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Haabersti lasteaialastele 
korraldati ohutusalane 
teabepäev
Septembri lõpus toimus  Haabersti sport-
mängude hallis Haabersti lasteaedade 
ohutusalane teabepäev mini-SOS (Sina 
Oskad Seda). 

Teabepäeval osalesid kõikide Haabers-
ti lasteaedade vanemate rühmade lap-
sed. Lasteaialapsed, kes järgmisel sü-
gisel kooliteed alustavad, peavad ole-
ma iseseisvad ning liikluses ja muudes 
olukordades ise ohutult hakkama saa-
ma. Teabepäeva eesmärk oli anda las-
tele teadmisi liiklusohutusest, tule- ja 
veeohutusest, esmaabist, elektriohutu-
sest, ohutust tegutsemisest meid ümb-
ritsevas keskkonnas ning suutervisest, 
unehügieenist ja töötervishoiust.

Teabepäeva korraldas Tallinna hari-
dusamet koostöös Haabersti linnaosa va-
litsuse, Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu-
ameti, tööinspektsiooni, Põhja prefektuu-
ri, maanteeameti, Tallinna kiirabi, Ees-
ti Punase Risti Tallinna Seltsi, Tallin-
na Lootuse küla päästeseltsi, Unekoo-
li ning Suukooliga. 

Haabersti üldhariduskoo-
lide sügisesed purjetamis-
treeningud jõudsid lõpule
Purjetamistreeningute pilootprojektiga 
tehti algust juba eelmisel aastal. 2017. 
aasta sügisel alustasid treeningutega 
Haabersti vene gümnaasiumi ja Järve-
otsa gümnaasiumi teiste klasside õpila-
sed. Projekt osutus väga edukaks ning ju-
ba sel sügisel olid projekti kaasatud kõik 
Haabersti linnaosa munitsipaalkoolid.

Haabersti on mereäärne linnaosa ning 
kohaliku omavalitsusena soovime koos-
töös erasektori ja spordialaliiduga seda 
võimalust, mida mere ääres elamine pa-
kub, kasutada. Veekogul juhtuvaid õnne-
tusi saab sageli ära hoida. Enne veeko-
gule minekut peab teadma, kuidas vee 
peal tegutseda ning kuidas käituda vee-
õnnetusse sattudes. Purjetamisprojekti 
peamine eesmärk ongi just laste tead-
miste parandamine veeohutusest. Pur-
jetamistreeningute viimine kooli annab 
võimaluse laiendada teadmisi mereohu-
tusest, suurendada huvi veespordi vas-
tu ning mitmekesistada koolide kehalise 
kasvatuse tundides pakutavaid võima-
lusi. Lastele õpetati, kuidas käituda me-
re ääres, mere peal ja meres. Tunde an-
navad kogemustega instruktorid, prog-
rammi läbinud lapsed on saanud tead-
mised esmasest veeohutusest ja sõiduko-
gemused mitmesuguste veesõidukitega.

Purjetamistreeningud toimusid tänu 
heale koostööle kohaliku omavalitsuse, 
spordialaliidu ning eraettevõtte vahel. 
Purjetamistreeninguid Haabersti lastele 
korraldasid Haabersti linnaosa valitsus, 
Haven Kakumäe jahisadam, pop-up-me-
rekool Meresõber, Eesti Jahtklubide Liit 
ning spordi- ja noorsooamet.

Purjetamistreeningutega jätkatak-
se kevadel.

Haabersti LOV

Kõnealune näitus on hea võimalus osa 
saada omalaadsest tagasivaatest ajastu-
le ja oludele, kust tulime. 35 aastaga on 
palju muutunud. Sel aastal möödub lin-
naosade moodustamisest 25 aastat ning 
näitus «Tagasivaade – Väike-Õismäe» on 
üks osa selle tähistamisest Haaberstis. 
Näitus jääb külastajatele avatuks kuni 
jaanuari lõpuni ning on tasuta.

Peeter Langovits on Õismäel elanud 
aastast 1975 ja läbi kaamerasilma jäl-
ginud oma kodurajooni arengut aas-
takümnete vältel. Käesolev väljapanek 
on osa näituste sarjast «Tagasivaade».

Peeter Langovits on digiteerinud 
oma negatiiviarhiivi ning seadnud 
materjalist kokku mitu  näitust Tal-

linna linnaosadest ning sündmustest 
Eesti lähiajaloos. «Tagasivaade – Väi-
ke-Õismäe» koosneb kahest alanäi-
tusest. Ühe osa moodustab valik fo-
todest, mille autor jäädvustas paaril 
udusel juulikuu varahommikul Väi-
ke-Õismäel aastatel 1982–1984. «Hom-
mik uues elamurajoonis» on subjek-
tiivne pilk uuele elamurajoonile ja tol-
lasele ajale. Teise osa moodustab pildi-
valik 25. augustil 1988 toimunud fo-
toaktsioonil «Päev Tallinnas» pildista-
tust. Tallinnas tegi sel päeval pilte 80 
fotograafi Eestist ja teistest liiduvaba-
riikidest. Peeter Langovits oli üks osa-
lenutest ning sel päeval oli tal võima-
lus jäädvustada just Väike-Õismäed.  
Näituse korraldavad Haabersti linna-
osa valitsus ja Haabersti sotsiaalkeskus.

  Kell 11.00 tervisemessi avamine  
ja suur loterii osalejatele.

  Kell 11.00–16.00 tervisemess.

Traditsiooniline tervisepäev laieneb sellel sügisel 
tervisefestivaliks, mis hõlmab loenguid, vesiaeroo-
bikaseansse ja tipneb tervisemessiga 27. oktoob-
ril Haabersti vaba aja keskuses.

TERVISEMESSIL SAAB
  mõõta vererõhku ja veresuhkrut,
  nautida soodsa hinnaga massaaži, varuda mett 

ja palju muud huvitavat.

Lapsed saavad samal päeval vaadata lasteteatri 
etendust ja meisterdada Nurmenuku raamatukogus.

Vaba aja keskuse basseinis toimuvad kell 12.30 
ja 14.30 vesiaeroobikaseansid, millele saab end 
registreerida telefonidel 640 4800, 640 4860 või e-
posti aadressil liina.kaev@tallinnlv.ee. Registreeru-
da saab ajavahemikus 15.–25. oktoobrini.

Lisaks on kõigil tervisepäeva külastajatel võima-
lus hakata Eesti geenidoonoriks. Kohal on Geeni-
varamu! Geenidoonoriks võivad soovi korral ha-
kata Eesti elanikud alates 18. eluaastast. Eeldu-
seks on eelnev informeeritud nõusoleku vormi di-

giallkirjastamine, mida saab teha, kasutades ID-
kaarti või mobiil-IDd keskkonnas www.geenidoo-
nor.ee või kohapeal. Kindlasti võta kaasa ID-kaa-
rt! Geenivaramuga liitumine on tasuta.

Tervisepäev on TASUTA! Aktiivsetele osaleja-
tele auhinnad.

Tervisepäeva korraldab Haabersti linnaosa valitsus.
Täpsem info veebilehel www.tallinn.ee/haabers-

ti ja Haabersti linnaosavalitsuse Facebooki lehel.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadu-
sel programmis muudatusi.

Laupäeval, 
27. oktoobril HAABERSTI TERVISEPÄEV

Haabersti vaba aja keskuses (Ehitajate tee 109a/2) III korruse suures saalis ja koridorides

Haabersti sotsiaalkeskuses saab näha nostal-
gilist tagasivaadet 80ndate Väike-Õismäele
Oktoobri alguses avati Haabersti sotsiaalkeskuses (Õismäe tee 24) Peeter Langovitsi fotonäitus «Taga-
sivaade – Väike-Õismäe». Näitusel on valik Väike-Õismäel 1982.–1984. ja 1988. aastal tehtud fotodest.

Peeter Langovits näituse avamisel.

Näituse moodustab valik Väike-Õismäel 1982.–1984. ja 1988. aastal tehtud fotodest. Näitus jääb avatuks kuni jaanuari lõpuni ning on külastajatele tasuta.



12. oktoober 20182

HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS AVALIKUSTAB 
AJAVAHEMIKUS 26.10–09.11.2018 
Vana-Rannamõisa tee 32 kinnistu ja lähiala (0,84 ha) detailpla-
neeringu on koostanud osaühing R. Valk Arhitektuuribüroo (töö 
nr 1603). Detailplaneeringus on ette nähtud Vana-Rannamõisa 
tee 32 ja Vana-Rannamõisa tee 34c kinnistu ümberkruntimine 
kolmeks elamumaa sihtotstarbega ja üheks transpordimaa siht-
otstarbega krundiks ning määrata Vana-Rannamõisa tee 34b kin-
nistule ja moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntide-
le ehitusõigus 2 maapealse korrusega elamute ja 1-korruseliste 
abihoonete ehitamiseks. 

Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikus töö-
päeviti tutvuda linnaosa valitsuses, Ehitajate tee 109a kabine-
tis 205 E 8.15–18.00, T–N 8.15–17.00 ning R 8.15 –16.00 ja Vaba-
duse väljak 7  I korruse infosaalis lauas nr 23. Detailplaneeringu 
põhijoonise ja seletuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna planeerin-
gute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

Ametlikud teadaanded

Marek Jürgenson
Haabersti linnaosa  
vanem

I gal paigal on oma head ja halvemad 
ajad ning erand pole ka Haabersti, ku-
nagine Tallinna ääremaa, kuhu läinud 

sajandi 70ndate alguses hakati rajama Väi-
ke-Õismäed, pealinna kolmandat uuselamu-
rajooni, millest sai Kakumäe, Veskimetsa ja 
Mustjõe ühepereelamute piirkonna üle do-
mineeriv asumikeskus. Nagu samal ajal ker-
kinud Lasnamäelgi, jäi uue elamuasumi inf-
rastruktuur poolikuks. Kui koolide ja kaup-
luste võrk ehitati rahuldavalt välja, siis ko-
dulähedaste töökohtade poolest jäi Haabers-
ti vaeslapse ossa. Neil aastail peeti loomuli-
kuks, et nn magalaasumist sõidetakse tööle 
kaugemal asuvatesse suurtesse ettevõtetesse. 

Murrang üheülbalisse arengusse saabus 
koos taasiseseisvumisega ning sellele järg-
nenud majanduse ümberstruktureerimi-
sega. Määravat rolli mängis vabadel aladel 
hoogustunud arendustegevus, kui Paldiski 
maantee äärsetele hoonestamata, ent ker-
gesti ligipääsetavatele ja logistiliselt soodsa-
tele kinnistutele kerkisid Rocca al Mare kes-
kus, Saku suurhall ja Škoda jäähall, moodus-
tades uue ülelinnalise tõmbekeskuse. Astan-
gu muutus mahajäetud sõjaväeladude alast 
hinnatud elamupiirkonnaks, paljud pered 
leidsid uue kodu Pikaliival ja Kakumäel, ker-
kis Tiskre. Korraga avastasid Haabersti elani-
kud end keset jõudsalt kasvavat ja üha po-
pulaarsemaks saavat, ühtaegu looduslähe-

dast ning linlikke poodlemis- ja meelelahu-
tusvõimalusi pakkuvat elukeskkonda, mil-
les pole enam märke kunagisest äärelinna 
igavlevast vaikielust.

Etem kui Viimsi,  
eksklusiivsem kui Pirita
Avalikkuses on harjutud pidama Tallinna 
eliiteeslinnaks raha ja rahulolu järele lõhna-
vat Viimsit ning hea elujärje tunnuseks kin-
nisvara omamist rohelusse mattunud Pirital, 
ent kinnisvaraportaalid kõnelevad sootuks 
uuest trendist. Nimelt on Kakumäe majad 
ruutmeetrihinnalt Viimsi ja Pirita tasemest 
möödunud, Haabersti korterid, eriti uusaren-
dustes, püsivad aga samas hinnaklassis kesk-
linna elamispindadega. Turu reaktsioon on 
selge märk Haabersti kui parimaid tingimu-
si pakkuva asumi väärtustumisest ning sel-
lest, et viimaste aastate sihiseadmised on ol-
nud läbikaalutud ja õiged.

Haabersti muudab eriliseks ainulaadse va-
baajakeskuse väljakujunemine. Saku suur-
hallist on saanud rahvusvaheliste artistide 
suurkontsertide paik, kuhu tullakse elamu-
si saama mitte üksnes üle kogu Eesti, vaid ka 
naaberriikidest. Rocca al Mare keskus on Tal-
linna hinnatuim ostukeskus, mis lisaks lin-
nale teenindab ka naabervaldade elanikke. 
Jäähall ja tennisekeskus võimaldavad aasta 
ringi sportida. Loomaaed, vabaõhumuuseum, 
Kakumäe ja Harku järve supelrannad paku-
vad piiramatult tegevust ning suverõõme ko-
gu perele. Haaberstist on saanud kõrgetase-
meline elukeskkond, kus kvaliteetne mee-
lelahutus on kättesaadav oma koduhoovis.

Kodulähedasi töökohti loob Tähetorni-
Paldiski maantee, samuti Rannamõisa tee 

piirkondades hoogustuv ettevõtlus. Juba 22 
protsenti Haabersti elanikest jääb argipäe-
viti tööle linnaossa ning 21 protsenti käib 
ametis naabruses asuvas Kadaka-Akadee-
mia ettevõtluspiirkonnas. See on endisele 
magalarajoonile suur edasiminek ning an-
nab lootust, et tulevikus leiab veelgi roh-
kem Haabersti inimesi rakendust kodulin-
naosas või selle lähistel. Ajal, mil pendel-
migratsioon nii linnaosade kui ka valdade 
vahel koormab kõvasti Tallinna infrastruk-
tuuri ja avaldab halba mõju keskkonnale, 
on see äärmiselt tähtis.

Pendelmigratsioon lähivaldadest oli aas-
taid olnud suur murekoht neile Haabersti 
inimestele, kes elavad tohutu ringristmiku 
naabruses. Ajale jalgu jäänud liikluslahen-
dus tekitas piirkonnas tohutuid ummikuid, 
kui sajad seisvad autod paiskasid õhku ümb-
ruskonda mürgitavaid heitgaase. Tänaseks 
on uus eritasandiline ristmik probleemi la-
hendanud, Haabersti õhk muutunud märk-
sa puhtamaks ja liiklus rahulikumaks. 

Haabersti ei saa kunagi valmis 
Olgugi et Ülemiste vanakesel pole isegi teo-
reetilist võimalust Haaberstit uputada, ei saa 
meiegi linnaosa, nii nagu ülejäänud Tallinn-
gi, kunagi päriselt valmis, sest alati on või-
malik elukeskkonda väärtustada, turvalise-
maks ja inimkesksemaks muuta. Ent ilma 
liialdusteta võib öelda, et aastal 2018, pärast 
eritasandilise ristmiku valmimist, jõudis kät-
te Haabersti kõrghetk. Oleme ajarännakus 
jõudnud paneelelamute Õismäelt arenenud 
ja mitmekülgse linnaruumiga Haaberstisse. 
Osakem seda nautida ja tunda rõõmu ilu-
sast kodust!

Õismäelt Haaberstisse –  
linnaosa kõrghetk

LILLED VÕI PUUD: Tee toetuse abiga  
kodumaja ümbrus ilusaks! 

Eha Võrk
abilinnapea

Toetuse taotlemine on muutunud lihtsamaks ning ametni-
kud tegelevad taotlusega endisest kiiremini.

Praegu, sügise hakul on paras aeg hooldada või raiuda puid, 
ja miks mitte ka kevadeks lillepeenraid ette valmistada. Korte-
riühistu õu tuleks selle pilguga üle vaadata. Ohtlikuks muutu-
nud ja elujõuta puude mahavõtmiseks tuleb mõistagi eelnevalt 
linna keskkonnaametist luba taotleda. Vajadusel saab nõu küsi-
da linnavaraametist, kontaktid leiab internetist teenuste lehelt.

Linn aitab ühistute hoove rohelisemaks muuta projekti 
«Roheline õu» abil, mis on viie aasta jooksul aidanud haljas-
tust uuendada juba 458 korteriühistul. 

Linnamajade puhul on tihti dilemma, kuidas sobitada park-
la ehitust roheluse rajamisega. See nõuab nuputamist, sest 
suuresti on majade ümber parklad. Et halli ala elustada, või-
vad korteriühistud näiteks parkla ümber istutada heki.

Hoolimatud koeraomanikud
Linnaelanikele tekitavad probleeme ka hoolimatud koerapida-
jad, kes ümbrusest ei hooli. Korteriühistud on istutanud ma-
ja ette pottidesse lilled, kuid suuremad taimed ei paku potti-
des silmailu kauaks, nad kuivavad ära. Põhjuseks see, et sin-
na pissivad tihtilugu koerad, samuti torgatakse mulda suit-
sukonisid ja isegi pudeleid. On kurb, et inimesed ei tee lille-
vaasil ja prügikastil vahet. Ette on tulnud ka lillede vargusi.

Linnamajade vahele haljastuseks sobib hästi kibuvitsahekk. 
Kibuvits on väga vastupidav taim ja kasvab suhteliselt kii-
resti, talle piisab ka viieaastase vahega tagasilõikusest. Lõi-
kust aga on vaja, siis muutub hekk tihedamaks.

Tasuda tuleb hiljem
Projekti «Roheline õu» toetusteks on tänavu linna eelarves kok-
ku 40 000 eurot ja praegu saab linn majaümbruste korrastami-
seks anda veel 14 000 eurot. Varasemaga võrreldes on taotlus-
tega tegelemine, toetuste määramine ja väljamaksmine kiirem  
ja mugavam. Kui seni  tuli taotlus esitada enne õue korrasta-
mist, siis uue korra järgi on menetlus elektrooniline ning toe-
tust saab taotleda pärast töö tegemist ja selle eest tasumist.

Toetust saab küsida näiteks puude, põõsaste jt taimede 
ostmiseks ja istutamiseks, lillevaaside, -amplite jm mahuti-
te ostmiseks ja paigaldamiseks, istutusmaterjali jaoks, muru 
istutamiseks ja sambla tõrjeks, puude hooldamiseks ja raiu-
miseks. Toetuse suurus korteriühistu kohta on kuni 60 prot-
senti plaanitud tegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 600 
eurot aastas. Teavet saab küsida telefonil 640 4515.

Mida sügisel istutada võiks?
  Sügisel võiks istutada näitaks geofüüte, puid, põõsaid 

ja mõningaid püsitaimi. Oktoober on selleks ideaalne 
kuu, sest nii jõuavad taimed enne talve tulekut koha-
neda. Hea mõte oleks katta taimed  kaitsva kilega, et 
nad külma ei saaks.

  Võib istutada ka külmakindlaid püsikuid – võimalusel 
tasub teha seda novembris, et taimed saaks enne tal-
ve tulekut tugevasti juurduda.

Kõik Haabersti lasteaiad saavad uued mänguväljakud

Vadim Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea

N agu teada, on 2018. aasta Eesti Va-
bariigi jaoks eriline: riik tähistab 
100. sünnipäeva. Seoses sellega toi-

mub kogu riigis suur hulk just sellele täht-
päevale pühendatud üritusi, mitmesugused 
organisatsioonid ja asutused aga teevad Ees-
tile kõige mitmekesisemaid kingitusi.

Loomulikult ei jää sellest kõrvale ka Tal-
linn. Üks kõige märkimisväärsemaid kam-
paaniaid, mille algatas Tallinna linnavalit-
sus, on projekt «100 mänguväljakut Tallin-
na lasteaedadele». Iga pealinna lasteaed saab 
sel aastal uue mänguväljaku lisaks juba ole-
masolevale. Ühesõnaga, tähistades riigi sa-
jandat sünnipäeva, meenutame möödunut, 
kuid mõtleme seejuures ka tulevikule, meie 
lastele.

Tegelikult rajatakse selle projekti raames 
veel enamgi mänguväljakuid – lasteaedu ja 
muid koolieelseid asutusi on pealinnas kok-
ku 126 ja mitte ükski neist ei jää kingitu-
seta. Selle kingituse maksumus on kokku 
miljon eurot.

Kuidas valiti mänguväljakud?
Kõigile lasteaedadele pakuti välja neli män-
guväljaku tüüplahendust, mille hulgast las-
teaednikud ja lapsevanemad pidid oma las-
teaia jaoks valima sobivaima. Kuidas need 
tüüplahendused päriselus välja näevad, said 
lasteaiatöötajad ja vanemad näha juba eel-
misel sügisel lauluväljakul. Oktoobris tegid 
lasteaiad oma lõpliku valiku, millest andsid 
teada Tallinna haridusametile. Novembris 
kuulutas linn välja konkursi uute väljaku-
te paigaldamiseks. 2018. aasta kevadest ha-
kati paigaldama valitud elemente kõigisse 
pealinna lasteaedadesse.

Vastrajatud või siis täiendatud mänguväl-
jakud avatakse sügise jooksul. Esimese uue 
mänguväljaku avasime koos linnapea Taavi 
Aasaga 14. septembril Männi lasteaias Musta-
mäel. Loomulikult jõuavad uued mänguvälja-
kud või selle eelnevalt valitud elemendid ka 
kõigisse Haabersti linnaosa lasteaedadesse.

Lasteaedadele välja pakutud tüüplahendu-
sed töötati välja Tallinna alushariduse juhti-
de ühenduse nõukogu liikmete osavõtul. Väl-
jakute kvaliteedi eest vastutab linn ja minu 
jaoks on väga oluline, et saime teha just niisu-
guse meeldejääva ja vajaliku kingituse kõigi-
le linna lasteaedadele, sealhulgas ka Haabers-
ti linnaosale. Loodan, et nii lapsed kui nende 
vanemad hindavad seda algatust vääriliselt.

Järveotsa lasteaed tasakaalurada 
vanematele lastele

Karikakra lasteaed tasakaalurada 
vanematele lastele

Pääsusilma lasteaed tasakaalurada 
noorematele lastele

Sinilille lasteaed mängulinnak 
vanematele lastele

Vikerkaare lasteaed tasakaalurada 
vanematele lastele

Meelespea lasteaed tasakaalurada 
noorematele lastele

Rukkilille lasteaed tasakaalurada 
vanematele lastele

Nurmenuku lasteaed võrkpüramiid

Rukkilille lasteaed sai EV 100 puhul lin-
nalt kingiks tasakaaluraja.

Haabersti linnaosa valitsuse vabaõhuvastuvõtud
Haabersti linnaosa valitsuse vabaõhukontor pakub linnaosavalitsuse teenuseid teisipäevaõhtuti Väike-Õismäe ja Astangu hoovides.

Teisipäeval, 16. oktoobril kell 16.30 on linnaosa valitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Järveotsa tee 1, 3, 5, 7, 9, 11 ja 13 elanikud. 
Linnaosa valitsuse telk asub Järveotsa tee 13 juures.
Teisipäeval, 16. oktoobril kell 17.30 on linnaosa valit-
suse vabaõhukontorisse oodatud Järveotsa tee 2 ning Paldiski 
mnt 227 ja 225a elanikud. Linnaosa valitsuse telk asub Järveot-
sa tee 2 juures.

Teisipäeval, 23. oktoobril kell 16.30 on linnaosa valitsuse vabaõhu-
kontorisse oodatud Astangu tn 48, 50a/1, 50a/2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70 ja 72 elanikud. Linnaosa valitsuse telk asub Astangu tn 68 juures.
Teisipäeval, 23. oktoobril kell 17.30 on linnaosa valitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Astangu tn 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3, 
22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42 ja 44 elanikud. Linnaosa valitsuse 
telk asub Astangu tn 21/3 juures.

Teisipäeval, 30. oktoobril kell 16.30 on linnaosa valit-
suse vabaõhukontorisse oodatud Paldiski mnt 85 ning Rõika tn 
17, 23a ja 33 elanikud. Linnaosa valitsuse telk asub Paldiski 
mnt 85 juures.
Teisipäeval, 30. oktoobril kell 17.30 on linnaosa valitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Paldiski mnt 77a ning Pirni tn 2, 4, 6 ja 6a 
elanikud. Linnaosa valitsuse telk asub Pirni tn 2 juures.



12. oktoober 2018 3

Haabersti linnaosa osaleb sotsiaalministeeriumi pilootprojektis
Haabersti linnaosa osaleb koostöö-
partnerina sotsiaalministeeriumi 
pilootprojektis, mille käigus katse-
tatakse hoolduse koordinatsiooni 
mudelit, et keerulise hooldusvaja-
dusega inimesi paremini toetada.  

Eestis on hoolekande- ja tervishoiu-
süsteemsüsteem olnud teineteisest 
liiga eraldatud. Olukorra parandami-
seks on sotsiaalministeerium algata-
nud hoolduse koordineerimise katse-
projekti, mis kestab 2018. aasta augus-

tist 2019. aasta juulini. Tallinna linnas 
osaleb projektis Haabersti linnaosa. 

Katseprojekti aluseks on nii tervis-
hoiu kui sotsiaalhoolekande teenuste 
vajadusi hindava hoolduskoordinaato-
ri positsiooni loomine esmatasandile 
ning seeläbi suure ja keerulise hooldus-
vajadusega inimestele õigeaegse vaja-
liku toe pakkumine. Kui inimene va-
jab pikema aja jooksul teenuseid nii 
hoolekande- kui ka meditsiinisüstee-
mist, võidakse talle nii linnaosavalitsu-
se kui ka perearstikeskuse poolt pak-

kuda võimalust projektis osaleda. Sel-
leks edastatakse inimese andmed (te-
ma nõusolekul) hoolduskoordinaato-
rile, kes suhtleb tema perearsti või -õe-
ga, sotsiaaltöötajaga, vajadusel ka ko-
duõega, koduhooldustöötajaga, haig-
la sotsiaaltöötajaga ja teistega, kelle 
abi, toetust ja jälgimist inimene vajab.

Projekti eesmärk on toetada keeru-
lise hooldusvajadusega inimesi nii hoo-
lekande- kui tervishoiusüsteemi poo-
lelt, kaasates abivajaja, tema lähedased 
ning teised olulised osalised.

Projektis saab osaleda täisealine ini-
mene, kes on selleks nõusoleku and-
nud.

Hoolduskoordinaator koostab tee-
nuste plaani, mille elluviimist ta aas-
ta jooksul jälgib.  

Haaberstis on hoolduskoordinaato-
riks Tiiu Rudov, hoolduskoordinaator@
tallinnlv.ee.

Haabersti linnaosa valitsuse kaas-
partnerid on Tallinna sotsiaal- ja ter-
vishoiuamet ja Järveotsa perearstikes-
kus. Haabersti LOV

Haabersti linnaosas hakkas oktoob-
ris toimima korraldatud jäätmeve-
du, mis muuhulgas toob elanikele 
kaasa jäätmeveo odavnemise. 

Senised lepingud lõppesid ning jäätme-
veoteenust osutab Haaberstis edaspidi 
vaid Tallinna Jäätmekeskus. Haaberstis 
hakkavad sõitma uued prügiveoautod, 
mis vastavad rangetele EURO 6 saaste-
normidele. Tuletame meelde, et biola-
gunevate jäätmete ning paberi- ja kar-
tongijäätmete liigiti kogumine on ko-
hustuslik. Jäätmevaldajal, kellel ei ole 
liigiti kogumiseks piisavalt palju või 
piisavalt suuri jäätmemahuteid, tuleb 
need osta või rentida.

Mahuteid saab rentida Tallinna Jäät-
mekeskuselt, samuti on võimalik ren-
tida neid edasi seniselt teenusepakku-
jalt.

Lisainfot saab Tallinna Jäätmekes-
kuse veebilehelt www.prugi.ee ja te-
lefonilt 616 4000. Haabersti LOV

Pakendikonteinerite asukohad Haaberstis
Igapäevases elutegevuses tekib palju 
mitmesuguseid jäätmeid, millest suurt 
osa on võimalik ja mõistlik taaskasu-
tada. Et see oleks võimalik, on oluline 
jäätmete kvaliteet, mille tagab nende 
sortimine tekkekohas. Jäätmete sorti-
mine ja liigiti kogumine on keskkon-
nasõbralik ja aitab säästa raha!

Pakendid ja pakendijäätmed tuleb 
koguda muudest jäätmetest eraldi ja 
anda tühjalt üle selleks ette nähtud ko-
gumispunktides või viia jäätmejaama. 
Pakendikonteinerisse tuleb panna: 
  plastpakendite jäätmed (jogurti- ja 

võitopsid, kosmeetika- ja hooldus-
toodete pakendid, plastnõud ja -kar-
bid jm. puhtad plastpakendid); 

  klaaspakendite jäätmed (värvitust 
ja värvilisest klaasist alkoholipude-
lid, klaaspurgid jm puhtad klaaspa-
kendid);

  metallpakendite jäätmed (toidu- ja 
joogipakendi metallkaaned ja kor-
gid, konservpakendid); 

  joogikartongist jäätmed (kartongist 
piima- ja mahlapakendid jm puhtad 
kartongpakendid).

Üldjuhul on kogumispunktis eraldi 
konteiner paberile ja papile ning se-
gapakendile, mõnel pool ka klaaspa-
kendile. Kui eraldi klaaspakendikontei-
nerit pole, läheb klaaspakend segapa-
kendikonteinerisse. NB! Pakendid pa-
ne konteinerisse tühjalt, puhtalt ja 
kokkupressitult. Nii saad aidata kaa-
sa pakendijäätmete tõhusale  taaska-
sutamisele.

Tallinn pürib ideekorje-
ga maailma parima elu-
keskkonnaga linnaks
Linn on asunud koostama «Tallin-
na arengukava 2021+», mille lõpp-
eesmärk on saada maailma parima 
elukeskkonnaga linnaks. Selle saa-
vutamiseks on muu hulgas algata-
tud ideekorje, kuhu igaüks saab esi-
tada oma mõtteid ja ettepanekuid.

«Oleme harjunud ennast võrdlema 
Helsingiga, aga kuna Helsingi ongi üks 
maailma parima elukeskkonnaga lin-
nadest, siis tegelikult kõrvutame en-
nast juba täna maailma parimatega,» 
ütles linna strateegiaüksuse juht Too-
mas Haidak. «Seega ei ole tegu min-
gi ulmelise ambitsiooniga, vaid käe-
gakatsutava reaalsusega, mille pea-
me enda jaoks lahti mõtestama. Sel-
leks ootame kõiki kaasa mõtlema.»

Tallinna linnavalitsus avas oma 
kodulehel ideekorje, et anda kõigile 
võimalus Tallinna tuleviku kavan-
damisel kaasa rääkida. Ideekorje on 
avatud 1.–31. oktoobrini 2018. Osa-
lema oodatakse kõiki, kellele Tallin-
na tulevik ühel või teisel moel korda 
läheb. Ideekorje jaoks on avatud vee-
bikeskkond ja Facebooki grupp «Tal-
linna arengukava 2021+».

Arengukava koostades vaadatakse 
üle kehtiv linna strateegia 2030 ning 
otsitakse ja arutatakse võimalikke 
uusi sihte, mille põhjal seatakse lin-
na peamised eesmärgid nii pikemas 
kui ka lühemas perspektiivis. Huvi-
rühmi ja laiemat avalikkust kaasa-
tes soovitakse suurendada teadlik-
kust sellest, millises suunas meie 
linn liigub, mis on meie prioritee-
did ja ambitsioonid, ning kutsutak-
se kõiki osalema eesmärkide sead-
misel ja lahtimõtestamisel.

Rohkem infot arengukava koosta-
mise kohta leiab Tallinna veebilehelt.

Elukohaandmed tasub 
rahvastikuregistris  
hoida täpsed
Peaaegu 18 000 Tallinna elanikul on 
oht jääda puuduvate elukohaandme-
te tõttu ilma avalikest teenustest, na-
gu tasuta ühistransport, parkimissoo-
dustus, lasteaiakoht või sotsiaaltoe-
tused. Praegu on nende inimeste elu-
koht märgitud rahvastikuregistris lin-
naosa täpsusega (puudub tänavani-
mi, maja- või korterinumber). Pärast 
rahvastikuregistri seaduse muudatuse 
jõustumist 2019. aastal kustutatakse 
elukohaandmed neil inimestel, kel-
le elukoht on registreeritud linnaosa 
täpsusega. Selline olukord võib tek-
kida juhul, kui inimese kolides on te-
ma varasema korteri või maja omanik 
palunud omavalitsusel ta elukohast 
välja registreerida ja inimene ei ole 
hiljem elukohaandmeid uuendanud.

Tegelike elukohaandmete esitami-
ne on kasulik nii inimesele endale, ko-
halikule omavalitsusele kui ka riigi-
le. Inimesel võimaldab see saada elu-
kohaga seotud avalikke teenuseid ja 
toetusi ning annab talle õiguse valida 
kodukoha omavalitsuse juhte. Kui re-
gistriandmed on korras, jõuab inime-
seni õigel ajal ka vajalik info, näiteks 
vähi sõeluuringus osalemise kutse.

Ja mis samuti tähtis: kui inime-
se elukohana on registreeritud õige 
aadress, laekuvad tema makstavad 
maksud tegelikku elukohta ja koha-
lik omavalitsus saab talle selle eest 
pakkuda paremaid teenuseid, korras 
teid ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja 
lasteaiakohti lastele.

Elukoha registreerimine on lihtne: 
seda saab teha paari minutiga veebi-
lehel eesti.ee või linnaosavalitsuses 
rahvastikuregistri töötaja abil. Seadu-
se järgi on inimesel kohustus eluko-
haandmeid uuendada 30 päeva jook-
sul uude elukohta elama asumisest, 
uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.

Vaata täpsemalt www.tallinn.ee/
elukohaandmedkorda.

Haaberstis hakkavad sõitma uued prügiveoautod, mis vastavad rangetele EURO 6 saastenormidele. 

Haaberstis rakendus oktoobris 
korraldatud jäätmevedu!

Klaaspakendikonteinerid
Astangu tn 2a / Kotermaa tn 4
Astangu tn 21/3 vastas
Astangu tn 52
Astangu tn 52a
Astangu tn 50b / Astangu tn 44e vastas
Ehitajate tee 109a
Ehitajate tee 127 / Ehitajate tee 191 
maja juures
Haabersti tn 1
Humala tn  6
Jõeküla tee 16
Järveotsa tee  35
Järveotsa tee 13 / Järveotsa tee 5
Jõeküla tee 13
Paldiski mnt 124a
Paldiski mnt 155
Paldiski mnt 227
Paldiski mnt 245
Paldiski mnt  102
Paldiski mnt  102
Paldiski mnt  107
Paldiski mnt 155
Paldiski mnt 155

Põlendiku tee 2
Soolalahe tee 54 / Kakumäe 57
Sõõru tn 45  
Rannamõisa tee 6
Räime tn 52
Pikiliival Rannamõisa tee (Oja 61) parkla 
Taludevahe tee 114 ja Hansu tn ristmik 
Tanuma tn 47
Vabaõhumuuseumi tee 52
Veerise tn 1
Õismäe tee  107
Õismäe tee  46
Õismäe tee 107a
Õismäe tee 105a
Õismäe tee 134/136
Õismäe tee 7
Õismäe tee 17
Õismäe tee 9

Paberi ja kartongi  
konteinerid
Astangu tn 52

Astangu tn 50b ( Astangu tn 44e vastas)

Haabersti tn 1

Õismäe tee 105a

Segapakendikonteinerid 
Räime tn 52
Paldiski mnt 124a
Astangu tn 2a / Kotermaa tn 4
Astangu tn 52
Astangu tn 50b /Astangu tn 44e vastas
Sõõru tn 45 /Alemaa
Ehitajate tee 109a
Haabersti tn 1
Humala tn 6
Jõeküla tee 16
Järveotsa tee 13 / Järveotsa tee 5
Paldiski mnt 102
Pikiliival Rannamõisa tee 15c / Oja tn 61
Taludevahe 114 / Hansu tn ristmik
Tanuma tn 47
Veerise tn1
Õismäe tee 134/136
Õismäe tee 9
Õismäe tee 105a
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Kevin Poll 
Haabersti vaba aja keskuse  
projektijuht

Haabersti noortekeskus tähistas veeb-
ruaris 17. sünnipäeva ning on selle aja 
jooksul kujunenud Haabersti noorte-
le peamiseks kogunemispaigaks, kus 
eesmärgipäraselt ja põnevalt vaba aega 
veeta. Uuele hooajale läheb Haabers-
ti noortekeskus vastu uue vabatahtli-
kuga. Euroopa Vabatahtliku Teenistu-
se raames on Haabersti kollektiiviga 
11 kuuks liitunud 22-aastane Vladis-
lav Jeršov Valgevenest. Alati energili-
ne ja rõõmsameelne Vladislav on juba 

mõne nädalaga leidnud noortekeskuse 
külastajatega ühise keele ning noorte-
le meeldib väga temaga mõtteid vahe-
tada, suhelda ja mängida.

Vladislavi kindel soov oli vabatahtli-
ku teenistuse käigus töötada noortega, 
Haabersti valis ta lihtsalt sellepärast, et 
see kohanimi kõlas hästi. Praegu on ta 
aga juba paari nädalaga selgeks saanud, 
et Haabersti noortekeskus on ideaal-
ne koht vaba aja veetmiseks. «Siin on 
võimalik mängida lauatennist, lauajalg-
palli, piljardit, xbox’i, Nintendo Wii-d, 
kaarte ja lauamänge. Lisaks on noor-
tel võimalik saada õpiabi ja kasutada 
ruume tantsutreeninguteks. Veel toi-
mub igal nädalal noortekeskuses kuns-

tiring, kokandusring, mälumänguring 
ja meisterdamisring. Ja see kõik on ta-
suta!» ütles Vlad silmade särades.

Lisaks sellele, mida Vladislav esile 
tõi, on Haabersti noortekeskuses näi-
teks noorte omaalgatusfond, et toetada 
noorte ideid ja ettevõtlikkust. Oktoobri 
keskpaigas hakatakse noortekeskuses 
pakkuma uut multimeediateenust Vee-
bimull, mille raames on võimalik osa 
saada digijoonistamise, foto- ja video-
töötluse ning loovkirjutamise töötuba-
dest. Veebimulli rahastatakse haridus- 
ja teadusministri kinnitatud ning Ees-
ti Noorsootöö Keskuse  elluviidavast, 
ESFi kaasrahastatud programmist «Tõr-
jutusriskis noorte kaasamine ja noorte 

tööhõivevalmiduse parandamine». Li-
saks korraldatakse noortekeskuses hul-
galiselt suuremaid ja väiksemaid üritu-
si.  Kõik need tegevused on noortele ta-
suta! Ainukese tasulise teenusena kor-
raldab Haabersti noortekeskus kõikidel 
koolivaheaegadel linnalaagreid, kuhu 
on oodatud kõik 7–12-aastased noored.

Vladislav ja kogu Haabersti noor-
tekeskuse kollektiiv kutsuvad kõiki 
noori noortekeskusesse. Keskus on 
avatud esmaspäevast reedeni kella 
14.00–20.00 ja asub aadressil Õismäe 
tee 88a. Rohkem infot noortekesku-
se tegemiste kohta leiate veebilehelt 
www.haabersti.ee või tel 5309 0808.

Kohtume noortekas! 

Haabersti noortekesku-
se tegevused oktoobris-
novembris
Üldinfo: Aadress: Õismäe tee 88a 
(Meelespea peatus). Avatud: esmas-
päevast reedeni 14.00–20.00. Telefon: 
53090808. E-post: info@haabersti.ee

OKTOOBER
15.10 kell 17.00 – kunstiring. 
Ring on mõeldud 7–16-a noortele 
ning on tasuta.
16.10 kell 16.00 – meisterdami-
ne. Voldime, lõikame, värvime, klee-
bime, meisterdame! Ring on tasuta.
17.10 kell 17.00 – kokandusring. 
Õpitakse lihtsaid ja maitsvaid roogi 
valmistama. Ring on tasuta.
22.–26.10 – sügisene linnalaa-
ger. Käime muuseumites,  meister-
dame, võistleme, külla tuleb teadus-
töötuba ja teeme palju muud lõbu-
sat! Laagri maksumus on 65 eurot. 
Laagri töökeel on eesti keel. Info ja 
registreerimine: eneli@haabersti.ee.
29.10 kell 17.00 – kunstiring.
30.10 kell 16.00 – meisterda-
mine.
31.10 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.

NOVEMBER
5.11 kell 17.00 – kunstiring.
6.11 kell 16.00 – meisterdamine.
7.11 kell 17.00 – kokandusring.
9.11 – mardipäev. Tutvume mar-
dipäeva traditsioonidega ja meister-
dame teemakohaseid kaunistusi. Üri-
tus on tasuta!

Minu suvi Ameerikas
Kõik sai alguse, kui käisin 10. klassi 
õpilasena infomessil Teeviit, kust leid-
sin programmi Camp America, mis an-
nab võimaluse minna terveks suveks 
Ameerikasse suvelaagrisse kasvatajaks. 
Kahjuks olin tollal veel liiga noor, et 
programmist osa võtta. 

Minus ei olnud kübetki kahtlust, et 
soovin selles programmis osaleda, ku-
na teadsin, et tegemist on imelise ja 
esmakordse võimalusega. Aasta hil-
jem, kui registreerimine avati, ei rai-
sanud ma aega. Täitsin esmase aval-
duse ning olin alati esimeste hulgas, 
kes oma to-do-nimekirja linnukesi tegi. 

Kui kogu paberimajandus ja kõik 
muu oli valmis, tuli oodata kontakti 
mõnelt laagrilt. Vahepeal tekkis tunne, 
et ükski laager ei kirjuta mulle. Lõpuks 
sain ühelt laagrilt kirja ja tegin sellega 
samal päeval videointervjuu. Õnneks 
polnud see ainuke laager, kes minuga 
ühendust võttis. Teise laagriga tegin in-
tervjuu ja kõik sujus nii hästi, et mind 
palgati kohe intervjuu lõpus. Nüüd oli 
selge, et veedan kaks ja pool kuud oma 
suvest Ameerikas, täpsemalt Pennsyl-
vania osariigi linnakeses Reinholdsis.

Esimene nädal oli kõige hirmuta-
vam, kuna mu ümber oli umbes sada 
uut nägu ning nendega pidi suhtlema 

keeles, milles ma polnud harjunud rää-
kima 24/7. Sealt edasi oli kõik aga  su-
per. Iga inimene oli kas teadlikult või 
alateadlikult väga sõbralik ja tegi kõik, 
et tunneksin ennast kui kodus.

Mu päev algas kell seitse hommikul, 
kui tuli lapsed äratada, ning lõppes kell 
22, kui algas uneaeg. Peamiselt oli mu 
ülesandeks sporditundide läbiviimine, 
mis tähendas mitmesuguste pallimän-
gude ja spordialade õpetamist. Mõni 
neist oli kõigepealt vaja endale selgeks 
saada, et siis värskelt omandatud tead-
mised lastele edasi jagada.

See oli üks paremaid, kui mitte kõi-
ge parem suvi minu elus. Kahe ja poo-
le kuuga arenesin inimesena tundu-
valt: olen nüüd kannatlikum, mõist-
likum, (enda teada) sõbralikum ning 
– mis kõige tähtsam – enesekindlam. 

Kindlasti soovitan kõigile, kellel va-
nust juuni alguseks üle 18 aasta, proo-
vida ja võtta osa sellest programmist. 
Minu arust on parim aeg seda teha 11. 
klassi suvel, sest siis pole eksameid ega 
kooli lõpetamist. Ent kui 11. klass ju-
ba seljataga ning ikka tekkinud soov 
veeta suvi Ameerikas kasvatajana suve-
laagris, on seegi täiesti võimalik.

Joosep Mart Männik,
Õismäe gümnaasiumi 12. klassi õpilane

Minu teekond rahvusvahelisele 
geograafiaolümpiaadile
Käesoleva aasta augustikuus avanes 
mul võimalus esindada Eestit 15. rah-
vusvahelisel geograafiaolümpiaadil, 
mis toimus Kanadas Québeci linnas. 
Seitse päeva kestnud üritusel osales 
165 õpilast 43 riigist. Eesti võistkond 
koosnes neljast õpilasest ja kahest 
juhendajast. 

Minu huvi geograafia vastu algas ju-
ba lapseeas, kui mulle meeldis mööda 
Eestimaad ringi reisides pidevalt kaar-
ti uurida, et teada, kus ma parasjagu 
asun. Tõsisemalt olen selle valdkonna-
ga kokku puutunud alates 7. klassist, 
kui algasid geograafiatunnid õpetaja 
Jaanika Hõimraga. Siis oli ka esimest 
korda võimalik olümpiaadist osa võt-
ta. Rahvusvahelisele olümpiaadile eel-
nenud üle-eestilises lõppvoorus osale-
sin sel aastal juba neljandat korda, seal 
nelja parima hulka tulemine oli minu 
jaoks meeldiv üllatus ja pani ühtlasi 
ilusa punkti gümnaasiumiõpingutele.

Rahvusvaheline olümpiaad toimus 
inglise keeles, mistõttu osutus üheks 
keerukamaks väljakutseks oma mõ-
tete selge sõnastamine piiratud aja 
jooksul. Oma oskuste täiendamiseks 
osalesime juunis Lätis Balti geograa-
fiaolümpiaadil, kus Eesti esindajad pa-

raku medaleid ei võitnud. Inglise kee-
les ülesannete lahendamisest oli siis-
ki kasu, sest Kanadast tõime koju juba 
kaks hõbedat ja ühe pronksmedali. 

Olümpiaad koosnes kolmest 
osast: teoreetilisi teadmisi kontrol-
liv kirjalik voor, praktilisi oskusi eel-
dav maastikuvõistlus ja silmaringikü-
simustest koosnev multimeediatest. 
Võistluste vahele jäävat aega sisusta-
sid seltskondlikud tegevused ja eks-
kursioonid koos 43 riigist pärit õpi-
lastega. Kavasse  kuulus ka kohaliku 
kultuuriga tutvumine ja öine kont-
sert järve ääres, mis asus keset Kana-
da võimast loodust. Reisist jäid meel-
de mitmed Québecile omased veid-
rused, nagu näiteks esinumbrimär-
gi puudumine autodel ja käibemaks, 
mis kauba hinnasildil ei kajastu.

Olümpiaad oli hea võimalus va-
hetult suhelda väga erineva tausta-
ga andekate noortega ja andis mulle 
väärt rahvusvahelise kogemuse. Tun-
nen head meelt, et sain end ülemaa-
ilmsel tasemel proovile panna ja tõin 
koju pronksmedali.

Kaspar Klettenberg,
Tallinna tehnikaülikooli üliõpilane, 

Õismäe gümnaasiumi vilistlane

Oled noor ja ot-
sid välja kutseid? 
Kandideeri 
Tallinna linna 
noorte volikokku! 
Tallinna linna noortevolikogu 
alustab oma kaheksandat hoo-
aega ning avab kandideerimi-
se uude koosseisu. Oodatud on 
kõik huvitatud 14–26-aastased 
pealinna noored. 

Noortevolikogu pakub võimalu-
si eneseteostuseks eelkõige nei-
le, kes näevad end tulevaste arva-
mus- ja ühiskonnaliidritena, soo-
vivad ellu viia oma unistusi ning 
panustada noorte elu edendamis-
se Tallinnas.

Sel sügisel valitakse Tallinna lin-
na noortevolikogu kaheksandat 
koosseisu ning kandideerida saab 
kuni 20. oktoobrini 2018. Kokku 
pääseb noortevolikokku 21 noort 
kolmest huvirühmast: õpilased, üli-
õpilased ja noorteühenduste esinda-
jad. Need, kes ei kuulu ühtegi nime-
tatud sihtgruppi, saavad kandideeri-
da noorteühenduste koosseisude alt. 
Kandideerimiseks tuleb täita an-
keet, mille leiab Tallinna linna noor-
tevolikogu kodulehelt www.tallinn.
ee/noortevolikogu.

Tallinna linna noortevolikogu 
on vabatahtlik ja poliitiliselt neut-
raalne osaluskogu, mis esindab 
ning kaitseb pealinna noorte hu-
ve, nõustades Tallinna linnavoliko-
gu ja linnavalitsust noori puuduta-
vatel teemadel.

Tallinn moodustab linnaosades 
lastekaitsekomisjonid
Raepress

Tallinna linnavalitsus otsustas taastada kõi-
gis kaheksas linnaosas alaealiste komis-
jonid, uue nimega lastekaitsekomisjonid.

Abilinnapea Tõnis Mölder lausus, et loodavad 
lastekaitsekomisjonid võtavad praegusest õigus-
ruumist maksimumi, et aidata riskikäitumisega 
noored tagasi õigele teele. «Moodustame kõigi 
kaheksa linnaosa juurde lastekaitsekomisjonid, 
mille ülesanne on nõustada ja toetada linnaosa 
valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda keeru-
kate juhtumite lahendamisel,» selgitas Mölder.

Komisjonide töösse kaasatakse politsei, ha-
ridus- , spordi-, noorsootöö- ja tervishoiuvald-
konna esindajad, et kasutada juhtumite lahen-
damisel lisaks sotsiaalhoolekande abinõudele 
ka teisi meetmeid. «Koostöövõrgustiku roll on 
väga tähtis, sest praktika näitab, et keeruka-
mate juhtumite korral võib esmatasandi koos-
tööst jääda lihtsalt väheks. Lastekaitsekomisjo-
nide suureks eeliseks on aga see, et töös osale-
ma kutsutud asjatundjad toovad kaasa teadmi-

si eri meetmetest ja teenustest, mida saab juh-
tumite lahendamisel kasutada,» sõnas Mölder.

Abilinnapea sõnul ei saa lapsi hirmutada ja 
toetada korraga, kuid teatud juhtudel on vaja 
ka mõjutusvahendeid, mis oleksid suunatud ot-
se lapsele, motiveeriksid teda käitumist muut-
ma ja omandama uusi oskusi. 

«Seetõttu õigustavad uued lastekaitsekomis-
jonid end kindlasti, sest kogu vastutuse koor-
mus ja ennetustöö ei saa olla vaid lastekaitse-
töötajate õlul,» viitas Mölder alaealise mõjutus-
vahendite seaduse kaotamisele, millega kaotati 
kohalike omavalitsuste varasemad õigused ala-
ealisi ja nende vanemaid mõjutada.

Lisaks teeb komisjon Tallinna sotsiaal- ja ter-
vishoiuametile ettepanekuid teemade arutami-
seks laste ja perede heaolu ümarlaual, mis on 
Tallinna linnavalitsuse alatine komisjon. Ümar-
laua ülesanne on muu hulgas teha linnavalit-
susele ettepanekuid vanemlust ja perede toi-
metulekut toetavate teenuste loomiseks, asja-
kohase teenuste süsteemi arendamiseks ning 
varase sekkumise ja lastekaitsesüsteemi pide-
vaks arendamiseks.

Tallinna Järveotsa 
gümnaasium sai 
Jaapani välisminis-
teeriumi aukirja

Jaapani suursaatkond Eestis andis Tallinna Järveotsa 
gümnaasiumile üle Jaapani välisministeeriumi aukirja.

Oktoobri alguses toimus Tallinna Järveotsa gümnaasiumis 
pidulik tseremoonia, kus Jaapani suursaatkond Eestis andis 
koolile üle Jaapani välisministeeriumi aukirja eduka koos-
töö eest jaapani keele ja kultuuri õpetamisel. Oleme uhked 
ja rõõmsad!  Haabersti LOV

NOORTE ERI

Haabersti noortekeskus alustab uut hooaega 
põnevate tegevuste ja uue vabatahtlikuga
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HAABERSTI SOTSIAALKESKUS 20!

3 intervjuud Haabersti sotsiaalkeskuse külastajatega

Maie Tarma-Kibin 
Haabersti sotsiaalkeskuse eakate  
päevakeskuse tegevusjuhendaja

Haabersti sotsiaalkeskus moodus-
tati Tallinna linnavalitsuse 22. mai 
1998. aasta määruse nr 32 alusel. 
Lint lõigati läbi 17. juulil ja 1. ok-
toobril, eakate päeval, toimus sot-
siaalkeskuse pidulik avamine. 

20 aasta jooksul on pakutud väga mit-
mesuguseid teenuseid nii eakatele kui 
ka toetust vajavatele lastele. Praegu te-
gutseb lastetuba 19  lapse ja nelja töö-
tajaga, aga vastu saab võtta kuni 30 

last. Koduhooldustalituses on küm-
me hooldustöötajat ja ligikaudu 105  
hoolealust. Kõige mahukama osa sot-
siaalkeskusest moodustab eakate päe-
vakeskus, kus tegutseb sellest hooajast 
22 ringijuhendajat ja 26 ringi enam kui 
300 osalejaga. Hooaja algus on just õi-
ge aeg leida endale sobiv tegevus, siin 
saab valida nii keeleõpet kui ka tant-
su-laulu ja käsitööd.

Peale selle pakume eakatele väga 
mitmesuguseid teenuseid: soe supp, 
pesupesemine, saun, vererõhu mõõt-
mine, nõustamine. Meie majas tegut-
seb juuksur ja massöör, samuti saab te-
ha maniküüri ja pediküüri. Kuna vana-
dusega võitlemiseks on parim arstiro-

hi liikumine, siis oleme väikesesse saa-
li üles pannud jõuseadmed ning kõr-
valruumis saab mängida koroonat ja 
piljardit. Just jõudsid kohale kaks laua-
tennise lauda – nii et sportlikku tege-
vust jätkub kõigile. Spetsiaalselt arvu-
tiõppeks kohandatud ruumis alustame 
arvutikursustega.

Haabersti sotsiaalkeskust on juha-
tanud Virve Paluvits, väga pikka aega 
ja edukalt on sotsiaalkeskuse juhataja-
na tegutsenud Gennadi Vihman, kolm 
aastat juhatas sotsiaalkeskust Natalja 
Grusdam. Tänaseks on sotsiaalkeskuse 
töötajaskond tublisti uuenenud ja noo-
renenud, juhataja Ruth Ojatalu staaž 
on pisut üle aasta. Aga meie ühine soov  

ja tahe on leida ühine keel oma klien-
tidega, pakkuda tegevust ja suhtlemis-
rõõmu eakatele ja tuge lastele.

Sünnipäevi on alati tore pidada, 
eriti kui on nii palju sõpru. Kui tavali-
selt tuuakse sünnipäevalapsele kingi-
tusi, siis seekord teeme vastupidi: kin-
gime hoopis ise ja kutsume kõiki külla! 

Kutsume kõiki 17. oktoobril meie 
juurde suurejoonilisele sünnipäe-
vapeole. Tähistame Haabersti sot-
siaalkeskuse sünnipäeva meeleoluka 
kontserdiga, kus esinevad rahvalem-
mikud Ivo Linna  ja Antti Kammis-
te. Kontsert on tasuta! Kohtume 17. 
oktoobril kell 14.00 Haabersti sot-
siaalkeskuse saalis. 

Pimeda aja saa-
budes tuletame 
meelde helkuri 
vajalikkust 
Elle  
Veelmaa, 
Haabersti  
piirkonna-
politseinik

Ees on aasta kõige ohtlikumad 
kuud liikluses, ilmastiku tõttu kii-
resti vahelduvad teeolud ning vara 
saabuv pimedus tekitavad lisaohte. 
Sügisel ja talvel, kui väljas on pime 
nii hommikuti (kui minnakse töö-
le, kooli, lasteaeda) kui ka juba va-
rajastel õhtutundidel, on jalakäija-
tele ja jalgratturitele liiklemine kõi-
ge riskantsem. Enda nähtavaks te-
gemiseks peab jalakäija ja ka jalg-
rattur kasutama sobivat varustust. 

Jalgrattal peavad olema kodara-
helkurid ning ees valge ja taga pu-
nane helkur. Lisaks peab pimedas 
sõites rattal põlema ees valge ja ta-
ga punane tuli. Jalgrattur nagu ka 
pimedas hädapeatuse korral autost 
väljunud juht peab enda nähtavaks 
tegemiseks kasutama helkurmater-
jaliga varustatud ohutusvesti. 

Jalakäijal on kõige lihtsam kin-
nitada üleriiete külge helkur. Pa-
neme südamele, et helkurist on 
kasu vaid siis, kui see on pandud 
nähtavale kohale, nii et autojuht 
seda märkab. Helkur tuleb kinni-
tada riiete külge sõiduteepoolse-
le ehk paremale küljele nii, et see 
oleks nähtav igast suunast. Soovi-
tatav on seda kanda sõidukitulede-
ga samal kõrgusel ehk 50–80 cm 
maapinnast. Igasugused lisahelku-
rid kottide, riiete, saabaste vms kül-
jes tulevad samuti kasuks.

Jalakäija või jalgrattur märkab 
autot kaugelt, kuid ilma helkurita 
jalakäija satub autojuhi vaatevälja 
alles 30 meetri kauguselt. Arvesta-
des, et sügisel-talvel on meil teed 
enamasti märjad ja/või jääs, jääb 30 
meetrit väheks.  Korralik helkur on 
aga autojuhile märgatav juba 130–
150 meetri pealt ning annab juhi-
le piisavalt aega, et sõitu aeglusta-
da ja jalakäijast ohutult mööduda.

Neid lihtsaid asju meeles pi-
dades saab iga liikleja vähendada 
liiklusõnnetuste ning nendes viga 
saanud ja hukkunud inimeste ar-
vu. Tee ennast märgatavaks ja ole 
liikluses ettevaatlik, sind oodatak-
se elusa ja tervena koju!

Haabersti sotsiaal-
keskuse üritused  
17. okt – 7. nov
17. okt kell 14.00 Haabersti sot-
siaalkeskuse 20. sünnipäeva 
kontsert – Ivo Linna ja Antti 
Kammiste

HAABERSTI  
TERVISEFESTIVAL
24. okt kell 10.00 koroonavõist-
lus kahel laual, juhendab ja ar-
vestust peab Guido Trees
24. okt kell 14.00 jõuseadmete-
ga tutvumise õpituba, juhendab 
Kai Ilp
31. okt kell 14.00 hingedepäe-
va kontsert, esineb ansambel Pi-
ret Aidulo juhatusel
7. nov kell 14.00 loeng «Elu iga-
viku künnisel», psühholoog Tõ-
nu Ots. 

Jätkuvad mälutreeningud iga kuu 
1. ja 3. teisipäeval kell 12.00

Rõõmsaim 
sündmus – 
meeste klubi 
loomine 
Tulin tööle Haabersti linnaosavalitsusse 
1993. aasta märtsis ja Haabersti sotsiaal-
keskusesse 16. novembril 1998. aastal. Töö-
tasin sotsiaalkeskuses juhataja asetäitjana 
kuni 30. novembrini 2006 ja siis jäin pen-
sionile. Rõõmustanud on töö ja kohtumi-
sed Haabersti elanikega ja võimalus vaja-
duse korral neid abistada.

Kõige meeldejäävam sündmus sot-
siaalkeskuses oli «Haabersti meesteklu-
bi 65+» avaüritus 13. aprillil 2012. Täna-
seni on töö meesteklubiga kõige huvita-
vam tegevus. 

Tööst sotsiaalkeskuses ei ole midagi 
kripeldama jäänud, kõik on laabunud 
normaalselt ja hästi. Sotsiaalkeskust on 
vaja selleks, et Haabersti eakatel elani-
kel oleks, kus leida kultuurilist meelela-
hutust, suhelda omavahel, külastada hu-
vitavaid loenguid ja kontserte. Võtta osa 
lauluklubist või käsitööringidest; saada 
sobivaid teenuseid, nagu pesupesemine, 
juuksur, massaaž, saun, kolm korda nä-
dalas sooja suppi; käia matkadel ja huvi-
tavatel ekskursioonidel.

Kalju Helisalu

Vananegem väärikalt
14 aastat tagasi tuli lõpetada riik-
lik teenistus ja algas oodatud pen-
sioniaeg. See aga polnudki nii oo-
datud. Õismäele olime kolinud ka-
he aasta eest, tuttavaid-sõpru lähi-
ümbruses polnud. Suhtlus piirdus 
perega – laste ja lastelastega. Ap-
pi tuli Haabersti Postipoiss. Luge-
des sotsiaalkeskusest, leidsin pal-
ju ringe, millest osa võtta. Valisin 
käsitööringidest Raudrohu. Hakka-
sin õppima tikkimist ja rahvariiete 
tegemist, sest ei tahtnud jääda ko-
duseks susse lohistavaks mammiks, 
kes on konfliktis elu ja lastega, tut-
tavate ja riigiga. Olen nüüd juba 13 
aastat seotud sotsiaalkeskuse töö ja 
toimetustega. Olen leidnud palju to-

redaid tuttavaid ja sõpru. Võib-olla 
isegi liiga palju, sest vahel kujuneb 
20-minutiline poeskäik isegi paari-
tunniseks kokkusaamiseks. Üksin-
dusest pole enam juttugi. Vahepeal 
läks elu nii kiireks, et abikaasa kü-
sis, kas olen juba palgatööle asunud.  
Olin hakanud käima õmblusringis, 
lauluklubis ja kudumisringis. Kodus 
olla enam aega polnudki. Uued sõb-
rad tekkivad ikka ringides, kus te-
geldakse ühiste hobidega. Ja rin-
ge on palju, ka näiteks neile, kel-
lel liikumisega raskusi (toolivõim-
lemine). Ringides saab läbi arutada 
kõik probleemid, tervisest toiduval-
mistamise ja riigijuhtimiseni. Peale 
ringide tuli osaleda ka ühisüritus-

tel. On ju meid rõõmustanud lau-
lusolistid, näitlejad, lasteaialapsed 
– nad kõik on palju külastajaid ko-
hale toonud. Toredad on ka suvised 
kohvikute päevad. Meeldejäävad 
reisid, mida tegime, kui tutvusta-
sime üle Eesti omavalmistatud rah-
varõivaid. Kellel vähegi on tahtmist 
leida endale lähedasi inimesi, tutta-
vaid ja sõpru ning kui tervis vähegi 
võimaldab, siis leidke endale sobiv 
ring ja võtke selle tööst osa. Mulle 
on eeskujuks  95-aastane ringikaas-
lane, kes meie töödest usinasti osa 
võtab ja sageli head nõu annab.

On ju sõnastatud loosung «Vana-
negem väärikalt!». Seda me teemegi.

Marika-Tiia Tambur

Mängime «Mölkkyt» ja lauamänge
Haabersti sotsiaalkeskusesse sattu-
sin siis, kui oli praeguse maja ava-
mine. Käisin laulmas naisansamb-
lis Eideratas ja meid kutsuti esine-
ma. Hiljem esinesime sotsiaalkesku-
ses sagedasti.

Kui Eideratas laiali läks, hakkasin 
käima sotsiaalkeskuse lauluklubis, 
mida juhatas Ahto Nurk. Siis tegut-
ses ka juba matkaklubi, millega lii-
tusin, et paremini tundma õppida 
Tallinna ja selle ümbrust. Kui siia 

majja tuldi tutvustama uut Soome 
sportmängu «Mölkky», hakkas see 
kohe meeldima ja nüüd mängime 
seda juba kaheksandat aastat. Hil-
jem tuli kellelgi mõte hakata ka 
lauamänge mängima ja nüüd tee-
megi seda seitsmendat aastat sama 
toreda seltskonnaga. Sotsiaalkesku-
se tegevuses ongi mind kõige enam 
rõõmustanud osavõtt nendest ringi-
dest ja suhtlemine nende inimeste-
ga. Me oleme nagu üks pere – ühes 

oma rõõmude ja muredega. Meel-
dejäävaid sündmusi on raske esile 
tuua, sest neid on väga palju. Kind-
lasti on nende seas väljasõidud nii 
Eestisse kui ka väljapoole, meile esi-
nema kutsutud külalised jpm. Sot-
siaalkeskusi on väga vaja selleks, et 
eakad tuleksid kodunt välja teiste 
hulka, teeksid midagi koos ja tun-
neksid sellest rõõmu.

Luule Mihhailova
Õismäe elanik 1975. aastast

Haabersti sotsiaalkeskus on rohkem 
kui lihtsalt ajaveetmiskoht

Jõusaal Haabersti sotsiaalkeskuses.
Spetsiaalselt arvutiõppeks kohandatud ruumis alusta-
takse arvutikursustega. Siin saab mängida koroonat ja piljardit.
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+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad

Sääsevõrgud
Terrassimarkiis

Invaabivahendid
müük-laenutus-nõustamine

Invaabivahendite müük ja
laenutus abivahendikaardiga

soodustingimustel.

Asukoht:
Ehitajate tee 109b

(Nurmenuku keskus)
Telefon: 56 971 088

www.invaabivahendid.ee

Valikusse kuuluvad: ratastoolid, rulaatorid,
kargud, mähkmed, hooldusvoodid,
abivahendid tualetti ja vannituppa.

Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja va-
nade remont. 12- aastane töökogemus ja kut-
setunnistus. Telefon: 56903327.

Spordiklubi Nord  Võimlemistreeningud lastele 
alates 3-st eluaastast. •akrobaatika •sportae-
roobika •sporttants. tel 56681370, sporttants@
sknord.ee , www.sknord.ee

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtli-
ke puude/okste langetamine ning viljapuude 
lõikamine. Lumikoristus. Tel.nr.: +372 5348 
7318, e-post igor@inkteenused.ee

Müüa maitsvat ja kvaliteetset talvekartulit ot-
se kasvatajalt. Alates 2 kotist kojuvedu tasuta. 
Sordid: Gala; Laura; Vinetta. 25kg kott mak-
sab 12€(0.48€/kg). Tellimused esitada kartu-
liabi@gmail.com või 5507859

Ostan garaažiboksi Haaberstis. Kõik pakkumi-
sed on teretulnud. Telefon: 545 11053

info@kaebusabi.ee  LAHENDAB KÕIKI PROB-
LEEME! Kirjuta julgesti. Meie tegevusvaldkon-
da kuuluvad: võlanõuded-raha kätte saamine, 
laimuga võitlemine-selle lõpetamine, kohtu-
hagid- nende koostamine, igasugune lepitami-
ne-oma kliendi kasuks, kokkulepete saamine-
lepingud-minimeerimaksvõimalikke riske ka 
EL väljas. Tegeleme igasuguste segaste olu-
kordadega, mis vajavad klaarimist nagu põh-
jendamatud nõuded sinu vastu jne. KAEBUS-
ABI KUI TEENUS ON LOODUD EBAÕIGLU-
SE ALL KANNATANUTELE NENDE AITAMI-
SEKS NING KAITSEKS. AITAME OMA KLIEN-
TIDEL LAHENDADA OLUKORDI, MIS NEILE 
MORAALSELT ÜLE JÕU KÄIVAD VÕI MILLE-
GA TOIMETULEKUKS NEIL NAPIB RESURSSE- 
ENERGIAT, AEGA, SIDEMEID VÕI TEADMISI.

Koguja ostab eesti ja vene münte,paberrahasid
,aumärke,medaleid,ordeneid,postmargikogusid
,eesti postkaarte,vanu esemeid,vanavara.Kuu-
lutus ei aegu.iga päev 11-21,tel 55955996.

Pakume tööd puhastusteenindajale Mustamäe 
spas. Võimalus töötada hommikuses, päeva-
ses või õhtuses vahetuses.Tööajad- ja päevad 
on paindlikud ning seega sobib ka töö nii üli-
õpilasele kui ka pensionäridele. Palk alates 4 
eurot/h. Kontakt Ingrem, nr.  5308 8518.

Soovin osta või rentida Garaaži boksi. Võib va-
jada remonti. 56214956 

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

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto või kaubi-
ku, võib vajada remonti .tel 53654085  skam-
pus@online.ee

Uus vann vanasse vanni, garantii 3 a. Lisain-
fo tel 503 1943, www.vannvannis.ee

„Müüa mett 7,50 eur/kg. Tellides vähemalt 3 
kg on kojutoomine Tallinnas tasuta. Tellimine 
tel: 53410200, e-mailil:mesindustalu@gmail.
com; kodulehel:www.mesindustalu.ee“

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja 
mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tel-
limiseks ja lisainfo saamiseks helistage TEL 
58652190.

VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tal-
linnas. Dr Vilkevičius. Hind al. 69€ — www.
vita.ee 669-0806


