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Varasematel aastatel Haabersti lin-
naosa kaunistanud talvevalgustus 
sai sel aastal suures mahus täien-
dust. Paigaldati mitmeid uusi valgus-
installatsioone, dekoratsioone, val-
guskette ning täiendatakse postide-
koratsioone magistraalteede ääres.

Esmakordselt on jõuluaegses val-
gussäras kogu Väike-Õismäe tiigi pro-
menaad, lisaks ootavad tiigi kaldal 
külastajaid erinevad põnevad val-
gusinstallatsioonid, mis loovad jõu-

lumeeleolu ja pakuvad silmailu. Roh-
kelt valguslahendusi leidub terves lin-
naosas, sest erinevate kaunistustega 
täiendati ka eelnevatel aastatel juba 
kaunistatud kohti.

Kutsume elanikke tiigi äärde ja-
lutama ning valgusinstallatsioone 
vaatama, lisaks toimuvad amfiteat-
ris ka erinevad etteasted ja kontser-
did. 12. detsembril esineb amfiteat-
ris Jüri Homenja ning 19. detsembril 
Rolf Roosalu. Lapsi rõõmustab jõulu-

vana ning linnaosavalitsus jagab glö-
gi ja piparkooke. Ürituste algus on 
kell 15.00. Kontserdid on tasuta. Ala-
tes kell 13.00 ootavad tiigi promenaa-
dil külastajaid kauplejad. Üritusi kor-
raldab Haabersti Linnaosa Valitsus.

Seoses COVID-19 viiruse levikuga 
kutsume elanikke ja külastajaid üles 
olema üritustel hoolikad ja käituma 
vastutustundlikult. Haigena või hai-
gustunnustega tuleb nii enda kui ka 
kaaskodanike tervise huvides jääda ko-

ju. Samuti palume enda ja teiste tervi-
se ning turvalisuse huvides kanda üri-
tustel suud ja nina katvat näomaski.

Meil on veel häid uudiseid – üle pi-
ka aja korraldab linnaosavalitsus sel 
aastal ise Väike-Õismäe tiigi ääres aas-
tavahetuse ilutulestikku, mistõttu kut-
sume nii ettevõtjaid kui ka eraisikuid 
raha õhku läkitamise asemel panusta-
ma heategevusse – et mõne abivajaja 
elu paremaks ja rõõmsamaks muuta. 

HLOV

Raekoja platsil saab 
kohtuda hologramm-
jõuluvanaga
Esimese advendi pühapäevast ala-
tes ootab Tallinnas Raekoja plat-
si jõuluturul lapsi ja täiskasvanuid 
Eesti esimene hologramm-jõuluva-
na, kellega saab kohtuda iga päev 
kuni 10. jaanuarini. „Hologramm-
jõuluvana on üks Tallinna jõulu-
uuendustest, mis loob pühademee-
leolu, aga on samas igati turvaline 
lahendus. Linn on koos partneritega 
sügisest saadik nuputanud, kuidas 
tuua muinasjutulised jõulud Tal-
linna ka koroona ajal, ja tehnoloo-
gia on meile abiks,“ ütles abilinna-
pea Aivar Riisalu. „Oluline on see, 
et vanalinna jõulumeeleolu otsima 
tulles oleksid inimesed ka üksteise 
suhtes hoolivad, hoiaksid distant-
si ja kannaksid rahva seas maski.“ 

Hologramm-jõuluvana teeb näh-
tavaks KNM Eesti OÜ. Ettevõtte ju-
hatuse liikme Alfred Dudari sõnul 
on tegemist maailma esimese Hy-
pervsn holograafilise projektsiooni 
tehnoloogia abil välitingimustesse 
disainitud hologramm-jõuluvanaga. 
„Uudne ja ainulaadne on Hypervsn 
tehnoloogia puhul ka see, et huvi-
listel on võimalik ise jõuluvana fil-
mida ning pildistada,“ lisas Dudar. 
„Loodan, et meie erakordne jõulu-
vana toetab Eesti kui digi-innovaa-
tori mainet mujal maailmas, kuid 
kindlasti tekitab see elevust jõulu-
turu külaliste seas.“ 

Tallinna Kommunikatsioon

Otsime parimaid  
hoovide kaunistajaid
Haabersti Linnaosa Valitsus kuu-
lutab välja kauneima jõuluvalgus-
tuse konkursi. Ootame konkursile 
fotosid jõuluvalgustusega kaunis-
tatud koduaedadest ja -hoovidest, 
et valida välja säravaimalt ehitud 
Haabersti koduhoovid. Säravaimalt 
ehitud hoovide kaunistajad saavad 
tunnustatud ja auhinnatud. Osale 
ise või esita konkursile oma naaber. 

Fotosid kaunistatud hoovidest 
ootame kuni 25. jaanuarini 2021 
aadressil Haabersti@tallinnlv.ee. 
Fotole palume lisada, kus kaunis-
tatud hoov asub, ning kaunistaja ni-
mi ja kontakt. Konkursist on ooda-
tud osa võtma nii eramajade oma-
nikud kui ka korteriühistud. Kellegi 
teise esitamiseks konkursile peab 
olema kinnistuomaniku nõusolek.

HLOV

Haaberstist on saanud tõeliselt 
muinasjutuline jõulumaa
Pühad tulevad aina suurema hooga lähemale ja linnaosa tänavad täituvad  
kaunite tulede ja ainulaadsete valgusinstallatsioonidega.

Valgusinstallatsioon Väike-Õismäe tiigi kaldal loob jõulumeeleolu ja pakub silmailu.

Valguskett Väike-Õismäe tiigi kaldal.
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Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Head lugejad! Aasta 2020 on lõppemas 
ning teie käes on Haabersti linnaosa 
viimane number enne uut aastat. Aas-
ta lõpp on kokkuvõtete aeg, mistõttu 
soovin lühidalt välja tuua olulisima, 
millega tuli nii meil kui ka kindlasti 
kõigil teil rinda pista.

Sotsiaaltöö maht kasvas
Ma ei tahaks enne jõulurõõmu tuua väl-
ja meie ühiskonda laastavat viirust, kuid 
paraku ei saa ma aastat kirjeldades sel-
lest üle ega ümber. See aasta tuli teisiti 
ning pidime paljuski kohanema nii oma 
töökorralduses kui ka tegemistes. Mul on 
siiralt kahju, et ära jäid mitmed vahvad 
planeeritud üritused. Soovisime tuua roh-
kem rõõmu ja tegemisi muu hulgas Väi-
ke-Õismäe tiigi äärde, kuhu olid planee-
ritud vägagi populaarsed kinoõhtud, aga 
ka teatritükid. Ma väga loodan, et järgmi-
ne aasta on meile armulisem ning saa-
me ühiselt hoopis rohkem kokku tulla.

Oluline oli kindlasti ka töökorralduse 
muutmine, mis võimaldas meil ka koroo-
nakriisi kõige raskematel hetkedel pak-
kuda kvaliteetset teenust. Ja mitte ainult. 
Teenuste maht tõusis. Esmakordselt ja-
gasime tänavu üksi elavatele pensionäri-
dele toidu- ja kodukeemiapaki ning kas-
vanud on muude sotsiaalteenuste tarbi-
mine, sealhulgas Toidupangaga koostöös 
jagatava toiduabi vajadus. Olulise panu-
se andsid meie koolid, et ükski laps, kes 
oli sunnitud koduõppele jääma, ei pida-
nud jääma tühja kõhuga. Sealhulgas jät-
kus toidu jagamine laste heaks ka suvel.

Kõik need ümberkorraldused on tul-
nud inimeste töö ja panusega, mis ei ar-
vestanud tööaega või nädalavahetust. Ma 
tänan teid kõiki, kes on panustanud meie 
linnaosa elanike heaolusse. Seejuures üt-
len aitäh ka kõigile teile, kes on tänaseks 
harjunud teistsuguse vastuvõtuga linna-
osavalitsuses ning püüavad järjest roh-
kem leida võimalusi suhelda meiega e-
kanalite kaudu. Nii suudame paremini 
hoida nii teie kui ka linnatöötajate tervist.

Arvestades siia juurde ka erinevad Tal-
linna poolt kehtestatud meetmed, seal-
hulgas lasteaia kohatasu ajutine märki-
misväärne soodustus ning erivajaduste-
ga laste vabastus lasteaiatasust, üüri- ja 
majutustoetus jm, oleme pealinnas vä-
ga tugevalt panustanud eelkõige nende 
linnaelanike heaolusse, keda koroona-
viirusest tingitud olukord on kõige va-
lusamalt puudutanud.

Linnaosa sai puhtamaks!
Teine oluline prioriteet oli ja on kahtle-
mata kommunaalvaldkond. Olulisima-
test teemadest võiks välja tuua kvarta-
lisiseste tänavate pesu, mida sel aastal 
esmakordselt teostasime kaks korda – 
kevadel ning suve lõpus. See oli keeru-
kas ülesanne, sest pargitud autod ei luba-
nud alati teha maksimaalselt head tööd. 
Siiski tuli valdavalt positiivset tagasisidet 
ning usun, et märgpuhastusega peab ka 
tulevikus jätkama, et õhk oleks värskem 
ning mustust tänavatel vähem. Muu hul-
gas pesime hoolikalt üle ka kõik linna-
osa pingid ning mänguväljakud. 

Kuigi sel aastal uusi mänguväljakuid ei 
ehitatud, tegime suuremaid hooldustöid, 
sealhulgas liiva vahetust ja sõelumist, aga 
ka katkiste elementide vahetust ja paran-

dust. Tegime täielikult korda kaks korv-
palliväljakut ja ehitasime uue koerte ja-
lutusväljaku. Siseringil asuv nn kosmo-
droom sai uue värvikatte. Paraku ei läi-
nud kaua aega sellegagi, et uuele värvi-
le juba grafiti tekkis, kuid koostöös Po-
litsei- ja Piirivalveametiga sai siiski edu-
samme tehtud. Nii mõnigi spreivärviga 
poiss pandi oma tehtud töid ka puhas-
tama. Järgmisel aastal rajame suure ko-
guperemänguväljaku Järveotsale, valmib 
aadressil Õismäe tee 110a pumptrack ja 
jõulinnak ning rekonstrueerime veel mi-
tu mänguväljakut. 

Eemaldasime tänavu hoovidest ka 20 
vana liivakasti. Aastate jooksul amorti-
seerunud ja rohtu kasvanud mänguplat-
sid olid mitte ainult koledad ja ebavaja-
likud, vaid nii mõnelgi juhul ka ohtli-
kud. Oleme kaardistanud elanike abiga 
ka need liivakastid, mis jäid sel aastal 
tegemata, et ka need tööd tulevikus et-
te võtta. Lisaks on vaja vaadata kriitilise 
pilguga üle hoovides olevad pesukuiva-
tusrestid, vaibakloppimise puud ja muud 
objektid, mis ei ole enam turvalised ning 
rikuvad ümbruskonda. Loomulikult ei 
saa neid lihtsalt maha võtta, arvestada 
tuleb vajadusel ka nende asendamisega.

Võib öelda, et tänavu oli suuri masi-
naid näha Haaberstis eriliselt palju. Muu 
hulgas vahetas aastakümneid vanu to-
rustikke Utilitas, et tagada soojatrasside 
töökindlus. Ei saa öelda, et mind see töö 
ülemäära rõõmustas, sest muu hulgas 
tähendas see mõnel pool ka suhteliselt 
uue asfaldi lõhkumist. Paraku ei saanud 
neid töid enam edasi lükata. Küll aga käi-
sime korduvalt töövõtjaga kohtumas, et 
tehtud tööd saaksid olema võimalikult 
kvaliteetsed. 

Kõige suurem investeering oli aga 
kahtlemata linnaosa teedesse. Sel aastal 
tehti kvartalisiseseid teid korda ca mil-
joni euro eest, mis on rohkem kui eel-
misel ja üle-eelmisel aastal kokku. Raja-
sime ka 11 uut künnist, mida oli kaks 
korda enam kui 2019. aastal. Eraldi soo-
vin välja tuua ka Kakumäe kergliiklus-
tee lõpuni asfalteerimise, mida kohali-
kud olid kaua oodanud.

Suurem pinkide-prügikastide lisami-
ne on planeeritud järgmisesse aastasse. 
Lisaks täiendati tänavu märkimisväärselt 
ka haljastust, et muuta linnaosa veelgi 
kaunimaks. Vahest nähtavaim on Paldiski 
maantee teeriba, kuhu lisati nii õitsvaid 
püsikuid, okaspuid, lehtpuid kui ka disai-
nitud niidualasid. Haabersti saab olema 

ka esimene linnaosa, kus nn putukaväi-
la projekti raames rajatakse Ehitajate tee 
105c alale liigirikas niidulapp. Kaunista-
sime ka Õismäe tee 2 maja otsaseina su-
pergraafilise seinapildiga Õ, mis möödu-
jatele silmailu pakub ning lisab rõõmu 
ja värvi meie linnaosa üldmuljele. Seina-
pilt on inspireeritud linnaosa ümbrus-
konnast ja miljööst. 

Suurprojektid said alguse
Eriliselt hea meel on, et oleme sel aas-
tal teinud rohkelt ettevalmistustöid suur-
projektide valmimiseks järgmisel aastal. 
Nende seas on nii Väike-Õismäe tiigi pu-
hastus kui ka ala rekonstrueerimine, Jär-
veotsa promenaadi ja näituste ala raja-
mine ning Harku järve puhkeala ehitus. 

Väike-Õismäe tiigi äärde oleme planee-
rimas uut purskkaevu ning haljastust, 
mis muudaksid selle ala veelgi kaasaeg-
semaks ning terviklikuks. Tegemist on 
kahtlemata Haabersti südamega, mida 
saab ja peab muutma veelgi atraktiivse-
maks nii meie enda elanike kui ka küla-
liste jaoks. Meil on, mida näidata! 

Projekteerimise faasis on ka Järveot-
sa promenaad. Muu hulgas näeme ette 
avaturu rajamist, mis võimaldaks eriti 
suvel osta-müüa kohalikke saadusi. Näi-
tuste ala tähendab raamide paigaldamist, 
mis annaks meile võimalusi välinäitus-
te korraldamiseks. Haabersti ajalugu on 
väga rikkalik ning põnev ning usun, et 
meil ei jää puudu ideedest, mida inimes-
tele seal tutvustada. Et tõsta selle piirkon-
na turvalisust ning panustada sellesse, 
et linnavara jääks rõõmustama pikaks 
ajaks, paigaldasime ka panoraamkaame-
ra, mis hoiab alal silma peal. Eelkõige on 
aga muidugi me endi teha meie linnaosa 
eest hoolitsemine.

Harku järve äärde oleme planeerinud 
välibasseini rajamise ning puhkeala, kus 
saaks muu hulgas ka grillida ja tunda end 
järve ääres mõnusalt. Usun, et seegi suund 
on elanikele meelepärane. Harku järv on 
meie rikkus ning võimalus. Annan pari-
ma, et kõik need ja teisedki me plaanid 
järgmisel aastal teoks saaksid. Alati on 
võimalik ka mulle otse või linnaosavalit-
susele anda märku oma mõtetest, mure-
dest ja rõõmudest.

Soovin teile, head Haabersti elanikud, 
ilusat ja kaunist jõuluaega ning toredat 
aastavahetust. Ma loodan väga, et meie 
ehitud linn teile meeldib ning toob jõu-
lurõõmu südamesse. Püsige terved, hoid-
ke end ja oma lähedasi!

Tallinna eelarve on  
tehtud tallinlaste heaks
Tiit Terik
Tallinna linnavolikogu esimees

Detsembris võtab linnavolikogu vastu Tallinna järgmi-
se aasta eelarve. See pole pelgalt hunnik numbreid, vaid 
üks tähtsamaid dokumente, mis kajastab seda, kuidas 
meie linnal läheb. Eelarve kinnitamine kuulub volikogu 
ainupädevusse ning see on linnavalitsusele tööriistaks 
igapäevaste otsuste tegemisel.

Vaatamata koroonakriisist tingitud keerulisele ajale, on järg-
mise aasta eelarve kogumahuks kavandatud 861,5 miljonit 
eurot, see on 4,6 protsenti suurem kui käesoleva aasta eel-
arve. Eelarve kinnitamine kuulub volikogu ainupädevusse 
ning see on tööriistaks linnavalitsusele igapäevaste otsus-
te tegemisel.

Linna peamine tuluallikas on üksikisiku tulumaks, mis 
on küll pisut vähenenud, kuid kriisi mõjude leevendamiseks 
võetakse kasutusele varasemast kogutud reserve, investee-
ringuteks kasutatakse aga osaliselt laenuraha. Eesmärk on 
tagada linnaelanikele vajalikud teenused, aga ka vajadus 
igal aastal parandada elukeskkonda.

Kui linna tegevuskuludest, mida on kokku 675,6 miljo-
nit eurot, on suurimad valdkonnad haridus, linnatransport 
ning sotsiaalhoolekanne ja tervishoid, siis investeeringute viis 
suuremat valdkonda on järgmised: teed ja tänavad, haridus, 
heakord, kultuur ja muinsuskaitse ning sotsiaalhoolekanne.

Investeeringuteks 165,6 miljonit eurot
Investeeringute kogumaht on 165,6 miljonit eurot, seda on 
17 protsenti enam, kui oli käesoleval aastal. Erinevate vald-
kondade investeeringute kavandamisel lähtutakse linna va-
jadustest, mis on paika pandud eelarvestrateegias. Teisalt aga 
võimaldab see ergutada majandust, et pakkuda keerulisel 
ajal tööd kohalikele ettevõtetele ja inimestele.

Tunnustan siinkohal linnaosavanem Andre Hanimäge, 
kes eelarve koostamise käigus Haabersti linnaosa vajaduste 
eest seisis. Näiteks on järgmisel aastal kavas korrastada Har-
ku järve rannaala, renoveerida Õismäe tiigiala ja purskkaev. 
Tallinna haridusinvesteeringutest on 2021. aastal üks oluli-
sematest objektidest Mustjõe gümnaasiumi renoveerimine. 
Jätkub ka pealinna lasteaedade õpikeskkonna parandami-
ne. Haabersti linnaosas algavad järgmisel aastal ehitustööd 
Järveotsa lasteaias. Kindlasti on linnaosaülese kaaluga Tal-
linna loomaaia arendamine. Järgmisel aastal valmib kaua-
oodatud Tiigriorg, mis on unikaalne kogu Euroopas. Lisaks 
tiigrite uuele kodule rajatakse loomaaeda Kagu-Aasia vih-
mametsi tutvustav ekspositsioon.

Need on vaid mõned üksikud näited suurematest inves-
teeringuplaanidest, igapäevased kuluread linlaste elukesk-
konna parendamisel kajastuvad linnaosavalitsuste või ka 
erinevate ametite eelarveridadel. Olgu öeldud, et võrreldes 
2017. aastaga on näiteks linnaosade haljastuskulud 2021. 
aasta eelarves kahekordistunud.

Esmakordselt saab  
esitada ideid  
kaasavasse eelarvesse
Rohelisem ja keskkonnasõbralikum linn on üks Tallinna pi-
kemaajalistest strateegilistest eesmärkidest. Oleme võtnud 
sihiks muuta 2025. aastaks kogu linnatransport diiselkütuse 
vabaks ning minna 2035. aastaks üle täielikult elektrifitsee-
ritud ühistranspordile. Järgmise aasta lõpuks on pool Tallin-
na ühistranspordist CO₂ heitmevaba. Esimesed sada gaasi-
bussi läksid liinile tänavu sügisel, järgmisel aastal lisandub 
veel sada uut rohegaasil sõitvat bussi.

Aga lisaks uutele bussidele nähakse eelarves ette vahen-
deid ühistransporditeenuse kvaliteedi tõstmiseks – nii oo-
tekodade ja infotabloode soetamiseks, aga ka uute trammi-
de ostmiseks. Oluline on ka see, et üle 8 miljoni euro on ka-
vas investeerida rattastrateegia elluviimisse.

Esmakordselt on eelarves planeeritud vahendid kaasava 
eelarve projektile. Haabersti linnaosas on selleks ette näh-
tud üle 96 000 euro. Aktiivne kogukonnaliige on iga oma-
valitsuse rikkus. See annab võimaluse elanikel kodukanti 
puudutavates küsimustes rohkem kaasa rääkida. Ettepane-
kuid ja ideid kaasavasse eelarvesse sai teha kuni detsembri 
alguseni. Peamiseks kriteeriumiks sai tingimus, kas ideed 
on teostatavad eelarve piires järgmise aasta jooksul. Aas-
ta lõpus saab kõikide ideedega tutvuda ning juba jaanuaris 
oma eelistust väljendada. Haabersti linnaosa projekti vali-
kus saavad osaleda elanikud alates 14. eluaastast. Iga hää-
letaja saab oma hääle anda kuni kahe meelepärase projek-
ti poolt. Soovitan kindlasti kõigil seda võimalust kasutada.

Kokkuvõtteks võib öelda: Tallinna eelarve on tehtud tal-
linlaste heaks. Soovime, et elanikel läheks hästi ja kõik tee-
nused oleks tagatud, et linn oleks puhas ja roheline ning Tal-
linnas oleks hea elukeskkond.

Ootamatult keerukas, 
kuid tegus 2020
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Häirenupp pääs-
tab meie kallite 
lähedaste elud!

Andres-Marius Rosenblatt
Haabersti linnaosavanema  
asetäitja

Sotsiaalvalve- ehk häirenupu-
teenus toetab inimest, kes va-
jab viivitamatut abi.  

Hea meel on tõdeda, et aina roh-
kem inimesi kutsuvad meie linna-
osa oma koduks. Seda tänu rohke-
tele sündidele, aga paljud inime-
sed kolivad siia ka teistest linna-
osadest ja mujaltki Eestist – pare-
ma elukeskkonna ning suurema-
te võimaluste tõttu. Lisaks sellele 
elavad eakad üha kauem, jagades 
meiega omi mälestusi ja elutar-
kust, aga mis kõige tähtsam – nad 
valmistavad meile rõõmu lihtsalt 
sellega, et on meie jaoks olemas. 

Samas on tõusnud ka üksi ela-
vate eakate ja puudega inimeste 
arv, mis on ühest küljest hea, ku-
na me kõik väärtustame iseseis-
valt hakkama saamist, aga teiselt 
poolt pole abivajaja kõrval kah-
juks alati inimest, kes häda kor-
ral kohe abistaks. Liiga palju on 
olnud kurbi juhtumeid, kus mõ-
ne eaka või puudega inimese elu 
oleks võinud päästa, kui vaid kee-
gi oleks otsustaval hetkel appi tor-
manud. Õnneks on meil sellele 
murele lahendus olemas: häire-
nupp!   

Häirenuputeenus  
on tasuta
Enamus meist sooviks omas arm-
sas kodus elada iseseisvalt ja teis-
test sõltumatult ning teha seda 
võimalikult kaua. Sotsiaalvalve- 
ehk häirenuputeenus kannab en-
das just eelmainitud  eesmärki: 
toetada inimest, kellel on tervi-
seseisundist tulenevalt oht kuk-
kuda või ka muuks ootamatuks 
terviserikkeks, mis vajaks viivi-
tamatut abi.  

Häirenupuga inimesele tul-
lakse kiiresti appi olukordades, 
kus ta ei ole enam võimeline ise 
abi kutsuma ja ustki avama. Häi-
renuputeenus annab inimesele 
ööpäevaringse turvatunde, et abi 
on vajadusel vaid nupuvajutuse 
kaugusel. 

Sotsiaalvalveteenus on 
abivajajatele ööpäeva-
ringselt olemas
Teenus on täiesti tasuta ja selle 
saamiseks on vaja vaid esitada 
taotlus linnaosa sotsiaalhoolekan-
de osakonda. Abivajajal peab ole-
ma laua- või mobiiltelefon ja häi-
renuputeenuse osutajale peab hä-
daolukorras olema tagatud juur-
depääs abivajaja eluruumile. 

Haabersti sotsiaalvaldkonna ju-
hina kutsungi siinkohal elanik-
ke üles pöörduma linnaosa sot-
siaalhoolekande osakonna poo-
le, kui tunnete, et see teenus on 
teile endale või teie lähedastele 
tarvilik. Sellega tagame meie kal-
litele lähedastele parema toime-
tuleku ja kindlama turvatunde!

Aita meid aidata!
Praegusel keerulisel ajal võib kee-
rulisi peresuhteid ning perevägi-
valda esineda veelgi rohkem kui 
varasematel aastatel. Tahame ela-
nikele südamele panna: kui mär-
kate, siis ka teavitage!

Haabersti Linnaosa Valitsus ning Po-
litsei- ja Piirivalveameti Põhja prefek-
tuuri Lääne-Harju politseijaoskond 
algatasid teavituskampaania „Aita 
meil aidata!“ esmakordselt eelmi-
se aasta novembris ning selle ees-
märk oli julgustada naabreid ja lä-
hedasi inimesi perevägivalla ohvri-
test teada andma politseile või lin-
naosavalitsusele. Soovime taas juh-
tida tähelepanu lähisuhtevägivalla-

le ning julgustada elanikke ka edas-
pidi sellest teavitama, sest tihtipea-
le ei julge kannatanu ise tekkinud 
olukorrast teada anda. Sageli ei ta-
heta või julgeta valida ka hädaabi-
numbrit, mistõttu selgitame kam-
paaniaplakatitel, miks lähisuhtevägi-
valla märkamine on oluline ja kuhu 
on võimalik veel pöörduda ja kellelt 
abi saada. Praegusel keerulisel ajal, 
mil paljud töötavad kodukontorites, 
lapsed on distantsõppel või ollakse 
karantiinis, võib keerulisi peresuh-
teid ning perevägivalda esineda veel-
gi rohkem kui varasematel aastatel. 
Seetõttu tahame elanikele südame-
le panna, et kui märkate, siis ka tea-
vitage! Vägivalla all võivad kannata-

da nii naised, mehed kui ka lapsed. 
See võib olla suunatud nii eakate kui 
ka noorte vastu. Paljud juhtumid ei 
jõua politseini just seetõttu, et vägi-
valla ohver ei julge sellest teada an-
da, sest kardab oma turvalisuse või 
elu pärast.

„Aita meil aidata!“ teavituskam-
paania eesmärgiks ongi juhtida tä-
helepanu lähisuhtevägivallale ning 
sellest teavitamisele. Plakatitel kut-
sutakse üles ühendust võtma näi-
teks linnaosa piirkonnapolitseini-
ke, linnaosavalitsuse sotsiaalhoole-
kande osakonna ja lastekaitse juh-
tivspetsialisti ning erinevate tugi-
keskustega.

HLOV

Järveotsa keskuse piirkond võeti turvakaamera valve alla
Haabersti linnaosavalitsuse ja po-
litsei koostöös paigaldati Järveotsa 
keskuse juurde kõrgekvaliteediline 
panoraamkaamera. Valvekaamera 
paigaldati eesmärgiga kaitsta piir-
konda vandaalitsemiste eest ning 
suurendamaks elanike turvatunnet. 

Haabersti linnaosavanem Andre Ha-
nimägi sõnas, et paigaldatud valve-
kaamera edastab kõrgekvaliteedi-
list videopilti mitmes eri suunas. 
Ta tõdes, et piirkonnas on esine-
nud tihti vandaalitsemist, soditud 
on majaseinu ning linnamööblit. 
„Kaamera aitab meil antud piir-
konnas vandaalitsejaid ja seintele 
sodijaid avastada ning ka vastutu-
sele võtta. Loodetavasti vähendab 
kaamera ka soovi pahategusid toi-
me panna,“ ütles linnaosavanem. 
„Seda enam, et Järveotsa piirkond 
saab lähiajal täiesti uue ilme, sest 

juba järgmisel aastal oleme plaani-
nud sinna investeerida ligi miljon 
eurot,“ jätkas Hanimägi. 

„Linnaosavalitsusel on plaanis ra-
jada Järveotsa piirkonda promenaad, 
mis on mõeldud nii rattasõiduks kui 
jalutamiseks. Lisada haljastust ning 
ehitada välja erinevad virgestusalad. 
Täiendame enam kui 200 000 euro 
eest ka Järveotsa mänguväljakut, 
muutes selle tõeliselt suureks ja to-
redaks puhkealaks, kus jätkub tege-
vust kogu perele. Muu hulgas ehita-
me ka uue võrkpalliväljaku. Samu-
ti soovime rajada väikese turu, kus 
saab müüa ning osta aiasaadusi, is-
tikuid ja muud sellist, ning näituste 
ala, kus saab esitada erinevaid kuns-
titeoseid või tutvustada meie linna-
osa ajalugu läbi fotode,“ tutvustas Ha-
nimägi suurejoonelisi plaane antud 
piirkonnas ning lisas, et hetkel on ju-
ba käimas projekteerimine. 

Liina Valner
Põhja päästekeskus  
kommunikatsioonijuht

Pühadeaeg on taas käes ning sel-
lest tulenevalt peab igaüks meist 
meelde tuletama peamised ohutus-
reeglid nii pürotehnika kui lahtise 
tule kasutamisel. 

Lendulastud ilutulestik võib olla kau-
nis vaatepilt, kuid alati peab tagama 
ka selle, et see vaatepilt jääkski vaid 
positiivseks elamuseks. Pürotehnika 
kasutamine võib oskamatutes kätes 
olla väga ohtlik ning tekitada korva-
matuid tagajärgi nii inimestele, loo-
madele kui hoonetele. Eelmise aasta 
lõpus said Pärnumaal käes plahvata-
nud vana ilutulestikuraketi tõttu kaks 
poissi tugevaid käe- ja näotraumasid. 
Samal aastavahetusel sai Narvas ilutu-
lestikuraketiga näovigastusi 12-aasta-
ne poiss. Kuid mitte ainult inimesed 
ei saa rakettide tõttu vigastada. Mä-
letame ju kõik veel ka eelmise aasta-
vahetuse tähistamiseks õhku lastud 
raketi tõttu süttinud Nurmiko aian-
duskeskuse kasvuhoonete komplek-
si Harjumaal, mille käigus hävis ühe 
pere elutöö. Nende näidetega aga õn-
netuste nimekiri kaugeltki ei piirdu. 

Kõige ohutum on ilutules-
tikku üldse mitte teha
Loomulikult on kõige ohutum ilutu-
lestikku üldse mitte teha. Nii käitu-

des säästame loomi ja inimesi mü-
rasaastusest ning hoiame ära ilutu-
lestiku tõttu tekkida võivaid õnne-
tusi. Kui aga siiski ilma ei saa, tuleb 
ilutulestikku teha kõiki ohutusnõu-
deid ja konkreetse toote kasutusju-
hendit järgides. 

Ilutulestikurakett tuleb asetada la-
gedale väljale ning see kindalt toesta-
da näiteks liiva või lumega. Lähedu-
ses ei tohi olla inimesi, autosid ega 
hooneid. Rakette ei tohi lasta rõdult, 
aknast ega käest. Kortermaja rõdu või 
kitsuke hoov ei ole kindlasti ilutules-
tiku tegemise koht. Jälgida tuleb rake-
ti lennusuunda, et see ei lendaks ini-
meste poole, katustele või akendes-
se. Rakette ei tohi mingil juhul pai-
gutada otsapidi pudelisse – see võib 
ümber kukkuda ning suuna hoopis 
inimeste poole võtta. 

Üks kindel tõsiasi on, et ükski len-
dulastud rakett ei jää kunagi taevas-
se, vaid tuleb sealt alati alla ja võib 

põhjustada tulekahjusid. Sellele ta-
sub mõelda iga kord, kui ilutulestik-
ku lasete.

Ilutulestik osta ainult ser-
tifitseeritud müüjalt
Pürotehnikat tuleks osta ainult ser-
tifitseeritud müüjalt ning alati kont-
rollida, et ostetud patarei või rakett 
ei oleks vigastatud. Kui ostetaval pü-
rotehnikal on väliseid nähtavaid vi-
gastusi, siis seda kindlasti kasutada 
ei tohi, vaid tuleb viia tagasi müügi-
punkti. Ootamatust kohast plahva-
tama hakkav patarei võib vigastada 
inimesi või süüdata läheduses asu-
vaid hooneid ning sõidukeid. Ilutu-
lestikku tehes peab peale süütamist 
sellest võimalikult kiiresti eemaldu-
ma. Kui rakett juhuslikult ei aktivee-
ru, ei tohi mitte mingil juhul selle ko-
hale kummardudes seda kontrollima 
minna. Soovitatav on raketile lähe-
neda alles 15 minutit peale ebaõn-

nestunud süütamist ning võimalu-
sel tuleks see asetada veeanumasse. 
Ka kenasti tööle rakendunud ja end 
tühjaks lasknud patarei oleks mõist-
lik asetada vette või lasta tal täieli-
kult jahtuda, sest igal aastal süttib nii 
mõnigi prügikast kuuma pürotehni-
ka kaasabil. Tuleb kindlasti teha va-
het signaalraketil ja ilutulestikul – 
esimest tohib kasutada vaid ohuolu-
korras, mitte oma lõbuks. 

Pühade ajal ole ettevaatlik 
nii pürotehnika kui lahti-
se tulega
Statistikale tuginedes juhtub enamik 
pürotehnikaga seotud õnnetusi täis-
kasvanud vägijooki tarbinud mees-
tega, kuid viimastel aastatel on sage-
nenud pürotehnikast põhjustatud vi-
gastused ka laste seas. Seetõttu ärge 
lubage oma lapsi ja purjus sõpru ra-
kette laskma. 

Lisaks rakettidele ja pürotehnikale 
tuleb pühade ajal ettevaatlikult ringi 
käia ka lahtise tulega: küünlad, ka-
minatuli ning teised lahtise tule alli-
kad tuleks kodunt lahkudes või ma-
gama minnes kustutada ning kont-
rollida, et pühade ajal täistuuridel 
töötavad elektriseadmed ei tekitaks 
vooluvõrgus ülekoormust. Lisaks, kui 
pühade ajal vanavanemaid külasta-
takse, võiks üle kontrollida nende 
suitsuandurid ning viia ahiküttega 
majadesse kingituseks vinguandu-
ri. Ohutus algab sinust!

Kõrgekvaliteediline panoraamkaamera Järveotsa keskuse juures.

Pürotehnika – ohtlik nauding
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Kui hoolid, vaktsineeri 
oma koer!
Tallinnas ja lähiümbruses levib 
koerte katk, mistõttu palub Tal-
linna Keskkonna- ja Kommunaal-
amet loomaomanikel jälgida, et 
nende lemmikud oleksid haiguse 
vastu vaktsineeritud. 

Koerte katk on väga ohtlik nak-
kuslik viirushaigus, mis ohustab 
kõiki koeri olenemata nende east, 
eriti ohtlik on viirus kutsikatele. 
Haigust iseloomustavad palavik, 
hingamisteede ja seedetrakti põle-
tik, silma- ja kopsupõletik, nahalöö-
ve ning närvinähud. Vaktsineerima-
ta nõrga immuunsusega koertele, 
sealhulgas kutsikatele, võib viirus 
lõppeda surmaga. Nakkus kandub 
edasi haige loomaga kokku puu-
tudes, kuid ka saastunud pindade, 
esemete, riiete ja söödaga. 

Koerte katku vastu on võimalik 
looma kaitsta, kui lemmikut kor-
rapäraselt vaktsineerida.

Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalamet

RMK pakub taas või-
malust tuua jõulupuu 
riigimetsast
Kuusekampaania „Armastan met-
sa ja jõulupuud“ kutsub jõulukuus-
ke koju tooma riigimetsast.

Detsembris algab taas Riigimetsa 
Majandamise Keskuse (RMK) kuu-
sekampaania „Armastan metsa ja 
jõulupuud“, mille raames kutsub 
RMK jõulukuuske koju tooma rii-
gimetsast. Kampaania kestab 31. 
detsembrini ning lisainfot leiab 
RMK kodulehelt https://www.rmk.
ee/kuuseke või mobiilirakendusest. 

RMK andmetel tõid Eesti inime-
sed möödunud pühade ajal riigi-
metsast 9727 jõulukuuske. Kuuse 
toomise võimalus avanes ka mul-
lu detsembri alguses ja siis jõud-
sid ka esimesed jõulupuud kodu-
desse. Kõige vilkam kuuse järel käi-
mise aeg on traditsiooniliselt va-
hetult enne pühi, mis mullu lan-
ges nädalavahetusele. Kõige roh-
kem osteti ühe- kuni kahemeetri-
seid kuuski, mis moodustasid enam 
kui poole ostetud kuuskedest. Üle 
80 protsendi kuuseostudest tehti 
mobiilimaksega.

Omalt poolt kinkis RMK jõulu-
kuused kõigile asenduskodudele, 
kes seda soovisid. Möödunud pü-
hade ajal viisid RMK töötajad asen-
duskodudesse üle 60 kuuse. Samu-
ti ehtis riigimetsast pärit jõulupuu 
mitmete ühiskondlike institutsioo-
nide ruume.

RMK pakub riigimetsast kuuse-
toomise võimalust alates aastast 
2008. Jõulukuuskede müük po-
le RMK jaoks tulu teenimise viis, 
vaid üks võimalus kutsuda inime-
si loodusesse ka talvel ning anda 
omapoolne panus aitamaks kena 
vana kommet elus hoida.

Jõulukuuski tohib raiuda vaid 
sealt, kus neil ei ole lootust suu-
reks kasvada, nagu teede ja kraa-
vide servadest, liinide ja vana met-
sa alt. Õige kuusekoha leidmine ja 
selle eest tasumine on tehtud liht-
saks RMK kodulehel oleva kaardi 
ning RMK mobiilirakenduse abil. 
Mobiilirakendus näitab, kus asub 
riigimets, võimaldab tuvastada 
oma asukoha ja sobiva jõulukuu-
se eest tasuda.

Riigimetsa Majandamise 
Keskus

Putukaväil loob Väike-Õismäele Tallinna esimese lilleniidu
Putukaväila projekt toob linnaosava-
litsuse ning Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti toel Tallinna esi-
mese lilleniidu just Haaberstisse. Pi-
lootalaks on valitud Väike-Õismäe 
asumis aadressil Ehitajate tee 105c 
asuv maatükk. Kui ilm lubab, alusta-
takse töödega detsembrikuu keskel.

Tallinna ambitsioonikaim rohe-
taristu projekt, Putukaväil, hakkab 
linnaruumis ilmet võtma ning toob 
2021. aastal Haaberstisse mõjuka uu-
dislahenduse. „Loodav lilleniit on sil-
mailuks nii linnaosa elanikele kui 
külalistele, aga oluline ka elurikku-
se hoidmise aspektist. Alal kasvavad 
niidutaimed on valitud just nii kima-
laste, mesilaste kui liblikate meelis-
taimi silmas pidades, ikka selleks, et 
toetada nende toidulaua rikkalikkust 
ning seeläbi ka bioloogilist mitme-
kesisust,“ sõnas Haabersti linnaosa 
vanem Andre Hanimägi. „Kui soovi-
me olla roheline pealinn, peame se-
da ka oma tegudes näitama. Just se-
da Tallinnas teemegi,“ lisas ta.

Töödega alustatakse peagi. Aia-
tööd detsembris võivad mõjuda ta-
vapäratult, aga on kodumaiste niidu-

taimede külvi ja idanemise seisuko-
hast hädavajalikud. „Kasutame vaid 
Eestist pärit niidutaimede seemneid, 
mis ka looduses sügiseks maapinnale 
langevad. Taimede seemned vajavad 
niiskust ja külmaperioodi, et siis ke-
vadel paremini tärgata,“ sõnas Tallin-
na Botaanikaaia vanemaednik Liivi 
Mäekallas, kes osaleb Putukaväila tii-
mis maastikuarhitektina ja on looda-
va lahenduse autor. „Selleks, et saak-

sime just kodumaiseid seemneid ka-
sutada, seisis hea meie partner Nor-
dic Botanical OÜ, kes need kogus,“ 
lisas ta.

Lilleniidu rajamiseks kooritakse 
praegune murukamar, täidetakse lii-
vakihi ja lahjema kasvumullaga, sest 
lahjemal mullal kasvab värvilisem tai-
mekooslus vähemate umbrohtude-
ga. Järgmisel suvel rohitakse umbro-
hud välja, nii et nautida saab puna-

seõielisi põldmagunaid ja siniseõieli-
si põld-varesjalgu. Kahe aasta pärast 
hakkavad õisi näitama esimesed mit-
meaastased niidutaimed ning magu-
natele jääb selle võrra ruumi vähe-
maks.  Nii hakkabki lilleniit muutu-
ma ise hakkamasaavaks koosluseks, 
mida niidetakse üks kuni kaks korda 
aastas. Mööda jalutades võib seal ko-
hata mitmeid putukaid ja liblikaid. 

Lahendusega muudetakse halja-
sala identiteeti - lisame värve, vahel-
dust ja kontraste inimsilmale ja ka-
tame toidulaua kimalastele, päeva- 
ja ööliblikatele, sirelastele ja mesilas-
tele jt. Nende tööst oleneb meie vil-
japuude ja tarbetaimede saak. Nad 
võivad kilomeetrite kauguselt oma-
le toitu koguda, nii et jõuavad kind-
lasti ka Sinu rõdule või aeda toma-
teid ja lilli tolmendama. 

Haljastuslahendus töötati välja Tal-
linna Linnaplaneerimise Ameti hal-
latava B.Green projekti raames, mi-
da rahastab Kesk-Läänemere prog-
ramm 2014-2020. Projekti realiseeri-
mist toetavad Haabersti Linnaosa Va-
litsus ja Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalamet.

Tallinnas keskendus HEAWATER – 
ehk Läänemere valgala väikeste jõ-
gede tervendamine toite- ja ohtlike 
ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu 
– Mustjõele, mis saab alguse Musta-
mäelt ning suubub Kopli lahte. 

Mustjõgi on üks kuueteistküm-
nest vooluveekogust Tallinnas, mis 
voolab läbi linna. Tänaseks on loo-
duslikust sängist alles vaid 1,3-kilo-
meetrine lõik enne merre suubumist, 
kuid see väike jõelõik loob Tallinna 
linnapilti ainulaadse ja idüllilise elu-
keskkonna.

Vähendamaks kaldaerosiooni 
ja fosfori kontsentratsiooni vees 
ning leevendamaks üleujutusriske, 
on  projekti raames rajatud Mustjõe 

ojale kaldakindlustust koguni 610 m 
ulatuses. Esialgsed veekvaliteedi sei-
re tulemused näitavad, et kaldakind-
lustuse rajamine ja setete osaline ee-
maldamine jõest on vähendanud vee 
fosforisisaldust ja hägusust ligi poole 
võrra. Ojaveere truubi rekonstruee-
rimine suurendas vee läbilaskevõi-
met ja peaks edaspidi leevendama 
üleujutusriske.

Pikas perspektiivis paraneb mui-
dugi ka suplusvee kvaliteet Stroo-
mi rannas, millest saab kõige käe-
gakatsutavam kasu linnainimeste-
le. Linnajõed mängivad suurt rolli, 
kuna urbaniseerumise tempo on kii-
re ning inimeste arv linnades aina 
kasvab, linnastumine mõjutab jõge-

sid – mis on olulised kliima muutus-
te leevendajad, eelkõige seetõttu, et 
jõgede abil ohjatakse sageli lokaal-
seid üleujutusi. 

Jõed on tihti sademevee eesvoo-
luks, mistõttu peavad need kõvakat-
tega pindadelt vastu võtma sinna ko-
guneva saastunud vee – mis aga oma-
korda halvendab vee ökosüsteemi toi-
mimist, tuues kaasa hulganisti prob-
leeme. Näiteks vee-elustik vaesub, ve-
si on sogane ja lehkab, kalda- ja põh-
jataimestik hakkab kaduma. 

Sademevee looduslähedasem käit-
lemine linnas on võtmetähtsusega 
järgnevatel aastatel, seda nii linna-
liste piirkondade laienemise kui ka 
ringmajanduse kontekstis. Rohelise 

ja sinise infrastruktuuri integreerimi-
ne pealinnas on väga oluline.

Et iga linlane saaks olla hoolsam 
ning vähendada oma tegemistega 
mõju loodusele, siis tasub igal lin-
lasel jälgida kolme käitumismalli:

Linnajõgi ei ole prügikast!
Märka ja teata keskkonnahäirin-

gust telefoninumbrile 1313! 
Kohalik kogukond, s.t asumiselt-

sid, võiks enam väärtustada oma ter-
ritooriumil voolavaid väikseid jõgesid 
ja peaksid sekkuma planeeringutes-
se. Vabalt vonklev ning vulisev väi-
ke jõeke annab väiksele kohale väär-
tust, mis aitab eristuda.

Tallinna Keskkonna-  
ja Kommunaalamet

Mustjõgi sai projekti „Heawater“ 
abil puhtamaks
Alates 1. märtsist 2018 juhib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet välisprojekti „Heawater“, 
mis keskendub eelkõige väikeste jõgede tervendamisse ning veekvaliteedi parendamisse.

Projekti „Heawater“ raames on rajatud Mustjõe ojale kaldakindlustust koguni 610 m ulatuses.
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Haabersti noorte-
keskuse tegevused  
detsember-jaanuar
Aadress: Õismäe tee 88A (Mee-
lespea peatus). Avatud: E–R kell 
13.00–19.00. Telefon: 5309 0808.
E-mail: info@haabersti.ee

DETSEMBER
14.12–18.12 kell 15.00–18.00 
Jõulunädal. Põnevad ja vahvad 
jõuluteemalised tegevused noor-
tekeskuses.
14.12 kell 16.00 Kunstiring. 
Ring on mõeldud 7–16 a noortele 
ning on kõigile osalejatele tasuta.
15.12 kell 16.00 Loovusring. 
Voldime, lõikame, värvime, klee-
bime, meisterdame! Ring on kõi-
gile osalejatele tasuta.
16.12 kell 16.00 Kokandusring. 
Õpime söögitegemise põhitõdesid 
ja valmistame koos süüa. Ring on 
mõeldud 7–26 a noortele ja on kõi-
gile osalejatele tasuta. 
17.12 kell 16.00 Veebimull. 
18.12 kell 16.00 Loovusring. 

JAANUAR
04.01–08.01 Talvine linnala-
ager. Külastame põnevaid kohti,  
meisterdame, võistleme ja teeme 
palju muud lõbusat! Laagri mak-
sumus on 65 €. Laagri töökeel on 
eesti keel. Info ja registreerimine: 
karolin@haabersti.ee
11.01 kell 16.00 Kunstiring. 
12.01 kell 16.00 Loovusring. 
13.01 kell 16.00 Kokandusring. 
14.01 kell 16.00 Veebimull. 
15.01 kell 16.00 Loovusring. 

Järveotsa Lasteaias toimus IX Tallinna lasteaialaste  
rahvalaulupidu „Kadripäeva laululapsed 2020”
Sellel aastal oli pidu pühendatud 
Eesti rahvajutu ja digikultuuri-
aastale ning kandis nime „Laulu-
ga mööda muinasjutumaailma“. Pi-
du korraldati koostöös Haabersti 
Vaba Aja Keskuse ja Vene Kultuu-
rikeskusega. 

Novembri viimasel päeval toimus 
virtuaalselt Tallinna Järveotsa las-
teaia poolt korraldatud IX Tallinna 
lasteaialaste rahvalaulupidu „Kad-
ripäeva laululapsed 2020”, kus osa-
les kuusteist eesti ja vene kodukee-
lega Tallinna lasteaeda, kokku 360 
mudilast: Tähekese lasteaed, Laste-
aed Vikerkaar, Lasteaed Pääsusilm, 
Meelespea Lasteaed, Lasteaed Kari-
kakar, Lasteaed Sinilill, Nurmenuku 
Lasteaed, Rukkilille Lasteaed, Tam-
metõru Lasteaed, Lindakivi Laste-
aed, Lepistiku Lasteaed, Lasteaed Ki-
kas, Allika Lasteaed, Lasteaed Kirsi-
ke, Veerise Lasteaed ning Järveot-
sa Lasteaed.

Sellel aastal oli pidu pühendatud 
Eesti rahvajutu ja digikultuuriaasta-
le, kandis nime „Lauluga mööda mui-
nasjutumaailma“. 

Pidu korraldati koostöös Haabers-
ti Vaba Aja Keskuse ja Vene Kultuuri-
keskusega. Peo idee autor ja korral-
daja on Olga Carjova, Tallinna Järve-
otsa Lasteaia muusikaõpetaja, ning 
selle viisid läbi Tallinna Järveotsa Las-
teaia liikumisõpetaja Veronika Orlo-
va – Pereema – ja eesti keele õpetaja 
Monika Märka – Kadriema.

„Meie pidu oli põnev virtuaalne 
teekond muinasjutumaailma, kus 
peojuhid koos lastega tutvustasid 
eesti rahvamuinasjutu kogumikke, 
mis sobivad lugemiseks tervele pe-
rele. Peo käigus selgus, kust võib lei-
da huvitavaid raamatuid, ning peoju-
hid otsisid vastuseid mitmetele küsi-
mustele, näiteks: millal sündisid esi-
mesed rahvajutud; mida on vaja te-
ha, et targaks saada; miks muinasjut-
te vaja on jne,“ jagas muljeid Tallin-
na Järveotsa Lasteaia liikumisõpetaja 
Veronika Orlova. „Meie väikesed ar-
tistid esitasid eesti rahvalaule, tant-
se ja mänge. Iga lasteaed rõõmustas 
meid oma vahva esinemisega, mida 
saatis raamatu video. Raamatu video 
tegi Tallinna Järveotsa Lasteaia muu-
sikaõpetaja Olga Carjova.“ 

Ürituse raames külastati Eesti Rah-
vusraamatukogu, raamatupoodi ning 
hämmastavat kohta „Väike Väera-
da“, kus on eesti folkloorist tuntud 
tegelaste puuskulptuurid. Virtuaal-
se teekonna vältel tantsiti ühistant-
su „Plaks ja pliks“, mängiti koos ees-
ti rahvamängu „Sõit, sõit linna“ ning 
lauldi  lastelaulu „Tubli laps“.

Olga Carjova sõnul oli väga meel-
div vaadata ja kuulata, kui toredasti 
lapsed esinevad. 

„Täname suurepäraseid kollee-
ge laste vahva ettevalmistamise 
eest! Suured tänud meie partneri-
tele meeldiva koostöö ja abi eest, 
kes andsid meile võimaluse läbi viia 
meie pidu virtuaalses formaadis!“ 
sõnas Carjova. 

Tallinna Järveotsa lasteaed

Insult on peaaju veresoonte raske 
haigus, mis põhjustab ajukahjus-
tust ja sellest tulenevalt ka hal-
vatust. Kuigi insuldi jaoks on ole-
mas spetsiaalne ravi – mida kiire-
mini sellega alustada, seda suure-
mad on võimalused paranemiseks 
–, on haigusest taastumine siiski 
pikk ja keeruline teekond.

Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) när-
vihaiguste kliiniku juhataja dr Katrin 
Gross-Paju selgitas, et insuldi põhjus-
tatud ajukahjustuse tõttu vajab ini-
mene vastavalt sümptomitele ja nen-
de raskusele mitmesugust abi. 

„Esmatähtis on kohe alustada taas-
tusraviga, sest insuldi tagajärjel võib 
olla tekkinud jäsemete nõrkus või 
halvatus, samuti kõnehäire. Inime-
se toimetulekut võivad raskendada 
ka nägemishäired, põie- ja seedete-
gevuse ning psüühikahäired, mis sa-
muti on sageli insuldi tagajärgedeks. 
Lisaks raviteenustele vajab insuldist 
taastuv inimene ka mitmesugust sot-
siaalset abi ja tuge toimetulekuks,“ 
märkis ta.

Terviklik raviteekond
Eelmisel aastal kutsus Eesti Haigekas-
sa ellu insuldi juhtprojekti, mille ees-
märk on parandada insuldi läbi tei-
nud inimeste elukvaliteeti patsien-
di terviklikuma raviteekonna aren-
damise kaudu. LTKH on üks neljast 
Eesti haiglast, kelle projekti haige-
kassa rahastab. 

LTKH projektiga „Katkematu ra-
viteekonna loomine insuldi läbi tei-
nud inimestele“ pakutakse patsien-

di vajadustest lähtuvat terviklikku 
raviteekonda, kus toetav roll on in-
suldikoordinaatoril. Sellega seoses 
on haigla kaasanud projekti ka viis 
Tallinna linnaosa.

„Insult toob kaasa suured muutu-
sed inimese toimetulekus. Enamasti 
on insuldi saanud inimene ja tema lä-
hedased küsimuse ees, mis nüüd eda-
si saab ja kuhu abisaamiseks pöördu-
da. Seades esikohale insuldist taastu-
va inimese vajadused, pidasime olu-
liseks kaasata igale patsiendile kohe 
raviteekonna alguses toeks insuldi-
koordinaatori, kelleks on vastavalt 
patsiendi elukohale tema linnaosa 
sotsiaaltöötaja,“ rääkis LTKH insul-
diprojekti juht Helin Pevkur.

Insuldikoordinaator on osa insul-
dimeeskonnast. Ta teab, millised on 
insuldi läbi teinud inimese meditsii-
nilised vajadused, ning samas on tal 

teadmised vajalike sotsiaalteenuste 
kohta. Olles linnaosa sotsiaalhoole-
kande osakonna töötaja, planeerib 
ta sotsiaalhoolekandega seotud abi 
ning nõustab ja suunab nii patsien-
ti kui ka tema lähedasi.

Võtmesõna: ennetamine
Insuldimeeskonda kaasatakse ka 
patsiendi perearst ja pereõde, kel-
le jälgimisele haiglaravilt koju naas-
nud patsient jääb. Perearstiga lepi-
takse varakult kokku visiit ühe kuu 
möödudes, et kontrollida tähtsamaid 
tervisenäitajaid ja anda täiendavaid 
soovitusi.

Kord juba insuldi saanud inimest 
võib haigus uuesti tabada, mistõttu 
peab olema teadlik korduvinsuldi ris-
kidest ja sellest, kuidas uut haigestu-
mist ennetada. Mitmed riskitegurid 
on seotud elustiiliga ja need on liht-

sasti muudetavad. Insuldi peamisteks 
riskiteguriteks on suitsetamine, al-
koholi liigtarbimine, ülekaal, vähene 
füüsiline aktiivsus, kõrge vererõhk, 
suhkruhaigus ehk diabeet, südame 
rütmihäired ja kõrge kolesteroolita-
se veres. Kahjulikest pahedest loobu-
des ja tervisenäitajaid kontrolli alla 
saades väheneb insulti haigestumi-
se risk oluliselt.

LTKH projektis on koostööpartne-
riteks Põhja-Tallinna, Kristiine, Mus-
tamäe, Haabersti ja Nõmme linna-
osad. Projekt kestab kuni 2021. aas-
ta lõpuni ja projekti toetab Eesti Hai-
gekassa.

Lääne-Tallinna Keskhaigla

Detsember ja jaanuar 
Haabersti  
Päevakeskuses
Õismäe tee 24, 13511 Tallinn, tel 
5624 2925, 657 9872, e-post  info@
habsot.eu. Haabersti päevakeskus on 
avatud: E 8.15–18.00, T, K, N 8.15–
17.00, R 8.15–16.00

16. dets kell 14 Jõulude ootu-
ses. Laulame armsaid jõululaule 
ja sõna ütleb Nõva kiriku diakon 
Peeter Krall.
6. jaan 2021 kell 14 Kontsert. 
Tanel-Eiko Novikov on eesti klas-
sikaline löökpillimängija, mängides 
marimbat ja ksülofoni. Klassikatä-
hed 2018 võitja.
13. jaan kell 14 Kontsert. Vene 
rahvalauluansambel „Krapiva”
20. jaan. kell 14 Kontsert „Kar-
ge talvepäeva kerge klassika”. 
Esinevad Maarja Radziwill – vokaal, 
Ülle Ulman – klaver.

NB! Kõikidel üritustel on osaleja-
te arv piiratud, palume registree-
rida infosse 657 9872, 5624 2925.

Tule tervena ja kanna maski!
Haabersti Päevakeskusel on õi-

gus teha ürituste kavas muuda-
tusi.

Nutiseadme koolitus  
Haabersti Päevakeskuses
Koolituse eesmärk on nutiseadmete 
praktilise kasutamise oskuste eden-
damine.

Koolitus on mõeldud kõikidele 
vanemaealistele huvilistele, kes 
tunnevad end nutitelefoni või tah-
velarvuti seltsis ebakindlalt, kuid 
soovivad oma igapäevaseid toi-
minguid nende abil mugavamaks 
muuta.

Koolitustel tutvutakse nutisead-
mete kasutamise põhitõdedega: 
kuidas otsida veebist infot, saata 
e-kirja, jagada fotosid.

Oodatud on inimesed, kes on 
nutitelefoni või tahvelarvutit vä-
he kasutanud või ei ole veel kasu-
tanud, kuid plaanivad seda teha, 
ning need, kes kasutavad nutitele-
foni vaid tavalise telefonina. Kaasa 
palutakse võtta oma isiklik nutite-
lefon ja/või tahvelarvuti.

Koolitus toimub igal kolmapäe-
val ja neljapäeval algusega kell 10, 
kestus 30 minutit, korraga osaleb 
2 inimest.

Koolitus on tasuta ja registreeri-
misega Päevakeskuse infosse 657 
9872, 5624 2925.

Rahvatantsuring
Haabersti Päevakeskus kut-
sub huvilisi vanemaealis-
te rahvatantsuringi, alusta-
me reedel, 8. jaanuaril 2021 
kell 14. 

Kui oled huviline, palun anna en-
dast märku registreerides Päevakes-
kuse infosse 657 9872, 5624 2925.

Tantsuringi aeg hakkab olema 
igal reedel kell 14–15.30.

LISAVÕIMALUSED 
●  Piljard ja koroona, jõusaal.
●  Juuksur, pediküür, maniküür, 

koduteenus, saun, dušš, pesu-
pesemine, kuivatamine, triiki-
mine, supp, ühisüritused, ruu-
mide rent.

●  Kolmapäeval ja reedel uue tee-
nusena maniküür, ajakulu 30 
min; pediküür + pediküür ras-
ketele jalgadele, ajakulu 1 tund; 
kulmude ja ripsmete värvimine.

Lisainfo tel: 657 9872,  
5624 2925

Virtuaalüritusel „Kadripäeva laululapsed 2020” osales kuusteist 
eesti ja vene kodukeelega Tallinna lasteaeda.

Tallinna linnaosad löövad kaasa Lääne-
Tallinna Keskhaigla insuldiprojektis

Insult on äkitselt tekkiv raske in-
valiidistav haigus. Insult võib tek-
kida aju veresoone sulgumisest või 
aju veresoone lõhkemisest. Sageda-
sed sümptomid on:
●  ühe kehapoole nõrkus ehk halva-

tus: inimene tunneb, et käsi või 
jalg „ei kuula sõna“, „ei ole enda 
omad“, inimene ei saa enda ette 
tõsta mõlemaid käsi

●  näo asümmeetria: suunurk või 
üks näopool vajub viltu

●  kõnehäire: inimesel on raskusi õi-
gete sõnade väljaütlemisel või kõ-
nest arusaamisel

●  äkki tekkinud tasakaaluhäire 
●  äkki tekkiv väga tugev peavalu
●  Insuldi kahtluse korral helista 

kohe 112!

MIS ON INSULT?
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Renoveerimistööd lammutusest lõppviimistluseni. 
Teostame ka ehitus-, elektri- ja san.tehnilisi töid. 
58314411.

NAHAARSTID saatekirjata ja järjekorrata Tallin-
nas. Dr.Aarne, Dr.Zagnin. Vastuvõtt 65€ — www.vi-
ta.ee 669-0806

Tulen järgi Teie kasutuseta seisvatele sööginõude-
le , lillevaasidele, vinüülplaatidele, raamatutele jne. 
Müügieelne nõustamine Tasuta !  Vajadusel trans-
pordi võimalus! Helista julgelt! Helin 5300 2759

Vajatakse isiklikku abistajat raske nägemispuu-
dega inimesele. Tööülesanded: abistamine kodus-
tes toimingutes, saatmine teatud sihtpunkti, abis-
tamine asjaajamisel sotsiaalhoolekande- ja medit-
siiniasutustes jm. kohtades ning huvitegevuse säi-
litamiseks. Vajalik eesti keele oskus, abivalmidus ja 
heasoovlikkus, sportlikkus. Töötasu 3,48 eurot tun-
nis bruto. Osaline tööaeg kuni 40 h kuus. Töösuhe 
on tähtajaline. Töötajaga sõlmitakse käsundusle-
ping MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühinguga. Kontakt 
Indrek; telefon 5111306. 

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

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinna-
ga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal 
kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan sei-
sevauto@gmail.com või 56188671 Järgi tulen puk-
siiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt ma-
ha võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee

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

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 , maasturi või 
kaubiku . Võib olla remonti vajav . Kiire tehing ja 
vormistamine , skampus@online.ee, tel. 53654085

Kartuli kojuvedu 25kg/12eur. Info ja tellimine 
56094720

Jalahooldus kogu perele pakub tervete ja 
probleemsete jalgade hooldust ning jalahool-
dustooteid. Asukoht Merimetsa Tervisekes-
kus, Paldiski mnt 68a, Tallinn. Info ja bronee-
rimine: tel 5850 2300

+372 566 33 813
karolin@aknakate.eu

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

PARK�AVATUD�IGA�PÄEV
VALGUSFESTIVALI�INFO: lauluväljak.ee

Kakumäe kodupood Senso
Juba teist aastat on Pet City kõrval üks huvitav 
kauplus, kuhu paljud on tee leidnud ja avasta-
nud enda jaoks kodu- ja grillikaupade kaubama-
ja nimega Senso. Mis poega on tegu ja mida sealt 
leida võib? 
Rääkisime täna Senso juhataja ja põlise Haabers-
ti elaniku Üllar Tanibergiga sellest, miks peaks 
kauplus Senso Haabersti elanikke kõnetama. Ta-
nibergi alustab vestlust käimasoleva jõuluajaga: 
„Senso on fantastiline pood kinkide ostmiseks, ku-
na siit leiab kaupu inimesele, kellel on juba kõik 
olemas.“ Näiteks toob ta välja sel aastal väga po-
pulaarseks saanud Jaapani kokanugade kinkekar-
bid. „Hea ja terav kokanuga on vajalik igas maja-
pidamises ning viimaste aastatega on Eestis po-
pulaarseks saanud Jaapani kokanoad, mis on te-
hases käsitsi teritatud väiksema kaldenurga al-
la kui Euroopa noad. See teeb nad pea žiletilaad-
seks.“ Väite tõestuseks võtab Taniberg A4 pabe-
ri ja lõikab paberi nurga mängeldes noaga kül-
jest. „Senso valikus on kümneid erinevaid Jaapa-
ni nugasid ning võib kindel olla, et siit leiab en-
da käele sobiva kokanoa igaüks,“ lisab Taniberg. 

Kuid kokanoad pole kaugeltki ainus asi, mida 
Sensost leiab. Senso valikusse kuulub terve ri-
da tuntud kaubamärke nagu Big Green Egg, Ju-
ra, KitchenAid, Kamado Joe, Weber, Vorwerk jpm. 

Minu pilk jääb pidama ukse juures laual oleva-
te kuusejalgade juures. Taniberg kommenteerib: 
„Need on nüüd kõige moodsamad ja vastupida-
vamad kuusejalad, mida Eestis osta saab. Need 
ajad on möödas, kus jõulupuu jala sisse saamine 
tähendas kriimustusi ja lõppes sellega, et kuusk 

oli jalas viltu. Täna on meil müügis erinevaid kiir-
kinnitusega kuusejalgu, mis on varustatud muga-
va jalgpedaaliga, mis tsentreerib kuuse jala sisse 
ära ja hoiab teda stabiilsena.“ Intervjuu lõpus as-
tub poodi sisse ka üks energiast pakatav rõõm-
sa näoga härra, keda Taniberg tutvustab kui ho-

bikokk Aare Silda. Taniberg räägib, et juba mõn-
da aega on Senso korraldanud regulaarselt erine-
vaid grilli- ja kokakoolitusi Sensos olevas stuu-
dioköögis, mida viib läbi aastakümnete pikkuse 
kokakoolituste kogemusega Aare Sild. Koolitus-
te teemad varieeruvad, aga üldjoontes keskendu-
vad need Senso põhilise tegevusvaldkonna üm-
ber, milleks on grillid ja grillimine. Täna valmis-
tab Aare end ette järgmiseks koolituseks, kus on 
kavas õpetada inimesi koduste vahenditega val-
mistama naturaalseid grillvorste. 

Kokkuvõttes veetsin ma Sensos pea kaks tun-
di, uudistades erinevaid tooteid ja ajades juttu nii 
müügipersonali kui Üllar Tanibergi ja Aare Sil-
laga ning õppisin enda jaoks palju uut ja huvi-
tavat. Lisaks olen ma enam kui kindel, et võtan 
osa mõnest järgnevast grillikoolitusest, sest Aa-
re ja Üllar kinnitasid mulle, et grillimine on aas-
taringne tegevus ning elustiil, mitte vaid suvi-
ne šašlõkitegu. 

www.evm.ee

    JÕULUAEG EESTI VABAÕHUMUUSEUMIS
      19. detsember – 10. jaanuar, avatud T-P 10-17

HEA KINGIIDEE!
Eesti Vabaõhumuuseumi
Aastakaart.
Müügil muuseumi kassas!

Turvaline kultuurielamus värskes õhus!

Linna aukodanik läbi aegade 
Äsja on ilmunud 
ainulaade ajaloo-
line uurimus „Lin-
na aukodanik lä-
bi aegade», mille 
eestvedaja on en-
dine abilinnapea 
(2001-2003) Vla-
dimir Panov. Oma 
mõttekaaslastega 
on ta koondunud 
kirikute ja kabelite 
korrastamise ning 
ajaloo uurimisega tegelevasse seltsi nimega 
Eesti kirikulipukandjate ühing. raamat „Lin-
na aukodanik läbi aegade“. 

See raamat on kasutatud andmestiku poo-
lest teatud mõttes unikaalne ning katse vaa-
delda Tallinna minevikku läbi „tuleviku mä-
lestuste” prisma, läheneda linna mineviku-
le süsteemselt ja, mis kõige tähtsam, inim-
elude aga mitte “surnud kivide“ läbi al. XIII 
sajandist meie ajani – linnaelanike saatus-
te ja tegemiste läbi, läbi nende, kes ehita-
sid ja kandsid hoolt selle linna tuleviku eest, 
kus meie, kaasaegsed, elame nüüd ja mille 
arendamisele püüame ka oma panuse an-
da. Raamatus on nimede loetelu, s.h. a.1904-
2020 Tallinna aumärkidega autasustatute 
nimekirjad.

Aastast 2002
Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.eeTALLINN & HARJU TASUTA TRANSPORT!

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Saadaval ka kaminapuud, kivisüsi, turbabrike� , grillsüsi

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

www.kü� eladu.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

130€
/ALUS

ALATES

190€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

Teie soovid, tehtud  
meie kätega!

Küsi pakkumist!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

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

ja renoveerimine.


