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Pealinna mudilased  
istutasid loomaaeda 
100 puud! 
Nüüdseks on lasteaedades lapsi õpe-
tatud juba sada aastat ning selle tä-
histamiseks istutati ühel aprillihom-
mikul koos lasteaialastega Tallinna 
loomaaeda 100 puud.

Keskkonnaharidusliku hommiku-
pooliku viie-kuueaastastele lasteaia-
lastele korraldas Tallinna haridus-
amet koostöös keskkonnaameti ja 
loomaaiaga.

Töö oli jaotatud nii, et see oleks 
kõigile jõukohane. Puid istutasid täis-
kasvanud. Selleks et istutajad teaksid, 
kuidas puud korralikult mulda panna, 
korraldati neile 3. ja 10. aprillil loo-
maaia keskkonnahariduse keskuses 
koolitus. Laste roll ei ole aga vähem 
oluline. Et puukesed kenasti kasva-
ma läheks, lugesid lapsed neile loitsu 
ja kastsid neid korralikult. Loitsul on 
võimas vägi, sest see kõlas kolm kor-
da ja kokku 2500 lapse suust.

Ühineme õnnitlustega ja soovime 
pealinna alusharidusele veel pikki 
aastaid!

Kakumäe kodu
kohvikute päev 2018
Pühapäeval, 27. mail toimub juba 
kolmandat aastat Kakumäe kodu-
kohvikute päev.

Keskpäeval avavad kohalikud ini-
mesed oma aedades ja hoovides ühe-
päevakohvikud, kus pakuvad kodu-
seid toite ja jooke. Kohvikuid lei-
dub igale maitsele: pakutakse ma-
gusaid küpsetisi, burgereid, grill-li-
ha, kala mitut moodi, toite umbro-
hust ja mustikatest, kombucha’t ja 
vesikeefirit, kiviahju pitsat, eksooti-
lisemaid rahvustoite jpm. Paljudes 
aedades on teretulnud koerad, kel-
lele on väljas joogivesi. 

Kogu info kohvikute kohta on 
koondunud ürituse Facebooki-lehe-
le, sealt leiate ka kohvikute kaardi ja 
tutvustused. Üritust korraldab Ka-
kumäe Rahva Selts. 

Kakumäe kodukohvikute päev toi-
mub 27. mail kell 12–19.

Vastvalminud Väike-Õismäe tiigi amfiteatris toimub kevadkontsert „Haabersti Kevad“.  

Suurel laval pakuvad muusikalist meelelahutust Haabersti puhkpilliorkester Kutter, 
 Taisi Laululapsed, Kentukid, Black & White, Taisi ning Karavan. 

Kell 12.00 Õismäe tiigi promenaadil - suur KEVADLAAT! Mitmesugused tegevused lastele ja noortele. 

 Üritus on TASUTA! 

Suvised lastehommikud erinevates kohtades Haaberstis

2.juunil, 16.juulil, 7.juulil, 4.augustil ja 1.septembril algusega kell 11.00

Lastehommikuid korraldab

Kavas on tsirkus, etendused, meisterdamised, kommisaluut, loosimised ja palju 
muud huvitavat. Üritused on TASUTA! Lisainfo lk.2 

Haabersti linna-
osa valitsus ja  
K Security alusta-
vad koostööd 
Haabersti linnaosa valitsus alustab 
mai keskpaigas koostööd K Secu-
rity OÜ turvaettevõttega, et tagada 
Haabersti linnaosa elanikele suu-
rem turvatunne ja ennetada kuri-
tegevust. K Security turvatöötaja-
te ülesanne on teha 15. maist ku-
ni 15. septembrini iga päev teatud 
ajavahemikel linnaosas patrullrin-
ge. Kontrollitakse spordi -ja mängu-
väljakuid, skate-parki, tiigi ja kes-
kuste ümbrust ning muid avalik-
ke kohti, mis on varem korrarik-
kumistega silma paistnud. Patrul-
lauto kontrollib ka Astangu spordi- 
ja mänguväljakut, kus on sageli lõ-
hutud invenatri. Järveotsa tee korv-
palliväljaku ümbruses ning Harku 
järve ääres loobitakse  maha prü-
gi ja klaastaarat. Õismäe tee hoovi-
des viibivad alkoholijoobes isikud 
ja pargitakse haljasaladele. Samuti 
on probleeme bussipeatustes ma-
gavate kodututega ning Nurmenu-
ku keskuse juures viibivate alko-
holijoobes isikutega. Kui patrulli-
jad seaduserikkujat näevad, palu-
vad nad tal kõigepealt see tegevus 
lõpetada; vajadusel kutsutakse ap-
pi olukorda lahendama ka politsei, 
kiirabi või päästeamet. Turvaette-
võte ei hakka asendama politseid, 
vaid on neile abiks.

K Security juhatuse liikme Mar-
ko Koka sõnul on tegu katse pro-
jektiga Tallinna linnas, seda plaani-
takse laiendada ka teistesse linna-
osadesse ja omavalitsusüksustesse.

Võistlusel osalesid võistkonnad kõi-
gist Haabersti linnaosa koolidest. Ilu-
sa ilmaga kogunes lisaks võistlejatele 
Haabersti Liikluslinnakusse hulgaliselt 
pealtvaatajaid, kes kõik said osa vah-
vast ja sportlikust päevast.

Kokku oli võistlustules 72 noort 
sportlast. Võistkonnad komplekteeri-
ti kooli eri vanuseastme õpilastest, see 
tähendab, et 1. klassidest üks võistleja, 
2. klassidest üks võistleja jne. Võistlu-
se eesmärk on tähistada eesti vanarah-
va püha, tuues Eesti rikkalikku ajalugu 

seega noortele lähemale, pakkudes eri 
vanuses noortele võimaluse teha mi-
dagi ühise eesmärgi nimel.

Võistluse avas Haabersti linnaosa 
vanem Marek Jürgenson, kes soo-
vis kõigile osalejatele edu võistlusel 
ning andis traditsiooniliselt stardipau-
gu. Jüriöö jooksul antakse stardipauk 
puuklotsidega ning üritusel aega ei 
võeta. Võidab see, kes jõuab esime-
sena üle finišijoone. Tasavägises lõpu-
duellis jäi seekord peale Rocca al Ma-
re kool, kes napi edumaaga Tallinna 

Järveotsa gümnaasiumi ees esikoha 
napsas ning rändkarika endaga kaasa 
viis. Kolmanda koha saavutas Tallin-
na Õismäe gümnaasium. Pärast võist-
lust kostitati kõiki osalejaid pirukate, 
vee ja teega.

Võistlust toetasid My Fitness AS, 
Baasjaam, Virtuality Gaming Center, 
City Jungle elamusgolfikeskus, Al Ma-
re Bowling, Orkla Eesti AS ja Haabers-
ti linnaosa valitsus. Täname häid koos-
tööpartnereid ning soovime veel kord 
õnne võitjatele.

Jüriöö jooksul selgitati välja nobedaimad õpilased!

Jüriöö jooksul selgitati välja 
nobedaimad õpilased!
19. aprilli pärastlõunal kogunesid kõigi Haabersti linnaosa koolide väledai-
mad õpilased Haabersti Liikluslinnakusse, et traditsioonilisel teatevõistlusel 
Jüriöö jooksul selgitada välja parimad. Jüriöö jooksu korraldab Haabersti vaba 
aja keskus ning tänavu toimus seitsmes Jüriöö jooks.
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15. mail, mil tähistatakse Tallinna päe
va, on Haaberstis lõpule viidud kõik hea
korratööd. Veel viimased jõupingutused 
ning linnale kuuluvad teed, tänavad ja 
haljasalad saavad korrastatud ja kaua
oodatud suvi võib tulla. 

Marek Jürgenson
Haabersti linnaosa  
vanem

A prilli lõpus ja mai esimesel nädala-
vahetusel toimus Haaberstis aktiiv-
sete seltside ja elanike eestvedami-

sel mitmeid talguid. Tahan siinkohal täna-
da kõiki vabatahtlikke talgulisi, kes ei pelja-
nud käsi külge panna ning aitasid oma ko-
dulinnaosa läikima lüüa! Aitäh teile kõigi-
le, koos sai ära tehtud suur töö.

Harku järve ja Kakumäe rand 
saavad uue ilme
Haabersti linnaosa valitsus paneb sel aastal 
suurt rõhku Harku järve ja Kakumäe ranna 
korrastamisele. Heakorratööd on täies hoos. 
Mõlemasse randa oleme pannud üles laua-
tenniselauad ning Kakumäe rannas laienda-
sime puhkajatele mõeldud rannaala, paigu-
tades Kakumäe surfikooli tegutsemiseks va-
jalikud konteinerid uude asukohta. Eemal-
dasime ka kõrkjaid, et rannalistele rohkem 
ruumi teha.  Mõlemasse randa on plaanis 
juurde tuua uut liiva ja paigaldada atrakt-
sioone nii lastele kui ka täiskasvanutele. Har-
ku järve rand saab mänguväljaku ning Kaku-
mäe randa paigaldatakse uued rannajalgpal-
liväravad, välitrenažöörid ja lastele õhulen-
nurada. Lisaks likvideerime Kakumäe ran-
nas asuva ja hetkel tühjalt seisva ajutise ehi-
tise ning korrastame kõrkjatesse kasvanud 
alad, et tulevikus rajada sinna piknikuplat-
sid. Rannahooaja alguseks saavad need kaks 
randa uue ilme. 

Turvalisem Haabersti
Haabersti on turvaline linnaosa. Kuid soovi-
me linnaosa turvalisust ja korda veelgi tu-
gevdada ning seetõttu teeme sel suvel lin-
naosas esimest korda koostööd ka turvafir-
maga. Linnaosa valitsuse tellimusel on OÜ 

K Securiti ülesanne 15. maist 15. septemb-
rini teha linnaosas patrullautoga ringsõite, 
et ennetada kuritegevust ja tagada linna-
osa elanikele suurem turvatunne. Iga päev 
kontrollitakse erinevaid spordi- ja mängu-
väljakuid, rulaparki, tiigi ja poodide ümb-
rust ning muid avalikke kohti, mis on kor-
rarikkumistega varem silma paistnud. Sea-
duserikkujat nähes palutakse tal see tege-
vus lõpetada ning vajadusel kutsutakse ap-
pi politsei, kiirabi või päästeamet. Turvaet-
tevõte ei hakka asendama politseid, vaid on 
neile abiks. Hea Haabersti elanik, kui Haa-
berstis on kohti, mis vajaksid teravamat tä-
helepanu, siis palun anna neist teada e-posti 
aadressil haabersti@tallinnlv.ee või telefonil 
6404800, et saaksime vajadusel turvafirma 
patrullauto marsruuti laiendada. 

Õismäe rabasse rajatakse 
valgustatud terviserajad
Sel kevadel alustati Õismäe rabas etteval-
mistustöid terviseradade rajamiseks. Käes-
oleval aastal on plaanis rajada terviserajad 
ning järgmisel aastal terviseradasid teeninda-
vad parkimisplatsid. Paljudel elanikel tekkis 
küsimusi rajatavate parklate suuruse kohta 
ja seetõttu oli kõigil soovijatel võimalik teha 
oma ettepanekud parklate kohta nii mulle 
kui ka abilinnapea Züleyxa Izmailovale. Et-
tepanekuid laekus veidi üle 20 ja nende kõi-
giga on võimalik tutvuda Haabersti linnaosa 
valitsuse veebilehel. Lisaks toimus mai al-

guses Õismäe rabas terviseradasid ja parki-
misplatse tutvustav arutelu, kus kõigil soo-
vijatel oli veel kord võimalik rabasse rajata-
vate terviseradade ja parklate teemal kaa-
sa rääkida, et leida sobivaim lahendus. Kah-
juks kohtumisel üksmeelt ei leitud ja seetõt-
tu on mul plaanis veel kord kohtuda  abilin-
napea Züleyxa Izmailova ja kommunaalame-
ti esindajatega ning arutada, kas ja kui pal-
ju on sel teemal võimalik elanike soovide-
le vastu tulla.

Väike-Õismäe tiigi  
kaldal valmib amfiteater
Sel aastal alustasime Väike-Õismäe tiigi kal-
dale amfiteatri rajamist. Uus ja uhke amfitea-
ter valmib 15. maiks, mil tähistame Tallin-
na päeva. Esimese kontserdina toimub vast-
valminud amfiteatris  laupäeval, 26. mail al-
gusega kell 14 Haaberstis juba heaks tradit-
siooniks saanud kevadkontsert «Haabersti 
kevad». Suurel laval pakuvad muusikalist 
meelelahutust Haabersti puhkpilliorkester 
Kutter, Taisi Laululapsed, Kukerpillid, Black 
& White, Taisi ning Karavan.

Kell 12 avatakse tiigi promenaadil suur 
kevadlaat, kus kaubeldakse eestimaise käsi-
töö ja kohaliku toidukraamiga ning pakutak-
se palju muud huvitavat. Õismäe tiigi kaldal 
ootavad mitmesugused atraktsioonid ning 
tegevused lastele ja noortele. Tegevust jätkub 
terveks päevaks kogu perele. Kontsert on ta-
suta ja kõik huvilised on lahkesti oodatud! 

Hoogsalt arenev linnaosa – HaaberstiHaabersti suvised lastehommikud!
Sel aastal toimuvad suvised lastehommikud 02. juunil, 
16. juunil, 07. juulil, 04. augustil ja 01. septembril al
gusega kell 11.00. erinevates kohtades Haaberstis. Ka
vas on tsirkus, etendused, meisterdamised, kommisa
luut, loosimised ja palju muud huvitavat. 
02.06 Tsirkusehommik  Tsirkus tuleb linna! Õismäe 
tiigi amfiteatris. 
16.06 Lemmikloomade hommik. Järveotsa mänguväljakul 
(Järveotsa tee 15a). Külla tulevad sõbralikud koerad ja koera-
kasvatajad. Koerte sportlik Agility võistlus. 
07.07 Teadushommik. Õismäe tiigi amfiteatris. Külla tu-
leb Robotexi messi korraldav meeskond koos huvitavate ro-
botitega. Lisaks mullimeisti teadus- ja mullishow.
04.08 Laste suvine rannapidu. Kakumäe rannas.  Kavas 
on liivaskulptuuride meisterdamised, lasteteatri etendus ning 
lõbus ja energiline laste zumba.
01.09 Tere, kool! Õismäe tiigi amfiteatris. Kavas on lau-
lud, mängud ja lasteteater. Ürituse lõpus suur kommisaluut!

NB! Vihmase ilma korral toimuvad lastehommikud  Nurme-
nuku raamatukogus või Õismäe sportmängude hallis (v.a las-
tehommik Kakumäe rannas). 

Lastehommikud on TASUTA!
Täpsem info on Haabersti Linnaosa Valitsuse Facebooki le-

hel ja www.tallinn.ee/haabersti
Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel program-

mis muudatusi. Lastehommikuid korraldab Haabersti Lin-
naosa Valitsus.

Karikakra lasteaed pidas juubelit
Sel aastal täitus Karikakra lasteaial 40 aastat. Kuigi asuta-
miskuupäev oli 20. veebruaril, otsustati sünnipäevapidu pi-
dada kevadel, kui päev on juba pikem ning loodus tärkamas.

Päev algas kõigile lastele loomaaia külastusega. Vane-
mad rühmad osalesid loomaaia õppeprogrammides, noore-
mad käiais lasteloomaaias ning jõudsid ka suuremate loo-
made juurde. Peale kasvatajate olid lapsi saatma tulnud 
ka vanemad.

Kell 13.30 algas aktus, kuhu olid oodatud kõik lasteaia töö-
tajad. See sai võimalikuks tänu lapsevanematele, kes sel ajal 
lastega tegelesid. Lasteaiale olid õnne soovima tulnud kollee-
gid naaberlasteaedadest, lasteaia endised juhatajad, Tallin-
na haridusametist ja Haabersti linnaosa valitsuse esindajad.

Aktuse muusikalise poole eest vastutas õpetaja Varje. Kuu-
lamis- ja vaatamisrõõmu pakkusid lasteaia vanemate rüh-
made laulu- ja tantsulapsed, lasteaia vilistlane Robin Kluge 
tšellol ja ühislaulu «Üksteist peab hoidma» solistina ning vi-
listlasansambel Trio Comodo. Kontsert pakkus kõigile suu-
repärase elamuse. Nii nagu ühele juubelile kohane, kõlasid 
tänukõned, tervitused ning jagati tänukirju.

Päeva teisel poolel täitus lasteaia õu laste ja vanematega, 
koos nauditi kevadilma, peeti piknikku. Hommikune pilvisus 
oli asendunud päikesepaiste ja selge taevaga, mis muutis õh-
tupooliku soojaks ja mõnusaks. Peagi astus lavale, õigemini 
trepile, üllatuskülaline – lasteaia vilistlane Getter, kes kin-
kis omalt poolt kõigile laulu. Soovijad said autogrammi kü-
sida ja koos Getteriga pilti teha.

Töötajad lõpetasid sünnipäeva piduliku koosviibimisega, 
kus muu hulgas pandi proovile teadmised võistkondlikus vik-
toriinis. Võitjad olid sel päeval kõik. 

Südamlik tänu kõigile vanematele, kes toetasid sünnipäe-
va õnnestumist, õnnitlejatele, kes pidasid meeles maja, mille 
loovad lapsed ja inimesed, kes siin töötavad.

Helle Randoja, Tallinna Karikakra lasteaia õppealajuhataja

Tallinna lasteaedade näitus  
«Tallinna lasteaiad läbi aegade»
Aprilli keskel avati Kullo lastegaleriis juubelinäitus, mis oli 
pühendatud Tallinna alushariduse 100. aastapäevale. 

Näitusel sai näha pedagoogilistele nõuetele vastavaid män-
guasju eri ajastutest, dokumente, mööblit ja raamatuid, mis 
on lasteaedades kasutusel olnud meie vanemate ja vanava-
nemate aegadel ning mille kaudu saame rännata Tallinna 
lasteaedade sajandipikkuses ajaloos.

Tallinna linna rajatud koolieelsete lasteaedade ajalugu al-
gab 1. detsembril 1918, mil asutati Tallinna linnale kuuluv 
esimene lasteaed, mis tänapäeval kannab Kopli lasteaia ni-
me. Lastead tegutses algul neli tundi päevas (kl 9–13), mis 
aga ei rahuldanud linnaametnikest lapsevanemate ootusi, 
ning seetõttu organiseeriti 1924. aastal linna lasteaiad üm-
ber laste päevakodudeks – sellega seoses pikenes lahtioleku 
aeg 8 tunnile ( kl 8–16). 

Näituse «Tallinna lasteaiad läbi aegade» korraldamisest 
võtsid osa kõik Tallinna lasteaiad. Kõigi linnaosade lasteaiad 
valisid välja esemed, mida näitusel eksponeerida. Näituse vi-
siooni loomise ja korralduse eest vastutasid Tallinna Nurme-
nuku lasteaia direktor Aina Arro ja Tallinna Karikakra laste-
aia direktor Marge Kiel. Täname kõiki, kes aitasid kaasa sel-
le toreda näituse korraldamisele, ning eriline tänu korral-
dustoimkonnale, kuhu kuulusid Triin Andreas, Tagi Viilma, 
Marika Ärmpalu, Tiiu Jõeväli, Selje Kuusk, Pille Kibur, Alvi-
na Maasik ja Katrin Rasina.

Koostöös sündis vahva näitus, mis pakkus rõõmu nii las-
tele kui ka nende emadele isadele ning vanavanematelegi.

Tallinna Nurmenuku lasteaia direktor Aina Arro  
ja Tallinna Karikakra lasteaia direktor Marge Kiel

Nijmegen – Euroopa roheline pealinn 2018
Kalev Kallo
Haabersti linnaosakogu  
esimees, Euroopa Regioo-
nide Komitee liige 

Euroopa Regioonide Komitee keskkonna- ja 
energeetika komisjoni delegatsiooni õppe-
visiidi käigus külastasin tänavu 13. aprillil 
Euroopa rohelist pealinna. Sel aastal on ro-
helise pealinna tiitel 173 600 elanikuga Ni-
jmegenil. Käisin seal eesmärgiga saada vas-
tus küsimusele, miks võitis 2016. aastal sel-
le tiitli just Nijmegen, mitte Tallinn, kes oli 
viie parima linna hulgas.

Oma tervituskõnes tõi linnapea Hubert 
Bruls esile kaks peamist põhust, mis nende 
arvates žüriile erilist muljet avaldasid. Esi-
teks jätkusuutlikud ja ettevaatavad tegevu-
sed jäätmekäitluse, energiamajanduse, ühis-
transpordi ja keskkonna valdkonnas, samu-
ti saavutused ja igapäevane tegevus. Teiseks 
on linn suutnud kodanikke kaasata ja nen-
dega kokku leppida kõigis tegevustes ja ro-
helise pealinna tiitli taotlemine on olnud 
suure osa linnarahva ühine eesmärk. Meie 
grupi koosseisus oli ka üks tollase žürii lii-
ge Sirpa Hertel, kes oma lühirepliigis kinni-
tas linnapea öeldut. 

 Ambitsioonikate energiavaldkonna plaa-
nide realiseerimisel on linnas valminud tuu-

lepargi esimene järjekord, milles on kaasa-
tud osanikena 1200 linnlast. Ühe tuuliku 
masti juures on vanast taluhoonest ümber 
ehitatud õppeklass, kus lapsed käivad klas-

side kaupa ning saavad teadmisi rohelisest 
ja tuuleenergiast. Ka meie külaskäigu ajal 
oli rühm õpilasi tuulepargis. Tuuliku masti-
le on kirjutatud kõigi kaasomanike nimed. 
Tulevikueesmärk on saavutada linna ener-
gianeutraalsus aastaks 2045. Linna administ-
ratsioon on teinud ambitsioonika plaani saa-
vutada see eesmärk aastaks 2030.

Ühistranspordis töötavad kõik praegu 
bussid biogaasil, millest üks kolmandik too-
detakse linnas kokku kogutud biomassist. 
Suvel on selleks näiteks niidetud muru, mi-
da kogutakse ka eraisikutelt. Ülejäänud kaks 
kolmandikku biogaasi sertifikaatidest oste-
takse teistest piirkondadest. Aastaks 2030 
on planeeritud sajaprotsendiliselt üle minna 
elektrilisele ühistranspordile. Jäätmete taas-
kasutus on praegu 67 protsenti, aastaks 2020 
on eesmärgiks seatud 75 protsenti.

Muljet avaldab jalgratta aastaringne ka-
sutus. Linnas on 250 000 jalgratast, mis teeb 
1,4 jalgratast elaniku kohta. 65 protsenti sõi-
tudest kesklinna tehakse jalgratastel.

Loomulikult on linnas suur osakaal hal-
jastusel. Igal linnakodanikul on oma kodust 
lähima pargi või haljasalani vähem kui 300 
meetrit.

Paraku on Tallinnas veel palju teha, en-
ne kui Euroopa rohelise pealinna tiitli saa-
me. Nijmegeni näitel võime selle eesmärgi 
saavutada ainult kogu linnarahva aktiivsel 
kaasalöömisel.

Lauatenniselaud Kakumäe rannas.

Nijmegenis on 250 000 jalgratast.
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EV 100 – PERSOONILUGU

Meie inimesed – Ülle Meister
Seekord persooniloo peategelane on 
Haabersti pikaajaline elanik, tuntud 
kunstnik ja lasteraamatute illust
raator ning akvarellist Ülle Meister. 

Ülle Meister on Eesti Kunstnike Liidu, 
Eesti Akvarellistide Ühenduse, Eesti 
Kujundusgraafikute Liidu ja IBBY Eesti 
osakonna liige. Ta lõpetas 1973. aastal 
Eesti Riikliku Kunstiinstituudi graafika 
erialal raamatukujundaja-illustraatori-
na. Tema töid võib leida Eesti rahvus-
raamatukogu ja Eesti lastekirjanduse 
keskuse kunstikogudes ning paljudes 
erakogudes Eestis, Austraalias, Lätis, 
Prantsusmaal, Soomes ja Venemaal.

«Elan Haaberstis kaua, sain korte-
ri Väike-Õismäele 1976. aastal, kohe 

kui minu tulevane kodu valmis sai. 
Õismäe oli tookord ainuke võimalus  
ja ma pole kunagi mõelnud mujale 
kolida. Mulle meeldib, et linnaosa on 
väga kompaktne ning suurte majade 
vahelt saab kiiresti loodusesse, met-
sa ja järve äärde. Tiik ja park linna-
osa keskel on tore ja mõnus koht. 
Siin on kõik eluks vajalik lähedal. 
Ma ei tea, mis võiks olla siin teisi-
ti. Haabersti on mõnus ja turvaline 
koht elamiseks. 

Mul on elus vedanud, et saan teha 
seda tööd, mida kõige rohkem teha ta-
han ja mida kõige paremini oskan. Ar-
van, et kui igaüks meist teeks seda, mis 
on tema võimuses, ja teeks seda hästi, 
siis oleks meil kõigil parem.» Ülle Meister
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Külastage Haabersti linnaosa  
valitsuse vabaõhukontorit
Haabersti linnaosa valitsuse vabaõhukontor pakub 
linnaosavalitsuse teenuseid teisipäeva õhtuti eri hoo
vides VäikeÕismäel ja Astangul.
Kuna iga küsimuse või väiksema mure pärast ei hakata 
linnaosa valitsusse kohale tulema ega kirjutama, siis tule-
vad linnaosa valitsuse töötajad ise Väike-Õismäele ja As-
tangule elanike juurde, et kuulata ära nende mured ning 
vastata küsimustele. Et elanikel oleks lihtne tulla, püsti-
tame linnaosa valitsuse telgi Väike-Õismäel ja Astangul 
asuvatesse hoovidesse. Pöörduda võib nii ülelinnaliste kui 
ka linnaosa puudutavate küsimustega. Kõiki elanikke oo-
tavad telgis nii linnamajanduse- kui ka sotsiaalhoolekan-
de osakonna spetsialistid ja loomulikult ka linnaosa va-
nem ja tema asetäitjad. 

Linnaosa valitsuse töötajad töötavad igal teisipäeva 
õhtul kell 16.30 ja 17.30 vabaõhukontoris – telgis Väike-
Õismäe või Astangu hoovides.

Teisipäeval 15. mail kell 16.30 on linnaosa va-
litsuse vabaõhukontorisse oodatud Õismäe tee 112, 114, 
116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 ja 134 elanikud. Lin-
naosa valitsuse telk asub Õismäe tee 124 juures hoovis. 

Teisipäeval 15. mail kell 17.30 on linnaosa valit-
suse vabaõhukontorisse oodatud Õismäe tee 90, 94, 96, 
98, 100, 102, 104, 106 ja 108 elanikud. Linnaosa valitsu-
se telk asub Õismäe tee 100 juures hoovis.

Teisipäeval 22. mai kell 16.30 on linnaosa valit-
suse vabaõhukontorisse oodatud Õismäe tee 68, 72, 74, 
76, 78, 80, 82, 84 ja 86 elanikud. Linnaosa valitsuse telk 
asub Õismäe tee 82 juures hoovis.

Teisipäeval 22. mai kell 17.30 on linnaosa valit-
suse vabaõhukontorisse oodatud Õismäe tee 48, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64 ja 66 elanikud. Telk asub Õismäe tee 
62 juures hoovis.

Teisipäeval 29. mai kell 16.30 on linnaosa valitsu-
se vabaõhukontorisse oodatud Õismäe tee 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42 ja 44 elanikud. Telk on Õismäe tee 40 hoovis.

Teisipäeval 29. mai kell 17.30 on linnaosa va-
litsuse vabaõhukontorisse oodatud Õismäe tee 2, 4, 6, 8, 
10, 12 ,14, 16, 18 ja 20 elanikud. Telk on Õismäe tee 4 
juures hoovis.

Teisipäeval 5. juuni kell 16.30 on linnaosa va-
litsuse vabaõhukontorisse oodatud Õismäe tee 136, 138, 
140, 142, 144, 146, 148 ja 150 elanikud. Telk on Õismäe 
tee 146 juures hoovis.

Teisipäeval 5. juuni kell 17.30 on linnaosa va-
litsuse vabaõhukontorisse oodatud Õismäe tee 203, 201, 
199, 197, 195, 196, 189, 187, 185 ja 181 elanikud. Telk 
on Õismäe tee 193 juures hoovis.

Astuge julgelt ligi ja leiame üheskoos teie mure
dele lahendused. 

Soodushinnaga kiipimiskampaania 
«Kiibi või kaota!» kevadlaadal!
Haabersti kiipimata koeri ja kasse oodatakse kiipimistelki 
Haabersti kevadlaadal 26. mail kell 12–16 koerte jalutus-
väljaku juures. Hind Tallinnas registreeritud loomaoma-
nikele vaid 5 eurot, teistele 10 eurot. Arveldamine ainult 
sularahas! Kohapeal ka kiibi registreerimine. Kaasa looma 
pass (saab ka kohapealt) ja omaniku dokument. Koerad 
tuua kiipima jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorviga 
ning kassid põgenemiskindlas transpordivahendis (puur 
või kott). Ilma rihmata, põues toodud loomi ei teenindata! 

Kiipimiskampaaniat korraldavad Varjupaikade MTÜ ja 
Tallinna keskkonnaamet. Lisainfo: www.tallinn.ee/lem-
mikloom või Triinu Maandi 616 4004, Triinu.Maandi@
tallinnlv.ee. Kogu info lemmiklooma pidamise reeglite ja 
võimaluste kohta Tallinnas asub veebilehel www.tallinn.
ee/lemmikloom.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem 
Raimond Kaljulaid tahab Balti jaama 
väljakule Jaak Joala ja Urmas Oti kuju
PõhjaTallinna Valitsus

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Rai-
mond Kaljulaid tegi Tallinna linnavoli-
kogu esimehele Mihhail Kõlvartile ette-
paneku püstitada uuele Balti jaama väl-
jakule monument kahele armastatud 
eestlasele: Jaak Joalale ja Urmas Otile, 
kes oma eluajal tõusid superstaari staa-
tusesse ja väärivad linnaosa vanema sõ-
nul Tallinna linnaruumis jäädvustamist. 

Kaljulaidi hinnangul oleks sobivaim 
lahendus pink, millel mainitud suur-
kujud istuvad – nii nagu on Eduard Vil-
de ja Oscar Wilde’i pink Tartus. 

«Balti jaama väljak saab mõne aas-
ta pärast uue näo. Lähirongide pavil-
joni ette tuleb kioskite asemele avar 
plats, mis toob esile nii ajaloolise jaa-
mahoone kui ka panoraamvaate Toom-
peale. Sama projekti raames uuenda-
takse Vana-Kalamaja tänav, mis oma-
korda ühendab Balti jaama väljaku me-
reäärse promenaadiga. Olen väga kin-
del, et Urmas Oti ja Jaak Joala monu-
ment kujuneks fenomenaalselt popu-
laarseks vaatamisväärsuseks ja pildis-
tamiskohaks nii tallinlastele kui Tallin-
na külalistele,» ütles Kaljulaid. 

Linnaosa vanema sõnul on oluline 
ka see, et Ott ja Joala on tänaseni üh-
teviisi armastatud ka mõne muu kui 
eesti emakeelega inimeste seas. 

«Sellistele kultuuritegelastele mo-
numendi püstitamine just mitmerah-
vuselise kogukonnaga Põhja-Tallinna 
oleks igati põhjendatud ning samuti ei 
tohiks ilmselt olla küsimustki, kas nen-
de kahe mehe mälestus väärib linna-
ruumis jäädvustamist,» ütles Kaljulaid. 

Urmas Ott (23.04.1955–17.10.2008) 
oli telesaatejuht ja ajakirjanik. Ta 
juhtis telesaateid «Aktuaalne kaame-
ra», «Hommikutelevisioon», «Öötelevi-
sioon», aastavahetuse autorisaadet «Ur-
mas Ott ja teised», sarisaateid «Carte 
Blanche», «Augustivalgus» ning «Happy 
Hour». 

Urmas Ott sai tuntuks üle toonase 
Nõukogude Liidu pretsedenditult seit-
se aastat kestnud saatesarjaga «Teletut-
vus», kus ta intervjueeris toonaseid vä-
ga tuntud kultuuri- ja ühiskonnatege-
lasi. Ta oli ka mitme raamatu autor.

Jaak Joala (26.06.1950–25.09.2014) 
oli üks hinnatuimaid ja säravaimaid 
lauljaid nii Eestis kui kogu endise Nõu-
kogude Liidu territooriumil. Samuti te-
gutses ta muusiku, pedagoogi ja pro-
dutsendina. Oma ääretu suure popu-
laarse saavutas ta 1980ndatel toonase 
liidu avarustes, alates 1980. aastate lõ-
pust keskendus täielikult Eesti publi-
kule. Mängis ka mitmes mängufilmis.

Monumendi idee on inspiratsiooni 
saanud mitmest maailma paigast, kus 
on püstitatud sellised pingid, kus istu-
vad suurkujud (nt Picasso kuju Malagas 
Plaza de la Mercedil,  Londonis Frank-
lin D. Roosevelti ja Winston Churchil-
li kuju New Bond Streetil ning Tartus 
kirjanike Vilde ja Wilde’i kuju).

Ettepanekule on lisatud arhitektuu-
ribüroo Ansambel koostatud väga esi-
algne kavand, mida ei saa mingil juhul 
võtta lõpliku lahendusena, kuid mis vi-
sualiseerib ideed ja markeerib monu-
mendi võimalikku asukohta, võttes ar-
vesse ka planeeritava väljaku ümber-
ehitust. 

Tuuliku teel algasid  
rekonstrueerimistööd
Kristiine linnaosa valitsus

Tallinna kommunaalameti tellimusel alustati aprilli al-
guses Tuuliku tee Kadaka tee ja Halla tänava vahelise 
500 m pikkuse lõigu rekonstrueerimisega. Lisaks tee-
ehitusele rekonstrueeritakse ASi Tallinna Vesi finant-
seerimisel veetorustik. Ehitustööde ajal on tänav tava-
liiklusele suletud. Rekonstrueeritava tänavalõigu äärde 
jäävatele kinnistutele tagatakse juurdepääs.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe tutvus Tuuli-
ku tee seisukorra ja tööde algusega ning avaldas hea-
meelt, et amortiseerunud tee saab renoveeritud. «Juhin 
eraldi tähelepanu sellele, et rajatakse ka elanike poolt 
kaua oodatud kergliiklus- ja kõnnitee, ülekäiguradade-
le tuleb erivalgustus, mis tagab turvalisema liiklemise 
rekonstrueeritaval teelõigul. Loodan, et koostöö sujub 
ja objekt valmib tähtaegselt,» rääkis Riibe. 

Kristiine linnaosa valitsus palub kõigil liiklejail hooli-
kalt järgida ajutiste liikluskorraldusvahendite nõudeid 
ja palub vabandust võimalike ebamugavuste pärast. 

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3 m laiuste sõi-
duradadega kahesuunaline asfaltkattega sõidutee. Tä-
nava paarisnumbritega aadressidega poolsele küljele ra-
jatakse 3 m laiune kergliiklustee, paaritute numbrite-
ga küljele 2 m laiune kõnnitee. Tööde käigus rajatakse 
sajuveekanalisatsioon ning rekonstrueeritakse tänava-
alused veetrassid. Tuuliku tee jalakäijate ülekäigurada-
dele paigaldatakse erivalgustus ja  autoliikluse rahusta-
miseks paigutatakse ülekäigurajad künnistele. Hõlbus-
tamaks vaegnägijate liikumist, paigaldatakse ülekäigu-
radadele braikivid. Rekonstrueeritud Tuuliku tee val-
gustamiseks kasutatakse LED-tehnoloogial põhinevat 
tänavavalgustust. 

Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koos-
tasid Roadplan OÜ ja Landverk OÜ. Ehitustöid teeb AS 
TREV-2 Grupp. Ehitustööde lepinguline maksumus on 
1 140 000 eurot ning tööde lepinguline tähtaeg  31. juu-
li. 2018. 

Tuuliku tee.
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SPORT JA VABA AEG
Haabersti Linnaosa  
Valitsus kutsub kepi
kõnni välitreeningutele
15. mai kell 19.00 Veskimetsa 
ja Mustjõe asumis. Kogunemine 
Kõrgepinge ja Veskimetsa tänava-
te ristumiskohal.
17. mai kell 19.00 Õismäe tiigi 
terviserajal. Kogunemine Haabersti 
Sotsiaalkeskuse ees (Õismäe tee 24).
22. mai kell 19.00 Kakumäe 
rannapargis. Kogunemine Kaku-
mäe ranna korvpalliplatsil. 

Treeningtunni pikkus 1,5 tundi. 
Kohapeal on võimalus tasuta lae-

nutada uusi sisseehitatud suspen-
siooniga BumgyPump treeningkeppe.

Tulge veetke tervislik õhtupoo-
li liikudes ja viime üheskoos kepi-
kõnni BungyPump treeningkeppi-
dega uuele tasemele-

Kepikõnnitreeningud on osaleja-
tele tasuta!

Treeninguid korraldab Haabersti 
Linnaosa Valitsus koostöös Kristii-
ne Linnaosa Valitsusega
Kõikide treeningute algus 19.00

Haabersti   
sotsiaalkeskus
11. mai – 6. juuni 2018
16. mail kl 14.00 vanalinna ha-
ridusgümnaasiumi teatristuu-
dio lavakava «Nii palju on vaa-
data...»
23. mail kl 10.00 matk Viru ra-
basse. Väljasõit Nurmenuku bussi-
peatuse taga olevalt platsilt. Regist-
reeruda sotsiaalkeskuse infolauas või 
tel 5624 2925.
31. mail kl 14.00 OMA ÕUE FES-
TIVAL, esinevad sotsiaalkeskuse 
huviringid ja külalised. Päeva juhib 
Jaan Kirss, omaküpsetatud koogid ja 
pirukad, käsitööde näitusmüük.
6. juunil kl 14.00 ÕUEKOHVIK, 
kontserdi annavad Boris Lehtlaan ja 
Are Jaama. Järgmised ÕUEKOHVI-
KUD toimuvad 13. ja 20. juunil kl 
14.00, esinejad täpsustuvad.

Haabersti sotsiaalkeskus  
kutsub ekskursioonidele:
4.juuni – Kuremäe klooster, osa-
lustasu 30,5/27 eurot.
12. juuni – jääaja keskus, Liivi 
muuseum ja Peipsiveere vanausulis-
te külad, osalustasu 20 eurot.
10.–11. juuli Hiiumaa vaata-
misväärsused ja Margus Ta-
bori etendus «Mamma lood 
ehk hiiu eluvilosoohvia», osa-
lustasu 61/52 eurot.

Rohkem infot saab sotsiaal
keskusest või telefonil 5624 
2925.

Nutinõustamised Nur
menuku raamatukogus
Nurmenuku raamatukogus toimuvad 
koostöös Nutiakadeemiaga nutinõus-
tamised, mille eesmärk on parandada 
eestlaste digioskusi. Nutiakadeemia 
on koolitus- ja nõustamisprojekt, mil-
le siht on teha kõigist huvilistest vi-
lunud nutiseadmete kasutajad.

Nurmenuku raamatukogus toimub 
iga nädal individuaalne nõustamine, 
kus saab vastuseid e-teenustega seo-
tud küsimustele. Oled oodatud nõus-
tamisele, kui juba kasutad nutisead-
meid, kuid vajad näpunäiteid mit-
mesuguste e-teenuste kasutamisel. 

Nõustamine toimub Nurmenuku 
raamatukogus (Ehitajate tee 109a/2) 
reedeti kell 12–15 eesti keeles ja nel-
japäeviti kell 12–15 vene keeles.

Nutinõustamine toimub septemb-
rini (v.a juuli).

Eelregistreerimine ja lisainfo e-
posti aadressil nurmenuku@tln.lib.
ee või telefonil 683 0980.

Haabersti eakate kinohommik Mustamäe kinos
Kutsume Haabersti eakaid kinno! Ajen-
datuna Mustamäe linnaosa Kino 65+ po-
sitiivsest kogemusest ning meie linna-
osa eakate ettepanekutest, korraldab 
Haabersti Linnaosa Valitsus 24. mail kell 
10.00 kinohommiku. Eakate kinohom-
mik toimub Mustamäe Apollo Kinos, 
mis asub Mustamäe Keskuses aadressil  
Tammsaare tee 104a.  Haaberstist saab 
Mustamäele kinno mugavalt bussidega 

nr 12,13, 37 või 61, kinole lähim peatus 
on „Tammsaare tee“ (buss nr 13 ja 61) 
või „Mustamäe tee“ (buss nr 12 ja 37).

Kui kinohommikute vastu on piisav 
huvi, siis on kavas sügisest hakata regu-
laarseid kinohommikuid korraldama.

24. mai kinohommikul näidata-
vaks filmiks on kirjanik Leelo Tung-
la autobiograafilistel romaanidel põ-
hinev  „Seltsimees laps“.  Filmi juha-

tab sisse produtsent Riina Sildos, kes 
räägib lühidalt filmi loomisest, valmi-
mise protsessist ja ideest. Pärast filmi 
saab talle esitada ka küsimusi.

Film on eesti keeles venekeelsete 
subtiitritega! Osalemine on eakatele 
vanuses 65+ tasuta, kuid eelnevalt tu-
leb registreeruda telefonil 6404800,  
6404898 või e-posti aadressil haabers-
ti@tallinnlv.ee. Olete oodatud!

Haabersti noorte
keskuse tegevused  
maijuuni
Üldinfo: Haabersti noortekeskus. Aad-
ress: Õismäe tee 88a (Meelespea pea-
tus). Avatud: esmaspäevast reedeni 
14.00–20.00. Telefon: 5309 0808. E-
mail: info@haabersti.ee

MAI
7.05 kell 17.00 – kunstiring. Ring 
on mõeldud 7–16 a. noortele ning on 
kõigile osalejatele tasuta.
8.05 kell 16.00 – meisterdami-
ne. Voldime, lõikame, värvime, klee-
bime, meisterdame! Ring on kõigile 
osalejatele tasuta.
9.05 kell 17.00 – kokandusring.
14.05 kell 17.00 – kunstiring.
15.05 kell 16.00 – meisterdamine.
16.05 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.
21.05 kell 17.00 – kunstiring.
22.05 kell 16.00 – meisterdamine.
23.05 kell 17.00 – kokandusring.
26.05 kell 12.00 – «Haabersti Ke-
vad». Haabersti tiigi ääres toimu-
val suurel perepeol «Haabersti kevad» 
on püsti ka Haabersti noortekesku-
se telk, kus tehakse lastele näomaa-
linguid ning muid vahvaid tegevusi.
28.05 kell 17.00 – kunstiring.
29.05 kell 16.00 – meisterdamine.
30.05 kell 17.00 – mälumäng.

JUUNI
1.06–31.08 on noortekeskus 
avatud esmaspäevast reedeni 
kl 12.00–18.00
28.05–1.06 – lastekaitsenädal 
Haabersti lasteaedades. Haa-
bersti noortekeskus külastab laste-
kaitsepäeva paiku kõiki linnaosa las-
teaedu, kus mängitakse, meisterda-
takse ning tehakse muid vahvaid te-
gevusi.
1.06 – lastekaitsepäev Tallinna 
loomaaias. Haabersti noortekes-
kus on 1. juunil Tallinna loomaaias, 
kus tehakse lastele näomaalinguid.
18.–21.06 – suvine linnalaager. 
Käime muuseumites, meisterdame, 
võistleme ja teeme palju muud lõ-
busat! Laagri maksumus on 65 eu-
rot. Laagri töökeel on eesti keel. In-
fo – eneli@haabersti.ee
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.

Selgusid Tallinna  
vapimärgi ja teenete
märkide saajad!  
Oleme uhked ja rõõmsad, et Haabers-
ti linnaosa valitsuse ettepanekul päl-
vis teenetemärgi pikaajalise pühen-
dunud töö eest Eesti Vabaõhumuu-
seumis SA Eesti Vabaõhumuuseum 
juhatuse liige Merike Lang (pildil). 

Merike Lang on töötanud vaba-
õhumuuseumis alates 1981. aas-
tast teadurina ja osakonnajuhata-
jana, alates 1991. aastast teadus-
direktorina, alates 1993. aastast 
direktorina ning alates 2014. aas-
tast Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuu-
seum juhatuse liikmena. Tippjuhina 
on Lang pannud aluse nüüdisaeg-
se muuseumipedagoogika arengu-
le Eesti muuseumides, ta on juhti-
nud Eesti Vabaõhumuuseumi kont-
septuaalset ümberkujunemist aas-
ta ringi aktiivselt tegutsevaks turis-
miatraktsiooniks.

Kevad on parim aeg tervist parandada!
Klubi TAI-CHI koostöös Haabersti lin-
naosa valitsuse ning sotsiaal- ja tervis-
hoiuametiga kutsuvad kõiki soovijaid 
tervist taastavatele treeningutele «Qi-
gong, mis toob kevade tagasi». 

Tasuta kahenädalase kursuse kõi-
gile soovijatele korraldab Hiina Wu-
dangi wu-shu assotsiatsiooni Draako-
ni Väravate (Long Men Pai) koolkonna 
esindaja Sergei Belov. Hiina sõna qi-
gong tähendab tööd energiaga. Harju-

tused mõjuvad hästi liigese-, südame- 
ja psüühikaprobleemide ning keerulis-
te krooniliste haiguste korral. Samuti 
on need kasulikud kõigile, kes soovi-
vad oma organismi tööd harmoonili-
semaks muuta. Harjutused on suuna-
tud algse qi äratamisele (see on ener-
gia, mille inimene sünniga kaasa saab) 
ja põhihingamise tugevdamisele (mille 
abil varustatakse organeid õigesti hap-
nikuga).

Treeningud on tasuta. Rühmaga 
ühinemiseks registreeruge telefonil 
5558 5221. Treeningud toimuvad Haa-
bersti linnaosa valitsuse saalis, aadres-
sil Ehitajate tee 109a (sissepääs park-
last).

Ootame teid 15.05 kl 19.00, 16.05 
kl 10.00, 20.05 kl 10.30,22.05 kl 19.00, 
23.05 kl 10.00 ja 27.05 kl 10.30.

Lisateave aadressil www.Tai-Сhi.ee/
Cigun-20.

Ulvi Veerme 
Tallinna Rukkilille lasteaia  
õppealajuhataja

Matemaatika ei ole ainult arvude maa-
ilm, ta hõlmab paljusid valdkondi, te-
gevusi ja mängu. Et matemaatika laste-
le huvitavaks muuta, korraldab Tallin-
na Rukkilille lasteaed teist aastat vik-
toriini «Matemaatika on huvitav». Sel-
lel kevadel osalesid Haabersti seitsme 
lasteaia kolmeliikmelised võistkonnad: 
Vikerkaare, Meelespea, Karikakar, Nur-
menuku, Pääsusilm, Järveotsa ja Ruk-
kilille tarmukad kuue-seitsmeaasta-
sed lapsed.

Viktoriini ülesandeid oli kuus, need 
lahendati üheskoos, kuid igale lapsele 
anti ka võimalus oma teadmisi üksin-
da proovile panna. Noored matemaa-
tikud olid väga tähelepanelikud ja said 
hästi hakkama.

Vahepausidel tantsiti ja mängiti. 
Eesti ja vene lapsed leidsid ühise suht-

luskeele, hommik meie lasteaias möö-
dus lõbusalt ja lapsed said palju uusi 
teadmisi. Tänutäheks matemaatikavik-
toriinil osalemise eest sai iga laps tänu-
kirja, väikese šokolaadi ja raamati. Osa-
lenud lasteaedu premeeriti Haabersti 
LOV tänukirjaga.

Soojad tänud järgmistele Tallinna 
Rukkilille lasteaia õpetajatele: Irina 
Timašjova, Nelia Zadvornova, Tatjana 

Koštšejeva, Natalja Latohhina, Marga-
rita Kempi, Maria Kask. Tallinna Ruk-
kilille lasteaed tänab Haabersti linna-
osa valitsust ja terviseedenduse spetsia-
listi Liina Kaevu, kes hoolitsesid laste 
kingituste ja tänukirjade eest. Samu-
ti täname kõikide osalenud lasteaeda-
de lapsi, nende õpetajaid ja lasteaeda-
de juhtkondi.

Uute meeldivate kohtumisteni!

Viktoriin «Matemaatika on huvitav» 
Tallinna Rukkilille lasteaias

Viktoriini «Matemaatika on huvitav» osalejad.

Kepikõnd uuele tasemele Bungy-
Pump treeningkeppidega
Aktiivse elustiili kasuks ot-
sustamine mõjutab positiiv-
selt Sinu tervist väga mitmel 
moel. See ei hoia Sind pelgalt 
heas vormis, vaid pikendab ka 
Sinu eluiga ning parendab sel-
le kvaliteeti. Füüsiline aktiiv-
sus aitab haigusi eemale pe-
letada ja on üks võimsamaid 
meeleolu parandajaid. 

Käimistreening on hea lii-
kumisviis kõigile, kes ei saa 
või ei armasta joosta, sest käi-
mine ei põruta jalgu. Efektiiv-
semaks treeninguks kasuta 
BungyPumpi treeningkeppe, 
millega treenid ka oma ülake-
ha ning paned tööle 90% lihas-
test. Treeningkepid ei ole ta-
valised käimiskepid. Bungy-
Pump treeningkeppidesse sis-
se ehitatud suspensiooni tõttu 

on need Sinu õlgadele ja küü-
narnukkidele oluliselt leebe-
mad kui tavalised kõnnikepid. 
Lisaks sellele on treeningkep-
pides ka 4- kuni 10-kilone vas-
turaskus, mis kõndimise ajal 
treenib Sinu ülakeha parenda-
des lihaste tugevust ja vastu-
pidavust. BungyPumpiga tree-
nid lisaks ka tritsepsit, õla- ja 
seljalihaseid, tugevdad nim-
mepiirkonna lihaseid, kae-
la- ning rinnalihaseid. Lisaks 
sellele oled sunnitud aktiivse-
malt töötama ka oma kõhuli-
hastega, kuna pead iga sam-
muga treeningkeppi vastavalt 
tema vastu raskusele suruma.

BungyPump Eesti 
www.bungypump.ee
info@bungypump.ee 

+372 509 6664
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Endover jätkab Haabersti 
elamufondi väärindamist
Eesti juhtiv kinnisvaraarendaja Endover 
jätkab Haabersti elamufondi väärindami
sega ning rajab ülimenuka Aurora Pargi 
arenduse laiendusena Aurora Nova nime
lise tervikliku elukeskkonna peredele.

Aurora Nova on Haaberstis Harku järve ja met-
sa ääres asuv kolmest majast koosnev tervik-
lik elamukompleks, mis koosneb nutikalt lä-
bi mõeldud ja avara planeeringuga perekorte-
ritest. Eluhoonete juurde kuulub privaatne ro-
heline ja autovaba hooviala rohkete tegutsemis-
võimalustega. Moodsad korterelamud muudab 
ainulaadseks ehitiste omanäoline astmeline ar-
hitektuur, tänu millele kuulub paljude korteri-
te juurde suur terrass. Enamikul korteritel on 
rõdu, kust avanevad vaated nii järvele kui ka 
metsarohelusele.

Korteri hinnas suur hulk 
lisamugavusi
Aurora Novas on igasse majja planeeritud avar 
disainitud fuajee ning ilmastikukindlas maa-
aluses parklas on eraldi hoiuruum nii jalgra-
tastele ja lapsevankritele kui ka treeninguva-
rustuse hoolduse ruum, kus spordisõbrad saa-
vad oma jalgratast, suuski ja muud varustust 
hooldada. Lisaks leiab Aurora Novast lemmik-
loomade välipesula, mis pakub rõõmu looma-
sõpradele, aga ka spordihuvilistele, sest vaja-
dusel võib siin teha jalgratta-spaad.

Aurora Nova rohkelt haljastatud hooviala 
pakub kodusoetajatele turvalist autovaba sise-
hoovi, kus on katusealusega grilliala, lama-
mistoolidega päevitamisala, pikniku- ja puh-
kepaigad, põnev mänguväljak liivakasti ja ro-
nimisaladega eri vanuses lastele ning lauaten-
niselaud.

Kasulik on vahetada  
vana korter uue vastu
Juba järgmise aasta kevadel valmiva Aurora No-
va arenduse korterite hinnad algavad vaid 1588 
eurost ruutmeeter, mis tähendab, et uue kor-
teri moodsas uusarenduses saab osta sisuliselt 
vana korteri hinnaga. Amortiseerunud nõuko-
gudeaegsete paneelmajade elukaar on lõpusir-
gel, nende ülalpidamiskulud suured ja planee-
ringud sageli ebamõistlikud. Praegune turusi-
tuatsioon soodustab vana korteri vahetamist 
mõistliku hinnaga uue vastu. Uus korter uues 
majas pakub mõnusat ja tänapäevast elukesk-
konda ning rohkesti lisaväärtusi, mida vanane-
nud elamufond ei võimalda. Igapäevast kokku-
hoidu uues majas aitavad tagada madalad kom-
munaalkulud.

Aurora Nova ehitus algas selle aasta märt-
sis ning uued korterid valmivad juba 2019. aas-
tal. Saadaval on 2–6-toalised korterid suuruse-
ga 49–141 ruutmeetrit. Eripakkumisena saab 
korteri osta vaid 5% sissemaksega. www.endo-
ver.ee/auroranova.

Haabersti Postipoiss 
tuleb külla
Õismäel elab tagasihoidlik vanahärra Hei
nar Pajuste. Enamik meist teda ei tunne, küll 
aga on ta tuttav paljudele loomeinimeste
le. Külaskäik Heimari poole andis hea põh
juse temast kirjutada meie lehelugejatele.

Heinari töömehekarjäär on muljetavaldav. 
Nüüdseks juba pensionil olev Heinar on üle 
50 aasta töötanud meistriabina õmblusvabri-
kus Marat, mis on läbi aegade kandnud eri ni-
mesid. Ei ole kuigi palju selliseid inimesi, kes 
on peaaegu terve elu pühendunud tööle ühes 
asutuses. 

Tegelikult tahtsime kirjutada tema hobidest. 
Heinar on metallikunstnik, kes on oma kätega 
vaskplekist valmis ehitanud lugematu arvu pur-
jelaevade mudeleid. Purjelaevad on valminud 
peamiselt piltide järgi, Heinar ei ole ise  kunagi 
meremees olnud. Huvi purjelaevade vastu tek-
kis siis, kui lapsepõlvesõber palus endale sün-
nipäevaks meisterdada väikese vasklaeva. Pea-
le purjelaevade on ta vasest meisterdanud üle 
saja riigi vapi. Tema valmistatud Tallinna laulu-
lava makett ehib teatri- ja muusikamuuseumi.

Heinar on loonud kompositsioone maailma 
vapustanud suurematest tragöödiatest, nagu 
Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornide kok-
kuvarisemine New Yorgis, Estonia parvlaeva 
hukk jt. Heinar on jäädvustanud ka vahetult 
Eestit puudutavad tragöödiad, nagu helikopte-
riõnnetus Tallinna lahel 2000. aastal, 14 rahu-
valvaja hukkumine Kurkse väina ületamisel, 

9. märtsi 1944. aasta Tallinna pommitamine. 
Lugematul arvul on valminud laste muinasjut-
tude tegelaskujusid. Heinari loodud taiesed on 
omapärased veel selle poolest, et neile on sisse 
ehitatud patareide peal töötavad kellad. Heinar 
ei ole ainult kunstiandega. Ta mängis saksofo-
ni ja klarnetit Marati tantsuorkestris ning on 
tegelenud ka filmindusega. Saates «8-mm elu»  
on näidatud tema animafilme.

Kõige sellega on Heinar Pajuste tegelenud 
oma põhitöö kõrvalt, kusjuures tal ei ole kor-
dagi tekkinud mõtet töö sinnapaika jätta, et 
pühenduda täielikult kunstile. Märtsi lõpus sai 
ta 80-aastaseks. Soovime talle veel kord õnne 
ja tervist!

Kui soovid, et järgmistel Haabersti Postipoisi 
numbritel oleks lugu sinust või sinu tuttavast/
sugulasest, anna sellest teada e-postile Olga.Ni-
grovskaja@tallinnlv.ee või tel 640 4806.

+372 55 33 443
karolin@aknakate.ee

Teksiilkardinad
Rulood

Terassimarkiis

Müüa mett 7,5 eurot/kg. Tellides vähemalt 3 
kg, on kojutoomine Haaberstis ja Õismäel tasu-
ta. Tellimine: tel 5341 0200;  arusauna@gmail.
com; www.facebook.com/arusaunamesindustalu.
Ostan garaažiboksi Haaberstis. Kõik pakkumised 
on teretulnud. Tel 545 11053.
Koguja ostab Eesti ja Vene münte, paberrahasid, 
aumärke, medaleid, ordeneid, postmargikogusid, 
Eesti postkaarte, vanu esemeid, vanavara. Kuulu-
tus ei aegu. Iga päev 11–21, tel 5595 5996.
Autode diagnostika teie aadressil. Tel 5556 2428.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, dokumen-
te ja vanu postkaarte. Tel 602 0906 ja 501 1628. 
Tim.
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramaja-
del. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 
12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tele-
fon: 56903327.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel, 5352 9476, meil mehitus@gmail.com.

Lõikan hekki, teen saetöid aias, trimmeriga  pi-
ka rohu ja heina niitmine Tallinnas ja Harjumaal. 
Tel 555 47291, ARVE!
Puhastame küttesüsteemid ja muudame kodu 
ohutuks! Lisaks küttesüsteemide hooldusele tee-
me ka nende ülevaatust. Korstnapuhastaja OÜ, 
+372 5664 6756. Vaata lisa www.korstapuhas-
taja.ee. 
VENEROLOOGID saatekirjata ja järjekorrata Tal-
linnas. Dr Aarne, Dr Zagnin. Vastuvõtt 50 euro. 
www.vita.ee, 669 0806.
Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisainfo tel 
503 1943, www.vannvannis.ee.
Toitlustuskoht Rocca al Mare keskuses otsib TEE-
NINDAJAID, KOKKASID JA ABITÖÖTAJAID koh-
vikusse, restorani ja bistroosse.  Tasu kuni 6 
eurot/h. Vajadusel transport tööle ja tagasi. Info@
tanav.ee, +372 5553 9222.
Avatud kasutatud asjade kauplus Asjapuu, Õis-
mäe tee 107, Järveotsa keskuses. Samas saab 
tuua puhtaid ja terveid asju, mida ise enam ei va-
ja. Info 5809 1529.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale  ja 

Tallinna päevale pühendatud kontsert

15. mail kell 19 
Alexela 

Kontserdimajas

Tallinn tähistab taas parkide päeva
24. mail tähistatakse üle Euroopa 
kaitsealade päeva, mis sellel aastal 
kutsub tähelepanu pöörama kul-
tuuripärandile. Tallinna mitmekesi-
sest loodusest ja parkide rohkusest 
ajendatuna kutsume kõiki tallinlasi 
loodusesse, et tähistada üheskoos 
parkide päeva. Möödunud aastal al-
guse saanud päeva keskne idee on 
tutvustada matkadega linnaloodu-
se väärtusi kui kutsuda inimesi ise-
seisvalt oma kodusümbruse loodu-
sega tutvust tegema. 

Siinkohal on oluline esile tuua 
selleks kevadeks Tallinna kesk-
konnaameti juhitud projekti NAT-
TOURS raames valminud veebi-
portaal citynature.eu, mis sisal-
dab infot Tallinna kümne liigirik-
kama ja põnevama roheala koh-
ta, samuti fakte alade elurikku-
sest ja ajaloost. Teine rakendus, 
mida looduses mugav kasutada, 

on Tallinna Ülikooli ja keskkonna-
ameti koostöös valminud digitaal-
ne rakendus Avastusrada (www.
avastusrada.ee). Nutiseadme vee-
bilehitsejas töötava rakendusega 
saavad osalejad küsimustele vas-
tates oma teadmisi proovile pan-
na ja koguda uut infot piirkonna 
loodus- ja kultuuriobjektide koh-
ta. Virtuaalseid radu leiab peaae-
gu igast Tallinna linnajaost. 

Kindlasti tasub oma tähelepa-
nekud Tallinna elurikkuse kohta 
edastada Tallinna elurikkuse and-
mebaasi elurikkus.tallinn.ee/kaa-
rt/. Nii aitab kogutud teave spet-
sialistidel igapäevatöös õigemaid 
otsuseid teha ning elurikkuse mär-
kamine edendab rahvateadust. 

Tasuta juhendajaga matkad 
ootavad huvilisi Merimetsa kait-
sealal ja Tallinna botaanikaaias. 
Merimetsa matka juhendab Timo 

Kark, Tallinna botaanikaaia mat-
ka dendroloog Olev Abner. Mõle-
mad matkad algavad kell 18.00, 
kestavad orienteerivalt kaks tundi. 
Matkadele saab registreerida ala-
tes 15. maist Tallinna keskkonna-
ameti veebilehe www.tallinn.ee/
est/Parkide-paev kaudu, kust leiab 
nii matkade kui ka parkide päe-
va tegevuste kohta rohkem infot.

Ootame igas vanuses inimesi, 
nii kooliõpilasi kui ka peresid, nii 
iseseisvalt kui juhendatud retke-
de vahendusel tutvuma Tallinna 
mitmekesise ja rohealaderikka lin-
naloodusega. 

Kutsume rõõmu liikumisest pil-
dina jagama Tallinna keskkonna-
ameti FB-lehel facebook.com/Tal-
linnaKeskkonnaamet//, teemaviite-
ga #ParkidePäev #EDoP2018 #loo-
duskaitsekuu #linnaloodus #natto-
urs #mineõue  #avastusrajad.

Heinar Pajuste
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Pinnuvaba, ilmastikukindel, libisemisvastane pinnatöötlus,
ei vaja värvimist ega õlitamist, puidutoode, 100% taaskasutatav

HOOLDEVABA
TERRASS

K E V A D P A K K U M I N E

ERIHIND

4.75€/jm
Tavahind
5.50 €/jm

Te l  +3 7 2  5 5 5  1 5  1 1 6

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 51 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Kadaka või Kakumäe Selverisse tööle

LETITEENINDAJAKS
KASSAPIDAJAKS

SAALITEENINDAJAKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS

TRANSPORTTÖÖLISEKS
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt 
www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast 

märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee, 
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.

Lisainfo saamiseks palun helista 
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

Võta ühendust tel 640 5500 
www.mhk.ee


