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A lgas kauaoodatud suvi ilma piiranguteta. Haa
bersti kaks avalikku randa on hooajaks val
mis. Haabersti randade suplusveeproovid on 
korras ning esimesest juunist alustas tööd ka 

rannavalve. Nüüd jääb vaid loota, et ka ilmad õige pea ran
nalisi soosivad. Kui ei ole rannailma, siis tulge järve äär
de grillima. Linnaosavalitsuse tellimusel paigaldati Harku 
ranna äärde kolm uut avalikku grillimiskohta. Uued gril
limiskohad koos varjualustega on täienduseks eelmisel 
aastal sinna rajatud kahele kohale. Meie soov on muuta 
järveäärne veelgi mõnusamaks puhkuse ja vaba aja veet
mise paigaks ning rajatud grillimiskohad on osa esime
sest etapist järveäärse arendamisel, mis samas laiendab 
ala kasutusvõimalusi ka rannahooajavälisel ajal.

Õige pea lõpeb  kooliaasta. Soovin kõigile õpilastele seik
lusrohket ja päikeselist suve! Abiturientidele soovin aga 
kivi kotti sisseastumiseksamitel. Teie ees on avatud kõik 
teed, kuulake oma südant ja tehke õige valik ning seejä
rel minge kindlalt oma unistuste poole!

Suvi tuleb tegus. Täies hoos on ehitustööd Rannamõisa 
tee viimase lõigu rekonstrueerimiseks ning Õismäe tiigi
ala renoveerimine, mille käigus paigaldatakse uus värvi
line purskkaev ja korrastatakse pargiala. Jätkame linna
osas võitlust ka võõrnälkjate populatsiooni vähendami
seks. Haaberstisse paigaldati kümme lusitaania teetigu
de ja mustpeanälkjate kogumiskonteinerit, et üheskoos 
võidelda võimust võtvate võõrliikide vastu. Siin on olu
line igaühe panus, seetõttu oleme püüdnud konteinerid 
võimalikult hajutada ja panna kohtadesse, kus nälkjaid 
on rohkem, et elanikel oleks mugav need enda kodu lä
hedal ära viia.

 

M ul on väga hea meel, et elu on pöördunud 
tagasi rööbastele ning linnaosas toimub 
mitmeid üritusi. Sellega seoses on mul 
teile hea uudis! Head Haabersti elanikud, 

kutsun teid 22. juunil kell 15–23 Haaberstisse suurejoo
nelisele jaanipeole. Jaanipidu Harku järve rannas toimub 
meie linnaosas esimest korda ja tõotab tulla meeleolukas. 
Ilmatargad lubavad selleks päevaks suurepärast suveilma 
ning esinejad ei jäta ka kedagi külmaks. Kuulamist ja vaa
tamist jätkub terve päeva vältel kõigile. Haabersti jaani
peo peaesineja on erikülaline Saksamaalt GROOVE COVE
RAGE. Nende esituses kuuleb tuntud hitte nagu „Moon
light Shadow“, „Poison“, „God is a Girl“, „She“, „7 Years 
& 50 Days“ jpt. Lisaks esinevad Voldemar Kuslap, City
flash & LauraLy, Sunshine Band ja HannaSandra. Päeva
juht Mark Kitajevi käe all tuleb Harku järve rannas meel
dejääv ja meeleolukas päev. Haabersti jaanipeol jätkub 
tegevusi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Korraldatakse 
võistlusi ja mänge ning noortele toimub otse lavalt DJde 
võistlus. Peo lõpetab jaanidisko. Harku järv ja sealne loo
dus loovad Haabersti jaanipeoks kauni ja mõnusa kesk
konna. Lisaks ootab külastajaid päeva jooksul toitlustus
ala ja lasteala ning kindlasti süüdatakse suur jaa
nilõke. Pidu on tasuta ja kõik oodatud.

Harku järve rannas on olemas tasuta park
la, kuid kohtade arv on piiratud ja seetõttu 
palume peole tulla jala või ühistranspor
diga. Lähim peatus on VäikeÕismäe, mis 
asub rannast vaid paarisaja meetri kaugu
sel. Kohtumiseni 22. juunil pealinna pari
mal jaanipeol Harku järve rannas.

Ilusat suve jätku, tervist ja 
rahu!

Parim jaanipidu toimub 
Harku järve ääres

JUHTKIRI

Oleg Siljanov
Haabersti linnaosa vanem

Tallinna linnavolikogu võttis hil
juti vastu jäätmekava perioodiks 
2022–2026, millega plaanitakse 
muu hulgas kujundada jäätme
jaamadest ringmajanduskesku
sed ning edendada korduskasutust. 

Tallinn on selgelt teadvustanud, et 
jäätmehoolduse kavandamist tuleb 
vaadelda üldisemas ringmajanduse 
kontekstis, kus on esikohal tarbimise 
vähendamine, tarbitud asjade taaska
sutus ja uuesti ringlusesse võtmine. 
Nii on Tallinnal kavas ringmajandu
se põhimõtteid huvirühmi kaasates 
ka laiemalt arendada ja rakendada. 

Tallinna eesmärk on olla Eestis 
suunanäitaja ja eeskuju, liikudes ter
vikliku ringmajanduse poole ja kat
setades uusi lähenemisi. Tarbimise 
vähendamiseks ja jätkusuutliku kor
duskasutuse edendamiseks on plaa
nis avada jäätmejaamades järgemöö
da ringmajad, et suunata nende kau
du kogutud kasutuskõlblikud või pa
randamist vajavad asjad uuesti ring
lusesse.

Mis on ringmajad?
Linn võtab eesmärgiks muuta aas
taks 2026 olemasolevad jäätmejaa
mad ringmajanduskeskusteks, mis 
võimaldavad suunata kasutuskõlb
likud asjad uuele elule. Plaanis on 
laiendada nii olemasolevaid jäätme
jaamu kui ka luua uusi ringmajan
duskeskusi. Ringmajanduskeskustes 
on lisaks jäätmejaamale ka ringma
ja, milles on korduskasutusruum, pa
randustöökoda ning mõnel puhul ka 
koolitusruumid.

Korduskasutusruumi idee on liht
ne – ringmajanduskeskust külastav 
inimene saab oma korralikud asjad 
jätta korduskasutusruumi ja järgmi
ne huviline saab neid tasuta võtta. 
Kui kasutuskõlblikke asju tekib lii
ga palju, siis kogub need kokku ja 
viib sortimiskeskusesse MTÜ Uus
kasutuskeskus, kellega linn selles 
juba koostööd teeb.

Parandustöökojas on võimalik 
ringmajanduskeskusesse toodud asju 
parandada. Igas ringmajas plaanitak
se keskenduda kindlat liiki asjade pa
randamisele, näiteks mööblile, riiete
le või tehnikale. Linn loob elanikele 
ja kogukondadele kasutatud asjade 
parandamiseks sobivad võimalused 
ning püüab juhendamiseks leida vas

tavale materjalile spetsialiseerunud 
ettevõtted või meistrid. Lisaks selle
le peab Tallinn oluliseks suurendada 
elanikkonna teadlikkust asjade kor
duskasutamisest, parandamise või
malustest ning selle kaudu jäätme
tekke vähendamisest ja vältimisest 
ning jäätmete liigiti kogumisest. See
ga tulevad loodavatesse ringmajades
se ka koolitusruumid, näitused, in
fopunkt ja talveaed või kasvuhoone 
jms. Mõnda ringmajanduskeskusesse 
planeeritakse ka näiteks õpetlik kom
postimisväljak ja jäätmeklass, kus an
takse ülevaade jäätmetekke vähen
damisest, liigiti kogumisest, taas ja 
korduskasutusest, biokäitlusest, põle
tamisest ja prügilasse ladestamisest. 

Ringmajanduskeskuses saab näha 
ka materjalinäidiste kogu (ingl ma-
terial library), kust saab välja pandud 
materjalide kohta täpsemat teavet. 
Ringmajanduskeskuste loomine elav
dab kogukonnaelu ning tekitab ela
nikele võimaluse ringmajandust ka 
ise arendada ja praktiseerida. Täp
sem ringmajanduskeskuste kontsept
sioon on väljatöötamisel ja selles pla
neeritakse teha koostööd eri asutus
tega, nt ülikoolidega. 

Lisaks linna loodavatele parandus
töökodadele soovib linn toetada ole
masolevate ringmajandusettevõtete 
ja organisatsioonide (nt parandusette
võtted: kingsepad, õmblejad jm) võr
gustiku loomist, et anda elanikele üle
vaade Tallinna ringmajanduslahen
duste, teenuste ja ettevõtete kohta.

Paljassaare jäätmejaama 
kujundamine ringmajan
duskeskuseks
2022. a kevadel avati esimene kordus
kasutusruum Paljassaare jäätmejaa
ma juures. Korduskasutusruumi ka
sutatakse aktiivselt ja seni on iga sin
na viidud ese jäätmejaama külastaja
te näol endale ilma reklaamita uue 

omaniku leidnud. Siiani ei ole olnud 
vajadust asju MTÜ Uuskasutuskesku
sele üle anda. Lisaks teeb Tallinna 
jäätmekeskus Paljassaare jäätmejaa
mas koostööd Säästva Renoveerimise 
Infokeskus MTÜga (MTÜ SRIK), kes 
oma võimaluste piires kogub ja suu
nab korduskasutusse Tallinna jäätme
jaamadesse toodud ehitus ja lammu
tusjäätmeid. Kuna laohoone on SRIK
il Paljassaare jäätmejaama juures, siis 
plaanime sinna juurde luua ka pa
randustöökoja vanade puitesemete 
(nt aknad, uksed) restaureerimiseks.

Lähitulevikus planee
ritavad ringmajandus
keskused
Kristiine linnaosa üldplaneeringuga 
on määratud rajada uus jäätmejaam 
Mustjõe tn 40 kinnistule, Haabersti 
linnaosa Veskimetsa asumi piirile, 
kuhu uue kontseptsiooni kohaselt 
avatakse ka ringmaja. Uus jäätme
jaam saab nimeks Lilleküla ringma
janduskeskus. Ehitamine on planee
ritud aastasse 2022 ja avamine aastas
se 2023. Lisaks ringmajanduskesku
se loomisega korrastatakse ja muu
detakse ohutumaks ka ümbruskon
nas asuvad sõidu ja kõnniteed koos 
juurde kuuluva kanalisatsiooni ning 
tänavavalgustusega. Kavas on muuta 
ka liiklusskeemi. Seega toob loodav 
ringmajanduskeskus eelkõige kasu 
ümbruskonna elanikele ning elavdab 
kindlasti kohalikku kogukonnaelu. 

Kohalike elanikke esindava Veski
metsaMustjõe Seltsi juhatuse ja kin
nistu naabritega on rajatava ringma
janduskeskuse teemadel juba kohtu
tud ning nii keskuse projekti kui ka 
ümbritsevate teede rekonstrueerimi
se plaane ja liiklusskeemi on kohali
ke soovidest lähtuvalt kohandatud. 

Uusimaid ringmajanduskeskusega 
planeeritavaid tegevusi tutvustab 
Tallinna linn 13. juunil kell 17.30 
Tallinna Mustjõe gümnaasiumis 
(Paldiski mnt 83).

Tallinn liigub kestliku 
ringmajanduse suunas

Joosep Vimm
Tallinna  
abilinnapea Tallinnas on neli jäätmejaama:

●  Paljassaare jäätmejaam (Paljas-
saare põik 5a, Põhja-Tallinna lin-
naosa); 

●  Pärnamäe jäätmejaam (Pärna-
mäe tee 36 / Ristaia tee 8, Piri-
ta linnaosa); 

●  Pääsküla jäätmejaam (Raba 40, 
Nõmme linnaosa); 

●  Rahumäe jäätmejaam (Rahumäe 
tee 5a, Nõmme linnaosa). 

●  Tallinna kõik neli jäätmejaama 
on alates 2022. aasta 1. aprillist 
avatud 7 päeva nädalas.

TEADMISEKS

Aastatel 2024–2026 on kavas rajada 
uued ringmajanduskeskused ka Las-
namäe ja Haabersti linnaossa. Ees-
märk on, et igas linnaosas oleks ring-
majanduskeskus, mis looks kõigile 
võimalused mugavalt endale mitte-
vajalikud kasutuskõlblikud esemed 
üle anda, vajadusel oma asju paran-
dada ja remontida ning kasutamis-
kõlbmatuks muutunud esemed jäät-
metena ära anda. 

TEADMISEKS

Uue jäätmejaama (Mustjõe tn 40) visuaal.
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Haabersti rannad on 
hooajaks valmis 
Linnaosavalitsuse tellimusel on 
Haabersti randades hooldustööd 
lõpetatud ning nii Kakumäe kui 
ka Harku järve rand on rannahoo-
ajaks valmis. Haabersti randade 
suplusveeproovid on korras ning 
tööd alustas ka rannavalve. 

Alustasime Haaberstis randade 
ettevalmistusega rannahooajaks ju-
ba mai keskel. Rannaalad koristati 
prahist, liivaalad planeeriti ja tasan-
dati, sõeluti liiv, paigaldati ranna-
inventar ja välikäimlad ning lisati 
täiendavad prügikastid. Lapsevank-
ri või ratastooliga liikujatele on pai-
galdatud nii Harku järve äärde kui 
ka Kakumäe randa laudteed kõn-
niteelt kuni veepiirini.

Esimesest juunist alustas Haa-
bersti randades tööd ka rannavalve. 
Teenuse osutaja on G4S Eesti ning 
lisaks randadele töötab vetelpääst-
ja suplejate turvalisuse tagamiseks 
eraldi ka Harku järve väliujulas. 

Väliujula on Harku järvel teist 
hooaega ning jääb sinna kuni sü-
gistalvise perioodini. „Väliujula asub 
Harku järve suplusranna vahetus 
läheduses ja seal on kolm 25 meet-
ri pikkust ja 2,5 meetri laiust uju-
misrada, mille otstes on tõukesei-
nad mugavaks ümberpööramiseks. 
Vee sügavus ujulas on keskmiselt 
1,6 meetrit. Väliujulas viibimine ja 
ujumine on omal vastutusel,“ selgi-
tas linnaosavanem. „Väliujula sis-
sepääsu juurde on paigaldatud ka 
infotahvel väliujula kasutusreegli-
tega, mida tuleb järgida.“ 

Rannahooajal toimuvad Haa-
bersti randades hooldustööd iga 
päev hommikul kella üheksaks. 
Harku ja Kakumäe ranna hooldaja 
on OÜ Divitiae ning randade hool-
duse maksumus sel hooajal on 51 
748 eurot. Rannahooaeg kestab ku-
ni 31. augustini. 

HLOV

Mais paigaldati Haabersti linna
ossa kümme lusitaania teetigude 
ja mustpeanälkjate kogumiskon
teinerit, et koos kogukonnaga või
delda võimust võtvate võõrliikide 
vastu. Haabersti linnaosa võitlust 
võõrnälkjate populatsiooni vähen
damiseks toetab rohkem kui 6000 
euroga sel hooajal ka keskkonna
investeeringute keskus. 

Kogukonna ja vabatahtlikega on Haa
bersti linnaosas lusitaania teetigude
ga aktiivset võitlust peetud mitu aas
tat. „Linnaosa elanikud on avaldanud 
soovi võidelda lusitaania teetigudega 
ja palunud selles ettevõtmises linna
osavalitsuse abi. 2020. aasta suvel pai
galdaski linnaosavalitsus kõige prob
leemsemasse piirkonda kaks võõrnälk
jate kogumiskonteinerit. Algatus läks 
väga hästi tööle ning elanikud hakka
sid enda kokku kogutud nälkjaid kon
teineritesse viima. Ühte konteinerisse 
koguti kolme esimese nädalaga pool 
tonni lusitaania teetigusid. Kuna Haa
bersti linnaosa territoorium on suur ja 
siin on palju eramaju koos aedadega, 
siis kaks konteinerit oli kogu linnaosa 
peale ilmselgelt liiga vähe. 

Sama tagasiside saime ka eelmi
sel suvel korraldatud rahvarohke
telt teotalgutelt, mil elanikud hilis
õhtutel andsid oma panuse ja aita
sid avalikelt aladelt lusitaanlasi kok
ku korjata. 

Keskkonnainvesteeringute kesku
se abiga on linnaosavalitsus soetanud 
kogumiskonteinerid ja paigaldanud 
need linnaosas piirkondadesse, kus 
on kõige rohkem võõrnälkjaid. Kut

sume elanikke üles aktiivselt lusitaa
nia teetigusid kokku koguma ja kon
teineritesse tooma. Enne konteine
risse viskamist tuleb nälkjad panna 
korralikult suletud kilekotti. Klaas 
või plastanumaid konteinerisse pan
na ei tohi, sest konteineritest trans
pordib linnaosavalitsus nälkjad Tal
linna väikeloomade krematooriumis
se, kus nad põletatakse.

Paraku ei saa lootma jääda lusitaa
nia teetigude iseeneslikule taandu
misele, kuna neil puuduvad loodus
likud vaenlased. Samuti ei saa loota, 
et meie külmad talved sisserännanud 
võõrliigid  hävitaks. Selles võitluses 

on oluline igaühe panus ja seetõttu 
oleme püüdnud konteinerid võima
likult hajutada ja panna kohtadesse, 
kus nälkjaid on rohkem, et elanikel 
oleks hea võimalus need enda kodu 
lähedal ära viia. Loodame, et projekti 
positiivne tulemus on eeskujuks teis
tele linnaosadele ja omavalitsustele, 
et innustada neid koos kogukonna
ga võõrnälkjaid hävitama. 

Juhendi, kuidas võõrliike kohali
kest eristada, leiab keskkonnaameti 
veebilehelt https://keskkonnaamet.
ee/eluslooduslooduskaitse/voorlii
gid/voornalkjad.

HLOV

Harku järve äärde lisandus kolm avalikku 
grillimiskohta koos varjualustega
Linnaosavalitsuse tellimusel rajati 
Harku järve äärde kolm uut avalik
ku grillimiskohta. Uued kohad koos 
varjualustega on täienduseks eelmi
sel aastal sinna rajatud kahele gril
limiskohale.

Grillimiskohtade rajamisega Har
ku järve äärsele puhkealale alustati 
linnaosavalitsuse tellimusel eelmi
sel aastal. Sügisel valmis Harku järve 
äärde kaks grillimiskohta, mis on ti
hendatud kruusakattega alusel ja va
rustatud nüüdisaegse disainiga var
jualuse ja grillahjuga. Kohad on osu
tunud väga populaarseks, juba vara
kevadest on need olnud pea iga päev 
aktiivselt kasutuses. 

Nüüd paigaldasime lisaks kahele 
olemasolevale kohale veel kolm sar
nast, et grillimisrõõmu jätkuks roh
kematele. Linnaosavalitsuse soov on 
muuta järveäärne veelgi mõnusa
maks puhkuse ja vaba aja veetmi
se paigaks ning rajatud grillimisko

had on osa esimesest etapist Harku 
järve äärse arendamisel, mis ühtla
si laiendab ala kasutusvõimalusi ka 
rannahooaja välisel ajal. 

Grillmajakesete kasutajatel palume 
hoida korda ja puhtust. Ala tuleb pä
rast kasutamist enda järelt koristada 
ning tekkinud jäätmed viia konteine
risse või sorditult Harku ranna parklas 
asuvasse pakendipunkti. Grillahju ka
sutamisel tuleb grillsüsi või puud en
dal kaasa võtta. Kutsume külastajaid 
üles grillimiskohtadega ümber käima 
heaperemehelikult, et sellisest võima
lusest saaksid rõõmu tunda paljud. Kui 
juhtute grillimiskohtade juures mär
kama vandaalitsemist, siis palun and
ke sellest kohe teada politseile.

Kolme grillimisplatsi rajamise 
maksumuseks kujunes 29 580 eurot. 
Grillimiskohtade ehitas AS Mustamäe 
Haljastus ning varjualused valmistas 
ja paigaldas Eebeni Arendus OÜ.

HLOV

Putukaväila lõigul Haabersti  
linnaosas on midagi sumisemas
Mai Andresson
Projekti B.Green koordinaator, Tal-
linna strateegiakeskus

Tarna ja Kõrgepinge tänava vahe
tusse lähedusse on koostöös Tal
linna mesinike seltsiga ennast su
veks linnakoju sättinud Rannamõi
sa Mesifarmi mesilased: https://bit.
ly/mesifarm. 

Mesilased on rahulikku Buck
fasti tõugu ning elavad Langstrot
hi korpustarudes. 

Meemesilased aitavad koos loo
duslike tolmeldajatega tolmeldada 
Putukaväilal kasvavaid looduslikke 
taimi, aga loomulikult ka ümbrus
konna aedades kasvavaid puu ja 
köögivilju. Oma tegevusega taga
vad tolmeldajad taimede viljumise 

ja parema saagikuse. Meemesilased 
on suure lennuraadiusega tolmel
dajad, kes enamasti käivad õietol
mu ja nektarit otsimas 2 km raa
diuses, mõnikord märksa kauge
maltki. 

Mesilased ajavad segamatult 
omi asju, kui aga inimese ja me
silaste teed peaksid ristuma, siis 
palume jääda rahulikuks, kätega 
mitte vehkida ning minna mesi
lasest eemale. 

Juhul, kui näete midagi eba
tavalist tarude juures, siis palun 
võtke ühendust mesitarude oma
niku Tõnis Kuuskmanniga telefo
nil 5850 3229 või aadressil tonis.
kuuskmann@gmail.com.

Tolmeldades ja sumistades rõõm
salt suve poole! 

Tule jaanipeole  
kauplema!
Otsime toitlustajaid 22. juunil Har-
ku järve ääres toimuvale Haabers-
ti jaanipeole.

Kauplemissoove ootame kuni 13. 
juunini aadressil Svetlana.Korv@
tallinnlv.ee või telefonil 5302 1442.

Müügipileti hind 30 eurot.
Jaanipeost loe täpsemalt:  

https://bit.ly/jaanipidu.
HLOV

Mesitarud Tarna ja Kõrgepinge tänaval.

Grillimiskohad Harku järve ääres.

Võõrnälkjate kogumiskonteinerid said lisa

Võõrnälkjate kogumiskonteiner Õismäe raba parklas.

Haabersti linnaosa kogumis
konteinerite asukohad 
●  Õismäe raba terviseraja parklas 

Vana-Rannamõisa teel

●  Õismäe raba terviseraja parklas 
Vabaõhumuuseumi teel 

●  Haljasala Sooranna tn 20 juures  
Pikaliiva ja Kilde tn ristumiskohas

●  Tiskre asumis Hansu tn juures 
haljasalal

●  Vabaõhumuuseumi teel, Rocca al 
Mare kooli parkla ja Rocca al Ma-
re promenaadi läheduses

●  Soolahe bussipeatuse läheduses 
asuva infotahvli juures

●  Landi bussipeatuses

●  Astangu kergliiklustee ääres, juur-
depääs Järveotsa tee 12 ja 14 va-
helt

●  Mustjõe-Veskimetsa asumis, Pii-
belehe ja Kõrgepinge tn ristumis-
kohas

Kaart, kuhu on märgitud konteineri-
te asukohad: https://bit.ly/3PE68MA.

Konteinerid on mõeldud vaid lusi-
taania teetigude ja mustpeanälkjate 
jaoks ning seetõttu palutakse sinna 
muud prügi mitte visata. Konteine-
reid tühjendatakse 2 korda nädalas. 
KIK finantseerib Haabersti linnaosa 
projekti abikõlblikke kulusid 6388 
euroga. 

TEADMISEKS
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Haabersti päeva
keskuses toimus  
kolme naabri pidu
Mai lõpus peeti Haabersti päevakes-
kuse õuealal esmakordselt kolme 
naabri pidu „Keskpõrandale kokku“, 
kus kohtusid Nurmenuku ja Kari-
kakra lasteaia kooliminejad ja Haa-
bersti päevakeskuse memmed-taa-
did. Kuna Nurmenuku ja Karikak-
ra lasteaia vahel asuvad nii Haa-
bersti päevakeskus kui ka noorte-
keskus, siis tekkiski mõte kolme to-
reda asutuse ühisteks ettevõtmis-
teks. Noorsootöötajad õpetasid koo-
lieelikuid valmistama animatsioone 
ning sel nädalal jagasid lapsed lau-
lu- ja tantsurõõmu päevakeskuse 
rahvaga. Varasematel aastatel on 
lasteaialapsed käinud päevakesku-
ses palju esinemas – nii emadepäe-
val, jõuluajal kui ka mardi- ja kadri-
päeval. Alati pakkusid laste esine-
mised eakatele palju rõõmu. Nüüd 
saadi kokku kevadel, esineti teine-
teisele ja lauldi koos. Pidu on lõp-
pes ühise line-tantsu ja kaerajaa-
niga, et rõõmsalt koos suvele vas-
tu minna. 

HLOV

Vikerkaare lasteaed 
võõrustas Rohelise 
Kooli seminari
Maikuu keskel toimus Vikerkaare 
lasteaias piirkondlik Rohelise Kooli 
VIII seminar teemal „Õppeasutus-
te aiad: õppimine, loovus, teraapia“.

Seminari avas Eeva Kirsipuu-Va-
di Tartu loodusmajast, kes rääkis 
Rohelise Kooli uudistest ja olulise-
matest kuupäevadest. Vikerkaare 
lasteaeda tutvustas Gerli Raudhäi-
ding, rääkides, kuidas Rohelise Koo-
li programm on sujuvalt lõimunud 
lasteaia igapäevaelu ja toimetuste-
ga. Lisaks said seminaril osalejad 
tutvuda lasteaia liigirikkustahvli-
te, õppeköögi ja õppeaiaga, millest 
rääkis täpsemalt lasteaia direktor 
Ly Ross.

Maasikuarhitekt ning raamatute 
„Roheteraapia toas ja õues“ ja „Ter-
vendavad aiad“ autor Kadri Maikov 
rääkis põhjalikult sellest, kuidas ro-
heluses viibimine ja taimede kas-
vatamine toetab laste arengut ja 
loovust, tutvustas erinevaid rohe-
projekte ja jagas ideid ja näpunäi-
teid tegevusteks õppeasutuse aias.

Täname Tartu loodusmaja, kooli-
tajat ning kõiki seminaril osalejaid.

Tallinna lasteaed Vikerkaar

Üks pealinna parimatest majahoidjatest töötab Haaberstis 
Talvekuude parimat majahoidjat on 
valitud juba üle kümne aasta, vaid 
ühel aastal on konkurss lumepuu
duse tõttu ära jäänud. Seevastu oli 
äsja lõppenud talv erakordselt lume
rohke ja esitas tõsise väljakutse nii 
linna talihoolduse lepingupartneri
tele kui ka majahoidjatele. Korteri
ühistute ja erakinnistute majahoid
jate meelespidamine on oluline, ku
na nende tööst sõltub ka teiste tallin
laste turvalisus talvistel kõnniteedel.

Õnnitleme Õismäe tee 113a maja
hoidjat Mare Aani, kes saavutas kon
kursil „Tallinna linna lumemurdja“ 
auhinnalise II koha. Õismäe tee 113a 
elanikute sõnul hoiab tubli majahald
jas Mare Aan aasta ringi korras ela
mu Õismäe tee 113a ümbruse. Tege
mist on väga tähelepaneliku, toreda, 
kohusetundliku ja puhtust armasta

va inimesega. Tema eesmärk on ta
gada kaunis vaade, talvisel perioodil 
turvaline liiklemine ja sellega pakku
da head tuju kõigile majaelanikele. 

Konkursi „Tallinna linna lume
murdja“ eesmärk on tunnustada lin
nas tegutsevate korteriühistute ja era
kinnistute puhastusaladel töötavaid 
majahoidjaid, kelle ülesanne oli teha 
lume ja libedustõrjet, lume puudu
misel koristada puhastusalalt prah
ti ja puulehti ning tagada talvel ohu
tud liikumistingimused. Kandidaate 
said kõik linnaelanikud esitada linna
osade valitsustele 24. jaanuarist kuni 
31. märtsini. Lõppvooru jõudis seit
se kandidaati ning võitjad valis väl
ja 8liikmeline korraldustoimkond. 
Auhinnaks konkursi võitjatele olid 
Decora ehituspoe kinkekaardid.

HLOV

Kaido Atspol
Ida-Harju politseijaoskonna  
vanemuurija

Rattasõiduhooaja algusest alates 
on sagenenud jalgrattavarguste 
teated politseile. Möödunud aas
tal varastati Tallinnas ligi 500 ra
tast. Sel aastal on pealinnas teata
tud juba üle 100 ratta vargusest.

Ratast ostma asudes tasub kohe mõel
da, kus ja kuidas hiljem oma ratast tur
valiselt hoida. Peamiselt varastatak
se rattaid trepikodadest ja avalikest 
kohtadest, näiteks kaubanduskeskus
te ja koolide eest, parkidest. Rohkelt 
toimub vargusi ka garaažidest, kuu
ridest ja kinnistelt õuealadelt.

Kuigi rattavarguste tipphooaeg on 
kevad ja suvi, ei tasuks oma kaherat

talist sõpra unustada ka ülejäänud 
aastaaegadel. Politseile teatatakse ka 
olukordadest, kus ohver alles keva
del avastab, et keldrist on ratas ka
dunud, ning lisab, et viimati nägi ra
tast keldris sügisel, kui ratta talveks 
hoiule pani. Lühidalt – kõik, mis on 
ripakil ja lukustamata, viiakse ära.

Jalgrattaid varastatakse just see
tõttu, et seda on lihtne teha. Vargus 
võtab vähe aega, võimaldab kiiret 
põgenemist ning anonüümsust. Sa
muti on võimalik ratas kiiresti ma
ha müüa, kuna nõudlus odavate ra
taste järele on suur. Sageli müüakse 
varastatud ratas edasi kuni kümme 
korda odavamalt. 

Peamiselt toimuvad vargused öi
sel ajal, kui vargal on lihtsam tegut
seda ja vahelejäämist vähem karta. 
Kuid näiteks trepikojast on lihtne ka 

päeval ratast varastada – elanikud on 
tööl ja vargal hea tegutseda. Ka avali
kest kohtadest varastatakse päevasel 
ajal. Isegi kui ratas on pargitud sel
leks ette nähtud kohta, asub turva
kaamera vaateväljas ja on lukustatud, 
teeb varguse võimalikuks odav rat
talukk, mis avatakse hõlpsalt näpit
sate abil või „hammustatakse“ tross 
tangidega läbi.

Kui märkad, et sinu ratas on va
rastatud, teavita politseid ning an
na edasi kogu teadaolev info: ajava
hemik, millal vargus toimus, koht, 
millise lukuga lukustatud oli, ratta 
nimetus, värvus, raaminumber, eri
tunnused. Samuti soovitan teavita
da kogukonda, korrusmajade puhul 
teisi majaelanikke. Teavitades teisi ja 
politseid, on lootust oma kaheratta
line tagasi saada. Oleme õige omani

kuni tagasi toimetanud ka rattaid, 
mille kadumisest on möödunud ju
ba aastaid.

Kuid kõige tähtsam on see, et rat
tavargust ei tohi ise soodustada. See
tõttu tuletab politsei meelde lihtsa
mad abinõud, kuidas varga elu või
malikult keeruliseks muuta:
●  kasuta jämedat lukku, mida ei ole 

võimalik läbi „hammustada“ või 
lahti murda;

●  pargi võimalusel oma ratas video
valvega rattahoidlasse või kohta, 
mis ei jääks teiste silmade eest 
varju;

●  tee enda rattast ja raami numbrist 
fotod ja hoia neid kindlas kohas;

●  kallima jalgratta puhul kaalu rat
ta kindlustamist;

●  varguse puhul teavita sellest viivi
tamata politseid.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet annab auhinna Õismäe tee 
113a majahoidjale Mare Aanile.

Hoia oma kaherattalist sõpra!
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Soovin osta maale, pilte, raamatuid, keraamikat, vana-
raha, jne. 5116039, 58260567

Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine ja kulud mi-
nu kanda. Kõik pakkumised on teretulnud. Tel: 545 
11053

Ostan Tarbeklaasi, „Seiklusjutte maalt ja merelt“, Ees-
ti kunsti (Peil, Ohakas, Wiiralt, Soans, Kangilaski, Lind 
jne) Tel 555 255 84.

Lamekatuste remont SBS kattega ja värvimine (eter-
niit, plekk). Vannitubade remont.Boilerite, pistikute 
paigaldus. Kõik elektri-torutööd. Tel 58508713

Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib olla re-
monti vajav. Helista 58106909

Santehnik-elektrik. Tel:  5011413  

Muru niitmine, trimmerdamine, heki lõikus, okste ära-
vedu , heina purustamine, kruntide korrastus 5897 
7133

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga 
sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vor-
mistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@
gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga ja ta-
sun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, rinnamärke ja 
vanu postkaarte. Tel. 6020906 ja 5011628

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustuta-
me ARK-ist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, maasturi või kau-
biku. Võib olla remonti vajav. Kiire tehing ja vormista-
mine. skampus@online.ee, tel.53654085

Koguja soovib vanaraha, autasusid, märke, meda-
leid, postmargikogusid: Eesti, Tsaari-Vene, NSVL, Eesti 
postkaarte, kommipabereid, silte, etikette jne. Iga päev 
11-21.raha kohe.tel.55955996.

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust kodu-
aedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja 
küsi lisa – 5399 3595.

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

ÜRITUSED
14. juunil kell 14 Seeniortant
surühmade tantsupidu. Osale-
vad rühmad: Karikakar, Merelai-
ne, Katriine, Pirita, Haabersti Õied.

15. juunil kell 14 Õuekohvik. 
Prantsuse muusika rännak Triin 
Lellepi ja Mikk Langeprooniga. 
Prantsusmaal elanud sopran Triin 
Lellep ja „Klassikatähtedest“ tun-
tud akordionist Mikk Langeproon 
on kokku pannud kava prantsuse 
muusika pärlitest, kus ei puudu ka 
draama ja peen huumor. Kõlavad 
armastatud prantsuse šansoonid, 
ooperi- ja operetinumbrid.

15. juunil kell 11 Tallinna ham
bakliiniku teabepäev. Igale osa-
lejale kinkekaart!

21. juunil kell 17 Eesti käsitöö 
majas (Pikk 22) käsitööklubi 
Raudrohi 20. juubeliaasta näi
tuse avamine.

EKSKURSIOONID
16. juunil väljasõit Tartusse 
ERMis toimuvale Maalehe ea
kate festivalile. Registreerimine 
päevakeskuse infotuppa, tel 5624 
2925. Sõit maksab 10.- Väljasõit 
kell 8 Nurmenuku peatusest (tank-
la juures) ja tagasi umbes kell 20. 
Bussis on veel üksikud vabad kohad. 

TEENUSED
●  Massaaž E, T, N, R kell 9–19
●  Käte ja jalgade hooldus E kell 

10–16
●  Juuksur T, K kell 10–16
●  Saun N ja R 10–17
●  Vererõhu mõõtmine E-R kell 

9–17
●  Kaalumine E-R kell 9–17
●  Internetipunkt E-R kell 9–17

Etteregistreerimisega  infotoas 
või tel 5624 2925

Päevakeskus on suletud 27.06–
1.08. Kohtume taas augustis!

Suur jaaniõhtu Eesti  
vabaõhumuuseumis
Aasta kauneimal ja valgeimal õhtul saab vabaõhumuu
seumis taas lustida täiel rinnal. 23. juunil kl 19–24 on 
kõik oodatud suurele jaaniõhtule. Põnevaid tegevusi ja
gub kõigile: saab punuda pärga, valmistada kratti, mängi
da jaanilaste mänge, uurida saunakommete kohta, lasta 
endale ennustada ja kuulata muinasjutte. Süüdatakse jaa
nituled, nautida saab head toitu ja kaunist loodust. Tant
suks mängib armastatud ansambel Kukerpillid, kes tähis
tab tänavu 50 aasta täitumist oma tegutsemise algusest. 

Tänavuse raamatukogude aasta puhul on ka jaani
õhtu programm pühendatud lugudele ja raamatutele. 
Maagilisel jaaniajal vabaõhumuuseumis ringi jalutades 
võib sattuda meie kirjanduseluga seotud ajarännakute
le. Kuie kooli juures astuvad külastajad aastasse 1935, 
mil möödus 400 aastat esimese eestikeelse raamatu il
mumisest. Sel puhul on koolimaja rahvas ette valmis
tanud lavastuse „Vaikus lärmitseb“ ning kohale kutsu
nud ka oma küla rahvamuusikud. Kolhoosi korterela
mu jaanikul tähistatakse aga A. H. Tammsaare 100. sün
niaastapäeva. Eteldakse, tehakse jõu ja ilunumbreid, 
imetletakse naabrimehe uhket uut masinat ning lüüak
se tantsu külakapelli saatel. Kohal on ka šašlõkimeist
rid ja kaljavaat.

Külaväljakul loovad meeleolu rahvakunstiseltsi Leiga
rid lauljad, tantsijad ja pillimehed – siin saab osa ühest 
tõeliselt hoogsast 19. sajandi külajaanitulest. 

Kava ja piletid leiab vabaõhumuuseumi kodulehelt: 
www.evm.ee. EVM

Tallinna hambakliinik korraldab 
tasuta infopäeva seenioridele
Kutsume kõiki soovijaid 15. juunil kell 11 Haabers
ti päevakeskusesse (Õismäe tee 24) infopäevale, kus 
SA Tallinna Hambakliinik tutvustab oma teenuseid 
seenioridele. Igale osalejale kinkekaart!

Infopäeval saab tutvuda SA Tallinna Hambakliini
ku teenustega, mis on mõeldud spetsiaalselt seeniori
dele, selgitatakse, mis on raviplaani koostamine, mi
da see tähendab ja millist infot patsient peab saama. 
Tutvustatakse teenuste hindade kujunemist ja seda, 
milliseid riiklikke soodustusi pakutakse pensioniea
listele. Lisaks tutvustatakse erinevaid proteese ja an
takse nõu, kuidas neid hooldada. Igaüks saab vastuse 
küsimustele, mida teha, kui protees puruneb, mida 
teha, kui proteesid tunduvad ebamugavad ning mida 
saab ise teha, et hoida oma hambaid ka vanemas eas

Tule kohale! Kohtumiseni 15. juunil Haabersti päe
vakeskuses.  HLOV

VeskimetsaMustjõe puhvetipäev 
toimub seekord laupäeval, 11. juu
nil algusega kell 11. Mustjõe asu
mis on jälle koduaedades avatud 
vahvad kohvikudpuhvetid, kirbu
kad ja garaažimüügid, samuti toi
muvad privaatsed hoovikontserdid 
ning pakutakse tegevusi nii täis
kasvanutele kui ka lastele.

Puhvetipäev on suurepärane võima
lus nii asumielanikele omavaheliseks 
tutvumiseks kui ka lähipiirkondade 
inimestele, et tunda mõnu toredast 
päevast kaunis rahulikus elamurajoo
nis. Mõned näited, miks tasub Veski
metsaMustjõe puhvetipäeva külasta
da: Tuuleveski 24 hoovis saab nautida 
ArtTrio kammerlikku õhtukontserti 
„Classics in Jazz”, Tuhkru 5 leiab toi
mub peale puhveti ja kirbuturu teh
nikaülikooli puhkpilliorkestri esine
mine, Halla 42 on suur retronõude 
müük ning Rõika 20 on avatud palju 
tegevusi lastele alates ronimisvälja
kust, kiikedest ja batuudist kuni võrk
palli ning osavusmängudeni. Laste
le on suunatud ka võrkpalliväljakul 
Kõrgepinge ja Piibelehe nurgal ava
tud puhvet koos mullitamise, näo
maalingute ja mängudega. Mustjõe 
36 avatakse DJga kokteilibaar ning 
Marjamaa 10 toimub veinikoolitus. 
MammaMia Perekohvikus Pakase 21 
saab lasta hea maitsta nii magusatel 
kui ka soolastel hõrgutistel, nautida 
muusikat ning kaunist aeda. Piibele

he 10 hoovis on avatud kohvik koos 
põneva kirbuturuga. 

Mustjõe asumisse on kõige muga
vam tulla jalgrattaga või jalgsi mööda 
Kõrgepinge tänava kergliiklusteed, 
mis ühendab asumit Stroomi ranna
ga ning ulatub välja Nõmmele. Koha
le saab lihtsalt ka ühistranspordiga – 
bussid 21, 21B, 22, 41, 41B, 42 ja 43 
toovad teid peatusesse Looga, Must
jõe või Humala. Muidugi võib lähe
neda ka Mustamäe tee poolt. Kõigi 
registreerunud osalejate aadressid ja 

tutvustused kantakse ürituse inter
aktiivsele kaardile, mida jagatakse 
puhvetipäeva ürituse lehel Faceboo
kis. Selleks oodatakse kõigilt puhve
titelt täpsemat kirjeldust menüü, kel
laaegade ja tegevuste kohta. 

Info sündmuse kohta on leitav 
Facebookist: VeskimetsaMustjõe 
Puhvetipäev 2022.

VeskimetsaMustjõe puhvetipäe
va korraldaja on MTÜ Veskimetsa
Mustjõe Selts.

MTÜ VeskimetsaMustjõe Selts

VeskimetsaMustjõe puhvetipäev 2021.

Tule Veskimetsa-Mustjõe 
puhvetipäevale ja kirbukatele!

Haabersti noorte
keskuse suvised  
linnalaagrid
Aadress: Õismäe tee 24 (Nurmenu-
ku peatus, Karikakra peatus).  Ava-
tud: suvel esmaspäevasti reedeni 
12–18. Telefon: 5309 0808. E-mail:  
info@haabersti.ee

JUUNI
14.06–17.06 kell 9–17 – Haa
bersti vaba aja keskuse suvine 
linnalaager. Külastame Happy-
Fly batuudikeskust ja Megazone’i 
ning muid põnevaid kohti. Lisaks 
külastustele meisterdame, mängi-
me ja teeme teisi vahvaid tegevu-
si. Laagri maksumus on 65 eurot, 
mis sisaldab kõiki tegevusi, ekskur-
sioone ja lõunasööki. Registreerimi-
ne ja lisainfo: laager@haabersti.ee, 
5309 0808.

AUGUST
8.08–12.08 kell 9–17 – Haabersti 
vaba aja keskuse suvine linna
laager. Külastame videomängude 
muuseumi LVLup, Happy-Fly ba-
tuudikeskust ning, boolingut ning 
muid põnevaid kohti. Lisaks külas-
tustele meisterdame, mängime ja 
teeme teisi vahvaid tegevusi. Laag-
ri maksumus on 65 eurot, mis si-
saldab kõiki tegevusi, ekskursioo-
ne ja lõunasööki. Registreerimine 
ja lisainfo: laager@haabersti.ee, 
5309 0808.

15.08–19.08 kell 9–17 – Haa
bersti vaba aja keskuse suvi
ne linnalaager. Külastame video-
mängude muuseumi LVLup, Happy-
Fly batuudikeskust, boolingut ning 
muid põnevaid kohti. Lisaks külas-
tustele meisterdame, mängime ja 
teeme teisi vahvaid tegevusi. Laag-
ri maksumus on 65 eurot, mis si-
saldab kõiki tegevusi, ekskursioo-
ne ja lõunasööki. Registreerimine 
ja lisainfo: laager@haabersti.ee, 
5309 0808.

Väljaandja: Haabersti  
Linnaosa Valitsus,  
Ehitajate tee 109a/1, 13514, 
Tallinn. Telefon: 640 4800  
Epost: haabersti@tallinnlv.ee
Toimetaja telefon:  
640 4806, epost:  
olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee 
Trükikoda: AS Kroonpress
Küljendamine: ProgIT OÜ
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Suviste hetkede heaks
Meiega oled hoitud

ESSENTIALE FORTE N KAPSLID 600MG N30
Toimeaine: sojaubade fosfolipiidid. Näidustus: Toetav ravi

kroonilise hepatiidi ja maksa toksilistoitumusliku kahjustuse korral.

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.
Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

-30%

Meiega oled hoitudMeiega oled hoitud

Pakkumine kehtib BENU või Rimi kliendikaardiga 01.06 - 30.06.2022 või kuni soodushinnaga tooteid jätkub.

Õismäe apteek
Õismäe tee 1b, Tallinn | Tel: 6579166

E-R 8:00 – 19:30 | L 9:00 – 16:00

Väike-Õismäe apteek
Õismäe tee 105a, Tallinn | Tel: 6574865

E-R 8:00 – 20:00 | L 10:00 – 15:00

 19.06.2022 | 12:00-16:00 
VEEMOTO TERRITOORIUMIL (SÕUDEBAASI TEE 23, TALLINN)

Tule ning saa teada kuidas käituda ohutult veekogus ning selle ääres. 
Kohapeal saab õppida päästerõngast viskama, proovida Päästeameti 

virtuaalreaalsuse mänge, tutvuda rannavalvuri ametiga, saada teada, kuidas 
valida ning korrektselt panna selga päästevest. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

tudengid õpetavad nuku peal elustamist. Oskajad saavad panna ennast 
proovile ning turvaliselt ujuda Harku järves 500m või 1000m distantsi. 

Lapsed saavad ujuda lühemaid distantse ning teenida Eesti Ujumisliidu 
25m, 50m, 100m või 200m ujumismärke. Üritusel saab teada, kuidas ohutult 

ujuda SUP aerulauaga. Pisemate laste jaoks korraldavad Ujume Koos 
ujumiskooli treenereid vahvaid liikumismänge.  

NAUDI SUVE 
OHUTULT!
VEEOHUTUSE PEREPÄEV HARKU JÄRVEL

Üritus 
on kõigile 
TASUTA!

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Dementsusega inimeste lähedaste 
tugigrupp 14. juunil kell 17.00 Haabersti 

Klubimajas, Õismäe tee 105a.

Tugigrupist on võimalik osa  
võtta Zoomi teel!

Palume kindlasti oma tulekust teatada: 
haaberstitugigrupp@gmail.com  

või tel 509 6635
Töö kirjeldus:
- aitab luua hooliva ning arendava 

kasvukeskkonna
- aitab ja toetab last toimingutes, millega 

laps ise toime ei tule

Ootused kandidaadile:
- tööle asumisel kehtiv tervisetõend
- oskus lastega kontakti luua
- eelnev kogemus lastega töös
- kannatlikkus ja usaldusväärsus

Pakume:
- töötasu kuni 1200 eurot brutotasu
- kaks korda aastas ühisüritusi
- sõbralikku ja meeldivat kollektiivi
- majutuse pakkumist
- transpordikulude kompenseerimist

Piirkond, kuhu tugiisikuid otsime: Harku vald
Ootame Teie CV-d aadressile personal@estodiac.eu

Lisainfo telefonil: 5351 5057

TULE MEILE TÖÖLE! 

ERIVAJADUSEGA LASTE TUGIISIKUKS!


