
Haabersti
Haabersti linnaosavalitsuse ajaleht www.facebook.com/haabersti.linnaosavalitsus

NELJAPÄEV
9. aprill 2020

nr 4 (323)

Väike-Õismäe mitukümmend 
aastat vana soojustorustik 
vahetatakse välja LK 3

Koolipingist e-kooli 
Haabersti koolide 
näitel LK 4–5

16 aastat toimunud 
Haabersti kevadkontsert 
ja laat jäävad ära LK 6

#HoiameEestiTervena #KoduneHaabersti

HAABERSTI  
ON KODUNE!

VÄLJAS JÄRGI ELU 
VALEMIT 2 X 2!

KANGELANE SAAD OLLA 
KODUS PÜSIDES!



9. aprill 20202 HaaberstiJUHTKIRI / ERIOLUKORD

JUHTKIRIPaneme üheskoos koroona-
viiruse levikule piiri!
Praeguses eriolukorras elades tuleb soovitusi uk-
sest ja aknast. Koondasime kõige olulisema in-
fo linna, Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse ju-
histest kokku – palun loe, jäta meelde ja tegut-
se nende järgi!

12. märtsil välja kuulutatud eriolukorrast tingitud 
meetmed on hädavajalikud, et kaitsta koroonaviiru-
se eest kõige haavatavamat osa elanikkonnast: meie 
vanemat põlvkonda ja krooniliste haigustega inimesi. 

Tallinn on info linna eriolukorra aegsete piiran-
gute ja teenuste osutamise kohta koondanud kodu-
lehele https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestami-
ne. Täpne ja usaldusväärne info eriolukorra kohta 
on kättesaadav kriis.ee lehelt ning kooroona kohta 
infotelefonilt 1247. Lisaks saab infot Tallinna puu-
dutavates küsimustes numbrilt 14410. Jälgi ka Ees-
ti Rahvusringhäälingu uudiseid teles, raadios ja in-
ternetis. 

Uudistesaateid kantakse lisaks eesti ja vene kee-
lele üle ka viipekeeles. ETV eetris on iga päev kell 
12 „Aktuaalse kaamera“ erisaade. ETV+ kannab eri-
olukorra ajal üle kolmapäeviti k 11.30 toimuvat Tal-
linna venekeelset pressikonverentsi, kus räägitakse 
koroonaga seotud teemadest vene keeles. Venekeel-
ne infosaade “Tallinna uudised” hakkab eriolukorra 
ajal Pervõi Baltiiski Kanali (PBK) eetris olema esmas-
päevast neljapäevani kell 20.30. Linlaste informeeri-
miseks annab telekanal eetriaja tasuta. 

Haigestumise puhul võta esmajärjekorras ühen-
dust oma perearstiga või helista perearsti nõuande-
liinile 1220. Väldi silmade, nina ja suu katsumist. Kui 
puudutad oma silmi, nina või suud mustade kätega, 
võid kergesti nakatuda mitte ainult koroonaviiruses-
se, vaid ka teistesse hooajalistesse viirushaigustesse. 

Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina 
ühekordse salvrätiga. Viska see kohe prügikasti ja 
pese seejärel käed. 

Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küü-
narvarre osa), aga mitte paljast kätt. Suu ja nina kat-
mine takistab pisikute ja viiruste edasi levimist. Kui 
aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja vii-
rused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja ese-
metele, mida katsud.

Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused ning 
oled reisinud välismaal, otsi varakult abi. Jälgi oma 
tervist ja püsi kodus. Helista oma perearstile või kui 
perearsti ei ole võimalik kätte saada, siis perearsti 
nõuandeliinile 1220. Ära mine perearstikeskusesse 
ega erakorralise meditsiini osakonda ise kohale, kui 
arst ei ole selleks selget suunist andnud. Hädaolu-
korras helista 112.

Kui sul on kerged hingamisteede haiguste sümp-
tomid ja sa ei ole reisinud välismaal, järgi hoolikalt 
tavapäraseid hügieeninõudeid ning püsi kodus, ku-
ni oled tervenenud. Haigussümptomitega inimese 
diagnoosi määramise ja ravi üle teeb otsuse arst, pa-
lun võta oma perearstiga ühendust ja järgi meditsii-
nitöötajate juhiseid.

Väga oluline on vältida kontakte teiste inimeste-
ga, üksteisel külas ja ka poes käimist. Eriti kehtib see 
vanemate kui 60-aastaste inimeste kohta. Nüüd on 
aeg, kui võib julgelt helistada ja abi paluda lastelt, 
noorematelt sugulastelt või sõpradelt ja naabritelt. 
Kui teil või teie lähedasel on praegusel ajal võimatu 
kodust väljuda kas tervislikul või mõnel muul tõsi-
sel põhjusel ja sugulastel ei ole samuti võimalik te-
da aidata, palume nõu ja abi saamiseks võtta ühen-
dust linnaosa valitsusega.

Koroonaviiruse leviku peatamiseks saab oma pa-
nuse anda igaüks.

Tallinna Kommunikatsioon

A lustan tänusõnadega kõikidele, 
kes on igapäevaselt eesliinil – 
arstidele, politseinikele, kiirabi-
töötajatele, sotsiaaltöötajatele, 

lasteaiaõpetajatele, koduhooldajatele, müü-
jatele ja paljudele teistele. Aitäh, et anna-
te sel raskel hetkel niivõrd suure panuse. 

Hoolida endast ja teistest tuleb aga meil 
kõigil sõltumata ametist või vanusest. Iga-
ühe tegudest sõltub, kui kiiresti saame lõ-
petada Vabariigi Valitsuse poolt välja kuu-
lutatud eriolukorra. Viiruse leviku tõkesta-
miseks on ka Tallinna linn ja Haabersti Lin-
naosa Valitsus võtnud kasutusele erinevad 
meetmed, mida palun teil, head elanikud, 
täita suurima kohusetundega. 

Tänased reeglid on  
homne tervis
Keelatud on avalikus kohas viibida ja liiku-
da rohkem kui kahel isikul üheskoos ning 
kohustatud on hoida avalikes kohtades teis-
te isikutega vähemalt kahemeetrist vahe-
maad. Haigena ei tohi väljas liikuda, käia 
poes või teha muid tegevusi, mis nakkusoh-
tu suurendavad! Liikumisvabaduse piirang 
on vajalik meie enda elu ja tervise kaitseks, 
et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava 
viiruse levikut.

Terviseameti avaldatud info kohaselt le-
vib koroonaviirus enamikul juhtudel piisk-
nakkusena (köhimisel, aevastamisel) ja kon-
takti kaudu, kuid ei ole välistatud ka muud 
levimisviisid. Viirused võivad säilida pin-
dadel mitu päeva ning kanduda edasi ka 
nende kaudu. Linnaosa valitsus on seetõt-
tu sulgenud kõik Haabersti avalikud spor-
di- ja mänguväljakud. Samuti on suletud 
munitsipaalkoolide staadionid. 

Head lapsevanemad! Palun selgitage oma 
lastele, et praegusel ajal ei ole kogunemi-
sed lubatud. Vaid reeglitest kinni hoides saa-
vad lapsed võimalikult kiiresti taas mängu-
väljakutest rõõmu tunda. Palume ka kõiki-
del kodanikel julgelt meile teada anda, kui 
mänguväljakutel on lõhutud sildid või se-
da piiravad lindid või kui on kohti, mis va-
javad erilist tähelepanu linnaosa valitsuse 
poolt. Soovitan tungivalt sulgeda ka ühistu-

te hallata olevad ja eramaadel asuvad män-
gu- ja spordiväljakud. 

Kõik Tallinna koolid on suletud ning õp-
pida tuleb e-kanalites. Mul on hea meel, 
et e-õpe on Haabersti koolides kulgenud 
edukalt ning nii õpetajad kui ka õpilased 
ja lapsevanemad on uue olukorraga har-
jumas. Tallinn on otsustanud, et koolitoi-
tu tuleb anda ka sel keerulisel perioodil. 
Selleks et liikumist vähendada, on otsus-
tatud, et koolilõuna soovijad saavad paki 
toiduainetega, mida jagub mitmeks päe-
vaks. Nendel lapsevanematel, kel on vaja-
dus või soov toidupaki järele, tuleb ühen-
dust võtta oma kooliga.

Praeguse seisuga jäävad lasteaiad ava-
tuks, kuid järgitakse kindlaid juhiseid, et 
tagada laste ja õpetajate kaitse. Kuni ap-
rilli lõpuni on kõik lapsevanemad lasteaia 
kohatasust vabastatud. Samuti toetab linn 
eralasteaias käivate laste vanemaid samas 
mahus, kui munitsipaallasteaia lapsi ehk 
eralasteaialt ja lastehoiult on sääst 71,25 
eurot kuus.

Haabersti päevakeskus on suletud. Haa-
bersti noortekeskus teeb noortele vaid 
virtuaalseid töötubasid nii noortekesku-

se Facebooki kui ka Instagrami ja TikToki 
kontodel. Ühistransport töötab, kuid seda 
desinfitseeritakse rohkem ja ühistranspor-
dis pileteid ei küsita.

Kust ja kellelt saada abi?
Minu suur palve on, et me hooliksime roh-
kem oma lähedastest ja naabritest. Kui on 
vähegi võimalik, siis palun rääkige enda 
kolleegidega, oma perekonnaga või ühistus 
läbi, kas ja kuidas saaksime rohkem üks-
teist aidata. Kindlasti on teie kortermajas 
neid inimesi, kes võib-olla vajavad senisest 
enam abi näiteks apteegis või poes käimi-
sel. Seejuures palun teil jätta hommikused 
ajad kuni kella 11.00-ni poes käimiseks ea-
kamale sihtrühmale. 

Linnaosa valitsus on valmis neid inime-
si, kes ei saa abi ja kellel on seda väga vaja, 
aitama. Teeme selleks koostööd ka eraette-
võtetega, kellega koos osutame eriolukor-
ras abi linlastele kulleriga kauba koju toi-
metamisel. Tegemist võib olla nii eaka ini-
mese kui ka üksikvanemaga, kes näiteks 
ei saa haige lapse kõrvalt kodust välja tul-
la. Suudame seda abi pakkuda aga vaid siis, 
kui tõepoolest pöörduvad meie poole ainult 
need, kel seda väga vaja. 

Abi pakume ka ettevõtjatele, et aidata 
neil kriisist välja tulla ning vähendada eri-
olukorraga kaasnevat negatiivset mõju. Abi-
meetmed on suunatud esmajärgus ettevõt-
jatele, kes on linnaga lepingulistes suhe-
tes või avaldavad mõju kohaliku omava-
litsuse tegevusele. Meetmed on planeeri-
tud kolmest kuust kuni aasta lõpuni, sõl-
tuvalt meetmest. 

Linna teeninduspunktid, sealhulgas ka 
linnaosa valitsus on avatud ning võtame ini-
mesi vastu. Kinnitan, et kõik sotsiaalteenu-
sed, mis toimisid varem, toimivad ka prae-
gu ja edaspidi. 

Eriolukorra perioodil palun teil suhel-
da linnaosa valitsusega eelistatult e-posti 
või telefoni teel. Haabersti Linnaosa Valit-
suse telefon on 640 4800 ja e-posti aadress  
haabersti@tallinnlv.ee. Ööpäevaringselt on 
avatud riiklik eriolukorra telefon 1247, mis 
on helistajale tasuta. Eriolukorra veebileht 
on www.kriis.ee.

Ka tervete ja tugevatena vastutame meie 
nõrgemate eest. Võta palun eriolukorra lii-
kumispiirangut tõsiselt. Hooli enda, oma 
lähedaste ja sõprade tervisest ning püsi ko-
dus, sest Haabersti on kodune!

Tervist ja jõudu! 

Head tallinlased ja eestimaalased!

Tänavune kevad ja esimesed soojad il-
mad tulevad sedapuhku teisiti. Erandi-
tult meile kõigile. 

Ärge laske ennast petta illusioonist, et ko-
roonaviirus õues ei levi ja värskes õhus on 
ohutu. See haigus ei küsi inimeselt luba tu-
lekuks, ajaks ega kohaks. 

Itaallaste koroonapuhangu koldeks pee-
takse Milanos toimunud Atalante ja Valencia 
meistrite liiga jalgpallimängu, mis toimus 
välistaadionil. 

Me oleme kaotanud koroonaviirusele 21 
inimelu, mis ei jää ilmselt viimasteks. Sel-
lest piisab, et võtta praeguseid piiranguid 
Tallinnas ja terves riigis tõsiselt. Meist kõi-
gist – igaühest meist sõltub, kui kiiresti me 
suudame epideemia kasvu pidurdada. Üks-
nes iseenda juhtimise ja eneseregulatsioo-

niga saame viirusele piiri panna. Kui me 
seda ei tee igaüks ise, siis kaotame üks-
nes elusid. 

Üha pikemaks venivas kriisis kannatab 
sügavalt meie majandus, mis mõjutab kõi-
gi rahakotti ja toimetulekut. Tänane mee-
lekindlus ja piirangute järgimine on aja-
võit – ainult nii saame kiiremini nakkuse-
le piiri panna ja oma tavapärase argipäeva 
juurde naasta.

Kui me ei alusta eneseregulatsiooniga 
kohe nüüd ja praegu, siis kaasnevad pea-
gi veelgi karmimad piirangud. Siis on hilja 
eneselt küsida: kas me sellist elu tahtsime-
gi? Sellele peame vastama täna ja praegu. 

Head inimesed – üks kaotatud kevad ei 
ole suur kaotus võrreldes pika ja terve eluga. 
Hoidke ennast ja oma lähedasi, et järgmi-
sed kevaded tuleksid terved ja päikeselised. 

Lähtu lihtsatest reeglitest:
●  Kui vähegi võimalik, püsi kodus.
●  Kui oled haige, püsi kindlasti kodus.
●  Kui pead viibima karantiinis, püsi kindlasti kodus.
●  Väljas käies hoia teistega turvalist distantsi  

(2 meetrit).
●  Jäta hommikused ostlemistunnid riskirühmadele.
●  Telli esmatarbekaubad kulleriga!

Täpsema info ja vastused korduma kippuvatele  
küsimustele leiad veebilehelt www.koroonaviirus.ee.

TEADMISEKS
Mihhail Kõlvart
Tallinna linnapea

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa 
vanem

Linnaosa valitsus on sulgenud kõik 
Haabersti avalikud spordi- ja mängu-
väljakud

Meie tahe peab olema  
viiruse omast suurem

Haigena ei tohi  
väljas liikuda,  

käia poes või teha muid 
tegevusi, mis nakkusohtu 
suurendavad! 
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Haabersti valvekaame-
rad võeti politsei  
jälgimise alla
Haabersti linnaosa valitsuse poolt 
avaliku korra tagamiseks paigalda-
tud valvekaameraid jälgib suurema 
turvalisuse tagamiseks ka politsei 
ning sellest annavad märku linna-
osasse paigaldatud vastavad märgid.

Linnaosa valitsuse tellimusel on 
paigaldatud avaliku korra paremaks 
tagamiseks kaamerad kohtadesse, 
kus kiputakse enim korda rikkuma. 
Nendeks kohtadeks on Harku järve 
äärne ala, Õismäe tiigi promenaad ja 
amfiteater ning Haabersti rulapark. 

Paigaldatud kaameraid on polit-
seil võimalik operatiivsemalt kasu-
tada nii reaalajas kui ka hiljem rik-
kumiste tuvastamiseks. Reaalajas 
jälgimise võimalus annab ka pare-
ma ülevaate ning tõstab reageeri-
miskiirust. Selline täiendav mee-
de aitab linnaosas paremini taga-
da avalikku korda, tõsta julgeolekut 
ning säilitada meie kõigi ühist vara.

Viiruspuhangu tõttu suletud koo-
lid, treeningsaalid ja muud võimalu-
sed on pannud linnaosavanema sõ-
nul senisest enam ka noori avalikes 
kohtades kogunema. HLOV

Astangu tänaval  
kehtestatakse öine  
liikumiskeeld
Tähelepanu! Alates 7. aprillist kuni 
1. maini 2020.a. ajavahemikul kell 
21.00–06.00 on kehtestatud moo-
torsõidukitele sissesõidukeeld lõi-
gus Kotermaa 1 kuni Astangu tä-
nav 19/3 v.a. ühistransport. 

Sissesõidukeeld on kehtestatud 
seetõttu, et tagada looduskaitse all 
olevatele kahepaiksetele ohutu rän-
detee Astangu tänava ääres paik-
nevatesse sigimistiikidesse. 

Kui viimasel viiel aastal on va-
batahtlikud Tallinna elanikud aida-
nud kahepaikseid ohutult üle As-
tangu tänava, siis seoses Vabariigi 
Valitsuse poolt kehtestatud eriolu-
korraga pole tänavu võimalik ini-
mestel koguneda ning kahepaikseid 
talgute raames abistada. 

Kõnealune Astangu tänava lõik 
on üks Eesti suurimaid kahepaik-
sete rändekoridore, mida läbib igal 
kevadel lühikese aja jooksul tuhan-
deid konni, kärnkonni ja vesilikke.

LÜHIDALT

Ametlikud teadaanded
HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS TEATAB
04.02–19.02.2020 toimus Järveotsa tee 1a//1b//1d kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu avalikustamine. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste ava-
lik arutelu pidi toimuma 1. aprillil 2020 kell 15.00. Haabersti Linnaosa Valitsu-

ses. Anname teada, et Järveotsa tee 1a//1b//1d kinnistu ja lähiala detailplaneerin-
gu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu lükkub edasi seoses riigis keh-
testatud eriolukorraga. Uue arutelu kuupäevast teavitame pärast avalike kogu-
nemiste keelu lõppemist.

Tallinna linnas on avalikud alad ajutiselt suletud!
Seoses Vabariigi Valitsuse välja 
kuulutatud eriolukorraga võttis 
Tallinna Linnavalitsus vastu kor-
ralduse, millega suletakse kõik 
avalikud spordi- ja mänguvälja-
kud ning koerte jalutusväljakud. 
Koroonaviiruse tõkestamiseks ja 
külastajate ohutuse tagamiseks 
on suletud ka loomaaed ja botaa-
nikaaed, v.a botaanikaaia avatud 
territooriumi pargiala.

Vabariigi Valitsus kuulutas Eesti Vaba-
riigi haldusterritooriumil välja eriolu-
korra seoses COVID-19 haigust põh-
justava koroonaviiruse pandeemili-
se levikuga maailmas. Avalikus ko-
has on keelatud viibida ja liikuda 
rohkem kui kahel isikul üheskoos 
ning kohustatud on hoida avalikuks 
kasutamiseks ette nähtud kohtades 
teiste isikutega vähemalt kahemeet-
rist vahemaad. Nimetatud piirangud 
kehtestati põhjusel, et rahvarohke-
tes kohtades on viiruse leviku risk 
väga suur ja seetõttu on praeguses 

suure nakatunute arvuga olukorras 
proportsionaalne piirata isikute lii-
kumist ja koosviibimist. Liikumisva-
baduse piirang on vajalik inimeste 
elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku 
huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 
haigust põhjustava viiruse levikut.

Suur osa inimesi ei mõista jätku-
valt ise ega ole lastelegi piisavalt sel-
gitanud, et ka väliskeskkonnas tu-
leb hoida teiste inimestega distantsi 
ning vältida kokkupuudet avalikku 
kohta paigaldatud inventari, seadme-
te ja rajatistega, sest ei saa olla kin-
del nende nakkusohutuses. Koroo-
naviiruse leviku tõkestamise seisu-
kohast on oluline viia inimeste eba-
vajalikud otsekontaktid ja liikumi-
ne miinimumini.

Tallinna linna avalikel mängu- ja 
spordiväljakutel ning koerte jalutus-
väljakutel on viimasel ajal olnud koos 
rohkelt inimesi. Kuna kevade saabu-
mise ja muude liikumispiirangute ra-
kendamise tõttu suureneks neil lin-
nale kuuluvatel avalikel aladel aega 

veetvate inimeste hulk veelgi, siis 
peab linnavalitsus sealset nakkus-
ohtu väga suureks. Mängu- ja spor-
diväljakutel ning koerte jalutusvälja-
kutel ei ole pindade desinfitseerimi-
ne tulemuslik. Lisaks puutuvad lap-
sed mängu- ja spordiväljakutel üks-
teisega vahetult kokku.

Et viirus on väga kergesti nakkav, 
ei ole mängu- ja spordiväljakute ning 
koerte jalutusväljakute nakkusohu-
tut kasutamist võimalik tagada ise-
gi mitte sellega, kui eriolukorra juhi 
korraldusega kehtestatakse avalikus 
kohas liikumisele lisapiiranguid. Nak-
kusoht säilib ka nimetatud objektide 
väiksema kasutusintensiivsuse korral.

Tallinna linnal kui paljude män-
gu- ja spordiväljakute ning koerte ja-
lutusväljakute omanikul ei ole prae-
guses olukorras muude meetmetega 
võimalik tagada kasutajate ohutust 
enam kui 300-l avalikus kasutuses 
oleval mängu- ja spordiväljakul ning 
20-l koerte jalutusväljakul. Seetõttu 
on Tallinna linna omandis olevad ava-

likud mängu- ja spordiväljakud ning 
koerte jalutusväljakud ning munitsi-
paalasutuste juures asuvad mängu- 
ja spordiväljakud suletud ning keela-
tud on nende kasutamine ja seal vii-
bimine alates 26. märtsist 2020 kuni 
linnavalitsuse sellekohase uue otsu-
se tegemiseni.

Järelevalvet linnale kuuluva vara 
kasutamise ja selle kasutamise piiran-
gute üle teeb linnavalitsus oma ame-
tiasutuste kaudu. Linna ametiasutus-
tel on nende põhimääruste kohaselt 
oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tal-
linna õigusaktides sätestatud korras 
õigus teha oma pädevuse piires ette-
kirjutusi ja rakendada sunnivahen-
deid või sanktsioone seaduses sätesta-
tud alustel. Seega teevad korrakaitse-
seaduse § 571 punkti 2 kohaselt riik-
likku järelevalvet avalikus kohas käi-
tumise üldnõuete järgimise üle lin-
navalitsuse nimel linnaosa valitsus, 
Munitsipaalpolitsei Amet ning Kesk-
konna- ja Kommunaalamet.

HLOV

Väike-Õismäe mitukümmend aastat vana  
soojustorustik vahetatakse välja
Kahe aasta jooksul vahetab soo-
jusettevõte Utilitas Väike-Õismäe 
asumis välja kaugküttetorustiku. 
Tänavu toimuvad tööd mitmes eta-
pis märtsist novembri lõpuni. Re-
noveerimise perioodil esineb ajuti-
si sooja vee katkestusi, millest et-
tevõte informeerib majahaldajaid 
täiendavalt. 

Suuremahulised tööd puudutavad ko-
gu Väike-Õismäed ning on vajalikud, 
et elanikel ei tekiks tulevikus prob-
leeme hoonete kütmisega ja sooja 
vee varustusega. Kaugküttevõrgu re-
noveerimise eesmärgiks on enneta-
da võimalikke võrguavariisid ja soo-
jusvarustuse häireid ning selleks tu-
leb valdavalt 1970ndate lõpus ehita-
tud kaugküttetorustik välja vahetada. 

Ehitustöödega kaasnevad kaeve-
tööd, seadmete ja varustuse ladusta-
mised, mis võivad igapäevaelu häi-
rida, kuid tööd on paraku vajalikud 
ning nendesse palutakse suhtuda 
mõistvalt. Nii linnaosa valitsus kui 
ka Utilitas annavad oma parima, et 
Haabersti elanikke informeerida ning 
kaasnevaid ebameeldivusi hoida mi-
nimaalsena.

„Kaugküttesüsteemi eripära või-
maldab teostada suuremahulisi kaug-
küttevõrgu renoveerimisprojekte 
kliendi jaoks minimaalsete ebamu-
gavustega ajal, mil välistemperatuu-
rid ei nõua enam ruumide kütmist,“ 
selgitas Utilitase kaugkütteettevõte-
te juht Andres Veske. 

Veske tõi välja, et 2020. aastal 
uuendatakse projekti raames Väike-
Õismäe piirkonnas kokku üle 8 km 
soojustorustikku, millest ligi 5 km 
on maa-alune välistorustik ja 3 km 
hoonete sisene torustik, mis asub val-
davalt elamute keldrites. „Rekonst-
rueerimistööde perioodiks paigaldab 
Utilitas ligi 6 km ajutist torustikku, 

et tagada hoonete soojusvarustus ka 
ehitustööde perioodil,“ selgitas ta.

Tänu ajutise soojustorustiku pai-
galdamisele kaasnevad kaugküttevõr-
gu kaasajastamisega valdavalt ainult 
lühiajalised soojuskatkestused, mis 
on tingitud ajutisele torustikule üm-
berlülitumistest ning kestavad kuni 
8 tundi. Alates mai keskpaigast ku-
ni septembri keskpaigani esinevad 
ka mõned pikemaajalised katkestu-
sed. Utilitas teavitab kõikide hoonete 
esindajaid katkestustest täiendavalt 
ning aegsasti ette. Soojuskatkestus-
te infot saab jälgida ka Utilitase ko-
dulehelt www.utilitas.ee/soojuskat-
kestused. 

Ühistranspordi suuremahulisi üm-
bersuunamisi tööde käigus ei plaa-
nita, valdavalt kasutatakse tänavate 
sulgemist poole tänava laiuse ulatu-
ses. Palume liiklejatel järgida ajutisi 
liikluskorraldusmärke.

Tööde graafik on orien-
teeruv. Töid teostatakse 
üheksas etapis:
●  I etapp asukohaga Õismäe tee 

põhjaosas: Õismäe tee 116, 118, 
120, 122, 134, 151, 153, 155a hoo-
nete vahelisel alal. Tööde teostami-
se orienteeruv aeg aprill kuni mai. 

●  II etapp asukohaga Õismäe tee 
113, 113a, 115, 115a, 117,  119, 
121 kinnistutel ja hoonete keld-
rites. Põhitööde teostamise orien-
teeruv aeg aprill kuni mai. Abite-
gevused ehk hoone keldrite üle-
vaatus ja ajutiste soojustorustike 
paigaldamine toimuvad märtsis ja 
selle demonteerimine septembris.

●  III etapp asukohaga Õismäe tee 2, 
150, 185, 187, 189, 193, 195, 197, 
199, 201, 203, Ehitajate tee 120, 
122, 150 vahelisel alal, kinnistu-
tel ja hoonete keldrites. Põhitöö-
de teostamise orienteeruv aeg ap-

rill kuni mai. Hoonevälised tööd 
lõpetatakse mais. Hoonete 185, 
187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 
203 keldrite sisesed tööd lõpeta-
takse juunis.

●  IV etapp asukohaga Õismäe tee 
loodeosas: Paldiski mnt 155, 157, 
159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 
Õismäe tee 112a, 112, 114, 116, 
118, 120, 122, 124, 126, 128, 139, 
141, 413, 145, 147, 149, 151, 153, 
155, 157 hoonete ümbruses ja keld-
rites. Põhitööde teostamise orien-
teeruv aeg juuni kuni juuli.

●  V etapp asukohaga Õismäe tee loo-
deosas: Paldiski mnt 173, 175, 177, 
179, 181, Õismäe tee 90, 92, 94, 96, 
98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 133, 
135, 137 hoonete ümbruses ja keld-
rites.  Põhitööde teostamise orien-
teeruv aeg juuni kuni august.

●  VI etapp asukohaga Õismäe tee 
lääneosas: Paldiski mnt 183, 185, 
187, 189, 191, 193, 195, 197, Õis-
mäe tee 68, 78, 80, 82, 84, 86, 72, 
74, 76, 78, 111, 123, 125, 127, 129, 
131 hoonete ümbruses ja keldrites. 
Põhitööde teostamise orienteeruv 
aeg juuni kuni august.

●  VII etapp asukohaga Õismäe tee 
kirdeosas: Õismäe tee 134, 173, 
173a, 179 hoonete ümbruses. Põ-
hitööde teostamise orienteeruv 
aeg august kuni september.

●  VIII etapp asukohaga Õismäe 
tee kirdeosas: Õismäe tee 132, 
136, 138, 140, 142, 144 hoonete 
ümbruses ning keldrites. Põhitöö-
de teostamise orienteeruv aeg sep-
tember kuni oktoober, v.a Õismäe 
tee 132 Haabersti Vene Gümnaa-
siumiga ühendatud torustik, mis 
ehitatakse välja juulis.

●  IX etapp asukohaga Õismäe tee 
idaosas: Õismäe tee 18, 20, 22, 24, 
148, 150, 150a hoonete ümbruses

HLOV
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Distantsõppe korraldami-
ne Tallinna Õismäe Vene 
Lütseumis 
Sel õppeaastal toimetab meie koolis 
1081 õpilast ja 75 õpetajat, kes kõik 
planeerisid oma tööd ja aega, vahel 
tuleb hetk, kus inimene planeerib, 
aga Jumal juhatab. Nii ka meie kool 
alustas 16. märtsist distantsõppel. 

Muutuv õpikäsitus on Tallinna 
Õismäe Vene Lütseumis saanud su-
juvalt nüüdisaegseks õpikäsituseks. 
Hetkeolukorras on olulised õpilaste 
üld- ja õpioskused, õpimotivatsioon 
ning ajaplaneerimine, et otsustada 
ise, millises järjekorras ja millal oma 
asjad ära teha ja õpetajatele esitada. 
Kel need oskused puuduvad, nendel 
on täna keeruline.

Kooli juhtkond usub, et tegime õi-
gesti, kui andsime õpetajatele vabad 
käed otsustamaks, milliseid interneti 
keskkondi õppeks kasutada ja milli-
ses mahus, sest eriti just nüüd joonis-
tub välja õpetaja isiksus ja talle oma-
ne stiil. Õppekasvatusprotsess peab 
olema mitmekesine nagu elugi. Kui 
meie õpetajad käituksid ühtse šab-
looni järgi, tekiks tunne, nagu töö-
taksime Kalevi kommivabrikus, aga 
koolipere unistuseks on olla käsitöö-
kommi ateljee, kus igale õpilasele lä-
henetakse individuaalselt.

Õppeprotsess käib, õpetajad ja õpi-
lased võtavad asja rahulikult. On tek-
kinud teatav rütm. Asi tahab harju-
mist ning olud sunnivad muutuma 
ja katsetama midagi uut, sh leidma 

ennastsäästvaid lahendusi. Selline 
sundarenemine digivaldkonnas on 
küll äärmiselt positiivne. Positiivne 
on ka see, et õpilased igatsevad pä-
riskoolis käimise järele ja tunnevad 
puudust suhtlemisest. Ehk on loo-
tust, et pärast eriolukorda väärtusta-
takse õpetajatööd rohkem ning õpi-
lased ei kasuta tunni ajal enam mo-
biiltelefoni suhtlemiseks.

Raskuseks on endiselt ebaühtlane 
koormus. Osad õpilased on kurtnud, 
et koormus on ikkagi suurevõitu ning 
seetõttu on koolipäevad pingelised, aga 
üldiselt pidavat olema tipp-topp. Aga 
kes ütles, et elu peab kerge olema? On 
ka  üksikuid tegelasi, kes väga aktiiv-
selt õppetöös kaasa ei löö, aga neid po-
le palju. Samas, puudujaid on alati ol-
nud ja seegi on koolielu argipäev.

Momendil on klassijuhatajate õlul 
suur koormus, nende tööpõhimõte 
on kõigil sama: rutiini tekitamine ja 
kontaktis olemine. 

Juhtkonna suurimaks sooviks on, 
et me kõik elaks ja töötaks kaua ja 
tervelt, aga selleks peab olema vaim-
ne ja füüsiline koormus tasakaalus. 
Me kõik oleme sellises olukorras es-
makordselt, kus kodud on samaaeg-
selt ka kodukontorid, koolid, nõus-
tamiskeskused, huviringid, kinosaa-
lid, toitlustusasutused ja interneti-
kohvikud. Õnneks, ükskõik kui ras-
ke on eriolukord, tervet mõistust ei 
võta meilt keegi!

Olge hoitud!
Rita Juhanson

Tallinna Õismäe Vene  
Lütseumi direktor

Tallinna kooliõed alustasid  
koolipere telefoninõustamist
Tallinna koolid võimaldavad oma 
kooliperedele telefoninõustamist, 
et pakkuda leevendust ülekoorma-
tud riiklikele infoliinidele. Infot 
kooliõe telefoninumbri ja vasta-
mise kellaaegade kohta jagab iga 
õppeasutus oma kooliperele ise.

„Häirekeskus on andnud teada, et 
väga paljud lapsed pöörduvad nen-
de poole muredega, mis tingitud 
koroonaviiruse tekitatud olukor-
rast. Muretsetakse pere ja sõprade 
pärast, uuritakse haigustunnuste 
kohta. Samuti on üle koormatud 
perearstikeskuste infoliinid,” tõdes 
SA Tallinna Koolitervishoid juhatu-
se esimees Kädi Lepp.

Sihtasutuse juhatus otsustas 
koos juhtivõdedega, et kooliõed jät-
kavad oma tööd telefoninõustajate-
na, et võtta maha eesliinil töötava-
te inimeste koormust. Lisaks õpi-
lastele saavad kooliõed kui tervis-
hoiuspetsialistid anda tervisealast 

nõu ka lapsevanematele ning pe-
dagoogidele. 

„Nõustamine algab kohe, kui 
kooliõde on saatnud koolile vas-
tava kirja, kus olemas tema kon-
taktandmed ning nõustamise kel-
laajad. Koolid omakorda teavitavad 
telefoninõustamise algusest õpilasi 
ja lapsevanemaid ning õpetajaid,” 
selgitas Lepp. „Iga kooliõde nõus-
tab enda töökoha kooliperet, kuid 
vajadusel saavad appi tulla ka kol-
leegid teistest koolidest, näiteks ju-
hul, kui kooliõde ise jääb haigusle-
hele või töötab suurel koormusel 
COVID-19 drive-in põhimõttel te-
gutsevas proovivõtukohas.” 

Sihtasutus Tallinna Koolitervis-
hoid on Eesti suurim kooliõdesid 
ühendav organisatsioon, kus töö-
tab ligi 80 kooliõde. Koostöös lapse-
vanemate, koolipersonali ja teiste 
spetsialistidega on kooliõed abiks 
õpilaste tervise edendamisel.
Tallinna Koolitervishoid SA

Tähelepanu, konkurss! 
Haabersti linnaosa valitsus kuu-
lutab välja konkursi, et noored 
jagaksid enda teadmisi, nippe ja 
oskusi, mis aitaksid kodus viibi-
mist toredamaks muuta.

Haabersti linnaosavanem Andre 
Hanimägi sõnas, et kodus nelja sei-
na vahel olemine võib noortele ol-
la raske ja igav, kuid see on vajalik 
meie kõigi tervise jaoks. „Et lapsed 
ei oleks vaid arvutis õppimas ja see-
järel kuvari taga mängimas, soovib 
linnaosa valitsus konkursi kaudu 
leida erinevaid põnevaid tubaseid 
tegevusi, mida noored omavahel ja-
gaksid,“ ütles Hanimägi.

Linnaosavanem selgitas, et noor-
tel on erinevaid oskusi ja teadmi-
si, mida ise hea meelega tehakse 
ning mida võiks ka teistele õpeta-
da. „Kui oskad teha ägedat paber-
lennukit, mõnda mustkunstitrik-
ki või on soov näidata teistele, kui-
das kududa või luua lausa oma laua-
mäng, siis ootame väga, et jagak-
sid neid vahvaid tegevusi ka teiste-

ga ning õpetaksid eakaaslasi. Noor-
te fantaasia on piiritu ja loodan, et 
tuleb väga erinevaid ja üllatavaid 
ideid,“ kutsus linnaosavanem üles 
kõiki oma tubastest tegevustest, mi-
da tehakse üksi või koos perega, 
teada andma.

Konkursil osalemiseks küsi 
kõigepealt oma vanematelt luba 
ning seejärel tee video või piltide-
ga tegevuse kirjeldus. Lae video üles 
YouTube’i või mujale videokeskkon-
da ning saada link e-posti teel aad-
ressile pavel.kornev@tallinnlv.ee. 
Samamoodi tuleb talitada ka pilti-
de ja tekstiga. Parimad näited aval-
datakse Haabersti linnaosa valitsu-
se sotsiaalmeediakontol ning igal 
nädalal tunnustatakse noori heade 
mõtete eest, loosides osalejate va-
hel välja linnaosa valitsuse meeneid. 
Auhinnad antakse üle, kui haridus-
asutused on taas avatud. 

Konkursist on oodatud osa võt-
ma kõik Tallinna noored nii laste-
aedadest kui ka koolidest. 
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E-õpe on Tallinnas hästi käivitunud 
Kui esimene e-õppe nädal möödus 
Tallinna koolides kohanemise tä-
he all, siis tänaseks sujuvad tege-
vused tänu koolide, õpetajate, õpi-
laste ning lapsevanemate tihedale 
koostööle väga hästi.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev nen-
tis, et väga lühikese ettevalmistusaja-
ga 46 400 Tallinna õpilase distants-
õppele üleviimine oli mastaapne et-
tevõtmine, mis õnnestus ainult tä-
nu eri osapoolte läbimõeldud ja efek-
tiivsele koostööle. „Õpetajad on õp-
pinud uusi keskkondi kasutama nii 
õppetöös kui ka vanematega suhel-
des. Tunnustada tuleb ka lapsi, kes 
väga pingutavad, ja lapsevanemaid, 
kes toetavad lapsi koduõppes,“ sõ-
nas abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Haridusameti statistika järgi on 
e-õppest eemale jäänud õpilaste arv 
ligikaudu 400, nende hulgas on ka 
täiskasvanute gümnaasiumi õppurid. 
Koolijuhtidelt saadud info kohaselt 
on enamik e-õppest kõrvalejäänuid 
lapsed ja noored, kelle puhul olid sa-
mad mured ka kooliskäimisel, nen-
de lastega tegelevad noorsoo- ja sot-
siaaltöötajad.

Niivõrd suures mahus e-õppe ra-
kendamine on terves riigis esmakord-
ne ning ühtlasi ka suur väljakutse. 
„Koolid annavad igapäevaselt Hari-
dusametile infot selle kohta, kuidas 
neil läheb ning nende tagasiside on 
valdavalt positiivne, oleme hakkama 
saanud suuremate tõrgeteta. Kui on 
muresid, lahendame koos. Olukord 
on uudne, aga ühiselt pingutades saa-
me edukalt hakkama,“ lisas Belob-
rovtsev. 

Kõik koduõppesse haaratud ini-
mesed jagavad usinasti ka oma ko-
gemusi. „Kohati on õppetöö inten-
siivsus kooliti erinev – seda on tä-
heldatud nii vanemate kui laste ta-
gasisidest. Analüüsime toimivat õp-
pekorraldust, seda eriti antud üles-
annete mahtu silmas pidades, ning 
teeme vajadusel korrektuure,“ sõnas 
abilinnapea.

Alates 18. märtsist pakub Tallinn 
võimalust tasuta koolilõunaks. Ala-
tes aprillist hakkasid Tallinna õpila-
sed kord nädalas saama toidupakke 
lõunasöögi valmistamiseks. Toidupa-
kid sisaldavad toiduaineid kuue päe-
va lõunasöökide valmistamiseks. Toi-
dud valitakse toitlustajate ja tervise-
denduse spetsialistide koostöös. Ku-
na toidupakk võib olla üsna raske, 
võiks sellele järele tulla lapsevanem 

või hooldaja. Kui keegi soovitud toi-
dupakile järele tulla ei saa, toime-
tatakse see kohale muul kokkule-
pitud viisil.

Peredel, kes edaspidi samuti lap-
sele koolitoitu soovivad, tuleb sellest 
teavitada oma kooli, kes omakorda 
edastab info Tallinna Haridusametile. 
Toidupaki kättesaamise juhiseid saa-
vad lapsevanemad ja õpilased koolilt. 

Tallinna koolid jälgivad koostöös 
Haridusametiga sedagi, et lastel olek-
sid distantsõppes osalemiseks kodu-
sed võimalused tagatud. Näiteks on 
koolid oma õpilastele õppetööks va-
jalikke sülearvuteid välja laenanud 
juhul, kui vahendi puudumisel on 
lapse osalemine õppetöös võimatu. 

Praeguste plaanide kohaselt jät-
kub koolides e-õpe kuni 1. maini.

Tallinna Kommunikatsioon

Koolipingist e-kooli Haabersti koolide näitel
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Distantsõppe korralda-
mine Tallinna Järveotsa 
Gümnaasiumis
Olukord on uudne kõikidele osa-
pooltele. Tegutseme põhimõttel, et 
tark ei torma.

Kõige olulisem on säilitada rahu, 
mitte rabistada, ning kohaneda olu-
korraga. Kasuks on tulnud meie eel-
nev kogemus ning erinevatel kooli-
tustel omandatud teadmised distant-
sõppe korraldamisel. Meie koolis on 
olnud eelnevalt e-õppepäevad, tänu 
millele on õpilastel juba tuttavad e-
keskkonnad, mis kergendab orien-
teerumist ja  ülesannete lahendamist. 
On tänuväärne, et paljud senini tasu-
lised internetipõhised õppematerja-
lid on nüüd kättesaadavad ja tasuta. 
Haridustehnoloog hoiab kõigel sellel 

silma peal ja jagab infot. Soovi aval-
danud õpilastele laenasime arvuteid, 
et õppimine kodus sujuks. 

Õpetamine ja õppimine toimub. 
Oleme pidevas kontaktis oma õpilas-
tega. On rõõmustav, et enamik õpilas-
test suhtub distantsõppesse täie vas-
tutustundega ja alustab õpitegevust 
samas rütmis kui kooliski. 

On väga oluline kõikide osapool-
te omavaheline suhtlemine, usalda-
mine ja toetamine. Kooli kodulehel 
on olemas kõikide töötajate kontakt-
andmed, mis võimaldavad kõikidel 
osapooltel ühendust võtta.

Tagasiside küsimustikus tõid 
õpilased välja, et saavad ise oma ae-
ga planeerida ja sobivas tempos üles-
andeid teha. Vanematega koos on lõ-
bus õppida. Kuna kodus on palju ah-

vatlusi, siis päevakavast kinni pida-
mine ei ole lihtne, nõuab keskendu-
mist, otsustamist ja kindlasti vastu-
tust. Ka see kogemus, esitada küsimus 
ja suhelda kirja teel, nõuab harjumist. 
Õpilased tunnevad puudust oma klas-
sikaaslastest, sõpradest, õpetajatest, 
koos tegemisest, klassiruumis õppi-
misest ja silmast silma suhtlemisest. 

Distantsõpe õpetab lapsi nuti-
seadmeid sihtotstarbeliselt kasuta-
ma, õpetab aja planeerimist ning 
enesejuhtimise oskust. Ennastjuh-
tiva õpioskusega õpilane saab edu-
kamalt hakkama, teised vajavad roh-
kemat juhendamist.

Antud olukord on ka lapseva-
nema jaoks uus ning vajab kohane-
mist. Lapsevanem näeb, kuidas laps 
iseseisvalt õpib ja milles ta vajab abi/

toetust, kuidas ta kohaneb uue olu-
korraga ning millised on tema lapse 
õpioskused. Paljud lapsevanemad tee-
vad oma tööd kodukontoris, siis ei ole 
neil lihtne töö ja pere vahel toimetada, 
eriti kui peres on mitu last, sh eelkoo-
liealisi lapsi, kes tähelepanu vajavad. 

Kodus töötavatel lapsevanema-
tel on mitmekordne koormus. Lap-
sevanematele on olukord ka selle-
pärast uudne, et neil on ülevaade 
ülesannete hulgast ja nende rasku-
sest. Kui nad märkavad, et lapsel on 
raskused ülesannete täitmisel, pea-
vad nad olema toetajad ja suunama 
oma last või siis koos lapsega küsi-
ma nõu aineõpetajalt, klassijuhata-
jalt  või sõbralt. 

Õpetajad kasutavad õpilastele 
juba tuttavaid veebikeskkondi. 
Lisaks õppematerjalide jagamisele, 
ülesannete selgitamisele, uue olukor-
raga harjumisele, on õpetaja ikkagi 
see, kelle käest esimesena küsitak-
se ja kiiret vastust oodatakse. Õpe-
taja peab väga tõsiselt oma päevaka-
va, ülesannete jaotamist ja tagasisi-
de andmist ümber korraldama. Just 
tagasiside on oluline, sest selle baa-
sil läheb õppimine edasi. 

Õpetajad tunnevad rõõmu, kui lap-
sevanemad on toetavad, mõistvad ja 
ühtehoidvad. 

Tänane olukord nõuab õpetajalt 
erilist loovust, et kaasata õppeprot-
sessi kõiki õpilasi. Et nii kiiresti eda-
sijõudvad kui ka aeglasemad õpila-
sed saaksid ülesanded täidetud ja tun-

neksid õpitust rõõmu. On õpilasi, kel-
lel on raske mõista distantsõppe täht-
sust ja enda vastutust. Tundide ette-
valmistamine ja individuaalne lähe-
nemine võtab väga palju aega. Het-
ke koormus on õpetajate jaoks mit-
mekordne ja vastutus suur.

Mured
Kuidas hoida õpilast õppimas?

Kõik õpilased ei ole harjunud ise-
seisvalt õppima, seega on nende jaoks 
distantsõpe raske. Seepärast planee-
rime läbi viia videotunde, kus nad 
saavad live’is õpetajaga suhelda. Sa-
muti tuleb säilitada tasakaal veebi-
põhiste ja muudel materjalidel põhi-
nevate ülesannete vahel. Tasakaalu 
hoidmiseks on meil igal nädalal üks 
päev ekraanivaba päev, kus siis õpe-
tajad annavad erinevaid ülesandeid

Kas meie õpilased püsivad ko-
dus, hoiduvad kontaktidest, hoiavad 
iseennast ja teisi?

Kuidas veelgi toetada lapsevane-
mat, kelle jaoks tänane olukord on 
samuti uus ja harjumatu? Teadma-
tus, kui kaua see kõik kestab. See on 
üleüldine probleem ja vajab põhja-
likku ning laiemat käsitlemist. 

Toetavat sõna ja küünarnukitun-
net vajavad täna kõik osapooled.

Tänane olukord suunabki kõiki 
osapooli mõtlema ja hindama koos-
tegemist.

Siret Paasmäe
Tallinna Järveotsa  

Gümnaasiumi direktor

Mis on Islandi mudel? Koordineeritud ja pikaajaline  
ühistöö lapsevanemate, kooli ja kogukonna vahel.
Liina Kaev
Haabersti Linnaosa Valitsuse  
tervisedendaja

Island on väike riik Euroopa äärealal, 
enamikule meist rohkem tuntud tu-
lemägede ja jääliustike koduna kui 
uute ennetusmeetmete rakendaja-
na. Maa eraldatus, talvine kaamos 
ja valged suveööd olid enne aastatu-
hande vahetust tekitanud olukorra, 
kus üle poole noortest olid proovi-
nud alkoholi, tubakatooteid ja teisi 
meelemürke. Suvised festivalid olid 
justkui non-stop pidu ka alaealistele, 
kes vaba ja liberaalse ühiskonna rü-
pes tundsid endal olevat õigust proo-
vida kõikide piiride nihutamist. Li-
saks oli ka ühiskonnas, mille ajalu-
gu on kujundanud saagad ja muis-
tendid, pigem positiivne suhtumine 
alkoholi tarbimisse. 

1998. aastal, kui uuringute koha-
selt olid üle 60% alaealistest proovi-
nud alkoholi, tekkis ühiskonnas va-
jadus ja soov paradigma muutuse jä-
rele. Leiti, et muutustega tuleb alus-
tada viivitamatult! See oligi hetk, kui 
loodi Islandi mudel ehk Planet Youth 
programm, mis keskendub noortele 
turvalise keskkonna loomisele, kaa-
sates lapsevanemaid, haridusasutu-
si, kohalikke omavalitsusi ja valit-
sust, et ühise koostöö tulemusena 
luua lastele keskkond, kus kõikvõi-
malike mõnuainete tarvitamise algus 
lükkuks edasi nii palju, kui võima-
lik. Laps peaks olema laps nii kaua 
kui võimalik ning vanemad ja kogu-
kond tervikuna on selle eest vastutav.

Tegevuse vundamendiks said pi-
devad olukorra kaardistamised ehk 
koolides läbiviidavad küsitlused, las-
tevanemate ja haridustöötajate koo-
litused ja informeerimised, noortele 
positiivsete alternatiivtegevuste pak-
kumine ning vanemlike kokkulepe-
te sõlmimine.

Ennetamine on võimalik
Märtsi alguses toimus Islandil 6. Pla-
net Youth konverents alapealkirjaga 
„Prevention is possible“ ehk maakee-
li „Ennetamine on võimalik“. Kolme 
päeva jooksul anti ülevaade hetkesei-
sust Islandil ja teistes riikides, kus ju-
ba mudelit rakendatakse. Võõrustaja-
tel oli muidugi küllaga põhjust oma 
saavutuste üle uhkust tunda, kuna 
nüüdseks on Island üks kõige tur-
valisem ja laste- ning noortesõbrali-

kum riik Euroopas. Alaealiste noorte 
riskikäitumine on vähenenud, põlv-
kondade vaheline side on tugev, 96% 
noortest on hõivatud koordineeritud 
hobitegevustega. Teekond selleni on 
võtnud aastaid, aga nüüd on meilgi 
võimalik neid kogemusi rakendada. 

Norra grandi ehk rahalise abi toel 
on Justiitsministeerium ja Tallinna 
linn astumas samme, et rakendada 
samu põhimõtteid, mis on tegelikult 
lihtsad ja vägagi mõistuspärased. Las-
tele kehtestatud õhtuse väljas viibi-
mise piirangud, lapsevanemad suht-
levad omavahel, nad esitavad lastele 
küsimusi nende sõprade ja tegevuste 
kohta, pakuvad positiivset tagasisi-
det ja ühistegevusi. Lastel ja noortel 
on vaja turvatunnet ja seda just oma 
kõige lähedasemate poolt. Kas teate, 
milline oli ühe noore soov, mille ta 

kirjutas küsitluslehele? Tema soovis, 
et kogu riigis oleks pikk elektrikat-
kestus, siis saaks küünlavalgel oma 
vanematega päriselt suhelda. Vane-
mad paneksid kõrvale oma nutisead-
med ja tõeliselt kuulaksid teda.  

Meie noored on nutikad ja tegu-
sad, aga nad vajavad endiselt toetust, 
et saavutada oma eesmärke. Kui laps 
või noor ei saa seda positiivset tähe-
lepanu kodunt, siis järgmisel hetkel 
leiab ta endale uute „tõeliste“ sõprade 
kamba.  Kamp pakub talle ühtekuu-
luvustunnet, tal on seal oma koht. 
See, kui ta selles kambas heakskii-
du saavutamiseks peab korda saatma 
mõne halva teo või õigusrikkumise, 
on tähelepanu otsiva noore jaoks sel 
hetkel vähetähtis. 

Just selliste käitumismustrite 
lõhkumisel tulebki mängu vanem-
lik kokkulepe kooli, lapsevanema ja 
noore vahel. Vormilt võib see olla liht-
ne plakat klassiruumi seinal noore-
mates klassides või kirjalik leping 
vanemates klassides. Tähis on sisu 
ja võetud kohustused. Lepingule all-
kirja andes edastavad lapsevanemad 
selge sõnumi, et kavatsevad omava-
hel suhelda, anda edasi neile teada-
olevat infot lapse ja ka tema klassi-
kaaslaste käitumise kohta ja kehtes-
tada nulltolerants kõikide mõnuaine-
te kasutamisele noorte poolt. Samas 
lubatakse pakkuda noorele koosol-
dud aega ja tähelepanu. Kool annab 
lubaduse suhelda lapsevanematega 
pidevalt, jälgida valvsalt noorte käitu-
mist kooliruumides ja pakkuda või-
malikult suurt valikut huvitegevusi. 

Selle lepingu kolmas osapool ehk 
noored ise on kaasatud eeltoodud 
punktide arutelusse ja mõistlikud 
ettepanekud võetakse arvesse. 

Lapse kasvatamiseks  
on vaja tervet küla
Lepingud vaadatakse üle iga õppeaas-
ta alguses ja vajadusel saab neid täien-
dada. Kirjalik vorm sai projekti ede-
nemisel valitud seetõttu, et erinevad 
uuringud kinnitasid: kirjapandud ja 
valjult välja öeldud leping kohustab 
meie sisemist moraalivalvurit enam, 
kui lihtsalt teadmine. Lepingut nähes 
meenub kohe, et võiks näiteks teis-
te lapsevanematega koos korralda-
da mingi ühisürituse või vestlusrin-
gis arutada päevakohaseid teemasid.

Kui tegutseme koos, saamegi el-
lu viia Islandi mudeli peamist filo-
soofiat „Lapse kasvatamiseks on va-
ja tervet küla“.

Haabersti linnaosa omalt poolt pla-
neerib kasutada saadaolevat Norra 
grandi finantseeringut, et toetada 
lapsevanemaid ja haridustöötajaid 
koolitustega.

Vanemluskoolitustega on plaanis 
alustada käesoleva aasta sügisel, va-
nemluslepinguga piloteerib Tallin-
na Mustjõe Gümnaasium. TMG õpe-
tajatele planeerime koolitusi kogu 
2020/2021 õppeaasta jooksul, kui toi-
mub kooli renoveerimine. 

Lisainfo lapsevanematele suuna-
tud koolitusvõimalustest ilmub lin-
naosa ajalehes ja sotsiaalmeedia ka-
nalites. Koolitused on plaanis läbi viia 
eesti ja vene keeles. 

Osalejad Eestist, loo autor on paremalt neljas.

Koolipingist e-kooli Haabersti koolide näitel
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Haabersti virtuaalse 
noortekeskuse  
tegevused
Haabersti noortekeskus kutsub 
noori virtuaalsetesse töötubadesse. 
Riikliku eriolukorra ajal toimetab 
Haabersti noortekeskus virtuaal-
selt ja on jätkuvalt noorte jaoks 
olemas. Noorsootöötajad suhtlevad 
noortega igapäevaselt facebooki ja 
instagrami vahendusel, pakkudes 
noortele tegevust, tuge ja õpiabi.

Aadress: Õismäe tee 88A (Meelespea 
peatus). Avatud: Riikliku eriolukor-
ra ajal on noortekeskus suletud. Ole-
me noorte jaoks olemas virtuaalselt 
tööpäeviti 9.00–19.00. Telefon: 5309 
0808. E-mail: info@haabersti.ee

Esmaspäeviti Suhtlemine ja 
õpiabi Facebooki ja Instagra-
mi vahendusel. Igal esmaspäeval 
virtuaalne kunstiring (päeva jook-
sul avaldab noortekeskus oma sot-
siaalmeediakontodel teemakohase 
päevategevuse, mida saab koduste 
vahenditega teha).

Teisipäeviti Suhtlemine ja 
õpiabi Facebooki ja Instagra-
mi vahendusel. Igal teisipäeval 
virtuaalne meisterdamine (päeva 
jooksul avaldab noortekeskus oma 
sotsiaalmeediakontodel teemako-
hase päevategevuse, mida saab ko-
duste vahenditega teha).

Kolmapäeviti Suhtlemine ja 
õpiabi Facebooki ja Instagra-
mi vahendusel. Igal kolmapäe-
val virtuaalne kokandusring/vikto-
riin (päeva jooksul avaldab noorte-
keskus oma sotsiaalmeediakontodel 
teemakohase päevategevuse, mi-
da saab koduste vahenditega teha).

Neljapäeviti Suhtlemine ja 
õpiabi Facebooki ja Instagra-
mi vahendusel. Igal neljapäeval 
virtuaalne multimeediaring Veebi-
mull (päeva jooksul avaldab noorte-
keskus oma sotsiaalmeediakontodel 
teemakohase päevategevuse, mi-
da saab koduste vahenditega teha).

Reedeti Suhtlemine ja õpiabi 
Facebooki ja Instagrami va-
hendusel. Igal reedel virtuaalne 
tantsuring (päeva jooksul avaldab 
noortekeskus oma sotsiaalmeedia-
kontodel teemakohase päevatege-
vuse, mida saab koduste vahendi-
tega teha).

Täpsem info 
●  Facebook: Haabersti noortekes-

kus
●  Instagram @haaberstinoorte-

keskus
●  TikTok @haaberstinoortekas

Linnaosa valitsus jalutajatele: koer rihma otsa ning kotike kaasa!
Haabersti linnaosa valitsus pai-
galdas linnaossa täiendavaid mär-
ke, mis tuletavad koeraomanikele 
meelde, et oma lemmiku järelt tu-
leb koristada. Täiendavad märgid 
paigaldati nii Kakumäele, Järveot-
sa kui ka Väike-Õismäele.

Haabersti linnaosavanem Andre Ha-
nimägi sõnas, et üha päikselisem ilm 
ning viiruse tõttu seatud piirangud 
meelitavad jalutama aina rohkem ela-
nikke avalikes kohtades oma lem-
mikloomaga, kuid põhitõdesid unus-
tada ei tohi. „Avalikus kohas peab 
olema koer rihma otsas. Seda eriti 
nüüd, kus inimesi on terviseradadel, 
parkides ja mujal jalutamas tavapä-
rasest rohkem. Loomaomanik peab 
olema hoolas, et koerahammustused 
meedikutele lisatööd ei tooks,“ jät-
kas linnaosavanem.

Lisaks paigaldas linnaosa valitsus 
lisamärke, mis tuletavad koeraoma-
nikele meelde lemmiku järelt koris-

tamise kohustust. „Esimesed märgid 
said paigaldatud juba eelmise aasta 
oktoobris, kuid elanike tagasiside an-
dis märku, et selliseid meeldetuletusi 
on vaja enam. Ajastuski selleks tun-
dub praegu terviseradadel ja randa-
des toimuvat jälgides sobiv,“ leidis 
Hanimägi, kes samas kutsus üles ka 
õues hoidma üksteisega siiski võima-
likult suurt distantsi.

Oma lemmiku järelt koristamine 
avalikus ruumis peab olema elemen-
taarne ja kõigile üheselt mõistetav. 
Kuigi märk inimest koheselt ei muu-
da, avaldas linnaosavanem lootust, 
et meeldetuletus annab tõuke pare-
muse poole ning koristamiseks mõel-
dud kilekotid saavad kaasa ja leiavad 
kasutamist. „Hoiame oma ümbrust 
puhtana ning koristame oma lem-
mikute järelt, et meil kõigil oleks ka 
edaspidi meeldiv avalikke parke, ter-
viseradu ning kergliiklusteid kasuta-
da,“ kutsus Hanimägi üles.

HLOV

Eesti Vabariigi valitsus kuulutas 
seoses koroonaviiruse pandeemi-
lise levikuga maailmas ja viiruse 
tõenäolise Eesti-sisese leviku laie-
nemisega riigis välja eriolukorra. 
Eriolukord kehtib alates 12.03.2020 
kuni 01.05.2020, kui valitsus ei ot-
susta teisiti. Seoses sellega on pal-
jud meist kolinud virtuaalmaailma. 
See tähendab, et elu ja töö jätku-
vad, kuid üritame üksteisega su-
helda elektroonselt.

Korteriühistute teabekeskus, mis 
asub aadressil Vabaduse väljak 7, jät-
kab oma tööd kontaktivabalt. Alates 
16.03 toimub E, T, N nõustamine AI-
NULT telefoni, video (Skype) või vee-

bi (e-mail) teel. Nõustamine toimub 
eelregistreerimisega. Eelregistreeri-
mine toimub tel 687 1223.

Eriolukord puudutab muuhulgas 
ka rahvakogunemiste korraldamise 
keeldu. 

Rahvakogunemiseks on ka kor-
teriühistute üldkoosolekud, mille 
kokkukutsumine ja korraldamine 
selle tavapärasel viisil ja korras on 
keelatud. 

Soovitan ajavahemikul 12.03.2020 
kuni 01.05.2020 toimuvad korteri-
ühistute üldkoosolekud edasi lükata!

Palume vaid äärmisel vajadusel 
kasutada eriregulatsiooni ehk siis 
üldkoosoleku elektroonilist läbi-
viimist. 

Üldkoosoleku läbiviimisel tu-
leb lähtuda koosoleku läbiviimise-
le kehtestatud korrast, sh tähtae-
gadest, kuid otsuste poolt või vas-
tu hääletamisel võib kasutada elekt-
roonilist hääletamist. Elektrooniline 
hääletamine on hääletamine elekt-

roonilise seadme, s.o internetivõr-
gus oleva arvuti või mobiiltelefoni 
vahendusel. Eestis on seadustatud 
elektrooniline hääletamine inter-
neti teel, kus hääletaja tuvastami-
seks kasutatakse ID-kaarti või mo-
biil-ID-d. 

Juhul kui isikul ei ole elektroo-
nilise hääletamise teostamiseks va-
jalikke vahendeid, sh ID-kaarti või 
mobiil-ID, siis on äärmisel vajadusel 
võimalus paluda igal korteriühistu 
liikmel edastada oma otsused korte-
riühistu juhatusele teadaoleval kor-
teriühistu liikme sellelt e-posti aad-
ressilt, millisele on talle edastatud 
ka korteriühistu üldkoosoleku toi-
mumise kutse. 

Hääletamisel tuleb iga otsuse 
osas anda konkreetne otsus, s.o 
kas ollakse otsuse vastuvõtmise 
poolt või ollakse otsuse vastuvõt-
mise vastu. 

Korteriühistu juhatusel on elekt-
rooniliselt antud hääle otsuste edas-

tamiseks mõistlik määrata konk-
reetne ajavahemik, millisel perioo-
dil edastatud hääled võetakse otsu-
se vastuvõtmisel arvesse. 

Eelnimetatud periood võiks olla 
mõistliku ajalise pikkusega, võttes 
arvesse nii tööl käivaid kui ka ko-
dus karantiinis vms olevaid korte-
riühistu liikmeid. 

Isikutel, kellel ei ole võimalik 
kasutada elektroonilisi sidevahen-
deid otsuste poolt või vastu hääle-
tamisel, võivad oma hääled edasta-
da ka paberkandjal, kus on iga otsu-
se poolt selgelt tuvastatav poolt- või 
vastuhääl, koostamise kuupäev, kuu 
ja aasta ning korteriühistu liikme 
ees-ja perekonnanimi koos korteri-
omandi aadressiga, mis on korteri-
ühistu liikme poolt isiklikult allkir-
jastatud. Eelnimetatud viisil edasta-
tud protokollid võib isik panna ju-
hatuse liikme postkasti või edastada 
juhatuse liikmele isiklikult. 

Hoidke ennast ja oma lähedasi! 

Haabersti päevakeskus on 
eriolukorra tõttu ajutiselt 
suletud. Jälgige infot, millal 
on võimalik Haabersti Päe-
vakeskust taas külastada.

Eha Võrk
abilinnapea

Viime korteriühistute  
töö elektroonseks

Heakorra kuu talgud
Tavapäraselt toimuvad heakorr-
akuu talgud 14. aprillist kuni 15. 
maini. Käesoleval aastal on Eestis 
kehtestatud eriolukord seoses ko-
roonaviiruse levikuga. Tulenevalt 
eeltoodust teatame, et tänavu Tal-
linna linnas heakorrakuu talguid ei 
korraldata.

16 aastat toimunud Haabersti  
kevadkontsert ja laat jäävad ära
Haabersti linnaosa valitsus otsus-
tas ära jätta mais toimuma pida-
nud suurejoonelise kevadkontser-
di ja laada. 

Kevadkontsert ja laat on Õismäe tii-
gi promenaadil toimunud järjest ju-
ba 16 aastat.

Haabersti linnaosavanem Andre 
Hanimägi sõnas, et otsus üritus ära 
jätta tehakse suure kahjutundega, 
kuid seoses koroonaviiruse leviku-
ga ning eriolukorraga ei jää muud 
üle. „Haabersti kevadkontserdi ja laa-
da korraldamine vajab pikemat ette-
valmistusaega ja kokkuleppeid, mi-
da kahjuks praeguses eriolukorras 
ei ole mõistlik nii pikalt ette sõlmi-
da,“ ütles linnaosavanem.

Linnaosavanem tõdes, et kuigi 
sündmus oleks toimunud maikuu 
lõpus, pole praegusel hetkel kind-
lustunnet ei korraldajatel, osaleja-
tel ega ka laadakauplejatel. „Elani-
ke tervis ja heaolu on esmatähtis ning 
kahjuks pole teada, milliseks kuju-
neb seoses koroonaviirusega olukord 
meil ja maailmas. Et me kõik saaksi-
me naasta võimalikult kiiresti oma 
tööde ja tegemiste juurde tagasi, siis 
on praegu ülimalt oluline püsida ko-
dus ning järgida valitsuse korraldu-
si,“ rõhutas Hanimägi.

Linnaosavanem kinnitas, et kui 
viirus on lõpuks seljatatud, jätku-
vad Haaberstis taas elanike seas po-
pulaarseks saanud üritused.

HLOV
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NAHAARSTI JA TEISTE ERIARSTIDE KON-
SULTATSIOONID TELEFONI TEEL al. 30€ — 
www.vita.ee 669-0806

Koguja ostab eesti ja vene münte, paberraha-
sid, aumärke, medaleid, ordeneid, postmargi-
kogusid, eesti postkaarte, vanu esemeid, va-
navara. Kuulutus ei aegu. Iga päev 11–21,  
tel. 55955996.

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Toimivaid, 
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja liht-
salt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormis-
tamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevau-
to@gmail.com või 56188671

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid,  
dokumente ja vanu postkaarte. Tel. 6020906; 
5011628 Tim 

Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine ja 
kulud minu kanda. Kõik pakkumised on  
teretulnud. 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 
tehing ja vormistamine, skampus@online.ee, 
tel. 53654085

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 
Tallinnas ja Harjumaal.Tel.55547291

Vannitubade renoveerimine, plaatimine,  
siseviimistlus ja üldehitustööd 53728382

Vannitubade ja korterite remont ning vii-
mistlus. Küsige pakkumist: Tel: 5257443.  
E-post: info@remontjaviimistlus.ee.  
Koduleht: www.remontjaviimistlus.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

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

Lahendus saatke hiljemalt 27. aprilliks aadressil olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee või postiga Haa-
bersti ajaleht, Ehitajate tee 109a/1, 13519, Tallinn. Õiged vastused lähevad loosirattasse üllatusi 
püüdma. Võitjate nimed avaldatakse järgmises lehes. 


