
Haabersti linnaosavalitsuse  
tellimusel rajatakse Harku järvele 
väliujula. Väliujula rajamisega  
on juba algust tehtud ning  
lõplikult valmib see juunis.

Väliujula ehitamisel kasutatakse süga-
vimmutatud puitkarkassiga plastujukite 
ujuvkai mooduleid. 

Ujuvkai on planeeritud hooajaliseks 
kasutamiseks, talveperioodiks väliujula 
demonteeritakse ja teisaldatakse. Rajatav 
väliujula on 3 ujumisrajaga, mille otstes 
ujuvkaide küljes on tõukeseinad, et ujuja-
tel oleks parem ümber pöörata. 

Ujumisradade pikkus on 25 m ning 
iga raja laius 2,5 meetrit. Väliujula on 
maaga ühendatud puidust ülekäigusilla-
ga, milleni viib looduslik jalgtee. 

Koos Harku järve äärse puhkeala väl-
jaehitamisega on tulevikus plaanitud ra-
jada ka valgustus ja kattega jalgteed. 

Haabersti väliujula ehitajaks on Top 
Marine Infra OÜ. HLOV
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Haaberstis anti lusitaania 
teetigudele kõva lahing

Neljapäeva hilisõhtuti on Haabersti linnaosas Ka-
kumäel ja Tiskres toimunud, mille eesmärk on pii-
rata lusitaania teetigude levikut selles piirkonnas. 
Teotalgutel ühendavad jõud nii linnaosavalitsus kui 
kohalikud elanikud, et üheskoos võidelda võimust 
võtva võõrliigi vastu.

Võitluses lusitaania teetigude vastu on linna-
osavalitsus elanikele abi pakkunud ka varasemalt. 
Kakumäele on juba teist hooaega paigaldanud 
spetsiaalselt tülikate nälkjate jaoks mõeldud kogu-
miskonteinerid, mida elanikud aktiivselt ja eesmär-
gipäraselt kasutavad ning linnaosavalitsus regulaar-
selt tühjendab. 

Paraku on lusitaania teetigusid sel kevadel palju 
ja ainult sellest ei piisa. Seetõttu on vajalik koordi-
neeritud tegevus, et neid võimalikult suurelt terri-
tooriumilt võimalikult palju kokku korjata ja hävi-
tada ning seda veel enne, kui igaüks neist kuni 400 
muna lisaks muneb.

Kui tahame lusitaania teetigude populatsiooni 
siin piirkonnas tõesti vähendada, siis on tegelikult 
vaja, et toimuksid regulaarsed ühiskorjed nii era-
kinnistutelt kui ka ühiskondlikelt aladelt.  

Teotalgutel toimub nii lusitaania teetigude kor-
je kui ka taimepõhise tõrjevahendiga hävitamine. 
Korje- ning tõrjevahendid on linnaosavalitsuse 
poolt. Talgujuhid ootavad vabatahtlikke vajalike 
vahenditega Pikaliiva tehnoülevaatuspunkti juures 
kergliiklusteel, Landi bussipeatuses, Õismäe raba 
Vana-Rannamõisa tee äärses parklas ja Tiskres 
Keskpäeva tee bussipeatuse juures. 

Ämbrid nälkjate korjeks on taaskasutusena saa-
dud linnaosa lasteaedade ja koolide köökidest. Kok-
ku korjatud nälkjad transpordib linnaosa valitsus 
Tallinna väikeloomade krematooriumisse. Täname 
kõiki vabatahtlikke, kes on talgutel juba osalenud ja 
osalevad edaspidi. HLOV

Järgmised teotalgud toimuvad 10. juunil 
kell 20 ning talgulisi varustab nälkjate ko-
rjamiseks ja hävitamiseks vajalike vahen-
ditega linnaosavalitsus. 

Haabersti väliujula 
valmib juunis

LÜHIDALT

Talgulised lusitaania teetigusid korjamas

Haabersti väliujula valmib juunis

Rajatav vä liujula on 3 ujumisrajaga
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I
lmad on muutunud üha suvisemaks ja ran-
nahooaegki kätte jõudnud. Haabersti linna-
osas on kaks avalikku randa: Kakumäe rand 
ja Harku järve rand. Mõlemad rannad astusid 

hooajale vastu täies valmiduses. Ametlik ranna-
hooaeg algas 1. juunil ning rannavalve valvsa pilgu 
all saab Haabersti ametlikes suplusrandades ujuda 
kuni 31. augustini. Kõige suurema uuendusena 
oleme rajamas Harku järvele väliujulat, mis val-
mib juunis. Väliujula detailid on kohal ning järvel 
ja järve ääres võib juba ehitajaid toimetamas näha. 
Lisaks on plaanis rajada Harku järve äärde grilli-
misalad. Harku järve äärne ala võiks saada tõeliselt 
mõnusaks puhkuse ja vaba aja veetmise paigaks 
nii elanikele kui külalistele ning selles suunas me 
aktiivselt tegutsemegi. Plaanis on jätkata ka Kaku-
mäe rannahoone detailplaneeringuga. Haabersti 
randades ootavad suvitajaid lamamistoolid ning 
eelmisel aastal paigaldati randadesse kahepool-
sed rannapingid, mida saavad mugavalt kasutada 
ka eakamad rannakülalised. Soovitan randa tul-
les kaasa võtta joogivee, päikesekreemi ja rõõmsa 
meele ning jätta koju lemmikloomad, alkohol ja 
klaastaara.

Suvi tuleb tegus, sest linnaosas jätkuvad Uti-
litase tööd Väike-Õismäe soojusvõrgustiku kaas-
ajastamisel ning üsna pea algavad ka Õismäe 
tiigiala renoveerimistööd, mille raames paigal-
datakse uus värviline purskkaev ning korrasta-
takse tiigi pargiala. Lõpusirgel on noortekeskuse 
ja Järveotsa lasteaia renoveerimistööd ning Väi-
ke-Õismäele on kerkimas uus multifunktsionaal-
ne spordiväljak.

Lõppev kooliaasta oli pisut teistsugune, kuid 
kõik meie õpilased, õpetajad, koolijuhid ja lapse-
vanemad näitasid, et koos saame raskustest üle. 
Soovin kõigile abiturientidele ilusat lõpuaktust 
ning kivi kotti sisseastumiskatsetel. Teie ees on 
uus maailm, tehke õige valik!

Aasta oli raske, kuid usun, et varsti läheb elu 
vanadele radadele tagasi. Soovitan kõigil, kel on 
võimalik, kasutada võimalust vaktsineerida end 
koroonaviiruse vastu, et saaksime juba sel suvel 
kohtuda ja pidada ühiseid pidusid. Praegu on 
vaktsineerimine COVID-19 vastu avatud kõigile 
inimestele, kes on vähemalt 16aastased.

Haabersti on innovaatiline linnaosa ja võib 
öelda, et mõnes mõttes isegi suunanäitaja teiste 
omavalitsuste seas. Eelmisel aastal paigaldasi-
me esmakordselt linnaosa territooriumile Eestis 
võõrliigina laialdaselt levima hakanud lusitaania 
teetigude kogumiskonteinerid. Võitlus selle võõr-
liigiga on tulemuslik ainult siis, kui seda tehakse 
korraga terves levikupiirkonnas, seetõttu peab lu-
sitaania teetigude tõrjumine toimuma kogukon-
dade koostöös.

Ka sel aastal oleme paigaldanud linnaosa 
territooriumile spetsiaalsed konteinerid, kuhu 
elanikud saavad kokku kogutud nälkjad tuua, 
linnaosa valitsus korraldab nende konteineri-
te regulaarse tühjendamise. Tänavu toimuvad 
Kakumäel ja Tiskres lisaks veel teotalgud, mille 
eesmärk on piirata lusitaania teetigude laialdast 
levikut piirkonnas. Teotalgutel ühendavad jõud 
nii linnaosa valitsus kui kohalikud elanikud, et 
üheskoos võidelda võimust võtva võõrliigi vastu. 
Kõik vabatahtlikud on oodatud talgutega ühine-
ma! Siinkohal soovin tänada talgujuhte ja kõiki 
aktiivseid osalejaid, kes talgutel oma panuse on 
juba andnud või veel seda teevad.

Soovin teile tervist ning kaunist suve ja loo-
dan, et varsti lubab olukord taas Haaberstis üritu-
si korraldada ning meil õnnestub teiega üle pika 
aja ka päriselt kohtuda!

JUHTKIRI/ TURVATUNNE

JUHTKIRI

Hannes Kullamäe
Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht

Saabunud suvi ja soojad ilmad on tänavatele 
toonud nii suured kui väikesed jalgratturid. 
Kahjuks on aga viimastel nädalatel sagenenud 
jalgrattaõnnetused – ja just sellised, kus mää-
rav on jalgratturi kogenematus linnaliikluses, 
oskus sõiduvahendit valitseda või sõitja tähe-
lepanematus. Jalgrattur, nagu ka jalakäija, on 
liikluses alati kaitsetum pool ja seetõttu on jalg-
rattaõnnetuse tagajärjed ratturile alati rasked.

Et kõik saaksid tervena ja turvaliselt saa-
buvat suve nautida, panime teie jaoks kokku 
mõned olulised näpunäited. Palun võtke aega, 
rääkige rattasõidureeglid kodus läbi ja olge ka 
ise eeskujuks – ikka nii, et suuremad on eesku-
juks väiksematele.

Selleks, et liikluses oleks võimalik oma sõi-
duvahendit kontrollida, peab ratas olema sõit-
jale sobiva suurusega, mugav ning varustatud 
kõigi vajalike elementidega – töökorras pidu-
rid, signaalkell, kodarahelkur, ees valge ja taga 
punane helkur ning pimedal ajal ees valge ja 
taga punane tuli.

• Rattakiiver on Eestis kohustuslik kuni 
16aastastele, aga soovitame nii linnaliikluses 

kui maanteel, nii jalg- kui tõukerattaga sõites 
kanda kiivrit igas vanuses ratturitel.

• Alates 10. eluaastast võivad jalgratturid 
sõita sõiduteel, võimalikult paremal pool teeää-
re lähedal. 10- kuni 15aastastel ratturitel on sõi-
duteel sõitmiseks vajalik ka jalgratta juhiluba.

• Nooremad kui 10aastased jalgratturid 
võivad sõita ainult kõnniteel, jalgteel, jalgratta- 
ja jalgteel ja õuealal.

• Sõidutee ületuskohale lähenedes vähen-
dage kiirust, et jõuaksite liiklusolukorda hin-
nata ning et ka lähenev autojuht teid õigeaeg-
selt märkaks. Enne sõidutee ületamist peatuge, 
veenduge, et ohtu ei ole, looge autojuhiga silm-
side ja alles siis ületage teed.

• Reguleerimata ülekäigurajal peab arvesta-
ma, et jalgrattalt maha tulemata pole jalgratturil 
ülekäigurajale lähenevate juhtide suhtes eesõi-
gust (jalgratturile peab andma teed vaid pööret 
lõpetava sõiduki juht). Kõige ohutum sõidutee 
ületamise viis on alati ratast kõrval lükates.

• Kergliiklusteel liigeldes peab rattur arves-
tama jalakäijatega, möödudes neist vasakult 
poolt, sõites jalakäija kiirusega ning varakult 
oma lähenemisest rattakellaga märku andes.

Kui olete otsustanud jalgratta asemel elektrili-
se tõukeratta kasuks, siis palun veenduge, et saate 

selle valitsemisega hakkama. Pealtnäha habras 
ja vaikselt surisev liiklusvahend võib oskamatu 
käsitlemise korral tema omaniku elu ja tervise 
tõsiselt ohtu panna. Meeles peab pidama, et tõu-
kerattaga sõites kehtivad nii sõitjate turvalisuse 
kui liiklusreeglite osas samad nõuded kui jalgrat-
taga sõites. Ja palun, tuletage lastele meelde kindel 
reegel: TÕUKERATTAL EI TOHI SÕITA KOR-
RAGA ROHKEM KUI ÜKS INIMENE.

Head suured ja väikesed ratturid, palun 
ärge kandke liikluses kõrvaklappe. Kõrvak-
lappidest kostev lemmikmuusika muudab teie 
teekonna eriti ohtlikuks, sest liikluses toime-
tulekuks vajate nii kuulmis- kui nägemismeelt, 
aga kõrvaklappidest tuleva muusika tõttu võib 
kuulmata jääda lähenev sõiduk.

Turvalist liiklemist!

Suvi tuleb tegus

Ka noored jalgratturid 
peavad tundma reegleid

Oleg Siljanov 
Haabersti 

linnaosavanema 
asetäitja

linnaosavanema 
ülesannetes

Kuigi esmapilgul ei pruugi see võib-olla nii ilm-
ne ollagi, ent eri põlvkondade omavaheline tihe 
läbikäimine on meie ühiskonna harmoonilise 
toimimise seisukohast äärmiselt vajalik. Seda 
peaksime igal sammul soodustama ja Haabers-
ti linnaosavalitsus kaasabki seda põhimõtet ka 
oma igapäevatöösse. 

Mitmed rahvusvahelised uuringud on leid-
nud kinnitust faktile, et eakate ja noorte oma-
vahelisest lävimisest saavad kasu mõlemad 
pooled. Vanemad inimesed saavad noorematele 
edasi anda omandatud elutarkust ja muid osku-
si, misläbi nad tunnevad end vajalikena. Vaja-
tud olla soovivad aga ka noored. Samas õpivad 
ka eakad noorematelt uusi oskusi ja teadmisi, 
olgu selleks siis teadmised arvutitest või koge-
mus, kui tore on elektritõukerattaga sõita!

Noored nakatavad vanemaid inimesi ka 
oma tujutõstva energilisuse ja nooruslikkusega. 
Noorte jaoks pakuvad vanemad inimesed aga 
stabiilsust, elulist sügavust ja toetavat vaimset 
pinda, sest paljugi sellest, mida noor inimene 
peab läbi tegema, on eakal juba ammu kogetud. 

Kõik me jääme kord vanaks ja kui noor 
suhtleb endast palju vanemate inimestega, aitab 
see ka temal endal kunagi vananemisega pare-
mini toime tulla. Vanad inimesed ja vananemi-
ne ei tundugi enam niivõrd hirmutavad. 

Eakate ja noorte vastastikust läbikäimist 
on viimastel aastakümnetel kahetsusväärselt 
järjest vähemaks jäänud. Noorte ja vanemate 
inimeste teed ei kipu enam ristuma. Muiste ela-
sid eri põlvkonnad kenasti ühe katuse all, aga 
tänapäeval see enam nii pole ning vanaisadel ja 
vanaemadel pole enam noorte elus niivõrd suur 
roll kui vanasti. Noorte lubamatut võõrdumist 
oma vanavanematest on päris palju. Peame 
kahjulikuks, kui laps kasvab üles emata, isata 
või üldse vanemateta, aga vähem räägitakse, et 
kurb on ka see, kui lapse elus pole vanavane-
maid. See on suur puudujääk, millest on alles 
hiljaaegu paremini aru saama hakatud ja nüüd 
püütakse ka lahendusi leida.

Üks lahendusi otsiv seltskond on MTÜ Ju-
tutaja, nad on pöördunud koostöösooviga ka 
Haabersti linnaosavalitsuse poole. Neil on käi-
mas projekt nimega „Tähendusega tunnid“, mille 
eesmärgiks on leevendada lähedaste ja hoolda-
jate hoolduskoormust läbi eakatega vestlemise, 
ühistegevuste ja jalutamise (nt poodi ja apteeki) 
ehk jututamise. Eakaga jututavad väljaõppe saa-
nud noored, kes suurendavad eaka kvaliteetaega, 
vähendades tema üksildust ning sellest põhjus-
tatud vaimse tervise häireid ja vähendavad nii 
lähedaste hoolduskoormust. Jututamise ja inim-
likku kontakti kaudu sisustame osa eaka ajast, 
pakkudes talle võimetekohast vaimset ja füüsilist 
aktiivsust, täiendades nii igapäevaseid ja regu-
laarseid omastehooldaja tegevusi.

Võib-olla tõesti poleks sada aastat tagasi 
sellist teenust vaja läinudki, aga tänapäeva in-
dividualistlikus ühiskonnas on niisugusel väärt 
lahendusel täiesti oma koht. Kutsun ka omalt 
poolt inimesi üksteist märkama ja vastastikku 
toeks olema. Mõnikord ei olegi palju vaja, piisab 
kaasinimese ära kuulamisest ja hea sõnaga toe-
tamisest. Võtkem aega olla oma lähedastega ja 
tundkem neist rõõmu, sest just selline inimeseks 
olemine annab meie elule kõige õigema mõtte!

Andres-Marius 
Rosenblatt
Haabersti linnaosa 
vanema asetäitja

Eakad vajavad noori ja noored eakaid!
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Haabersti linnaosavalitsuse telli-
musel läbis Astangu multifunkt-
sionaalne spordiväljak põhjaliku 
uuenduskuuri. Lisaks paigaldati 
spordiväljaku juurde uued reguleer-
itavate raskustega välitrenažöörid. 

Astangu multifunktsionaalse spordiväljaku 
juures saab treenida ka välijõusaalis. Välijõu-
saal koosneb viiest trenažöörist, millest ühte 
saavad kasutada ka erivajadusega inimesed. 
Trenažöörid on muudetava raskusega ning 
igaüks saab valida endale sobiva treening-
koormuse.

Lisaks välijõusaali rajamisele uuendati 
ka Astangu multifunktsionaalset spordiväl-
jakut. Spordiväljakul vahetati välja korvi- ja 
väravakonstruktsioonid ning paigaldati uus 
metallist piirdeaed.

Välitrenažööride ala projekteeris ja ehi-
tas Tiptiptap OÜ ning selle maksumuseks 

kujunes 31  500 eurot.   Multifunktsionaalse 
spordiväljaku rekonstrueerimistöid teostas 
Atix OÜ ning tööde maksumuseks kujunes 

50  500 eurot. Astangu multifunktsionaalne 
spordiväljak ning välitrenažööride ala asu-
vad aadressil Astangu tänav 74. HLOV

LINNAOSA UUDISED / LOODUS

Linnaosavalitsus investeeris 
Astangul õues treenimise võimaluste 
parandamisse enam kui 80 000 eurot

Väike-Õismäele 
kerkis 
kogukonnaaed

Tallinna päeval täitus Haabersti lilleiluga

Astangu välijõusaal

Astangu spordiväljak

Väike-Õismäe kogukonnaaed asub aadressil 
Järveotsa tee 2a

Tallinna päeval istutati Paldiski maantee sõidura-
dade vahelisele haljasalale enam kui poolteist tuhat 
lilletaime.

Paldiski mnt sõidusuundi eraldaval haljasalal pan-
di pealinna sünnipäeval mulda viimased 1530 taime. 
Haljasala kujunduskontseptsiooniks on „Strada vici-
no al mare“ ehk „Tee mere ääres“, sellega soovitakse 
rõhutada suvemõisate tähtsust Haabersti linnaosa aja-
loos. Mereäärse tee olemusest ja merelainete lookle-
misest inspireerituna on alal lainetava niiduala kujun-
damiseks kasutatud erinevat niitmissagedust. Täna 
on looklev niit maastikus märgitud tokkidega ja need 
saab eemalda, kui laine maastikus niitjatele nähtav on. 
Niiduala eesmärk on tõsta ala elurikkust, kokku vähe-
neb intensiivselt niidetav muruala 6150 m².

Tallinna päeva istutustalgud olid aprillis alanud 
kevadise lillede istutamise kulminatsioon. Eelmise 
aastaga võrreldes on tänavu linnaruumis lilli oluliselt 
rohkem – 23 koha asemel 50 asukohas. HLOV

Tallinna päeval istutati Paldiski maantee 
sõiduradade vahelisele haljasalale  

1530 lilletaime.

Haabersti linnaosa valitsuse, Tallinna keskkonna- ja 
kommunaalameti, MTÜ Ökoteadlikkuse klubi ja ko-
halike elanike koostöös on Väike-Õismäel valmimas 
piirkonna esimene kogukonnaaed. Väike-Õismäe ko-
gukonnaaed asub aadressil Järveotsa tee 2a.

Sümboolse tasu eest saab iga soovija terveks hooajaks 
peenrakasti rentida ning vabal valikul endale lilli, köögivil-
ju või maitsetaimi kasvatada. Kutsume elanikke aktiivselt 
seda võimalust kasutama.

MTÜ Ökoteadlikkuse klubi liige ning Väike-Õismäe 
kogukonnaia eestvedaja Kadri Viik sõnas, et iga linna-
osa väärib oma kogukonnaaeda – rohelist oaasi keset 
linnakära, kus on koht inimeste, taimede ja putukate 
mitmekesiseks kooseksisteerimiseks. „Väike-Õismäe 
kogukonnaaeda on meil plaanis rajada 25 peenrakasti, 
kus aiahuvilistel on võimalik just endale meelepärast 
kasvatada. Samuti on plaanis luua ühispeenrad, mille 
kujundamisel saab igaüks nõu ja jõuga kaasa aidata,“ 
rääkis Viik.

„Lisaks taimedega tegelemisele saab kogukonnaaias 
osaleda ka hooaja vältel toimuvatel tasuta aiandusteema-
listel üritustel, pakkuda välja ideid aia arendamiseks ning 
veeta meeldivalt aega õues. Samuti on meil plaanis hu-
vilistega igal neljapäeval talgute raames kohtuda, et aeda 
edasi kujundada – ehitada kompostikast haljastusjäätme-
tele, õuemööblit ja peenrakaste kaunistada,“ lisas Viik.

Väike-Õismäe kogukonnaaia peenrakasti rent terveks 
hooajaks maksab 10 eurot. Selle eest on kasutajatel olemas 
kõik vajalik – peenrakastid, muld, aiatööriistad, kastmis-
vesi ja ka pingid roheluse nautimiseks. Huvilisi oodatakse 
Väike-Õismäe kogukonnaaiaga liituma e-posti aadressil 
ecoclubtln@gmail.com või telefonil 5666 2482. HLOV
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Tallinna linnavolikogu algatas Haabersti lin-
naosas Saviliiva tee 14c ja Vana-Rannamõi-
sa tee 10a kinnistute ning lähiala detailpla-
neeringu ning planeeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH), sest elamute 
rajamisel metsaalale on keskkonnale oluline 
mõju. Ala hoonestamise võimalikkus ja ulatus 
selgub planeerimisprotsessi ja uuringute käi-
gus. Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni 
aseesimehe Kaupo Nõlvaku hinnangul on te-
gemist vastuolulise planeeringuga ning pigem 
tuleks ala jätta täies ulatuses rohevõrgustikuna 
puutumatuks ka tulevikus.

"Haabersti linnaosa üldplaneeringu koha-
selt on tegemist rohevõrgustiku arengualaga. 
Detailplaneeringu algatamise seletuskirjas 
loetletakse erinevaid taime-, looma- ja linnu-
liike, kellel kaoksid elupaigad, kui ala muutub 
elamupiirkonnaks. Loomulikult tuleb kesk-
konnamõju strateegiline hindamine läbi viia, 

kuid siin pole kaalumiskohta, kas metsaala 
eraomaniku huvides hävitada või mitte," ütles 
Nõlvak pressiteates.

Ka keskkonnakomisjoni liikme Inga 
Rumjantseva sõnul on linnametsad oluline 
loodusvara, millesse tuleb säästlikult suhtuda. 
"Kinnisvaraturg on aktiivne ja arenduste sur-
ve suur. Selles piirkonnas on juba kehtestatud 
mitmeid elamuarendusi ette nägevaid planee-
ringuid," märkis ta. "Veel ühe lisandumine 
vahetult Õismäe raba kõrvale võib kahjustada 
sealset looduskeskkonda. Seetõttu on oluline 
planeerimisprotsessi käigus läbi viia keskkon-
nauuringud, et selgitada välja, kas ja millises 
mahus üldse oleks mõeldav sinna tulevikus 
midagi ehitada," selgitas Rumjantseva.

Haabersti linnaosas asuva planeeritava 
maa-ala suurus on 4,55 hektarit. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärk on maatu-
lundusmaa sihtotstarbega Saviliiva tee 14c ja 

Vana-Rannamõisa tee 10a kinnistu jagamine 
elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordi-
maa sihtotstarbega kruntideks ning elamumaa 
sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse mää-
ramine kuni kahekorruseliste üksikelamute ja 
neid teenindavate abihoonete ehitamiseks.

Lisaks antakse detailplaneeringus üldised 
maakasutustingimused ja heakorrastuse, hal-
jastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehno-
võrkudega varustamise põhimõtteline lahen-
dus. Tallinna linnavolikogu

Eike Tammekänd
Keskkonnaameti loodushoiutööde  
büroo juhataja

Hispaania teetigu ja mustpeanälkjas on Ees-
tis levinud võõrliigid. Aiapidajatele on nad 
tülikad kahjurid, kuna toituvad peamiselt 
aiasaadustest. 

Hispaania teetigu on levinud laialdase-
malt kui mustpeanälkjas, kes on meie aeda-
desse asunud viimastel aastatel. Peamiselt 
jõuavad nad aedadesse potimulla või taime 
ümber oleva mullapalliga, kus võivad peituda 
nii täiskasvanud isendid kui ka munad.

Kuidas võõrnälkjaid vältida ja tõrjuda?
Ära too uusi taimi oma aeda paikadest, 

kus võõrnälkjaid leidub. Kontrolli uute isikute 
mullapalle, leitud munad hävita keeva veega.

Uusi istikuid hoia mõni nädal karantiinis. 
Seo mullapalli ümber läbipaistev kilekott ja 
kinnita see tihedalt ümber istiku varre. Aeg-

ajalt kontrolli, kas kilekoti sees on munadest 
koorunud nälkjaid. Olenevalt taimest hoia is-
tikut poolvarjulises kohas, kasta ja jälgi seda. 
Kotti sattunud isendid hävita keeva veega.

Tõrjega on oluline alustada juba april-
lis-mais. Kõige tõhusam on täiskasvanud 
isendite ja munade kokku korjamine, keeva 
veega hävitamine ja seejärel umbes labida 
sügavusele mulda kaevamine. Iga isend, kes 
mais muneda jõuab, võib juuliks anda umbes 
400 järglast.

Kontrolli regulaarselt aias varjulisi ja 
niiskeid kohti. Korista lehehunnikud, kaeva 
kompostihunniku pealmine kiht läbi, võima-
lusel lõika lopsakate taimede alused puhtaks. 
Igasugused servaalused, kaevuääred jms ko-
had on nälkjatele sobivad peitumis- ja mune-
mispaigad.

Nälkjate kokku meelitamiseks võib ka-
sutada näiteks õllelõkse ja arbuusikoori. Pai-
guta meelituskohtade lähedusse lauajuppe, 

mille alla nad saavad päeval peituda. Teo-
mürkide kasutamist tasub vältida, kuna 
need ei ole hispaania teeteo tõrjumisel kui-
gi mõjusad. Need ohustavad aga kohalikke 
teoliike, nendest toituvaid loomi-linde ja ka 
lemmikloomi.

Kindlasti ära vii elusaid nälkjaid loodu-
sesse, siis ei levi võõrliigid mujale. Looduses 
saavad nälkjad kontrollimatult paljuneda ja 
edasi levida, varem või hiljem jõuavad nad 
aedadesse tagasi.

Nälkjate järjepideval tõrjumisel on oluline 
koostöö naabritega, vastasel juhul on neist 
võimatu vabaneda. 

Rohkem teavet leiad keskkonnaameti 
kodulehelt www.keskkonnaamet.ee.

PANE TÄHELE! Hävita ainult võõrliike 
ja hoia kodumaiseid! Paljud kodumaised teod 
on aiapidajale kasulikud, näiteks tekitavad 
huumust ja söövad võõrnälkjate mune.

Robo-Maagia lasteaias Vikerkaar

Gerli Korotkov
Tallinna lasteaia Vikerkaar infojuht-haridustehnoloog

Tallinna lasteaed Vikerkaar korraldas nutikuu raames kon-
kursi „Robo-Maagia lasteaias“. Konkursile olid oodatud las-
te tehtud lühianimatsioonid või multifilmid, mille juures oli 
kasutatud vähemalt ühte robootikavahendit. Rõõm oli näha, 
et huvi animatsiooni – multifilmi loomise vastu sisu loomisel 
seejuures robootikavahendit kasutades on väga suur. Kokku 
esitasid Tallinna lasteaia rühmad 39 animatsiooni-multifilmi. 
Kõigi konkursile esitatud töödega saab tutvuda keskkonnas 
Padlet.

Konkurssi üheks oluliseks eesmärgiks oli ühendada oma-
vahel mängulisel viisil animatsiooni loomise ja robootikava-
hendite kasutamise võimalused. Suurem eesmärk oli näida-
ta, kuidas õppe-kasvatustegevuse eri valdkondi on võimalik 
lõimida läbi animatsiooni loomise, kasutades seejuures ka 
robootikavahendeid. Kõiki animatsioone hindas 16-liikmeli-
ne žürii, selgusid parimad tööd. Tulenevalt žürii liikmete hin-
nangutest otsustasime välja anda neli auhinnalist kohta, kuna 
punktid olid üheväärsed. Nutikad auhinnad aitas välja panna 
Tallinna haridusamet.

Auhinna saajad ei ole reastatud paremus järjestuses.
• Kevadine jalutuskäik // Rühmad: Jänku ja Päikene (6–7 

a) Tallinna lasteaed Sinilill. Auhind: Makeblock mTiny robot 
• Üks kummaline, aga õpetlik uni // Rühm: Naksitrallid (5–6 
a) Tallinna lasteaed Vikerkaar. Auhind: Strawbees robooti-
kakomplekt • Kiisu reisib džunglisse // Rühm: Kratid (5–6 a) 
Tallinna Vormsi lasteaed. Auhind: Sphero Mini loovuskomp-
lekt. • Roboti seiklused // Rühm: Arbuusike (3–4 a) Tallinna 
lasteaed Kirsike. Auhind: Robobloq Coding Express. Palju 
õnne ja nutikaid avastusi kõigile auhinnasaajatele! Täname 
kõiki Robo-Maagia konkursil osalejaid. 

Eesti Vabaõhumuuseumis on avatud uus eks-
ponaathoone – 1964. aastal ehitatud kolhoosi 
korterelamu, mis transporditi Lõuna-Eestist 
Rocca al Maresse 2019. aasta kevadel. 

Korterelamu ajastukohaselt sisustatud 
korterid kajastavad nelja kümnendit ning 
nelja perelugu. Karjabrigadir Maila elamine 
1967. aastal räägib oma iseseisvat elu alustava 
noore spetsialisti lugu. See korter on sisusta-
tud vastavalt ka tegelikult sellessamas korteris 
elanud ja Sookuru laudas karjabrigadirina 
töötanud Maila mälestustele.

1978. aasta korter jutustab heal järjel 
noore pere elust kolhoosimajanduse õit-
seajal. Keerulist üleminekuaega näitab elu 
hammasrataste vahele jäänud pere elamine 
1993. aastal. 2019. aasta korter esindab näidet 
kaasaegsest kahepereelamust, milleks paljud 
nõukogudeaegsed kortermajad on tänaseks 
ümber ehitatud.

Keldriruumides leiab interaktiivse näituse 
Eesti maaelu arengust kolhooside asutamisest 
tänapäevani ning mängu- ja lasteala „Väikese 
Ilmari maailm“. 

Suvekuudel saab kolhoosi korterelamus 
osa temaatilistest nädalavahetustest: juunis 
tutvustatakse Nõukogude aja rõiva- ja mööb-

limoodi, juulis laste mänge ja töid ning augus-
tis kolhoosiaja perenaise tegemisi. 

Juunist augustini saab igal kolmapäeval 
kell 17 osa temaatilistest eriekskursioonidest. 
Lisaks uut eksponaathoonet tutvustavatele 
tuuridele saab kuulda vesiveskitest ja tuuli-
kutest, puhtuse pidamisest, vanade eestlaste 
müütilisest maailmast ning saunakombesti-
kust. 

Lisaks saab vabaõhumuuseumis igapäe-
vaselt osa taludes toimuvatest lühiekskur-
sioonidest ja laste tegevustest ning proovida 
lihtsamaid talutöid. Teada saab, millised olid 
meie esivanemate kodud ja igapäevased toi-
metused 200 aastat tagasi, kuidas pesti pesu 
või ravitseti haigusi, milliseid töid tuli vanal 
ajal kanga saamiseks teha või kuidas rahvarõi-
vaid õigesti kanda. Eesti Vabaõhumuuseum

LOODUS / VABA AEG

Tallinn algatas Haabersti metsaala 
puudutava detailplaneeringu ja KSH

Võõrnälkjaid korja oma aiast kohe kevadel!

Eesti Vabaõhumuuseumis on avatud eri 
ajastuid tutvustav kolhoosi korterelamu

Kolhoosimaja Eesti Vabaõhumuuseumis

Robo-Maagia lasteaias, auhinna saajad 2021

Haabersti Vene gümnaasiumi 
projekt "Nüüd Ma Tean ja Oskan"

Haabersti Vene gümnaasiumis jätkab tööd kooliprojekt 
„Nüüd ma Tean ja Oskan“. Projekti eesmärgiks on tut-
vustada lastele ohutut käitumist nii kodus, õues kui ka 
internetis.

Esimeses programmis vestlesid saate tegelased Znayka 
ja Umeika Zoomi kaudu meie kooli 1. ja 2. klassi õpilastega 
koduohutuse teemal, rääkisid torke- ja lõikeriistadest ning 
elektriseadmetest, mõistatasid mõistatusi, osalesid „Wheel of 
Names“ programmi kaudu liikumispausil. Töötoas valmisid 
käsitööna lemmikraamatu järjehoidjad. Znayka ja Umeika 
kuulutasid välja konkursi: „Kõige loovam, ilusam ja maitsvam 
võileib“. Enda võileiba valmistades said lapsed veel kord tule-
tada endale meelde lõike- ja torkeriistade (noad) ning elekt-
riseadmete (röster ja pliit) turvalise kasutamise põhimõtteid.

Sel nädalal tulid meile Zoomi kaudu külla 5–6aastased 
lapsed Järveotsa, Rukkilille ja Sinilille lasteaedadest. Nad veet-
sid lõbusalt ja aktiivselt aega, saades teadmisi koduohutusest. 
Selle veebisaate jaoks valmistasime ette töölehed (ülesandega 
värvimislehed), mis toimetati enne saadet lasteaeda. Pärast 
saadet värvisid lapsed töölehti ja lahendasid kasvatajatega seal 
oleva ülesande, mille järel kasvatajad tegid valmis töölehtedest 
fotod ja saatsid need e-postiga kooli. Tehtud fotosid näitame 
järgmises saates.

Veebisaate jaoks tegime oma e-posti aadressi: znayka@
hvg.ee. Sinna tulevatele kirjadele vastavad saate tegelased 
Znayka ja Umeika. Lastel on tore teada saada, et nende kirja-
dele vastavad just saate tegelased.

Meil on plaanis korraldada online-saade sellistel aktuaal-
setel teemadel nagu interneti ohutu kasutamine, kiusamine 
ning kokkupuuted võõraste inimestega tänaval. Kohtumiseni!
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Väike-Õismäe Harku järve pool-
ses osas leiavad lähiaastail aset 
suured muudatused. Korda saab 
ranna-ala ning uue ilme endine 
busside ja trollide lõpp-peatus.

Haabersti linnaosa arhitek-
ti Tiina Jaska sõnul areneb kogu 
piirkond. „Harku järve ranna-ala, 
aadressiga Paldiski mnt 126, on 
linnale kuuluv kinnistu, mida ha-
katakse sel aastal põhjalikumalt 
heakorrastama. Muuhulgas raja-
takse sinna ka väliujula,“ selgitas 
ta. Täna kehtiva detailplaneeringu 
järgi on planeeritud bussipargi vii-
mine maa alla ning Harku järve 
randa hakkab pääsema turvaliselt 
läbi jalakäijate tunneli. 

Bussipargi taha, aadressi-
le Paldiski mnt 221a, kerkib aga 
14-korruseline tornelamu, mis 
lõunaküljest piirneb Järveotsa tee 
15 haljasala ja mänguväljakutega. 
Uus tornmaja on saanud nimeks 
Harkuranna Torn ning sinna tuleb 
kokku 100 kahe- kuni neljatoalist 
korterit, millest enamikul on ka 
rõdu. Viimasel korrusel paikne-
vad eriplaneeringuga luksuslikud 
4-toalised penthouse-tüüpi korte-
rid, kus on võimsad järvevaatega 
terrassid.

„Nõudlus uute korterite järe-
le on väga suur, sest vahepealsel 
keerulisel ajal langes uusarenduste 
maht tuntavalt,“ selgitas Uus Maa 
Kinnisvarabüroo maakler Egon 
Juhanson. „Suurt huvi toetab ka 
inimeste soov elamistingimusi 

parandada ja kolida uude ning 
moodsasse koju.“

Juhansoni sõnul on Harku-
ranna Torni tõmbenumbriks loo-
mulikult ka head vaated järvele, 
mida saab nautida juba madalatelt 
korrustelt. Enamus Paldiski mnt 
221a parkimiskohtadest rajatakse 
hoone keldrikorrusele, kuhu saab 
mugavalt sõita liftiga. Esimesel 
korrusel asuvad äripinnad, pani-
paigad ja jalgrattaruum. Maja ette 

rajatakse aga nüüdisaegne män-
guväljak. Hoone kaalutud ener-
giaklass on B, mis tagab mõistli-
kud kommunaalkulud.

„Kodu Harkuranna Tornis 
on ideaalne investeering noorele 
perele, kes valib elukoha just las-
teaia või kooli lähedust arvesse 
võttes,“ selgitas projekti arendaja, 
ITM Group Arenduse tegevjuht 
Artur Jõe. „Siin on ka suurepärane 
ühistranspordi- ning kergliiklus-

teede võrgustik, mis võimaldab 
elada autovaba elu.“

Harkuranna Torn valmib 2023. 
aasta alguses. Arhitektuurse la-
henduse töötas välja Arhitektuuri-
büroo Korrus, projekti ehitustöid 
juhib Vilcon Ehitus OÜ ja omani-
kujärelevalvet teostab P. P. Ehitus-
järelevalve OÜ. Korterite müügiga 
tegeleb Kinnisvarabüroo Uus Maa. 
Eelmüük on alanud projekti kodu-
lehel www.harkuranna.ee

Tiitli „Lumemurdja 
2021“ pälvib Nadežda 
Anutšina, kes on Sõpruse 
pst 246 korteriühistu 
majahoidja. Kandidaadi 
esitas Mustamäe linnaosa 
valitsus. 

„Talvekuude parimat majahoidjat 
oleme valinud juba üle kümne 
aasta, vaid ühel aastal on konkurss 
lumepuuduse tõttu ära jäänud. 
Seevastu äsja lõppenud talv oli 
erakordselt lumerohke ja esitas 
tõsise väljakutse nii linna talihool-
duse lepingupartneritele kui ka 
majahoidjatele,“ rääkis abilinna-
pea Kalle Klandorf. „Lumemurd-
ja valimisega soovimegi tunnusta-
da korteriühistute ja erakinnistute 
majahoidjaid, sest nende töö kva-
liteedist oleneb, kui turvaliselt me 
saame ennast talvistel kõnniteedel 
tunda. Tänan kõiki tublisid ma-
jahoidjaid ning õnnitlen „Lume-
murdja 2021“ tiitli võitjat. Samuti 
tänan kaaslinlasi, kes majahoidja-
te head tööd märkasid ning neid 
konkursile esitasid.“

Tunnustati ka Haabersti 
linnaosa valitsuse esitatud kan-
didaati, Õismäe tee 95 korteri-
ühistu majahoidjat Paavo Koplit, 

ning Lasnamäe linnaosa valitsuse 
kandidaati Galina Vakhrushevit 
ja tema abikaasat, kes hoolitsevad 
korteriühistu Vikerlase 17 hoone 
ümbruse korrashoiu eest.

Eriauhinna pälvis Põhja-Tal-
linna linnaosa valitsuse kandi-
daat Ilse Reinaru, kes vaatamata 
väärikale vanusele hoiab korras 

Tööstuse 9/1 hoone ümbrust. 
Konkursi „Tallinna linna lume-
murdja“ eesmärk on tunnustada 
linnas tegutsevate korteriühis-
tute ja erakinnistute puhastus-
aladel töötavaid majahoidjaid, 
kelle ülesanne oli teha lume- ja 
libedustõrjet, lume puudumisel 
koristada puhastusalalt prahti ja 

puulehti ning tagada talvel ohu-
tud liikumistingimused. Kan-
didaate said kõik linnaelanikud 
esitada linnaosade valitsustele 22. 
märtsist 1. aprillini. Lõppvooru 
jõudis seitse kandidaati ning võit-
jad valis välja 8-liikmeline korral-
dustoimkond.Tallinna kommu-
nikatsiooniosakond

VABA AEG / LINNAOSA UUDISED

INFO

Endine Väike-Õismäe busside ja trollide 
lõpp-peatus saab uue ilme

Tallinnas tunnustati möödunud  
talve lumemurdjaid

Tallinna Keskraamatukogu testib 
lugejate huvi eestikeelsete 
audioraamatute vastu

Esmakordselt pakub Tallinna Keskraamatukogu või-
malust laenata ööpäevaringselt eestikeelseid audioraa-
matuid ning seda OverDrive'i e-raamatukogust, kust 
saab laenata ka võõrkeelseid audioraamatuid, e-raa-
matuid ja ajakirju. Pilootprojekt, mille eesmärgiks on 
selgitada välja nõudlus eestikeelsete audioraamatute 
järele, viiakse läbi koostöös Eesti Audioraamatute Kes-
kusega. Pilootprojekti kestuseks on üheksa nädalat. 

Eesti- ja välisautorite digiaudioraamatuid saab 
OverDrive’i e-raamatukogust ka seadmesse alla laadi-
da ja kuulata internetiühenduseta Libby rakenduses. 
Valikus on 12 teost eesti autoritelt – nt Aliis Jõe, Marje 
Ernits ja Kaur Kender – ning tõlkekirjandust autoritelt 
Helen Pollard, Jørn Lier Horst, Betty Rowlands jt. 

Audioraamatud on hea alternatiiv neile, kel on raa-
matute lugemiseks vähe aega, kuid kes soovivad siiski 
kirjandusteoses toimuvale kaasa elada. Soovitame tut-
vuda audioraamatute võimalusega ka eakatel, kel sil-
manägemine kehvem. 

Eesti kirjastuste e-raamatuid saab laenata e-raa-
matukogust ELLU ning klassikalist ja džässmuusikat 
Naxose muusikakogudest. E-raamatukogusid saavad 
Tallinna Keskraamatukogu lugejad kasutada tasu-
ta. Sisselogimisel on kasutajatunnusteks isikukood ja 
Minu ESTERi salasõna.

Lisainfot saab Tallinna Keskraamatukogu veebile-
helt ja e-posti aadressil overdrive@tln.lib.ee. Tallinna 
Keskraamatukogu

Tunnustati ka Haabersti linnaosa valitsuse esitatud kandidaati,  
Õismäe tee 95 korteriühistu majahoidjat Paavo Koplit. Mats Õun

Harkuranna Torn valmib 2023. aasta alguses

Audioraamatud

Õigusapteek pakub Haaberstis  
tasuta õigusabi

Neljapäeval, 17. juunil 2021 kell 10.00–14.00 toimub 
Haabersti Vaba Aja Keskuse III korruse saalis (Ehitaja-
te tee 109A/2) õigusapteek.

Õigusapteegis annavad nõu erinevatele õigusküsi-
mustele spetsialiseerunud juristid ning seda täiesti tasuta. 
Õigusapteeki on oodatud kõik abivajajad ning tagatud on 
nii eesti- kui ka venekeelne õigusalane nõustamine.

Huvilisi nõustatakse perekonnaõiguse, elatisrahade 
nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, töölepingu sea-
duse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute proble-
maatika/ kaebuste KÜ tegevuse peale, tarbijakaitse prob-
leemide ja vaidluste, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, 
kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja do-
kumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning eelnev 
registreerimine ei ole vajalik. Maski kandmine on õigu-
sapteegis kohustuslik. Ilma maskita klienti ei teenindata. 

Õigusapteeki korraldab Tallinna linn koostöös Eesti 
Juristide Liiduga.

Täiendav informatsioon e-posti aadressil ejl@juristi-
deliit.ee või telefonil 6313002. HLOV
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Kevin Poll
Haabersti Vaba Aja Keskuse 
projektijuht

Haabersti noortekeskuse noortest 
koosnev tiim alustas juba 2019. aasta 
sügisel ettevalmistusi, korraldamaks 
Haabersti koolinoortele suunatud 
projekti „Liiklusäss”. Koos noorsoo-
töötajatega kirjutati projekt ning 
asuti tegevusi planeerima ja ellu 
viima. Kevadel 2020 toimus koos-
töös maanteeametiga liiklusteema-
line koolitus projekti meeskonnale 
ja noorsootöötajatele, et nad saak-
sid oma teadmisi ka edaspidi edasi 
anda. See oli oluline projekti jätku-
suutlikkuse tagamiseks.

Paraku tekkis kevadel eriolu-
kord ning koolinoortele suunatud 
koolitused jäid esialgu ootele. Küll 
aga ei istunud projekti meeskond 

käed rüpes. Eriolukorra ajal korral-
dati virtuaalne liiklusohutuse nädal, 
mille raames räägiti kiivri kandmi-
se olulisusest, tehti kiivritele kleep-
se, valmistati ja mõeldi välja uusi 
liiklusmärke, toimus viktoriin ning 
valmis ka korralikku rattavarustust 
tutvustav õppevideo.

Sügisel toimus Haabersti noor-
tekeskuses lahtiste uste päev, mis oli 
liiklusteemaline. Erinevad põnevad 
tegevused olid seotud liiklusega 
ning külas käis Keerdtrepist Mikael 
Parman, kes rääkis tõukerattaga lii-
kumise ohtudest ja ohutusest.

Pimedal ajal kujundasid noo-
red ise oma helkurid ja korraldasid 
noortekeskuse ees helkuri käsipuu 
aktsiooni, mille raames kõik soo-
vijad said endale tasuta helkuri, et 
pimedal ajal oleks ohutum liikuda. 
Kevad saabus küll uute piirangute-

ga, ent praegu saame rahulolevalt 
öelda, et enam kui 1000 koolinoort 
osalesid projekti perioodil liiklus-
alastel koolitustel ning saavad uute 
teadmistega suvele vastu minna. Li-
saks eelpool mainitule toimus pro-
jekti raames videokoolitus, mille 
raames noored said omandada uusi 

teadmisi nutitelefonidega filmimi-
sest, videomontaažist ning mitme-
sugustest programmidest, sätetest 
ja nippidest. Projekti raames val-
mib ka noortele suunatud liiklus-
teemaline õppevideo. „Liiklusässa“ 
projekti tegevusi rahastab Euroopa 
Solidaarsuskorpus.

VABA AEG

Väljaandja: Haabersti Linnaosa Valitsus, 
Ehitajate tee 109a/1, 13514, Tallinn  
Telefon: 640 4800 e-post: haabersti@tallinnlv.ee
Toimetaja telefon: 640 4806, e-post: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee
Trükikoda AS Kroonpress
Küljendamine: Krabu Grupp OÜ

Alates 31. maist on siseruumides taas lu-
batud 10-liikmelises grupis rühmaviisiline 
huvitegevus, treening. Avalikud üritused 
siseruumides 50% täituvusega.

Kutsume teid kaasa 6. augustil Paidesse, 
Vallimäel toimuvale üle-eestimaalisele ea-
katefestivalile „Hingelt noor – Kuidas elad, 
vanem keskiga?“ Päeva moderaator on 
Märt Treier. Saab arutleda päevakajalistel 
teemadel koos ministrite ja oma ala spetsia-
listidega, tutvuda põnevate müügi- ja tee-
matelkidega ning nautida eri maakondade 
kultuurikollektiivide esinemisi.

Festivalipäeva lõpetab armastatud Anne 
Veski kontsert. Terve päeva saab Vallimäel 
Ajakeskust Wittenstein külastada 50% sood-
sama piletiga. Oma osalusesoovist anna 
teada päevakeskuse infosse tel: 56242925, 
6579872 kuni 20. juunini. Sõit maksab 5.-, 
maksmine väljasõiduhommikul bussis. Väl-
jasõit Õismäe tee 24, 6.08 kell 9.00, tagasi 
Õismäel orienteeruvalt kell 18.30

Õuekohvikud:
9.06 kell 15.00 Külas on Linnateatri 

näitleja Margus Tabor
16.06 kell 15.00 laulame koos akordio-

niansambliga Amulett suvesse.
Vihmase ilma korral toimub Õuekoh-

vik saalis, palume oma osalusest teatada 
infosse tel: 56242925, 6579872

Haabersti päevakeskusel on õigus teha 
Õuekohvikute esinejate osas muudatusi.

Haabersti päevakeskus on külastaja-
tele suletud 28.06–2.08.2021, oleme puh-
kusel.

Juunikuus toimuvad noortekeskuse majas 
tegevused maksimaalselt 10 noorele.

Igapäevaselt toimuvad juhendatud tege-
vused noortekeskuses ning ilusa ilma korral 
välitegevused. Välitegevuste puhul kogune-
me ikka noortekeskuses ja liigume ühiselt.

Esmaspäeviti – Majasisesed kunstitee-
malised juhendatud tegevused kuni 10 noo-
rele korraga. Ilusa ilma korral välitegevused.

Teisipäeviti – Majasisesed loovteemali-
sed juhendatud tegevused kuni 10 noorele 
korraga. Ilusa ilma korral välitegevused.

Kolmapäeviti – Majasisesed kokandus-
teemalised juhendatud tegevused kuni 10 
noorele korraga. Ilusa ilma korral välitege-
vused.

Neljapäeviti – Majasisene (kuni 10 noo-
rele korraga) ja virtuaalne viktoriin. Ilusa 
ilma korral välitegevused.

Reedeti – Loodusnurk ja matkapäev. 
Ilusa ilma korral matk mitmesugustesse 
kohtadesse meie linnaosas ja lähiümbruses. 
Kehva ilmaga loodusteemalised tegevused 
noortekeskuse majas kuni 10 noorele kor-
raga.

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.

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

Haabersti 
päevakeskuse 
tegevused juuni

Haabersti 
noortekeskuse 
tegevused juuni

Haabersti Vaba Aja Keskus korraldas virtuaalse 
Cosplay võistluse „Kostüümimäng”

„Liiklusässa“ projekti raames koolitati üle tuhande 
1.–3. klassi õpilase

Kontserdisarja Hingemuusika kor-
raldab Muusikute fond PLMF koos-
töös Rootsi-Mihkli kogudusega  
alates 2013. aastast. Publikule on 
uksed avatud iga kuu teisel teisipäe-
val kell 15.00.

8. juunil pakuvad klassikalise 
muusika elamusi Tallinna Muusi-
kakeskkooli keelpilliosakonna õpi-
lased.

Tallinna Muusikakeskkool on 
andnud viimaste aastatakümnete 
jooksul Eestile suurema osa profes-
sionaalsetest muusikutest, neist keel-
pillimängijad on omakorda peamiselt 

just selle kooli keelpillosakonna vilist-
lased. Praeguste õpilaste repertuaaris 
on Bach, Sibelius, Eller, Mägi jt.

Kompenseerimaks pikka pausi, 
on järgmine kontsert juba nädala 
pärast, 15. Juunil.

Muusikute fond PLMF loodi 2003. 
aastal missiooniga toetada klassika-
lise muusika talente ning on siiani 
ainus mittetulunduslik ühing, mis 
toetab järjepidevalt mitmeid Eesti 
andeid, pakkudes neile esinemisvõi-
malusi mitmete riikide kontserdilava-
del, täiendõpet nii Eesti kui maailma 
tipp-pedagoogide juhendamisel jpm.
Muusikute Fond PLMF

Kevin Poll
Haabersti Vaba Aja Keskuse 
projektijuht

Haabersti Vaba Aja Keskus on 
üle 10 aasta korraldanud kevaditi 
koolinoorte moekonkurssi „Moe 
Malle”. Tänavu lõid riiklikud pii-
rangud seoses Covid-19 levikuga 
paraku noortekeskuse „Moe Malle” 
plaanid segamini. Noorsootöötajad 
aga leidsid väga vahva ja atraktiivse 
alternatiivi ning korraldasid Haa-
bersti esimese virtuaalse Cosplay 
võistluse „Kostüümimäng”.

Cosplay on sõna, mis on saadud 
ingliskeelse lühendi ja ingliskeelse 
sõna liitmisel: costume (kostüüm) ja 
play (näitemäng). Selles kehastutak-

se oma lemmiktegelasteks filmidest, 
TV-sarjadest, arvutimängudest, 
koomiksitest, animest või mangast. 
Cosplay’l osaleja pidi ise valmista-
ma oma lemmiktegelaskuju kostüü-
mi ning saatma pildi enda loodud 
tegelaskujust koos originaaltegelase 
pildiga Haabersti Vaba Aja Kesku-
sele. Kokku laekus Haabersti Vaba 
Aja Keskusele 44 omanäolist tööd.

Auväärt žürii hindas osalejaid 
kolmes vanusegrupis: 1.–4. klassid, 
5.–9. klassid ja 10.–12. klassid. Igast 
vanusegrupist valiti 5 parimat. Pa-
rimad osalejad I vanusegrupis olid 
Sofia Frantsuzova, Nikolai Maikin, 
Georgi Yurkevich, Evelina Burma-
kina, Artem Cherkass, II vanuseg-
rupis Sergei Malinov, Polina Kara-

vaieva, Ksenia Balakina, Katerina 
Müür, Emily Uibo, III vanusegrupis 
Ramil Gzyunov, Dmitri Akimov, 
Diana Stepanova, Anna Ponomar-
jova, Anna Danilenko.

Ühtlasi toimus Haabersti noor-
tekeskuse sotsiaalmeedia kanalites 
publiku lemmiku valimine. Pub-
lik andis ülekaalukalt oma hääle 
Sofia Frantsuzovale, kes kehastas 
karakterit Pahatar fantaasiaseiklus-
filmist „Pahatar“. Haabersti Vaba 
Aja Keskus tänab kõiki osalejaid ja 
kaasaelajaid ning soovib veel kord 
palju õnne kõikidele laureaatidele. 
Cosplay võistlust „Kostüümimäng“ 
toetasid Haabersti linnaosa valitsus 
ja Happy-Fly Batuudikeskus & Jal-
kamaja ning Galina Zaitseva. Artem Cherkass

„Liiklusässa“ projekti koolitus õpilastele

Pärast sunnitud pausi jätkub 
traditsiooniline PLMF  
kontserdisari Rootsi-Mihkli kirikus
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• Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustutame ar-
kist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 58238310 
• Koguja soovib vanaraha, autasusid, märke, medaleid, 
postmargikogusid-eesti, Ts.vene, nsvl.eesti postkaar-
te, kommipabereid, silte, etikettejne. Iga päev 11-21.
raha kohe.tel.55955996. • Ostan kasutusena jäänud 
sõiduauto, maasturi või kaubiku. Võib olla remonti va-
jav. Kiire tehing ja vormistamine. skampus@online.ee, 
tel.53654085 • OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllu-
maad. Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee • Os-

Käes on kevad ja paljud minu kliendid otsivad endale uut kodu.
Sellega seoses palun Teie abi.

Kas teate kedagi selles piirkonnas, kes soovib müüa korterit?
Või olete ise müügi peale mõelnud?
Ma oleksin väga tänulik kui võtaksite  
minuga ühendust.

Kasutage meie kevadkampaania soodustusi:
• tasuta hinnaanalüüs
• tasuta juriidiline abi
• kolimisteenus

SILVER SELLIK
Kutseline maakler

 
Tel: 5800 4970
silver@raid.ee

HEA KORTERIOMANIK!

Soodustus 
maakleri- 
teenuselt 

-25%

Ette tänades! RAID & KO Kinnisvara- ja Õigusbüroo

Loe värskeid uudiseid igal hetkel, ükskõik kus viibid! pealinn.ee

Pealinna päevast Pealinna arengust Pealinna nädalast

Tallinn otse eetris

TALLINNA UUDISED
Argipäeviti kl 18.45
Kanal 12

SIIN TALLINN
Neljapäeviti kl 21.30
Kanal 11

TALLINNA PANORAAM
Pühapäeviti kl 18.00
Kanal 11

tan garaažiboksi.  Notari korraldamine ja kulud minu 
kanda. Kõik pakkumised on teretulnud. Tel: 545 11053 
• Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumente ja 
vanu postkaarte. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim • Ostan 
kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja liht-
salt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan  seisevauto@gmail.com  või 
56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks www.
seisevauto.ee • Hekilõikus, trimmeriga pika rohu ning 
heina niitmine, saetöö aias Tallinnas ja Harjumaal.
Tel.55547291 • Pakun muruniitmise ja trimmerdamise 
teenust  koduaedades,  ühistute ja äriühingute ümbru-
ses. Helista ja küsi lisa – 5399 3595 • Soovin osta 2-toa-
lise korteri (1. või 2.korrusel) Väike-Õismäe viiekorru-
selises majas. Tehing läbi maakleri ! Tel: 56506567, IVO  
• Eluruumide sanitaar ja kapitaalremont lammutusest 
lõppviimistluseni. Ka elektri ja torutööd. 58314411  
• Hekilõikus, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine, 
saetöö aias Tallinnas ja Harjumaal.Tel.55547291 • Vaja-
takse isiklikku abistajat raske nägemispuudega inimese-
le. Tööülesanded: kaks korda päevas veresuhkrumõõt-
mise sensori kalibreerimine. See tegevus võtab aega 
5-10 minutit. Vajaliku koolituse võimalus olemas. Aeg 
ajalt on vaja abi saatmisel linnaruumis, abistamine asja-

ajamisel sotsiaalhoolekan-
de- ja meditsiiniasutustes 
jm. kohtades ning huvite-
gevuse säilitamiseks. Va-
jalik eesti keele oskus, 
abivalmidus ja heasoov-
likkus, sportlikkus. Tööta-
su 3,48 eurot tunnis bruto. 
Osaline tööaeg kuni 40 h 
kuus. Töösuhe on tähtaja-
line. Töötajaga sõlmitakse 
käsundusleping MTÜ 
Põhja-Eesti Pimedate 
Ühinguga. Kontakt Ind-
rek; telefon 5111306. 


