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Haabersti korterma
ja kaunistab super
graafiline taies «Õ»
Haabersti linnaosas Paldiski mnt 
169 hoone otsaseinale maaliti su-
pergraafiline seinapilt «Õ», millel on 
kujutatud Õ-tähe seest välja kas-
vavaid orhideesid, millel tolmlevad 
mesilased.

Väike-Õismäele rajatud taies võ-
tab hästi kokku Õismäe olemuse, 
viidates nii ala nime saamisele root-
si kukitsa järgi kui ka Õismäe ra-
bas kasvavatele kaitsealustele or-
hideedele.  

Et kaunistada Tallinna linn su-
pergraafiliste seinapiltidega, korral-
dati selle aasta kevadel ideekon-
kurss, millele laekus 30 pakkumust, 
millest konkursi tingimustele vas-
tavaks osutus 22 tööd. 

Supergraafika rajati Tallinna 
keskkonna- ja kommunaalameti 
tellimusel ning tööd tegi Finostilo 
OÜ. Hoonefassaadidele supergraafi-
liste seinapiltide maalimisega alus-
tati 2016. aastal. Supergraafika ees-
märk on linna kaunistamine ja ees-
ti professionaalse kunsti toomine 
linnapilti. HLOV

Haabersti üldharidus
koolide sügisesed  
purjetamistreeningud 
jõudsid lõpule
Purjetamistreeningute katseprojek-
tiga alustati juba üleelmisel aastal. 
2017. aasta sügisel alustasid tree-
ningutega Haabersti vene gümnaa-
siumi ja Järveotsa gümnaasiumi II 
klasside õpilased. Projekt osutus vä-
ga edukaks ning juba eelmisest aas-
tast olid projekti kaasatud kõik Haa-
bersti linnaosa munitsipaalkoolid. 
Lastele õpetati, kuidas käituda me-
re ääres, mere peal ja meres. 

Purjetamistreeningud toimusid 
tänu heale koostööle kohaliku oma-
valitsuse, spordialaliidu ning era-
ettevõtte vahel. Purjetamistreenin-
guid Haabersti lastele korraldasid 
Haabersti linnaosa valitsus, Haven 
Kakumäe jahisadam, pop-up-mere-
kool Meresõber, Eesti Jahtklubide 
Liit ning spordi- ja noorsooamet.

Purjetamistreenigutega jätkatak-
se kevadel. HLOV

Haabersti linnaosa vanem Andre Ha-
nimägi sõnas, et Väike-Õismäe on 
projekteeritud ajal, mil autosid oli 
vähe, ning kõik parkimist puuduta-
vad muudatused tuleb hoolikalt lä-
bi mõelda. «Kuna autosid tuleb jär-
jest juurde, on parkivatest masina-
test täitumas Õismäe tee, kus koha-
ti on kinni terve sõidurada. Autode 
ööpäevaringne hoiustamine suurel 
tänaval toob kaasa aga mitmeid mu-
resid, mida peab lahendama,» ütles 
linnaosavanem.

Ta tõi esile, et üks probleem on 
kindlasti liiklusturvalisus, sest par-
kivate autode tagant on ülekäigu-

radadele astuvaid jalakäijaid, seal-
hulgas kooli- ja lasteaialapsi, raske 
märgata. Teiseks on parkivate auto-
de tõttu raskendatud talvised hool-

dustööd. «Ühe sõiduraja enda alla 
võtnud parkivad autod ei lase teed 
korrapäraselt hooldada ja talvel jääb 
iga lumesajuga õhtul koju jõudjate-
le parkimiskohti vähemaks,» lisas 
Hanimägi.

Lisaks võimaldaks muudatus lah-
ti saada pikka aega parkivatest auto-
dest, mis võtavad ära elanikele vaja-
likud parkimiskohad. «Tänav ei ole 
mõeldud autode hoiustamiseks. Sel 
ja eeltoodud põhjustel teeme ette-
paneku kellaajalist piirangut aruta-
da, et leida parimad lahendused,» 
rõhutas Hanimägi. Ta sõnas, et on 
välja pakkunud piirangu tööpäeviti 

kella 7.30–18.00, kuid lõplikud te-
gevused selguvad arutelude käigus. 
«Mõistan, et parkimiskohtade puu-
dus on Väike-Õismäel terav, kuid 
usun, et muudatus annaks parki-
miskohad tagasi neile, kes autot iga 
päev kasutavad.»

Linnosavalitsus ootab elanike taga-
sisidet ettepanekule keelata Õismäe 
teel parkimine esmaspäevast reede-
ni 7.30–18.00. 

Tagasiside on oodatud e-posti aad-
ressil haabersti@tallinnlv.ee, kirja 
teel Ehitajate tee 109a, Tallinn 13514 
või linnaosa Facebooki lehel. 

HLOV

 Laupäeval, 12. oktoobril 

TERVISEPÄEV JA TERVISEMESS
Haabersti Vaba Aja Keskuses (Ehitajate tee 109a/2)

I JA III KORRUS
Kell 11.00 Tervisemess 
Müügiks erinevad tervisega seotud tooted
Kell 11.00-15.00 Tervisemess

III KORRUSE SUUR SAAL
Kell 14.00 kontsert, esineb 

ÜLLAR LUUP
III KORRUSE VÄIKE SAAL
Kell 11.00 Järveotsa Perearstikeskus 
teeb tasuta tervisemõõtmisi (kolesterool, 

veresuhkur, kehamassiindeks). Kopsuliit 
teostab kopsumahu mõõtmist.

III KORRUSE TREENINGSAALIS
Kell 11.00 soodsalt on-site massaaž

UJULA
Kell 12.30 ja kell 14.00 vesiaeroobika 
näidistreening (Treener Jorge Hinojosa)
Vesiaeroobika seanssidele toimub eelregist-
reerimine telefonidel 6404898, 6404860 või  
e-posti aadressil liina.kaev@tallinnlv.ee

IV KORRUS NURMENUKU 
RAAMATUKOGU
Kell 11.30 ja 12.15
Õhupalliloomade meisterdamise töötoad 
kogu perele. Vajalik eelnev registreerimine 
telefonidel 6404898,6404860 või e-posti 
aadressil liina.kaev@tallinnlv.ee
Kell 13.00 -14.00 teeb Glimm Art õhupalli-
meister õhupalliloomi ja korraldab lastele 
erinevaid mänge

I KORRUSEL ON AVATUD PUHVET

Tervisepäev on TASUTA! 
Tervisepäeva korraldab Haabersti Linnaosa Valitsus

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel programmis muudatusi

LÜHIDALT

Haabersti linnaosavalitsus kutsub Väike-Õismäe elanikke Õismäe teel parkimise teemal kaasa 
rääkima. Teehoolduse ja turvalisuse parandamiseks soovitakse rakendada ajalist parkimiskeeldu. 

«Kuna autosid tuleb 
järjest juurde, on 
parkivatest masinatest 
täitumas Õismäe tee, 
kus kohati on kinni 
terve sõidurada.»
Andre Hanimägi,  
Haabersti linnaosa vanem

Õismäe tee välisringile kaalutakse 
kellaajalist parkimiskeeldu
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L oodan, et suvel on kogutud piisavalt 
jõudu, sest puud on juba värvilised 
ning energiat ära puhuvad sügistuu-
led saabunud. Kaugel pole talv ega lu-

migi, milleks me juba valmistume. Oleme saat-
nud korteriühistutele kirjad, kus selgitame nii 
enda kui ka nende kohustusi talvel ning lubame 
omalt poolt panustada senisest veelgi enam lu-
mekoristusele nii auto- kui ka kõnniteedel, seal-
hulgas lume väljaveole. 

Eks saabuv talv ole üks põhjus, miks olen al-
gatanud parkimisteemalise arutelu, mis puudu-
tab Õismäe tee välisringi. Tagasiside on kahetine, 
mis on ka mõistetav. Kellajaline piirang ei vähen-
daks autode arvu ega tooks parkimiskohti otse-
selt juurde, kuid just neid on Väike-Õismäele va-
ja. Küll aga vabastaks piirang teatud ajaks oluli-
se teelõigu, suurendaks turvalisust ning sunniks 
pikemaks jäetud autod parkima mujale. 

Oleme aktiivselt tegelenud parkimisplatside pu-
hastamisega romuautodest ja masinatest, mis ilm-
selgelt pole liikunud edasi ega tagasi pikka aega. 
Vähem kui kahe aastaga on linnaosavalitsuse ja 
munitsipaalpolitsei koostöös vabanenud 70 parki-
miskohta nendele, kes iga päev autot kasutavad. 

Murede kõrval on aga hea meel rääkida ka aren-
gutest, mis võiksid rõõmu tuua kõikidele linnaosa 
elanikele. Tulemas on järgmise aasta linnaeelar-
ve arutelud ning veel enne seda tutvustati linna-
osakogus eelarvestrateegiat. Tegemist on doku-
mendiga, mis annab suunad linna arengule ja on 
aluseks eelarvete koostamisele. Kindlasti räägin 
Haabersti plaanidest lähemalt, kui volikogu on 
samuti oma arvamuse öelnud, kuid mul on hea 
meel, et mitmed värsked ideed on saanud posi-
tiivse tagasiside.

Nende plaanide hulgas on nii Harku järve ran-
naala puudutav, Õismäe tiigiala, sealhulgas pursk-
kaevu rekonstrueerimine kui ka Järveotsa tee 15a 
peremänguväjaku kõrvale näituste ala, prome-
naadi ja võimalik, et ka turu rajamine. Lisaks re-
konstrueerime Mustjõe gümnaasiumi ning val-
mib uus lasteaed Väike-Õismäel. Tegevusi on tei-
sigi, kuid anname nendest teada järjepanu, kui 
selgust veidi rohkem.

U ued ideed, kuidas linnaosa arenda-
da ja teha uusi põnevaid algatusi, on 
aga kõikide poolt oodatud. Just see-
tõttu olen käinud meie koolide õpi-

laskogudes ning ärgitanud noori mõtlema oma 
kooli aiast väljaspoole, et korraldada midagi vah-
vat linnaosa elanikele. Võin kinnitada, et arutelu-
de käigus sündis päris mitu huvitavat ideed, mis 
ühel või teisel hetkel kindlasti ka reaalsuseks saa-
vad. Linnaosavalitsus on valmis selles jõudu-
mööda aitama ja toetama.

Ma tänan kõiki suvel koos veedetud 
aja eest meie üritustel. «Haabersti sü-
gise» kontserdi ja ilutulestikuga and-
sime vägeva stardipaugu sügisele, mis 
loodetavasti tuleb meeldiv ja tegude-
rohke. Kõikidele linnaosa õpetajatele 
nii koolides kui ka lasteaedades soovin 
lõpetuseks möödunud õpetajate päe-
va puhul rohkelt rõõmu ja jaksu. 

Uued sügistuuled

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Haabersti linnaosa valitsus saatis 
linnaosa elanikele meeldetuletuse, 
et üle koduaedade ulatuvad oksad 
ning linna maale istutatud hekid 
ja põõsad, mis piiravad kõnni või 
sõiduteel liiklejate nähtavust, tu
leb piirata. 

Haabersti linnaosa vanem Andre Ha-
nimägi sõnas, et selline meeldetu-
letus saadeti, lähtudes elanike en-
di murest liiklusturvalisuse pärast. 
«Saabumas on pime aeg ja linna maa-
le istutatud hekid piiravad oluliselt 
nii jalakäijate kui ka sõidukijuhtide 
nähtavust ja teevad kitsastel tänava-
tel, kus kõnnitee veel puudub, liikle-
mise ebaturvaliseks,» ütles linnaosa-
vanem, lisades, et probleem puudu-
tab Haaberstis eelkõige Veskimetsa 
ja Mustjõe asumit. 

Hanimägi tõdes, et linnaosa ela-
nikud on istutanud puid ja põõsaid 
sooviga muuta linnaosa ning kodu-
ümbrus kaunimaks. «Mõistan täies-
ti nii isutamise soovi kui ka haljas-
tuse kaitsmise soovi, kuid prioriteet 
on alati turvalisus. Kui nähtavus on 
liiklemisel juba piiratud, siis ei saa 
linnaosavalitsus murest mööda vaa-
data, vaid koostöös elanikega tuleb 

leida parimaid lahendusi, et nähta-
vus ristmikul ning liiklemine täna-
vatel oleks tagatud,» jätkas Hanimä-
gi. Linnaosavanem rõhutas, et oma 
krundi piiridest väljapoole ehk linna 
maale ei tohiks põõsaid, puid, hekke 
vms omavoliliselt istutada.

Üle aia ulatuvad oksad tuleb lõi-
gata nii, et need ei segaks jalakäijaid 
ja auto või rattaga liiklejaid ega pii-
raks nende nähtavust. Samuti ei to-
hi oksad ega hekk varjata liiklusmär-
ke ja tänavasilte või takistada nähta-
vust teede ristumiskohtades. Vajali-
kud tööd palub linnaosavalitsus ära 
teha hiljemalt 15. oktoobriks 2019.

Oktoobris käivad linnaosavalit-
suse esindajad koos munitsipaalpo-
litsei ja transpordiameti esindajate-
ga probleemsed kohad läbi, et veen-
duda olukorra paranemises. HLOV

Linnaosavalitsus rajab Kakumäe randa kontserdipaika
Haabersti linnaosa valitsus alus
tas külaplatsi rajamisega Kakumäe 
rannaparki, kus tulevikus saab muu 
hulgas korraldada ka mereäärseid 
vabaõhukontserte.

Tänaseks on esimesed eeltööd tehtud 
ning järgmisel aastal tegeletakse lava 
ja istepinkide lisamisega. Oleme kü-
laplatsiks mõeldud alal teinud võsa-
raie ja toonud juurde täitepinnast, et 
ala oleks kuiv ning sobiv kontserdi-
paigaks. 

Hetkel on tulevasel külaplatsil teh-
tud pinnase planeerimine ning tasan-
damine ja külvatud ka muruseeme. 
Samuti saab tulevikus ürituste jaoks 
kasutada elektrit.

Järgmiste sammudena on ees oo-
tamas lava ehitus ning istepingid. Kü-
laplatsi kõrval olev ala on samuti lin-
naosavalitsuse poolt korrastamisel 
ning sinna on planeeritud pikniku-
plats. HLOV Tulevane Kakumäe külaplats.

Ristmik Mustjõe asumis.

Linnaosavalitsus kontrollib 
elanike poolt linna maale 
istutatud puid ja põõsaid

Üle aia ulatuvad 
oksad tuleb lõigata 
nii, et need ei segaks 
jalakäijaid ja auto 
või rattaga liiklejaid 
ega piiraks nende 
nähtavust. 
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Hoia oma varal silma peal! 

Varguste arv väheneb küll aasta
aastalt, kuid see on endiselt kõige 
levinum kuriteoliik. 

Selleks et oma vara paremini kaitsta, 
soovitame nii eraisikutel kui ka ette-
võtetel paigaldada ruumide kaitseks 
töökindlad valvesüsteemid, signali-
satsiooni, hea pildikvaliteediga tur-
vakaamerad, rakendused, mis saada-
vad omanikule telefonile vastavaid 
teavitusi, samuti liikumisanduriga 
õuevalgustid jms. Eraettevõtte ja era-
mu territooriumi võiks ära tähista-
da valve olemasolust hoiatavate sil-
tidega – kogemus on näidanud, et 
varas pigem loobub sissemurdmise 

katsest, kui näeb, et tema tegevust 
fikseeritakse. 

Praegu on paljud suvilate ja maa-
kodude omanikud hooaega lõpeta-
mas. Aiatehnikat, tööriistu ja muid 
väärtuslikke esemeid, mis talveks 
maakoju jäetakse, tuleks kaitsta hea 

luku või valvesüsteemiga. Oma varal 
peab silma peal hoidma. 

Kui teil pole talvisel ajal võimalik 
tihti oma maakodus või suvilas käia 
ja ise oma vara kontrollida, oleksid 
abiks eelnevad kokkulepped usal-
dusväärsete naabritega, kes jälgik-

sid ka teie krundil toimuvat ja an-
naksid kahtlastest inimestest teile või 
politseile teada. Juhul kui kutsuma-
ta külalised on teie maakodus, su-
vilas, laos või ettevõttes siiski sees 
käinud, andke sellest kindlasti po-
litseile teada. 

Lehekottide äravedu soodushinnaga
Sügis on käes – seda nii kalendri järgi 
kui ka looduses. Käes on ka iga-aasta-
ne puulehtede koristamise aeg. Puh-
taks riisutud aiad ja pargialad paita-
vad silma, kuid kuhu panna lehed? 
Tuletame meelde, et puulehed, ok-
sad, taimed jms haljastujäätmed 
tuleb kindlasti koguda olmeprügist 
eraldi. Nii nagu tuleb eraldi koguda 
paber ja papp, pakendid ja ohtlikud 
jäätmed, nii tuleb eraldi koguda ka 
biolagunevad aiajäätmed. Sügislehti 
võetakse vastu Tallinna jäätmejaama-
des. Biolagunevaid aia- ja haljastus-
jäätmeid võetakse Tallinna jäätme-
jaamades tasuta ühelt toojalt kor-
raga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit 
päevas. Rohkem infot jäätmejaama-
de vastuvõtutingimuste ja hinnakir-

ja kohta leiab veebiaadressilt: tal-
linn.ee/est/Jaatmejaamad-Tallinnas.  
Haabersti linnaosas saab sel sügi-
sel tellida soodsalt lehekottide ära-
vedu: selleks tuleb haljastujäät-
med panna musta või läbipaist-
vasse 150-liitrisesse kilekotti, koti-
suu korralikult kinni siduda ja ko-
tid sõiduteele võimalikult lähedale 
paigutada, et need oleksid lihtsalt 
kättesaadavad. Ühe 150-liitrise ko-
ti äravedu maksab 1,35 eurot + km. 
Jälgida tuleb seda, et ühe koti kaal ei 
ületaks 15 kilogrammi ja neis olek-
sid vaid puulehed.

Lisainfo ja lehekottide äraveo telli-
mine: anna.tsap@tallinnlv.ee või tel.6 
404 898. Tellimusi võetakse vastu ku-
ni 30.novembrini.

Haabersti linnaosavalitsus ja mu
nitsipaalpolitsei teevad Haaberstis 
tihedat koostööd parkimiskohtade 
vabastamiseks pikalt seisma jää
nud sõidukitest ja romudest. Ala
tes 2018. aasta algusest on vabas
tatud 70 parkimiskohta.

Haabersti linnaosa vanem Andre  
Hanimägi ütles, et tänu heale koos-
tööle munitsipaalpolitseiga võib öel-
da, et Haaberstis sõna otseses mõt-
tes romusõidukeid enam ei olegi. «Pi-
gem on  linnaosas probleemiks pikalt 
seisma jäänud sõidukid, mis niigi vä-
heseid parkimiskohti Väike-Õismäel 
kinni hoiavad,» ütles linnaosavanem, 
kelle sõnul võetakse regulaarselt au-
toomanikega ühendust ja palutak-
se seisma jäänud sõiduk mujale viia.

Linnaosavanem sõnas, et linna-
osas on isegi ette tulnud juhtumeid, 
kus auto on ostetud varuosade saa-
miseks ja omanik on ise unustanud, 
et Väike-Õismäel seisab talle kuuluv 
auto. «Siinkohal tahangi südamele 
panna, et elanikud oleksid ka ise 
vastutulelikud ja viiksid ära autod, 
mida enam  sõitmiseks ei kasutata, 
ja vabastaksid parkimiskoha neile, 
kes kasutavad autot iga päev,» jät-
kas Hanimägi. 

Probleemiks on tema sõnul seegi, 
et autot müüakse ühelt omanikult 
teisele, nii vahel lausa mitu korda. 
«Kahjuks jäetakse aga liiklusregist-
ris kohustuslik ümberregistreerimi-
ne tegemata ja nii võtab munitsipaal-
politseil uue omanikuni jõudmine 
paraku aega, mis omakorda piken-
dab kogu protsessi,»  lisas Hanimägi.

Tallinna munitsipaalpolitsei ame-
ti menetluse ja piirkonnatöö osakon-

na peainspektor Talehh Gusseinov 
ütles, et iga pikemalt seisma jäänud 
sõiduk ei ole seaduse mõistes romu-
sõiduk, mistõttu tuleb iga juhtumit 
vaadelda eraldi ja põhjalikult. Peains-
pektor lisas, et ilmsete romusõidu-
ki tunnustega sõiduki puhul üritab 
munitsipaalpolitsei kõigepealt sel-
le omanikku üles leida ja teavitada 
Tallinnas kehtivatest õigusaktidest. 
«Kui omanikku ei õnnestu leida või 

ta ei soovi teha munitsipaalpolitsei-
ga koostööd, siis alustab munitsipaal-
politsei selle isiku suhtes väärteome-
netlust,» sõnas peainspektor.  

«Romusõiduki äravedu on prot-
sess, mis paratamatult võtab aega, 
seda ka pikalt seisma jäänud autode 
puhul, millel võib juba ammu sam-
mal katusel kasvada ning puududa 
kehtiv liikluskindlustus ja ülevaatus,» 
lisas Gusseinov. HLOV

LÜHIDALT

Linnaosavalitsus  
üllatas koeraomanikke 
varahommikuse  
kontrollkäiguga
Haabersti linnaosavalitsuse tööta-
jad kontrollisid ühisel ringkäigul 
koos munitsipaalpolitseiga Tallin-
na koerte ja kasside pidamise ees-
kirja täitmist linnaosas.

Reidi eesmärgiks oli eelkõige 
koeraomanikele meelde tuletada, 
et oma lemmiku järgi tuleb ava-
likus ruumis koristada. Oma lem-
miku järgi koristamine ja puhtuse 
hoidmine peab olema elementaar-
ne, kuid tuleb tõdeda, et alati see 
paraku nii ei ole. Seetõttu otsustas 
linnaosavalitsus koostöös munitsi-
paalpolitseiga juhtida koeraomani-
ke tähelepanu oma lemmikute jär-
gi koristamisele.

Loomaomanikele selgitati kont-
rollkäigu põhjust ning nendele, kel 
polnud koer kinni, tuletati meel-
de, et koer peab nii enda kui ka 
teiste turvalisuse huvides olema 
siiski rihma otsas. See ei ole Haa-
bersti linnaosas esimene ja viima-
ne reid, vaid koostöös munitsipaal-
politseiga võetakse kõnealune tee-
ma linnaosas suurema tähelepanu 
alla. HLOV

Üle 200 Haabersti las
teaialapse osales ohu
tusalasel teabepäeval 
Õismäe sportmängude hallis toi-
mus linnaosa lasteaialaste ohutus-
alane teabepäev Mini-SOS (Sina Os-
kad Seda). 

Teabepäeval osalesid kõikide 
Haabersti lasteaedade vanemate 
rühmade lapsed. Päeva eesmärk 
on anda lastele teadmisi liiklusohu-
tusest, tule- ja veeohutusest, ohu-
tust tegutsemisest meid ümbritse-
vas keskkonnas, esmaabist, suuter-
visest ning ohutust nutiseadmete 
kasutamisest. Lisaks said lapsed 
õues tutvuda kiirabi- ja tuletõrje-
auto ning tuletõrjujate tööga.

Teabepäeva korraldas Tallinna 
haridusamet koostöös Haabers-
ti linnaosa valitsuse, Tallinna sot-
siaal- ja tervishoiuameti, Tallinna 
munitsipaalpolitsei ameti, Põhja 
prefektuuri, Tallinna kiirabi, töö-
inspektsiooni, Eesti Punase Risti 
Tallinna Seltsi, Lootuse küla pääs-
teseltsi ning Eesti Hambaarstide 
Liidu suukooliga. HLOV

Kui vajate nõu, siis saab alati 
pöörduda küsimuste Haabers
ti piirkonnapolitseinike poole: 
●  Janika Andreson, janika.ander-

son@politsei.ee, 612 5734
●  Jekaterina Frolova, jekaterina.

frolova@politsei.ee, 612 5888
●  Elle Veelmaa, elle.veelmaa@po-

litsei.ee, 612 5546
●  Enely Estaal, enely.estaal@po-

litsei.ee; 612 5675

TEADMISEKSEnely Estaal 
Haabersti ja  
Nõmme  
piirkonnavanem

Pikalt seisma jäänud sõiduk.

Väike-Õismäel sai 70 parkimiskohta 
seisma jäänud autodest vabaks
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Haabersti vaba aja keskuse vabatahtlik 
Elisa ootab noori noortekasse!
Kevin Poll 
Haabersti vaba aja keskus, 
projektijuht

Haabersti vaba aja keskus on juba 
palju aastaid võtnud vastu Euroopa 
Vabatahtliku Teenistuse vabataht
likke. Läbi aastate on meie vaba 
aja keskuses olnud vabatahtlikke 
Itaaliast, Leedust, Makedooniast, 
Austriast, Slovakkiast, Saksamaalt, 
Valgevenest, Ungarist jne. Käesole
val hooajal on Haabersti vaba aja 
keskuse vabatahtlikuks Itaaliast 
pärit Elisa.

Soov tutvuda teiste kultuuridega, ja-
gada oma teadmisi ja saada uusi tead-
misi on toonud Elisa Eestisse Haa-
berstisse, kus ta juba septembri al-
gusest on tegutsenud Haabersti vaba 
aja keskuse kollektiivis. Esmamulje 
Eestist oli Elisal positiivne. Kui väl-
ja arvata, et tema jaoks on siin väga 
külm, leidis ta, et Eesti on väga pu-
has ning vaikne. Eesti osutus valituks 
seetõttu, et Elisa soovis tutvuda sel-
lise riigi ja kultuuriga, kuhu ta ehk 
turistina pigem ei satu. Kultuuriga, 
mis oleks võimalikult erinev sellest, 
milles ta ise on üles kasvanud.

Elisa valis töö noortekeskuses, sest 
ta on ise noorsootöö taustaga ning 
töötanud Itaalias noorsootöötajana. 
Ta loodab Haabersti vaba aja kesku-
ses töötades õppida palju uut ning 
anda edasi ka seda, mida ta Itaalias 
noorsootöövaldkonnas on õppinud 
ja kogenud. Haaberstiga on Elisa ju-
ba ära harjunud ning muljed noor-

tekeskusest on suurepärased. Elisale 
meeldib, et noortekeskuses on pal-
ju erinevaid ja värvikirevaid ruume,  
tegevusi ning tasuta võimalusi noor-
te jaoks. Eriti meeldis Elisale noor-
tekeskuse peegelsaal, sest tema suu-
reks kireks on tantsimine.

Noored ja noorsootöötajad on Eli-
sa hästi vastu võtnud. Ta on väga ava-
tud ja suudab noortega kiiresti kon-
takti leida. Ta on suureks abiks noor-
sootöötajatele ja alustab juba 11. ok-
toobril tasuta tantsutreeningute ju-
hendamisega Haabersti noortekes-
kuse majas. Tantsutrennid toimu-
vad igal reedel kell 16.00 ning tren-
nides õpitakse erinevaid stiile (dance-
hall, hip hop jt). Haabersti noortekes-
kus on avatud esmaspäevast reede-
ni 13.00–19.00 aadressil Õismäe tee 
88a. Tule ja võta sõbrad kaasa!

Maie TarmaKibin 
Haabersti päevakeskus,
tegevusjuhendaja

Tallina volikogu 19. septembri 
2019. a otsusega nr 125 on Haa
bersti Sotsiaalkeskus ümber nime
tatud Haabersti Päevakeskuseks. 
1998. aastal tegevust alustanud 
Haabersti sotsiaalkeskus on aja 
jooksul tublisti arenenud ja laie
nenud. Sotsiaalteenused on endi
selt meie tegevuse oluline vald
kond, aga selle kõrval tegutseb 
väga suures mahus päevakeskus, 
mille huviringide tegevus täidab 
kõik päevad.

Päevakeskuses tegutsevast 34 huvi-
ringist on sellel hooajal liikumisega 
seotud koguni kümme, nende hul-
gast leiab igaüks endale midagi sobi-
vat. Saksa, inglise ja eesti keele tundi-
des on palju osalejaid. Nobedate näp-
pudega naised on viies käsitööringis. 
Neist õmblejad ja tikkijad on koon-
dunud käsitööklubisse Raudrohi, kes 
on kuulus omaõmmeldud rahvariie-
tega ja nende esitlustega kogu Eestis 
ja kaugemalgi. Paljudel näitustel on 
väljas olnud nende tikitud vaibad, li-
nikud, vestid ja palitudki.

Kõrvuti Raudrohuga tegutsevad la-
pitehnikahuvilised ja kangastelgedel 
kudujad. Kangastelgede kõlksumi-
ne on siin kostnud juba 1998. aas-

tast Ülle Asuri juhendamisel. Selle 
kaugete esiemade tööga on hea või-
malus lähemalt tutvust teha ja ise 
kudumist proovida igal kolmapäe-
val kell 14–17, kui töötuba on kõi-
gile avatud. Rõõmu ja mõnusat ra-
hulolu saab tunda ikka siis, kui oma-
tehtud kaltsuvaip jala all või mustri-
line vaip seinal. Veel toredam on te-
ha kingitus lapselastele.

Lapikunstiringis Mare Henno ju-
hendamisel tegeletakse lisaks tradit-
sioonilises lapitehnikas tekkide val-

mistamisele ka teistes kaunistusteh-
nikates (aplikatsioon ja tikand) deko-
ratiivsete esemete kujundamisega. 
Riidematerjali on kogunenud väga 
palju, sellepärast pole vaja uuel tuli-
jal muretseda, aga varasem õmblus-
oskus peaks olema. Lapitehnika või-
malused kõikvõimalike värvide, ku-
jundite ja tehnikatega on piiramatud.

Täiskasvanud õppija nädalal kut-
suvad meie käsitööringid kõiki hu-
vilisi lähemalt tutvuma ringide töö-
ga ja leidma endale sobiv näputöö. 

Haabersti silla nimekonkursile  
laekus 711 pakkumist
1. oktoobril lõppes ümberehituse 
läbinud Haabersti ringristmiku via-
duktile ja selle jalakäijate tunnelite 
nime esitamise konkurss. 

Eesti esimesel foorjuhitaval ring-
ristmikul valminud 277 meetri pik-
kusele ja viie meetri kõrgusele via-
duktile pakuti enim nimeks Rocca 
sild. Sellele järgnevad Rocca al Ma-
re sild, Haabersti sild, Haabersti via-
dukt ja Linnutee. Samuti on kordu-
valt esitatud nimeks Õismäe küür 
ning Pääsusaba, Hõberemmelga ja 
Vabaõhu sild.

Jalakäijate tunneli nimepakku-
mised korduvad või on isegi ident-
sed. Ehitajate tee poolse jalakäija-
te tunneli nimeks on pakutud Ehi-
tajate, Loomaaia, Mere, Zoo ja Õis-
mäe tunnel ning ka Rebaseurg. Pal-
diski maantee jalakäijate tunneli 

kõige populaarsemad pakkumi-
sed on olnud Mere ja Rocca tun-
nel. Ühtlasi on inimesed pakku-
nud nimedeks Mägrakoobas, Sa-
ku, Suurhalli, Paldiski, Haabersti 
ja Loomaaia tunnel. 

Edasise sammuna valib linna ni-
mekomisjon pakutud ideede seast 
esimeseks novembriks välja sobi-
likumad. Sõelale jäänud variandid 
pannakse rahvahääletusele ning 
lõplik nimi selgub 13. detsembril 
Rocca al Mare keskuses toimuval 
üritusel, kus leiab aset ka pidulik 
autasustamine. 

Põhjaliku ümberehituse läbinud 
Haabersti ringina tuntud Paldiski 
maantee, Rannamõisa tee ja Ehita-
jate tee ringristmiku ehitus algas 
eelmise aasta mais ja läks maksma 
20,2 miljonit eurot. 

HUVITEGEVUS

Haabersti noorte
keskuse tegevused 
OKTOOBER-NOVEMBER
Aadress: Õismäe tee 88a (Meeles-
pea peatus). Avatud: esmaspäevast 
reedeni 13.00–19.00. Telefon: 5309 
0808. E-post: info@haabersti.ee

NB! Haabersti noortekeskus on ala-
tes oktoobrist avatud esmaspäevast 
reedeni kell 13.00–19.00.

OKTOOBER
11.10 kell 16.00 – tantsuring. 
Hiphop, dancehall, erinevad stiilid. 
Ringi juhendab Haabersti noorte-
keskuse vabatahtlik Elisa Grifone!
14.10 kell 16.00 – kunstiring. 
Ring on mõeldud 7–16-a noortele 
ning on kõigile osalejatele tasuta.
15.10 kell 16.00 – meisterda
mine. Voldime, lõikame, värvime, 
kleebime, meisterdame! Ring on 
kõigile osalejatele tasuta.
16.10 kell 16.00 – mälumäng. 
Noored pakuvad nädala jooksul väl-
ja teemasid, mille seast noorsoo-
töötajad valivad välja ühe kindla, 
mille kohta nädala mälumäng käib.
17.10 kell 16.00 – Veebimull. 
Multimeediaring, kus tutvume lä-
hemalt digijoonistamise, animee-
rimise ning foto-ja videotöötlusega.
18.10 kell 16.00 – tantsuring.
21.–25.10 – sügisene linnalaa
ger. Käime muuseumites,  meis-
terdame, võistleme ja teeme palju 
muud lõbusat! Laagri maksumus 
on 65 eurot. Laagri töökeel on ees-
ti keel. Info – eneli@haabersti.ee
28.10 kell 16.00 – kunstiring.
29.10 kell 16.00 – meisterdamine.
30.10 kell 16.00 – kokandusring.
31.10 kell 16.00 – Veebimull.

NOVEMBER
1.11 kell 16.00 – tantsuring
4.11 kell 16.00 – kunstiring.
5.11 kell 16.00 – meisterdamine.
6.11 kell 16.00 – mälumäng.
7.11 kell 16.00 – Veebimull.
8.11 kell 16.00 – tantsuring.

Haabersti päeva
keskuse üritused  
16. OKTOOBER KUNI  
8. NOVEMBER
Õismäe tee 24. tel. 5624 2925; 
6579872. e-post: info@habsot.eu
16.10 kell 14.00 seeniortantsu
rühma Karikakar 15. sünnipäe
va kontsert
23.10 kell 14.00 Haabersti päe
vakeskuse 21. sünnipäeva kont
sert, esineb Toomas Anni
30.10 kell 14.00 esineb hispaa
nia tantsu ansambel BelEMMA
6.11 kell 14.00 «Helisev hinge
depäev», klassikalaulja Maarja 
Radzwill, klaveril Ülle Ulman 
8.11 kell 10.00 Isadepäeva ma
leturniir
15.–18. OKTOOBER TÄISKAS-
VANUD ÕPPIJA NÄDAL, KÄSI-
TÖÖRINGIDE AVATUD TUNNID 
Õmbleminetikkimine: 15. okt 
kell 10–12
Lapitehnika: 15. okt kell 14–17
Kangasteljed: 16. okt kell 13–
17, 17. okt kell 12–17 ja 18. okt 
kell 12–16.
Kudumineheegeldamine: 17. 
okt kell 10–12

Käesoleval hooajal on Haabers
ti vaba aja keskuse vabatahtli
kuks Itaaliast pärit Elisa.

Haabersti ristmik.  FOTO: KAUPO KALDA

Haabersti sotsiaalkeskusest  
sai päevakeskus

●  Õmbleminetikkimine:  
15. okt kell 10–12

●  Lapitehnika: 15. okt kell 14–17
●  Kangasteljed: 16. okt kell  

13–17, 17. okt kell 12–17 ja  
18. okt kell 12–16.

●  Kudumineheegeldamine:  
17. okt kell 10–12

TEADMISEKS

Lapitehnika ja kangastel kootud vaibad Jäneda käsitööaidas, suvi 2019.
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Kooliaasta alguses esimeste kül
made ilmade saabudes hakkavad 
koolilapsi üha sagedamini kimbu
tama viirushaigused. Benu apteegi 
proviisor Liia Saava selgitab, mil
lele tuleks lapsevanematel tähele
panu pöörata, et aidata tugevda
da laste organismi kaitsevõimet ja 
vältida haigestumist. 

Igaüks saab oma tervise hoidmiseks 
palju ära teha ja apteekri sõnul tasub 
immuunsüsteemi turgutama hakata 
enne haiguste perioodi, sest siis on 
suurem tõenäosus, et viirused ei hak-
ka külge või põetakse need kergemi-
ni läbi. «Kui külmetus või viirus on 
juba kohal, siis ei ole immuunsüstee-
mi tugevdavatest vahenditest enam 
suurt abi, sest organism on kõik oma 
ressursid suunanud võitlusse haigus-
tekitajaga,» selgitab Saava.

Toimivaid immuunsüsteemi toeta-
vad vahendid on apteekri sõnul mit-
meid, mille seast igaüks saab teha so-
biva valiku. Abiks on nii apteegis müü-
davad spetsiaalsed toidulisandid kui ka 
klassikalised kodused immuunsüstee-
mi tugevdavad toiduained, nagu küüs-
lauk, ingver, sidrun ja mesi. «Küüslau-
ku ja ingverit võiks tarvitada purusta-
tult mee sisse segatuna. Ingverist on 
hea keeta ka teed või lisada ingveri tü-
kikesi taimetee sisse. Teesse sobib häs-
ti ka sidrun,» soovitab Saava.

Taimeteedest soovitab apteeker 
eelkõige kibuvitsa-, nurmenuku- ja 
saialilleteed. 

Apteegis müüdavatest toiduli-
sanditest soovitab Saava laste im-

munsüsteemi tugevdamiseks tar-
vitada multivitamiine, C-vitamiini, 
greibiseemne, punase päevaküba-
ra, sipelgapuu või leedripuu ekst-
rakti ja tsingitablette. «Mitmetest 
toidulisanditest on ka spetsiaalselt 
lastele mõeldud versioone, mis on 
magusama maitse ja väiksema toi-
meaine mahuga. Siinjuures tuleks 
nõu pidada apteekriga, et leida vas-

tavalt vanusele parim lahendus,» 
selgitab Saava.

Immuunsüsteemi tugevdamisel ei 
tohiks apteekri hinnangul alahinnata 
ka füüsilise aktiivsuse rolli – lapsed 
peaksid iga päev viibima õues ja ku-
lutama vähem aega nutiseadmetele.

Nakkushaiguste vältimiseks tu-
leks lastele nii koolis kui ka kodus 
rõhutada sagedase kätepesu olulisust.

Apteeker rõhutab, et kui haigus on 
juba käes, siis ei tohiks kindlasti tarvi-
tada multivitamiine, mis tavaliselt si-
saldavad ka rohkesti B-rühma vitamii-
ne, mis annavad haigus- ja põletiku-
tekitajatele veel hoogu juurde. «Mul-
tivitamiinikuur on mõistlik ette võt-
ta pärast külmetushaiguse läbipõde-
mist, kui organismil on vaja vitamiini-
varusid taastada,» soovitab apteeker.

ProgeTiiger kutsub kõiki lapsi ja noori üle Eesti nuputama ja võistlema
Üleeestiline õpilasüritus «Proge
Tiigri tulevikutegijad 2019» toimub 
15. novembrini.  Üritus annab õpi
lastele võimaluse end proovile pan
na programmeerimise, robootika, 
digikunsti ja ohutuse ülesandeid 
lahendades. Osalema on oodatud 
igas eas huvilised lasteaiast güm
naasiumini.

Ülesandeid saab lahendada õppetöö 
ajal, huviringis, sõpradega oma klas-
sist-rühmast või kaaslastega teistest 
lasteaedadest ja koolidest. Sobivaid 
ülesandeid leiab igale vanusele las-
teaiast gümnaasiumini ning need on 
kõigile kättesaadavad ProgeTiigri ko-
gumikus. Iga vanuserühma osaleja-
te vahel loositakse välja põnevaid ro-
boteid. 

«Eelmisel aastal programmeeri-
sid osalejad kaaslasi liikuma ja ro-
boteid ülesandeid täitma ning lõid 

animatsioone. Kaasa lõi palju sära-
silmseid õppureid ja eriti aktiivsed 
olid lasteaiamudilased,» meenutab 
HITSA ProgeTiigri programmi juht 
Kristi Salum ning loodab, et sel aas-
tal on osavõtt veelgi aktiivsem ja osa-
lejaid on igas Eesti otsas.

Oktoobris ja novembris toimuvad 
piirkondlikud üritused, kus osalejad 
saavad koos omakandi lastega tegut-
seda ja võistelda. 

Ürituste detailid lisanduvad jooks-
valt HITSA kodulehele, infot jagavad 
ka ProgeTiigri piirkondlikud saadi-
kud. Kõik õpitoad ja üritused kan-
takse ka üleeuroopalise Code Wee-
ki ürituse kaardile. 

Õpilasüritus «ProgeTiigri tuleviku-
tegijad» toimub tänavu teist korda. 
Möödunud aastal lahendas ülesan-
deid ning osales õpitubades ja muu-
del üritustel üle 9000 õpilase. 
Hariduse Infotehnoloogia SA

LÜHIDALT

Tallinna korteriomani
kud ja ühistud saavad 
tasuta õigusabi
Tallinna korteriühistute esindajad 
ja liikmed saavad 1. oktoobrist Tal-
linna linnavalitsuse teenindussaa-
lis tasuta õigusabi.

Tallinna linnavalitsuse infosaa-
lis (Vabaduse väljak 7) toimuvale 
nõustamisele pääseb nii eelregist-
reerimisega kui ka kohapeal elava 
järjekorra alusel esmaspäeviti kella 
9–12, teisipäeviti kella 9–12 ja 13–
17 ning neljapäeviti kella 13–17.

Projekti eesmärk on suurendada 
korteriühistute juhatuse liikmete 
ja korteriomanike haldussuutlik ust 
ning õigusteadlikkust. Lisaks koha-
peal nõustamisele saab eelregist-
reerimisel kutsuda Eesti Õigusbü-
roo juristi ka korteriomanike üld-
koosolekutele – ka selle eest tasu 
ei küsita.

Nii eesti kui ka vene keeles suht-
leva juristi peamised ülesanded on 
korteriomanike ja korteriühistu ju-
hatuse liikmete nõustamine, nende-
vaheliste vaidluste lahendamisele 
ning poolte lepitamisele kaasa ai-
tamine, osaledes korteriühistu üld-
koosolekul või pooli telefoni teel le-
pitusele suunates. Juristi vastuvõ-
tule saab end registreerida argipäe-
viti kella 9-17 telefonil 687 1223.

Eesti Õigusbüroo on kahe ja poole 
aasta jooksul õigusabi jaganud enam 
kui 20 000 inimesele, korteriühis-
tud on Eesti Õigusbüroolt abi saa-
nud ligi 700 korda. HUGO OÜ kau-
bamärk Eesti Õigusbüroo on suurim 
õigusbüroo Eestis, kes pakub koos-
töös justiitsministeeriumiga Eestis 
elavatele inimestele tasuta ning soo-
dustingimustel õigusabi. Raepress

Tallinna linnavolikogu 
valib taas aasta  
linnakodanikku
Kandidaate saab esitada linnavo-
likogu kodulehel oleva vormi kau-
du kuni 1. novembrini.

Tallinna linnavolikogu algatas 
aasta linnakodaniku valimise 2018. 
aastal, et tunnustada Tallinna linna 
kodanikke, kes on möödunud aas-
ta (12 kuu) jooksul andnud oma pa-
nuse Tallinna rahvusvahelise mai-
ne parandamisse, linnaelu edenda-
misse, paremaks tegemisse ja muut-
misse või saatnud korda erilise teo. 
Kandidaate saavad esitada nii era- 
kui ka juriidilised isikud, kandidaa-
diks esitatav peab olema Tallinna 
linna registrijärgne elanik. Kandi-
daate saab esitada linnavolikogu 
veebilehel www.tallinn.ee/aasta-
linnakodanik oleva vormi kaudu 
kuni 1. novembrini 2019. 

Tallinna linnavolikogus moodus-
tatakse aasta linnakodaniku vali-
mise komisjon, kuhu kuuluvad lin-
navolikogu fraktsioonide esindajad 
(kas esimees või aseesimees) ja osa-
lema palutakse jooksva aasta Tal-
linna vapimärgi kavalerid. Komis-
joni juht on linnavolikogu esimees.

Lisaks aunimetusele saab aas-
ta linnakodanik disainer Riho Luu-
se valmistatud klaasmeene, mille 
alusele on liimitud tükike Tallinna 
toomkiriku ligi 300 aasta vanusest 
vaskkatusest. 

Aasta linnakodaniku aunimetus 
ja sellega kaasnev meene antakse 
üle novembri lõpus toimuval Tal-
linna linnavolikogu istungil. 

Tallinna linnavolikogu

Lapsed programmeerimas.

Proviisor Liia Saava

Apteekri nipid, kuidas tugevdada 
koolilaste immuunsüsteemi

«Kui külmetus või vii
rus on juba kohal, siis 
ei ole immuunsüsteemi 
tugevdavatest vahen
ditest enam suurt abi, 
sest organism on kõik 
oma ressursid suuna
nud võitlusse haiguste
kitajaga.»
Liia Saava, proviisor
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VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tal-
linnas. Dr Vilkevičius. Hind al. 69€ - www.vi-
ta.ee 669-0806

Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine ja 
kulud minu kanda. Kõik pakkumised on tere-
tulnud. Tel: 545 11053

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariili-
si, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan: seisevauto@gmail.
com või 56188671 

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

Korteri remont, viimistlus. Vannitoad, wc-d. 
San. tehn. tööd. Jaanus 5238034

Ostan Haaberstis, Mustamäel või Nõmmel 
garaažiboksi. Võib vajada korrastamist. Kõik 
pakkumised on teretulnud. Tel 56214956

Ostan garaažiboksi. Kõik pakkumised on tere-
tulnud! Tel 5787 8287

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

«Litsenseeritud korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka kor-
terelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja 
kindlustusseltside jaoks. 56900686, korsten.
korda@gmail.com» .

Kaitsen Sinu kinnisvara ÕIGLAST HINDA!

Lea Nõmmik
Kinnisvaramaakler

+372 526 0462
 lea@skanton.ee

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.

LEIA MEID FACEBOOKIST:  
https://www.facebook.com/haabersti.linnaosavalitsus/

LEIA MEID INSTAGRAMIST:  
https://www.instagram.com/haabersti_linnaosa/


