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Haaberstis käib hoogne haridusasutuste 
ehitus ja rekonstrueerimine
Linnaosa elanike arv kasvab pidevalt, mistõttu panustatakse järjest enam haridusvaldkonda – Haabersti saab uue 
lasteaia, ehitatakse uus noortekeskus, rekonstrueeritakse Järveotsa lasteaed ning Mustjõe gümnaasium.

Haabersti linnaosa saab vahva  
nimega lasteaia 

1. oktoobril asutatakse pealinnas uus lasteaed – Tallin-
na Lasteaed Naksitrallid.  Aadressil Järveotsa tee 33 asu-
va hoone ehitab OÜ Astlanda Ehitus. Lasteaiahoone pro-
jekteerimist alustati veebruaris 2018 ja ehitust detsemb-
ris 2019. Ehitustööd peaksid lõppema tänavu novemb-
ri lõpus. Hoonesse tulevad mängu- ja magamisruumid 
ning riietus- ja tualettruumid rühmadele, samuti muusi-
ka- ja võimlemissaal. Lasteaial on köök ja vajalikud abi-
ruumid. Õuealale on planeeritud mänguväljakud, liiklus-
ala ja spordiplatsid. 

Uhiuude lasteaeda algab vastuvõtt uuel aastal. Nimi Nak-
sitrallid on kantud soovist väärtustada eesti lastekirjandust, 
keskkonnahoidu, hoolivust, koostööd, sallivust ja loovust. 
Investeeringute kogumahuks on kavandatud 5,56 miljonit 
eurot, milles sisalduvad ruumide sisustus ja õuealale rajata-
vad mänguväljakud. Kuna Haabersti piirkonnas on vajadus 
nii eesti kui ka vene õppekeelega lasteaiakohtade järele, 
kavatsetakse seal avada rühmasid mõlemas keeles. Vajadu-
sel avatakse ka erirühmi hariduslike erivajadustega lastele. 
Uues lasteaias on kavas avada 14 rühma kuni 280 lapsele. 

Augustis alustati Haabersti Vaba Aja kesku-
se noortekeskuse (Õismäe tee 24) ehitustöö-
dega – uus ja kaasaegne noortekeskus avab 
uksed järgmise aasta augustis. 
Varasemalt rekonstrueeritud osas (A-korpus) tegutseb Haabers-
ti Päevakeskus, mis läbis täieliku renoveerimise 2017. aastal. 
Tänu laienenud ja uuenenud ruumilahendusele on olnud või-
malik mitmekesistada maja ringide ning tegevuste valikut Haa-
bersti elanikkonnale, mille tõttu on Haabersti Päevakeskuse 
külastatavus tõusnud kolmekordseks.

Nüüd aga läbib uuenduskuuri hoone B-korpus Haabersti Va-
ba Aja Keskuse noortekeskuse tarbeks. Ehitustööde käigus la-
hendatakse eelkõige ruumiprogrammi, kuid vähemtähtis ei 
ole kindlasti see, et maja saab uue fassaadi ja küttesüsteemi. 
Lisaks rekonstrueeritakse hoone C-korpus nii päevakeskuse 
kui ka noortekeskuse ühiskasutuseks, sinna tuleb suur saal 
koos väliterassiga. Objekti kinnistul on projekteeritud uus as-
faltkate ning lisaparkimise võimalus. Kinnistule tuleb ka väi-
ke korvpalliplats.

Haabersti Vaba Aja keskuse noortekeskuse projekteeris Inf-
ragate OÜ. Ehitustöid teostab Tesron Ehitus OÜ. Haabersti Va-
ba Aja keskuse noortekeskus avatakse 2021. aasta augustis. 
Projekti kogumaksumus on 2,3 miljonit eurot. 

Järveotsa Lasteaed saab uue kuue

Lasteaiahoone aadressil Järveotsa tee 15 on ehitatud 1978. 
aastal ning suuremaid renoveerimistöid ei ole seal siia-
ni tehtud. Nüüd aga läbib hoone täieliku uuenduskuuri, 
mille käigus viiakse hoone vastavusse tänapäevaste nor-
midega. Lisaks tänapäevaste tingimuste loomisele on tä-
helepanu pööratud ka taastuvenergia kasutamisele – las-
teaia katusele paigaldatakse päikesepatareid. Tallinna Jär-
veotsa Lasteaia projekteeris Novarc Group AS. Ehitustöid 
teostab OÜ Nordlin Ehitus. Projekti kogumaksumus on  
4 miljonit eurot.

Tallinna Järveotsa Lasteaias on kokku 12 rühma, sh kaks 
sõimerühma, üks eesti õppekeelega rühm, üks eesti-vene 
õppekeelega rühm (Hea Alguse metoodika), üks tasandus-
rühm kehapuuetega lastele, üks tasandusrühm kõnepuue-
tega lastele, neli Hea Alguse metoodika järgi töötavat rüh-
ma ja kaks aiarühma. Tööde teostamise tähtaeg on sep-
tembris 2021. aastal.

Juulis alustati Mustjõe Gümnaasiumi  
rekonstrueerimistöödega 

Haabersti linnaosas, Paldiski mnt 83 asuva koolihoone rekonst-
rueerimise käigus lammutatakse olemasolev võimla ja aula-
korpus ning rajatakse uus, tänapäeva tingimustele vastav õp-
pekompleks koos õuealaga. Laienduse järgselt on koolihoone 
kavandatud õpilaste arvuks 900 õpilast ning hoone suletud ne-
topind ca 7500 ruutmeetrit.

Rekonstrueerimis- ja laiendustööde projekti on koostanud 
Projekteerimisbüroo Resand. Tööde teostamise tähtaeg on sep-
tembris 2021. aastal. Ehitustöid teostab Ramm Ehituse OÜ. Pro-
jekti kogumaksumus on ligi 6 miljonit eurot.

Koolihoone rekonstrueerimise käigus lammu-
tatakse olemasolev võimla ja aulakorpus. Tulevase Mustjõe Gümnaasiumi hoone visualisatsioon.

Lasteaia Naksitrallid ehitus aadressil Järveotsa tee 33.

Uue Haabersti noortekeskuse ehitustööd aadressil Õis-
mäe tee 24.

Järveotsa lasteaias algasid renoveerimistööd.
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H ead tarkusekuud kõikidele Haabersti elanikele! Eel-
kõige muidugi nendele pea 400-le lapsele, kes alus-
tasid meie linnaosas oma haridusteed, aga ka õpeta-
jatele, lapsevanematele ja õpilastele, kel juba lühem 

või pikem koolitee seljataga. 1. septembri aktustel oli hea meel tõ-
deda, et kooli alguse pidulikkus, ootusärevus ning rõõm on aasta-
te jooksul ikka samasugune ka vaatamata keerulistele aegadele. 
Tõsi, muutusi on siiski märgata – näiteks soovivad lapsed politsei-
nike-arstide kõrval saada ka videomängude loojateks.

Areng ongi elu normaalne osa ja see on positiivne. Täpselt sama-
moodi muutub ka Haabersti ning seejuures püüame iga aasta olla 
eelmisest veidi paremad ning tublimad. Näiteks said sel aastal esi-
messe klassi minevad lapsed väikesed kingipakid, kus sees vajali-
kud koolitarbed. Aasta 2020 pole veel kaugeltki läbi, kuid mõned 
selle aasta positiivsed arengud võib juba välja tuua. Investeerin-
gud haridusse on kahtlemata üks valdkond, kus võime olla rahul. 

Rekonstrueerime aadressil Järveotsa tee 15 asuva lasteaia, ehi-
tame Järveotsa 33 uue lasteaia, mis valmib juba selle aasta sees, 
ning rekonstrueerime Mustjõe gümnaasiumi, mille valmimisega 
saab ring peale kõikidele meie munitsipaalkoolidele. Lisaks alus-
tasime Haaberstisse uue noortekeskuse rajamist, mis hakkab asu-
ma meie päevakeskuse kõrval.

Aga et lapse töö on ka mäng, oleme mänguväljakute paranda-
mise kõrval projekteerimas ka suuremaid spordi- ja mänguväl-
jakuid. Suurematest projektidest saan juba praegu välja tuua nii 
Järve otsa koguperemänguväljaku laiendamise kui ka Õismäe si-
seringile rajatava multifunktsionaalse ala rajamise. Varasema liik-
lusväljaku asemele on tänaseks projekteeritud pumptrack, välijõu-
saal ning elanike soovil jääb ruumi ka liiklusväljakule. Ehitami-
seks läheb juba järgmisel aastal ning loodan siiralt, et tehtu teki-
tab positiivseid emotsioone ka nendes, kes esialgu meie projekti 
just hea pilguga ei vaadanud. 

K a kommunaalküsimustes on astutud sel aastal suured 
sammud edasi. Kui eelmisel aastal ehitasime kogu lin-
naosa peale viis künnist, siis sel aastal on tõus enam 
kui kahekordne – valminud on juba 11 uut künnist 

ning kõrgendatud ristmikku. Liiklusohutuse tõstmine on kahtle-
mata meie soov, mistõttu on ka Õismäe siseringile paigaldatud 
uued ja suuremad õueala meelde tuletavad sildid. 

Puhtama elukeskkonna nimel alustasime tänavu esmakordselt 
kvartalisiseste teede märgpuhastamisega, pesime korduvalt üle 
kõik linnaosa pingid ning mänguväljakud ja eemaldasime amorti-
seerunud liivakastid ja mänguväljakute elemendid linnaruumist. 
Selle aasta investeeringud kvartalisisestesse teedessegi on suure-
mad kui varasematel aastatel kokku. Aitäh kõikidele, kes nendes-
se töödesse on suhtunud mõistvalt! 

Lisades siia erinevad toetused sotsiaalvaldkonnas, abi perekon-
dadele ja ettevõtjatele koroonaviiruse ajal ning palju muud, võib 
öelda, et vaatamata viiruse tekitatud segadusele ning kitsikuse-
legi, sammub linnaosa õiges suunas. Nii nagu koolilaps, õpime 
ka meie igal aastal juurde, püüame olla käitumiselt ja hoolsuselt 
eeskujulikud ning teha asju ikka hindele viis. Kuigi alati ei pruu-
gi see õnnestuda, on tahe siiras ja eesmärk pakkuda meie elani-
kele mõnusamat, ilusamat ja turvalisemat elukeskkonda. Loodan, 
et iga aastaga astume sel teel järjest suuremaid samme. Ilusat ja 
värvikirevat sügist!

Andre Hanimägi, Haabersti linnaosa vanem

Iga aasta paremaks!

JUHTKIRI

Andre Hanimägi ja Mustjõe Gümnaasiumi direktor Olga Bara-
baner tutvuvad kooli rekonstrueerimistöödega.

Uue õppeaasta alguses annan pea iga 
päev intervjuusid erinevatele meedia-
kanalitele, vastan erinevate sideva-
hendite kaudu mulle saadetud kir-
jadele, milliseid kõiki ühendab sisu-
liselt üks ja sama mõte: kuidas saab 
koolides õppetöö toimuma?

Kõik need küsimused on üsna loo-
gilised, kuna eelmine õppeaasta lõp-
pes ju täieliku distantsõppega. Eel-
kõige lastelt ja nende vanematelt saa-
dud tagasiside on praktiliselt ühene 
– keegi neist ei taha, et kevadine stse-
naarium korduks.

Kuna Haridus- ja teadusministee-
riumilt ei laekunud pikka aega min-
gitki informatsiooni selle kohta, mis 
meid kõiki septembris ees ootab, hak-
kasid õppeaasta alguse kohta ringle-
ma erinevad, kohati suisa uskuma-
tutena tunduvad kuuldused. Mina 
olen näiteks kuulnud, et kogu õp-
petöö saab jällegi olema distantsõp-
pe põhine, et kõikides koolides käi-
vitatakse mitu vahetust, et koduõp-
pele hakatakse saatma tervete klas-
side kaupa jne. Kusjuures kohati kir-
jeldati neid stsenaariume väga suu-
re detailsusega.

Tegelikkuses, peale nakatumis-
statistika põhjalikku analüüsi, võt-
sime juba augusti alguses vastu ot-
suse, et Tallinnas hakkab õppeaasta 
pihta kõigile harjumuspärases vor-
mis, nagu see on läbi aegade alanud. 
Samas oleme koolidele jaganud mõ-
ningaid olulisi soovitusi: näiteks viia 
läbi esimese koolipäeva tähistamise-
ga seotud üritusi värskes õhus, kas 
kooli hoovis, staadionil, kooli esisel 
väljakul vm. Seda loomulikult siis, 
kui ilm seda võimaldab. Kindlasti 
tuleb kasutusele võtta juba kõigile 
harjumuspärasteks saanud ohutus-
meetmed.

Koos Haridusametiga oleme välja 
töötanud kolm võimalikku edasise 
tegevuse stsenaariumi, nn rohelise, 
kollase ja punase stsenaariumi. Het-
kel on meil käimas roheline (samas 
loodame, et nii see kõik ka jääb), ent 
juhul, kui COVID-19-sse nakatunute 
arv hakkab tuntavalt kasvama, ole-

me valmis vastavalt vajadusele ope-
ratiivselt käivitama ka ülejäänud 
kaks stsenaariumit. Koolide ülevii-
mine distantsõppele on meie jaoks 
juba äärmine abinõu, millise võtame 
kasutusele viimases hädas. Kevadel 
saime kõik väga olulise kogemuse, 
tänu millele oleme nüüdseks koos-
tanud nimekirja erinevatest võima-
likest meetmetest, milliseid saame 
hakata rakendama koole sulgema-
ta ajal, mil viirus peaks jällegi meie 
keskel möllama hakkama.

Loomulikult jälgime me pingsalt 
olukorda ja sündmuste arengut sep-
tembris: sel aastal läheb meil kooli 
üle 46 tuhande õpilase ning me kõik 
saame vägagi hästi aru, millised ris-
kid sellega võivad kaasneda. Seetõt-
tu palume kõiki, nii õpilasi kui ka 
õpetajaid halvima stsenaariumi väl-
timiseks jälgida elementaarseid et-
tevaatusabinõusid: pesta sageli kä-
si seebiga, kasutada desovahendeid, 
mitte mingil juhul haigena kooli tul-
la. Paljuski sõltub just meist endist, 
kas me suudame jääda rohelise stse-
naariumi raamidesse, või siis tuleb 
meil ikkagi erinevad piirangud ka-
sutusele võtta, seda aga, usun, ei soo-
vi meist keegi.

Õnnitlen kõiki alanud õppeaasta 
puhul, soovin koolilastele edu õppe-
töös ning las see viiruse „teine lai-
ne“ jääbki Eestis vaid jutuks. Tervist 
kõigile!

Kooliteed alustavad väikesed tallinlased 
saavad ranitsatoetust
1. september on paljudele lastega 
peredele tähtis päev, kuid see toob 
kaasa ka väljaminekuid. Selle lee-
vendamiseks maksab Tallinn es-
makordselt kooli minevatele las-
tele ranitsatoetust.   

Ranitsatoetust, mida varem nimeta-
ti esmakordselt kooli mineva lapse 
toetuseks, on õigus saada lapsel, kel-
le elukoht on Tallinna linn ja kes on 
kantud Tallinnas tegutseva kooli õpi-
laste nimekirja. 

Kui varasematel aastatel pidi lapse 
ja ühe tema vanema elukohaks ole-

ma Tallinn vähemalt üks aasta en-
ne lapse kooliminekut, siis käesole-
vast aastast seda tingimust leeven-
dati. Nüüd piisab, kui laps ja vanem 
on Tallinna elanikud vähemalt lap-
se põhihariduse omandamise alus-
tamise aasta 1. jaanuaris.

Lapsega ühel aadressil elaval va-
nemal tuleb toetuse saamiseks esi-
tada taotlus, mida saab mugavalt te-
ha Tallinna e-teeninduse keskkonnas  
taotlen.tallinn.ee, samas näeb ka in-
fot esitatud taotluse kohta. Avalduse 
esitamiseks e-teenuse kaudu on eel-
duseks see, et rahvastikuregistri and-

med vastavad toetuse saamise tingi-
mustele. Taotluse võib esitada ka elu-
kohajärgses sotsiaalhoolekande osa-
konnas kohapeal. Taotlusi saab esi-
tada alates 12. septembrist kuni 30. 
novembrini.

Ranitsatoetus – kokku 320 eurot, 
makstakse välja kahes osas. Esimene 
pool summast ehk 160 eurot maks-
takse välja 30 päeva jooksul peale 
taotluse esitamist, teine pool jõuab 
pereni järgmise aasta juunis, kui kõik 
toetuse saamise nõuded on jätkuvalt 
täidetud.

Tallinna kommunikatsioon

Mida toob meile uus  
õppeaasta?

Vadim 
Belobrovtsev
Tallinna  
abilinnapea

Koolide ülevii-
mine distants-

õppele on meie jaoks
juba äärmine abinõu, 
millise võtame
kasutusele viimases 
hädas.
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Linnaosa elanikud  
saavad pakkuda välja 
uusi pakendipunktide 
asukohti
Haabersti linnaosavalitsus ootab 
elanike ettepanekuid, kuhu raja-
da uued pakendite kogumispunk-
tid. Hetkel on piirkonnas kaks ava-
likku pakendite kogumispunkti, kus 
on eraldi olemas kõigi kolme – pa-
beri ja papi, klaasi ja segapakendi 
mahutid. Lisaks on 22 asukohta, 
kus on konteinerid ühe- või kahe-
kaupa. Pakendikonteinerite asuko-
had on leitavad MTÜ Eesti Taaska-
sutusorganisatsiooni (ETO) veebi-
lehelt https://www.eto.ee/eto-kon-
teinerid/.

Ootame elanike ettepanekuid, ku-
hu rajada uued pakendite kogumis-
punktid. Kõigil on võimalik oma et-
tepanekud esitada, selleks palume 
saata meile e-kiri oma ettepanekuga 
aadressile haabersti@tallinn lv.ee või 
saata kiri Haabersti Linnaosa Valit-
suse aadressile Ehitajate tee 109a/1, 
Tallinn 13514. 

Kui näete, et olemasolevas pa-
kendipunktis asuv mahuti on täi-
tunud, siis palume sellest anda tea-
da pakendimahuti peal kirjas ole-
vale telefoninumbrile.  HLOV

Õismäe tee siseringile 
paigaldati autojuhtide-
le meeldetuletuseks  
30 uut liiklusmärki
Haabersti linnaosavalitsuse ja Tal-
linna Transpordiameti koostöös 
paigaldati Õismäe tee siseringile  
30 uut liiklusmärki, mis tuletavad 
autojuhtidele meelde, et tegemist 
on õuealaga ning seal kehtiv maksi-
maalne liikumiskiirus on 20 km/h. 

Haabersti linnaosavanem And-
re Hanimägi sõnas, et uued suured 
ja kollased liiklusmärgid lisati Õis-
mäe tee siseringile rõhutamaks, et 
tegemist on õuealaga, kus jalakäi-
ja vahetus läheduses tuleb liigel-
da jalakäija kiirusel ning lubatud 
maksimaalne liikumiskiirus kuni  
20 km/h. „Õismäe tee siserin-
gil asub kaheksa haridusasutust, 
neist viis lasteaeda ja kolm kooli. 
Igal hommikul ja õhtul liiklevad 
seal tuhanded lapsed nii üksi kui 
koos vanematega, kes kiirustavad 
kooli või lasteaeda ning hiljem ko-
ju, mistõttu on eriti oluline mõista 
õuealal liiklemise tähendust,“ ütles 
linnaosavanem. 

Ta tõdes, et elanikelt on saadud 
rohkelt tagasisidet, et õueala reegli-
test ei peeta kinni, kitsal teel kihu-
tatakse ning seeläbi seatakse ohtu 
teised liiklejad. „Linnakodanike ja 
eriti just laste, kes osaliselt alles ka 
õpivad liiklema, ohutuma liiklemise 
tagamiseks on eriti oluline, et sõi-
dukijuhid ei ületaks lubatud liiku-
miskiirust. Loodan, et uued märgid 
tuletavad sõidukijuhtidele meelde 
reeglitest kinnipidamist,“ sõnas Ha-
nimägi ning lisas, et õuealal pea-
vad liikuma koos nii jalakäijad kui 
ka sõidukid. 

LÜHIDALT

Rocca al Mare viaduktil on valminud dünaamiline valguslahendus
Rocca al Mare viaduktil on valmi-
nud dünaamiline valguslahendus, 
mida on võimalik muuta vastavalt 
erinevatele tähtpäevadele ja sünd-
mustele. Eesti Vabariigi taasiseseis-
vumispäeva puhul oli viadukt si-
nimustvalge ning ka edaspidi on 
riigipühadel viadukt lipuvärvides.

Abilinnapea Kalle Klandorf sõnas, et 
rekonstrueeritud Haabersti ringrist-
mik muutis varasemalt koormatud 
liiklussõlme ohutumaks ning kiire-
mini läbitavaks. „Nii Tallinna kui ka 
lähivaldade liiklejad on uue ristmi-
ku hästi vastu võtnud. Samas soovi-
me, et Haabersti ringristmik poleks 
ainult asfalt ja betoon, vaid ka kau-
nistaks linnaosa. Ristmiku juurde on 
istutatud lilli ning viaduktile on val-
minud valguslahendus. Erilahendu-
si ootavad ka jalakäijate tunnelid,“ 
selgitas Klandorf.

Haabersti linnaosavanem Andre 
Hanimägi avaldas heameelt, et ju-

ba valminud viadukt pakub jätku-
valt igal aastal elanikele uusi üllatu-
si. „Rocca al Mare viadukt on kaht-
lemata üks linnaosa maamärkidest, 

mis uudse valguslahendusega pakub 
möödujaile pimedatel õhtutel ka sil-
mailu. Oluline on seegi, et nüüd on 
ka Haaberstis võimalus tähistada eri-

nevaid tähtpäevi ning juhtida tähe-
lepanu näiteks erinevatele sotsiaal-
setele kampaaniatele läbi ühe olu-
lise objekti,“ ütles linnaosavanem.

Põhjaliku ümberehituse läbinud 
Haabersti ringina tuntud Paldiski 
maantee, Rannamõisa tee ja Ehita-
jate tee ringristmiku ehitustööd läk-
sid maksma 20,2 miljonit eurot. Töö-
de maht hõlmas teelõikude uuenda-
mist ja ehitamist, viadukti ehitust, 
jalg- ja jalgrattateede ümberehitust 
ning uute jalg- ja jalgrattateede ehi-
tust.

Viaduktile lisati tänavu ka dünaa-
miline valguslahendus. Tallinna Kesk-
konna- ja Kommunaalameti poolt lä-
biviidud ideekonkursi raames valiti 
parimaks tööks Delta-E inseneribü-
roo poolt koostatud valgustuslahen-
dus. Töid teostati projekti „Haabers-
ti ristmiku rekonstrueerimine Tal-
linnas“ raames, mida kaasrahastati 
Ühtekuuluvusfondist.

HLOV

Haabersti linnaosavalitsuse tellimusel 
alustati esimesest septembrist linnaosa 
väiksemate teede ja tänavate survepesuga. 
Linnaosavalitsusel on plaanis märgpuhastada 
ka kõik hoovid.
Pesu eesmärgiks on vähendada lin-
naõhus lenduvat tolmu ja seetõttu 
märgpuhastatakse sel aastal juba teist 
korda kõik linnaosas asuvad kvarta-
lisisesed teed ja tänavad. Sel kevadel 
märgpuhastati esmakordselt suure-
mate magistraalteede kõrval ka kvar-
talisiseseid tänavaid Haaberstis ning 
elanike tagasiside oli väga positiiv-
ne. Nüüd, mil pikk suvi on olnud va-
hepeal, algas kooliperiood ning puh-
kusedki valdavalt läbi, on linnaruu-
mis rohkem inimesi ja märgpuhas-
tus on taas asjakohane.

Survepesu tehakse kõikidele lin-
naosa teedele ja tänavatele, sealhul-
gas Väike-Õismäe ja Astangu hoovi-
des, kus tavapäraselt pargivad autod. 
Töö kvaliteetseks teostamiseks on va-
jalik hea koostöö elanike ja korteri-
ühistute vahel just parkivate autode 

ajutiselt eemale viimisel. Et tänava-
te ja hoovide pesu õnnestuks plaani-
päraselt ja meie linnaosa saaks puh-
tamaks, siis palume pesu toimumi-
se ajaks parkida oma sõidukid aju-
tiselt mujale. Kevadel kulges teede 
pesu ladusalt, loodame, et ka prae-
gu saame kõik teed ja hoovid pestud 
graafiku järgi. HLOV

Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva puhul oli viadukt sinimust-
valge.

Haaberstis algas taas kvartalisiseste 
tänavate märgpuhastus

Pesu teostatakse iga päev alates kell 9.00 

●  14. septembril Järveotsa tee 
17–27 majade juures (paaritud 
numbrid)

●  15. septembril Järveotsa tee 
35–45 majade juures (paaritud 
numbrid)

●  16. septembril Astangu tänav 
54–68 majade juures (paaris-
numbrid)

●  17. septembril Astangu tänav 
48–72 majade juures (paaris-
numbrid)

●  18. septembril Astangu 22–44 
majade juures (paarisnumbrid)

●  21. septembril Paldiski mnt 
225a, 227 ja Järveotsa tee 2 ma-
jade juures

●  22. septembril Õismäe tee 1, 3, 
5, 7, 15, 17, 19, 21 ja 23

●  23. septembril Õismäe tee 29, 
31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 51 ja 53 
majade juures

●  24. septembril Õismäe tee 59, 
61, 63, 65, 67 ja 83 majade juures

●  25. septembril Õismäe tee 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64 ja 66 maja-
de juures

●  28. septembril Õismäe tee 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ja 48 
majade juures

●  29. septembril Õismäe tee 2, 4, 
6, 8 ja 10 majade juures

●  30. septembril Õismäe tee 142, 
144, 146, 148 ja 150 majade juu-
res

●  1. oktoobril Õismäe tee 134, 
136, 138 ja 140 majade juures

●  2. oktoobril Õismäe tee 114, 
116, 118, 120, 122, 124, 126 ja 
128 majade juures

●  5. oktoobril Õismäe tee 94, 96, 
98, 100, 102, 104, 106,108 ja 112 
majade juures

●  6. oktoobril Õismäe tee 68, 72, 
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 ja 90 
majade juures

●  7. oktoobril Pirni tn 2, 4, 6 ja 6a 
majade juures

TEADMISEKS

Töö kvaliteet-
seks teostami-
seks on vaja-

lik hea koostöö elanike 
ja korteriühistute va-
hel just parkivate auto-
de ajutiselt eemale vii-
misel.
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Kampaania “Meri algab siit” käigus märgistatakse  
Tallinnas sadeveeluuke
Tallinnas sai alguse kampaania 
“Meri algab siit”, mille eesmärk 
on parandada Läänemere tervist 
sadeveeluukide kaudu veekogu-
desse ja Läänemerre jõudva väi-
keprügi koguste vähendamise kau-
du. Kampaania jõuab 15 Eesti lin-
na ning toob inimesteni sõnumi – 
sadeveeluukidesse maanduv jõuab 
Läänemerre.

Fookusesse võetud konireostus on 
peamiseks Läänemere plastikprügi 
reostusallikaks – Eestis satub igal aas-
tal tänavale ja sealt sadeveekanalisat-
siooni ligi miljard suitsukoni. Põh-
jus, miks konid merre satuvad, on 
kas puuduv sademevee kaevuluukide 
kogumiskamber või konide kiire la-
gunemine väikesteks osadeks, mida 
esmane kogumiskamber kinni pida-
da ei suuda. Sadevesi ei läbi paraku 
veepuhastusjaama ega filtreid, vaid 
jõuab otse lähimasse veekogusse.

Vette sattudes kiireneb lagunemi-
ne veelgi ning peagi on koni lagune-
nud kuni 12 000 kiuks – mikroplas-
tiks, mis võib toiduahela kaudu jõuda 
ka inimese toidulauale. Otsapidi Lää-
nemerre jõudvad saastunud sigareti-
konid on probleemiks nii oma plas-
tikusisalduse kui mürgiste kemikaa-
lide vette lekkimise tõttu. 

Roheliseks pealinnaks kandidee-
rivas Tallinnas toimub kaevuluuki-
de märgistamine linnaosade kaupa. 
Tallinna Sadamaga koostöös saavad 
märgistuse ka ligi 30 Vanasadama 
sadeveeluuki, samas hulgas toimub 
märkide mahajoonistamine ka Tal-
linna lennujaamas. Mõlemad part-
nerid osalevad ka Tallinna linna eel-
misel nädalal algatatud kampaanias 
„Koni koht on prügikastis“, millega 
juhitakse samuti tähelepanu Lääne-
mere prügiprobleemile. Kokku mär-

gistatakse Tallinnas 310 sadevee kae-
vuluuki. 

„Meri algab siit“ kampaania idee 
autor Andre Pichen (MTÜ Pühapäeva-
ne prügikoristus piknikuga) sai idee 
inglasest sõbralt, kes ärkab igal hom-
mikul kell 6 ning käib Kalarannas tal-
linlaste konisid korjamas. „Kampaa-
nia on minu jaoks oluline seepärast, 
et adun – meil on inimestena vaja 
lõpuks mõista, et kogu elu planee-
dil on üks organism. Meie teadvusta-
mata käitumismustrid jõuavad ühel 

või teisel moel ringiga tagasi,“ sõnas 
Pichen. Kampaania raames märgista-
takse Eesti eri paigus sademevee kae-
vuluugid tekstiga “Meri algab siit”. 
Lisaks tekstile märgitakse asfaldile 
visuaalne tähis prügi sadeveeluuki 
viskamise keelamiseks ja viide ko-
halikele vee-elanikele (kaladele, hül-
jestele). Teksti täpne sõnastus sõltub 
linnast ning kohalikust veekogust.

Sigaretikonid on ka globaalsete 
uuringute järgi üks mahukamaid 
reostajaid ning seetõttu on ennetus-
töö ja inimeste käitumisharjumus-
te muutus hädavajalik. Sarnast kam-
paaniat on praktiseerinud mitmed 
Euroopa riigid ning elanike teadlik-
kus on seetõttu märgatavalt kasva-
nud ning reostus vähenenud. 

Kampaaniat „Meri algab siit“ toe-
tab Keskkonnainvesteeringute Kes-
kus. Rohkem infot: www.merialgab-
siit.ee.

Tallinn kui Euroopa rohelise pea-
linna finalist toob üheskoos partneri-
tega nii era- kui kolmandast sektorist 
konireostusega võitlemise teravalt foo-
kusesse. Kavas on mitmeid tegevusi, 
aktsioon kulmineerub 19. septemb-
ril toimuval ülemaailmsel Maailma-
koristuspäeval. Loe lisa Tallinna kandi-
deerimise kohta www.tallinn2022.ee

Tallinna Kommunikatsioon

Kakumäel loodi uus 
Lions klubi
Augusti lõpus toimus heategevus-
liku Lions Klubi Tallinn Kakumäe 
asutamispidu. Kakumäe Lions klu-
bissse kuulub täna 28 ettevõtlikku 
naist, kellele läheb korda Kakumäe 
kohalik elu ning kes soovivad ühi-
selt panustada kogukonna arengus-
se ja tulevikku.

Tallinna Teletornis toimunud 
avaüritusel ehk lionsite keeles char-
terpeol andis Eesti piirkonna ku-
berner Enno Rõõs uutele liikmete-
le pidulikult üle liikmetunnistused 
ja klubi märgid. 

Klubi asutajapresident Kristen 
Lahteina sõnul on klubi eesmärgiks 
eelkõige Kakumäel parema elukesk-
konna loomine nii lastele, noortele 
kui ka täiskasvanutele. „Kakumäe 
rannaala vajaks näiteks isikliku hü-
gieeni tagamiseks paremaid tingi-
musi,” mainis Lahtein. Külalistena 
osalesid olulisel sündmusel ka Ees-
ti Lions Klubi juhtkond ning vader-
klubi Tallinn Revali ja naaberklu-
bi Tallinn Rocca al Mare esindajad.

Kakumäe klubi on juba tei-
ne Lions klubi Haabersti piirkon-
nas Rocca al Mare klubi järel. Esi-
mese väikese sammuna osales klu-
bi Kakumäe rannas toimunud Piru-
kafestil, kus tehti ka küsitlus koha-
like seas, et välja selgitada, millest 
inimesed Kakumäel kõige rohkem 
puudust tunnevad.

Lions klubide ühendus on maa-
ilma suurim heategevuslik vaba-
tahtlike organisatsioon. Tänaseks 
on Eestis üle 60 Lions klubi ja 6 Leo 
klubi, ühendades ühise mõtteviisi 
alla enam kui 1300 lionit ja leod. 
2020/2021 tegevusaasta heatege-
vuse juhtlause on „Lahkus loeb“.

Avalik leht: https://www.face-
book.com/LCTallinnKakumae

Lions Klubi Tallinn Kakumäe

Tallinna huvitegevuse 
e-teatmik 2020/2021
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet 
koostöös Tallinna Haridusameti-
ga on kokku pannud informatiiv-
se teatmiku „Tallinna huvitegevuse 
teatmik 2020/2021“, kuhu on kok-
ku koondatud 166 Tallinnas huvi-
tegevust pakkuvat organisatsiooni. 
Teatmik annab eesti ja vene keeles 
ülevaate linna huviringidest, noor-
tekeskuste tegevustest ning teistest 
huvipakkuvatest võimalustest nii 
koolinoortele kui ka mudilastele.

Huviteatmikust leiab infot hu-
vikoolide tegevuste valdkondade, 
vanuserühma, hindade ja asuko-
ha kohta.

Teatmikus on välja toodud orga-
nisatsioonid, kes saatsid Spordi- ja 
Noorsooametile oma info kokkule-
pitud ajaks. Kui teie organisatsioon 
soovib samuti teatmikus ja meie 
kanalites oma informatsiooni ka-
jastada, siis palun kirjutage noorte-
info@tallinnlv.ee. 

Huviteatmikuga saab tutvuda 
Tallinna noorteinfo lehel: https://
www.tallinn.ee/huviteatmik.

Hakkamasaamine – omadus, mis 
on aidanud inimestel rasketest ae-
gadest ja oludest võimalikult ter-
ve nahaga välja tulla. Vahel tun-
dub, et üha mugavamaks muutu-
vas ühiskonnas kulub hakkama-
saamise võimekus aina õhemaks, 
kuuludes varsti vaat et „ohusta-
tud tegevuste“ hulka. Mida teha, 
et nii ei juhtuks?

Marje Verbo 
Päästeameti Põhja päästekeskus

Alustuseks minge oma köögikapi, 
külmiku või sahvri juurde, tehke 
selle uks lahti ja vaadake tõele näk-
ku: mitu päeva te oma perega selle 
toidukraamiga toime tuleksite ning 
kas kõigi pereliikmete esmased vaja-
dused saaksid kaetud? Kas jagub vä-
hemalt seitsmeks päevaks? 

Kodused varud ei tähenda kasti-
täit toidukraami, mis kuskil nurgas 
oma säilivusaja lõppu ootab. Need 
on hoopis pidevas ringluses olevad 
toidukaubad, mida pere harjumus-
päraselt tarbib. Piltlikult öeldes riiuli 
ühest servast võetakse kasutusele ja 
järgmine kord poodi minnes ostetak-
se riiuli teise serva asemele.

Toiduvalmistamise vaatenurgast 
on ilmselgelt eelisolukorras need 
kodud, kus on puuküttel pliidid, ah-
jud ja kaminad. Kodudes, kus ain-
saks kokkamise võimaluseks on 
elektri- või gaasipliit, oleks mõist-
lik soetada alternatiivne toiduval-
mistamise vahend näiteks gaasiprii-
muse näol. 

Koduste varude tekitamisel tuleb 
arvestada ka lemmikloomade vaja-
dustega – nemadki tahavad süüa sõl-

tumata ilmast, elektrist või kaardi-
maksete toimimisest.

Kui toiduga ja selle kappidesse-
keldrisse mahutamisega saab enam-
vähem mäele, siis murekohaks võib 
osutuda vesi. Kui palju seda varuda? 
Kus ja kuidas hoida? Keskmiselt vajab 
inimene kolm liitrit vett ööpäevas, 
mis teeb ühe inimese nädalaseks va-
jaduseks 21 liitrit. Kui korrutada see 
pereliikmete arvuga, on üsna tõenäo-
line, et taolise hulga vee hoiustamine 
on enamuse kodude jaoks probleem. 
Kuidas leida mõistlik lahendus? Ve-
si on elulise tähtsusega ja kindlasti 
tasub ennetavalt läbi mõelda, kust 
ja kuidas vett saada, kui seda min-
gil põhjusel enam kraanist ei tule ja 
poest osta pole võimalik. 

Toit ja vesi pole siiski ainsad, mi-
da tuleks kodus varuks hoida. On vä-
ga oluline, et pidevalt retseptiravi-

meid vajajatel oleks piisav varu nii 
ravimeid kui ka ootel retsepte. Mui-
dugi peaksid igas kodus leiduma es-
maabiks vajalik ning vahendid pala-
viku, valu ja seedehäirete vastu.

Kindlasti on igas hästivarustatud ko-
dus olemas taskulamp, küünlad, tikud, 
akupank, patareidega raadio, prügi-
kotid, teip, nöör, märjad salvrätikud, 
natuke ühekordseid nõusid, väikestes 
kupüürides sularaha ja veel hulk pi-
siasju, mis hädaolukorras väga oluli-
seks osutuvad. Käepärast tuleks hoi-
da ka isikut tõendavad dokumendid.

No ja oma sõidukitel tangime me 
kõik ju ainult kütusepaagi ülemist 
poolt. 

Kriisisituatsioonis on eelisolu-
korras maa-majapidamised – neil 
on reeglina rohkem tagavarasid ja 
muud toimetulekuks vajalikku, sest 
on vabamalt käes ka panipaiku, kuhu 

see kõik mahutada, seevastu korter-
majade elanikud on haavatavamad 
ning vajavad oluliselt kiiremini kõr-
valist abi. Seda enam tuleb koduste 
varude ja hädaolukorras toimetule-
ku teema läbi mõelda ja ka vastavalt 
tegutseda, sest teadmine ise hakka-
ma saamisest annab meie kõigi jaoks 
nii olulist turvatunnet. 

2020 on olnud erakordne aasta, 
mis tõi kriisideks valmisoleku veel 
rohkem päevakorda. Tõstmaks ini-
meste valmisolekut erinevateks hä-
daolukordadeks, keskendub Pääs-
teamet 28. septembrist kuni 11. ok-
toobrini elanikkonnakaitse teema-
dele, mille fookuseks on kriisideks 
valmisolek nii riigi kui ka kodaniku 
vaatest. Kavas on erinevad ettevõt-
mised ja koolitused, täiendava info 
saamiseks jälgige meediat ja Pääste-
ameti kodulehte.

LÜHIDALT

Kampaania raames märgistatakse Eesti eri paigus sademevee kae-
vuluugid tekstiga “Meri algab siit”.

Mida teha, et ootamatused  
meid ootamatult ei tabaks?
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LÜHIDALT

Tallinn kehtestas täiendavad lasteaia kohatasu soodustused
Tallinna linnavolikogu muutis 3. 
septembri istungil määrust, mil-
lega vabastatakse lasteaia koha-
tasust majandusraskustesse sattu-
nud pered ning haridusliku eriva-
jadusega laste vanemad.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit 
Teriku sõnul vabastatakse muudetud 
määruse kohaselt alates 1. septemb-
rist kohatasust täies ulatuses vähe-
kindlustatud pered ning haridusliku 
erivajadusega lasteaialaste vanemad. 
„Tallinnal on hulgaliselt universaal-
toetusi, kuid praegusel juhul on te-

gemist vajaduspõhise lähenemisega, 
et toetada abi ja tuge vajavaid pere-
sid,“ selgitas Terik.

Sama meelt oli ka Tallinna linna-
volikogu aseesimees Mart Luik, kes 
märkis, et ükski Tallinna laps ei to-
hi jääda lasteaiast eemale selle tõt-
tu, et tema vanemad ei saa seda en-
dale rahaliselt lubada. „Selleks tegi 
Tallinna linnavolikogu täna väga olu-
lise otsuse vabastades lasteaia koha-
tasust paljulapselised pered, erirüh-
mades käivate laste vanemad ja vä-
hemkindlustatud pered. Sellise sam-
muga ei jaga linn maksuraha kõi-

gile ühetaoliselt, vaid suunab seda 
ikka peredele, kellel selleks reaal-
ne vajadus.“

Kui seni oli võimalik lapsevane-
matel saada kohatasu soodustust ku-
ni 80 protsendi ulatuses, siis nüüd 
vabastatakse kohatasust pered, kelle 
sissetulek esimese pereliikme koh-
ta kuus on väiksem kehtivast töö-
tasu alammäärast ja iga järgmise 
pereliikme kohta väiksem kui 80 
protsenti kehtivast töötasu alam-
määrast. Vabastuse saamise eeldu-
seks on, et nii vanema kui ka lap-
se elukoht peab rahvastikuregistri 

andmetel olema Tallinna linnas sa-
mal aadressil.

Täies ulatuses vabastatakse koha-
tasust ka Tallinna munitsipaallasteae-
dade erirühmades käivate haridusli-
ku erivajadusega laste vanemad. Mõ-
lemal juhul tuleb vanemal kohatasu 
vabastuse saamiseks esitada vastav 
avaldus veebikeskkonnas info.hari-
dus.ee või lasteaias kohapeal.

Vanemate netosissetulekut kont-
rollib vanema(te) elukohajärgse lin-
naosavalitsuse sotsiaalhoolekande 
osakond.

Tallinna linnavolikogu

Mida teha naabriga, kellele meeldib  
aknast linde toita?
Kõigile, kes on magalarajoonis ela-
nud, tuleb tuttav ette pilt naabrist, 
kellele meeldib oma aknast või hoo-
vis lindudele süüa anda. Mõni on läi-
nud nii kaugele, et ehitab akna kõr-
vale isegi linnumaja, kus siis tuvid 
rõõmsalt süüa saavad. Lindude sööt-
mine aga tähendab seda, et varsti on 
ümbruskond süüasoovijaid täis ning 
ka nende väljaheiteid, mis võib oma-
korda rikkuda teiste vara.

Mupo Haabersti piirkonna inspek-
torid Talehh Gusseinov ja Anastassia 
Mäe tuletavad veel kord meelde, et 
vastavalt heakorraeeskirjale on Tal-
linnas vabalt elavate lindude ja loo-
made toitmine keelatud. Ka Korra-
kaitseseaduse § 55 keelab avalikus 
kasutuses oleva asja (näiteks avali-
ku ruumi) reostamise. Karistussea-
dustiku § 262 „Avaliku korra rikku-
mine“ järgi võib avalikus kohas käi-
tumise üldnõuete rikkumise eest ka-
ristada rahatrahviga kuni sada trah-
viühikut ehk 400 €. HLOV

Haabersti noortekes-
kuse tegevused SEP-
TEMBER-OKTOOBER
Aadress: Õismäe tee 88A (Meeles-
pea peatus). Avatud: esmaspäevast 
reedeni 13.00–19.00. Telefon: 5309 
0808. E-mail: info@haabersti.ee

SEPTEMBER
12.09 kell 12.00 – Haabersti 
Sügis. Kogupereüritusel on ava-
tud ka noortekeskuse telk, kus te-
hakse lastele vahvaid näomaalin-
guid ning pakutakse muid põne-
vaid tegevusi.

23.09 kell 15.00 – Lahtiste Us-
te Päev. Haabersti noortekeskuse 
hooaja avaüritus. Tutvustakse uuel 
hooajal pakutavaid tegevusi. Päe-
va üldine teema on käesoleval aas-
tal liiklus, seega on kõik põnevad 
tegevused kuidagi sellega seotud.

28.09 kell 16.00 – Kunstiring. 
Ring on mõeldud 7–16 a noortele 
ning on kõigile osalejatele tasuta. 

29.09 kell 16.00 – Meisterda-
mine. Voldime, lõikame, värvi-
me, kleebime, meisterdame! Ring 
on kõigile osalejatele tasuta.

30.09 kell 16.00 – Kokandus-
ring.

OKTOOBER
1.10 kell 16.00 – Veebimull.

5.10 kell 16.00 – Kunstiring.

6.10 kell 16.00 – Meisterdami-
ne.

7.10 kell 16.00 – Mälumäng. 
Noored pakuvad nädala jooksul 
välja teemasid, mille seast noorsoo-
töötajad valivad välja ühe kindla, 
mille kohta nädala mälumäng käib.

8.10 kell 16.00 – Veebimull.

12.10 kell 16.00 – Kunstiring.

13.10 kell 16.00 – Meisterda-
mine.

14.10 kell 16.00 – Kokandus.

15.10 kell 10.00 – HANK Olüm-
pia.

19.–23.10 – Sügisene Linna-
laager. Käime erinevates muu-
seumites,  meisterdame, võist-
leme ja teeme palju muud lõbu-
sat! Laagri maksumus on 65 €. 
Laagri töökeel on eesti keel. Info –  
eneli@haabersti.ee

Andrei Liimets
SPIN-programm,  
kommunikatsiooni- ja arendusjuht

Mullu kevadel alustas Haabers-
tis tegutsemist SPIN-programm. 
Programmi näol on tegemist Ees-
tis ainulaadse algatusega, mis seob 
jalgpallitrennid ja erinevate sot-
siaalsete ja enesejuhtimise oskus-
te õppe. Äsja uut hooaega alusta-
nud treeninggrupp ootab sügisel 
uusi osalejaid.

SPIN-programm on noortele tasu-
ta ega eelda eelnevat mänguoskust. 
„Osalevatel noortel on erinev oskus-
tepagas, erinevad iseloomud ja eri-
nev taust, aga meist on kujunenud 
põnev ja sõbralik kooslus,“ kirjeldas 
võistkonda peatreener Mart-Mattis 
Niinepuu.

Trennides tegeletakse aktiivselt 
nii jalgpallioskuste kui ka erineva-
te eluks vajalike oskuste arendami-
sega nagu meeskonnatöö, emotsioo-
nide juhtimine, eesmärkide seadmi-
ne ja konfliktide lahendamine. Aas-
ta programmis osalenute seas para-
neb koolikohustuse täitmine 21%-l 
ning õppeedukus keskmiselt 10%-l. 
Lisaks paranevad märgatavalt prog-
rammis osalejate enesekontroll, ene-

sehinnang, enesetõhusus ning pro-
sotsiaalsed hoiakud.

„Trennid on lõbusad, tempokad 
ja mitmekesised. Lisaks käime mitu 
korda aastas võistlustel, kus võtame 
mõõtu noortega kõikjalt üle Eesti,“ 
lisas Niinepuu noortele pakutavate 
võimaluste kohta. „Treeneritena on 
meil suur rõõm kõrvalt näha noorte 
arengut ja tähistada koos positiivseid 
hetki. Hoolime oma grupis käivate 
noorte käekäigust ja püüame neid 
toetada ja aidata, kuidas oskame.“

10–13-aastastele noortele mõel-
dud grupp koguneb välihooaja lõ-
puni Haabersti Vene Gümnaasiumi 
väliväljakul (Õismäe tee 132) esmas-
päeviti, kolmapäeviti ja neljapäevi-
ti kell 16.30.

Rohkem infot leiab www.spin-
programm.ee.

SPIN-programmi pearahastajad on 
Euroopa Sotsiaalfond, Siseministee-
rium, UEFA Foundation for Children 
ja Heateo Mõjufond. Tegutsemist Haa-
berstis toetab Tallinna linn.

Haabersti Päevakeskuse 
üritused september ja 
oktoober
Õismäe tee 24, 13511, 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.

16.09 Eesti Panga külastami-
ne giidiga. Ekskursioon on eelre-
gistreerimisega, kohtade arv on pii-
ratud. Lisainfo ja registreerimine 
Haabersti Päevakeskuse infotele-
fonil 5624 2925. Ekskursioon Ees-
ti Panka on tasuta.
23.09 kell 14.00 Elanikkonna-
kaitse teemaline koolitus. Kor-
raldab Päästeamet. Koolitus on ees-
ti keeles.
30.09 kell 14.00 Elanikkonna-
kaitse teemaline koolitus. Kor-
raldab Päästeamet. Koolitus on ve-
ne keeles. Koolituste eesmärk on 
puudutada võimalikult suurt kuu-
lajaskonda – panna inimesi mõtle-
ma, kuidas erinevates hädaolukor-
dades ise hakkama saada ning see-
läbi oma igapäevast turvatunnet 
suurendada. Koolituste sihtrühm 
on eakad. Koolitusi viib läbi Põhja 
päästekeskuse ennetusbüroo pea-
spetsialist.

Haabersti Päevakeskuse poolt 
korraldatavad reisid
12.09.2020 Sibulatee puhveti 
päevad. Reis Mustvee linna, kus 
külastatakse Nikolai kirikut, Peip-
simaa muuseumi ja Kallaste pan-
ka. Vahepeal on peatused sibula-
tee kohvikutes. Ekskursiooni mak-
sumus on 30 eurot.
26.09 Silmufestival. Aeg lendab 
ja ei ole enam kaugel Silmufestival 
(Narva-Jõesuu). Registreerimine ja 
lisainfo Haabersti Päevakeskuse in-
fotelefonil 5624 2925. Jõesilm, rah-
vapärase nimetusega sutt, silmus, 
nõge nool, on silmlaste sugukonda 
kuuluv veeloom. Tihti peetakse sil-
mu kalaks, kuid rangelt võttes on ta 
kaladest märksa madalama aren-
gutasemega ja kuulub hoopis tei-
se, sõõrsuude klassi. Jõesilm vali-
ti 2019 Eesti aasta kalaks. Üheini-
mese pilet maksab 30 eurot. Oota-
me oma toredasse seltskonda veel 
reisihuvilisi. Kiiremad on juba re-
gistreerunud, aga bussides on veel 
vabu kohti

Oktoobris tähistatakse Haa-
bersti Päevakeskuse sünnipäe-
va, lisaks tähistatakse oktoobris 
ka eakate päeva. Arvestades olu-
korda riigis seoses uue viiruselaine 
võimaliku puhanguga, sõltuvad üri-
tuste kuupäevad ja esinejad hetke-
olukorrast. Lisainfo Haabersti päe-
vakeskuse infotelefonil 5624 2925 
või kohapeal. 

Haabersti Päevakeskus kutsub: 
Naisteklubi Nurmenukk otsib 
uusi liikmeid! Elurõõmsaid ja toi-
mekaid Haabersti naisi vanuses 50+ 
ühendab juhtmõte, et elu on ela-
miseks. 

Joogaring ootab huvilisi trenni. 
Oodatud on igas eas huvilised.
E, K 17.30–18.30 jooga edasi-
jõudnutele
N 10.00–11.00 jooga kõigile. 

Haabersti Päevakeskuse maja 
teises pooles toimub remont. 
Remont on töömahukas ja võib 
tekitada majja pääsemisel eba-
mugavusi. Vabandame ebamuga-
vuste pärast.

Jalgpallipõhine arenguprogramm 
SPIN ootab huvilisi
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TULE VESIAEROOBIKASSE!

OSTES UJULA, ELAMUS SPA VÕI SPA 21+ PILETI ON VESIAEROOBIKA HINNAS.

REGISTREERUDA SAAB KODULEHEL VÕI TEL. 6502000

MUSTAMÄE ELAMUS SPAL
ON AINULT HEAD UUDISED, 

UUED AVAMISAJAD JA 
UUS VESIAEROOBIKA KAVA.

 

ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE LAUPÄEV

07:00

08:00

10:00

AquaTone 

11:00

AquaMix

AquaMix

AquaTone 

AquaTone 

AquaTone 

Aqua Run-
Tone

AquaMix

AquaMix

AquaTone 

AquaMix

 Süvavee-
treening

AquaMix

AquaMix

AquaTone 

AquaMix

PÜHAPÄEV

AquaMix

AquaTone 

 Aqua-Chi-
Pi-Yo

 Aqua-
Interval

18:00

 Süvavee-
treening

 Aqua-
Interval

19:00

AquaMix

AquaTone 

AquaMix

AquaTone 

 Aqua-
Interval

Aqua Run-
Tone

 Aqua-
combat

 Süvavee-
treening

AquaTone 

AquaMix

AquaMix

AquaTone 

13:00
Beebiootel 
emmedele

UJULA

E-R
6.00-23.00

L-P
9.00-23.00

ELAMUS SPA

E-P
10.00-23.00

SPA 21+

E-N, P
12.00-00.00

R-L 
12.00-02.00

VAATA LISA  www.elamusspa.ee

kadakakonverentsid.ee    osalustasu: 15-30 €   info ja registreerimine: 

Kadaka tee 4, Tallinn       tel  5691 7397           fienta.com/o/4995

ELU UPERPALLID 

Kuidas sitkelt ja nõtkelt muudatustes

ellu jääda?

SISEMISE RAHULOLU TEEKOND 

Vaimse enesejuhtimise 

harjutused

ERGONOOMILINE ISTUMINE JA 

SELJA TERVIS 

FitnessFormula praktiline töötuba

PUUST JA PUNASEKS: TRENNIST

JA TOITUMISEST 

Ausad Mehed podcast 

EMOTSIOONID JA HIINA MEDITSIIN

Kahjustavate emotsioonide

vabastamine

Koolitussari 2020-2021

TERVISE TEERAJAD

Neljapäeviti Kadaka tee 4

24. 

september

kell 18.00 

1. 

oktoober

kell 18.00 

8. 

oktoober

kell 18.00 ja          

19.30  

15. 

oktoober 

kell 18.00  

17. 

september

kell 18.00 

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 
15. oktoobrini vastu taotlusi  stipendiumideks ja 

kultuuriprojektide finantseerimiseks 2021. aastal.  
Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st allfondist.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:üksikisikuid 
stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks 

ja sporditegevuseks; organisatsioone toetustega 
eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja 

edasikandmiseseisukohalt oluliste projektide algatamiseks 
ja finantseerimiseks.

Esimest korda osaleb jagamisel kaks allfondi:

Gunnar Toomemetsa fond algatatud 2019. aastal Gunnar 
Toomemetsa poolt eesmärgiga toetada eesti tantsuspordi 

arengut; 

Valter Lengi fond algatatud 2009. aastal Valter Lengi poolt 
eesmärgiga toetada eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.

Jagamise info, jagamisel osalevate allfondide nimekirja ning 
E-ANKEEDI leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 

koduleheküljelt www.erkf.ee

REHABILITATSIOONITEENUSTE 
TEABEPÄEV RASKE JA SÜGAVA 

PUUDEGA NOORTELE JA 
TÄISKASVANUTELE

Rehabilitatsiooniteenuste asutus 
Põlvkondade Maja ootab teid  

16. septembril  
kell 14.00–16.00  

Põhja-Tallinnasse, Karjamaa 18, 
kus tutvustame 2020/2021 

hooajal pakutavaid teenuseid 
puuetega lastele, noortele ja täiskasvanutele.
Palun andke oma osalemise soovist teada 

14. septembriks meiliaadressil  
info@pkmaja.ee.

Täpsustavate küsimuste osas  
helistage tel 5349 5644

Jälgige infot ka meie kodulehel  
www.pkmaja.ee

+372 566 33 813
karolin@aknakate.eu

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid
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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 KroonpressOlete oodatud!

l 10.30 ekskursioon vene keeles
l 12.00 ekskursioon eesti keeles
l 13.30 fraktsioonide infotund

1. oktoobril tähistatakse omavalitsuspäeva,  
sel puhul on

Tallinna 
Linnavolikogu 
avatud uste päev

1. oktoobril 
Vana-Viru 12

Lisainfo telefonil 694 3211  
www.tallinn.ee/volikogu

Mis on elu mõte?
Kas Jumal tõesti armastab mind?
Mis ma peaksin oma eluga tegema?

Mis on sinu küsimus #alpha

õhtusöök
video loeng
grupivestlus

15.09.2020
18:30 - 20:30
Võimalus liituda veel 22.09 ja 29.09
Kursus on eelregisteerimisega. 
Lastehoid, tasuta parkimine.

TASUTA!

Meistri 22/4 korrus, Tallinn Info ja registreerimine: tel. est. 5658984 ingl. 51996415

HAABERSTI 
SOTSIAALKESKUSE 

SAAL
ÕISMÄE TEE 24

alates 14. septembrist
E ja K 11.00 
 üldvõimlemine
K 12.00  
 võimlemine 
 toolil istudes

Naised 55+
VÕIMLEMA

Juhendab 
treener

Kai Ilp
Info 50 14 908

Teie soovid, tehtud  
meie kätega!

Küsi pakkumist!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Hoonete renoveerimine, juurdeehitused. 
Pööningu-, katuse-, fassaadi-,   
vundamendi soojustamine  

ja renoveerimine.

SK Meduusi HOBIUJUMISE KURSUSED lastele,  
noorukitele ja täiskasvanutele.

Kursused Õismäe ujulas (Ehitajate tee 109A/2)  
algavad 01. oktoobrist 2020.

Lisainfo info@skmeduus.ee, 51 85 548,  
www.skmeduus.ee 

A+ puhastus 

                                               PAKUME KORTERMAJADELE: 
                                                                             SISEKORISTUST 
                                                                             VÄLIKORISTUST 
                                                                     
                                                            LEHEKOTTIDE ÄRAVEDU 
                                                             1.50€ + KM 150L KOTT 
   

VAATA LÄHEMALT WWW.APLUSSPUHASTUS.EE 
+372 53 99 1650    INFO@APLUSSPUHASTUS.EE 

Ostan 1-toalise korteri otse omanikult. Nota-
ri korraldamine ja kulud minu kanda. Kõik pak-
kumised teretulnud. Tel: 58440064, Raido

KUIV KÜTTEPUU 25; 30; 40; 50 cm. võrkkotis. 
PUITBRIKETT 10/kg pakk. KÕDUSÕNNIK 30 
kg/kott. Tammaru Farm 6541100, 5238852 

Osutan koduteenust eakale-koristusabi, poes ja 
apteegis käimine, maniküür, pediküür, akende 
pesu. 10 eurot tund+kohaletulemistasu  tel. 53 
80 51 33

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügi-
hinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, rikete-
ga, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 
56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sula-
rahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaa-
ta lisaks www.seisevauto.ee

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

Koguja ostab eesti ja vene münte,paberrahasid,
aumärke,medaleid,ordeneid,postmargikogusid,
eesti postkaarte, vanu esemeid, vanavara. Kuu-
lutus ei aegu. Iga päev 11-21, tel. 55955996.

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, do-
kumente ja vanu postkaarte. Tel. 6020906; 
5011628 Tim 

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

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

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

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto , maasturi 
või kaubiku . Võib olla remonti vajav . Kiire te-
hing ja vormistamine , skampus@online.ee, tel. 
53654085

Jalgpallikool Augur on väike kokkuhoidev klu-
bi, mis tegutseb juba aastast 2012. Pakume just 
Haabersti noortele kodu lähedal kvaliteetseid 
jalgpallitreeninguid litsentseeritud treenerite 
juhendamisel. Ootame treeningutele nii poisse 
kui tüdrukuid vanuses 5-16 aastat. Algava õp-
peaasta puhul esimene treeningkuu tasuta! Uu-
ri lähemalt www.augur.ee või helista 5041791 

VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tallin-
nas. Dr Vilkevičius. Hind al. 65€ - www.vita.ee 
669-0806

Rahulik abielupaar ostab elamukrundi Haa-
berstis Vahendajateta – tasumine koheselt. 
Telefon 53812861

Eestis on loodud digitaalne taaskasutuskeskus
Heikki Laidma
OÜ Swapsmart

Mis ühendab sadu koolipinke, kümneid nari-
voodeid, puitaknaid, kontaktläätsesid, Pam-
persi mähkmeid, pesumasinat, Žiguli tulesid 
ja ajakirja Imeline teadus 8 aasta väljaan-
deid? Kõik need esemed on leidnud uue ka-
sutuse Eestis loodud digitaalse taaskasutus-
keskuse www.smartswap.com vahendusel.

Smartswap on uus Eesti Start-up, mis võimal-
dab kasutajatel ära anda kasutult seisvaid as-
ju ja teistelt kasutajatelt tellida endale sobilik-
ke esemeid. Esemed antakse ja saadakse tasu-
ta, v.a transporditasu, mille maksab saaja ning 
mis ei ületa pakiautomaadi või kullerteenuste 
tavahindu. Teenus alustas 2020 jaanuari lõpus 
ja on tänaseks kogunud enam kui 2800 kasuta-
jat. Uue elu uue kasutaja juures on saanud mi-

tu tuhat eset. Kiiremad vahetused on toimunud 
vaid loetud minutite jooksul. 

Teenuse eesmärk on muuta taaskasutus võima-
likult mugavaks ja igapäevase elu osaks. Ideaalis 
võiks ühiskond toimida nii, et inimene hoiab ko-
dus ainult emotsionaalselt väärtuslikku ja igapäe-
vaselt vajalikku. Kogu ülejäänud ressurss ring-
leb ehk me elaksime päris jagamismajanduses. 
Lisaks on meil nii avalikus kui erasektoris kor-
ralikku, kuid seisma jäänud ja/või äravisatavat 
ressurssi hoomamatult palju. Võrreldes füüsi-
liste taas- ja uuskasutuspoodidega on digitaalse 
platvormi „poepind” ja kasutajaskond piirama-
tud. See muutub eriti oluliseks siis, kui pakku-
misse tuleb näiteks mõni rekonstrueeritav kin-
nisvaraobjekt. Elu on näidanud, et sellistel juh-
tudel töötab meie lahendus paremini, kui alter-
natiivid. Seejuures võidavad meie lahendusest 
kõik. Nii organisatsioon, kes muidu asjade uti-

liseerimise eest maksma peaks, kui ka meie ka-
sutajad, kes saavad vajalikku ning kokkuvõttes 
saab ka loodus hoitum.

Suurema platvormi vajalikkust näitlikustab 
see, et Smartswapi kaudu on kapitaalremonti 
minevad lasteasutused kokku hoidnud tuhan-
deid eurosid, mis oleksid kulunud maja tühjen-
damisele ja asjade utiliseerimisele. Päris oluli-
ne osa nendest asjadest on liikunud edasi teis-
tesse lasteasutustesse ning ülejäänud on leid-
nud uue kodu suuremates ja väiksemates pe-
redes üle terve Eesti. 

Kui silmas pidada ainuüksi Tallinna plaani lä-
hema 10 aastaga korrastada 100 lastaeda, siis 
on platvormi tegevusest tulenev võimalik sääst 
ühiskonnale ja keskkonnale märkimisväärne. 
Piltlikult võib öelda, et tänu Smartswapile on 
rahvusliku rikkuse ahju ajamisele nüüd parem 
alternatiiv.


