
Kui palju loomi on Austraalia põlen-
gus hukkunud ja viga saanud, ei tea 
täpselt keegi. Austraalia lõunaranni-
kul Kängurusaarel elavast haigusva-
bade koaalade populatsioonist on vä-
hemalt pool metsatulekahjudes hävi-
nud või saanud rängalt kannatada. Ta-
gasihoidlike arvestuste järgi võib ainu-
üksi hukkunud loomi olla üle miljar-
di, vahendas Eesti Rahvusringhääling. 

Haabersti linnaosavanem Andre Ha-
nimägi sõnas, et Austraalias juhtunu 
on väga traagiline ning põrgulikes tu-
lekahjudes kannatavad nii inimesed 
kui ka loomad. „Niivõrd suurte katast-
roofide puhul tuleb meil kokku hoi-
da vaatamata geograafilisele kaugu-
sele ja mul on hea meel, et meie loo-
maaed Haaberstis on valmis kolleege 
Austraalias abistama. Kutsun kõiki üles 

andma võimalusel oma väikest panust 
ohustatud ja põlengutes vigastatud loo-
made päästmiseks, toetades ja külasta-
des Tallinna Loomaaeda või tehes an-
netuse Tallinna Linnakantselei arvel-
duskontodele,“ ütles linnaosavanem, 
kelle sõnul on nõrgemate abistamine 
alati oluline.

Möödunud aasta maikuust alates on 
loomaaed kogunud piletiostjatelt anne-
tusi, mis kantakse loomaaia liigikaitse 
kontole. Kokku on saadud 24 000 eu-
rot. Nüüd on loomaaed otsustanud, et 
see raha läheb Austraalia loomade aita-
miseks. Loomaaia sõprade selts toetab 
Austraalias loomade abistamist 6000 
ning Tallinna linn 15 000 euroga. 

Annetatud raha eest ravitakse hätta 
sattunud loomi ning saadetakse nad 
hiljem tagasi loodusesse.

Haabersti
Haabersti linnaosavalitsuse ajaleht www.facebook.com/haabersti.linnaosavalitsus
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Haaberstis  
tunnustati silma-
paistvamaid  
korteriühistuid
Haabersti linnaosavanem And-
re Hanimägi tunnustas pidulikul 
aastalõpu vastuvõtul linnaosa sil-
mapaistvamaid korteriühistuid. 
Tunnustusplaadi pälvisid Õismäe 
tee 21, Õismäe tee 113, Õismäe 
tee 148, Astangu 61, Järveotsa tee 
27/29 ja Õismäe tee 78 korteri-
ühistud, kes on aasta jooksul sil-
ma paistnud korrastatud hoovide 
ja renoveeritud elamutega. 

Haaberstis on palju korteri-
ühistuid, keda võib tunnustada 
ja teistele eeskujuks tuua. Täname 
kõiki aktiivseid korteriühistute 
esimehi ja juhatuste liikmeid, kes 
on andnud selleks oma panuse! 

Linnaosa ilme kujundame ju 
paljuski me ise. Korrastatud ela-
mud ja hoovid on silmailuks nii 
linnaosa elanikele endile kui ka 
külalistele. Tunnustusplaadi päl-
vinud korteriühistud on aktiivselt 
osalenud ka projektides „Roheli-
ne õu“ ja „Hoovid korda!“. 

HLOV

Tunnustusplaadi pälvinud 
korteriühistute esimehed, 
linnaosavanem Andre Ha-
nimägi ja linnaosavanema 
asetäitja Oleg Siljanov. 

Aitame koos Austraalia  
tulekahjus kannatanud loomi
Tallinna linn ja loomaaed annavad oma panuse Austraalia tulekahjudes kannatanud loomade 
raviks. Toetada saavad kõik loomaaia külastajad, samuti saab annetada Tallinna linna kontodele. 

Austraalia loomi saab aidata, tehes annetuse:
●  Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (SEB Pank) EE311010220061053015
●  Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (Swedbank) EE532200221035708677
●  Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (Luminor) EE481700017001237124
●  Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (LHV) EE437700771000968905
Ülekannet tehes lisa kindlasti viitenumber: 5229000352100023
Makse selgitusse: Austraalia Vaata lisa: Tallinnzoo.ee

TEADMISEKS
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Korteriühistute tegevus määrab 
suuresti linna näo – selle, kui at-
raktiivse, ohutu või kodusena nii 
elanikud kui ka külalised linna ta-
juvad. 2020. aastal panustame kor-
teriühistutesse mitmesuguste toe-
tuste kaudu kokku ligi miljon eurot.

Eha Võrk
Tallinna abilinnapea

Tallinn pakub korteriühistutele nii 
rahalist toetust hoonete renoveerimi-
seks ja hoovialade korrastamiseks kui 
ka seminarides osalemise võimalust. 

Hoovide korrastamiseks saab kor-
teriühistu toetust taotleda kahe meet-
me kaudu. Hoovid korda pakub suu-
remahuliste tegevuste rahastamiseks 
kuni 16 000 eurot hooviala turvali-
semaks, atraktiivsemaks ja funkt-
sionaalsemaks muutmiseks. Näi-
teks saab toetust parkimisala raja-
miseks, prügimaja või prügikontei-
nerite platsi rajamiseks, istumisala 
väljaehitamiseks, abihoone lammu-
tamiseks ja uue ehitamiseks, teede 
remondiks. Uuendusena hakkab linn 
toetama ka rattahoidjate ja elektri-
jalgrataste laadimisvõimaluste pai-
galdamist. Lisaks saab korterelamu 
ümbrust haljastada Rohelise õue väi-
ketoetuse (kuni 600 eurot) abil, mil-
lega  saab osta taimede jaoks betoon-
vaase ja ampleid, rajada heki, istuta-
da lilli, teha puudele hoolduslõikust 
või rajada, taastada muru. 

Tallinn toetab ka korterelamu 
energiatõhususe ja ohutusega seotud 
tegevusi. Neist toetustest mahukaim 
on Fassaadid korda – sellega kaas-
rahastab linn korterelamu fassaadi, 
katuse või tehnosüsteemide ümber-
ehitustöid, mille esmaseks eesmär-
giks on energiatõhusus – selle toe-
tuse suurus on kuni 10% ehitustöö-
de maksumusest, kuid maksimaal-
selt 20 000 eurot. Lisaks on võima-
lik taotleda kuni 3000 eurot renovee-
rimise käigus seinamaalingu loomi-
se eest, kui selle kavandi on kooskõ-
lastanud linnakujunduskomisjon.

Rõdude ja varikatuste auditi toetus 
aitab katta kulud, et palgata pädev 
spetsialist enne 1993. aastat ehitatud 

elamu seisukorda hindama. Uue toe-
tustena panustab Tallinn alates 2020. 
aastast ohutusse: alustame  Rõdude 
ja varikatuste auditi jätkutegevuse-
ga, mis toetab kuni 10% ehitustöö-
de maksumusest, kuid maksimaal-
selt 10 000 eurot auditi aruande ko-
haselt vajalike tegevuste elluviimist. 
Teine uus toetus on tuleohutustoetus 
– rahalist abi võib küsida hoone tule-
tõkkesektsioonide moodustamiseks.

Linn aitab ühistuid ka mitteraha-
liste tegevustena – linnaosade valit-
sustel on õigus anda parkimisprob-
leemi lahendamiseks olemasolev par-
kimisrajatis, mis piirneb korterela-
mu kinnistuga, tasuta korteriühistu 
kasutusse tavapäraselt viieks aastaks. 
Siinjuures on tingimuseks, et selle-
ga ei rikuta naaberkinnistute huve. 

Juhul kui korteriühistu on omava-
hendite arvelt ehitanud linna maa-
le ehitusprojekti alusel parkimisala, 
siis on korteriühistul võimalik taotle-
da parkimisala enda kasutusse isikli-
ku kasutusõiguse alusel. Linna maa-
le parkla rajamise protsess algab lin-
naosa valitsusest, mistõttu tuleb isik-
liku kasutusõiguse seadmise taotle-
miseks pöörduda linnaosa valitsus-
se. Isiklik kasutusõigus seatakse ta-
suta 15 aastaks. Korteriühistu peab 
ise hooldama ja tagama parkimisra-
jatise heakorra vastavalt Tallinna lin-
na heakorra eeskirjale.

Tallinna Korteriühistute 
Teabekeskus 
Eelmise aasta oktoobris tegevust alus-
tanud Tallinna Korteriühistute Tea-
bekeskus jätkab ka 2020.aastal, sealt 

saavad probleemidele lahenduse leid-
miseks mitmekülgset tasuta nõu ja 
abi nii korteriühistute juhid kui ka 
kõik teised korteriomanikud. Tea-
bekeskus tegeleb nõustamise, lepi-
tamise, arenguseminaride ja kooli-
tuste korraldamise, toetuste jagami-
se ja linnaametite-ülese koordinee-
riva tegevusega. 

Teabekeskuse tegevus jätkub 
kindlasti ka järgmisel aastal. Teabe-
keskuse tegevuse käigus saadava info 
ja halduspraktika põhjal võib Tallin-
na linn edaspidi esitada ka vajadus-
põhiseid ettepanekud korterioman-
di- ja korteriühistuseaduse täienda-
miseks.

Tallinna linnavalitsuse teenindus-
saalis (Vabaduse väljak 7, IV korrus) 
saavad korteriühistute juhid ja kor-
teriomanikud tasuta nõu ja tarvidu-
sel ka lepitusteenust. Vajadusel suu-
natakse abivajaja pädeva spetsialisti 
juurde, juhul kui nõustaja ise mõne-
le küsimusele süvitsi vastata ei oska. 
Traditsiooniliselt nõustab linnavalit-
suse teenindussaalis juba mitmendat 
aastat ka Tallinna linna hea partner 
Eesti Korteriühistute Liit. Korteriühis-
tute tegevust puudutavates küsimus-
tes saab küsida nõu ja lepitust ka Las-
namäe linnaosa valitsusest.

Linnaosade valitsused korralda-
vad regulaarselt ümarlaudu ühistu-
tele olulistel teemadel ning sügise-
ti korraldab linn nüüd juba tradit-
siooniks saanud elamumajandus-
konverentsi, millel lahatakse erine-
vaid ühistute toimimist mõjutavaid 
teemasid. Korteriomanike teadmis-
te täiendamiseks jätkuvad ka eesti- 
ja venekeelsed tasuta arengusemina-
rid ja koolitused.

Korteriühistus oleneb palju korte-
riomanike tahtest ja huvist omandi 
ja ühistu arengusse panustada. Väga 
palju sõltub ka omavahelisest usal-
dusest. 

Korteriomanikud ja ühistujuhid 
tunnevad puudust lepitavast vahe-
mehest, kes aitaks erinevaid osapoo-
li ühiste arusaamade kujunemisel ja 
probleemide lahendamisel. Siin tu-
lebki korteriomanikele appi Tallin-
na linn.

JUHTKIRI / KORTERIÜHISTUD

L ehe postkasti jõudmise ajaks 
ei saa lugejatele paraku enam 
uut aastat soovida. Küll aga saan 
soovida head ja ilusat jätkuvat 

2020. aastat. Samuti saan anda edasi oma 
parimad soovid rotiaastal sündinutele, kel-
le loomamärk seda aastat Hiina astroloo-
gia järgi kujundab. 

Aasta algus on olnud pingeline. Rahvus-
vaheline olukord ei anna lootust, et konf-
liktid jääksid möödanikku. Pigem vastu-
pidi. Kas ja kuidas see meid mõjutab, pole 
teada, kuid kahtlemata tekitavad suurrii-
kide vahelised konfliktid vaatamata kau-
gusele ärevust ning kurvastust. Lisades siia 
mure kliimamuutuste pärast, põrguliku tu-
lekahju Austraalias ning palju muud, tun-
duks justkui, et ees pole ootamas hea aasta. 

Seda enam soovin aga meie ellu rohkem 
positiivsust, üksteisega arvestamist ja hoo-
limist. Me ei saa mõjutada seda, mis toi-
mub maailmas, küll aga saame anda oma 
panuse iga päev siinsamas Haaberstis. Sel-
le aasta siin, meie kodus, loome ise – oma 
tehtuga, enda käitumisega, kas või väikes-
te värviliste inglitega. 

Mul on hea meel, et sain aasta alguses 
tänada meie linnaosa omastehooldajaid. 
Inimesi, kes on valmis enda tegemiste kõr-
val ja arvelt aitama teisi. See on igapäeva-
ne ja kahtlemata kurnav töö, kuid vaata-
mata raskustele on selle kõige juures sii-
rast rõõmu ja inimlikku soojust. Loodan, 
et kas või osake sellest jõuab meie kõigi 
igapäevaellu, teedele ja tänavatele.  

S ee aasta saab olema uute al-
guste ja algatuste aasta. Pal-
jud projektid saavad kirja pan-
dud, analüüsitud ning alusta-

tud just tänavu. Käesolevas lehes teeme 
ka väikese ülevaate, mis meid tänavu  
ootamas on. Loomulikult annab linnaosa-
valitsus oma parima, et Haabersti elani-
ke igapäevaelu väikesed detailid ei jääks 
suurte ideede varju. Elu koosnebki ju väi-
kestest asjadest.

Suurte ideede realiseerimine võtab ae-
ga ja aja hammasrattad väga kiiresti ei käi. 
Küll aga olen siiski rahul, et veidi enam 
kui poole aastaga on nii mõnedki asjad 
saanud juba reaalsuseks ning ideed on 
jõudmas paberile. Anname koos pa-
rima, et 2020. aasta algus saab vähe-
malt Haaberstis olema samasugune, 
nagu aasta keskpaik või lõpp – eelkõi-
ge hea, edukas ja õnnelik.

Aasta, mille loome ise

JUHTKIRI

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa vanem

Korteriühis-
tus oleneb pal-

ju korteriomanike tah-
test ja huvist omandi 
ja ühistu arengusse pa-
nustada. Väga palju sõl-
tub ka omavahelisest 
usaldusest. 

Me ei saa mõjutada seda, mis 
toimub maailmas. Küll aga 
saame anda oma panuse iga päev 
siinsamas Haaberstis.

Eha Võrk (keskel) projekti „Roheline õu“ fotonäituse avamisel Vabaduse väljaku tunnelis.

Tallinna toetused korteri-
ühistutele 2020. aastal
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Haabersti Linnaosa Valitsus tunnustab  
haridusvaldkonna parimaid
Haabersti Linnaosa Valitsus koostöös Haa-
bersti Vaba Aja Keskusega kuulutab väl-
ja konkursi, mille eesmärk on tunnustada 
2019. aasta jooksul eriliselt silma paistnud 
haridusrahvast.  

Nominente tunnustusauhinnale võivad esita-
da kõik aktiivsed Haabersti elanikud ja orga-
nisatsioonid, pidades silmas, et esitatud ha-
ridustöötaja töö ja tegevus oli 2019. aastal 
millegi poolest tähelepanuväärne, Haabers-
ti lastele ja noortele oluline ning aitas kaa-
sa hariduselu edenemisele.

Haabersti tunnustusauhindade 
kategooriad:
●  Haabersti Aasta Haridusjuht
●  Haabersti Aasta Parim Lasteaiaõpetaja
●  Haabersti Aasta Parim Kooliõpetaja
●  Haabersti Aasta Staažikas Õpetaja
●  Haabersti Parim Õpetaja Abi

Ettepanekus peavad olema järg-
mised andmed:
●  Nominendi nimi ja andmed: kontaktand-

med, organisatsioon, ametinimetus, töö-
tatud aastate arv;

●  Argumenteeritud ülevaade nominendi 
erialalisest tegevusest, millega ta lõppe-

nud aastal silma paistis (üks A4 formaa-
dis lehekülg);

●  Esitaja nimi ja kontaktandmed.

Ettepanekud nominentide kohta palume 
tuua Haabersti Vaba Aja Keskusesse aadres-
sil Ehitajate tee 109a/2 3. korrus või saata e-
posti teel: Kaidi.Liive@haabersti.ee, märgu-
sõna ”Tunnustuskonkurss”.

Nominente tunnustusauhindadele saavad 
esitada kõik Haabersti elanikud ja organisat-
sioonid kuni  12. veebruarini 2020.

HLOV

Kuhu viia oma vana jõulukuusk?
Haabersti linnaosas on viis 
ajutist kogumispunkti, ku-
hu saab kuni 31. jaanuarini 
viia oma vana jõulukuuse. 

Kuna kogutud jõulupuudest 
tehakse hakkepuitu, siis on 
oluline, et kuused oleksid ko-
gumispunktidesse toodud il-
ma jõulukaunistusteta ning 
kilesse pakendamata. 

Kogumispunktide asukohad on järgmised:
●  Kakumäe ranna parkimisplats (Räime tänava I park-

la linna poolt tulles)
●  Õismäe tee 110 kõrval asuv plats (laste liiklusväljak)
●  Järveotsa tee 15a krundil (Järveotsa tee 15 ja Paldiski 

mnt 225 vaheline ala)
●  Mustjõe tänav 40 asuv asfaltplats 
●  Astangu tn 72 ja spordiväljaku vaheline ala

Tasub tähele panna, et oleme Haabersti ja Kristiine elani-
ke mugavamaks teenindamiseks avanud sel aastal kuus-
kede kogumiseks punkti, mis on mõeldud mõlema lin-
naosa elanikele: Mustjõe 40 asfaltplatsile võib viia Must-
jõe ja Veskimetsa asumite, aga ka Kristiine linnaosa ela-
nikele pühade ajal ilu pakkunud puud.

Vanu jõulukuuski saab ära anda ka kõigis Tallinna 
jäätmejaamades.

HLOV

Haabersti ringristmiku viaduktile 
ja jalakäijate tunnelitele leiti kon-
kursi ja rahvahääletuse teel uued 
nimed. Sild nimetatakse Rocca al 
Mare viaduktiks ning tunnelid hak-
kavad kandma nime Loomaaia ja 
Suurhalli.

Eesti esimesel foorjuhitaval ringrist-
mikul valminud 277 meetri pikku-
se ja viie meetri kõrgusele viaduk-
tile ning jalakäijate tunnelitele said 
tallinlased nimesid pakkuda kuni 
1. oktoobrini Rocca al Mare kesku-
ses ja Haabersti linnaosavalitsuses 
ning samuti selleks loodud veebi-
leheküljel. 

Kokku esitati konkursile üle 700 
nime. Oli neid, mis on ajalooliselt 
Haabersti ja Õismäega seotud, aga 
samas peeti silmas ka linnaosas asu-
vaid erinevaid asutusi ja ettevõtteid. 
Nimevariantide seast valis Tallinna 
nimekomisjon välja parimad, mil-
le vahel korraldati novembris rah-
vahääletus. 

Hääletustulemused avaldati  
13. detsembril Rocca al Mare kesku-
ses toimunud pidulikul üritusel.

Viadukti nimedest olid rahva-
hääletusel populaarsemad Rocca al 
Mare viadukt (265 häält), Haabersti 
küür (197 häält) ja Õismäe viadukt 
(88 häält). Ehitajate tee alt mineva-
le jalakäijate tunnelile pakuti Loo-
maaia tunnel (311 häält), Rebase uru 
tunnel (183 häält) ja Ilvese tunnel 

(50 häält); Paldiski maantee tunne-
lile Suurhalli tunnel (294 häält), Ka-
rukoopa tunnel (236 häält) ja Sebra 
tunnel (59 häält).

Konkursi peaauhind silla nime 
autorile Igor Smolkinile oli Rocca 
al Mare Keskuse kinkekaart väärtu-
ses 1000 eurot. 

Tunnelite nimede autoritele oli 
Saku Suurhall pannud välja 5 kont-
serdipääset kahele väärtuses 350 eu-
rot, 2020. aasta jooksul vabalt vali-
tud avaliku piletimüügiga ürituse-
le. Lisaks pälvisid finalistid ka Vaba-
õhumuuseumi ja Tallinna Loomaaia 
pääsmeid.

HLOV

Haaberstis tänatakse 
linnaosa omaste- 
hooldajaid
Aasta alguses jagavad Haabersti 
linnaosavalitsuse ametnikud laia-
li veidi üle 200 sümboolse kingitu-
se. Kingituse saamise aluseks on, et 
nii hooldatav kui hooldaja on re-
gistreeritud Haabersti linnaosa ela-
nikud ning vastava avalduse alu-
sel on hooldaja ametlikult määra-
tud omastehooldajaks. Kingituse-
ga soovitakse pöörata tähelepanu 
ja avaldada tunnustust neile, kes 
tihti oma heaolu arvelt hooldavad 
pereliiget või lähedast, olgu haigu-
sest, puudest või muust erivajadu-
sest tingituna.

Hoolitsevad lähedased on pa-
rim, mida oma ellu rasketel aega-
del soovida. Hooldusvajadus võib 
välja kujuneda pikkamööda, aga 
võib olla tingitud ka ootamatust 
haigusest, õnnetusest, erilist hoolt 
vajava lapse sünnist jne. Omaste-
hooldajad Eestis annavad igapäe-
vaselt oma lähedastele ja perekon-
nale väga palju – nad hoolitsevad 
teiste inimeste eest enda tegemis-
te kõrval ja arvelt. See on kahtle-
mata kurnav, kuigi selle kõige juu-
res on ka siirast rõõmu ja inimlik-
ku soojust. 

Haabersti linnaosavalitsus tahab 
neid inimesi kogu südamest täna-
da ning soovida neile jõudu, jaksu 
ja kõike kõige paremat.

HLOV

Otsime parimaid  
hoovide kaunistajaid
Haabersti linnaosa valitsus kuulu-
tab välja kauneima jõuluvalgustu-
se konkursi. 

Ootame konkursile fotosid jõu-
luvalgustusega kaunistatud ko-
duaedadest ja hoovidest. Säravai-
malt ehitud hoovide kaunistajad 
saavad tunnustatud ja auhinna-
tud. Osale ise või esita konkursile 
oma naaber! 

NB! Kellegi teise esitamiseks 
tuleb saavutada siiski ka ta enda 
nõusolek.

Kaunistatud hoovidest ootame 
fotosid kui 31. jaanuarini aadres-
sil Haabersti@tallinnlv.ee. Foto-
le palume lisada, kus kaunistatud 
hoov asub, samuti kaunistaja nimi 
ja kontakt. Konkursist on oodatud 
osa võtma nii eramajade omani-
kud kui ka korteriühistud. 

HLOV

LÜHIDALT

Haabersti 
viadukt ja 
tunnelid 
said nimed

●  Põhjaliku ümberehituse läbinud 
Haabersti ringina tuntud Paldis-
ki maantee, Rannamõisa tee ja 
Ehitajate tee ringristmiku ehitus-
tööd läksid maksma 20,2 miljo-
nit eurot. 

●  Tööde maht hõlmas teelõikude 
uuendamist ja ehitamist kokku 
2,92 kilomeetri ulatuses, viaduk-
ti ehitust, jalg- ja jalgrattateede 
ümberehitust 1,7 kilomeetri ula-
tuses ning uute jalg- ja jalgratta-
teede ehitust 2,3 kilomeetri ula-
tuses.

TEADMISEKS

Rocca al Mare viadukt. FOTO: DMITRI POVILAITIS

Suurhalli tunnel. FOTO: ILJA MATUSIHIS

Loomaaia tunnel.
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LÜHIDALT

Must maa tõi Haabersti 
jõuluvalgustusele lisa
Lisaks suurematele magistraaltee-
dele said Haaberstis tänavu jõu-
luehteisse ka mõned niisugused 
paigad, kus varem pole kaunistu-
si olnud. Valgustatud puud ehivad 
nüüd Haabersti Päevakeskust, Jär-
veotsa kooli ümbrust ning Astan-
gu asumit.

Haabersti linnaosavanem And-
re Hanimägi sõnas, et Tallinn ja 
Haabersti panustasid tänavu jõu-
luvalgustusse varasemast rohkem, 
kuid elanikud andsid märku, et mõ-
ni piirkond on siiski vaeslapse ossa 
jäänud. „Mul on hea meel, et saime 
tänavu linnaosavalitsuse poolt pa-
nustada jõulumeeleolu loomisse se-
nisest enam ning jõudsime ka koh-
tadesse, kus varasemalt on talve-
valgustus sellisel moel puudunud,“ 
rääkis Hanimägi. 

Ehitud puud asuvad aadressidel 
Õismäe tee 24, Õismäe tee 97 ja 
Astangu 38. 

Linnaosa jõuluvalgustus on Haa-
berstisse paigaldatud linnaosava-
litsuse ning Tallinna Keskkonna- ja 
Kommunaalameti koostöös.

HLOV

Väike-Õismäe tiigi  
kaldal on inglid
Enne jõule ilmusid Õismäe tii-
gi äärde kolm värvilist inglit, mis 
on saanud tänaseks päevaks väga 
populaarseks – ning mis tutvusta-
vad Haaberstit ka meie külalistele. 
Linnaosavalitsus kutsub kõiki huvi-
tatuid üles valgusinstallatsioonide 
juures pilti tegema ning lisama fo-
tod sotsiaalmeediasse teemaviite-
ga #Haabersti või #Haaberstiinglid. 
Hea silmaga piltnike vahel loosime 
välja linnaosa meeneid.

HLOV

Hammaste tasuta 
kontroll 
24. jaanuaril saavad üle 35-aasta-
sed mehed ja naised tulla Haabers-
ti tervisekeskusesse hammaste ta-
suta kontrolli.

Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) 
hambaravikliinik osaleb üle-eesti-
lises uuringus „Eesti täiskasvanu-
te suutervise seisukorra kaardista-
mine“ ning kutsub üle 35-aastaseid 
mehi ja naisi hammaste tasuta ham-
maste ja suuõõne läbivaatusele. Ars-
tid jagavad ka soovitusi hammas-
te ja suutervise osas, aga NB!, ravi-
protseduure uuringu ajal ei tehta.

Olete eriti oodatud, kui teie vii-
masest hambaarsti külastusest on 
möödas mitmeid aastaid või ole-
te seda käiku rahapuudusel edasi 
lükanud. Ei ole tähtis, milline on 
teie hammaste olukord, kõik on 
oodatud.

Läbivaatused toimuvad 24. jaa-
nuaril Haabersti tervisekeskuse 
(Õismäe tee 179) 2. korrusel kabi-
nettides 215 ja 217. Vajalik on eel-
registreerumine telefonil 664 0802 
(E–R 8.00–16.00).

Uuringus osalemine on vabataht-
lik, uuringust või mõnest selle osast 
võib alati loobuda.

Uuringut teostavad Eesti Haige-
kassa tellimusel Eesti Hambaarsti-
de Liit ja Tartu Ülikooli hambaars-
titeaduse instituut koostöös Lää-
ne-Tallinna Keskhaigla hambara-
vikliinikuga.

Lääne-Tallinna Keskhaigla

Tallinna 
eelarvestrateegia 
aastateks 2020–

2023 toob 
Haaberstisse 

mitmeid olulisi 
investeeringuid

 
Järveotsa  
lasteaed

Käesoleval aastal alus-
tatakse Järveotsa tee 15 
asuva Järveotsa laste-
aia tervikrenoveeri-

misega.

 
Mängu-
väljakud

Haabersti linnaosas asu-
vate mänguväljakute re-

konstrueerimiseks on 
käesoleval aastal et-
te nähtud 140 000 

eurot. 

Haabersti  
saab uue lasteaia

Järveotsa tee 33 pikalt tühjalt 
seisnud hoone rekonstruee-
ritakse ning sinna rajatakse 
lasteaed. Ehitustöödeks on 

ette nähtud 5,2 miljo-
nit eurot. 

 
Koerte 

mänguväljak
Vana-Rannamõisa tee 
äärde rajatakse uus 
koertele mõeldud 

mänguväljak.

 
Multi-

funktsionaalse 
spordiväljaku  

rajamine
Rajame Õismäe tee 110a 

multifunktsionaalse 
spordiväljaku. 

Uued 
ruumid 

noortekeskusele
Käesoleval aastal alusta-
takse Õismäe tee 24 hoo-

ne teise tiiva rekonstrueeri-
mist, et rajada sinna uued 

avarad ruumid noorte-
keskuse tarbeks.

 
Ranna-

mõisa tee  
rekonstrueerimine 

Lõuka tänav kuni  
Pikaliiva tänav.
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HUVITEGEVUS

Haabersti noorte-
keskuse tegevused
Aadress: Õismäe tee 88A (Meeles-
pea peatus). Avatud: E–R 13.00–
19.00. Telefon: 5309 0808.  
E-mail: info@haabersti.ee

JAANUAR
17.01 kell 16:00 Hip-Hop. Hip-
hop, dancehall, erinevad tant-
sustiilid. Ringi viib läbi Haabers-
ti noortekeskuse vabatahtlik Elisa 
Grifone.
20.01 kell 16:00 Kunstiring. Ring 
on mõeldud 7–16-aastastele ning 
on osalejatele tasuta.
21.01 kell 16:00 Meisterdamine. 
Voldime, lõikame, värvime, kleebi-
me, meisterdame! Ring on kõigile 
osalejatele tasuta.
22.01 kell 16:00 Kokandus
23.01 kell 16:00 Veebimull. Mul-
timeedia ring, kus tutvume lähe-
malt digijoonistamise, animeeri-
mise ning foto- ja videotöötlusega.
24.01 kell 16:00 Hip-Hop
27.01 kell 16:00 Kunstiring
28.01 kell 16:00 Meisterdamine
29.01 kell 16:00 Mälumäng
30.01 kell 16:00 Veebimull
31.01 kell 16:00 Hip-Hop

VEEBRUAR
03.02 kell 16:00 Kunstiring
04.02 kell 16:00 Meisterdamine
05.02 kell 16:00 Kokandus
06.02 kell 16:00 Veebimull
07.02 kell 16:00 Hip-Hop
10.02 kell 16:00 Kunstiring
11.02 kell 16:00 Meisterdamine
12.02 kell 16:00 Mälumäng
13.02 kell 16:00 Veebimull

Haabersti päeva-
keskuse üritused 
Õismäe tee 24, 13511, tel 5624 2925, 
6579872, e-post  info@habsot.eu, 
avatud: E 8.15–18.00; T, K, N 8.15–
17.00; R 8.15–16.00

22.01 kell 14.00 KONTSERT 
„Hingesoojust talvekuul…“, esi-
nevad Artur Aleksandrov ja Vikto-
ria Kapitonova, klahvpillidel Ellen 
Tron ja Inga Kalts
29.01 kell 14.00 TANTSUKAVA 
„Flamenko võlu“, esinevad Espe-
ranza Tantsukooli õpilased, õpeta-
jad Mari-Liis Velberg ja külalisena 
Agne Maria Vaiksaar
5.02 kell 14.00 LOENG Hallkae 
e katarakti tekkepõhjused ja ra-
vi. Arvutiprillidest ja progresseeru-
vatest klaasidest, optometristid Pi-
ret Glükman ja Brigita Arslamov
12.02 SÕBRAPÄEV Laulame koos 
sõprusest, armastusest ja kodu-
maast, sõbrapäeva õnneloos

Haabersti Päevakeskuse ees-
ti lauluklubi ootab uusi rõõm-
sameelseid lauljaid. Tunnid toi-
muvad kolmapäeviti kell 11.00–
12.30, juhendaja Katrin Keerma

Arvutikoolitus edasijõudnutele 
algab 30.01.2020 kell 10.00, ju-
hendaja Ants Hinno. Programm si-
saldab teksti- ja tabeltöötlust, esit-
luste koostamist ning andmebaa-
side kasutamist.

Tallinna 
eelarvestrateegia 
aastateks 2020–

2023 toob 
Haaberstisse 

mitmeid olulisi 
investeeringuid

 
Kvartali-

sisesed teed
Käesoleval aastal re-

konstrueerime Haabers-
ti linnaosas kvartalisi-
seseid teid 1,1 miljo-

ni euro eest.

 
Multi-

funktsionaalse 
spordiväljaku  

rajamine
Rajame Õismäe tee 110a 

multifunktsionaalse 
spordiväljaku. 

 
Uueneb 

Õismäe tiigiala
Käesoleval aastal alus-
tame Õismäe tiigiala 
projekteerimisega.

 
Tiigriorg 

Tallinna linn jätkab loo-
maaias unikaalse atraktsiooni 
Pilvemets rajamisega ning uue 
ekspositsiooniala Tiigrioru ette-

valmistustöödega.
Tallinna Loomaaia projektile Pil-
vemets on kavandatud 2,6 mil-

jonit ja Tiigriorule 1,5 miljo-
nit eurot

 
Astangu 

asumile parem 
bussiühendus

Astangu asumi elanike mu-
gavamaks teenindamiseks 

avatakse uus bussiliin 
Astangu-Ülemiste.

 
Harku  

järve rand
Investeerime ja arenda-
me Harku järve randa, et 
suved Haaberstis oleks 

veelgi mõnusamad.

 
Mustjõe 

Gümnaasium
Käesoleval aastal alusta-
takse Mustjõe Gümnaa-
siumi tervikrenoveeri-

misega.

 
Kakumäe 

tee  
kergliiklustee

Asfalteeritakse kergliik-
lustee lõigus Soolahe 

tee kuni Kakumäe 
tee.

 
Kakumäe 
külaplats

Planeerimistööd tulevasel 
külaplatsil Kakumäe ranna-
pargis on tehtud ning käes-

oleval aastal alustatakse 
vabaõhulava projek-

teerimist.
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Kutsume dementsusega inimeste lähedasi 23.jaanuaril kell 17:00  
Haabersti Päevakeskuses (Õismäe tee 24) toimuvasse tugigruppi.

Tugigrupis käivad inimesed koos vabatahtlikult, meil on ühine mure ning prob-
leem ning saadakse emotsionaalset abi ja praktilist tuge läbi oma kogemuse ja 
teadmiste jagamise. Inimestel on võimalus vahetada informatsiooni, mõtteid  

ning saada kinnitust, et nende tunded on tavapärased.

Seekord on tugigrupil külas neuroteaduse magister Hanna Maria Kariis,  
kes räägib erinevatest ajuprotsessidest.

Võimalusel palume tugigrupis osalemine eelnevalt registreerida kirjutades  
e-posti aadressile kadi.neubauer@eludementsusega või helistades tel 56086471.

Tugigruppe organiseerivad ja juhivad peamiselt vabatahtlikult  
MTO Elu Dementsusega liikmed.

Tugigruppe rahastatakse Dementsuse Kompetentsikeskuse eelarvest.

Tugigrupp on kõigile tasuta.

Invaabivahendid
müük-laenutus-nõustamine

Invaabivahendite müük ja
laenutus abivahendikaardiga

soodustingimustel.

Asukoht:
Ehitajate tee 109b

(Nurmenuku keskus)
Telefon: 56 971 088

www.invaabivahendid.ee

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

+372 566 33 813
siim@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Terrassimarkiis

XIII TALLINNA TALVEFESTIVAL 
18. – 26. veebruarini 2020 toimuv festival aitab tuua pime-
dasse veebruarikuusse pisut valgust ja ootab kontserdipub-
likut Kaarli ja Rootsi-Mihkli kirikusse, Hopneri Majja ja 
Tallinna Raekotta. 

Traditsioonilisel vaba sissepääsuga avakontserdil Rootsi-
Mihkli kirikus esinevad 2019. a. F. Chopini nim vokalisti-
de konkursi laureaadid ja G. Otsa nimelise Tallinna muu-
sikakooli naiskoor, Tallinna Raekojas toimuval kontserdil 
«Mälestused» teeb festival kummarduse maestro Eri Klasile, 
kus meenutab Ariel Klas ja laulab Marion Melnik, L. van Beethoveni 250. sün-
niaastapäeva tähistame pianist Irina Zahharenkova kontserdiga ning Eesti Va-
bariigi sünnipäeva  kontserdiga «Hoia, jumal, Eestit». 

Täpne festivalikava on aadressil https://www.plmf.ee/et/tallinna-talvefestival/. 

Festivali raames aastast 2006 toimuv traditsiooniline heateo algatus «Tõsta 
pilk ja ava süda» kogub seekord annetusi stipendiumifondi «Eestimaa anded».

Ametlikud teadaanded
HAABERSTI LINNAOSA VALITSUS  
AVALIKUSTAB
ajavahemikus 04.02–19.02.2020 Jär-
veotsa tee 1a//1b//1d kinnistu ja lähi-
ala detailplaneeringu. 

Käesolev teade on suunatud avalikkusele ül-
diselt, Järveotsa tee 1, Järveotsa tee 1a//1b//1d, 
Järveotsa tee 1c, Järveotsa tee 3 ja Järveotsa tee 
13 kinnistute omanikele, Järveotsa tee 3 korte-
riühistule, Järveotsa tee 1 korteriühistule, Jär-
veotsa tee 13 korteriühistule, Haridusametile, 
Tallinna Järveotsa Lasteaiale ja Maa-ametile. 
Nimetatud detailplaneering on vastu võetud 
Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2019. 
a korraldusega nr 1664-k.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,58 ha. De-
tailplaneeringu on koostanud K-Projekt Akt-
siaselts, töö nr 17116. Eesmärgiks on muu-
ta Järveotsa tee 1a//1b//1d kinnistu sihtots-
tarve elamumaaks ja määrata ehitusõigus ühe 
maa-aluse ja kuni 9-maapealse korrusega kor-
terelamu ehitamiseks. 

Antud kuulutus avaldatakse vastavalt pla-
neerimisseaduse § 135 lõike 6 ja haldusmenet-
luse seaduse § 31 lg 1 p 1 kohaselt, kuna de-
tailplaneeringu avalikust väljapanekust on va-
ja teavitada ja vastav dokument kätte toime-
tada enam kui sajale isikule.

Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud aja-
vahemikus tööpäeviti tutvuda linnaosas, Ehi-
tajate tee 109A/1 kabinetis 205 ja Vabaduse 
väljak 7  I korruse infosaalis, lauas nr 5. Detail-
planeeringu joonise ja seletuskirjaga saab tut-
vuda ka Tallinna planeeringute registris aad-
ressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/De-
tails/DP043030.

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid,  
dokumente ja vanu postkaarte.  
Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim 

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

Ostan 1-2toalise korteri Tallinnas (võib 
olla remontivajav). Sobivusel kiire tehing. 
Tel 539 3455

Kristiine Spordihall (Forelli 12) pakub 
tööd põhiajaga kui ka osalise tööajaga ko-
ristajale. Töö sobib ka pensionärile.Info 
telefonil 504 1944

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka ava-
riilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja liht-
salt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vor-
mistamine ja tehing. Pakkumisi ootan: 
seisevauto@gmail.com või 5618 8671

Lugemiskoer koolis: väike sõber – suur abi
Haabersti Vene Gümnaasiumis käib neljan-
dat aastat lugemiskoerte projekt, milles osa-
levad 1. klassi lapsed saavad kord nädalas 
vahva koera seltsis lugemist harjutada.

Irina Antonjuk
Haabersti Vene Gümnaasiumi direktor

2016. aasta jaanuaris märkas Haabersti Vene 
Gümnaasiumi raamatukoguhoidja Tallinna 
Keskraamatukogus põnevat kuulutust, mis 
kutsus lapsi raamatukokku koerale ette lu-
gema. Koer raamatukogus? Kuidas saab koer 
üldse lugemisoskuse arendamisel abiks olla? 
Lugemiskoerte projektiga tutvudes mõistsi-
me, et see sobiks suurepäraselt kooliraama-
tukokku, ja mitmel põhjusel isegi paremini, 
kui linnaraamatukokku. Kirjutasime projek-
ti eestvedajale, aga vastust ei saanud. Samas 
oli tahtmine projektiga ühineda nii suur, et 
loobumine ei tulnud kõne allagi. Kirjutasi-
me uuesti ja saime kutse projekti tutvusta-
vale koolitusele. 

Koolitusel sai raamatukoguhoidja kinnitust, 
et kõik eeldused projekti edukaks elluviimiseks 
on meie kooli raamatukogus olemas, kuid ai-
nuüksi soovist ei piisa. Tuli oodata 2016. aas-
ta sügiseni, mil leiti sobiv litsentseeritud koe-
ratiim, kes saaks hommikuti koolis käia. Meil 
vedas, et meile leiti tiim ja et meie tiimi koe-
rajuht Inga Sild on tõeliselt laste abistamise-
le pühendunud. 

Vabatahtlikku lugemiskoera tiimi kuulus 
koerajuhi kõrval kuni eelmise aasta kevade-
ni tema kuldne retriiver Rianna, septembrist 
täidab väärikasse pensioniikka jõudnud Rian-
na kohustusi tema rõõmsameelne tütar Mirell.

Projekti kooli toomise kogemus kinnitas, 
et eesmärgi saavutamiseks on esmatähtis si-
hikindlus. 

Oleme esimene ja ainuke kool, kes luge-
miskoerte projektiga edukalt liitus ja sellega 
ka jätkab. 

Probleemi ennetamine on  
tõhusam kui selle hilisem  
lahendamine 
Projektis osalemine juhib võimalikult vara kõi-
gi osapoolte (lapsed, lapsevanemad, klassiju-
hatajad, tugipersonal) tähelepanu lugemisos-
kuse tähtsusele. Kuigi 1. klassi alguses õpeta-
takse lastele tähti ja lugemist, eeldavad kõigi 
ainete tööraamatud, et laps juba oskab mingil 
määral lugeda. Lapse enesehinnang saab kan-
natada, kui ta kooli minnes avastab, et on üks 
klassi nõrgematest lugejatest. Lugemisraskus-
te põhjuseid on palju ja mõned neist on täies-
ti ootamatud. Näiteks varjas üks poiss oma lu-
gemisoskust terve eelkooli aja ja ka 1. klas-
si alguses – miskipärast ta lihtsalt ei tahtnud, 
et keegi sellest midagi teaks. Poisi sorav luge-
misoskus sai avastatud just tänu lugemiskoer-
te projektile.

Projektis osalevate laste vanemad õpivad, 
kuidas last kodus paremini toetada. Lapse sot-
siaalne olukord klassis paraneb, lisandub ene-
seusku ja julgust klassi ees lugeda. Oleme veen-
dunud, et lapsest, kes tänu lugemiskoerale seos-
tab lugemist naudinguga ja kellel tekib huvi 
raamatute vastu, saab terveks eluks suur loo-
ma- ja raamatusõber. 

Lugemiskoerte programmi korraldaja on 
Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing (EATKÜ). 
Meie koolis juhib projekti raamatukoguhoid-
ja Niina Rock. 

Tallinnas lihtsustus sot-
siaaltoetuste saamise kord
Jaanuarist 2020 jõustus Tallinnas uus sot-
siaaltoetuste maksmise kord, mis lihtsus-
tab taotlejate asjaajamist ja leevendab toe-
tuse andmise tingimusi. 

Olulisemad muudatused puudutavad ees-
kätt seitsme erineva toetuse taotlemise tin-
gimusi ja korda. Kui varasemalt kehtis sün-
nitoetuse puhul nõue, et taotleja peab ela-
ma lapsega samal aadressil, siis 1. jaanuarist 
2020 jõustuva uue korra järgi saab sünnitoe-
tust taotleda ka lapsevanem, kes ei ela lap-
sega samal aadressil. Ranitsatoetuse puhul 
muutub soodsamaks tähtaeg, mille vältel 
toetust saava lapsevanema elukohana peab 
olema rahvastikuregistrisse kantud Tallin-
na linn. Nüüd peab vanem olema tallinla-
ne vähemalt koolimineku aasta 1. jaanua-
rist – varasemalt oli see vähemalt aasta va-
hetult enne lapse kooliminekut. 

Puudega lapse toetuse taotlus tuleb esita-
da üks kord ja toetuse tingimuste jätkuval 
täitmisel makstakse toetus välja automaat-
selt kord aastas toetuse saaja sünnikuul. Ellu-
suunamistoetuse taotlemisel täpsustub toe-
tuse saaja ning tegemist on ühekordse toe-
tusega, mida enam osade kaupa ei maksta. 
Pensionilisa puhul täpsustub toetuse taot-
lemise tähtaeg. 

Toetust saab taotleda pensioni määrami-
se või osalise töövõime või töövõime puu-
dumise tuvastamise kalendriaastale järgne-
val kalendriaastal. 

Matusetoetuse taotlust võib varasema kol-
me kuu asemel esitada uue korra järgi kuue 
kuu jooksul surmapäevast alates. Kui varem 
menetles taotlust linnaosa valitsuse sotsiaal-
hoolekande osakonnale lisaks ka Tallinna 
Perekonnaseisuamet, siis uuest aastast me-
netleb seda ainult linnaosa valitsuse sotsiaal-
hoolekande osakond.

Tallinna Kommunikatsioon

Tulge võimlema Haa-
bersti Päevakeskusesse
Üldtugevdavad võimlemistreeningud daami-
dele 60+ toimuvad igal esmaspäeval ja kol-
mapäeval kell 11.00. Neile, kellel on prob-
leeme pikali heitmisega ja põlveliigestega, 
toimuvad treeningud toolil istudes. Ka istu-
des saab kõik oma lihased korralikult tööle 
panna. Võimlemist juhendab treener-nõus-
taja Kai Ilp.


