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Kooli direktor Olga Barabaner sõnas, 
et kõige parimaks kingituseks kooli 
juubeli puhul on saadud uudis kooli-
hoone kauaoodatud tervikrenovee-
rimisest. «Ootasime seda sündmust 
väga kaua. Iga kool peab ajaga koos 
sammuma, pakkuma lastele õppimi-
seks nüüdisaegseid tingimusi ja õp-
pevahendeid, kooli ruumid peavad 
vastama uue ajastu nõuetele. Meil 
on väga hea meel, et saame tähista-
da järgmist juubelit uues, rekonst-
rueeritud hoones,»  rääkis direktor.  

Mustjõe gümnaasiumiga 
saab ring täis
Haabersti linnaosa vanema Andre Ha-
nimäe sõnul  toob linnavalitsuse vas-
tu võetud eelarve aastaks 2020 Haa-
bersti hariduselus mitu positiivset al-
gatust: muu hulgas saab Järveotsa tee 
33 vanast hoonest uus ja nüüdisaeg-
ne lasteaed. Renoveeritakse ka Järve-
otsa lasteaed, mis asub aadressil Jär-
veotsa tee 15. Vähem tähtis pole see-
gi, et meie noortekeskus saab uued 
ruumid  praeguse päevakeskuse kõr-
val, mis pakub samuti uusi võimalu-
si meie noortele. 

«Mustjõe gümnaasium, mis tähis-
tab oma 55 aasta juubelit, on saa-
nud aga ühe väga ilusa kingituse: 
kool rekonstrueeritakse. Kuigi väl-
jast ja kaugemalt võib koolihoone 
tunduda ilus ja värviline, on koolipe-
rel olnud aastaid hoonega mitmesu-

guseid probleeme. Tegemist on vii-
mase koolihoonega Haaberstis, mis 
vajab suuremaid töid, ning mul on 
linnaosa vanemana suur hea meel, 
et tänavu vastu võetav eelarve sel-
lega arvestab. Pärast Mustjõe kooli 
rekonstrueerimist saame öelda, et 
meie munitsipaalkoolide väljanäge-
mine on koolipere loodud tugevale 
sisule järele jõudnud,» kõneles lin-
naosavanem. 

Ajalugu uues kuues
Tallinna Mustjõe gümnaasiumi direk-
tor Olga Barabaner rõhutas, et Must-
jõe gümnaasiumis on põimitud pal-
jude pedagoogide ja õpilaste ajalu-
gu, kus on nii head kui ka kurba, 
on edusammud ja kaotused, avastu-
sed ja vead, ebaõnnestumised ja edu-
lood. «Iga koolis on oma väärtused. 
Kuid kõiki koole ühendab üks asi: vi-
listlased. Erinevad eluteed, kuid iga 

endise õpilase elus oli kool. Meil on 
põhjus tunda uhkust oma vilistlas-
te üle,» sõnas ta.

Kool on nende aastate jooksul saa-
vutanud palju. Praegu kasutatakse 
Mustjõe gümnaasiumis mitmekesi-
seid õppemeetodeid, arvuteid, interak-
tiivseid tahvleid ning multimeedia va-
hendeid. «Praegusaegsete õpilaste hu-
vid on väga mitmekesised ning meie 
kool annab neile valikuvabaduse. Alg-

koolis on meil keelekümblusklassid, 
gümnaasiumis on reaal- ja humani-
taarkallakuga klassid, valikained nii 
eesti kui ka vene keeles, majandusõpe 
ja programmeerimine, saksa keel ja 
prantsuse keel ning palju muud hu-
vitavat,» selgitas Barabaner.

Lisaks on koolis palju võimalusi 
osaleda huviringides, õpilased saa-
vad valida meelepäraseid huvitegevu-
si ning sportida. «Meil on kergejõus-
tiku-, korvpalli- ja võrkpallitrennid, 
moeteater, näitering, kunstiring, ro-
bootika, mentaalne aritmeetika, tea-
dusring, malering ja palju muud hu-
vitavat. Eelkoolgi erineb teisest kooli-
dest: programmeerimise alused, kiir-
lugemine, huvitav matemaatika,» tõi 
kooli direktor välja. Uus hoone ai-
tab kvaliteetsele õppetööle edaspi-
di veelgi kaasa. 

Mustjõe gümnaasium sai 55-aastaseks.

Kool sai juubeliks rõõmusõnumi:  
Mustjõe gümnaasium renoveeritakse
Mustjõe gümnaasium sai tänavu 55-aastaseks. Uhke arvu täitumist saab koolipere tähistada rõõmusõnumiga.

«Kuigi väljast 
ja kaugemalt 

võib koolihoone tundu-
da ilus ja värviline, on 
kooli perel olnud aas-
taid hoonega mitme-
suguseid probleeme.»

Andre Hanimägi,  
Haabersti linnaosa vanem
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I gasuguse uue algatuse elluviimisel küsime 
endalt linnas mitu küsimust. Esiteks mui-
dugi seda, missugune positiivne mõju on 
sel linnaelanikele. Teiseks ei saa üle ega üm-

ber rahast. Ja kolmandaks tuleb alati kahjuks mõel-
da, kui kaua uus pink, prügikast, käimla või laste 
mänguväljak püsib, enne kui see täis soditakse ja 
hävitatakse.  On kahetsusväärne, et just kolmanda 
küsimuse vastusest sõltub tihtipeale see, kas mi-
dagi uut on üleüldse mõistlik ja võimalik rajada.

Toon teile näite. Õismäe tiigi välikäimla pidas 
vastu terve suve ning oli elanike poolt vägagi oo-
datud. See on ka arusaadav, sest tegemist on ko-
haga, kus on mõnus sportida ja veeta vaba aega. 
Paraku lõpetasid käimla olemasolu varakult van-
daalid. Trahviraha eest, mida nüüd tuleb linnaosa-
valitsusel maksta, saanuks tualett Õismäel seista 
hoopis kauem. Uued märgid, mis sai pandud loo-
maomanikele meeldetuletuseks, said markeriju-
tid peale juba päevadega. Mänguväljakud, kuhu 
lisasime äsja uued elemendid, on samuti ruma-
late teele ette jäänud. 

Seetõttu on ka arusaadav inimeste pahameel, 
kes soditud ja lõhutud mänguväljakuid näevad 
ning küsivad: miks linnaosavalitsus nende paran-
damiseks midagi ei tee? Paraku tuleb  siinkohal 
parafraseerida tuntud ütlust: üks loll jõuab kor-
da saata rohkem kui sada töömeest.

Mul on siinkohal lihtne palve noortele, vana-
dele, keskealistele, lapsevanematele ja pealtnägi-
jatele: andke kas või anonüümseid vihjeid nende 
kohta, kes ei suuda ega oska ühiskonna reeglitest 
kinni pidada. Linnaosa rahakott on sisuliselt teie 
kui maksumaksja oma ning lõhutud mänguväljak 
tähendab teie vara kallale kippumist. Vastasel ju-
hul jäämegi kulutama raha vana parandamisele 
ning uute algatuste jaoks ei jätku enam võhma.

S elles valguses on mul hea meel, et prae-
gune valitsuskoalitsioon on mõistnud 
Tallinna munitsipaalpolitsei vajalik-
kust, kes muu hulgas on ju kui mu-

nitsipaalturvafirma. Koalitsioonilepingus on sees 
punkt, mille järgi alustatakse seaduse muutmist, 
mis annaks mupole õigusi ja seeläbi jõudu juur-
de. On täiesti selge, et politseil ei ole piisavalt 
ressurssi ega aega kõigi küsimustega tegelemi-
seks. Munitsipaalpolitsei kriitikud on valel ja 
arusaamatul teel – tegemist pole politsei 
konkurendi, vaid vajaliku abilisega lin-
naelanikele ja linnale. 

Suurem panustamine muposse ai-
tab loodetavasti veelgi paremini ava-
likku korda tagada. Haabersti elukesk-
konna hoidmiseks jääks sellest kõigest 
aga ikkagi väheks. Iga inimene peab sel-
gelt teadvustama, et ühisvara lõhkuja 
varastab raha maksumaksja ra-
hakotist, ning tegema vastavad 
järeldused. 

Ühisvara lõhkumine  
on elanike röövimine

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Linnaosa rahakott on sisuliselt 
teie kui maksumaksja oma ning 
lõhutud mänguväljak tähendab 
teie vara kallale kippumist. 

Kuna pimedal ajal on oluline olla näh-
tav, siis on helkuripuud mõeldud sel-
leks, et pimeduses helkurita ringi liiku-
vad jalakäijad neid sealt võtta saaksid. 
Kel aga odavaid elupäästjaid rohkem, 
kui endal vaja, võib oma ülearused hel-
kurid helkuripuu külge riputada.

Varakult saabuv pimedus ja ilmas-
tiku tõttu kiiresti vahelduvad teeolud 
tekitavad liikluses lisaohtu. Meid kõi-
ki oodatakse tervena koju ja seetõttu 
on tähtis olla pimedal ajal liikluses 
nähtav. Haabersti helkuripuid täien-
datakse helkuritega pimeda aja jook-
sul veelgi.

Põhja prefektuuri Lääne-Harju 
politseijaoskonna ennetus- ja me-

netlustalitluse noorsoopolitseinik 
Jaanika Jalast avaldas lootust, et hel-
kuripuud tuletavad meelde, et käes 

on aeg vaadata nii suuremate kui 
ka väiksemate riietus üle ja lisada 
helkurid. Ta rõhutas, et helkurist 
on aga kasu vaid siis, kui see vas-
tab normidele ja on kinnitatud näh-
tavale kohale. «Helkur tuleb kin-
nitada riiete külge sõiduteepoolse-
le ehk paremale küljele autotule-
de kõrgusele. Palju abi on ka hel-
kurvestist või taskulambist,» lisas 
noorsoopolitseinik.

Helkurid on riputatud  Kakumäel 
(Kakumäe tee 42) ja Astangul (Astan-
gu tänav 28) asuvatele kuuskedele ja 
Nurmenuku keskuse ees asuva Haa-
bersti jõulukuuse aiale.

HLOV

Haaberstis tuletavad märgid looma
omanikele meelde nende kohustust
Haabersti linnaosa valitsus pani 
üles märgid, millega tuletab looma-
omanikele meelde, et oma lemmiku 
järelt tuleb koristada, selle tegema-
ta jätmise eest võidakse trahvida.

Oma lemmiklooma järelt koristami-
ne peab olema elementaarne. Kah-
juks aga leidub meie seas endiselt 
neid, kellele tuleb teiste inimestega 
arvestamist meelde tuletada. Selge 
on, et ükski märk inimest otseko-
he ei muuda, kuid loodetavasti an-
nab see meeldetuletus tõuke olukor-
ra paranemiseks. Talve eel paigalda-
tud märgid tuletavad ehk ka meel-
de, et lume alt sulab ühel või teisel 
hetkel kõik välja. Loodame, et koe-
raomanikele on seega edastatud sõ-

num, et neil on kohustus oma lem-
miku järelt koristada, ja selle tule-
musel on meil puhtam talv ja kevad.

Lisaks märkide paigaldamisele on 
linnaosavalitsuse ja munitsipaalpo-

litsei esindajad varem üllatanud lin-
naosa koeraomanikke kontrollkäiku-
dega: kontrollitud on Tallinna koer-
te ja kasside pidamise eeskirjast kin-
nipidamist linnaosas ning tutvutud 
õhtuse parkimiskorraldusega. Üht-
lasi käidi kohtades, kus kogunevad 
hilisõhtuti noored.

Kontrollkäigu ajal jagati trahvide 
asemel helkureid ning soovitusi, kui-
das arvestada teiste linnakodanike-
ga nii lemmikloomaga jalutades kui 
ka autot parkides. Kontrollkäikude-
ga jätkatakse ka edaspidi. Linnaos-
sa paigaldati 10 märki maksumuse-
ga 1008 eurot. Kohavalikul arvesta-
ti elanike ja munitsipaalpolitsei et-
tepanekutega. 

HLOV

Märk «Korista oma lemmiku jä-
relt» Õismäe tiigi ääres.

Haaberstis pandi  
särama helkuripuud
Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi ning politsei ja 
munitsipaalpolitsei esindajad ehtisid linnaosas kolm helkuripuud, et 
juhtida elanike tähelepanu pimeda hooaja algusele ja liiklusohutusele.

Helkuripuu Astangul.

Haabersti linnaosavanem ning politsei ja munitsipaalpolitsei esindajad ehtisid linnaosas kolm hel-
kuripuud.
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Ohtlike jäätmete kogu-
misring Haaberstis
Sel sügisel saavad Tallinna elani-
kud taas ohtlikke jäätmeid tasu-
ta ära anda. Ohtlike jäätmete ko-
gumisring Haaberstis toimub 16. 
novembril. 

Ära saab anda järgmisi ohtlik-
ke jäätmeid: pliiakud, patareid ja 
väikeakud, akuhapped, õlijäägid ja 
õlifiltrid, aegunud ravimid, liim, 
värvi-, laki- ja lahustijäätmed, 
aiamürgid, väetiste jäägid, foto- 
ja muud olmekemikaalid, elav-
hõbedajäätmed, sh päevavalgus-
lambid, elektri- ja elektroonika-
jäätmed.

Ajagraafik ja auto peatumis-
kohad: laupäev, 16. november 
2019
●  10.00–10.20 Astangu 48 kõrval 

kõnnumaa servas asuval platsil 
(pakendikonteinerite juures)

●  10.30–10.50 Grossi kaupluse ees 
(Järveotsa 35b)

●  11.00–11.20 Järveotsa Rimi ees 
parklas (Õismäe tee 107a) 

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

●  12.00–12.20 Piibelehe ja Kõr-
gepinge ristmikul (Veskimetsa 
elamurajoon)

●  12.30–12.50 Kakumäe Selveri 
parklas (Rannamõisa tee 6) 

●  13.00–13.30 Kakumäe tee ja Va-
baõhumuuseumi tee nurgal (Tal-
lekese ja Pullikese juures) 

●  13.40–14.00 Kakumäe tee ja 
Soolahe tee ristmikul

●  14.10–14.30 Tiskres Vahepere 
ja Taludevahe ristmikul 

Kasuta võimalust ning anna kodu-
majapidamises tekkinud ohtlikud 
jäätmed tasuta ära! Ohtlikke jäät-
meid võib ka ise viia kõigisse Tal-
linna jäätmejaamadesse. Lisainfo 
on linna veebilehel www.tallinn.ee/
jaatmed ja veebikaardil http://arcg.
is/0munie.

Haabersti linnaosa-
valitsus tuleb leheveol 
appi
Haabersti linnaosavalitsus pa-
kub tänavu esimest korda linna-
osa korteriühistutele ja majaoma-
nikele võimalust tellida kokku ko-
gutud lehekottide äravedu linnaosa 
lepingupartnerilt soodsa hinnaga.

Lehekottide äraveo saab telli-
da, täites linnaosavalitsuse veebi-
lehel https://www.tallinn.ee/est/
Vorm-Lehekottide-aravedu-soo-
dushinnaga tellimusvormi, helis-
tades telefonil 640 4898 või kirju-
tades e-posti aadressil anna.tsap@
tallinnlv.ee. Tellimusi lehekottide 
äraveoks võetakse vastu kuni 30. 
novembrini 2019. 

Linnaosavalitsus palub haljas-
tujäätmed panna musta või läbi-
paistvasse 150-liitrisesse kilekot-
ti, kotisuu korralikult kinni sidu-
da ja kotid sõiduteele võimalikult 
lähedale paigutada, et need olek-
sid kergesti kättesaadavad. Jälgi-
da tuleb, et ühe koti kaal ei ületaks 
15 kilogrammi ja neis oleksid vaid 
puulehed. Ühe 150-liitrise koti ära-
vedu maksab 1,35 eurot, lisandub 
käibemaks.

Rohkem infot jäätmejaama-
de vastuvõtutingimuste ja hinna-
kirja kohta leiab veebiaadressilt  
https://www.tallinn.ee/est/kesk-
kond/Jaatmejaamad-Tallinnas.

HLOV

Tehnilise järelevalve amet (TJA) tu-
letab kortermajade elanikele meel-
de, et rõdude ohutust tuleb regu-
laarselt kontrollida, eriti neis ma-
jades, kus hooldustöid pole kaua 
aega tehtud.

Rõdud on kaasomandi osa ning nen-
de ohutuse ja korrasoleku eest vas-
tutavad kõik korteriomanikud ühi-
selt. TJA ehitusjärelevalve peaspet-
sialisti Urmo Karu sõnul sõltub nõu-
kogudeaegsete paneelelamute seisu-
kord suuresti hooldusest.

«Väga palju oleneb sellest, kas va-
rasemate aastate jooksul on rõdude 
korrashoiuks tehtud parandustöid. 
Võib öelda, et rõdude seisukord on 
varieeruv: esineb väga heas, aga ka 
halvas seisukorras rõdusid, mis va-
jaksid lähema aja jooksul renoveeri-
mist,» ütles Karu. Siinkohal rõhutas 
Karu, et eraldi ei saa esile tuua ma-
galapiirkondi, kus kortermajade rõ-
dud on kehvemas seisukorras, sest 
ühes piirkonnas asuvate majade sei-
sukord ei ole ühesugune. «Isegi ühe 
maja rõdud ei pruugi olla samas sei-
sukorras,» täpsustas Karu. 

Küsimusele, kes vastutab korter-
maja rõdude korrashoiu eest, vastas 
Karu, et kuna korterelamu rõdud on 
kaasomandi osa, siis nende ohutuse 
ja korrashoiu eest vastutavad kõik 
korteriomanikud ühiselt. «Peamine 
puudus on, et rõdude hooldusele ei 
pöörata piisavalt tähelepanu. Oleme 
oma menetluste käigus tuvastanud 
ka olukordi, kus rõdupiirded ei ole 
juba algselt nõuetekohaselt ehita-
tud,» sõnas Karu.

Ta tõi esile nelja tüüpi probleemid, 
mis rõdudel sageli esinevad:
1)  puudub ühenduselementide kor-

rosioonikaitse, see on lagunenud 
või eemaldatud;

2)  puudulikud keevised (ehitus-
praak);

3)  projektist erineva ehk vale mater-
jali kasutamine (ehituspraak);

4)  ühenduselemendid on olnud pik-
ka aega ilma korrosioonikaitseta 
ning on läbi roostetanud.

Ekspertiisivajadus
Kohe, kui tekib kahtlus rõdude sei-
sukorras, peaks korteriühistu telli-

ma ehitise erakorralise auditi rõdu-
piirete seisukorra hindamiseks. Iga-
le hoonele on ette antud projektee-
ritud eluiga, seda juhul kui hoonet 
korrapäraselt ja nõuetekohaselt hool-
datakse.

«Kindlasti tuleks rõdupiirded ja 
kinnitused üle vaadata, kui varem 
ei ole rõdude seisukorrale ja hooldu-
sele tähelepanu pööratud või kui ka 
hoone projekteeritud eluiga hakkab 
lõpule jõudma. Siinkohal ei pruugi 
ka ainult visuaalne vaatlus olla piisav, 
kuna probleem võib peituda konst-
ruktsiooni sees. Kui maja ühel rõdul 
esineb probleeme, tuleb üle vaada-
ta kõik maja rõdud,» pani Karu kor-
teriühistutele südamele.

Tema sõnul on rõdud kaasomandi 
osa ning nende ohutuse ja korras-
oleku eest vastutavad kõik korteri-
omanikud ühiselt. «Kokkuvõtvalt 
võib öelda, et kui tekib kahtlus rõ-
dude seisukorras või nendele ei ole 

aastate jooksul tähelepanu pööra-
tud, tellige rõdude seisukorra väl-
jaselgitamiseks audit. Samuti tuleb 
regulaarselt üle vaadata rõdukinni-
tused, et veenduda nende korrasole-
kus,» ütles Karu.

«Probleemi ilmnedes tuleb võtta 
kohe tarvitusele meetmed selle lik-
videerimiseks. Ohtliku rõdu korral 
piirata ala, mis jääb rõdu alla, ning 
keelata inimestel nii rõdule kui ka 
selle alla jäävale alale minek. Ligi-
pääs peab olema füüsiliselt tõkesta-
tud. Lindi tõmbamine ei vabasta vas-
tutusest,» kinnitas ta.

Sama lugu on hoone renoveeri-
misel, kus rõdusid ja nende kinni-
tuselemente ei tohi jätta tähelepa-
nuta – kontrollida kinnituselementi-
de korrasolekut enne renoveerimist 
on vähem kulukas kui hilisemad pa-
randustööd.

Tehnilise järelevalve amet 

Ehitusjärelevalve: ohtliku rõdu markee
rimine lindiga ei vabasta vastutusest

Ehitajate tee kortermaja rõdud.

Haabersti linnaosas mitmekesistati  
tervisespordi võimalusi 
Linnaosavalitsuse tellimusel pai-
galdati tervisespordi harrastami-
seks mõeldud 8 uut välitrenažöö-
ri Õismäe tee 82 ja 100, Järveot-
sa tee 47 ning Pirni tn 2 asuvate 
mänguväljakute juurde.

Kõik uued trenažöörid on paigal-
datud mänguväljakute lähedusse, 

et sel ajal kui lapsed mänguvälja-
kul mängivad, saaksid emad ja isad 
või hoopis vanavanemad laste lähe-
duses oma aega sisustada tervise-
sporti harrastades. 

Trenažöörid paigaldas Tommi 
Play OÜ ning tööde maksumuseks 
kujunes 8496 eurot.  
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Vandaalid sodisid täis VäikeÕismäe  
tiigi kaldal asuva ajutise käimla
Suve algul paigaldati linnaosa-
valitsuse tellimusel esimest kor-
da Väike-Õismäe tiigi äärde aju-
tine käimla. Sel nädalal avastasid 
linnaosavalitsuse töötajad, et van-
daalid on kabiini sise- ja välisei-
nad täis sodinud.

Haabersti linnaosa vanem Andre Ha-
nimägi sõnas, et linnaosavalitsus teeb 
vandalismiakti suhtes politseile aval-
duse. «On arusaamatu, mis toimub 
nende inimeste peades, kes vajalik-
ku ühisvara lõhuvad. Peame andma 
ühiselt selge signaali, et sellised teo 
tegijad ei jää leidmata ja karistama-
ta,» rõhutas linnaosavanem, kes kut-

sus üles andma infot teo toimepa-
nijate kohta linnaosavalitsusele või 
politseile.

Otsus tiigi äärde välikäimla pai-
galdada tuli elanike ettepanekutest. 
«Õismäe tiigi äär on mõnus vaba aja 
veetmise koht, kus toimuvad mitmed 
linnaosa üritused. Tagasiside näitab, 
et ajutise välikäimla paigaldamine tii-
gi äärde oli õige ja vajalik otsus. Pa-
raku on väga raske parandada linna-
osa elanike heaolu ja muuta linna-
osa atraktiivsemaks olukorras, kus 
pahatahtlikud inimesed töötavad sel-
gelt nendele eesmärkidele vastu,» tõ-
des Hanimägi.

Tekitatud kahju on hindamisel.

Vandaalid sodisid täis Väike-Õismäe tiigi kaldal asuva ajutise 
käimla.

Välitrenažöör Pirni tn 2 mänguväljaku juures.

Korterelamute 
rõdud on kaas-

omandi osa. Nende 
ohutuse ja korrashoiu 
eest vastutavad kõik 
korteriomanikud ühi-
selt.
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Haabersti noorte-
keskuse tegevused 
Aadress: Õismäe tee 88a (Meeles-
pea peatus). Avatud: esmaspäevast 
reedeni 13.00–19.00. Telefon: 5309 
0808. E-post: info@haabersti.ee

NOVEMBER
11.11–15.11 – turniirinädal. Iga-
aastased noortekeskuse turniiri-
päevad. Võisteldakse lauamängu-
des, piljardis, lauajalgpallis ja laua-
tennises. Registreerimine noorte-
keskuses.
11.11 kell 16.00 – kunstiring. 
Ring on mõeldud 7–16-a noortele 
ning on kõigile osalejatele tasuta.
12.11 kell 16.00 – meisterda-
mine. Voldime, lõikame, värvime, 
kleebime, meisterdame! Ring on 
kõigile osalejatele tasuta.
13.11 kell 16.00 – kokandus.
14.11 kell 16.00 – Veebimull. 
Multimeediaring, kus tutvume lä-
hemalt digijoonistamise, animee-
rimise ning foto-ja videotöötlu-
sega.
15.11 kell 16.00 – tantsuring. 
Hiphop, dancehall, erinevad stii-
lid. Ringi juhendab Haabersti 
noortekeskuse vabatahtlik Eli-
sa Grifone.
18.11 kell 16.00 – kunstiring.
19.11 kell 16.00 – meisterda-
mine.
20.11 kell 16.00 – mälumäng. 
21.11 kell 16.00 – Veebimull.
22.11 kell 16.00 – tantsuring.
25.11 kell 16.00 – kunstiring.
25.11 – kadripäev. Tutvume kad-
ripäeva traditsioonidega põnevate 
tegevuste kaudu. Üritus on tasuta!
26.11 kell 16.00 – meisterda-
mine.
27.11 kell 16.00 – kokandus.
28.11 kell 16.00 – Veebimull.
29.11 kell 16.00 – tantsuring.

DETSEMBER
2.12 kell 16.00 – kunstiring.
3.12 kell 16.00 – meisterdamine.
4.12 kell 16.00 – mälumäng.
5.12 kell 16.00 – Veebimull.
9.12 kell 16.00 – kunstiring.
10.12 kell 16.00 – meisterda-
mine.
11.12 kell 16.00 – kokandus.
12.12 kell 16.00 – Veebimull.
13.12 kell 16.00 – tantsuring.

Haabersti päeva-
keskuse üritused 
Õismäe tee 24, 13511, tel 5624 2925; 
657 9872, e-post: info@habsot.eu, 
Haabersti päevakeskus on avatud: 
E 8.15–18.00, T, K, N 8.15–17.00, R 
8.15–16.00

8.11 kell 10.00 isadepäeva välk-
maleturniir.
13.11 kell 14.00 tantsukolma-
päev, tantsime seltskonnatantse 
muusik Matiga.
20.11 kell 14.00 loeng «Hallkae 
e katarakti tekkepõhjused ja ra-
vi. Arvutiprillidest ja progres-
seeruvatest klaasidest», opto-
metristid Piret Glükman ja Brigi-
ta Arslamov.
27.11 kell 14.00 kadripäeva kar-
neval, meeleolu loovad naisteklu-
bi ja seeniortantsurühm.
4.12 kell 14.00 ansambli Noo-
VA jõulutervitus. Esinevad Eda 
Zahharovi Muusikaagentuuri noo-
red solistid ja Haabersti päevakes-
kuse lauluklubi Katrin Keerma ju-
hendamisel.

Haabersti päevakeskuse huviringid on kaa
satud projekti  NooVa ehk NooredVanad
Katrin Keerma
Haabersti päevakeskuse  
lauluklubi juhendaja 

Käesoleval sügistalvel osaleb Haa-
bersti päevakeskuse lauluklubi pro-
jektis NooVaa ehk Noored-Vanad, 
kus teiseks pooleks on Tallinna Üli-
kooli üliõpilased. 

Projekti viib ellu MTÜ Sotsiaalse Ka-
pitali Koostöökeskus koostöös Eda 
Zahharova Music Managementiga. 
Projekti eesmärk on põlvkondadeva-
helise sidususe suurendamine ja eri 
põlvkondadesse kuuluvate inimeste 
kogemustevahetus ning omavaheli-
ne koostöö. Eri põlvkondade pare-
ma üksteisemõistmise saavutamisel 
on tähtsad ühised huvid. Kõnealuse 
projekti puhul on vanema ja noore-
ma põlvkonna ühine huvi armastus 
muusika ja laulmise vastu.

Noored  muusikud ja lauluklubi-
lased on pannud kokku ühise kont-
serdikava, millega minnakse jõulu-
tuurile mööda Tallinna sotsiaalkes-
kusi, hooldekodusid ja hooldushaig-
laid. Esimene kontsert toimub 28. no-
vembril Lasnamäe sotsiaalkeskuses. 
Haabersti päevakeskuses antakse  ad-

vendikontsert kolmapäeval, 4. det-
sembril kell 14.00. Projektile on kaa-
sa aidanud Haabersti päevakeskuse 
lastetuba, kes  Alla Furti juhendami-
sel on valmistanud imeilusad jõulu-
kaardid kontserdipublikule. Meenete 
valmistamisel on oma osava käe kül-
ge pannud meie käsitööklubi Raud-
rohi liikmed, juhendajad Juta Kuu-
se ja Elma Tikker. Kaks maali oma 
maalikogust on kingiks annetanud 
Õismäe kodanik Erika Kübarsepp. 
Aitäh kõigile heatahtlikele projek-
tis osalejatele.

Jõuluaeg ongi ju aeg, on hea head 
teha ning viia jõulurõõmu kõigile abi-
vajajaile.

Kevin Poll
Haabersti noortekeskuse  
projektijuht

HANK Olümpia on meeleolukas 
spordivõistlus, milles võtavad mõõ-
tu Haabersti linnaosa koolide kuue-
liikmelised esindused. 

Oktoobris leidsid Haaberstis aset ka-
heksandad koolidevahelised olüm-
piamängud. Võisteldakse kümnel 
võistlusalal, millele on lisatud min-
gisugune lõbus nüanss. Oluline on 
hea koostöö ning sobiliku võistlus-
taktika valik.

Kõiki alasid on rikastatud väikes-
te kiiksudega. Nii tulebki näiteks pe-
naltites värava asemel tabada posti 
või latti, pesapallis aga on võistkon-

nal vaja visata minuti jooksul võima-
likult suur hulk tennisepalle võist-
luseks spetsiaalselt ehitatud pessa. 
Vehklemisel kasutatakse mõõka-
de asemel neljameetrist plasttoru, 
millega peab tabama märklauda. 
Sõudmine toimub sõudeergomeet-
ritel ning traditsioonilise sõudmise 
asemel mängivad võistkonnad ergo-
meetritele sisseehitatud mängu «Fish 
game». Võrkpalli mängitakse kaetud 
võrguga ning käte asemel kasutatak-
se ühiselt kinni hoitavat lina, mil-
le abil visatakse liivakotti üle võrgu. 
Odaviskes on võistkonnal vaja ette-
antud materjalidest meisterdada val-
mis paberlennuk ning seda võima-
likult kaugele lennutada. Vibulask-
mises on võistkonna eesmärk tabada 
märklauda spetsiaalselt ehitatud ra-

gulkaga. Keeglis peavad võistlejad nii 
nagu populaarses õuemängus «Mölk-
ky» kurikaid pikali viskama. Korvpal-
lis tuleb visata võistkondlikult vaba-
viskeid spetsiaalselt ürituseks püsti-
tatud suurde torusse. Iluvõimlemises 
tuleb kätest kinni hoidval võistkon-
nal läbi pugeda viiest võimlemisrõn-
gast ning asetada need õiges järjekor-
ras põrandale, et tekiks olümpia logo.

Käesoleva aasta olümpiamängu-
del olid esindatud  Tallinna Õismäe 
vene lütseum, Tallinna Õismäe güm-
naasium, Tallinna Mustjõe gümnaa-
sium, Tallinna Järveotsa gümnaasium 
ja Haabersti vene gümnaasium. Ka-
heksandatelt HANKi olümpiamängu-
delt lahkus võitjana Tallinna Mustjõe 
gümnaasiumi võistkond koosseisus 
Nikita Grabovski, Lukas Elzbergas, 

Maksim Uleksin, Polina Zelenskaja, 
Artem Verkholyet ja Juri Rudkovski. 
Teise koha sai Tallinna Järveotsa güm-
naasiumi võistkond ning kolmanda 
koha Haabersti vene gümnaasiumi 
võistkond. Punktivahed olid väga väi-
kesed ja nii püsis pinge kuni viimase 
võistlusala lõpuni haripunktis. Kõik 
osalejad lähenesid võistlusalade läbi-
misele originaalselt ja nutikalt ning 
võistluspäev kulges põnevas, ent lõ-
busas õhkkonnas.

HANK Olümpia 2019 toetajad olid 
MyFitness AS, AMB Akadeemia Bow-
ling, Pom’bel Smuutid, Õismäe uju-
la, MTÜ Spordiklubi RIM ning Haa-
bersti linnaosa valitsus. Haabersti va-
ba aja keskus soovib veel kord palju 
õnne võitjatele ning tänab kõiki osa-
lejaid ja koostööpartnereid.

Seeniortants 15
Maie Tarma-Kibin 
Haabersti päevakeskus
tegevusjuhendaja

Haabersti päevakeskuse see-
niortantsurühm pidas oktoob-
ris oma 15. sünnipäeva.

Rühma asutas 2004. aasta sügisel 
Eve-Mall Saar. Eve Jänes juhendas 
rühma aastail 2005–2011 aastani  
asdf . Alates 2011. aastast kannab 
tantsurühm nime Karikakar ja ju-

hendajaks on Evi Tomingas. See-
niortants sai alguse 1970. aastatel 
Saksamaal ja on oma populaarsete-
le meloodiatele loodud lihtsa liiku-
misega sobiv tantsuvorm just eaka-
tele. Tantsurühma on liitunud väga 
mitmest rahvusest naisi, aga see ei 
sega suhtlemist ega takista ühiseid 
pidusid pidamast. Palju on olnud 
esinemisi oma majas, memme-taa-
di päevadel vabaõhumuuseumis, 
Seenioride suvesimmanil 2019 ja 
väljasõitudel.

Haabersti päevakeskuse seeniortantsurühm Karikakar.

Projekti ühise tegevuse käigus 
valmistatud jõulukaardid.

HANK Olümpia 2019 osalejate ühispilt.

Haaberstis toimusid kaheksandad 
koolidevahelised olümpiamängud
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Haaberstis elav Eesti 
iluuisutaja pälvis ISU 
võistlusel 3. koha
Eesti iluuisutaja Daniel Naurits 
püstitas Kasahstanis Denis Tani 
nimelisel võistlusel nii isikliku kui 
ka Eesti rekordi ning sai kahe kava 
kokkuvõttes 3. koha 210.68 punkti-
ga. Daniel elab ja treenib Haabers-
tis. Palju õnne, Daniel ja tema tree-
ner Liina-Grete Lilender!

Ametlikud  
teadaanded
Haabersti linnaosa valitsus  AVA-
LIKUSTAB  ajavahemikus 7.–
22.11.2019 projekteerimistingi-
muste eelnõu Roolahe tn 1. Luba-
tud on täpsustada detailplanee-
ringus käsitletud arhitektuurili-
si, ehituslikke ja kujunduslikke 
tingimusi.  Kõikide teiste nõue-
te ja näitajate poolest peab ehi-
tusprojekt vastama alal kehtiva-
le detailplaneeringule. Materja-
lid on TPRis nähtavad samal ajal 
avaliku väljapaneku teatega. Ava-
lik väljapanek toimub linnaosa-
valitsuses, Ehitajate tee 109a/1 
kabinetis 205 esmaspäeval 8.15–
18.00, teisipäevast neljapäevani 
8.15–17.00 ning reedel kl 8.15–
14.00

Kultuur ühendab noori
Irina Antonjuk
Haabersti vene gümnaasiumi  
direktor

Rahvusvaheline õpilaste kultuuri-
festival Sõpruskond toimus juba 18. 
korda – seekord Minskis Valgeve-
nemaal. Festival on aastatega kas-
vanud ning igal aastal üllatatakse 
uute rõhuasetuste ja etendustega.

Selle aasta teema oli «Minsk kutsub 
sõbrad külla», õpilased tulid Ukrai-
nast, Eestist ja Venemaalt.

Tänavuse Sõpruskonna kavas 
oli mitu laulu-, tantsu- ja etendus-
programmi. Meie õpilased tutvus-
tasid ühte eesti kultuuriväärtust – 
laulu- ja tantsupidude traditsiooni 
ning ajalugu. Oli ka ühine töötuba, 
kus eri riikide kooliõpilased valmis-
tasid präänikuid ja kaunistasid neid 
glasuuriga.

Festivalil võtsid noored osa spet-
siaalsest programmist, mis toimus 
Sula mõisas. Siin said lapsed teada ja 
näha, kuidas kujunes mõisaelu XVII 
sajandil, osalesid metallikoja ja savi-
potikoja meisterklassides, nägid, kui-
das oli kujundatud tolleaegne  kato-
liiklik kool.

Ühel päeval õnnestus meil näha 
ka suurepärast etendust Valgevene 
ooperi- ja balletiteatris – balletti «Ui-
nuv kaunitar».

Festivali programmis olid veel lau-
lumeisterlikkuse klassid, näitused ja 
vestlused.

Sõbralikus keskkonnas veetsid 
noored koos viis päeva.

Konkreetse eesmärgina näevad 
koolid-projektipartnerid seda, et 
projektis osalevad õpilased ja õpe-
tajad saavad projektitegevuste abil 
mõtiskleda omaenda ja partnerite 
kultuuriväärtuste üle.

Gerli Kuus
Nurmenuku raamatukogu juhataja

Kahjuks ei tea paljud Haabersti elani-
kud, et kohalik linnaosa valitsus on 
loonud oma elanikele head võimalu-
sed vaba aja veetmiseks ja sportimi-
seks. Kasutame siinkohal võimalust 
tuletada Haabersti elanikele meelde, 
et Õismäe vaba aja keskus ootab teid 
külla. 

Esimeselt korruselt leiate palju-
de võimalustega jõusaali, mis võiks 
tulevikus saada just sinu isiklikuks 
ning kodule lähimaks treeningusaa-
liks. Suvekuudel läbis jõusaal väikese 
uuenduskuuri ning on valmis vastu 
võtma ka kriitilisema meelega spor-
ditegijaid. 

Kui kuivast trennist saab küllalt, 
võib sammud seada maja teisele kor-
rusele, kus asub avar ujula koos las-
tebasseiniga. Lisaks kuue rajaga bas-
seinile saab nautida mullivanni, lei-
lisaunasid, solaariumit ning osaleda 
regulaarselt vesiaeroobikas. Maja kol-
mandal korrusel paikneb Haabersti 
vaba aja keskus, mis on üks osa Haa-
bersti noortekeskusest. Sealt võivad 
noored enda jaoks mõndagi põne-
vat avastada. 

Neljandal korrusel ootab teid avar, 
valgusküllane ja hubane Nurmenu-
ku raamatukogu. Oleme üks Tallin-
na keskraamatukogu harukogudest 
ning on oluline teada, et Nurmenuku 
raamatukogus registreeritud kaart 
kehtib kõigis meie raamatukogudes 
ja harukogudes ning vastupidi. Raa-
matukogude roll on aja jooksul muu-
tunud ning sama arengusuund jät-
kub. Raamatukogu näol ei ole enam 
tegemist pelgalt raamatute hoiusta-
mise ja laenutamise kohaga, vaid tea-
tud mõttes juba vaba aja ja huvikes-
kustega. 

Meie lugejatel käivad külas kirja-
nikud; keeleõppe eesmärgil korral-

dame iga nädal keelekohvikuid, kus 
saab vabas ja sundimatus õhkkonnas 
parandada oma keelteoskust; lastele 
korraldame lugema õpetamiseks lu-
gemismänge ning laupäeva hommi-
kuti jutu- ja meisterdamisringe, kord 
kuus ootame kõige pisemaid põn-
nihommikutele ning tehnilise hu-
viga lapsed saavad osaleda meie ro-
bootikaringides. Novembris alusta-
me ka  loovkirjutamise õppega noor-

tele ning alguse saab projekt «Õn-
nelik seenior», millega pakume hu-
vitavaid tegevusi ka meie vanema-
ealistele lugejatele. Kõik raamatu-
kogu pakutavad koolitused ja üri-
tused on tasuta. 

Lisainformatsiooni leiad veebile-
helt www.keskraamatukogu.ee.

Jälgi meid ka Facebookis: www.
facebook.com/haaberstiraamatuko-
gud.

Toimub järjekordne 
Haabersti eakate  
kinohommik
Haabersti eakate kinohommikul 
5. detsembril kell 10.00  saavad 
väärikas eas Haabersti filmihuvi-
lised Mustamäe Apollo kinos (A. 
H. Tammsaare tee 104a) vaadata 
uut eesti startup-komöödiat «Üks-
sarvik». Film jutustab Liisa Pulga 
ja Henrik Kalmeti kehastatud ka-
he noore iduettevõtja teekonnast 
kodugaraažist maailma tehnoloo-
gia Mekasse Silicon Valleysse. Lugu 
põhineb enam kui 30 reaalse Eesti 
startup-ettevõtja kohati uskumatu-
tel ja humoorikatel juhtumistel ning 
kogemusel viimase 15 aasta jooksul. 
Filmi autor ja lavastaja on edukas 
tehnoloogiaettevõtja Rain Rannu. 
«Ükssarvik» on tema teine täispikk 
mängufilm.

Kino on eakatele vanuses 65+ ta-
suta, kuid eelnevalt tuleb registree-
ruda telefonil 640 4800 või e-pos-
ti aadressil haabersti@tallinnlv.ee.

NB! Osalemisest palun teatada 
hiljemalt 28. oktoobriks! Kohtade 
arv on piiratud!

Kinohommikut korraldab Haa-
bersti linnaosa valitsus.

TEADMISEKS

Haabersti vene gümnaasimi õpilased Minskis festivalil Sõprus-
kond.

Õismäe vaba aja keskus  
ootab külla
Haabersti linnaosa on elamiseks üks ütlemata tore koht. Meil on kilomeetrite kaupa jalgratta- 
ning jalutusteid, puutumata rohelust, kust kuuleb kaunist linnulaulu; elaksime ühelt poolt 
justkui maal, aga teisalt ei jää me linnale omasest melust väga kaugele.

Nurmenuku raamatukogu.

Oluline on tea-
da, et Nurme-

nuku raamatukogus 
registreeritud kaart 
kehtib kõigis meie 
raamatu kogudes. 
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+372 566 33 484
kadri@aknakate.ee

Rulood
Tekstiilkardinad

Sääsevõrgud
Terrassimarkiis

SAUNA
ELAMUSTE
FESTIVAL

7 - 10.11.2019

SAUN SEE ON ELUSTIIL!

ELAMUSED KOGU PERELE!
Vaata täpset ajakava kodulehelt elamusspa.ee

Festivali 
raames müüme 

Elamus Spa 
E-R 10x kaarte 
soodushinnaga

99€
(tavahind 128)
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NAHAARSTID saatekirjata ja järjekorrata 
Tallinnas. Dr. Aarne, Dr. Zagnin. Vastuvõtt 
50€ — www.vita.ee 669-0806 

Tallinna Nurmenuku Lasteaed pakub tööd 
õpetaja abile 1,0 ametikohaga, töökoht so-
bib ka pensionärile. Samas pakume tööd ka 
õpetaja abi asendajale. Avalduse ja CV võib 
saata lasteaeda aadressil Õismäe tee 26, 
13511 Tallinn või e-posti aadressil nurme-
nuku@la.tln.edu.ee. Lisainfo telefonil 657 
3937.

Liikumisraskustega naistudengile otsitakse 
eestikeelset isiklikku abistajat füüsilise kõr-
valabi osutamiseks (nt füüsilise toe pakku-
misel, loengute konspekteerimisel jm.). Hu-
vi korral ja lisainfo saamiseks palume võt-
ta ühendust alljärgnevatel kontaktidel: Kar-
men Kaar, e-meil: karmen.kaar@tallinnlv.ee; 
tel. 6404 823. Kristi Beljajev, e-meil: kristi.
beljajev@tallinnlv.ee; tel. 6404 871.

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

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariili-
si, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt ka-
sutult seisvaid. Koha peal kiire vormistami-
ne ja tehing. Pakkumisi ootan: seisevauto@
gmail.com või 5618 8671 

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja 
mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. 
Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage 
TEL 5865 2190

Korteri remont, viimistlus. Vannitoad, WCd. 
San.tehn. tööd. Jaanus 523 80 34

Ostan Haaberstis, Mustamäel või Nõmmel 
garaažiboksi. Võib vajada korrastamist. Kõik 
pakkumised on teretulnud. Tel 5621 4956

Ostan Garaažiboksi. Kõik pakkumised on te-
retulnud! Tel 5787 8287

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

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

Invaabivahendid
müük-laenutus-nõustamine

Invaabivahendite müük ja
laenutus abivahendikaardiga

soodustingimustel.

Asukoht:
Ehitajate tee 109b

(Nurmenuku keskus)
Telefon: 56 971 088

www.invaabivahendid.ee

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

Lasterikkad pered saa
vad soodustingimustel 
Tallinna spordi ja  
vabaajaasutusi külastada
Tallinna linn ja Eesti Lasterikaste Pere-
de Liit sõlmisid täna heade kavatsuste 
kokkuleppe, mille järgi saavad lasterik-
kad pered võimaluse Perekaardi olemas-
olul soodustingimustel külastada Tal-
linna spordiasutusi ning teisi linna kul-
tuuri- ja vabaajaasutusi. 

Eesti Lasterikaste Perede Liidu (ELPL) Pere-
kaarti omavad pered saavad 29. oktoobrist 
soodustingimustel külastada Nõmme, Õis-
mäe ning Sõle Spordikeskuse ujulat ja Ing-
lise Kolledži ujulat, lisaks Tondiraba Jäähal-
li ja Nõmme Spordikeskust. Koostöö järg-
mises etapis võimaldatakse ELPL Perekaar-
ti omavatele peredele soodustusi ka Tallin-
na kultuuri- ja vabaajaasutustes ning muu-
seumites. Selleks lepib ELPL lähiajal täp-
semates tingimustes kokku Tallinna Kul-
tuuriametiga, kelle haldusalas on Tallin-
na Kirjanduskeskus, Fotomuuseum, Kiek 
in de Köki Kindlustustemuuseum, Laste-
muuseum Miia-Milla, Kalamaja muuseum, 
Peeter I Majamuuseum ja Tallinna Vene 
Muuseum. Tallinna Keskkonna- ja Kommu-
naalamet on koostööpartnerina Tallinna 
Loomaaia ja Tallinna Botaanikaaia puhul. 

ELPL Perekaardiga on lasterikkal pe-
rel võimalik osa saada erinevatest tee-
nustest ja toodetest parematel tingimus-
tel. Perekaart pakub peredele soodsamaid 
hindu, kampaaniapakkumisi ja teisi lisa-
väärtusi. Perekaardi sõprade peresse kuu-
lub enam kui 400 partnerit ligi 500 eri-
neva teenusega. Perekaarti saavad taotle-
da kõik pered, kus on kasvamas kolm või 
enam last. Kaardi kohta lähemalt leiab 
infot www.perekaart.ee 
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Та л линнск а я конференция  
по вопрос ам
жи лищного хозяйств а 
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