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Linnaosas on igapäevaselt väljas kaks 
koristusbrigaadi. Linnaosavalitsuse 
lepingupartnerid on jõudnud puhas-
tada enamuse linnaosa teedest, kõr-
valtänavatest ja kõnniteedest, kuid 
linnaosavalitsus jätkab veel erineva-
te suuremahuliste heakorratöödega, 
millega lõpetatakse mai keskpaigaks.

Kui linnaosa suuremate teede pe-
su on toimunud juba aprilli algusest, 
siis tänavu soovitakse esmakordselt 
märgpuhastada ka kvartalisisesed tä-
navad. Aprilli lõpul alustati väikse-
mate tänavate ja hoovide survepesu-
ga. Ühelt poolt on naelrehvide kasu-
tusaeg olnud tavapäraselt pikem, mis 
on toonud lisatolmu, teisalt on aeg 
selline, kus igasugune lisapuhastus 
on mõistlik.

Survepesu tehakse kõikidele linna-
osa teedele ja tänavatele, sealhulgas 
Väike-Õismäe ja Astangu hoovides, 
kus tavapäraselt pargivad autod. Et 
tänavate ja hoovide pesu õnnestuks 
plaanipäraselt, siis siinkohal looda-
me elanike ja korteriühistute koos-
tööle, sest pesu toimumise ajaks tu-
leb sõidukid parkida ajutiselt muja-
le. Linnaosavalitsus teavitab korteri-
ühistuid ja elanikke eelnevalt pesu 
toimumise ajast. Haabersti linnaosa 
suuremate teede pesu on toimunud 
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaal-
ameti tellimusel juba aprilli algusest.

Lisaks tänavate ja haljasalade kor-
rastamisele jätkuvad linnaosas ko-
ristustööd ka heakorrakuu raames.

HLOV

Väike-Õismäe  
hoovides korrastatakse 
ligi 400 000 euro eest 
parkimist
Aprillis alustati Õismäe tee 87–
95 esiste teede ja parklate ning 
Õismäe tee 97 ja 99 esiste teede 
rekonstrueerimistöödega.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul 
on tööde eesmärgiks Õismäe teel 
asuvate kinnistute õuealadel paik-
nevate juurdepääsuteede, parkimis-
kohade ja kõnniteede rekonstruee-
rimine ning uute parkimiskohtade 
rajamine koos senise parkimiskor-
ralduse parendamisega. „Ehitustöö-
de käigus parandatakse piirkonna 
elanike parkimisvõimalusi, ühte-
kokku saab rekonstrueeritud alal 
olema üle saja korrastatud parki-
miskoha,“ märkis Klandorf.

Haabersti linnaosavanem And-
re Hanimägi möönis, et Väike-Õis-
mäel on parkimiskohti vähem kui 
vaja, kuid parklate parema planeeri-
mise ning parkimiskorralduse paren-
damisega on siiski võimalik osades 
hoovides täiendavaid kohti juurde 
tekitada. „Ehitustööde käigus uuen-
datakse Õismäe tee 87–95 kinnistu-
tel vanad ja lagunenud katendid. Li-
saks tee-ehituslikele töödele rajatak-
se sademeveekanalisatsiooni torus-
tik koos restkaevudega ning uuen-
datakse tänavavalgustust. Rekonst-
rueerimistööde tulemusena on ela-
nike kasutuses 69 parkimiskohta,” 
selgitas linnaosavanem ning lisas, et 
õuealadel täiendatakse ka haljastust 
dekoratiivsete põõsaste istutamisega.

„Õismäe tee 97 ja 99 esisel alal 
uuendatakse ehitustööde käigus 
vanad ja lagunenud katendid ning 
laiendatakse parkimis- ja läbisõi-
duala normatiividele vastavaks. Re-
konstrueerimistööde tulemusena 
saab seal olema 40 parkimiskoh-
ta. Lisaks tee-ehituslikele töödele 
paigaldatakse kanalisatsioonitorus-
tikke ning uuendatakse tänavaval-
gustust,” jätkas Hanimägi.

Tööde tellija on Tallinna Keskkon-
na- ja Kommunaalamet ning ehi-
tustöid teostab InfraRoad OÜ. Töö-
de teostamise lepinguline tähtaeg 
on 30. august. Ehitustööde lepin-
guline maksumus mõlemal objek-
til kokku on 396 000 eurot.

Palume liiklejatel järgida ajutiste 
liikluskorraldusvahendite nõudeid 
ja arvestada, et ehitustööde tõttu 
on piirkonnas tavapärane liiklemi-
ne ning parkimine häiritud. HLOV

Haaberstis on kevadkoristus  
täies hoos
Kevadkoristuse raames on Haabersti linnaosa haldusterritooriumilt ära viidud 72 tonni 
kõnnitee- ja tänavapühkmeid ning ligi 14 tonni olmeprügi. Aprilli lõpul alustati ka 
kvartalisiseste tänavate märgpuhastusega.

●  8. mail puhastatakse Järveotsa tee 17–27 majade juures  
(paaritud majanumbrid)

●  11. mail puhastatakse Järveotsa tee 35–45 majade juures  
(paaritud majanumbrid)

●  12. mail puhastatakse Astangu tänav 54–68 majade juures  
(paaris majanumbrid)

●  13. mail puhastatakse Astangu tänav 48–72 majade juures  
(paaris majanumbrid)

●  14. mail puhastatakse Astangu tänav 22–44 majade juures  
(paaris majanumbrid)

Pesu teostatakse iga päev alates kell 10.00, kuid palume teil  
sõidukid parkida mujale alates kell 9.00. Kui graafikus olevate  
majade ümbrused on puhastatud, võetakse ette järgmised.

TEADMISEKS
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H ead Haabersti elanikud, alustan tänusõna-
dega kõigile teile, kes te olete järginud eri-
olukorra nõudeid ning mõistnud riigi ja 
Tallinna linna seatud piiranguid. See aeg 

pole kellegi jaoks olnud kerge, kuid tänaseks näitab sta-
tistika, et oleme suutnud nakatumiste arvu vähendada 
ning suurimat eesmärki – inimeste tervist – on suude-
tud valdavalt hoida. Kuigi oleme pingutanud juba pä-
ris kaua ning ilmad on muutumas niivõrd mõnusaks 
ja soojaks, et on raske kevadlillede taga näha viirust, 
ei tohi end lõdvaks lasta. Ka piirangute lõppedes tuleb 
olla ettevaatlik, et meid ei tabaks niinimetatud teine 
laine. Ka meie anname selleks oma panuse. Jagasime 
korteriühistutele ca 3000 liitrit puhastusvahendit, mil-
lega saaks kortermaja avalikke pindasid pesta. Siinko-
hal rõhutan, et teie tervis on eelkõige teie endi kätes, 
mistõttu tuleb ise käsi tihedalt pesta või desinfitseeri-
da, hoida vahet ning kasutada isikukaitsevahendeid.

Kui antud viirus näitab veidigi taganemise märke, siis 
üks teine, hoopis kohalikum, on jätkuvalt tugev juba 
aastakümneid ning on visa kaduma. See on viirus, mis 
muudab inimeste mõttelaadi ning käitumist selliselt, 
et tahaks küsida: mis inimene see on? Pean siinkohal 
silmas prügistamist. Iga aasta tehakse talguid, kus tul-
lakse kokku ja antakse oma parim mõne ala puhasta-
miseks, ja järgmisel kevadel seisame taas nõutult reh-
vide ja muu kõrval, mis metsa jäetud. 

Seda vaatamata sellele, et Tallinnas võtavad jäätme-
jaamad vastu täiesti tasuta pea kõike, mida majapidami-
ses leidub – ka rehve! Raha asemel piisab ID-kaardi näi-
tamisest ning ongi mure kadunud ning loodus puhas. 
Korjasime linnaosavalitsuse töötajatega ühe pärastlõu-
naga üle poolesaja rehvi, mis sai tasuta ära viidud ning 
kogu see aeg vasardas peas arusaamatus: miks jõutak-
se sõita metsa, kuid mitte jäätmejaama?

Nii nagu kodudes, toimub ka meil linnaosas suur ke-
vadpuhastus, kus prügimägede likvideerimine on üks 
ülesanne, millega tegeleme. Mõistan ka elanike paha-
meelt, et asjad ei toimu väga kiiresti ning kõik võtab ae-
ga. Olen sellega päri, kuid kinnitan, et nii Tallinna Mu-
nitsipaalpolitsei kui ka linnaosavalitsus töötavad puh-
tama Haabersti nimel ning soovivad täpselt samamoo-
di kaunist ning korras linnakeskkonda. 

Seejuures oleme linnaosas juba puhastanud ka üle 
300 avaliku pingi ning alustame esmakordselt märgpu-
hastusega Haabersti hoovides. Selleks et ka autode alt 
saaksime tänava ära pesta, palume kannatada väikest 
ebamugavust, sest tööde ajaks tuleb auto viia mujale. 
Loodan teie kõigi mõistvale suhtumisele. 

T eeme linnaosas samme parema elu-
keskkonna suunas, kuid kind-
lasti on vaja selleks ka teie abi. 
Kuigi talguid praegu teha ei 

saa, on hea meel tõdeda, et meie seas on 
neid, kes mitte lihtsalt ei viska prügi õi-
gesse kohta, vaid aitavad seda ka korista-
da linnaosas eriolukorra reegleid järgides. 
Loodan siiralt, et viirusest võitu saades saa-
me korraldada ühel või teisel hetkel taas 
kord ka suuremaid koristusaktsioone 
koostöös kogukondadega, et näi-
data: meie tahe ja jõud on prü-
gistajate omast suurem!

Viirus nimega PRÜGI20

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Iga aasta tehakse talguid, kus 
tullakse kokku ja antakse oma 
parim mõne ala puhastamiseks, 
ja järgmisel kevadel seisame taas 
nõutult rehvide ja muu kõrval,  
mis metsa jäetud.

Vadim Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea

Corona-viirus Covid-19 on meie kõi-
gi elud, igapäevased tegemised ja toi-
metamised korralikult segamini löö-
nud. Kõik me kohaneme uute olude-
ga, kes kiiremini, kes aeglasemalt. 
Üheks suureks valdkonnaks, kus toi-
mus päris palju muudatusi, on hari-
dus. Lapsed ja nende vanemad, koo-
lide ja lasteaedade õpetajad ja kõik 
teised, kes hoiavad üleval meie hari-
dussüsteemi, pidid end kiiresti leid-
ma täiesti uus olukorras. 

Distants- ja e-õpe
Üsna ootamatult tuli meil üle minna 
üleüldisele kodusele e-õppele. Esma-
kordselt rakendus see õppemeetod nii 
suures ulatuses. Tallinna otsus sulgeda 
esimesena Kristiine Gümnaasium tun-
dus paljude jaoks ehk liialt kiirusta-
tult tehtuna. Kostus nurinat, kas kool 
saab sellega hakkama, kas lapsed pü-
sivad kodus, millised on õpetajate ja 
õpilaste e-õppe kogemused, oskused, 
pädevused ja ka tehniline võimekus. 
Ent kümme päeva hiljem pandi kogu 
Eesti haridussüsteem e-õppele. 

Tänaseks oleme selles uues reaal-
suses elanud juba mitu nädalat. Tu-
leb tunnistada, et meie õpetajad, lap-
sed ja nende vanemad on saanud vä-
ga hästi hakkama. Süsteem toimib: 
lapsed õpivad, õpetajad õpetavad, lap-
sevanemad konsulteerivad ja nii mõ-
nedki viimati mainitutest tunnetavad 
esmakordselt, mida tähendab õpeta-
ja raske töö. 

Siinkohal tahaks tänada lapseva-
nemaid nende kannatliku meele ja 
osavõtlikkuse eest, õpetajaid nende 
kiire kohanemisvõime ja suutlikku-
se eest oma põhitöö ümber korral-
dada ja ka ametnikke, kes aitavad 
meie haridussüsteemi võimalikult 
valutult ümber korraldada. Linn on 
omalt poolt hea seisnud selle eest, et 
koolihariduse omandamine praegu-
ses situatsioonis ei jääks arvuti või 
korraliku netiühenduse puudumi-
se taha. Ainuüksi arvuteid leidsime 
rohkem kui 500 õpilase ja 560 õpe-
taja jaoks. Oleme kaardistanud het-
keseisu ja jälgime pidevalt, et õppe-
tööks vajalikud tehnilised vahendid 
oleksid kõigil lastel olemas. 

Koolitoit
Uue elukorraldusega paremini hak-
kama saamiseks ja sellega kiiremaks 
kohanemiseks on Tallinn rakenda-
nud terve rea abimeetmeid, kus 

üheks olulisemaks sai toitlustami-
ne. 18. märtsil avasime üldharidus-
koolide õpilastele võimaluse saada 
ka praeguses olukorras iga päev soo-
ja koolilõunat. See väljastati termo-
karbis kooli juurest ja kohapeal söö-
mist ei korraldatud. Eriti oluline oli 
see nende laste jaoks, kellele kooli-
toit oli ainsaks soojaks toiduks päe-
va jooksul. 

1. aprillist muutus koolilõuna ja-
gamise korraldus: et piirata inimes-
te vahelisi otsekontakte, hakkasime 
lastele (või siis nende vanematele) väl-
jastama kord nädalas korralikke toi-
dupakke. Mul on väga hea meel, et 
saime ka selle süsteemi suhteliselt 
valutult tööle, tänusõnad siinkohal 
koolijuhtidele, kes suutsid seda prot-
sessi väga hästi korraldada ja lasteva-
nematele, kes suhtuvad asjasse dist-
siplineeritult ja vastutustundlikult. 
Numbrid räägivad iseenda eest: ap-
rilli keskpaigaks ulatus paki saajate 
arv pea 20 tuhandeni! Tagasiside on 
olnud väga positiivne: inimesed tä-
navad vajaliku abi eest. 

Lasteaiad
Erinevalt koolidest on lasteaiad Tal-
linnas kogu kriisiperioodi vältel ava-
tud olnud ja valmis lapsi vastu võt-
ma, ehkki valdav osa lastest on vas-
tavalt soovitustele koju jäänud. Las-
teaedades on rakendatud rangeid hü-
gieenimeetmeid, näiteks toimub las-
te üleandmine ja vastuvõtt õues, las-
teaia ruumidesse ei lubata haigus-
nähtudega inimesi, sh lapsi. Regu-
laarselt toimub täiendav desinfitsee-
rimine ning järgitakse Terviseame-
ti soovitusi.

Antud oludes pidasime õigeks, et 
ükski vanem, olenemata sellest, kas 
ta laps käib lasteaias või mitte, ei pea 
eriolukorra lõpuni kohatasu maks-
ma. Me pole unustanud ka eralaste-
aedu. Tallinna linnavalitsus otsustas 
maksta iga eralasteaias käiva lapse 
eest lapsevanematele täiendavat toe-
tust 71,25 eurot ning töötas selleks 

välja vastava meetme. See tähendab, 
et pered säästavad nüüd eralasteaia 
arvelt samaväärselt munitsipaallas-
teaedades käivate laste vanematega, 
kes on eriolukorras kohatasust va-
bastatud. See otsus peaks tagama sel-
le, et eralasteaiad oleksid jätkuvalt 
avatud ning lapsevanemate teenuse 
arved väiksemad ja tööl käivatel va-
nematel oleks vajaduse korral taga-
tud võimalus viia oma laps senises-
se lasteaeda.

Lisaks sellele valmistab linn ette 
ööpäevaringset hoidu pakkuvate las-
teaedade süsteemi elutähtsate tee-
nuste osutajate lastele. Meditsiini-
töötajate ja jõustruktuuride esinda-
jate laste kasutuses saab esialgsete 
plaanide kohaselt olema 24-tunnilist 
teenust pakkuv rühm igas linnaosas 
kahes-kolmes lasteaias. Rõhutan, et 
see süsteem saab olema kättesaadav 
elutähtsate teenuste osutajate laste-
le. Just selleks, et n-ö eesliinil viiru-
se leviku tõkestamisega, aga ka sel-
le tagajärgedega võitlejad saaks oma 
tööle täielikult pühenduda ja järje-
pidevalt teha seda meile kõigile vä-
ga vajalikku ja olulist tööd.

Huvikoolid
Sarnaselt üldhariduskoolidele on 
praegu distantsõppel ka huvikoo-
lid, aga sel kujul ei ole võimalik täi-
ta õppe kava täies mahus. Seetõttu 
oleme vabastanud linna munitsipaal-
huvikoolides õppivate laste vanemad 
eriolukorra lõpuni arvete maksmise 
kohustusest ja arveid huviringide eest 
ei esitata – sõltumata sellest, kas tun-
nid toimuvad e-õppes või mitte. Ku-
na meie huvikoolide ringitasud jää-
vad valdavalt vahemikku 25–70 eu-
rot, on selline säästmine keerulisel 
ajal kindlasti leevenduseks pere eel-
arvele. Kokku käib meie kümnes hu-
vikoolis ligi 9000 last ja noort vanu-
ses 4–19 aastat, seega sihtrühm on 
päris suur. 

Tänaseks oleme leidnud teatava 
rutiini, ent ma väga loodan, et me ei 
jõua sellesse roopasse liialt sügavalt 
sisse kaevuda, et sellest väljatulek ei 
tekitaks meile uut stressi. Praegu küll 
tundub, et kõige mustemad stsenaa-
riumid on õnneks ära jäänud ja Hari-
dusministeerium juba tahab tasapi-
si hakata mai keskpaigast koolilap-
si teatud mahtudes koolidesse taga-
si lubama. Soovin meile kõigile kan-
natlikku meelt ja oidu järgida valit-
suse ja Terviseameti soovitusi. Püsi-
gem terved, hoidkem oma lähedasi, 
eriti aga meie vanemaid!

Tallinna haridussüsteem kriisiajal: 
aitame lapsi ja vanemaid

Uue elukorral-
dusega pare-
mini hakkama 

saamiseks ja sellega 
kiiremaks kohanemi-
seks on Tallinn raken-
danud terve rea abi-
meetmeid.

Tallinna õpilase toidupakk
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Tänavu on Astangul  
aidatud üle tee ligi 
2000 konna
Kahepaiksetele ohutuma rände-
tee tagamiseks oli Astangu täna-
val aprilli algusest esimese mai-
ni kehtestatud ajaline sissesõidu-
keeld mootorsõidukitele. Piirangu 
eesmärk oli tagada looduskaitse all 
olevatele kahepaiksetele ohutu rän-
detee Astangu tänava ääres paik-
nevatesse sigimistiikidesse. Astan-
gu tänava lõik on Eesti üks suuri-
maid kahepaiksete rändekoridore. 

Sissesõidukeelu vajadus tulenes 
sellest, et kui varasemalt said keva-
del kahepaikseid aidata vabatahtli-
kud, siis tänavu polnud see eriolu-
korra tõttu võimalik ning tavapä-
rased talgud jäid ära. Astangu tä-
nava lõik on üks Eesti suurimaid 
kahepaiksete rändekoridore, mida 
läbib iga kevadel lühikese aja jook-
sul tuhandeid konni, kärnkonni ja 
vesilikke. 

Kõik Eesti 11 kahepaikse liiki on 
looduskaitse all. Kahjuks ei lähe neil 
Eestimaa Looduse Fondi teatel vä-
ga hästi. Ohtusid on palju: sobivate 
elupaikade hävimine ja killustumi-
ne, veekogude halb kvaliteet. Kon-
ni jääb vähemaks ka teedel huk-
kumise, keskkonnasaaste, võõrlii-
kide, tõusnud UV-B radiatsiooni ta-
seme ja haiguste tõttu. Pooled meie 
kahepaiksete liikidest asuvad oma 
loodusliku levila piiril ja on seetõt-
tu eriti tundlikud kõikvõimalikele 
muutustele. Maailmas pole kahe-
paiksete seisund samuti kiita – pal-
jud liigid on väljasuremisohus. Ini-
mene saab konnadele abiks olla, 
seistes hea selle ees, et neid oleks 
võimalikult palju. Paraku kipuvad 
tihti ristuma kahepaiksete rände-
teed ja inimeste autoteed. Varase-
matel aastatel olid kriitilisemates 
kohtades konni üle tee aidanud Ees-
timaa Looduse Fondi poolt koordi-
neeritud vabatahtlikud, kuid prae-
gu kehtiva eriolukorra tingimustes 
oli selline tegevus peatatud.

Vaatamata sellele, et Astangu 
tänaval kehtis öine liikumiskeeld, 
paljud autojuhid eirasid sissesõidu-
keelu märki, kuna paljude jaoks oli 
mugavus tähtsam kui väljasuremis-
ohus kahepaiksetele tee vabaks jät-
mine. „Konnad teel“ aktsiooni va-
batahtlikud tulid ka tänavu konna-
dele appi. Pikaajaline „Konnad teel“ 
talgujuht Kristel Saarm ütleb, et sel 
kevadel osales korraga vähe inime-
si, vabatahtlike vahel olid suured 
vahed ning konnade aitamine toi-
mus vastavalt eriolukorra reegli-
tele. Tänavu viisid vabatahtlikud 
üle Astangu tee ligi 2000 konna, 
mis on võrreldav eelmiste aasta-
te numbritega. 

Astangul elavad rabakonnad, 
kärnkonnad, rohukonnad, sel aas-
tal on nähtud ka haruldast järve-
konna.  HLOV

LÜHIDALT

Eduard Toman 
Vene Kultuurikeskuse direktor,  
näitleja, laulja

Arvan, et Eestis tekkinud olukord ei 
ole nii raske, nagu paljudes teistes rii-
kides. Tallinna elanikud on minu ar-
vates adekvaatselt suhtunud piiran-
gutesse ja peavad üldiselt eriolukor-
ra reeglitest kinni. Võib-olla see kõ-
lab imelikult, kuid mulle on see olu-
kord kasulik. 

Minu tegevus, nii ühiskondlik kui 
ka loominguline, nõuab palju ener-
giat ja jõudu, millega tihti kaasneb 
ka närvipinge. 

Seesama karantiin andis võimalu-
se teha pausi. Tekkis võimalus veeta 
aega perega, tavaliselt just see pool 
elus kannatab. Mul on kolme ja poo-
le aastane tütar. Iga temaga koos vee-
tud päev annab palju häid emotsioo-
ne. Me mängime palju, loeme mui-
nasjutte, õpime luuletusi. Tavaliselt 
argipäevadel ei saa ma seda endale 
lubada. 

Kuigi töö iseenesest ei ole kuhugi 
kadunud. Meil toimuvad online-koos-
olekud Vene Kultuurikeskuse tööta-
jatega. Arutame plaane, mida paku-
me meie külalistele peale eriolukor-
ra lõppu. Kindlasti kõik varsti lõpeb 
ja elu pöördub tagasi rööbastele.

Kuna püsime kodus, siis elu kul-
geb rahulikumas tempos. Meie pe-
res on lemmiktegevused raamatu-
te lugemine, filmide vaatamine ning 
muusika kuulamine. Mina laulan ro-
mansse ja loen luuletusi ning posti-
tan oma loomingu Vene Kultuurikes-
kuse Facebooki lehele. Seal on palju 
muudki huvitavat, sest paljud meie 
töötajad postitavad sinna oma ette-
asteid. 

Ma ei saa öelda, et meil on igav. 
Kõige rohkem tunneme puudust ja-
lutuskäikudest laste mänguväljaku-
tele. Tütar ei taha lihtsalt jalutada, 
tal on vaja mängida mänguväljakul, 
kuid need on hetkel kinni.

Väga raske on tekkinud olukorras 
teistele nõu anda. Inimesed on väga 
erinevad, igaühel on oma lähenemi-
ne elule. Kuid tuleb mõelda positiiv-
selt. Võimalusel mitte lugeda hommi-
kust õhtuni uudiseid koroonaviiruse 
kohta, kuna see võib tekitada frust-
ratsiooni. Tuleb teada tähtsamaid uu-
diseid olukorrast, sellest piisab. Palju-
de jaoks tõi eriolukord ka majandus-
likke probleeme ja seetõttu peame 
olema valmis selleks, et peale eriolu-
korra lõppu tuleb meil aidata neid, 
kel hästi ei lähe. Aga praegu – jää-
me koju ja kogume jõudu järgmis-
te suurte tegude jaoks.

Daniel Albert Naurits (22 a) 
iluuisutaja, 2017. aasta Põhjamaa-
de pronksmedalist ja kahekord-
ne Eesti meister. Daniel Albert  
Naurits on võistelnud kolmel  
viimasel ISU meistrivõistlusel.

Tegelen tippspordiga, täpsemalt ilu-
uisutamisega. Eriolukorraga kehtesta-
tud reeglid mõjutasid negatiivselt mi-
nu ala, sest jäähallid on praegu kinni, 
ma ei saa treenida ning olla jääl. Eri-
olukorra alguses oli raske, sest tekkis 
palju küsimusi seoses reeglite kestvu-
sega ja igapäevaelu korraldusega. Sa-
muti tekkis teadmatus, kuna tulekul 
oli maailmameistrivõistlus Kanadas 
ja puudus ametlik vastus, kas võistlu-
sed toimuvad või mitte. See kõik oli 
pigem negatiivne kogemus. Kahjuks 
jäid ära kõik suured spordivõistlused 
üle maailma, sh ka olümpiamängud. 

Kuid igal medalil on kaks poolt. Sel-
les olukorras on ka midagi positiivset. 
Nii mul kui ka paljudel teistel inimes-
tel tekkis rohkem aega, mida saaks 
pühendada asjadele, mille jaoks seda 
varem piisavalt ei jätkunud.

Mina kui sportlane võin kinnita-
da: see, et spordivõistlused ei toimu 
ning spordiklubid on kinni, ei ole 
põhjus spordiga mitte tegelda. Kui 
tunned ennast pisut haigena või vä-
sinuna, siis parem otsus on jääda ko-
ju! Kui on hea enesetunne, siis väl-
jas võib ikka käia ning sportida, pi-
dades eriolukorraga seatud reeglitest 
kinni. Minul aitab end vormis hoida 
üks hea trenn, mida saab teha ka ko-
du tingimustes: hüppenöör, harju-
tused kummilindiga ning jõuharju-
tused. Muuseas, raskusteks sobivad 
hästi veepudelid või raskemad raa-
matud. Soovitan kõigile, kes tahavad 

end vormis hoida, leida endale hüp-
penöör. Hüppenöör on universaal-
ne! Hüppenööriga hüppamine paneb 
käima peaaegu kõik lihased. Õhtul 
käin spordiradadel või Harku järve 
ääres jooksmas. Meeldib joosta õh-
tuti, siis saab nautida meie imeilu-
said päikeseloojanguid. 

Igast olukorrast on vaja leida head. 
Kui teil on praegu rohkem aega, siis 
kasutage seda enesearendamiseks, 
õppige midagi uut, lugege head raa-
matut, tehke seda, millele varem ei 
jätkunud aega. Jalutage, sest väljas 
käimine ei ole keelatud, kuid ärge 
rikkuge reeglit 2 + 2. Tean, et kodus 
võib olla raske või igav, kuid pingu-
tame veel natukene, kuna meie lä-
hedaste tervis sõltub ka meist kõi-
gist! Vaadake enda ümber. Kas tões-
ti kodus pole midagi teha?

Hoidke tervist, jääge koju!

Haabersti linnaosas sai Euroopa Liidu toiduabi ligi 600 inimest
Eesti Toidupank koostöös Haabersti 
linnaosavalitsusega aitas linnaosa 
elanikeni toimetada Euroopa Liidu 
toiduabi. Haabersti linnaosas sai 
toidupaki ligi 600 inimest.

Varasemalt tuli Haabersti elanikel 
pakile järele minna Lasnamäele, 
aga eriolukorra tingimustes soo-
vis linnaosavalitsus vähendada ini-
meste liikumist, toetades abivaja-
jaid lähemal, ning toiduabi jagati 
Haaberstis. 

Toiduabi kaudu soovitakse paran-
dada ja toetada enim puudust kan-
natavate inimeste toimetulekut. Toi-
duabi saajate nimekiri koostatakse 
Sotsiaalministeeriumi poolt toetus-
te ja erinevate teenuste saajate taot-
luste alusel. 

Euroopa abifondi toiduabi saavad 
toimetulekutoetuse saajad, perekon-
na sissetulekust sõltuvaid või konk-
reetse teenuse kulu kompenseerimi-
seks määratud kohaliku omavalitsu-
se eelarve vahenditest makstud toe-

tuse saajad. Toiduabi saamise kritee-
riumid on üle Eesti kõigile võrdsed.

Sel korral oli toidupakis tatart, ni-
sujahu, riisi, kartulihelbeid, kaheksa-
viljahelbeid, suhkrut, sealihakonser-
ve, veiselihakonserve, sprotikonser-
ve, räimekonserve, purgisuppi, prae-
kapsast, šokolaadi, kuivatatud puu-
viljasegu, purustatud tomateid, kon-
serveeritud virsikuid, mett, kõrvitsa-
seemneid, teed ja kohvi. 

Euroopa Liidu toiduabi jagamist 
koordineerib Sotsiaalministeerium.

Daniel Albert Naurits Harku 
järve ääres.
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Europa Liidu toidupaki sisu.

Linnaosa inimeste elu koroonaviiruse 
puhangu ja koduse isolatsiooni ajal
Koroonaviiruse puhangu tõttu on paljud inimesed sunnitud kodus püsima. 
Loodetavasti pidurdub varsti seetõttu ka viiruse levik. See, et viirus on pannud 
meid kodusesse isolatsiooni, ei tähenda, et anname sellele kontrolli oma elu üle. 
Haabersti ajalehe toimetus uuris, kuidas kaks tuntud Haabersti elanikku sisutavad 
oma aega koduse isolatsiooni ajal ning kust leiavad inspiratsiooni ja jõudu.

Eduard Toman perega.

Kärnkonn Astangu tänaval.
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Aprillikuu ristsõna 
vastus oli: Puhkekoht. 
Austatud Kaido Üpraus, Kül-
li Pille, Eleanor Pruvli, Karo-
lin Aariste ja Kalev Treial – au-
hinnad ootavad teid Haabers-
ti Linnaosa Valitsuses (Ehita-
jate tee 109a/1) valveadminist-
raatori juures alates 8. maist. 

Palju õnne!

Linnaosavalitsus jagas korteriühistutele puhastusvahendit
Tallinna linnavalitsus otsustas toe-
tada korteriühistuid pesuvahendiga 
koridoride ja muude avalike pinda-
de puhastamiseks majas. Märgpu-
hastus on seni teadaolevalt kõige 
tõhusam viis pindade nakkusohu-
tuks tegemisel. Puhastusvahendit 
said kõik selleks soovi avaldanud 
Haabersti korteriühistud. 

Spetsialistide hinnangul on märgpu-
hastus kõige tõhusam vahend kon-
taktpindade viirusest puhastamiseks, 
olgu need käepidemed, liftinupud või 
postkastid. Ühiskasutatavates ruumi-
des puhtuse hoidmine on kriitilise 
tähtsusega ka kohusetundlikult ko-
dus püsivate inimeste jaoks.  Haabers-
ti linnaosavalitsus jagas kõikidele sel-
leks soovi avaldanud korteriühistute-
le sõltuvalt korterite arvust üks ku-

ni kolm viieliitrilist kanistrit Maye-
ri kontsentreeritud üldpuhastusva-
hendit, mida kasutatakse kõigi vett 
taluvate pindade puhastamiseks kõr-
gendatud puhastusnõuetega ruumi-
des. Toode sobib kõikide vett-taluva-
te pindade (värvitud-, lakitud-, kah-
hel-, fajanss-, plast-, linoleum-, puit- 
jm pindade) puhastamiseks ja des-
infitseerimiseks. Eemaldab kiiresti 
mustuse ja rasvad ning tagab mik-
robioloogilise puhtuse, kõrvaldades 
ebameeldivad lõhnad. Lahus on pH 
neutraalne. 

Linna koostöö korteriühistutega 
jätkub ka eriolukorra ajal. Linn jät-
kab ka korteriomanike ja korteriühis-
tute nõustamist ning neile suunatud 
arenguseminaride korraldamist. Täp-
sem info https://www.tallinn.ee/kor-
teriuhistu. 

Tänavune Tallinna päev tuleb teisiti
Traditsiooniline Tallinna päev tuleb sel aas-
tal teistmoodi, pakkudes e-kanalite kaudu 
võimalust kirjutada etteütlust, kaasaelamist 
ning avastamisrõõmu tänapäeva ja minevi-
ku kodulinnas.

Juba seitse aastat on Tallinna päeva puhul kir-
jutatud etteütlust ja erand ei ole ka see aasta. 
Nii on kõik huvilised üle Eesti oodatud end 
proovile panema e-etteütlusel 15. mai kesk-
päeval.

2013. aastal ülelinnalise Tallinna-teemali-
se etteütluse algataja, toonane abilinnapea ja 
praegune linnapea Mihhail Kõlvart kutsub et-
teütlust kirjutama nii õpilasi kui ka täiskas-
vanuid, kes väärtustavad head eesti keelt ja 
soovivad oma teadmistes veenduda. „Etteüt-
luse teema on alati olnud seotud Eesti kirjan-
duse, kultuuri ja Tallinna ajalooga. Seekord-

ne etteütlus on pühendatud legendaarsete-
le tallinlastele Jaan Krossile ja Georg Otsale, 
kelle 100. sünniaastapäeva me tänavu tähis-
tame,“ rääkis Kõlvart. „Sedapuhku on pakku-
nud praegune eriolukord korraldajatele ins-
piratsiooni katsetada uut lähenemist ja see-
ga viime etteütluse läbi veebi vahendusel. Po-
sitiivne on seejuures, et nii saavad üritusel 
osaleda ka Tallinnast kaugemal elavad kee-
lehuvilised.“

Tallinna TV teeb üritusest otseülekande Tal-
linna Facebooki lehel, Youtube’is ja etteütlu-
se veebilehel. Etteütluse teksti loeb armasta-
tud näitleja Märt Avandi.

Tallinna päeva e-etteütluse korraldab Tal-
linna Haridusamet koostöös Tallinna munit-
sipaalkoolide eesti keele õpetajatega. Etteüt-
luse infot saab jooksvalt jälgida veebilehel  
tallinn.ee/etteutlus.

Haaberstis puhastati 
kõik avalikuks  
kasutamiseks olevad 
istepingid
Haabersti linnaosavalitsuse telli-
musel puhastati kõik linnaosa hal-
dusterritooriumil asuvad ja avali-
kuks kasutamiseks olevad istepin-
gid. Üldpuhastusainega pesti 320 
istepinki. Teist korda saavad kõik 
pingid pestud mai keskpaigas.

Haabersti linnaosavanem Andre 
Hanimägi sõnas, et linnaosas pöö-
ratakse senisest enam tähelepanu 
puhtusele. „Vaatamata eriolukorra-
le ja ärajäänud talgutele, on kevadi-
sed heakorratööd Haaberstis täies 
hoos,“ ütles linnaosavanem.

„Linnaosavalitsuse tellimusel 
on puhastusainega pestud puhtaks 
kõik avalikuks kasutamiseks olevad 
istepingid ning teist korda tehak-
se pinkidele pesu mai keskpaigas.“

Linnaosavanema sõnul tehak-
se heakorratöid linnaosas igapäe-
vaselt, kuid kahjuks tuleb tõdeda, 
et prügi mahaviskajaid on paraku 
rohkem, kui hiljem selle üleskorja-
jaid. „Teeb äärmiselt nõutuks, kui 
selle asemel, et oma prügi panna 
prügikasti või viia jäätmejaama, 
sokutatakse see põõsaste alla või 
kraavidesse,“ sõnas linnaosavanem 
ning kutsus elanikke üles hoidma 
puhtust ning aktiivselt kasutama 
jäätmejaama teenuseid. „Heakord 
algab meist endist ning vaid ühes-
koos loome puhtama ja parema elu-
keskkonna meile kõigile,“ lõpetas 
Hanimägi.

Haaberstis teostas istepinkide 
puhastust Tänavapuhastuse AS.

HLOV

Puhastusvahendeid said kõik selleks soovi avaldanud Haabersti 
korteriühistud ning kokku jagas linnaosavalitsus korteriühistute-
le kontsentreeritud puhastusvahendit 3000 liitrit.

Tallinna linn jätkab eriolukorra lõ-
puni hädasolevate linlaste toeta-
mist – seni, kuni nakkusoht ei ole 
kadunud, tuleb vajalike teenuste 
kättesaadavus tagada nii neile abi-
vajajatele, kes on isolatsiooni jää-
nud, kui ka riskigrupis olevatele 
linlastele. 

Oleme elanud ligi kaks kuud eriolu-
korras, mis on esitanud tõsise välja-
kutse nii riigile, linnale kui ka kõigi-
le elanikele. Ent me saame sellest kee-
rulisest olukorrast ja kriisist kiiremi-
ni välja, kui hoolime ja toetame üks-
teist. Tänu koostööle ja partnerite kaa-
samisele on ka Tallinna linn sel raskel 
ajal saanud lisaks oma meetmetele ja 
toetustele pakkuda täiendavalt kiireid 
lahendusi teenuste rakendamiseks.

Nii tarnime koostöös Südameaptee-
giga abivajavatele linlastele apteegi-
kaupu. Koduteenust osutav hooldus-
töötaja esitab kliendile vajalike ravi-
mite osas apteegile tellimuse ja pä-
rast komplekteerimist saadetakse ra-

vimid kliendi kodusele aadressile kul-
lerteenusega. Paki kättesaamine on 
kontaktivaba, mis tähendab, et vajalik 
isiku tuvastamine toimub distantsilt.

Koostöös Stockmanniga pakume 
aga eriolukorras abi kriitilise abiva-
jadusega ja isolatsiooni jäänud lin-
lastele, kes muul viisil poest toitu ei 
saa. Süsteem toimib nii, et linnaosa-
de sotsiaalhoolekande osakonnad an-
navad kaubatellimise võimalusest in-
fot eriolukorras abivajavatele linlas-
tele, kes ise kodust liikuma ei saa. 

Koostöö e-Selveriga võimaldab aga 
linna hoolekandetöötajatel klientide-

le eelisjärjekorras vajalikke kaupu 
tellida. Selleks on edastatud Selveri-
le meie hooldustöötajate kontaktid 
ning nende e-poes tehtud tellimused 
komplekteeritakse esmajärjekorras.

Pakutavad kojutarne võimalused 
aitavad meie sotsiaalhoolekande töö-
tajatel säästa palju  väärtuslikku aega, 
sest varasemalt pidid nad ise poes käi-
ma ja kaupu klientidele koju viima.

Linnaosavalitsuste sotsiaalhoole-
kandeosakonnad teevad koostööd 
ka vabatahtlike platvormiga „Kogu-
kond aitab“, kust saavad isolatsiooni 
jäänud inimesed vajadusel abi küsi-

da. Ka see on võimalus isolatsiooni 
jäänud elanikele abi saada poe- ja ap-
teegikaupade koju toomisel. Vaba-
tahtlikku saab appi paluda, kui abi-
vajaja probleemid on otseselt põh-
justatud koroonaviiruse puhangu ja 
eriolukorra tõttu ning kui problee-
mi lahendamine ei vaja vabatahtli-
kult erioskuseid või väljaõpet. Ent 
siinkohal tuleb rõhutada, et koos-
töö toimub vaid abivajaja eelneval 
nõusolekul.

Kindlasti mõjutab praegune kee-
ruline olukord meid kõiki, nii stabiil-
se sissetuleku kaotanud inimesi, ees-
liinitöötajaid kui ka isolatsioonis või 
kaugtöö tegijaid. Ent me ei ole sel-
les keerulises situatsioonis muredega 
üksi ja juhul, kui ei oska enam eda-
si minna, siis ulatavad abikäe oma 
ala spetsialistid. Nii pakub Tallinna 
psühholoogilise kriisiabi nõustamis-
telefon tallinlastele psühholoogilist 
kriisinõustamist telefonil 631 4300. 
Nõustamine on konfidentsiaalne ja 
anonüümne ning nõustatakse nii ees-
ti kui ka vene keeles.

Eriolukorra järel peame olema val-
mis keeruliseks sotsiaalseks ja ma-
janduslikuks situatsiooniks. Selleks 
valmistume juba täna ja praegu, et 
tagada iga suure ja väikese linlase 
toimetulek ning heaolu.

Linn tagab abivajavate  
elanike heaolu

Betina  
Beškina
Tallinna  
abilinnapea

Vabatahtlikud viivad toiduaineid ja ravimeid abivajajatele koju 
kätte.
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Loodusliku mitmekesisuse vähene-
mine on teema, mida käsitletakse 
seoses keskkonnahoiu ja kliimamuu-
tustega järjest enam. Euroopas oleme 
kaotanud pea poole põllumajandus-
maastiku lindudest, poole liblikatest, 
poole kimalastest. Järjest rohkem on 
ka teadustöid, mis näitavad taime-
de liigirikkuse seost inimese tervi-
sega. Soome uurimus näitas hiljuti, 
kuidas suurema taimede liigirikku-
sega piirkondades kannatasid inime-
sed vähem allergiate käes. 

Tallinn on koostamas säästva ener-
gia ja kliima tegevuskava, kus on klii-
mamuutustega kohanemise üheks 
teemaks loodusliku mitmekesisuse 
säilitamine ning suurendamine. Li-
saks traditsioonilisele looduskaitse-
le on oluline roll meie igapäevastel 
tegevustel – milliseid taimi me vali-
me oma koduaeda või lillepeenras-
se, kui sagedasti niidame muru, kui-
das ja mille arvelt rajame või uuen-
dame parklaid jne.  

Sel aastal võiksime oma lillepeen-
raid uuendades või rajades mõelda, 
kas me saame oma tegevusega pakku-
da elupaiku ja toitu erinevatele putu-
katele. Eriti trendikas on viimasel ajal 
istutada püsilillepeenrasse ka mait-
setaimi ja ürte, mis on kasulik kõi-
kidele osapooltele. Kavandades mee-
taimederikast peenart, roheala, amp-
leid või rõdukaste, oleks hea teada 
erinevate taimeliikide eelistusi kas-
vukohale ning -pinnasele, samuti tai-
mede kasvukõrgust ja õitsemisaega. 
Selleks et tagada tolmeldajatele kat-
kematu toidulaud, oleks hea, kui tai-

mevalikus oleks õitsejaid varakeva-
dest kuni hilissügiseni. 

Meetaimed, keda tuntakse ka 
maitsetaimedena, kuuluvad suures 
enamikus huulõieliste (Labiatae) su-
gukonda. Tolmeldajate toidulauda 
aitavad rikastada näiteks aed-liiva-
tee, sidrunmeliss, mündi perekon-
na esindajad, harilik naistenõges ja 
aedmajoraan.

Kui soovite nautida lisaks meeldi-
vale lõhnale ja maitsele ka erksaid 
värve, võiks meetaimede kooslusse 
valida tähklavendli ja hariliku iiso-
pi. Tähklavendel lummab oma iluga 
ning pakub tolmeldajatele nii nekta-
rit kui õietolmu. Iisop on tähelepanu-
väärne meetaim, kes meelitab oma 
õitele mitmeid tolmeldajaid, sealhul-
gas ka liblikaid. Aniisi-hiidiisop on 
mitmeaastane dekoratiivne ravim-, 
maitse- ja meetaim. Maitsestamiseks 
kasutatakse värskeid ja kuivatatud 
aniisilõhnalisi õisi ja lehti puuvilja-
salatites ja küpsetistes.  

Kõige dekoratiivsemaks huulõie-
liste maitse- ja meetaimede seas pee-
takse monardasid, kes on tänuväär-
seks korje- ja toidutaimeks liblikate-
le, mesilastele ja kimalastele. Eestis 
kasvatatakse kõige sagedamini aed-
monardat, toruõielist monardat ning 
sidrunmonardat. Monardat tuntak-
se ka ingliskeelse nimega bee balm, 
mis viitab taime seostele mesilaste-
ga. Monarda on ka kuulsa Oswego 
tee allikas. Sidrunmonarda on mit-
meaastane dekoratiivne ravim-, mait-
se- ja meetaim, keda armastavad me-
silased ja liblikad. Paremini kasvab 
tuulte eest varjatud kohas, talub ka 
osalist varju. 

Kodumaistest huulõielistest mee-
taimedest tasuks tolmeldajate toidu-
laua rikastamiseks kasvatada nõmm-
liivateed ja harilikku punet. Harilik 
pune on seni kuulsust võitnud pea-
miselt kulinaariamaailmas oregano 
nime all. Kui otsustate hariliku pune 
koduaeda tuua, märkate peagi, et see 
taim on ka liblikate suur lemmik. 

Tallinna Energiaagentuur
Tallinna Botaanikaaed

Tallinna linnalooduse-
ga saab nüüd tutvuda 
ka virtuaalselt
Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalamet käivitab uue linnalooduse 
veebilehe ning kutsub nii lapsi kui 
ka täiskasvanuid osalema kunsti-
konkursil „Ökopilk“ ja e-viktoriinil.

Veebilehel „Linnaloodus“ jagub 
põnevat avastamist nii suurtele kui 
väikestele. Sealt leiab teavet võima-
lustest tutvuda Tallinna linnaloodu-
sega virtuaalselt, aga ka infot Tal-
linna Botaanikaaiast, Tallinna Loo-
maaiast, Kadrioru pargi ning Tallin-
na kalmistute loodusest ja ajaloost.

Samuti saab veebilehe kaudu pan-
na proovile oma teadmised ja osku-
sed ning suurendada keskkonnatead-
likkust, osaledes uues e-viktoriinis 
„Tallinn otsib superloodushuvilist“. 
Igal nädalal postitatakse linnaloo-
duse lehele uued küsimused, millele 
tuleb nädala jooksul vastused leida. 
Küsimused on seotud Tallinna loo-
duse tundmisega. Õigesti vastanu-
te vahel loositakse välja auhinnad.

Eriolukorra ajal kodus püsides on 
meeldivaks ajaveetmise võimalu-
seks tegeleda kaunite kunstidega. 
Nii lapsed, täiskasvanud kui ka pe-
red on oodatud saatma oma käe-
lise tegevuse töid kunstikonkur-
sile „Ökopilk“. Mis tahes tehnikas 
töö tuleb üles pildistada ja laadi-
da see aadressile www.tallinn.ee/
Vorm-Keskkonna-kunstikonkurss.

Linnalooduse veebilehte tasub 
jälgida jooksvalt, sest seda täien-
datakse pidevalt.

Tallinna loomaaia asu-
kad peavad toimekat 
kevadpuhkust
Vaatamata sellele, et külastajad 
ajutiselt loomaaeda ei pääse, vee-
reb sealsete karvaste ja suleliste elu 
mööda tavapärast rada. Nagu keva-
dele kohane, on käimas aktiivne si-
gimisperiood ning pikisilmi oodatak-
se mitmeid pisikesi uusi elanikke.

Külastajate puudumine pole 
praegu loomadele suurt mõju aval-
danud, end tuntakse hästi ja tava-
line rahulik elu jätkub ka kevad-
puhkusel. Mõned metsaasukad na-
gu näiteks oravad, metskitsed, re-
bane, keda võib olla keeruline mär-
gata, julgevad end inimtühjas loo-
maaias hoopiski rohkem näidata.

Senisest rahulikum elu tähendab 
paljude jaoks ka langenud stressi-
taset ning sarnaselt inimestele on 
nüüd loomaaia asukatel rohkem 
aega oma asjadega tegelemiseks.   

Loomaaias on täheldatud ka üht 
ebatavalist lembelugu, kus ühe ele-
gantse ristpardi südame on võitnud 
väikeluik. Erkpunase nokaga isas-
part järgneb luigedaamile ustavalt 
kõikjale ning peletab konkurente, 
kelle hulka kuulub ka temast kor-
di suurem isane laululuik.

Loomaaed teeb igal nädalal põ-
nevamatest loomaelu seikadest üle-
vaate, nende lugudega saab tutvu-
da nii loomaaia kodulehe kui ka 
Facebooki vahendusel.

Tallinna loomaaed

Võõrliigid aias? Hoia neid aias!
Invasiivseteks võõrliikideks nime-
tatakse neid, kes inimese tahtsi või 
tahtmatult siia sattumise järel hak-
kavad looduses vohama ja problee-
me põhjustama.

Eike Vunk
Keskkonnaameti liigikaitse  
peaspetsialist 

Võõrliigid on Eestis need liigid, kes 
ilma inimese abita siia ei jõuaks. In-
vasiivseteks võõrliikideks nimetatak-
se neid, kes inimese tahtsi või taht-
matult siia sattumise järel hakkavad 
looduses vohama ja probleeme põh-
justama. Invasiivsetest võõrliikidest 
on koostatud nimekirjad ja neid meil 
kasvatada ei tohi, ka mitte oma aias.

Eestis keelatud liikide nimekirja 
on kantud 13 taimeliiki, Euroopa Lii-
du nimekirjas on neid 36. Keelatud 
liikidest tuntuimad on kindlasti ka-
ruputke võõrliigid, pargitatrad, kana-
da kuldvits, verev lemmalts ja Amee-

rika kevadvõhk. Kõikide keelatud lii-
kidega saab tutvuda Keskkonnaame-
ti kodulehel. Keelatud võõrliikide tõr-
je kohustus lasub maaomanikul. See-

tõttu tuleb igal maaomanikul ja ro-
henäpul endal olla ise tähelepanelik 
ja informeeritud. Riik on võtnud en-
da kanda karuputke võõrliikide ja vä-

hemal määral ka vereva lemmaltsa 
tõrje. Uusi võõrliike tuleb igal aastal 
meile juurde ja riigi vahendid nende-
ga tegelemiseks on piiratud.
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Ohtlik Sosnovski karuputk.

●  mõtle hoolega, mida oma aeda tood ja istutad! Eriti salakavalad on veelii-
gid, kuna neid ei ole võimalik veekogudest täielikult eemaldada. Ära too 
oma aeda keelatud võõrliike;

●  tõrju keelatud võõrliigid oma aiast ise ja ära vii neid aiast välja, muidu võid 
neid hoopiski levitada;

●  igasuguste võõrliikide loodusesse laskmine ja viimine on rangelt keela-
tud, sest ohustab meie oma loodust. Mis kasvab Sinu aias, hoia oma aias;

●  mis vohab hästi Sinu peenras ja lämmatab teisi liike, on suur nuhtlus ka 
väljaspool aeda. Selliste võõrliikide levikut tuleb erilise hoolega piirata;

●  ÄRA VII AIAPRÜGI LOODUSESSE! Ka aiaprügi on prügi. Komposti see oma 
aias või käitu vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele ja võimalustele;

●  kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu või soovid invasiivse võõrliigi kasvukohast 
teatada, kirjuta info@keskkonnaamet.ee.

Eesti loodus on meie ühine rikkus. Aita seda hoida, ära lase võõr-
liikidel seda rikkuda.

AIAPIDAJA MEELESPEA

Taimede valikul ja istutamisel võiks silmas pidada:
●  kombineerida püsikuid, nii et tolmeldajatel on tagatud toidulaud april-

list oktoobrini
●  samaaegselt õitsevate taimede pindala võiks olla vähemalt 1 m2. Mesila-

sed nagu meiegi eelistavad minna korjele kohta, kus ikka on, mida korjata;
●  valida tolmeldajasõbralikke taimi nii lillepeenrasse kui murukooslusse 

(nt ristik);
●  istutada taimed sobivale kasvukohale, arvestades ka nende parameetreid, 

mis lihtsustab edasist hooldust.

Kes soovib nõu taimede kasvukohavaliku ja muude omaduste osas, võib se-
da saada kindlasti puukoolidest, kuid ka Tallinna Botaanikaaiast. Ei ole täh-
tis, kas meil on suur aed või väike rõdu. Meetaimi kasvatades saame igaüks 
oma panuse anda tolmeldajate paremale käekäigule ja arvukuse taastumisele.

TEADMISEKS

Monarda õied on tavaliselt sarlakpunased või violetsed, kuid sor-
dist olenevalt võib õite värvus varieeruda. Kasvukohana eelistab 
ta päikesepaistelist, parasniiske ja viljaka pinnasega kasvukohta.

Kasuks loodusele ja inimesele
Tallinn on koostamas säästva energia ja kliima tegevuskava, kliimamuutustega kohanemise 
üheks teemaks on ka loodusliku mitmekesisuse säilitamine ning suurendamine.
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Kavandades 
meetaimede-
rikast peenart, 

roheala, ampleid või  
rõdukaste, oleks hea 
teada erinevate taime-
liikide eelistusi kasvu-
kohale.
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Haabersti päevakeskus on eriolukorra tõttu ajutiselt suletud. Jälgige infot, 
millal on võimalik Haabersti Päevakeskust taas külastada.

Väljaandja: Haabersti Linnaosa  
Valitsus, Ehitajate tee 109a/1,  
13514, Tallinn
Telefon: 640 4800 
E-post: haabersti@tallinnlv.ee
Toimetaja telefon: 640 4806,
e-post: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee. 
Trükikoda AS Kroonpress

Sõidukite kokkuost. Masksame kuni 75% turu-
hinnast. Küsi pakkumist! autod30@gmail.com 
või 56615766

Paigaldame tänavakive,äärekive ja teostame 
haljatust Tallinn/Harjumaal. Info Tel: 56607775, 
56615766, marko@ecolimit.ee

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus 
koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. 
Helista ja küsi lisa – 5399 3595

Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vana-
de remont. 12- aastane töökogemus ja kutsetun-
nistus. Telefon: 5690 3327.

Koguja ostab eesti ja vene münte, paberrahasid, 
aumärke, medaleid, ordeneid, postmargikogusid, 
eesti postkaarte, vanu esemeid, vanavara. Kuu-
lutus ei aegu. Iga päev 11-21, tel. 5595 5996.

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Toimivaid, ava-
riilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.
com või 5618 8671

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, doku-
mente ja vanu postkaarte. Tel. 6020 906; 501 
1628 Tim 

Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine ja ku-
lud minu kanda. Kõik pakkumised on teretul-
nud. Tel: 545 11053

Üldehitus,katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel: 53529476, meil: mehitus@gmail.com

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

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto , maastu-
ri või kaubiku . Võib olla remonti vajav . Kiire te-
hing ja vormistamine , skampus@online.ee, tel. 
5365 4085

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike 
puude/okste langetamine. Viljapuude lõikamine. 
Trimmerdamine. Heki lõikus ja pügamine. Tel. 
+372 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee 

Lõikan hekki, saetöö aias, trimmerdamine Tal-
linnas ja Harjumaal.Tel. 5554 7291

Vannitubade renoveerimine, plaatimine, sisevii-
mistlus ja üldehitustööd 5372 8382

+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

Mustamäe Tervisekeskuses 
Ehitajate tee 27, ruum 111. Avatud E-R 9-16, tel. 652 8588

Kogu tõde pidamatusest ja e-pood:

Vastu tulles klien�de soovidele
avasime uue tervisetoodete kaupluse ka

Pidamatustoodete müük vanaduspensionäridele riikliku soodustusega -
          vajalik ainult isikliku abivahendi kaart, ars�tõendit vaja ei ole.

www.kuivaks.ee

TÄHELEPANU! 
PROJEKT «Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele»

Kõik 50+ vanuses tööotsijad, sh pensioniealised inimesed, kes  juba pool aastat  või rohkem ei 
ole käinud tööl  ja soovite leida tööd või õppida uut eriala

Teid ootab
 TÖÖKLUBI 50+ VENE KEELES

kus saate  
■  uurida, millises valdkonnas ja milline amet 

sobib just Teile
■  õppida, kuidas tööd otsida ja töökohale 

kandideeerida
■  harjutada arvuti kasutamist ja õppida ees-

ti keelt

■  leida võimalusi tööpraktikaks soovitud töö-
kohal

■  läbida koolituse, millega omandate uue 
elukutse

■  leida meelepärase töökoha

Tööklubi ja kõik muud pakutavad teenused on projektiga liitunud tööotsijatele tasuta.
Erialakoolituse ja tööpraktika ajal makstakse iga osalemispäeva eest stipendiumit

Täiendavat teavet saate:
EV KOOLITUS MTÜ
Telefon: 5545529, 6210360, 57502040
e-post: koolitus@ev.ee

SA INNOVE rahastatud projekt:
„Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele“

Nr  2014-2020.3.02.19-0193

Haabersti virtuaalse  
noortekeskuse tegevused
Aadress: Õismäe tee 88A (Meelespea peatus).  
Avatud: Riikliku eriolukorra ajal on noortekeskus 
suletud. Oleme noorte jaoks olemas virtuaalselt 
tööpäeviti 9.00–19.00. Telefon: 5309 0808.  
E-mail: info@haabersti.ee

Esmaspäeviti – Suhtlemine ja õpiabi noorsoo-
töötajatega sotsiaalmeedia vahendusel. Igal 
esmaspäeval virtuaalne kunstiring (päeva jooksul 
avaldab noortekeskus oma sotsiaalmeediakonto-
del teemakohase päevategevuse, mida saab ko-
duste vahenditega teha).

Teisipäeviti – Suhtlemine ja õpiabi noorsoo-
töötajatega sotsiaalmeedia vahendusel. Igal 
teisipäeval virtuaalne meisterdamine (päeva jook-
sul avaldab noortekeskus oma sotsiaalmeediakon-
todel teemakohase päevategevuse, mida saab ko-
duste vahenditega teha).

Kolmapäeviti – Suhtlemine ja õpiabi noor-
sootöötajatega sotsiaalmeedia vahendusel. 
Igal kolmapäeval virtuaalne kokandusring/vikto-
riin (päeva jooksul avaldab noortekeskus oma sot-
siaalmeediakontodel teemakohase päevategevu-
se, mida saab koduste vahenditega teha).

Neljapäeviti – Suhtlemine ja õpiabi noorsoo-
töötajatega sotsiaalmeedia vahendusel. Igal 
neljapäeval virtuaalne multimeediaring Veebimull 
(päeva jooksul avaldab noortekeskus oma sotsiaal-
meediakontodel teemakohase päevategevuse, mi-
da saab koduste vahenditega teha).

Reedeti – Suhtlemine ja õpiabi noorsootöö-
tajatega sotsiaalmeedia vahendusel. Igal ree-
del virtuaalne tantsuring (päeva jooksul avaldab 
noortekeskus oma sotsiaalmeediakontodel tee-
makohase päevategevuse, mida saab koduste va-
henditega teha).

Täpsem info Haabersti noortekeskuse sot-
siaalmeedia kontodel:
●  Facebook: Haabersti noortekeskus
●  Instagram @haaberstinoortekeskus
●  TikTok @haaberstinoortekas

Haabersti noortekeskus korraldas 
koolivaheajal virtuaalse kevadlaagri
Kevin Poll
Haabersti Vaba Aja 
Keskuse projektijuht

Haabersti noortekes-
kus jätkab eriolukor-
ra ajal tööd virtuaal-
selt, pakkudes noor-
tele mitmeid põne-
vaid tegevusi sot-
siaalmeedia vahen-
dusel. Koolivaheajal 
korraldas Haabersti 
noortekeskus noor-
tele ägeda virtuaalse 
kevadlaagri. Vaheajal 
olid noorsootöötajad 
noorte jaoks olemas tööpäeviti kell 12.00–
20.00 ning noortele pakuti päeva vältel mit-
meid tegevusi, kus sai kaasa lüüa. Kõik pa-
kutavad tegevused olid koolivaheajal ning 
on ka jätkuvalt tasuta.

Laagripäev algas kell 12.00, mil noorsoo-
töötajad postitasid sotsiaalmeediasse päe-
vaplaani ning esimese tegevusega alustati 
juba 12.30. Neljapäeva hommik algas näi-
teks muinasjutu „Imekivi“ lugemisega ja 
teisipäeva hommik mälumänguga. Päeva 
teine pool algas alati kell 15.00 ja siis olid 
kavas erinevad virtuaaltuurid. Kolmapäe-
val külastasime koos noortega virtuaalselt 
Eesti Loodusmuuseumi ja reedel Eesti Va-
baõhumuuseumi.

17.00 jätkus laagripäev vahvate tege-
vusega. Neljapäeval tegime koos noorte-
ga näpulõksu origamit, esmaspäeval joo-

nistamismängu, kol-
mapäeval esilinas-
tus noorsootöötaja-
te film ning reedel 
toimus tantsu õpitu-
ba. Iga laagripäeva lõ-
pus suunasime noo-
ri aga vaatama vee-
biajakirja „Noor tegi-
ja“ Facebooki live-üle-
kandeid, kus noortel 
oli võimalus kuulata 
ja suhelda erinevate 
põnevate inimestega.

Seega pakkus noor-
tekeskus igal tööpäe-
val vähemalt nelja põ-

nevat tegevust, millega enda koolivaheae-
ga sisustada. Koolivaheaeg on küll läbi, ent 
huvipakkuvad tegevused sotsiaalmeedia va-
hendusel jätkuvad ka edaspidi.

Täpsem info Haabersti  
noortekeskuse sotsiaalmeedia-
kanalites:
●  Facebookis (Haabersti noortekeskus) – htt-

ps://www.facebook.com/Haabersti-Noorte-
keskus-542256345919007/?ref=bookmarks

●  Instagramis (@haaberstinoortekeskus) 
– https://www.instagram.com/haabersti-
noortekeskus/

●  Youtube’is (Haabersti VAK) – https://www.
youtube.com/channel/UCk1jvV5sPJdDxs-
8gRVko0ZQ

●  TikTokis (@haaberstinoortekas) – https://
www.tiktok.com/@haaberstinoortekas


