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Haabersti eakate  
kinohommikul
6. detsembril kell 10.00  Mus-
tamäe Apollo Kinos (A. H. 
Tammsaare tee 104a) „Õi-
gus õnnele“.

Kino on eakatele vanuses 65+ 
tasuta, kuid eelnevalt tuleb re-
gistreeruda telefonil 640 4800 
või e-posti aadressil haabersti@
tallinnlv.ee. 

Filmi juhatab sisse produt-
sent-lavastaja Toomas Kirss, kes 
räägib lühidalt filmi loomisest, 
valmimise protsessist ja ideest.

Kinohommiku korraldab:

Haaberstis säravad  
helkuripuud
Haabersti linnaosas Kakumäel, Väi-
ke-Õismäel ja Astangul säravad hel-
kuripuud.  

Haabersti linnaosa valitsus soovib 
helkuripuudega juhtida tähelepanu 
pimeda hooaja algusele ja liiklusohu-
tusele. Ees on aasta kõige ohtliku-
mad kuud liikluses, kus ilma tõttu 
kiiresti vahelduvad teeolud ning va-
rakult saabuv pimedus tekitavad liik-
luses lisaohte. Helkuripuud on sel-
leks, et pimeduses helkurita ringi lii-
kuvad jalakäijad neid võtta saaksid. 
On väga oluline, et väärtustaksime 
elu ja teeksime end pimedal ajal au-
tojuhtidele nähtavaks.

Linnaosas asuvatele helkuripuu-
dele võib igaüks, kel elupäästjaid 
rohkem, kui endal vaja läheb, uusi 
helkureid ka juurde riputada.

Haabersti helkuripuud jäävad eh-
teisse valgemate ööde saabumiseni.

Helkurid on riputatud  Kakumäel 
(Kakumäe tee 42) ja Astangul (As-
tangu tänav 28) asuvatele kuuske-
dele ja Nurmenuku keskuse ees ole-
va Haabersti jõulukuuse aiale. 

Pilt: Helkuripuud säravad Kaku-
mäel, Väike-Õismäel ja Astangul 

Haabersti LOV

Haaberstis süüdati seitsmendat korda olümpiatuli
Kevin Poll 
Haabersti vaba aja keskuse  
projektijuht

Oktoobri keskpaigas süütasid Haa-
bersti linnaosa vanem Marek Jürgen-
son koos Tallinna Õismäe vene lüt-
seumi võistkonna esindajaga Õismäe 
sportmängude hallis HANK Olümpia 
tule ja sellega loeti seitsmendad koha-
likud olümpiamängud alanuks. HANK 
Olümpia on meeleolukas spordivõist-
lus, milles võtavad mõõtu Haabers-
ti linnaosa koolide kuueliikmelised 
esindused. Võisteldakse kümnel alal, 
millele on lisatud mingisugune lõbus 
nüanss. Oluline on hea koostöö ja õi-
ge võistlustaktika valik.

Kõiki alasid on rikastatud väikeste 
kiiksudega – nii tulebki näiteks penal-
tites värava asemel tabada posti või lat-
ti. Palliviskes visata võistkonna peale 

liivakotti täpselt 25,67 meetrit. Pesa-
pallis peab võistkond viskama minu-
ti jooksul võimalikult suure hulga ten-
nisepalle võistluseks spetsiaalselt ehi-
tatud pessa. Vehklemisel kasutatakse 
mõõkade asemel neljameetrist plastik-
toru, millega peab tabama märklauda. 

Sõudmine toimub sõudeergomeetritel 
ning traditsioonilise sõudmise asemel 
mängivad võistkonnad ergomeetrite-
le sisseehitatud mängu «Fish game». 
Võrkpalli mängitakse kaetud võrgu-
ga, käte asemel kasutatakse ühiselt 
kinni hoitavat lina, mille abil visatak-
se liivakotti üle võrgu. Odaviskes on 
võistkonnal vaja etteantud materjali-
dest meisterdada valmis paberlennuk 
ja seda võimalikult kaugele lennutada. 
Vibulaskmises on võistkonnal eesmärk 
spetsiaalselt ehitatud ragulkaga taba-
da märklauda. Keeglis peavad võistle-
jad samamoodi kui populaarses õue-
mängus «Mölkky» kurikaid pikali vis-
kama. Korvpallis tehakse võistkondli-
kult vabaviskeid spetsiaalselt püstita-
tud suurde torusse.

Käesoleva aasta olümpiamängudel 
olid esindatud  Õismäe vene lütseum, 
Õismäe gümnaasium, Mustjõe güm-
naasium ja Haabersti vene gümnaa-

sium. Seekord viis võidu koju Haabers-
ti vene gümnaasiumi võistkond koos-
seisus Daniil Tenitski, Jevgeni Demi-
dov, Artjom Ossipov, Artur Šaab, Ka-
reem Darwish ja Ernest Moltšanov. 
Teise koha sai Õismäe vene lütseumi 
võistkond ning kolmanda koha Õis-
mäe gümnaasiumi võistkond. Punk-
tivahed olid seekord väga väikesed ja 
nii püsis pinge kuni viimase võistlusala 
lõpuni haripunktis. Kõik osalejad olid 
nutikad, tublid ja tahtmist täis ning 
päev kulges lõbusas, ent võistlushasar-
ti täis õhkkonnas.

Auhinnalaua katsid MyFitness, 
Pombel Smuutid, Škoda jäähall, Al Ma-
re Bowling, Haabersti linnaosa valit-
sus, Õismäe ujula, korvpalliklubi Rim 
ja Õismäe sportmängude hall.

Haabersti vaba aja keskus soovib 
veel kord palju õnne võitjatele ning 
tänab kõiki osalejaid ja koostööpart-
nereid.

Haabersti LOV

Lasteasutustes tegutsevad kümme ve-
nekeelset, üks osalise keelekümblu-
se ja üks eestikeelne rühm, nendest 
kaks tasandusrühma erivajadustega 
laste toetamiseks, kus töötavad logo-
peedid ja ravikehakultuuri instruktor. 
Järveotsa lasteaias käib ligi 250 last.

Lasteaias on rakendatud lapsekesk-
se metoodika («Hea algus», «Kiusami-
sest vaba lasteaed») väärtuskasvatuse 
põhimõtteid, Johannes Käisi üldõpe-
tuse põhimõtteid ja muusikaõpetu-
ses Karl Orfi pedagoogilisi põhimõt-
teid. Lasteaial on pikaajalised tradit-
sioonid: avatud uste nädal lastevane-
matele ja lasteaedadele, matkad loo-
dusesse ja spordipäevad koos perede-
ga, muusikafestival «Kadripäeva laulu-
lapsed», osalemine kontserdil eakate-
le inimestele Haabersti sotsiaalkesku-
ses, igakuised õppekäigud ning ekskur-
sioonid, teatriskäigud, sügis- ja jõulu-
laat, aktiivne osalemine linna- ja piir-
konna üritustel. 

 Aasta tagasi taasavati lasteaias ka 
nüüdisaegne ujula. Kõik aiarühma lap-
sed saavad ujumise algõpet ning on en-
ne kooliminekut omandanud ujumis-
oskuse algtasemel.  Lasteaed väärtus-
tab oma töötajaid, võib-olla sellepärast 

ongi siin palju staažikaid lasteaiaõpe-
tajaid, kes töötavad Järveotsa lasteaias 
üle kahekümne aasta. 38 aastat on las-
teaias töötanud Svetlana Kurjumova, Je-
lena Mitrofanova, Svetlana Tsigrinova ja 
Natalia Korchak, 28 aastat Irina Lazare-
va, 27 aastat Ljudmila Volostnykh ja 26 
aastat Inna Bahtinova. Lasteaia direktor 

Merike Küttis tunnustas staažikaid töö-
tajad aukirja ning väikese kingitusega.  

Oktoobri viimasel päeval tähistati 
Järveotsa lasteaia juubelit aktusega, 
kuhu olid kutsutud endised töötajad 
ja lasteaia juhatajad, samuti külalised 
linnast ja linnosavalitsusest, koolidest 
ja mujalt. Esinesid lasteaia praegused 

kasvandikud ja vilistlased. Lasteaiape-
ret õnnitlesid ka Tallinna abilinnapea 
Vadim Belobrovtsev ja Haabersti lin-
naosa vanema asetäitja Oleg Siljanov. 
Juubeli puhul on lasteaias avatud tee-
makohased näitused ja väljapanekud. 

Soovime Järveotsa lasteaiale pal-
ju õnne ja palju lapsi!

HANK Olümpia võtja on Haabersti 
vene gümnaasiumi võistkond.

Tallinna Järveotsa lasteaed  
sai 40-aastaseks!
Tallinna Järveotsa lasteaed tähistas 31. oktoobril oma 40 aasta juubelit. Lasteaed on ehitatud  
ja ekspluatatsiooni antud 1978. aasta sügisel. Algselt oli selle nimi Tallinna lasteaed nr 150,  
alates 27.10.1991 Järveotsa lastepäevakodu.

Järveotsa lasteaia sünnipäeval lõid tantsu ka tähtsad külalised. 
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Kas vabadused  
on ohus?

Sven Mikser, 
välisminister 

Eesti tänased väljakutsed võib kokku võtta kolme sõnaga: va-
badus, vabadus, vabadus! Igal neist on eri tähendusvarjund: 
vabadus kui riiklik iseseisvus, majanduslik vabadus, isikuva-
badused ning nendega seonduv.

Vabaduse kui riikliku iseolemise kindlustamine tähendab 
esmalt iseseisva kaitsevõime arendamist ja liitlaste tähele-
panu hoidmist meie piirkonna ohtudel. Siin valitseb Eestis 
poliitiliste jõudude märkimisväärne üksmeel. Keerulisem 
on iseseisvuse kindlustamise teise, raskemini hoomatava 
osaga, milleks on kokkulepitud reeglitel põhineva maail-
makorra hoidmine. 

Reeglitepõhine maailmakord on praegu mitmest suu-
nast surve all. Ühelt poolt soovivad revanšistlikud režii-
mid – ühte näeme oma idapiiri taga – tänapäeva arhitek-
tuuri asendada sellisega, kus strateegilisi otsuseid lange-
tavad suurvõimud ning väiksemad riigid langevad lähi-
ma jõupooluse mõjusfääri. Teisalt tõstab demokraatlikes-
ki riikides pead populismilaine, mis tahaks kehtiva rah-
vusvaheliste suhete süsteemi allavett lasta, midagi ase-
mele pakkumata.

Vabaduse teine mõõde on majanduslik. Eesti on väike ava-
tud majandus, mis sõltub meie võimest oma teadmisi ja os-
kusi, tooteid ja teenuseid eksportida. Ses valguses on Euroo-
pas, Ameerikas ja mitmel pool mujal esile tõusvad isolat-
sionistlikud ja protektsionistlikud meeleolud meile ohtlikud. 

Majandusvabaduse osa on ka riigisisene ettevõtlusvaba-
dus, mille poolest oleme Euroopa parimate hulgas, kuid po-
sitsiooni hoidmiseks tuleb pidevalt pingutada. Eesti perede-
le tähendab majanduslik vabadus sedagi, et töö eest maks-
takse head palka ning kellegi võimete ja annete arendamine 
ei takerdu vaesuslõksu.

Kolmas ja praegu kõige akuutsem väljakutse on seista van-
kumatult selle eest, et igaüks võiks end meie vabas riigis tun-
da vaba inimesena. Et kedagi ei kiusataks taga tema ema-
keele või nahavärvi, usutunnistuse või seksuaalse sättumu-
se tõttu, et kohtuvõim oleks poliitilisest võimust sõltumatu 
ja et loovisikud ei peaks kartma poliitilist tsensuuri. 

Kõik vabaduse tahud on lahutamatult seotud. Vaesus ja 
ebavõrdsus sünnitavad võõrandumist, loovad pinnase po-
pulismiks ning väärtusruumi erosiooniks. Lõhestunud ja 
mittevabas ühiskonnas on aga raskem leida üksmeelt ka 
riikliku iseseisvuse hoidmiseks. Me ei saa lasta ei poliiti-
listel jõududel meile kui kodanikele kõige kallimaid vaba-
dusi ära võtta!

Marek Jürgenson
Haabersti linnaosa  
vanem

K äes on taas pime aeg ning ees on 
aasta kõige ohtlikumad kuud liik-
luses, kus ilma tõttu kiiresti vahel-

duvad teeolud ning varakult saabuv pime-
dus tekitavad liikluses lisaohtusid. Kuigi tä-
naseks on paljud mõistnud helkuri kasulik-
kust ja selle oma riietele kinnitanud, jagub 
endiselt ka neid, kes seda lihtsalt ei kasu-
ta. 2011. aastal kehtima hakanud liiklus-
seaduse järgi on helkuri kandmine pime-
dal ajal kohustuslik nii linnas kui ka asu-
lavälisel teel. See on kohustuslik, sest teeb 
inimese pimedal ajal autojuhile nähtavaks. 

Kui sul veel helkurit ei ole, siis selleks ole-
me linnaossa nii Väike-Õismäele, Astangule 
kui ka Kakumäele üles sättinud kolm helku-
ripuud, mis jäävad ehteisse kuni valgema-
te ööde saabumiseni. Eesmärk on juhtida 
tähelepanu turvalisusele liikluses ja et pi-
medal ajal oleks jalakäijana liiklemine ohu-
tum. On väga oluline, et väärtustaksime elu 
ja teeksime end pimedal ajal autojuhtide-
le nähtavaks.

Teine oluline asi, millele tuleb sügisel 
ning talvel enda ja oma lähedaste ohutu-
se tagamisel tähelepanu pöörata, on suit-
su- ja vingugaasianduri kasutamine. Üha 
jahenevad ilmad sunnivad meid paratama-
tult ahju, pliiti ja kaminat rohkem kütma. 
Suitsuandur on kohustuslik ja aitab avasta-
da tulekahju selle alguses. Kontrollige ja ol-

ge kindlad, et teie kodu laes olev suitsuandur 
on töökorras, sest elu päästab ainult töökor-
ras suitsuandur. Tühja patareiga suitsuandur 
ei tööta ega teavita tulekahjust. Keeruline ei 
ole ise kontrollida, kas suitsuandur on töö-
korras, vajadusel vahetage patarei. Kui teil 
on vaja anduri kinnitamisel või patareide 
kontrollimisel abi, paluge sugulasi, lapsi või 
naabrit.  Peame võtma tarvitusele kõik abi-
nõud, et säästa enda ja oma lähedaste ter-
vist ning vara.

Kui elamises on puuküttega pliit või ka-
min, siis kütmise lõpus siibrit liiga vara kin-
ni pannes võib tekkida vingugaas. Vingu-
gaasi varajaseks avastamiseks on vaja pai-
galdada vingugaasiandur. Alates selle aasta 
jaanuarist on vingugaasiandur kohustuslik 
nendes ruumides, kus on korstnaga ühen-
datud gaasiseade. 

Soovitatav on vingugaasiandur paigalda-
da ka muudesse eluruumidesse, kus on küt-
tekoldeid (nt pliidid, ahjud, kaminad vms), 
millest võib põlemise käigus eralduda vin-
gugaasi. Pea meeles, et vingugaas on vär-
vitu ja lõhnatu, seda ei ole võimalik tunda 
ega näha ning see tapab kiiresti. 

Kodutarbija gaasiseadmeid ja -paigaldisi 
tuleb ohutuse tagamiseks lasta pädeval spet-
sialistil regulaarselt kontrollida ja hoolda-
da. Oluline on teada, et gaasitöid (projektee-
rimine, ehitamine, paigaldamine, demon-
teerimine, remontimine jms) ei tohi mingil 
juhul teha ise, neid võib teha üksnes eripä-
devusega isik, kellel on majandustegevuse 
registris vastav registreering. 

Gaasiseadmetele ja -paigaldistele kehtes-
tatud nõuete täitmise ja ohutuse tagamise 
eest vastutab alati omanik. Korterisiseste 

seadmete puhul on see korteriomanik, ühis-
kasutuses olevate seadmete eest vastutavad 
kõik korteriomanikud ühiselt. Igasugune 
korterisisene gaasitöö tuleb kooskõlastada 
kortermaja kaasomanike ja korteriühistu-
ga. Üldiselt tuleb kodutarbija gaasiseadmeid 
ja -paigaldisi lasta spetsialistil kontrollida ja 
hooldada kord aastas. Kõige tüüpilisemad 
kodutarbija gaasiseadmed on gaasiveesoo-
jendi, gaasipliit ja gaasikatel. 

Ohumärkide ilmnedes tuleb pöörduda 
spetsialisti poole, et tuvastada probleemi 
põhjus ja teha vastav gaasitöö. Ära tee ku-
nagi gaasitöid ise! Korteris ja eramajas asu-
va gaasipaigaldise (torustik ja seadmed) kor-
rasoleku eest vastutab iga koduomanik ise. 
Kortermaja trepikodades oleva gaasitorus-
tiku eest vastutavad korteriühistu liikmed 
ühiselt. 

Gaasiseadmete ehitust, kontrolli ja hool-
dust pakkuvad ettevõtted vastutavad selle 
eest, et nende pakutavad teenused vastak-
sid nõuetele. Asjatundlikult tehtud kont-
rollist sõltub inimeste elu!  

Meil Eestis on inimesi niigi vähe ja see-
tõttu on oluline, et kasutaksime elemen-
taarset ohutusvarustust kohusetundlikult. 
Helkuri, suitsu- ja vingugaasianduri kasuta-
mine ei anna õnnetuste eest sajaprotsendi-
list kaitset, aga suurendab märkimisväär-
selt suuremate õnnetuste vältimise tõe-
näosust. 

Helkuri ning suitsu- ja vingugaasiandu-
ri kasutamine peab olema sama elemen-
taarne kui autos turvavöö kinnitamine. Iga 
väljaminek õnnetuse vältimiseks on tühi-
ne võrreldes inimeluga. Hoidkem end ja 
oma lähedasi!

Hoidkem end ja oma lähedasi!

Lemmikloom 
on vastutus
PetCity ja Haabersti LOV

Igas kodus ei pea olema lemmiklooma, küll 
aga peaks igal lemmikloomal olema kodu. Si-
nu lemmikloom on vastutus vähemalt küm-
neks aastaks. PetCity on tuntud kui sotsiaal-
selt vastutustundlik bränd, kelle üks suuri-
maid eesmärke on lemmikloomakultuuri 
edendamine mitte ainult Eestis, vaid kõigis 
Baltimaades. Kuna ka Haabersti linnaosa va-
litusele on loomade heaolu äärmiselt täh-
tis, lööb Haabersti linnaosavalitus PetCity-
ga ühise eesmärgi saavutamise nimel käed. 

Iga varjupaigaasukas on kunagi 
olnud armas loomapoeg
Inimestel on ekslik arvamus, et vaid noored 
loomad sobivad ümberasustamiseks ning 
oma käe järgi õpetamiseks. Tegelikult võib 
noor lemmik olla ka paras peavalu, kelle tõt-
tu muidu ateistist pereema iga päev teel ko-
ju usklikuks hakkab  ja usinalt palvetama 
kukub – et väike terrorist kodust ikka mi-
dagi alles oleks jätnud. Märksa mõnusam on 
kooselu tasakaaluka täiskasvanuga, veelgi ra-
hulikum on elu sensatsioonilise seenioriga. 

Nii koer kui ka kass vajab 
tegelemist – palju tegelemist!
Kujuta ette olukorda, kus istud 22 tundi päe-
vast nelja seina vahel. Sinu elukaaslane on 
netikaabli läbi lõiganud ning kuna tal on nii 
megakiire, ei jagu tal sinuga rääkimiseks ae-
ga. Sisuliselt võib öelda, et elutingimused 
Skandinaavia moodsates vanglates on pare-
mad. Loomulikult sa hulluksid ja otsiksid en-
dale mingit tegevust, nagu näiteks... mm… 
diivani närimine ja miks mitte ka toa reor-
ganiseerimine oma maitse järgi. 

Seega, kui lemmik kodus marutama ki-
pub, tuleb sul endale otsa vaadata. Väsinud 
ja rahuldatud vajadustega lemmikloom on 
viks ja viisakas!

Lemmiku võtt peab olema 
läbimõeldud otsus
Meie kodustatud lemmikud on loomult loo-
mad – nad on loodud liikuma, tegutsema, 
ja mis kõige tähtsam, meile rõõmu pakku-
ma. Ole vastutustundlik ning ära vali looma 
pelgalt välimuse või nunnumeetri järgi. Si-
nu tulevane lemmikloom on perekonna lii-
ge, keda sul erinevalt teistest pereliikmetest 
on võimalik valida. Käitu vastutustundlikult 
ning vali endale lemmik vastavalt oma või-
metele ja vajadustele. Vastutustundlik inime-
ne on ka see, kes teadvustab endale asjaolu, 
et mingil hetkel ei olegi võimalik endale us-
tavat kaaslast valida. Kui sa siiski loomadest 
päris võõranduda ei taha, otsi alternatiivseid 
loomapidamisvõimalusi: paku abivajajatele 
hoiukodu või tegele varjupaigaloomadega.

Haabersti linnaosa valitsus koostöös 
PetCityga korraldab 8. detsembril al-
gusega kell 12.00 vastutustundliku 
loomaomaniku teabepäeva peredele. 

Oodatud on nii praegused kui ka tulevased 
loomaomanikud. Teabepäeval on huvitavad 
õpitoad, loengud, aga ka muud vägevad üri-
tused, mille peastaarideks on loomulikult 
loomad. Pildistamisnurgas võid oma lem-
mikuga pildile saada, keerleb õnnelik õn-
neratas, lisaks võib igal veerandtunnil klii-
nikutuuri käigus kiigata PetCity loomaklii-
niku tagaruumidesse. Nõu ja infot jagavad 
mupo, kliiniku arstid, lemmikute treener 
ja paljud teised. 

Pesaleidja ja Tallinna loomade varjupaik 
tutvustavad oma kõige nunnumaid lemmi-
kuid, nii et kui on soov endale jõuluks ke-
na karvakera koju viia, siis 8. detsember on 
selleks õige päev! Ühtlasi tähistab Baltimaa-
de kõige suurem lemmikloomadele pühen-
dunud keskus PetCity Rannamõisa XL lem-
mikloomakeskus 8. detsembril oma kolman-
dat sünnipäeva. 

PetCity Rannamõisa XL lemmikloomakes-
kuse (Rannamõisa tee 8) perepäeval näeme! 
Perepäev on osalejatele tasuta.

Ideekorje tähtaeg pikeneb  
linlaste soovil
Tulles vastu linlaste soovile, kestab Tallinna arengukava 2021+ 
esimene ideekorje novembri esimeses pooles edasi. Esita 16. 
novembriks oma ideed ja loome koos inimsõbraliku kvaliteet-
se linnaruumi!

Esimese ideekorje sisu on arengukava eesmärkide otsimi-
ne ja arutamine. Ootame ideid, milline võiks olla Tallinn tu-
levikus, millises linnas soovitakse elada või milline võiks ol-
la Tallinna suur ambitsioon.

«Siiani on kõige aktiivsemalt esitatud ideid linnaruumi, 
sealhulgas liikuvuse ja turvalisuse kohta,» ütles linna stra-
teegiaüksuse juht Toomas Haidak. «Aktiivsemalt on arutle-
tud ka hariduse teemadel. Ettevõtluse ja sotsiaalhoolekan-
de valdkondades on esitatud ideid vähe. Otseselt puuduta-
vad need ehk väiksemaid inimrühmi, samas Tallinna elu-
kvaliteedi seisukohast on need olulised teemad, mida aren-
gukavas käsitleda.»

Ideekorjeks on avatud Tallinna kodulehel veebikeskkond ja 
Facebooki grupp «Tallinna arengukava 2021+». Ideekorje on 
avatud 1. oktoobrist 16. novembrini 2018. Osalema oodatakse 
igaüht, kellele Tallinna tulevik ühel või teisel moel korda läheb. 
Rohkem infot arengukava koostamise kohta leiab veebilehelt 
https://www.tallinn.ee/strateegia/.

Tallinna strateegiaüksus

Tallinn valib aasta linnakodanikku! 
Tallinn ootab tublima linnakodaniku valimisel elanike ette-
panekuid, et tunnustada aasta jooksul linnaelu kõige paremi-
ni edendanud inimest.

Tallinn linnavolikogu algatas aasta linnakodaniku vali-
mised, et tunnustada neid, kes on aidanud parandada Tal-
linna rahvusvahelist mainet, linnaelu edendanud ja pare-
maks muutnud või korda saatnud erilise teo. Aasta linna-
kodanik saab tiitli möödunud kaheteistkümne kuu jook-
sul tehtu eest.

Oma ettepanekuid ootame esitama kõiki linnakodanikke 
ning seda saab teha volikogu veebilehel https://www.tallinn.
ee/aasta-linnakodanik. Tähtaeg on 12. november.

Tallinna linnavolikogu
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Tasuta nutiseadmete 
koolitused Nurmenuku 
raamatukogus
21. ja 28. novembril kella 17.00–
19.30 toimub Nurmenuku raamatu-
kogus (Ehitajate tee 109a/2) tasuta 
eestikeelne Nutiseadmete ABC koo-
litus algajatele.

NutiAkadeemia koolitusprojekti 
raames toimuv koolitus ootab kõi-
ki huvilisi, kes tunnevad end nuti-
telefoni või tahvelarvutiga veel pi-
sut ebakindlalt, kuid soovivad oma 
igapäevatoiminguid nende abil mu-
gavamaks muuta. Vilunumad nuti-
seadmete kasutajad on kutsutud 
koolitusele suunama oma ema-isa, 
vanaema-vanaisa, sõpra-sugulast, 
kes nutiseadet veel nii hästi kasu-
tada ei oska.  

Nutiakadeemia koolitustel saab 
tutvuda nutiseadmete kasutamise 
põhitõdedega. Saab teada, mis on ra-
kendused ja andmeside, kuidas otsi-
da nutiseadme abil internetist infot, 
saata e-kirja või jagada fotosid. Kõi-
ke seda õpetatakse tegema turvali-
selt. Tähtis osa  NutiAkadeemiast on 
ka Mobiil-ID ja Smart-ID kasutami-
se tutvustamine. 

«NutiAkadeemia koolitusel osale-
jad saavad vajalikud teadmised, et 
oma elu nutiseadmete abil lihtsa-
maks ja mugavamaks teha. Pärast 
koolitust on julgem tunne teha nu-
titelefoniga pangamakseid, saata lä-
hedastele pilte, vaadata tahvelarvu-
tist videoid ning palju-palju muud,» 
ütles koolituse kohta NutiAkadeemia 
projektijuht Kristi Kivilo. 

Projekti viivad ellu Vaata Maailma 
SA koostöös Swedbank Eesti, SEB, 
Telia, Elisa, ja SK ID Solutionsiga.

Koolitusel osalemiseks tuleb end 
registreerida veebilehel www.nuti-
akadeemia.ee.

Kersti Salf 
Nurmenuku raamatukogu  

juhataja

Me oleme erinevad, 
kuid me oleme koos
Oktoobri teisel nädalal toimus Haa-
bersti vene gümnaasiumis juba 16.  
koolinoorte festival «Me oleme erine-
vad, kuid me oleme koos», kus osale-
sid Eesti, Valgevene ja Ukraina õpi-
lased. Festival sai alguse 1998. aas-
tal, Tallinna kool – Haabersti vene 
gümnaasium – osaleb  selle aasta 
kevadest. 

Tänaseks on festival kasvanud 
rahvusvaheliseks ürituseks ja see-
kord olid laval lauljad, tantsijad ja 
näitlejad, kelle esituses võis kuul-
da ja näha eri rahvaste muusikat ja 
tantsu. 

Tervitussõnad festivali osalejate-
le ütlesid Haabersti linnaosa valit-
suse juhataja asetäitja Oleg Siljanov 
ning Valgevene kultuuriühingu Ljos 
folklooriansambel. 

Festivalikava oli huvitav ja aren-
dav. Kultuuriürituste kõrval sai Haa-
bersti vene gümnaasiumi infojuhi 
juhendamisel osaleda robootika  
töötoas rahvusvahelistele mees-
kondadele ja korraldati nende ehi-
tatud  robotite võistlus. Mõnusalt 
esitasid noored lugusid oma kodu-
maast.

Meie kool näitas MÕKi häid ta-
vasid, mis võimaldasid noortel õp-
pida väljaspool oma kooli, linna  ja 
isegi riiki.

 Festivali eesmärk on loovuse ja 
loomingulisuse arendamine, mees-
konnatöö õppimine ja arendamine 
ühiste väärtuste – headuse, rõõmu, 
rahu ja sõpruse kaudu. Jääme oota-
ma järgmisi kohtumisi!

Üritust toetasid Ukraina Vabariigi 
Saatkond ja MTÜ Eduplaneet.

Täpsemalt  www.hvg.ee.
Irina Antonjuk

Haabersti vene  
gümnaasiumi direktor

Sortimise ABC ehk 
mida ja kuidas sortida
Jäätmete ehk prügi sortimiseks on 
kaks peamist põhjust:
  see on keskkonnasõbralik, sest sor-

ditud prügi saab taaskasutada ning 
toota uusi asju, misläbi hoiame kok-
ku loodusressursse;

  sortimine vähendab märgatavalt se-
gaolmejäätmete kogust ning kui va-
hetada suurem mahuti välja väikse-
ma vastu, vähenevad segaolmejäät-
mete käitlemise kulud. 

MILLISEID JÄÄTMEID ERALDI 
KOGUDA JA KUHU NEED PANNA?
Tallinnas on prügi sorteerimine kohus-
tuslik ning eraldi tuleb koguda pabe-
ri- ja kartongijäätmed (nn vanapaber), 
biolagunevad jäätmed (nii aia- ja hal-
jastusjäätmed kui ka köögijäätmed), 
suurjäätmed (näiteks mööbel, santeh-
nika), pakendijäätmed, klaasijäätmed, 
plastijäätmed, puidujäätmed, metal-
lijäätmed, probleemtoodete jäätmed 
(patareid ja akud, elektroonilised sead-
med, rehvid), ohtlikud jäätmed (värvid, 
vanad ravimid, õlid jms) ning tekstii-
lid. Liike, mida eraldi koguda, on pal-
ju, kuid kõigi nende jaoks ei pea ko-
duhoovis olema konteinerit. Siin on 
väike ülevaade, mida liigiti kogutud 
jäätmetega teha.

Paber- ja pappjäätmed on ajale-
hed, ajakirjad, kataloogid, reklaamle-
hed, töövihikud, paberist ja karton-
gist kaustikud, puhas või trükiga kir-
ja- ja joonistuspaber, kaanteta raama-
tud.  Paberi- ja pappjäätmete mahuti 
peab olema kinnistul, kus asub viie ja 
enama korteriga korrusmaja või kus 
paberjäätmeid tekib nädala jooksul 
enam kui 20 kg. Haabersti linnaosas 
on paberi- ja kartongijäätmete vedu 
korraldatud ehk jäätmete äraveo or-
ganiseerimiseks tuleb pöörduda Tal-
linna jäätmekeskuse poole. Eramutes 
tekkiva vanapaberi kogumiseks saab 
rentida mahuti ja anda need üle kor-
raldatud jäätmeveo tegijatele või viia 
jäätmejaama. 

Tagatisrahaga pakend on joogi-
pakendid, millel on peal pandimärgis 
ja mida ostes maksad lisaks toote hin-
nale ka panti. Tagatisrahaga pakend 
vii lähimasse taaratagatuspunkti.

Muud pandimärgiseta pakendid 
on näiteks pappkastid ja -karbid, pa-
berkotid, šampanjapudelid, konservi-
karbid ja -purgid, kartongist piima- 
ja mahlapakendid, kilekotid, jogurti- 
ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majonee-
sipudelid. Pandimärgiseta pakendid 
vii avalikku pakendijäätmete kogu-
mismahutisse, jäätmejaama või tel-
li OÜ Tootjavastutusorganisatsioonilt 
koju pakendikotiteenus või pakendi-
konteiner. 

Biolagunevad köögi- ja söök-
lajäätmed on näiteks puu- ja juur-
viljajäätmed, kohvi- ja teepaks, mu-
nakoored, toidu ülejäägid, majapida-
mispaber jne. Biolagunevate jäätme-
te mahuti peab olema kinnistutel, 
kus asub kümne ja enama korteri-
ga elamu või toitlustusettevõtete ja 
mitteelamute kinnistutel, kus köö-
gi- ja sööklajäätmeid tekib nädalas 
enam kui 20 kg. Haabersti linnaosas 
on biolagunevate köögi- ja söökla-
jäätmete  vedu korraldatud ehk jäät-
mete äraveo organiseerimiseks tu-
leb pöörduda Tallinna jäätmekesku-
se poole. Eramutes tekkiva köögi- ja 
sööklajäätmete kogumiseks saab ren-
tida mahuti ja anda need üle korral-
datud jäätmeveo tegijatele või kom-
postida oma kinnistul asuvas kin-
nises kompostris, kuhu ei pääse ligi 
linnud ega loomad. 

Biolagunevad aia- ja haljastus-
jäätmed on näiteks puulehed, niide-
tud muru, taimede jäänused. Haabers-
ti linnaosas on jäätmevedu korralda-
tud ning aia- ja haljastusjäätmete ko-

gumine hõlmatud ehk jäätmete ära-
veo organiseerimiseks tuleb pöördu-
da Tallinna Jäätmekeskuse poole. Väi-
keelamutes võib alternatiivina aia- ja 
haljastusjäätmeid oma kinnistul kom-
postida või viia jäätmejaama.

Ohtlikud jäätmed ehk jäätmed, 
mis võivad põhjustada kahju keskkon-
nale ja tervisele, on näiteks akud, pa-
tareid, vedelad värvi-, laki-, lahusti- 
ja õlijäätmed, elavhõbedat sisaldavad 
päevavalguslambid ja termomeetrid, 
kemikaalid, tulekustutid, taimekait-
sevahendid, printeri tahmakassetid, 
liimid, ohtlike ainete pakendid ja muu 
selline. Ohtlikud jäätmed vii jäätme-
jaama või anna üle kevaditi korral-
datavatel ohtlike jäätmete kogumis-
ringidel. Vanad ravimid võib viia ka 
apteeki ning patareid mistahes pata-
reisid müüvasse poodi.

Elektroonikajäätmed on näi-
teks külmik, elektripliit, pesumasin, 
raadio, televiisor, arvuti, mobiiltele-
fon, veekeetja, röster vms. Elektri- ja 
elektroonikajäätmed vii kauplusesse, 
kust kavatsed osta uue samalaadse 
toote. Kui ei ole kavatsust uut as-
ja osta, saad elektroonilise seadme 
anda üle jäätmejaama. Väiksemaid 
elektroonikaseadmeid (küljepikkus 
kuni 25 cm) saab viia suurematesse 
elektroonikat müüvate poodide ko-
gumiskastidesse. 

Vanad rehvid vii rehvitöökotta 
või kauplusesse, kust kavatsed osta 
uued rehvid. Kui ei ole kavatsust uu-
si rehve osta, vii need jäätmejaama.

Korduskasutuseks kõlblikud va-
nad riided, jalanõud saab viia lin-
na eri paikades asuvatesse rohelis-
tesse ja punastesse kogumispunkti-
desse või jäätmejaama. Kasutuskõlb-
matud tekstiilid viska segaolmejäät-
mete mahutisse või vii jäätmejaama. 

Suurjäätmed on näiteks mööbli-
esemed, vaibad, madratsid, kardina-
puud, aknaraamid, kraanikausid, WC-
pott, jõulukuused ehk jäätmed, mida 
kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik 
mahutisse paigutada. Haabersti lin-
naosas on suurjäätmete vedu korral-
datud ehk paiguta äraantavad ese-
med olmejäätmete mahuti kõrvale 
ning pöördu äraveo organiseerimiseks 
Tallinna jäätmekeskuse poole. Suur-
jäätmeid saab üle anda ka jäätme-
jaamades. 

Ehitus- ja lammutusprahi, sh 
ohtliku ehitusprahi (remondi või 
ehituse käigus tekkinud jäätmete) 
kogumiseks ja äraveoks saab tellida 
mahuti(d) vastava jäätmeloa saanud 
jäätmevedajalt. Väiksemad kogused 
võib ära anda jäätmejaamas.  

Metallijäätmed on metallist val-
mistatud esemed, nagu näiteks redel, 
jalgratas, okastraat, potid ja pannid 
(metallnõud), plekid. Metallijäätmed 
saab viia vanametalli kokkuostmis-
punkti või jäätmejaama.

Segaolmejäätmed pane oma 
kinnistul asuvasse segaolmejäät-
mete kogumismahutisse. Haabers-
ti linnaosas on jäätmevedu korral-
datud, sh hõlmatud segaolmejäät-
med, ehk jäätmete äraveo organi-
seerimiseks tuleb pöörduda Tallin-
na jäätmekeskuse poole. 

Tallinnas on avatud neli jäätme-
jaama: Sõjamäe (Suur-Sõjamäe 31a), 
Pääsküla (Raba tn 40), Rahumäe (Ra-
humäe tee 5a), Pärnamäe (Pärna-
mäe tee 36). Lisainfo: https://www.
tallinn.ee/est/keskkond/Jaatmejaa-
mad-Tallinnas.

Tallinnas kehtivate nõuete koh-
ta saab täpsemalt lugeda Tallinna 
jäätmehoolduseeskirjast või Tallinna 
keskkonnaameti veebilehelt https://
www.tallinn.ee/keskkond/jaatmed.

Tallinna Keskkonnaamet

Tegus korteriühistu – see on turva-
line ja positiivne elukeskkond
MTÜ Haabersti Korteriühistute 
Ümarlaud juhatus

Meie linnaosas on üle 250 korteriühis-
tu, kelle juhte võib liialdamata nimeta-
da kogu linnaosa elukeskkonna otses-
teks kujundajateks. Kortermajade vä-
lisilme, korrastatud ümbrus, kommu-
naalteenuste kulude tase, ümbruskon-
na turvalisus ja palju muudki sõltub 
just eelkõige ühistute juhatamise kva-
liteedist ja juhatajate ettevõtlikkusest. 

Haabersti Korteriühistute Ümar-
laud on tegutsenud üle 20 aasta, ala-
tes 2015. aastast tegutsetakse ühistu-
juhtide kogemuste vahetamiseks, koo-
litamiseks ja arendamiseks MTÜ vor-
mis. Kompetentsikeskuse juhtmõte on 
«Ühendatud tarkus» – on ju nii vane-
mate kui ka uuemate majade nii ko-
genud kui ka algajatel ühistujuhtidel 
vaja olla kursis uute seadustega, vali-
da ühistule parimaid teenuseid ja koos-
tööpartnereid ning teha õigeid otsu-
seid. Kõikide Haabersti korteriühistu-
te juhid on oodatud Õismäe vaba aja 
keskuse suurde saali iga kuu teisel nel-
japäeval kl 17.30–19.00. 

Kokkusaamistel räägitakse just het-
kel enim huvi pakkuvatel teemadel. 
Avaminutitel antakse sõna linnaosava-

nemale või tema abidele, et saada üle-
vaade aktuaalsetest arendustest siin-
ses linnaosas või linnaametite paku-
tavatest toetusmeetmetest ühistutele 
(nt «Hoovid korda», «Roheline õu», sõel-
med libeduse tõrjeks jms). 

Esinema on palutud oma ala pari-
maid asjatundjaid, olgu siis renoveeri-
mise, moodsate säästulahenduste, ven-
tilatsiooni, parkimiskorralduse, grafiti-
tõrje, turvalisuse või muul alal. Viimas-
tel aastatel on korraldatud ka küsitlusi 
Haabersti kortermajade kulude kohta, 
mis annavad selge ülevaate ühistutes 
tehtud või tegemata investeeringutest 
ja nende mõjust ülalpidamiskuludele, 
samuti hooldus- ja halduskulude tase-
mest ning aitavad võrrelda üht maja 
teiste samasugustega. Ühistujuhid on 
saanud koolitusgurudelt näpunäiteid, 
kuidas hoida oma motivatsiooni ja tul-
la toime raskete olukordadega. Seniste 
ümarlaudade päevakorrad võib leida 
veebilehelt www.ymarlaud.ee.

Ootame kõiki ühistujuhte meie 
koosviibimistele! Küsi lisainfot meili 
teel: ymarlaud1@gmail.com. Sest na-
gu meenutati viimasel motivatsiooni-
õhtul, ütleb Aristotelese tarkusetera: 
«See, mida me peame õppima tegema, 
õpime ainult seda tehes.»

Veerise lasteaed tähistas 
oma esimest sünnipäeva! 
Kairi Mander
Tallinna Veerise lasteaia  
õppealajuhataja

Haabersti uusim lasteaed –Veerise las-
teaed – sai üheaastaseks! Lasteaed avati 
möödunud aasta 12. oktoobril. See on 
Haabersti uusim ning esimene munit-
sipaalne lasteaed Kakumäel.

Lasteaed tähistas sünnipäeva suu-
rejooneliselt, lapsi lõbustas maskott 
– kakk Veeri. See oli suur üllatus nii 
väikestele kui ka suurtele. Kes taht-
sid kalli teha, kes selfit ja kes eelista-
sid kakule eemalt lehvitada – vaimus-
tust uhkest linnust ei suudetud taga-
si hoida. Korraldati ka sõprade päev – 
rühmad käisid üksteisel külas. Koos 
mängiti, tantsiti, võimeldi ja tehti pal-
ju muudki huvitavat. Kindlasti oli ka 
pidupäev. Kell 10 kogunes kogu maja 
saali pidulikule kontserdile. Direktor 
Raili ning kakk Veeri kutsusid kõiki 
ühisele laulule ja tantsule. Esines õpe-
tajate rahvatantsuansambel. Meeleolu-
kal sünnipäevapeol osalesid ka lapse-
vanemad. Pidu sai alguse väikese muu-
sikalise etteastega Päikesekivide rüh-
ma tüdrukute ning muusikaõpetaja 
Annely eestvedamisel. Kõrvu paitasid 
palad «Helisevast muusikast». Loomuli-

kult ei puudunud värviline ja maitsva-
te roogadega pidulaud. Aitäh lapseva-
nematele, kes selle eest hoolt kandsid!

Sünnipäevapidu läks korda, mida 
kinnitasid ka perede muljed ja siirad 
tänusõnad veel järgmiselgi päeval. 

Aga sellega sünnipäeva tähistami-
ne veel ei lõppenud. Järgmisel päe-
val meisterdati rühmades sünnipäe-
vatorte. Väikeste meistrite käe all val-
minud pidukoogid pandi välja fuajees 
näitusel. Iga rühma tort oli eriilmeli-
ne ning just tema enda nägu. Maitses 
samuti hää!

Sünnipäevanädal lõppes reedese 
õuesõppepäevaga. Sel päeval toimusid 
kõik tegevused õues kuni lõunasöögi-
ni ja kohe uuesti pärast oodet. Hom-
mik algas pudrusöömise ja teejoomise-
ga. Seejärel toimus lõõgastav tantsuli-
ne võimlemine aeroobikajänese seltsis.

Õuesõppepäeval oli veel palju hu-
vitavat. Õues olid mitmesugused töö-
toad ja Merekivide rühma kolme-nel-
ja-aastased lapsed käisid jalgrattamat-
kal Kakumäe poolsaarel. Seal matka-
ti metsas, vaadeldes seeni, sammalt ja 
puid, hingati sisse metsaõhku.

On olnud töökas aasta, lastele män-
guderohke aasta. Meie lasteaed ongi ju-
ba üheaastane. Palju õnne meile kõi-
gile!

Sünnipäevapeol esines lasteaiaõpetajate rahvatantsuansambel.
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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.

TELLI MEILT:

• Siseviimistlustööd
• Korterite sisekujundus 
• Vannitubade ümberehitustööd
• Saunade projekteerimine ja 
 ehitamine korterisse
• Ümberehitustööde seadustamine 
 ehitusregistris

Telefon: +372 5013 510
E-mail: ttvehitus@gmail.com

Vintselle OÜ pakub 
täistööajaga tööd 

PUHASTUSTEENINDAJA-MAJAHOIDJALE 

Tööülesanneteks on Mustamäel asuvate 
ärihoonete üldruumide ja territooriumite 

korrashoid. Töötasu 700,00 – 1000,00 eur (bruto).
Lisainfo telefonil 672 0357

Haabersti sotsiaalkeskuse  
üritused 14. nov – 12. dets
14. nov kl 14.00 rännu- ja matkahuvilis-
tele TÜRGI ja RHODOS (Kreeka), Jaan Kivi-
all sõna ja pildiga.

21. nov kl 14.00 SÜGISSIMMAN. Tantsime 
valssi ja foksi, rumbat ja sambat, reinlendrit ja 
padespanni. Vaheaegadel esinevad sotsiaalkes-
kuse lauljad ja tantsijad. Väike kohvik.

28. nov kl 14.00 Piret Mandre loeng «Mi-
da tuleks teada pärandamisest ja päri-
misest?».
5. dets kl 14.00 on külas meesteansambel 
VANAISAD, juhendab Vaike Sarn.

12. dets  kl 14.00 laulame koos jõululau-
le, Haabersti sotsiaalkeskuse lauluklubil on kü-
las Kristiine tegevuskeskuse lauluklubi. 

17. dets kl 17.00 jõulukontsert kammer-
koorilt PICCOLO, juhendab Aarne Männik.

Jätkuvad toolivõimlemise treeningud igal 
kolmapäeval kell 11.15!

Haabersti noortekeskuse tegevused november-detsember
Üldinfo: Aadress: Õismäe tee 88a (Meelespea peatus).  
Avatud: esmaspäevast reedeni 14.00–20.00. Telefon: 5309 0808. E-post: info@haabersti.ee

NOVEMBER
12.11 kl 17.00 – kunstiring. Ring on mõel-
dud 7–16-a noortele ning on tasuta.

13.11 kl 16.00 – meisterdamine. Voldime, 
lõikame, värvime, kleebime, meisterdame! Ring 
on tasuta.

14.11 kl 17.00 – mälumäng. Noored pakuvad 
nädala jooksul välja teemasid, mille seast noor-
sootöötajad valivad välja ühe, mille kohta nädala 
mälumäng käib. Võisteldakse kahes vanuserüh-
mas, kl 17.00 alustavad kuni 13-aastased ning 
kl 17.30 14-aastased ja vanemad.

19.11 kl 17.00 – kunstiring. 
20.11 kl 16.00 – meisterdamine. 
21.11 kl 17.00 – kokandusring. Õpitakse liht-
said ja maitsvaid roogi valmistama. Ring on tasuta.

23.11 – kadripäev. Tutvume kadripäeva tradit-
sioonidega ja meisterdame teemakohaseid kau-
nistusi Üritus on tasuta!

26.11 kl 17.00 – kunstiring.
27.11 kl 16.00 – meisterdamine.
28.11 kel 17.00 – mälumäng.
30.11 kl 16.00 – HIV/aidsi ennetuspäev.

DETSEMBER
3.12 kl 17.00 – kunstiring.
4.12 kl 16.00 – meisterdamine.
5.12 kl 17.00 – kokandusring.
10.12 kl 17.00 – kunstiring.
11.12 kl 16.00 – meisterdamine.
12.12 kl 17.00 – kokandusring

Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja va-
nade remont. 12-aastane töökogemus ja kut-
setunnistus. Telefon 5690 3327.

Soovin osta või rentida garaažiboksi. Võib va-
jada remonti. 5621 4956. 

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike 
puude/okste langetamine ning viljapuude lõi-
kamine. Lumekoristus. Tel +372 5348 7318, e-
post igor@inkteenused.ee

Ostan garaažiboksi Haaberstis. Kõik pakkumi-
sed on teretulnud. Telefon 5451 1053.

Koguja ostab Eesti ja Vene münte, paberraha-
sid, aumärke, medaleid, ordeneid, postmargi-
kogusid, Eesti postkaarte, vanu esemeid, va-
navara. Kuulutus ei aegu. Iga päev 11–21, tel 
5595 5996.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto või kaubi-
ku, võib vajada remonti. Tel 5365 4085,  skam-
pus@online.ee.

Müüa mett 7,50 eurot kg. Tellides vähemalt 3 
kg, on kojutoomine Tallinnas tasuta. Tellimine 
tel 5341 0200, e-post  mesindustalu@gmail.
com; koduleht www.mesindustalu.ee.

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja 
mett! Tellimusi võtame vastu iga päev. Telli-
miseks ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 
2190.

Pakume parimat lisatöövõimalust – Rocca al 
Mare Prisma. Varahommikused tööajad, ise va-
lite tööpäevad, millal soovite töötada. Uuri lä-
hemalt ja kandideeri: www.humanlink.ee, cv@
humanlink.ee, +372 5569 9585.

Klaverihäälestusteenus kutsetunnistusega hää-
lestajalt. Kontakt: www.juhanungru.ee.

HEMORROIDIDE RAVI ILMA OPERATSIOONI-
TA, saatekirjata ja järjekorrata Tallinnas. Vas-
tuvõtt al 40 eurost – www.vita.ee, 669 0806. 
Ootame maleklubisse! Haabersti noortekeskus, 
Õismäe tee 88a, T, N 14–16, tel 5605 7324. 
Treener Rainer Selge. 


