaal- või virtuaalkeskkonnas 
rahalist tehingut sooritama, otsi 
interneti otsingumootoreid (nt 
Google, Neti) kasutades tehingu 
teise osapoole kohta infot. Tih-

ti võib leida varem petta saanud 
inimeste kommentaare ja vihjeid. 
Kui leidub viiteid, et tehingu teise 
poolega on varem olnud problee-
me, peata tehing ning teavita isi-
ku tegevusest politseid ja portaali 
haldajat. Alati tuleb olla ettevaat-
lik, kui kaupleja palub raha eraisi-
ku kontole kanda.

• Ära lae tundmatu inimese palvel 
oma arvutisse programme, mis 
lubavad tal võtta üle pilti sinu ar-
vutist – TeamViewer või AnyDesk.

• Kui saad kahtlase kõne, lõpe-
ta see kohe, blokeeri number ja 

anna sellisest kõnest teada PPA 
infoliinile 612 3000.

• Kindlasti ei tohi alluda kelmide 
poolt sageli kasutatavale võtte-
le, mil küsitakse mingil põhju-
sel (näiteks kaup läks kallimaks 
vms) raha juurde.

• Kui oled saanud kahju, pöördu po-
litseisse. Virtuaalkeskkonnas toi-
munud kelmuse korral teavita sel-
lest kohe ka portaali pidajat. Kui sa 
ei ole kelmile veel raha välja maks-
nud või raha on nn vahekontol (s.o 
broneeritud) ja väljamakset ei ole 
veel teostatud, teavita probleemist 

kohe deposiidi hoidjat (panka, väl-
jamakse teostajat). Küberkuritegu-
de teadet saab edastada siit https://
cyber.politsei.ee/

Kõiki arvutikelmuse eriliike ei 
ole võimalik kirjeldada, tähtis on 
teada, et arvutikelmus eeldab ar-
vutisüsteemi eksitusse viimist ehk 
arvutisüsteemile jääb läbi identi-
fitseerimise mulje, et tegemist 
on õige konto omanikuga (näit. 
kolmanda isiku poolt võõra ID 
kaardiga logimine/allkirjastami-
ne kelmuse eesmärgil).

Lumerohke talv  
tõi Haaberstisse 
korraga nii  
rõõmu kui muret

Politsei nõuanded kelmuste ohvriks langemise vastu
Elle Veelmaa 
piirkonna- 
politseinik
Nõmme- 
Haabersti 
piirkonnagrupp

Oleg Siljanov 
Haabersti  

linnaosa vanema  
kohusetäitja

Lumekoristus Väike-Õismäe korter-
maja hoovis

Endine Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi

Andre Hanimägi: Minuga või minuta, soovin et tehtu tooks  
linnaosa elanikele rohkelt rõõmu väga palju aastaid
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Diana Ingerainen 
Järveotsa perearstikeskuse juhataja

Elu on retk, mis lõppeb surmaga. Teekond 
lõppu võiks olla tervise poolest aktiivne ja 
kannatustest vaba. Järveotsa perearstikeskus 
on juba paar aastakümmet Õismäe/Haa-
bersti elanike tervise järele valvanud, nende 
rõõme ja muresid jaganud. Selle aja jooksul 
on uued põlvkonnad peale kasvanud, elu-
keskkond on ilusamaks ja sõbralikumaks 
kujundatud. Paraku ei taha hoiakud ja suh-
tumine oma tervisesse muutuda.

Veebruaris alustasime koroonaviiruse 
vastu vaktsineerimisega. Igale nimistule 
jagati vaktsineerimiseks 36 doosi, mis olid 
mõeldud vanuse tõttu kõige suuremasse 
riskigruppi kuuluvatele patsientidele ehk 
vanusegrupile 80+. Riik ja arstid tahavad 
kaitset pakkuda kõige õrnema tervisega ini-
mestele, aga paraku selgus, et need inimesed 
ise seda ei tahagi. Vaktsineerimisest keel-
dumise põhjuseid on mitmesuguseid. Kes 
ütleb, et nagunii tuleb surra, aga ei mõelda 
selle peale, et koroonaviirusesse suremine 
võib olla väga-väga piinarikas. Kes on luge-
nud ja usub õudusjutte jubedatest kõrval-
toimetest, aga jätab tähelepanuta tuhandete 
vaktsineerimistega saadud kogemused, mis 
räägivad peamiselt ainult kergetest kiiresti 
mööduvatest kõrvaltoimetest. Eesti on õn-
nelikus seisus, kuna ilmselt kõik võimalikud 
vaktsineerimisega kaasnevad ohud on juba 
mujal riikides ilmnenud ja neid osatakse kas 
ennetada või ära hoida. Kes on vaktsiinide 
hulgast valinud lemmiku ja ootab nüüd sel-
le saabumist, andmata endale aru, et Sput-
nikule ei pruugi Euroopa Liit kunagi luba 

anda ja seda võibki ootama jääda. Kes toob 
põhjuseks liikumist takistavad lumehanged, 
kusjuures see põhjendus on kõige mõiste-
tavam – hetkel on lumehangede vahel tur-
nimine isegi noorematele paras kunsttükk. 
Aga need hanged sulavad kunagi ja siis on 
viimane aeg muuta oma elu koroona suhtes 
turvaliseks. Ikka selleks, et saaks ise väljas 
käia, lapsi külla kutsuda, elada tavaliselt nor-
maalset elu. Kohe-kohe tahetakse käivitada 
süsteem, mille kohaselt saab üle piiri reisi-
des enda vaktsineerimist tõendada patsien-
diportaalis oleva sertifikaadiga.     

Suhtlust Järveotsa perearstikeskusega 
saavad meie patsiendid ise alustada tur-

valises veebikeskkonnas eperearstikeskus.
ee. Lisaks teadete edastamisele, retseptide 
pikendamisele, küsimuste esitamisele on 
seal võimalik ka oma tervisenäitajaid n.ö 
koguda ja teha muutused kohe nähtavaks ka 
perearstile. E-perearstikeskusesse on mugav 
siseneda meie kodulehe tohter.ee kaudu. 
Kõik toimub nagu e-pangas, kuhu sisene-
takse ID kaardi või mobiil-ID-ga, märtsist 
lisandub ka Smart-ID. E-perearstikeskuses-
se võib kirjutada igal kellaajal, ei pea oota-
ma tööpäeva algust, et telefoniga helistama 
hakata. Kõiki saadetud sõnumeid töötleb 
pereõde, kes kas vastab ise või saadab kirja 
edasi arstile.

LINNAOSA UUDISED 

Elu on elamiseks

Tallinnas Rannamõisa teel algasid 
rekonstrueerimistööd
Tallinna linn alustas jaanuari 
lõpus Rannamõisa tee rekonst-
rueerimise I etappi. Ehitustööd 
mõjutavad ka liikluskorraldust.

Abilinnapea Kalle Klandorf selgitas, et 
Rannamõisa tee rekonstrueerimise I eta-
pi ehitustööde käigus rajatakse Tallinna 
linna ja Harku valla piiril kulgeva Tiskre 
oja kohale uued sillad. „Olemasoleva be-
toonist binokkeltruubi asemele tuleb kaks 
üheavalist 9,75 meetri laiust, kaheteist-
kümnele kohtvaiale toetuvat raudbetoon-
silda. Esmalt ehitatakse välja lõunapoolne 
sild linna sisenevale liiklusvoole ja seejärel 
põhjapoolne sild linnast väljuva liiklusvoo 
teenindamiseks. Samuti korrigeeritakse 
rekonstrueerimistööde käigus Tiskre oja 
sängi ning rajatakse silla alla 1,2 meetri 
laiune kallasrada kalameestele ja jalakäija-
tele,“ täpsustas Klandorf.

Rannamõisa tee näol on tegemist suu-
re liikluskoormusega magistraaliga, kus 
liiklemine tipptundidel on kohati veel üs-
nagi keeruline. Tallinna linn on Haabersti 
ringristmiku suuremahuliste rekonstruee-
rimistööde raames ehitanud Rannamõisa 
tee kuni Lõuka tänavani neljarealiseks ning 
sama on teinud ka Maanteeamet riigitee 
Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna kilo-
meetritel 2,6–4,1. Nende lõikude vahel on 
aga endiselt kaherealine pudelikael. Sildade 
ehituse ja praeguste teetööde tulemusena 
valmib Rannamõisa tee rekonstrueerimise 
I etapis 220 meetri pikkune eraldatud sõi-
dusuundadega teelõik ning sellega luuakse 
eeldus järgmistel aastatel Rannamõisa tee 

rekonstrueerimise II etapiga alustamiseks. 
Selle tulemusena valmiks Tallinna linna 
naaberomavalitsusega ühendav 1,5 km pik-
kune eraldusribaga 2+2 sõidurajaga teelõik.

Rannamõisa teel liiklejatel palutakse jär-
gida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõu-
deid ja arvestada, et ehitustööde tõttu on 
piirkonnas tavapärane liiklemine häiritud.

Tööd teostatakse Tallinna keskkon-
na- ja kommunaalameti tellimusel. Pro-
jektdokumentatsiooni koostas K-Projekt 
AS, ehitustöid teeb AS TREF Nord. Ehi-
tustööde lepinguline tähtaeg on 4. novem-
ber 2021 ning lepinguline maksumus 994 
400 eurot. 

 Tallinna kommunikatsioon

Tallinnas Rannamõisa teel algasid rekonstrueerimistööd

Järveotsa perearstikeskuse kollektiiv

Haabersti linnaosavalitsuse 
korraldatud konkursi „Haa-
bersti kauneim jõuluehteis 
hoov 2020“ võitja on selgu-
nud. Konkursi võitja ning 
ühtlasi ka säravaim kodu-
hoov Haabersti linnaosas 
asub Rõika tänaval.
 
Haabersti kauneima jõulueh-
teis hoovi tiitli pälvinud hoo-
vikaunistaja on Juri Burihhin 
ning Rõika tänaval asuvat ko-
duhoovi seab peremees jõu-
luehtesse juba pea 10 aastat. 
Eelõige selleks, et pakkuda 
rõõmu oma lastele ja lastelas-

tele, kuid kaunid tuled rõõ-
mustavad kõiki ning seda just 
pimedal ning keerukal ajal. 
Kaunistused ja konstrukt-
sioonid teeb Juri ise ning igal 
talvel on maja ja hoov kaunis-
tatud uue teema kohaselt. 

Täname kõiki, kes oma 
koduhoovid konkursile esi-
tasid, ning loodame, et ela-
nikud püüavad järjest enam 
panustada nii jõulude ajal kui 
ka suvel oma koduhoovi kau-
nistamisse, et see rõõmustaks 
nii pererahvast ennast kui ka 
naabreid ja kõiki tallinlasi. 
HLOV

Linlaste seas möödunud 
aasta lõpus läbi viidud ra-
hulolu-uuringu kohaselt on 
Tallinn peresõbralik ja loo-
mingulise õhkkonnaga linn, 
kus suhtutakse teistsugustes-
se inimestesse hästi ning siin-
seid inimesi peetakse hooli-
vaks ja usaldusväärseks. 

Eelmise aastaga võrreldes 
on üldine rahulolu oma elu-
ga isegi kasvanud, samuti on 
suurenenud nende inimeste 
osakaal, kellel on piisavalt 
võimalusi veeta vaba aega 
nii, nagu nad soovivad. Ent 
koroonakriis on avaldanud 
mõju linlaste igapäevasele toi-
metulekule.

Oma linnaosa elukesk-
konnaga on 92% tallinlastest 
rahul, sealjuures 41% väga ra-
hul. Haabersti elanikud pea-
vad oma linnaosa peamisteks 
väärtuseks kõige sagedamini 
terviseradade lähedust, müra 
vähesust, hooldatud randu, 
puhtust, rohelust ja puhast 
õhku. Keskmiselt kõrgem ra-
huolu on Haaberstis linnaruu-
mi puhtuse, terviseradade, 
rannaalade, linnaväljakute, 
sõiduteede ning kõnniteede 
seisukorraga seoses. Linnaosa 
elanikud annavad keskmiselt 
kõrgemaid hinnanguid ka 
vaba aja veetmisele nii loo-
duses kui avalikes kohtades. 
Haabersti elanikud on kesk-
misest enam rahul turgude 

piisavusega. Loodame, et olu-
korda parandab veelgi sel aas-
tal rajatav turuala Järveotsa 
piirkonnas.

Väärib tähelepanu, et Haa-
bersti elanikud hindavad kõr-
gelt MuPo inspektorite tööd. 
Haaberstis on rahuolu MuPo 
piirkondlike inspektorite tööga 
linna kõrgeim.

Üks valdkond, milles ko-
roonakriis on linlasi eelmisel 
aasta oluliselt mõjutanud, on 
inimeste liikumine ja transpor-
dikasutus. Eelmise ehk 2019. 
aastaga võrreldes on kahane-
nud ühistranspordikasutus, 
suurenenud on aga autokasutus 
ja jalgsi liikumine. 

Küsitluste raportite ja tule-
mustega saab tutvuda Tallinna 
uuringute infosüsteemis aad-
ressil https://uuringud.tallinn.ee 
  HLOV

Haabersti kauneima koduhoovi 
panid särama ise valmistatud 
jõulukaunistused

Haabersti pakub võimalusi vaba 
aja veetmiseks nii looduses kui 
avalikes kohtades

Konkursi „Haabersti kauneim jõuluehteis hoov 
2020“ võitja on Rõika tänaval
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Uudised lasteaiast Sinilill

Galina Bulavinova
LA Sinilill õppealajuhataja

Alates 2011. aastast on meie lasteaed olnud tervist hoidva 
keskkonnaga asutus. Laste tervise parandamine on meie 
asutuse tähtsaim ülesanne. Lasteaias on selleks loodud 
kõik tingimused. Meie 3-aastased lapsed külastavad bas-
seini, külmal aastaajal töötab saun. Pärast vanni pakutakse 
lastele taimeteesid. Hiljuti on lasteaias basseini-, sauna- ja 
liivateraapia tuppa lisatud soolakamber nimega „Jääkaru 
koobas“. Seda hakkasid külastama lapsed alates 4. eluaas-
tast, kellel ei ole meditsiinilisi vastunäidustusi. Lapsi ter-
vitas vapustav põhjapooluse õhkkond ja suur soolast jää-
karu. Seansid kestavad 20 minutit, selle jooksul loetakse 
lastele muinasjutte, saab õppida luulet või lihtsalt unistada 
rahuliku muusika saatel. Loodame, et protseduurid aitavad 
tugevdada meie laste tervist ja suurendada immuunsust 
praegusel tervisele raskel ajal. Lasteaia töötajatel on samu-
ti võimalus kambris käia ja oma tervist parandada. Kõik 
seansid nii lastele kui töötajatele on tasuta. Nüüd on käsil 
sensoorse toa ettevalmistamine, see avatakse lähiajal ja on 
külastamiseks peamiselt erivajadustega lastele.

Lasteaias Sinilill töötab soolakamber nimega 
„Jääkaru koobas“

LÜHIDALT Tallinn soovib loomaaia Tiigrioru 
ehitusega peagi alustada

Haabersti Vene gümnaasiumi 
projekti “Nüüd ma tean ja os-
kan” raames valmib veebisaade, 
kus lastega arutatakse teemasid, 
mis on seotud ohutusega nii 
kodus kui ka õues. 

Sageli ei pööra lapsed ohutusnõuetele piisa-
valt tähelepanu ja seoses sellega võivad tek-
kida täiesti ootamatud olukorrad. 

Projekti eesmärk on, et noored saaksid 
ise teistele noortele asjakohaseid juhiseid 
anda, kuidas ohtlikes olukordades käituda.

Veebisaate raames plaanitakse käsitleda 
järgmisi teemasid: 

• Ohutus talvel – libedus, kelgumägi, 
jääpurikad, lumi katusel ja helkurite kand-
mine.

• Üksi kodus – ohutusreeglid korteris, 
tuleohutus, elekter, teravad ja kuumad ese-
med

• Ohutus internetis – küberkiusamine ja 
suhtlemine tundmatu inimestega 

• Ohutus koolis – suhted klassikaaslaste 
ja õpetajatega, kiusamine 

• Ohutus teel ja õues – tee ületamine, 
mängimine tee peal, suhtlemine võõraste 
inimestega.

Veebisaade sisuks on rollimäng, kus 
osalevad kooli õpilased. Eesmärk on teha 
saateid, millest oleks kasu ka teistele Haa-

bersti elanikele.
Esimene samm on juba tehtud – 21. 

jaanuaril avati koostöös Haabersti linnaosa 
valitsusega Haabersti Vene gümnaasiumi 
algkooliõpilaste joonistuse näitus, mille tee-
maks on “Ohutus jääl“.

Talvise veeohutuse teemaline näitus 
on avatud Õismäe tiigi ääres, kus kõik hu-

vilised saavad sellega tutvuda. Laste joo-
nistatud piltidel on teade lapselt lapsele, 
mis hoiatab ja tuletab meelde, et jääle mi-
nek on ohtlik, ning meenutab käitumis-
reegleid. 

Täname Haabersti LOV meeldiva koos-
töö eest ja loodame seda jätkata ka edaspidi. 
HVG

Saage tuttavaks: Ingrid Samon, 
Haabersti Vene gümnaasiumi 
3.k klassi klassijuhataja

2020./2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuha-
taja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassiju-
hataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu 
toetajana. Igakuiselt tunnustab Tallinna haridusamet ühte 
klassijuhatajatest. Mullu oktoobrikuus pälvis kuu klassiju-
hataja tiitli Ingrid Samon Haabersti Vene gümnaasiumist.

Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide 
ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee 
kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaas-
laste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klas-
sijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja 
vastutustunde toetaja.

Ingridi klassiga algas koolis keelekümbluse ajalugu. Oma 
töös rakendab ta keelekümbluse ja LAK-õppe metoodikaid, 
loob ise arvuti abil õppematerjale ning on  mitmete veebi-
keskkondade aktiivne kasutaja. Sel õppeaastal on Ingrid 3.k 
(keelekümblusklassi) klassijuhataja. Lapsevanemate sõnul 
on õnn, et nende lastel on nii uuendusmeelne ning arengule 
orienteeritud õpetaja: „Ta panustab oma teadmisi, empaatiat 
ning aega võrdselt kõigile, ta on pannud klassi ühes taktis 
hingama ja kulgema, on hea kuulaja, toetaja, abistaja, usal-
dusisik.“ Ingrid Samon valmistas ette ja viis Tallinna kooli-
des 29. oktoobril läbi varajase keelekümbluse loodusainete 
virtuaalse olümpiaadi. Sel õppeaastal on ta jõudnud korral-
dada klassile mitmeid väljasõite ja ekskursioone, tema klassi 
lapsed osalevad aktiivselt huviringides ja konkurssidel, nt 
oktoobris valmistas ta koos oma õpilastega video Vene kul-
tuuri linnafestivalile 9Ѣ FEST. Ingridile teevad ta töös kõige 
enam rõõmu lastega koos tegutsemine, õpilaste kordamine-
kud ja edusammud nii õppetöös kui omavahelistes suhetes 
ning lapsevanemate siiras tänu. Oma tööd südamega tehes 
märkab ta laste edusamme ja tunnustab nende eest, on iga 
oma õpilasearengu suunaja ja toetaja.

Tunnustusettepaneku esitasid 3.k lapsevanemad, hoo-
lekogu ja juhtkond. Tallinna haridusamet

Tallinna linnavaraamet kuulutas 
jaanuari lõpus välja riigihanke 
„Tallinna Loomaaia Tiigrioru 
ehitustööd“, et leida ehitaja Eu-
roopas unikaalsele „tiigrimaale“.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on uue Tiig-
rioru näol tegu valdavalt maastikuarhitek-
tuurse lahendusega, mis loob loomadele 
võimalikult loodusliku keskkonna ning pa-
kub külastajatele erakordseid elamusi. „Loo-
made heaolutingimused paranevad praegu-
sega võrreldes märkimisväärselt, alustades 
territooriumi ulatusest ning lõpetades loo-
maaia asukate elukeskkonna rikastamiseks 
mõeldud rajatistega. Ehitatakse tunnelid 
eri välialade vahel liikumiseks, püstitatakse 
kaljusid meenutavad müürid, paigaldatakse 
söödatrossid ja nii edasi. Ehitatakse ka loo-
made hoiuhooned ja lisaaedikud,“ selgitas 
Võrk ning lisas, et külastajatele mõeldes on 
planeeritud vaatlusvarjualused Tiigrioru 
elanike mugavamaks vaatlemiseks. „Ühe 
juurde kahest välialast tuleb veel maa-alune 
vaatlustunnel ning juba ehitatavas troopili-
se vihmametsa kohvikus saavad külastajad 
tiigrit uudistada läbi klaasakna.“ 

Tiigriorgu rajatakse peamiselt välialad 
amuuri tiigrile, kuid plaanis on näidata ka 
teisi Kaug-Ida liike. Sinna on kavandatud 
elupaigad veel leopardile, sõralistele, harsa-
le, viiksjänesele ja lindudele.

Loomaaia direktor Tiit Maran usub, et Eu-
roopas teist sellises mastaabis ekspositsiooni 
ei ole. „Tiigrioru kontseptsiooni koostamisel 
on osalenud paljud inimesed, sealhulgas ka 
professionaalne zoodisainer USA-st. Taha-
me teha tiigriorust koha, mille lahendustes-
se on haaratud parim praegu maailmas olev 
teadmine,” tutvustas Maran loomaaia plaane. 

„Meie Tiigriorg on oma olemuselt midagi uut, 
seda võiks nimetada ka tiigrimaaks. Ligikau-
du hektarisuurusele alale on plaanitud kaks 
osa viie tiigri jaoks – suurem neist on loodus-
lik ning väiksem intensiivse kogemuse ala, kus 
külastaja ja tiigri kontakt oleks tihedam. Või-
malikuks tiigripere juurdekasvuks on plaanis 
ka kolm varuaedikut. Tiigriorg moodustab 
ühtse terviku, kuhu kindlasti mahub hulgali-
selt ahhaa-elamusi.“

Tiigrioru projekt valmis möödunud 
aasta juunis, selle teostas SWECO Projekt 
AS. Tallinna loomaia Tiigrioru ehitushange 
kuulutati välja möödunud aasta septembris, 
kuid selgus, et soovitud kvaliteediga lõpp-

tulemust ei ole võimalik esialgu kavandatud 
maksumusega saavutada. Uus hange kuulu-
tati välja 21. jaanuaril, pakkumuste esitami-
se tähtaeg on 23. veebruar 2021. Ehitamise-
ga soovitakse alustada tänavu märtsis ning 
tööd peaksid lõppema järgmise aasta märt-
sis. Seejärel hooned sisustatakse ning asus-
tatakse neljajalgsete elanikega, kes vajavad 
kohanemiseks aega. Tiigrioru saab avada 
eeldatavasti mais 2022.

Kagu-Aasia troopilise vihmametsa eks-
positsioonihoone ehitus algas tänavu jaa-
nuaris, hoonet ehitab Ehitus5ECO OÜ ning 
selle valmimise tähtaeg on juulis 2022. Tal-
linna kommunikatsioon

Haabersti Vene gümnaasium käivitas  
projekti „Nüüd ma tean ja oskan” 

Tallinna loomaaia tiiger Pootsmann 
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VEEBRUAR
12.02 kell 15.00 – Sünnipäeva 
matk. Haabersti noortekeskus tä-
histab oma 20. juubelit mõnusa 
matkaga Harku järve äärde. Har-
ku järve ääres grillime viinereid 
ja vahukomme, valmistame hot 
dog’e. Koguneme kell 15.00 noor-
tekeskuse ees. Pärast matka toimub 
noortekeskuses või selle ees tordi-
söömine.

15.02 kell 14.00 – Sõbrapäev. 
Noortekeskuses on sõbrapostkast ja 
tehakse sõbrapäeva kaarte. Valmis-
tatakse sõbrapäevaküpsiseid, meis-
terdatakse ja vaadatakse üheskoos 
filmi.

15.02 kell 16.00 – Kunstiring. Ring 
on mõeldud 7–16aastastele noorte-
le ning on kõigile osalejatele tasuta.

16.02 kell 14.30 – Kuklipäev. Kuk-
lipäeval on plaanis liugu lasta, kuk-
likulli mängida, vurre meisterdada, 
lumeskulptuure ehitada ja kukleid 
teha. Kui lund pole, siis toimuvad 
väljas lumeskulptuuride ja liulask-
mise asemel teatevõistlused.

16.02 kell 16.00 – Loovusring. Vol-
dime, lõikame, värvime, kleebi-
me, meisterdame! Ring on kõigile 
osalejatele tasuta.

17.02 kell 16.00 – Viktoriin. Noo-
red pakuvad nädala jooksul välja 
teemasid, noorsootöötajad valivad 
nende seast välja ühe, mille kohta 
on nädala mälumäng.

18.02 kell 16.00 – Veebimull. Mul-
timeedia ring kõikidele huviliste-
le. Digimaalime, teeme videosid ja 
animatsioone.

19.02 kell 15.00 – Välitegevus. Ree-
deti toimuvad põnevad välitege-
vused. Kogunemine alati 15.00 
noortekeskuse ees.

22.02-26.02 – Linnalaager (välja 
arvatud 24.02). Käime muuseu-
mides, meisterdame, võistleme ja 
teeme palju muud lõbusat! Laagri 
maksumus on 65€. Laagri töökeel 
on eesti keel. Info: Karolin@haa-
bersti.ee

MÄRTS
1.03 kell 16.00 – Kunstiring.
2.03 kell 16.00 – Loovusring.
3.03 kell 16.00 – Kokandus.
4.03 kell 16.00 – Veebimull.
5.03 kell 15.00 – Välitegevus. Ree-
deti toimuvad põnevad välitege-
vused. Kogunemine alati 15.00 
noortekeskuse ees.
8.03 kell 16.00 – Kunstiring.
9.03 kell 16.00 – Loovusring.
10.03 kell 16.00 – Viktoriin.
11.03 kell 16.00 – Veebimull.
12.03 kell 15.00 – Välitegevus. Ree-
deti toimuvad põnevad välitege-
vused. Kogunemine alati 15.00.
15.03 kell 15.00 – Emakeelepäeva 
tähistamine. Põnevate loovtöö-
de tegemine, mis jäävad noorte-
keskuse seinale näituseks. Lisaks 
sõnaseletusmängud ning tradit-
siooniks saanud etteütluse kirju-
tamine.

VABA AEG

Ametlik teadaanne

Haabersti linnaosa valitsus av-
alikustab ajavahemikus 25.02 – 
12.03.2021 projekteerimistingimuste 
eelnõu, mis täpsustab Korese tn 31 
kinnistu osas kehtiva detailplanee-
ringu tingimusi: Kinnistule on püsti-
tatud kahe korteriga elamu, kuid er-
inevalt ehitusloaprojektist on Korese 
tänava poole lisatud varikatus, mis 
ületab detailplaneeringus määratud 

hoonestusala. Seoses muudatuspro-
jekti menetlusega soovitakse suuren-
dada või nihutada detailplaneeringus 
käsitletud hoonestusala 10% ulatus-
es vastavalt muudatusprojektis olev-
ale asendiplaanile. 
Kõikide teiste nõuete ja näitajate 
osas vastab ehitusprojekt alal kehti-
vale Saviliiva tee 8 kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringule. Projekteerimist-
ingimuste taotluse ja selle lisamater-
jalidega on võimalik tutvuda ehitis-

registri veebilehe kaudu aadressil 
https://www.ehr.ee, PT taotluse nr 
2111002/01205 ning projekteerim-
istingimuste eelnõuga Tallinna pla-
neeringute registris aadressil https://
tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP032860.
Projekteerimistingimustega saab 
ülalnimetatud ajavahemikus 
tööpäeviti tutvuda linnaosa valit-
suses, Ehitajate tee 109A/1 II kor-
rusel. 

Tallinna botaanikaaed, pea-
linna üks atraktiivsemaid ja 
populaarsemaid meelelahu-
tus- ja teadusasutusi, saab 
tänavu 60aastaseks. Juubeli 
puhul on kavas mitmeid 
üritusi ning renoveeritud 
palmimaja taasavamine. 

Peaaegu terve möödunud aasta oli 
Tallinna botaanikaaia palmimaja kü-
lastajatele suletud. Käisid tõsised re-
noveerimistööd, mille käigus võeti 22 
aastat tagasi ehitatud hoone luudeni 
lahti ning sellele kasvatati peale uus 
ja kaasaegne kiht „nahka ja lihaseid“. 
Palmimaja uuenemine ei piirdunud 

aga ainult välisega. Värske näo said ka 
ekspositsioonid. Uuenenud palmima-
jas on eraldi nurk ka loomtoiduliste 
taimede ekspositsioonile.

Tallinna botaanikaaed asutati 
ENSV Teaduste Akadeemia instituu-
dina 1. detsembril 1961. aastal. 1995. 
aastal botaanikaaed munitsipaliseeri-
ti. Alates 2001. aasta 1. jaanuarist oli 
botaanikaaed Tallinna säästva arengu 
ja planeerimise ameti ning alates 17. 
jaanuarist 2005 Tallinna keskkon-
naameti hallatav asutus. Tallinna 
botaanikaaed on Baltimaade Botaa-
nikaaedade Assotsiatsiooni (ABBG) 
ja Rahvusvahelise Botaanikaaeda-
de Looduskaitse Organisatsiooni 
(BGCI) liige. 

60 aasta jooksul kogutud kollekt-
sioonid ning kujundatud avamaa- ja 
kasvuhooneekspositsioonid on Eestis 
unikaalsed ja liigirikkaimad – Tallin-
na botaanikaaias on üle 8000 taksoni 
ja sordi. Külastajad saavad taimeilma 
ilu- ning elurikkust avastada ja nauti-
da igapäevaselt kell 11–16.

Tutvu sündmuste kavaga: http://
botaanikaaed.ee/ *

*Sõltuvalt valitsuse kehtestatud piiran-
gutest võib kavasse tulla muudatusi. 
Jooksev teave botaanikaaia kodulehel, 
Facebookis ja Instagramis. Alates 18. 
jaanuarist on botaanikaaia kasvu-
hooned külastajatele taas avatud. Tal-
linna botaanikaaed

Üks 2020. aasta tähtsamaid paljastusi 
oli tasakaalu puudumise magnituud 
meie suhetes loodusega – tõde, mille 
eiramine on muutunud üsna keeruli-
semaks.

Olles kanadalanna, olen sügavalt 
teadlik looduse ja inimeste isikliku 
heaolu sümbioosist. Kanada imeline 
maastik mõjutab tugevalt kanadalaste 
identiteeti. Kuigi looduslik keskkond 
on kanadalaste enesemääratlemises 
tähtis, on ka Kanadal majanduslikest 
protsessidest ja linnastumisest tulene-
vate kahjulike efektide leevendamiseks 
palju tööd teha.

Samal põhjusel algatas Euroopa Ko-

misjon Euroopa Liidu Rohelise Kokku-
leppe, tutvustades esimesi vabatahtlike 
#EUClimatePact saadikuid eesmärgiga 
viia globaalne kliimamuutusega tegelev 
liikumine kohalike elanike hulka. Prae-
gusest 180-st EL-i Rohelise Kokkuleppe 
saadikust üle kogu Euroopa on kaks 
Eestis, mina olen üks neist. Loodetavas-
ti liitub minuga rohkem vabatahtlike. 

Keskkonnaprobleemide lahen-
damiseks loodud võrgustik tugevdab 
koostööd ning loob võimalusi partner-
luseks. Võrgustiku põhieesmärk on jõu-
da kõikide ühiskonnakihtideni, et kõigil 
oleks võimalik keskkonnakaitses kaasa 
luua ning et kõik saaksid sellest tulene-
vaid hüvesid nautida.

Nagu kanadalastel, nii on ka eest-
lastel loodusega lähedane suhe. Paljud 
Eesti kultuuri elemendid ja traditsioo-
nid peegeldavad seda lähedust. Siiski on 
parandusteks palju ruumi, eelkõige riigi 
jätkuva fossiilkütusest sõltuvuse osas.

Sellegipoolest tõotavad jätkusuut-
likkusele pühendumine kohaliku ta-

sandi organisatsioonide poolt ning 
Tallinna kandideerimine Euroopa 
rohepealinna tiitlile 2022. aastaks laie-
nevat tunnustust vajadusele ühendada 
jätkusuutlik mõtlemine kõikide Eesti 
elu aspektidega.

Saavutamaks seda eesmärki, pea-
vad kliimamuutusega võitlemiseks 
ette võetud tegevused peegeldama 
ühiskonna mitmekülgsust, kattes kogu 
kultuuri- ja keelespektrit ning lõigates 
läbi barjäärid. Kuigi meie individuaal-
ne roll on kahtlemata tähtis, on kollek-
tiivi jõud ning hoog eksponentsiaalselt 
mõjuvam. Seega kutsun üles minuga 
liituma ja saama #EUClimatePact saa-
dikuks!

Kui sul on käsil jätkusuutlikusega 
seotud projekt või soovid lihtsalt roh-
kem EL-i Rohelise Kokkuleppe saadi-
kuprogrammist teada saada, siis kon-
takteeru minuga e-maili teel aadressil 
cassandra.carrkaljo@bef.ee. Loodeta-
vasti saame kontakti luua ning aasta 
jooksul koostööd teha.

Ühistegevused veebruaris:
25. veebruar kell 14.00. Tähistame 
Eesti Vabariigi sünnipäeva. Esineb 
Tanel Eiko Novikov, Eesti klassi-
kaline löökpillimängija, mängides 
marimbat ja vibrafoni

Kolmapäevastele üritustele tuleb 
kindlasti ette registreeruda, kan-
da maski ja tulla haigusnähtudeta. 

17. veebruar kell 14.00 Sõbralik 
vastlapäev. Kohtume kell 14 tiigi 
ääres ja laseme liugu. Tegevused 
toimuvad nii õues kui toas, riietu 
vastavalt. Muusikalist rõõmu paku-
vad Taisi laululapsed. Sööme herne-
suppi ja vastlakuklit. Kindlasti ette 
registreeruda.

3. märts kell 14 Külaline on dr Vik-
tor Vassiljev

10. märts kell 14 Kontsert. „Helge 
kevadpäeva kerge klassika“. Solist 
Maarja Radzwill, pianist Ülle Ul-
man.

Sisetingimustes tuleb kontaktsete ja 
kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste 
puhul lähtuda 2+2 reeglist. Kõrge vii-
ruseleviku riskiga on tegevused, mille 
käigus toimub intensiivne sisse ja väl-
ja hingamine ning tekivad aerosoolid. 
See puudutab näiteks laulmist, tantsi-
mist, aeroobseid tegevusi.

Mittekontaktse ja madala riskiga te-
gevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas. 
See puudutab näiteks keeleõpet, kä-
sitööringe, lauamänge.

Sisetingimustes tuleb endiselt kan-
da maski, kehtima jääb ka ruumi 
täitumuse piirang 50 protsenti.

Välitingimustes on grupipiirangu 
arv 50 inimest.
Osalemise soov registreerida 
eelnevalt kindlasti infotelefonil: 
6579872, 56242925.

Saalis on kohtade arv piiratud! Haa-
bersti päevakeskusel on õigus teha 
ürituste kavas muudatusi.

Haabersti noortekeskuse tegevused VEEBRUAR–MÄRTS

Üldinfo: Haabersti noortekeskus. Aadress: Õismäe tee 88A  
(Meelespea peatus), Avatud: esmaspäevast reedeni 13.00–19.00.  
Telefon: 53090808, E-mail: info@haabersti.ee

Üldinfo: Õismäe tee 24, 13511, Tel: 5624 2925, 6579872, 
e-post: info@habsot.eu.
Haabersti päevakeskus on avatud:  
E 8.15–18.00; T, K, N 8.15–17.00; R 8.15–16.00.

Veebruari ja märtsi 
sündmused Haabersti 
päevakeskuses

Tallinna botaanikaaed. Foto: Timo Loosaar

Tallinna botaanikaaed 
tähistab tänavu  
60. juubelit

Saa Euroopa Liidu Rohelise Kokkuleppe saadikuks

Cassandra  
Carr Kaljo
#EUClimatePact  
Ambassador 2021



12. veebruar 20216 REKLAAM

Igal nädalavahetusel (R-P)
Rocca al Mare PetCity kaupluses

KÕIK 
TAVAHINNAGA 

KONSERVID 6=9
Lisa ostukorvi 9 vabalt 

valitud tavahinnaga 
konservi ning saad nendest

3 soodsaimat TASUTA!

6=9

По субботам и воскресеньям в 
магазине PetCity Rocca al Mare

ВСЕ 
КОНСЕРВЫ  ПО
ОБЫЧНОЙ ЦЕНЕ 6=9
Покупая 9 консервов на ваш 
выбор по обычной цене, 
3 самых дешевых из них 
получите БЕСПЛАТНО!

ROCCA AL MARE PETCITY KAUPLUSES

Pakkumine kehtib PetCity püsikliendile reedest 
pühapäevani Rocca al Mare PetCity kaupluses: 
12-14.02, 19-21.02 ja 26-28.02.

HAABERSTI 
SOTSIAALKESKUSE 

SAAL
ÕISMÄE TEE 24

alates 15. veebruar
E ja K 11.00 
 üldvõimlemine
K 12.00  
 võimlemine 
 toolil istudes

Naised 55+
VÕIMLEMA

Juhendab 
treener

Kai Ilp 
Info ja registreerimine

50 14 908

Projekti on rahastatud kohaliku 
omaalgatuse programmi vahenditest.

Meil on käimas tore projekt, mille raames kogume 
kohalike muhedaid ja meeleolukaid lugusid Sinu elust 
Kakumäel. Ootame ka vahvaid vana-aja toiduretsepte. 

Anname neile üheskoos uue elu. 

KALLIS  
KAKUMÄELANE! 

Võta meiega ühendust:

kakumaeelu

+372 5666 5996 Kristi Reimets 
kakumaeelu@gmail.com
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Liikumine Põetus ja hooldus UriinipidamatusTaastusravi ja treening

TERVISEABI- JA
INVAABIVAHENDITE
MÜÜK JA LAENUTUS

Riietumine ja olmeKehahooldusEmadele ja lastele Duši- ja tualettruum 

Nüüd ka
ÕISMÄEL

Õismäe tee 1b
E–R 9–19

ja LASNAMÄEL
Tähesaju tee 31

E–R 9–19
L 9–15

www.itak.ee

TASUTA nõustamine ning renditud
abivahendite hooldus ja remont!
ITAKi kauplustes kehtivad riigipoolsed soodustused
puudega või vähenenud  töövõimega tööealistel isikutel,
lastel ja vanaduspensioniealistel isikutel.

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

DATUM INKASSO
VÕLGADE SISSENÕUDMINE
ÕIGUSABI
KOHTUMENETLUS
NÕUETE OST

WWW.DATUM.EE
DATUM@DATUM.EE
+372 56 506 216

• Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine ja kulud minu 
kanda. Kõik pakkumised on teretulnud. Tel: 545 11053.
• Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.   Pakume 
võtmed kätte lahendusi hoonete, majade ehitusel   tel. 53 
529 476 mehitus@gmail.com.
• Esimese grupi invaliid otsib hooldajat, kes käiks teda kee-
ramas 2 x päevas, hommikul ja õhtul. Asukoht Õismäel. 
Tasu kokkuleppel. Tel. 53332900.
• Ostan garaaži, mis võib vajada remonti. Vajadusel tüh-
jendan ise. Tel. 59197611, sunharru@gmail.com.
• OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 50 45 
215, 51 45 215, info@est-land.ee.
• Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja 
vanu postkaarte. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim.
• Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõi-
dukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
• Kartuli kojuvedu 25kg/12eur. Info ja tellimine 56094720
• Kadaka Konverentside koolitussari “Tervise teerajad” 
neljapäeviti kl 18.00, laupäeviti kl 14.00. 18.02 Irje Karjus - 
Isiksuspõhine taimeravi ehk taimede sõnumid. 25. ja 27.02 
Holger Oidjärv - Jooga ja refleksoloogia alustalad. 06.03 

Anne Tipner-Torn - Selja tervis. 11.03 Siret Saarsalu 
- Kuidas muuta harjumusi? Koostöös Rahvatervise 
Akadeemiaga. 18. ja 20.03 Ülli Kukumägi - Mõtte 
jõud. Aadress: Kadaka tee 4 ja virtuaalselt; Tel 56 917 
397. Osalustasu alates 15 €, Info/registreerumine ka-
dakakonverentsid.ee ja Piletilevis.
• Ostame talukoha koos suure maaga. Hooned võivad 
vajada kapitaalremonti. Vaatame üle kõik pakkumi-
sed. Tõenäoliselt teeme parima hinna. Tel 5666 9006.
• Ostan kasutusena jäänud sõiduauto , maasturi või 
kaubiku . Võib olla remonti vajav . Kiire tehing ja vor-
mistamine. skampus@online.ee, tel.53654085.


