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Moe Malle eesmärk on arendada noor-
tes loovust ning pakkuda neile võima-
lust esitleda oma loomingut laiemale 
sihtrühmale. Moekonkursi tulemuse-
na valis mainekas žürii välja võitjakol-
lektsiooni ning eripreemiad. Selleaas-
tane teema „Urbanetto“ ühendas en-
das kaht tähtsat elementi: pärimus- ja 
linnakultuuri. Konkursi võistlusjuhend 
suunas noori sellistele teemadele nagu 
Muhu mustriga maika, Kuusalu triibu-
ga teksad, seto elementidega seelik ja 
pärimuskultuur linnariietes.

Moe Malle parima modelli tiitli päl-
vis Valeria Paist Tallinna Õismäe vene 
lütseumist. Parimaks kollektsiooniks 
valiti «Muhuvik» Haabersti vene güm-
naasiumist. Lisaks parima modelli au-
hinnale ning grand prixʼle anti välja 
parima soengu eripreemia, mille pälvis 
Tallinna Järveotsa gümnaasiumi õpila-
ne Merilin Kauniste, kelle soengu olid 
teinud Tallinna Tööstushariduskesku-
se tudengid. Parima soengu eripreemia 
pani välja Linea Shop.

Võistlustules olid kollektsioonid 
kõikidest Haabersti üldhariduskooli-
dest: Haabersti vene gümnaasium, Tal-
linna Mustjõe gümnaasium, Tallinna 
Järveotsa gümnaasium, Tallinna Õis-

mäe vene lütseum ning Tallinna Õis-
mäe gümnaasium. 11. korda toimuvat 
Moe Mallet korraldas Haabersti noorte-
keskus. Sündmus oli pühendatud Ees-
ti  saja aasta juubelile ning kandis en-
das eesmärki ühendada pärimuskul-
tuur urbanistliku moega.

Võitjate väljaselgitamiseks oli kon-
kursil professionaalne žürii, mille koos-

seisu kuulusid muusik, produtsent, mo-
dell, näitleja ja kirjanik Antonio Sebas-
tian Kass, moe- ja elustiiliblogija Mari-
Liis Suvi, Nelery Rästas, kelle modelli-
karjäär sai alguse just Moe Mallelt, Gi-
ta Siimpoeg, kes tegutseb oma brändi-
de GITA ja Mulasabaka loomisega, ning 
Marilin Kaareste, kes on tegelenud mo-
dellindusega hobi korras 15 aastat.

Ürituse suursponsor - Rocca al Ma-
re kaubanduskeskus. Üritust toetasid 
Haabersti linnaosa valitsus, Svensky 
Kaubanduse AS, Jungent Estonia OÜ, 
Linea Shop , Fotail, T-Shirt Store, Ees-
ti Iluteeninduse Erakool, Anne & Stiil, 
CityJungleʼi elamusgolfikeskus, Al Ma-
re Bowling ja Kangadžungel.

Rocca al Mare prome-
naadi ääres valmis  
linnuvaatlustorn
Rocca al Mare promenaadi ääres, 
Mustjõe rohealal sai valmis 9 meet-
rit kõrge linnuvaatlustorn. Torn val-
mis Tallinna keskkonnaameti juhti-
misel ellu viidava projekti NATTO-
URS tulemusena. 

Linnuvaatlustorn on ehitatud St-
roomi – Rocca al Mare kergliiklus-
tee äärde kõrgendikule, mistõttu 
on selle absoluutne kõrgus ligi 13 
meetrit. Torni asukoht valiti koos-
töös Tallinna Linnuklubi liikmetega. 
Tegu on Tallinna ühe parima linnu-
vaatluskohaga, kuna Rocca al Mare 
paikneb lindude nn Lääne-Tallinna 
rändeteel. See on ka oluline peatu-
mispaik ja toitumisala kaitsealus-
tele lindudele. Mustjõe rohealal on 
märgatud 189 linnuliiki, sh 63 kait-
sealust liiki. 

Projekti rahastab 85 protsen-
di ulatuses Euroopa Liidu Euroopa 
regionaalarengu fondi INTERREG 
Kesk-Läänemere programm. Projek-
ti kestab 2016. aasta märtsist 2018. 
aasta oktoobri lõpuni. Projekti veebi-
leht on http://www.tallinn.ee/NAT-
TOURS. Raepress

Riigikogu kutsub  
lahtiste uste päevale!
Laupäeval, 21. aprillil tähistab rii-
gikogu oma 99. sünnipäeva lahtis-
te uste päevaga. Päev algab riigiko-
gu esimehe Eiki Nestori tervituse-
ga ja lossi rõdult kõlava kontserdi-
ga. Toompea lossis toimuvad ekskur-
sioonid, fraktsioonides saab kohtuda 
saadikutega ja infotunnis esitada kü-
simusi valitsuse liikmetele. Kohvikus 
arutlevad riigikogu liikmed 100-aas-
tase Eesti tuleviku üle. Kultuuripä-
randi aastal viivad huvilisi ajas taga-
si vabaõhumuuseumi töötoad. Mere-
muuseum ja lennusadam jutustavad 
lugu «100 aastat kiilu all». Ajaloo-
muuseumi Laste Vabariigis saab koos 
sõpradega üles ehitada oma unistus-
te riiki ja vaadata Eesti multifilmi-
klassikat. Mälumängus «Eesti Vaba-
riik 100» osalevad koolide ja riigiko-
gu võistkonnad. Sel päeval pääseb ka 
Pika Hermanni torni. Päeva lõpetab 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pä-
rimusmuusikute kontsert. Üritused 
on tasuta. Kõik on oodatud riigikokku 
kell 11–16. Kohtumiseni Toompeal!

Õismäe rabasse rajatakse tervise- ja suusarajad
«Sel kevadel alustame Õismäe rabas-
se 2,1 km pikkuse graniidi- ja paeki-
visõelmetest kattega terviseraja ehitu-
sega. Käesoleval aastal on plaanis raja-
da terviserajad, järgmisel aastal valmi-
vad autoparklad,» ütles Haabersti lin-
naosa vanem Marek Jürgenson. «Ter-
viserajad on jagatud viieks lõiguks ja 
nende äärde on kavandatud 17 puh-
kekohta, mille omavaheline kaugus 
ei ületa 400 meetrit.»

Tulevane terviserada on loomuli-
kult valgustatud. «Praegu on Õismäe 
rabas ainult sissetallatud kitsad rajad, 
mis sobivad küll jalutuskäikudeks, aga 
suusaradadeks on liiga kitsad,» rääkis 
Jürgenson. «Tallinnas ei ole just palju 
suusatamiskohti, rajatav rada annab 
ühe võimaluse lisaks.»

Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõ-
nul säilitatakse terviseraja ehituse 
käigus rabas kasvavat kõrghaljastust 
nii palju kui võimalik. «Tervisespor-
di võimaluste parandamiseks tehak-
se piirkonnas muu hulgas raietöid,» 
ütles Izmailova. «Nende puude aseme-

le, mis siiski eemaldada tuleb, istuta-
me uued. Praegu oleme välja vaada-
nud kolm kohta, kuhu asendusistu-
tus sobib.»

Terviserajad valmivad sügisel
Abilinnapea sõnul tekitas osa projekti 
detaile kohalikes elanikes ja keskkon-
naaktivistides segadust ja küsimusi. 

«Elav poleemika puhkes eelkõige 
planeeritavate parklate üle. Paljud ei 
mõistnud, miks on vaja terviserada-
de kõrvale rajada kolm parklat kokku 
150 parkimiskohaga,» nentis Izmailo-
va. «Kuna parklate rajamisega ei oleks 

niikuinii veel sel aastal alustatud, ei 
ole keegi vastu mõttele parklate jaoks 
kavandatud aladel praegu puud alles 
jätta. Ühtlasi oleme ühel nõul, et au-
toparklaid puudutavad detailid tuleks 
taas kord avaliku arutelu alla võtta,» 
lisas ta.

Linnaelanike ideed on oodatud hil-
jemalt 15. aprilliks meiliaadressidele 
Zuleyxa.Izmailova@tallinnlv.ee ja Ma-
rek.Jyrgenson@tallinnlv.ee. 

Kõigi laekunud ettepanekutega on 
võimalik tutvuda Haabersti linnaosa 
valitsuse veebilehel. 

Haabersti koolinoored  
korraldasid vahva moe-show
Rocca al Mare kaubanduskeskuse aatriumis said 29. märtsil kokku Haabersti kõige andekamad disai-
nerid ja kaunimad modellid. Üritusele lisasid vürtsi tantsu- ja lauluetteasted. Moe Malle 2018 pea-
auhind läks etnoteemalist kollektsiooni näidanud Haabersti vene gümnaasiumi õpilastele.

Moe Malle 2018 parima modelli tiit-
li pälvis Valeria Paist Tallinna Õis-
mäe vene lütseumist.

Parimaks kollektsiooniks valiti «Muhuvik» Haabersti vene gümnaasiumist.

Neljapäeval, 3. mail algusega 
kell 17.30 toimub Õismäe ra-
bas (kohtumispaik Õismäe raba 
ääres Alemaa bussipeatuse juures) 
terviseradasid ja parkimisplatse 
tutvustav arutelu, kus kõigil soo-
vijatel on võimalik rabasse rajata-
vate terviseradade ja parklate tee-
mal kaasa rääkida.
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Marek Jürgenson
Haabersti linnaosa  
vanem

Käesolev kevad on lasknud end pikalt oo-
data, üllatades märtsis ja aprillis üha uute 
lumesadudega. Kahjuks on paratamatu, et 
igal aastal sulab lume alt välja sinna talve 
jooksul kogunenud prügi. Kuigi tundub, et 
sel aastal on olukord parem kui eelmistel, 
avaneb linnaosas ringi sõites ikkagi kurvaks 
tegev vaatepilt. Haabersti linnaosa valitsus 
teeb heakorratöid jõudumööda, aga kahjuks 
peab tõdema, et prügi mahaviskajaid on ala-
ti rohkem kui hiljem selle üleskorjajaid. Ko-
dukandi puhtus ja kord on meie kõigi huvi-
des ning seda saame ja peame hoidma ühes-
koos, sest heakord algab meist endist. Prügi, 
ehitusjäätmeid ja autorehve metsa alla viies 
käitutakse vastutustundetult nii enda, loo-
duse kui ka kaaskodanike suhtes. 

Ülelinnaline heakorrakuu algab 16. april-
lil ja kestab 13. maini, eesmärgiks korrasta-
da oma koduümbrus. Igal aastal koos kevade 
tulekuga alustab ka Haabersti linnaosa valit-
sus heakorratöödega ja nii ei ole tänavunegi 
aprill teistest erinev. Heakorrakuu jooksul 
korrastatakse linnale kuuluvad kinnistud. 

Kõigisse Tallinna avatud jäätmejaama-
desse saab linnaelanik tasuta ära anda ku-
ni kuus 100-liitrist kotti aia- ja haljastusjäät-
meid. Samuti võetakse jäätmejaamades ta-
suta vastu vanu autorehve (eraisikutelt ku-
ni 8 tk korraga). 

Nagu igal aastal, nii ka seekord korral-
dab Tallinna keskkonnaamet ohtlike jäät-
mete kogumise reidi. Haaberstis toimub see 
5. mail. Loe täpsemalt lk 3. Kutsun teid kõi-
ki üles aktiivselt kasutama võimalust tasuta 
ära anda kodumajapidamises tekkinud oht-
likud jäätmed ja vana kodutehnika. 

Keskkond on meie kõigi ühisvara ja sin-
na panustamine investeering ning seetõt-
tu peame seda kõik koos heaperemeheli-
kult majandama. Sealhulgas ka märkama 
ja hoolima. Kui sa märkad, et metsa alla või 
kraavipervedele on toodud midagi, mis loo-
dusesse ei peaks kuuluma, tuleb sellest tea-
tada. Meele teeb kurvaks, et ikka veel lei-
dub kahetsusväärselt palju neid, kes poe-
tavad oma prügi selleks mitte ettenähtud 
kohta. Siinkohal teen üleskutse: kui mär-
kate korrarikkumisi, siis palun andke sel-
lest teada munitsipaalpolitsei ameti korra-
pidaja numbril 14 410. 

Prügistamise märkamine ja sellest tea-
tamine on üks osa mõttemaailma muutu-
sest, mille poole liigume juba lasteaias ja 
koolis keskkonnateemasid käsitledes ning 
õppides. Nõnda kasvab peale järjest targem 
ja keskkonda väärtustavam põlvkond. Ees-
märk on viia meie keskkonnateadlikkus ja 
-kultuur uuele tasemele, et me oleksime 
vastutustundlikumad ja hoolivamad. Üks 
osa sellest on ka iga-aastased koristustal-
gud Haaberstis. 

Talgud Haabersti linnaosas on tradit-
siooniks saanud ja nii toimub ka sel keva-
del mitmeid talguid, kuhu on oodatud kõik 
abikäed. Koristustalgutel on võimalik osa-
leda kõigil linnaosa elanikel, kes soovivad 

otseselt ja vahetult panustada meie linna-
osa kaunimaks muutumisse. Üheskoos suu-
dame muuta Haabersti puhtamaks ja pare-
maks elukeskkonnaks.

  4. mail algusega kell 11 korraldab Haa-
bersti linnaosa valitsus talgud Õismäe tee 
24 hoovis. Talgutel korrastatakse Haabers-
ti sotsiaalkeskuse hoov ja ehitatakse pe-
tankimänguplats.

  5. mail kell 11 toimuvad Kakumäe Rah-
va Seltsi eestvedamisel talgud Kakumäe 
poolsaare tipus. 

  5. mail algusega kell 10 toimuvad Fan-
surf Surfikooli eestvedamisel talgud Kaku-
mäe rannapargis. 

  5. mail toimuvad Veskimetsa-Mustjõe 
Seltsi korraldatud talgud, kus puhasta-
takse Veskimetsas asuvaid kraave paken-
ditest ja prahist. 

  6. mail kell 10 algavad aktiivsete elani-
ke eestvedamisel Pöörise tänava majade 
ümbruses. Korrastatakse majade ümbrus 
ja terviserajaäärne ala.

Kui Haaberstis leidub veel elanike ühendu-
si, korteriühistuid või sõpruskondi, kes soo-
vivad korraldada linnaosas oma talguid, siis 
abi saab Haabersti linnaosa valitsusest: tel 
640 4811, e-postiaadress marianna.otsa@tal-
linnlv.ee. 

Head Haabersti elanikud, teeme üheskoos 
Haabersti korda! Ilusat kevadet!

Algab kevadine heakorrakuu

Linn annab korteriühistutele toetust  
rõdude ja varikatuste ekspertiisiks

Eha Võrk 
Tallinna abilinnapea

Toetuse andmise eesmärk on toetada linna 
elanike omaalgatust ja ühistegevust, juhti-
da tähelepanu vajadusele tagada rõdude ja 
varikatuste turvalisus ning selgitada välja 
rõdude ja varikatuste tehnoseisund.

1. jaanuaril 2018 jõustus rõdude ja varika-
tuste ehitustehnilise ekspertiisi toetuse and-
mise kord, mille alusel saavad korteriühis-
tud taotleda toetust kuni 70 protsenti eks-
pertiisi maksumusest, kuid mitte rohkem 
kui 1000 eurot, meetme eelarve sel aastal 
on 40 000 eurot. Siinjuures on tingimuseks 
seatud, et ekspertiis ei tohi olla tehtud va-
rem kui 01.01.2018 ja selle peab olema tei-
nud pädev isik, kes ise ei tohi vastava elamu-

ga seotud olla. Samuti peab korterelamu ole-
ma ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. 
aastat ning ekspertiis peab sisaldama ettepa-
nekuid selle kohta, kuidas praegust olukor-
da parandada ehk mis peaksid olema korte-
riühistu edasised sammud.

Korteriühistud saavad taotleda toetust 
Tallinna mittetulundustegevuse toetami-
se registri kaudu pärast ekspertiisi valmi-
mist. Taotlusele tuleb lisada ekspertiisiaru-
ande koopia, ekspertiisi arve ja selle tasu-
mist tõendav maksekorraldus ning voliki-
ri, kui taotluse esitab volitatud isik. Tallinna 
linnavaraamet kontrollib taotleja ja esitatud 
dokumentide vastavust nõuetele ja vajadu-
sel küsib lisainfot. Kui kõik on korras, kan-
takse toetus korteriühistu arveldusarvele 21 
päeva jooksul pärast taotluse rahuldamist.

Toetusskeem on ellu kutsutud, lähtudes 
lähiaastatel tehtud uuringutest, mis viitavad 
1960.–1990. aastatel ehitatud korterelamu-
te rõdude ja välisuste kohal paiknevate va-

rikatuste halvale või koguni avariilisele sei-
sukorrale. 

Tallinna linn on juba aastaid mitmesu-
guste projektide kaudu korteriühistuid toe-
tanud. Iga toetus korteriühistule on ühtla-
si toetus linnakeskkonna paremaks ja kau-
nimaks muutmiseks. Kümne aasta jooksul 
on Tallinn eraldanud korteriühistutele toe-
tusteks enam kui 11 miljonit eurot. 

Kas sel aastal jätkame projektidega «Hoo-
vid korda», «Fassaadid korda» ja «Roheline 
õu». Samuti jätkab Tallinna linn linnamaa 
eraldamist korteriühistutele parkimiskitsi-
kuse leevendamiseks.

Tegutseme ühise eesmärgi nimel. Soovi-
me, et meid ümbritsev elukeskkond oleks 
turvaline ja korrastatud. Probleemide lahen-
damisel – on need siis korterelamu renovee-
rimine, parkimisküsimused, õueala ohutus 
või juriidilised küsimused – näeb linn korte-
riühistuid partnerina, kellega koostöös muu-
tub linna üldilme paremaks.

1. aprillist saab sünnitoetust taotleda 
vaid perekonnaseisuametist 
Kui seni sai esitada sünnitoetuse taotlusi elukohajärgse lin-
naosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale, sünnitoetu-
se ja mitmike sünnitoetuse taotlusi ka Tallinna perekonnasei-
suametile, siis alates 1. aprillist 2018 menetleb sünnitoetuse 
ja mitmike sünnitoetuse taotlusi ainult perekonnaseisuamet.

See muudatus aitab vähendada linaosade valitsuste sot-
siaalhoolekande osakondade töökoormust. Enamik taotlusi 
esitatakse elektroonilises keskkonnas ning sealt on samuti 
võimalik edaspidi ka sünnitoetust taotleda.

Paberil avaldused tuleb viia aga Tallinna perekonnaseisu-
ametisse Pärnu mnt 67, tuba 109. Täpsemat infot saab Tallin-
na kodulehelt ning telefonil 645 7488. Perekonnaseisuame-
ti vastuvõtuajad on esmaspäeviti kl 8.15–18.00, teisipäevi-
ti kl 13.00–17.00, kolmapäeviti ja neljapäeviti kl 8.15–17.00 
ning reedeti kl 8.15–13.00.

Uue määruse järgi ei ole toetuse saamiseks vaja enam esi-
tada rasedustõendit.  Raepress

Haabersti linnaosa lasteasutuste õpetaja 
abide konverents «Õpetaja abi ja õpetaja 
koostöö teeb lapsed õnnelikuks»

Silvi Suur, 
Tallinna Pääsusilma lasteaia direktor

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja ürituste sarja «Tallinna alus-
haridus 100» raames toimus Haabersti vaba aja keskuses 8. 
märtsil 2018 esimest korda Haabersti linnaosa lasteasutus-
te õpetaja abide konverents «Õpetaja abi ja õpetaja koostöö 
teeb lapsed õnnelikuks». 

Konverentsil osalejaid tervitas Haabersti linnaosa vanem 
Marek Jürgenson ja kinkis kõigile osalejatele roosi.

Konverentsil tutvustati Haabersti lasteasutuste õpetaja abi-
dele parimaid praktikaid õpetaja ja õpetaja abi koostööst õp-
pe- ja kasvatustegevuses ja jagati töökogemusi. 

Konverentsil esinesid Kaja Raspel ja Jaanika Arulepp Ka-
rikakra lasteaiast ettekandega «Meile meeldib nii…», Marina 
Koroljova Rukkilille lasteaiast («Sõbralikud õpetajad – sõb-
ralikud lapsed»), Pille Kapp Nurmenuku lasteaiast («Kolm on 
õnnenumber!»), Rozalli Žmud Sinilille lasteaiast («Meie ole-
me meeskond»), Jaanika Reinik ja Kätlin Valge Meelespea 
lasteaiast («Üks kõigi ja kõik ühe eest!»), Raili Rihter Järve-
otsa lasteaiast («Sipsikute rühma uue meeskonna ootused»), 
Miralda Põder Pääsusilma lasteaiast («Koostöö viib sihile»), 
Annika Velling Vikerkaare lasteaiast («Töös peitub rõõm») ja 
Kairi Mander Veerise lasteaiast («Uues majas kõik on uus»).

Konverentsi lõppedes olid õpetaja abid rõõmsad ja õnne-
likud, sest olid saanud kolleegide ettekannestest uusi ideid, 
mis aitavad neil oma igapäevatööd hästi teha. Eriti hea ta-
gasiside sai kuulajatelt Miralda Põderi ettekanne, kus ta ja-
gas soovitusi rühma meeskonnakoostöö edendamise kohta.

Konverentsi modereeris Järveotsa gümnaasiumi 11. klas-
si õpilane Jana Budninskaja.

Konverentsi korraldasid Nurmenuku lasteaia direktor Ai-
na Arro, Karikakra lasteaia direktor Marge Kiel ja Pääsusilma 
lasteaia direktor Silvi Suur koostöös Sirli Graubergiga Haa-
bersti linnaosavalitsusest. Konverentsi õnnestumisele aita-
sid kaasa Haabersti vaba aja keskuse juhataja Kaidi Liive ja 
Haabersti linnaosa valitsuse töötajad.

Korraldajate nimel tänan kõiki konverentsil esinejaid, kes 
jagasid parimat koostöökogemust! 

Haabersti lasteaialapsed näitasid oma oskusi Hea Inimese Galal

Haaberstis toimus esimest korda linnaosa lasteasutuste 
õpetaja abide konverents.

Hea Inimese Galal osalesid viie- kuni kuueaastased lapsed kaheksast Haabersti 
laste aiast.

Haabersti lasteaialapsed näitasid 
Hea Inimese Galal, kuidas aidata 
ennast ja kaaslasi õnnetuste korral.

Eelviimasel märtsikuu reedel toi-
mus XII korda Tallinna Meeles-
pea lasteaias esmaabiüritus Hea 
Inimese Gala. Üritusel osalesid 
kõikide Haabersti lasteaedade 
kuueliikmelised meeskonnad. 

Väärtuspõhise esmaabiõppe 
projekt on alguse saanud 2006. 
aastal Haaberstis Meelespea las-
teaias. Projekti tutvustati 2008. 
aasta sügisel hea praktikana Haa-
bersti lasteaedade terviseedendu-
se ümarlaual. Aastal 2009 liitusid 
väärtuspõhise esmaabiõppe pro-
jektiga mõned aktiivsed Haabersti 
lasteaiad ning aastal 2011 laienes 

projekt kõikidesse Haabersti las-
teaedadesse. Siiani on Haabersti 
lasteaedade tagasiside projektile 
olnud väga positiivne ning soovi-
takse uute rühmade ja õpetajate-
ga osaleda jätkuprojektis, et õpe-
tada lasteaialastele eluks vajalik-
ke esmaabioskusi. Hea Inimese 
Galat korraldas Meelespea laste-
aed ja üritust toetasid Haabersti 
linnaosa valitsus koostöös Tallin-
na sotsiaal- ja tervishoiuametiga.

Galal osalesid viie- kuni kuue-
aastased lapsed kaheksast Haabers-
ti lasteaiast. Teistest natuke osava-
mad olid Sinilille lasteaia lapsed.
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Meie inimesed – Eduard Toman
Meie rubriigi teine külaline on tun-
tud Eesti laulja, lavastaja ja näitleja 
Eduard Toman, kes on elanud meie 
linnaosas vaid neli aastat, kuid kel-
le elu ja looming on tihedalt seotud 
Haaberstiga.

Elan Haaberstis alates 2014. aastast, 
enne seda elasin 25 aastat Nõmmel. 
Olud muutusid ja kolisingi Astangu-
le. Otsus kolida just Astangule ei tul-
nud kergekäeliselt. Tegin linnas mitu 
ringi, enne kui langetasin lõpliku ot-
suse. Kui tulin kolmandat korda taga-
si just Astangule korterit vaatama, siis 
sain aru, et just siin ma tahaksingi ela-
da. Haaberstis on vaikne ja siia ei kos-
ta linnamüra.

Kõige huvitavam on fakt, et kui 
1983. aastal Moskvast Tallinna kolisin  

tulin siia vene teatri näitlejaks, siis esi-
mesed aastad elasin Järveotsa teel asu-
vas ühiselamus. Tuleb välja, et elu teeb 
keerdkäike ja nüüd olen tagasi oma va-
nadel radadel.

Haabersti on linna ja looduse süm-
bioos. Elades siin, tead, et oled linnas, 
kuid samal ajal oled looduse keskel. 
Võib-olla just tänu sellele pälvis Haa-
bersti omal ajal auhindu originaalse 
linnamiljöö eest. Kuid on kindel, et 
Haaberstil on oma nägu, see linnaosa 
ei sarnane ühtegi teisega. Kuid see ei 
tähenda, et ei ole vaja midagi muuta, 
alati võib teha paremaks.

Minu lemmikkoht Haaberstis on 
Väike-Õismäe tiigi äärne ala. Siin on 
väga mõnus jalutada, eriti kui ilm se-
da lubab. Tekkib selline oaasi tunne.

Haaberstis elades hakkasin ma roh-
kem esinema ka selle linnaosa elanike-
le. Esinen mitmesugustel üritustel, ea-
katele ja lasteaialastele. Minu looming 
on tihedalt seotud meie linnaosaga.

Minu edu saladus seisneb selles, et 
teen kõike ausalt ja siiralt. Minu loo-
ming räägib sellest, mis mind puudu-
tab, ja tihtilugu tunnevad minu kuu-
lajad sama.  

Kui mul on mõni vaba hetk, siis 
meeldivad mulle jalutuskäigud vabas 
õhus koos oma väikse perega. Haabers-
tis on palju häid kergliiklusteid, kus ja-
lutamas käime. Mulle meeldib üksin-
dus, seega ei kohta mind eriti Harku 
järve ääres, sest seal on palju rahvast. 
Minu peres kasvab pooleteiseaastane 
tütar. Seoses sellega vaatan nüüd meie 

linnamiljööle natukene teisest vaate-
nurgast. Haaberstis võiks olla rohkem 
laste mänguväljakuid. Kindlasti mida-
gi selle nimel tehakse, kuid alati on 
arenguruumi. Hetkel lubab minu töö 
ka selles küsimuses kaasa rääkida, mi-
da ma kindlasti teengi.

Soovin kõigile Haabersti elanike-
le usku paremasse tulevikku. Ei tasu 
liiga kergekäeliselt alla anda. Kui üks 
uks sulgub, siis avanevad kaks järg-
mist. Leian, et kõik elus sõltub meist 
endist, tuleb vaid ringi käia avatud sil-
madega ja haarata võimalustest kin-
ni. Kui juhtub midagi, siis ei tohi seis-
ma jääda. Pärast kurbust tuleb minna 
edasi. Sel aastal tähistab meie riik saja 
aasta juubelit. Soovin Eesti riigile veel 
pikki aastaid! Eduard Toman.
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Löwenruhʹ parki 
paigaldati lindude 
pesakastid
Kristiine linnaosa valitsus

Aprillis algab enamikul linnuliikidel pesitsusperiood. See-
pärast pandi Löwenruhʼ parki üles veel mõned lindude pe-
sakastid. 

«Võime öelda, et Kristiine on valmis pesitsusrahuks, 
linnaosas arvestame lindude suurenenud inimpelglikku-
se ja haavatavusega, seepärast otsustasime korrastada ka 
Löwenruhʼ pargis lindude pesakastid ja paigaldasime parki 
lisaks ka kolm uut pesakasti. Palume võimalusel arvestada 
algava perioodiga ja lõpetada kevadised raietööd hiljemalt 
1. aprilliks,» rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. 

Pesitsusperioodiks loetakse ajavahemikku 1. aprillist 31. 
juulini. Tallinna keskkonnaamet soovitab pesitsusperioodi-
le raiet üldse mitte planeerida. Kui seda siiski tehakse, tu-
leb enne raietöid veenduda, et puuõõnsustes ega võrades 
ei ole linnupesasid. Looduskaitseseaduse järgi on keelatud 
looduslikult esinevate lindude isendite, pesade ja munade 
tahtlik hävitamine või häirimine. Erandjuhtudel, kui on 
tegemist ohuga inimese tervisele või varale, annab riiklik 
keskkonnaamet loa pesa või isend kõrvaldada.

«Kutsume linlasi üles tähelepanelikkusele: kui tuvasta-
takse lindude pesitsusaegne häirimine, tuleb sellest teada 
anda keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313. Linna lii-
girikkuse seisukohast on oluline, et käiksime oma roheala-
dega ringi ülima ettevaatusega ja säilitaksime neid niivõrd 
kui võimalik,» lisas Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova.

Mustamäe ehitab uut  
kultuurikeskust 
2019. aastal valmib Mustamäel moodne ja 
nüüdisaegne kultuurikeskus, mida oleme 
kaua oodanud. 

Lauri Laats 
Mustamäe linnaosa  
vanem 

Öeldakse, et igas linnas peaks olema kool, kirik, 
kauplus ja teater – siis on elanike vajadused igati 
rahuldatud. Koole ja kaubanduskeskusi on Mus-
tamäel piisavalt, ka meie EELK Mustamäe Maar-
ja Magdaleena kirik alustab loodetavasti käesole-
val aastal tegevust, aga nüüdisaegsest etendus- 
ja kontserdipaigast tunneme seni puudust. Kul-
tuurikeskus Kaja, mis teenis meid truult 17 aas-
tat, ehitati algselt ju mitte kultuurimajaks, vaid 
hoopis kinoks.

On heameel, et oodata ei tule enam kaua. Tä-
navu veebruaris sai Kaja vana maja aadressil Vil-
de tee 118 lammutatud ja uue kultuurikeskuse 
ehitus käib. Peale kultuurikeskuse ruumide on 
projektis koht ka linnaosa valitsuse administra-
tiivhoonel. 

Kõik võimalused loominguks on loodud
Kultuurikeskuse uues hoones on läbi kolme kor-
ruse ulatuv 300-kohaline, kõigi tänapäevaste või-
maluste ja suurepärase akustikaga saal, nii et 
edaspidi tulevad mustamäelastele koju nii teat-
rietendused kui ka kontserdid. Loomulikult on 
ette nähtud ka kõigi nüüdisaegsete võimaluste-
ga ringi-, riietus-, abi- ja tehnilised ruumid, de-
koratsioonide ladu, bändide harjutusruum, saa-

lid tantsijatele, muusikaklass, seminari-, käsitöö- 
ja klubitegevuse toad jpm. Kui kõik läheb plaa-
nipäraselt – ja ma ei näe põhjust, miks ei peaks 
minema –, avame Mustamäel juba aasta pärast 
uue ja läbini nüüdisaegse kultuurikeskuse, mis 
lubab korraldada kontserte ja vastuvõtte, teha 
teatrit, tegelda tantsu, muusika või maalikuns-
tiga jne. Kultuuritempli, kus on kõik võimalu-
sed tööks ja loominguks kõige laiemas mõttes.

Ega saagi ju pidada õigeks, et 68 000 elaniku-
ga Mustamäelt tuleb veel tänagi sõita kultuuri-
elamusi nautima kesklinna või kaugemale.

Ohtlike jäätmete  
kogumise ring  
Haaberstis
Laupäeval, 5. mail oodatak-
se Haabersti linnaosas elanik-
ke peatumiskohtades üle and-
ma järgmisi ohtlikke jäätmeid: 
pliiakusid, patareisid ja väikea-
kusid; akuhappeid; õlijääke ja 
õlifiltreid; aegunud ravimeid; lii-
mi, värvi-, laki- ja lahustijäät-
meid; aiamürke, väetiste jääke, 
foto- ja muid olmekemikaale; 
elavhõbedajäätmeid, sh päeva-
valguslampe; elektri- ja elekt-
roonikajäätmeid. 

KOGUMISRINGIDE  
PEATUMISKOHAD 

  10.00–10.20 Astangu 48 
kõrval kõnnumaa servas 
asuval platsil (pakendikon-
teinerite juures)

  10.30–10.50 Grossi kaup-
luse ees (Järveotsa 35b)

  11.00–11.20 Järveotsa Ri-
mi ees parklas (Õismäe tee 
107a)

  11.30–11.50 Nurmenuku 
Rimi ees parklas (Ehitajate 
tee 107)

  12.00–12.20 Piibelehe ja 
Kõrgepinge ristmikul (Ves-
kimetsa elamurajoon) 

  12.30–12.50 Kakumäe 
Selveri parklas (Rannamõi-
sa tee 6)

  13.00–13.30 Kakumäe 
ja Vabaõhumuuseumi tee 
nurgal (Tallekese ja Pullike 
sejuures)

  13.40–14.00 Kakumäe ja 
Soolahe tee ristmikul

  14.10–14.25 Tiskres Va-
hepere ja Taludevahe rist-
mikul

Kasuta võimalust ning anna ko-
dumajapidamises tekkinud oht-
likud jäätmed tasuta ära!

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova ja Kristiine lin-
naosa vanem Jaanus Riibe lindude pesakaste paigalda-
mas.

Kaja maja ajajooned
  Kino Kaja avas Mustamäel (Vilde tee 118) 

uksed 1964. aastal. 
  Kino projekteeris arhitekt Raul-Levroit Kivi.
  1997. aastal lõpetas kino Kaja tegevuse. 
  1999. aastal Kaja maja rekonstrueeriti, pro-

jekti autor oli arhitekt Irina Raud. 
  2001. aastal asus hoones tegutsema Musta-

mäe kultuurikeskus Kaja.
  2018. aasta veebruaris lõpetas kultuurikes-

kus tegevuse, hoone lammutati.
  Uue hoone ehitus algas 2018 kevadel.
  Uus hoone tuleb 53,8 m pikk, 30 m lai ja  

18,5 m kõrge, põrandapinda ca 4000 m².
  Hoone läänepoolsel osal on kolm, idapool-

sel neli ja piki Vilde teed paikneval osal kaks 
korrust.

  Hoone lõplikuks maksumuseks kujuneb 
arvestuste järgi 8,3 miljonit eurot.

  Nüüdisaegne kultuurikeskus valmib  
kevadel 2019.

  Projekti autorid on Infragete Eesti AS ja  
BOA OÜ

Mustamäe uus Kaja, Vilde 118.
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Järveotsa gümnaasiumis panid Tallinna koolide 
õpilased proovile oma inglise keele oskuse 
Märtsi keskel toimus Järveotsa güm-
naasiumis ingliskeelne viktoriin «OUR 
CAPITAL TALLINN» Tallinna koolide 9. 
klasside õpilastele. Juba seitsmendat 
korda toimunud viktoriin oli tänavu 
mõistagi pühendatud Eesti Vabariigi 
sajandale sünnipäevale ja kandis peal-
kirja «Tallinn – Capital of a 100-year-
old State». Traditsiooniliselt on vikto-
riini korraldamise kohustus Järveot-
sa gümnaasiumi 9. klasside õpilastel, 
kes ülesandega edukalt toime tulid – 

kiidusõnu hea korralduse eest jaga-
sid nii võistlejad kui ka kaasas olnud 
õpetajad.

Viktoriinil osales 16 võistkonda ja 
tublimateks osutusid Tallinna Kuris-
tiku gümnaasium (13 punkti 15 või-
malikust) ning Tallinna Nõmme güm-
naasium ja Tallinna prantsuse lütseum 
(mõlemal 11 punkti).

Pilt ´ Ingliskeelne viktoriin «OUR 
CAPITAL TALLINN» Järveotsa güm-
naasiumis.

Tõnis Mölder
Tallinna abilinnapea

Eha Võrk
Tallinna abilinnapea

Tallinna linnavalitsus tegi sotsiaal- 
ja tervishoiuametile ning linnavara-
ametile ülesandeks koostada seenio-
ride eluasemeprogramm ning esitada 
see linnavalitsusele hiljemalt 1. oktoob-
riks 2018. 

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on 
seenioride eluasemeprogramm vajalik, 
sest linn soovib eakatele pakkuda tee-
nuseid, mis toetavad eakate inimeste 
perekonda ning soodustavad eaka toi-
metulekuvõimet. «Tallinn hoolib oma 
vanemast põlvkonnast. Kavatseme ra-
jada sotsiaalmaja eakatele, toimetule-
kutuge vajavatele linnaelanikele ning 
luua ka täiesti uue seenioride teenus-
kodu kontseptsiooni, mis annab eaka-
tele eelkõige vabaduse ning võimalu-
se väärikalt ja mõnusalt oma vanadus-
päevi veeta,» sõnas Mölder.

«Teenuskodu on plaanis luua eraka-
pitali kaasates Tallinna kesklinna Nafta 
1a kinnistule. Teenuskodus oleksid hea 
ligipääsetavusega 1–2-toalised, köögi- 
jm tehnikaga sisustatud üürikorterid,» 
selgitas abilinnapea Eha Võrk. 

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul 
pakutaks selles majas mitmesuguseid 
teenuseid, mille eesmärk on säilitada 
ja edendada elanike füüsilist, vaimset 
ja sotsiaalset suutlikkust ja iseseisvat 
toimetulekut. «Seenioride teenuskodu 
on mõeldud eelkõige neile, kes eluase-

meküsimust iseseisvalt lahendada ei 
suuda, kuid samas on nende tervisesei-
sund piisavalt hea, et mõningase kõr-
valise abi toel iseseisvalt omaette elu-
ruumis elada,» ütles Mölder.

«Tulenevalt eakate arvu kasvust on 
linna soov aasta-aastalt oma teenuseid 
laiendada ja ajakohastada. Tallinnas 
elab ligikaudu 100 000 inimest, kel-
lel eluaastaid 60 ja enam. Arvestades 
linnaelanike vanuselist koosseisu on 
oluline toetada ka majanduslikult häs-
ti toime tulevaid eakaid, kes soovivad 

sotsiaalselt suhelda ja aktiivselt ühis-
konnaelus osaleda ehk aktiivset elu-
viisi säilitada,» selgitas Võrk.

Lisaks korteritele peaks seeniori-
de kodus olema ka raamatukogu- ja 
ühistegevusruum, eakatele jõukoha-
sed sportimisvõimalused, söökla või 
kohvik, ruumid tervishoiuteenuste 
pakkumiseks. Ühtlasi peab majas ole-
ma ööpäevaringne valve- või turvatee-
nus koos häirenuputeenusega. Elani-
kele pakutaks ka mitmesuguseid tasu-
lisi teenuseid: juuksur, maniküür, pe-
diküür, saun, abi majapidamistöödes 
(koristamine, pesupesemine, toidu ko-
ju toomine jms).

Seenioride eluasemeprogrammi 
elluviimise esimeses etapis kavatseb 
linn rajada Maleva tn 18 kinnistule sot-
siaalmaja eakatele toimetulekutuge va-
javatele linnaelanikele. «Sellesse sot-
siaalmajja planeerime umbes 75 kor-
terit ning lisaks ühiskondlikud ruu-
mid. Neis korterites peaksid ka ratas-
toolis elanikud saama iseseisvalt või 
minimaalse kõrvalise abiga toime tul-
la,» lisas Võrk.

Kolmapäeval, 4. aprillil toimus Al Mare 
Bowlingus ülemaailmsele tervisepäe-
vale pühendatud traditsiooniline üle-
linnaline eakate bowlingʼuturniir HAB-
SOTKE 2018. 

Haabersti linnaosa vanema Ma-
rek Jürgensoni sõnul on juba 40. kor-
da toimuv üritus kujunenud eakate 

bowlingʼuharrastajate seas väga popu-
laarseks. «Bowlingʼuturniir on eakama-
tele inimestele hea põhjus tulla kodust 
välja, veeta aktiivselt aega ning suhel-
da eakaaslastega nii oma kui ka naa-
berlinnaosadest. Bowlingʼu mängimi-
ne on väga populaarne kõigis Tallin-
na sotsiaalkeskustes. Turniirid toimu-

vad perioodiliselt ja rändkarikad liigu-
vad ühest majast teise. Mul on väga 
hea meel, et Haabersti Sotsiaalkesku-
se võistkond kaitstes eelmise aasta liid-
rikohta,» ütles Jürgenson.

Osavõtjaid oli kõikidest linnaosa-
dest, kokku osales 10 võistkonda ja 
eakaid oli üle linna kohal ligi 70. Toi-

mus nii võistkondlik kui ka indivi-
duaalne võistlus. Parimaid autasusta-
ti ning edukaim võistkond sai ränd-
karika. 

Külalismeeskonnana võtsid võist-
lusest osa ka Haabersti sotsiaalkesku-
se sõbrad Tartust, meesteklubist Ko-
dukotus. 

Aprillis alustab  
Haabersti sotsiaal- 
keskuses Hiina  
võimlemise grupp, mi-
da juhendab Riina Hein
Enesetervendamise harjutused on 
kombinatsioon õigest asendist, õi-
gest hingamisest ja suunatud taot-
lustest. Harjutused on kergesti õpi-
tavad ega nõua liiga suuri pingutusi, 
nii et neid suudab teha igaüks, ole-
nemata east, soost, kehalise etteval-
mistatuse tasemest ja terviseseisun-
dist. Üle 3000 aasta pikkuse ajaproo-
vi läbinud tõhusad tehnikad rahusta-
vad vaimu ja keha ning suurendavad 
energiat. Harjutused aitavad alanda-
da vererõhku ja vähendada krooni-
list valu. Samuti toovad need üldise 
heaolu ja kergendustunde: annavad 
hea tuju, vaba ja lõõgastunud oleku 
ning mõjuvad positiivselt vaimule, 
närvisüsteemile ja kogu organismi-
le. Peale harjutuste õpitakse ka liht-
sat enesemassaaži.

«Olen ise olen eri võimlemisstiili-
dega (taiji, qigong) tegelenud üle 20 
aasta, lisaks õpin praegu Rene Bürk-
landi koolis Hiina meditsiini teooriat. 
Need teadmised aitavad mul paremi-
ni mõista, kuidas meie organism Hii-
na traditsioonilise meditsiini seisu-
kohast toimib ning kuidas need har-
jutused meid mõjutavad. Võin päris 
kindlalt öelda, et qigongʹi harjutu-
sed võivad muuta igaühe elu, sest 
räägin siin oma kogemustest,»  kõ-
neles võimlemisgrupi juhendaja Rii-
na Hein. 

Tunnid toimuvad 17. ja 24. april-
lil kell 11.00. Esimest korda osalejal 
osavõtumaks 3 eurot. 

Edaspidi oleneb kuutasu kordade 
arvust. Üksikutes tundides osalemi-
se hind 6 eurot kord.

Võimlemisse registreerida saab 
Haabersti sotsiaalkeskuses või in-
fotelefonil 5624 2925.

Haabersti linnaosa  
valitsus avalikustab 
ajavahemikus 26.04–
14.05.2018 järgmised 
detailplaneeringud.
Haabersti tn 5 kinnistu detailpla-
neering. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on määrata Haabersti 
tn 5 ärimaa sihtotstarbega krundile 
ehitusõigus kinnistul asuva spordi-
halli ja PVC tennisehalli järgi. Planee-
ringuala suurus on 2,09 ha.

Kruusaranna tee 5 kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu eskiis, 
milles on ette nähtud olemasoleva 
hoone lammutamine ja uue elamu 
rajamine. Liivaranna tee 15b kin-
nistule on ette nähtud väikesadam 
koos kaptenimaja, paadikuuri ja me-
remeeste kabeliga. Eskiisi arutelu toi-
mub linnaosa valitsuses 15. mail kell 
15.00 ruumis 211.

Detailplaneeringutega saab ülalni-
metatud ajavahemikus tööpäeviti 
tutvuda linnaosa valitsuses Ehita-
jate tee 109a kabinetis 205 tööajal 
ja Vabaduse väljak 7 I korruse info-
saalis, laud nr 23.

Detailplaneeringu joonise ja sele-
tuskirjaga saab tutvuda ka Tallinna 
planeeringute registris veebiaadres-
sil http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

Hiina enesetervendamise võim-
lemisgrupi juhendaja Riina Hein. 

Bowlingʹuturniiri HABSOTKE 2018 rändkarika sai Haabersti Sotsiaalkesku-
se võistkond. Kokku osales Bowlingʹuturniiril HABSOTKE 2018 kümme võistkonda. 

Tallinn kavatseb seenioridele 
luua modernse teenuskodu
Tallinna linnavalitsus asus koostama seenioride eluasemeprogrammi, mille eesmärk on 
kindlustada elusügisesse jõudnud linnakodanikud jõukohase toetatud eluasemega.

Tallinna eakad võtsid mõõtu kuuliveeretamises
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Haabersti noorte- 
keskuse tegevused  
aprill – mai
Üldinfo: Haabersti noortekeskus. Aad-
ress: Õismäe tee 88a (Meelespea pea-
tus). Avatud: esmaspäevast reedeni kl 
14–20. Telefon: 5309 0808. E-post: in-
fo@haabersti.ee

APRILL
16.04 kl 17 – kunstiring. Ring on 
mõeldud 7–16-a noortele ning on kõi-
gile osalejatele tasuta.
17.04 kl 16 – meisterdamine. Voldi-
me, lõikame, värvime, kleebime, meister-
dame! Ring on kõigile osalejatele tasuta.
18.04 kl 17 – kokandusring.
19.04 kl 14 – Jüriöö jooks. Haabers-
ti koolidevaheline teatejooksuvõistlus. 
Jüriöö jooks toimub Õismäe tiigi ümb-
ruses, start ja finiš Haabersti liikluslin-
nakus. Koole esindavad 12-liikmelised 
võistkonnad, mis on komplekteeritud 
läbi kooliastmete.
23.–27.04 – Kevadine linnalaa-
ger. Käime muuseumites, meisterda-
me, võistleme ja teeme palju muud lõ-
busat! Laagri maksumus on 65 eurot. 
Laagri töökeel on eesti keel. Info: ene-
li@haabersti.ee.

MAI
2.05 kl 17 – mälumäng.
4.05 kl 14 – talgud. Noortekeskuse 
talgupäev, mida korraldatakse algatu-
se «Teeme ära» raames. Koos noortega 
korrastatakse Haabersti noortekeskus 
ja selle ümbrus. Tublidele talgulistele 
pakutakse suppi ja teed. Kõik huvili-
sed on oodatud abistama!
7.05 kell 17 – kunstiring.
8.05 kl 16 – meisterdamine.
9.05 kl 17 – kokandusring.

Noortealgatusfond – Haabersti noor-
tekeskus on loonud fondi, kust noored 
saavad ürituste, tegevuste ja projektide 
jaoks lisatoetust taotleda. Kui Sul on hea 
idee ja vajad abi selle teostamisel, siis 
võta julgelt ühendust: info@haabersti.ee

Haabersti  
sotsiaalkeskus
18. aprill kl 14 – Haabersti sot-
siaalkeskuse käsitööringide ke-
vadnäituse avamine. Näitus jääb 
avatuks kuni 30.04.
25. aprill kl 14 – Lembe Mõttus, 
«Minu Okeaania», muljeid ja pildi-
materjali reisist Okeaaniasse.
2. mai kl 14  – «Laulame kõik 
koos». Põhja-Tallinna sotsiaalkesku-
se lauluklubi ja Haabersti sotsiaalkes-
kuse lauluklubi korraldavad koos lau-
lupäeva..
9. mai kl 14 – emadepäevakont-
sert.

Tegutsema hakkas Hiina võim-
lemise rühm, juhendaja Riina Hein. 
Tunnid toimuvad 17. ja 24. aprillil kell 
11. Esimest korda osalejal osavõtumaks 
3 eurot.

Kevadine koolivaheaeg 
pakub arvukalt  
põnevaid tegevusi
Kevadisel koolivaheajal, mis vältab 21. 
aprillist 1. maini, toimub Tallinnas koo-
lilastele palju vahvaid üritusi. 

Arendavaid ja lõbusaid ettevõtmisi 
jagub kuni koolivaheaja lõpuni ja neid 
korraldavad nii pealinna huvikoolid, 
muuseumid, noortekeskused kui ka 
teised noortele vaba aja tegevusi pak-
kuvad asutused.

Nii nagu igal koolivaheajal on ka see-
kord kavas linnalaagrid, mis algavad 
23. aprillil. Seekord on laagreid mitmel 
teemal, alustades loodusteemalistest ja 
lõpetades spordilaagritega. Oodatud on 
lapsed alates 7. eluaastast.  

Koolivaheaja kavaga saab tutvuda 
Tallinna noorteinfo lehel www.tallinn.
ee/koolivaheaeg. 

Koolivaheaegade infot koondab ja va-
hendab Tallinna spordi- ja noorsooamet. 

Helen Vetka, 
Merimetsa hambakliiniku hambaarst

Pere eelarvet tehes ei tule ilmselt sel-
le peale, et ka hambaravi arvete pealt 
annaks kokku hoida. Kui plaanida re-
gulaarseid käike hambaarsti juurde 
ette, on võimalik avastada hambaa-
uke, põletikke ja hambumusproblee-
me varases staadiumis ning ravi, sel-
leks kuluv aeg ja hind on hoopis sõb-
ralikumad.

Tasub mõelda, et kõik, mis toimub 
inimese suus, ei ole muust organis-
mist kuidagi eraldi. Suuõõne haigu-
sed on väga tugeva mõjuga üldisele 
tervisele. Põletikulised protsessid suus 
suurendavad muuhulgas südameve-
resoonkonna haiguste riski. Suu ja 
hammaste tervis on meie üldise ter-
vise peegel. Regulaarse kontrolli käi-
gus võib hambaarst leida sümptomeid 
probleemidest, mis pole sugugi ainult 
hammastega seotud, näiteks vitamii-
nidefitsiit, aneemia, süljenäärmeki-
vid, kasvajalised moodustised jne.

Nii saab hambaarst aidata pat-
siendil jõuda kiiremini õige spetsia-
listi juurde või anda vajalikke nõuan-
deid. Kõik varases staadiumis leitud 
ja ravitud haigused, olgu siis hambaa-
uk või põletik, on palju parema prog-
noosiga.

Hammaste ja suuõõne eest 
hoolitsedes panustad üldisesse 
tervisesse ja pikendad oma 
hammaste eluiga
Kõige vastupidavam ja tugevam on si-
nu enda terve hammas. Hambaarst 
annab moodsa tehnika ja ravivõima-
lustega hambale lisaaega, aga tagasi-
teed päris terve hamba seisundini ei 
ole. Seega on ennetamine ülioluline. 
Täiskasvanutena saame alustada sealt, 

kus hetkel oleme – hambad on mõist-
lik korda teha ja suuõõne probleemid 
lahendada, otsida hambaarstiga koos 
üles nende juurpõhjused ning vaada-
ta, kuidas saaks neid muuta. Põhju-
sed võivad olla igaühel erinevad: ravi-
mid, söömisharjumused, sülje koostis 
jne. Kui riskifaktorid välja selgitada ja 
oma tervise projektis aktiivselt osale-
da, on igaühel võimalik luua olukord, 
kus hambaauke juurde ei teki. Selli-
se unistuse täitumiseks oskab ham-
baarst nõu anda.

Kaunis naeratus, värske 
suulõhn ja terved hambad on 
osa meie visiitkaardist
Oma tervises saab aktiivselt kaasa rää-
kida – olles otsustav ja arvates ham-

maste eest hoolitsemise oma priori-
teetide hulka. Paljude teenuste kasu-
tamisel on meil mingisugune rütm, 
olgu see juuksur, massaaž, auto va-
hatamine, trenn vm. Hammaste ter-
vise nimel tuleks oma plaani lisada 
üks-kaks hambaarstivisiiti aastas. Ole-
me tulnud ajast, mil mindi arsti juur-
de siis, kui midagi valutas. Loomuli-
kult tulebki siis arstilt abi otsida, aga 
suuõõne probleemide ärahoidmi-
seks oleks hea, kui hambaarst oleks 
kalendris ka siis, kui otsest problee-
mi veel pole. Nii annate endale või-
maluse suurem probleem ära hoida 
või väikest hambaauku ravida, enne 
kui sellest saab suur ja valutav mure.

Sageli öeldakse, et hambaars-
ti juures tuleb käia kaks korda aas-

tas. See on tõesti mõistlik, et prob-
leeme avastada ja vajadusel ravida. 
Aga hammaste tervises loeb eelkõi-
ge see, millised on sinu harjumused 
vahepealsel ajal. Kui saad õige ham-
maste hooldamise rütmi kätte, käid  
regulaarselt hambaarsti juures, siis 
ongi tulemus hea. Aga ainult ham-
baarsti juures käimine hambaid ter-
vena ei hoia!

Hambaravi tulekahju 
kustutamise meetodil  
on kulukas
Mõistlik on haigusi ära hoida, igasu-
guseid haigusi. Tuleb lahti lasta va-
nadest uskumustest, näiteks et mul 
ongi kehvad hambad ja see on pä-
rilik. Jah, pärilikkus mängib teine-
kord rolli, aga selle mõju on üpris 
väike, eriti kui räägime hambaau-
kude tekkest.

Igaüks saab oma suu tervises kaasa 
rääkida. Päris kõike ära hoida ei saa, 
aga kindlasti saab kahandada problee-
mide tõenäosust. Lahendusi on täna-
päeval palju, pruugib vaid võtta ham-
baarst üheks oma tervisenõustajaks, 
kes aitab juba tekkinud probleeme ra-
vida ja peatada, tervist taastada ja uusi 
hädasid ära hoida. Kui asjad on kont-
rolli all, tuleb ootamatuid ja ka kulu-
kaid probleeme suus märksa harve-
mini ette.

Millest alustada, et 
suutervisega järje  
peale saada?
Lase hambaarstil välja selgitada prob-
leemid ja pakkuda võimalusi. Küsi jul-
gelt küsimusi! Hambaarst aitab luua 
plaani, kuidas toetada suutervist nii, 
et probleemid laheneksid, mitte ei sü-
veneks. Lahendused ja tempo on alati 
individuaalsed, aga tulemus on tead-
lik ja hea.

Hambasõbralik mõtteviis – osa 
teadlikust tervislikust elustiilist

Turvaline Lääne-Harju
Eve Soostar, 
Põhja ringkonnaprokuratuuri  
prokurör

Viimastel aastatel on meedias kordu-
valt kõneldud kogukondlikust turva-
lisusest ning politsei, omavalitsusasu-
tuste, mitmesuguste organisatsiooni-
de ja iga kogukonnaliikme rollist ko-
gukondliku turvalisuse tagamisel. Vä-
hem on aga räägitud kogukonnapro-
kuröride panusest ja mõjust turvali-
suse järkjärgulisse tõhustamisse ko-
gukonnas.

Kogukonnaprokurör tegeleb pea-
miselt oma piirkonnas toime pandud 
kuritegude menetlemisega, kuid mit-
te ainult. Kogukonnaprokurör tunneb 
oma piirkonnas peamisi kuritegevu-
se riskivaldkondi ning otsib koostöös 
politsei ja omavalitsusasutustega la-
hendusi probleemidele, mis kahan-
davad kogukonnaliikmete turvatun-
net. Selle eesmärgi nimel pannakse 
kogukonnaprokuröride ja piirkondli-
ku politsei koostöös paika kogukond-
likud prioriteedid, lähtudes kogukon-
na eripärast ja kogukonna turvalisust 
häirivatest probleemidest. 

Vaatamata sellele, et Eesti ei ole 
suur, joonistub meie töös selgelt väl-
ja, et turvaprobleemid meie väikeses 

riigis on piirkonniti väga erinevad. Ise-
gi Harjumaa on piirkonniti erinev. Kui 
näiteks kesklinnas on levinuim kuri-
teo liik taskuvargused, siis Lasnamäel 
on selleks hoopis relvadega seotud ku-
riteod. Sel põhjusel oleme meiegi oma 
töös ära kaardistanud piirkonnad ehk 
kogukonnad.

Üks selliseid piirkondi on Lääne-
Harju kogukond, kuhu kuuluvad järg-
mised Tallinna linnaosad ja vallad: 
Kristiine, Nõmme, Haabersti ja Mus-
tamäe linnaosa ning Lääne-Harju vald. 
Üks meie eesmärke on Lääne-Harju 
kogukonna elanikkonna teavitami-
ne piirkonna turvalisusega seotust.

Lähtudes meie piirkonna spetsiifi-
kast, panime koostöös politseiga pai-
ka 2018. aasta kogukondlikud priori-
teedid, mis on tänavu prokuratuuri 
ja politsei teravdatud tähelepanu all 
ning millega tegelemiseks rakenda-
takse rohkem ressurssi. 

Üks kokkulepitud prioriteete on ju-
hurünnete ja relvadega seotud kuri-
tegude vähendamine. 

Varavastased kuriteod on alati ol-
nud need, mis vähendavad kogukond-
likku turvalisust. Kuigi nende arv on 
võrreldes varasemaga mõnevõrra vä-
henenud, on üks Lääne-Harju piirkon-
nas kokku lepitud prioriteete siiski 
pidevalt vargusi toime panevaid isi-

kuid pärssida ja varastatud esemete 
turustamise kanalite arvu kahandada. 
Praktika on näidanud, et kui politsei 
ja prokuratuuri koostöös on õnnestu-
nud tuvastada ja kinni pidada kordu-
valt vargusi toime pannud isikud ning 
nad kohtu loal vahi alla võtta, siis vä-
heneb kohe ka varguste arv.

Samas pole vähem tähtis eesmärk 
teha kindlaks isikud, kes varastatud 
esemeid kokku ostavad, kuivõrd üld-
juhul on korduvvarastel kindlad va-
rastatud esemete turustamise ka-
nalid ning nende sulgemine riikli-
ku sunni abil seab vargad olukorda, 
kus neil on keeruline varastatud kau-
pa müüa.

Kogukonnaliikmed saavad korduv-
varaste tegevuse pärssimisele suurel 
määral kaasa aidata, pannes suuremat 
rõhku oma vara kaitsmisele. Ühekord-
ne investeering kvaliteetse ja turvali-
se luku soetamiseks tasub ennast ära. 
Samuti ei tohi unustada, et korrusma-
jade trepikodadesse jäetud jalgrattad, 
lapsevankrid ja muud esemed on ker-
ge saak varastele, keda paraku ei hei-
duta sageli ka turvakaamerad. Hoo-
letuks ümberkäimiseks oma varaga 
võib kindlasti pidada vara jätmist sõi-
dukisse sealt lahkudes. Hoides hooli-
kamalt oma vara, saavad kõik kogu-
konnaliikmed panustada kogukond-

liku turvalisuse tagamisse. Vanasõ-
na «parem karta kui kahetseda» peab 
kindlasti paika.

Eestis on märkimisväärselt arene-
nud e-kaubandus. Internetiportaalide 
vahendusel ostetakse, müüakse ja va-
hetatakse väga erinevaid kaupu. Sa-
geli ei tunne aga inimesed mingit hu-
vi selle vastu, kust pärineb kaup, mi-
da müüakse või vahetatakse, isegi kui 
hinnalist eset müüakse märkimis-
väärselt odavamalt. Niimoodi oman-
datud kaup osutub paraku aga sage-
li  ebaseaduslikult soetatuks ja nii ai-
datakse kurjategijatel ebaseadusliku 
tegevuse tulemusena tulu saada. Pea-
legi ei tohi unustada, et kehtiva sea-
duse järgi peab vastutusele võtma nii 
müüja kui ka ostja. 

Kõigi soov on elada turvalises riigis. 
Seda eesmärki on lihtsam saavutada, 
kui me kõik anname selleks oma pa-
nuse. Seda teeme ka meie, kogukon-
naprokurörid, andes endast parima, 
et neid, kes ei hooli kaaskodanike va-
rast ega tervisest, oleks meie kogu-
konnas järjest vähem ning meie ini-
mesed saaksid end oma riigis turva-
liselt tunda.

Prokuratuuri tegemisi saab  
jälgida Facebookis ja veebilehel 

www.prokuratuur.ee.
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15. mail kell 19
Nordea Kontserdimajas

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale 

                    j
a Tallinna päevale pühendatud kontsert

Nordea Kontserdimajas
Nordea Kontserdimajas

Piletid Piletilevis

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad

Sääsevõrgud
Terrassimarkiis

Müüa mett 7,5 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg 
on kojutoomine Haaberstis ja Õismäel tasu-
ta. Tellimine: tel.5341 0200;  arusauna@gmail.
com; www.facebook.com/arusaunamesindus-
talu.
Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike 
puude ja okste raiet. Tööd – teen tõstuki ja köis-
tehnikaga. Freesin kände ja teostan okste ära-
vedu. Puude üldseisundi hindamine ja konsul-
tatsioon tasuta. Tel 513 3458.
Koguja ostab eesti ja vene münte,paberrahasid,
aumärke,medaleid,ordeneid,postmargikogusid,e
esti postkaarte,vanu esemeid,vanavara. Kuulu-
tus ei aegu. Iga päev 11-21,tel 55955996.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 
50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee.
Ostan kasutusena jäänud sõiduauto või vajada 
remonti tel 5127543 meil bar500@hot.ee. 
Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, doku-
mente ja vanu postkaarte. Tel 60 20906 ja 501 
1628. Tim.
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramaja-
del. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 
12-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 
5690 3327.  

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
5352 9476 email: mehitus@gmail.com
Üürile anda garaažiboks Järveotsa tee tänaval 
10.  Info tel.56612120.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike 
puude/okste langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Lumikoristus. Tel.nr.: +372 5348 7318, e-
post: igor@inkteenused.ee.
KÕRVA-NINA-KURGUARST saatekirjata, jär-
jekorrata Tallinnas. Dr Dzotsenidze. Vastuvõtt 
50€. — www.vita.ee 669-0806.
Teen hekkide hoolduslõikust ja saetöid aias Tal-
linnas ja Harjumaal.Tel.5554729.
Termaki Autopargi AS pakub tööd D-kategoo-
ria bussijuhile, töö katkestatud tööajaga,sobib 
ka pensionärile. Kontakt +372 56 459 901,+372 
53 315 003.
Ostan garaažiboksi Haaberstis. Kõik pakkumi-
sed on teretulnud. Telefon: 545 11053.
Tallinna Nurmenuku Lasteaed, pakub tööd 
ÕPETAJA ABILE 1,0 ametikohaga, töökoht so-
bib ka pensionärile. Avaldus, CV esitada  aad-
ressil Õismäe tee 26, 13511 Tallinn või e-posti-
le: nurmenuku@la.tln.edu.ee Täiendav info tele-
fonil 6573937.

Tallinna noorte tervisesari
Tallinn alustab kevadiste 
terviseüritustega noortele 
Aprillis saavad Tallinnas alguse noortele mõel-
dud terviseüritused, kus tutvustatakse viise, kui-
das tulla toime stressi ja emotsioonidega. Sari 
algab 3. aprillil terviseteemalise jututoaga, kus 
räägitakse läbipõlemisest ning jagatakse nippe, 
kuidas läbipõlemist vältida ja sellest üle saada. 

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi 
sõnul tahetakse vaimsele tervisele keskendu-
vate terviseüritustega kevadisel eksamieelsel 
ajal noortele meelde tuletada, kui oluline on 
stressirohkel ajal liikumine, tervislik toitumi-
ne ja puhkus.

«Kevad on noorte jaoks alati stressirikas aeg – 
ees on ootamas eksamid ja selja taga pikk ning 
väsitav kooliaasta. Noorte tervisesarja üritused 
pakuvadki just sel ajal noortele praktilisi teadmi-
si, et parandada nende igapäevaseid oskusi pin-
gelistel aegadel stressi ja emotsioonidega toime-
tulekuks,» tutvustas abilinnapea sarja eesmärki.

Noorte tervisesari keskendubki eelkõige 
vaimsele tervisele, kaasavates jututubades ja-

gatakse noortele teadmisi, kuidas pingetega toi-
me tulla ja läbipõlemist ära hoida. Ühtlasi tut-
vustatakse lihtsaid võimalusi oma igapäevase 
liikumisharrastuse suurendamiseks ja jagatak-
se nõu ka tervikliku toitumise kohta. 

Sari algas 3. aprillil vaimse tervise teema-
liste jututubadega. Lisaks on kavas praktilised 
töötoad toitumisest ja sarja lõpetavad varasu-
vised välitreeningud, kus saab tutvuda mitme-
suguste liikumisvõimalustega. Üritused välta-
vad kuni juunini ning need on mõeldud noor-
tele alates 16. eluaastast.

Üritustel jagavad oma kogemusi ja õppetun-
de stressist, läbipõlemisest ja muust noored ise. 
Nõu jagavad ka eksperdid, muu hulgas näiteks 
üks Eesti juhtivaid tervisliku elustiili ja terviseb-
logijaid Merilin Taimre (Paljas Porgand). 

Noorte tervisesarja kava leiab Tallinna noor-
teinfo veebilehelt www.tallinn.ee/noorte-tervi-
sesari. Üritustel osalemine on tasuta, kuid va-
jalik on eelnev registreerumine. 

Sarja peakorraldaja on Tallinna spordi- ja 
noorsooamet.

Mustjõe asumisse tekib  
Tulva tänav
Raepress

Tallina linnavalitsus määrab Haabersti linnaosas 
Mustjõe asumisse kavandatud uue tänava nimeks 
Tulva tänav. 

Tänav rajatakse Paldiski mnt 82e kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu alale, kuhu on kavan-
datud korruselamu ja ärihoone, millele on juur-
depääs Paldiski maanteega paralleelselt rajata-
valt tänavalt.

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjon pakkus 
piirkonnas esinevatest hüdrometeoroloogilistest 
mõistetest välja Tulva tänava nime, mis seostuks 
sobivalt samas paikneva Mustjõega, kuna tulv on 
jõe veetaseme äkiline tõus, vetevoog. Tulva tä-
nava nimi jätkab teisel pool Mustjõge oleva Väl-
gu ja Pikse tänava temaatikat ja haakub ka piir-
konda määratud Lammi, Soodi ja Pagi nimedega. 

Ühtlasi määrab linnavalitsus Põhja-Tallinnas 
Kalamaja asumis paikneva haljasala nimeks Kal-
ma haljak. Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjo-
nile tegi ettepaneku anda kinnistuga piirnevale 
rohealale Kalma pargi nimi Valgevase 9b kinnis-
tu arendaja. Nimeettepaneku ajendiks on kõr-
valasuv ajalooline Kalma saun.

Haljasala on Valgevase tn 9b kinnistu ja lä-
hiala detailplaneeringu alusel kavandatud ava-
likult kasutatavaks. Nimekomisjon märkis, et 
Kalma on ilmselt rahvapärane lühend Kalama-
ja nimest ja eelkõige kasutatakse seda lühen-
dit Kalma sauna puhul, mis on näiteks kultuu-
rimälestiste registris kirjas Kalamaja saunana. 

Kuna nimekomisjoni liikmed olid seisukohal, 
et planeeritud haljasala ei ole päris pargi mõõtu 
ja peeti sobivamaks liigisõnaks haljakut – ana-
loogselt Raua, Tõnismäe, Uue Maailma jne hal-
jakutega. Sellest tulenevalt esitas nimekomis-
jon linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Kal-
ma haljaku nime.
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+372 6840 937
Vaata lisa www.intelivent.ee Kampaania kehtib kuni 31.05.2018 

Võta ühendust tel 640 5500 
www.mhk.ee
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Pinnuvaba, ilmastikukindel, libisemisvastane pinnatöötlus,
ei vaja värvimist ega õlitamist, puidutoode, 100% taaskasutatav

HOOLDEVABA
TERRASS

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

ERIHIND

4.75€/jm
Tavahind
5.50 €/jm
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