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Töötute Klubi alustas tegevust
aabersti Töötute Klubi esimene
kogunemine toimus 9. märtsil
Haabersti Sotsiaalkeskuses. Kohale
tuli 44 osalejat, neist noorim 25 ja vanim osaleja 61 aastane. Pikim töötustaaž – 51 kuud ja lühim – 1 kuu.
Klubi eesmärgiks on valmistada
töötuid ette edukaks tööotsinguprotsessiks ja suurendada motivatsiooni
konkureerimiseks tööturul. Klubi
töös lähtutakse positiivse teraapia
põhimõtetest. Üheskoos püütakse selgitada välja asjaolud, mis inimest töö
leidmisel toetavad, mis takistavad.
Tänu erinevate koolitajate (psühholoog, personali- ja ettevõtlusnõustaja, jurist jt.) kaasamisele saab klubi
liige omandada uusi teadmisi ja oskusi. Samuti on võimalik saada mitmekülgset informatsiooni otse tööandjatelt.
Töötute Klubi koolitused Haaberstis viib läbi MTÜ Eesti Vaimse
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Tervise Ühing. Esimesel kogunemisel pakkus emotsionaalsust linnaosa
vanema Viktor Vassiljevi tervitus, kes
rääkis ka oma erinevatest ametikohtadest ja lühikesest töötuperioodist ning
kutsus klubilisi toime tulema elu
poolt pakutavate raskustega.
Muusikalist elamust pakkus endisest töötust tänane inglise keele õpetajanna Sakala Eragümnaasiumist –
laulja Olga Guzina kitarril, kes pikkis
laulude vahele oma eluraskustest ülesaamise emotsionaalseid ja kuulamapanevaid lugusid.
Klubilised tundsid, et ainult nemad üksi ei ole olnud raskustes ja
raskustest saab hea tahtmise korral ka
üle.
Esimese koolituspäeva viisid läbi
MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühingu
juhatuse esimees Svetlana Varjun,
psühholoog Irina Tuhkru ja juhtumikorraldaja-nõustaja Rene Sein. Esi-

mene koosolemine keskendus klubi
õhkkonna loomisele ja kujundamisele. Samuti räägiti ootustest, stressist
ja kriisist inimese elus ning sellega
toimetulemisest.
Kuna kõik soovijad said rääkida
oma muredest ja mõtetest, siis kujunes koosolemise õhkkond vastuvõtlikuks ja soojaks. Elevust tekitas nn
bingomäng või inimressursi avastamise mäng, kus selgitati isiklike
intervjuudega oma kaaslaste hulgas
näiteks optimistid, eesti keelt valdavad inimesed, ehitajad, välismaal töötanud jne.
Mängu läbiviimise eesmärgiks oli
isikliku kontakti loomine, võõra inimese intervjueerimine ja kaaslases
sisemiste ressursside leidmine, aga ka
isikliku motivatsiooni tõstmine ja
kuuluvustunde tekitamine.
Klubi liikmetele jagati välja materjalina seitsme päeva programmi-

leht ja stressiankeet. Samuti said kõik
tasuta arvuti- ja internetikoolituse
reklaamlehe ja AS Teabeliini müügiosakonna töökuulutuse. Mitmed
osalejad pöördusid nii koolitaja kui
ka linnaosa valitsuse esindaja poole
projekti kirjutamise võimaluste, ettevõtluse alustamise ja ruumide rentimise küsimustega.
Kui projekti juht küsis koolituse
lõpus, kas keegi jätab kahe nädala pärast tulemata, siis avaldati soovi tulla
kokku juba nädala pärast. Väga paljud klubilised käisid päeva eest isiklikult tänamas nii koolitajat kui ka
linnaosa valitsuse esindajat.
Tähelepanu äratas, et klubi koosolemiselt mindi ära kahe-kolmekaupa, mitte üksi. Edasi suheldi veel tänavalgi!
Järgmised töötute klubi koolitused Haaberstis toimuvad 6. ja 20. aprillil.
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Tervisepäev
Haabersti linnaosa vanem Viktor
Vassiljev kutsub Teid laupäeval,
17. aprillil Tervisepäevale Haabersti Vaba Aja Keskusesse Ehitajate
tee 109A/2.
Tervisepäeva kava:
Õismäe ujulas kell 11.15 ja 13.15
basseiniseansid. Muusikaline teraapia
noortekoorilt “Hellas”, vesiaeroobika
ja sportlikud veemängud. Vajalik eelregistreerimine (nimi, vanus) telefonidel: 640 4860, 640 4888, 640 4800
või e-mail Age.Tamm@tallinnlv.ee.
3. korruse suures saalis kell
10.00-16.00 tervisemess. Erinevate
tervisetoodete ja -teenuste tutvustused. Tervisenäitude mõõtmine sanatooriumi Sõprus arstide poolt jpm.
Tervislike toiduainete degusteerimine
ja müük. NB! Loosimised kell 12.45
ja 15.00.
Väikeses saalis
kell 10.30-12.15 Terviseseminar
“Tervis – meie kalleim vara!”. Ettekanded teemadel “Valgusteraapia
Sinu tervise teenistuses” – Zepter
International, “Noorsportlaste terviseuuring. Miks? Kellele? Kuidas?”
– dr Egle Sepp ja “Liigume kuni
liigutame” – Invaru OÜ.
12.45 Esmaabi töötuba peredele –
“Kuidas saada heaks inimeseks?”
MTÜ Rahvakoolitus Elu koolitaja
Margit Pärn.
Aktiivsetele osalejatele auhinnad!
Üritus on TASUTA!
Loe lähemalt lk. 2.

Lihavõttepühad Eesti
Vabaõhumuuseumis
4. aprillil kell 11-16.

Oma töötu perioodi suhteliselt õnnelikust lõpust rääkis Haabersti töötute klubi patroon Viktor Vassiljev.

Haabersti Linnaosa Valitsus tunnustas
parimaid haridustöötajaid
esti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel tunnustas Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljev linnaosa parimaid haridustöötajaid.
Tunnustusauhinna Haabersti parim haridusjuht 2010 pälvis Kaja
Toomsalu Väike-Õismäe Gümnaasiumist. Haabersti parim kooliõpetaja
2010 on Chris-Evelin Luik Järveotsa
Gümnaasiumist. Haabersti parim
lasteaiaõpetaja 2010 on Külli Solnik
lasteaiast Vikerkaar. Haabersti innovaatilisem noorsootöötaja 2010 on
Jelizaveta Ridman Järveotsa lasteaiast. Viktor Vassiljev peab väga tähtsaks tunnustada inimesi, kes on silmapaistvalt tegutsenud haridus- ja
noorsootöö vallas ning kelle töö on
olnud oluline Haabersti lastele ja
noortele.

E

Parim lasteaiaõpetaja Külli Solnik võtab vastu Haabersti
linnaosa vanema asetäitja Juhan Hindovi õnnitlused.

Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljev annab parimale
haridusjuhile Kaja Toomsalule üle tunnustusauhinna.

Lihavõttepühad, kevadpühad, kiigepühad, munapühad, ülestõusmispühad – heal lapsel mitu nime ja kõik
need räägivad eneste eest.
Kavas
 Munade värvimine ja muna-mängud Sassi-Jaani õuel.
 Kiigelaulude õpituba ansambli
Sinimaniseele asutaja Ülle Paltseri
eestvedamisel Kuie kooli II korrusel.
 Lihavõttekaartide näitus ja joonistamine Kuie klassitoas.
 Munakoksimise võistlus ja kaunima pühademuna konkurss Kolu kõrtsi ees.
 Roopillide õpituba Viru-Nigulast
pärit meistri Ervin Lemberi juhatamisel Kolu kõrtsi tallis.
 Paelte punumise õpituba Härjapea
talus.
 Linnuvaatluspäeva jalutuskäik loodusesse koos Tallinna Linnuklubi juhataja Linda Metsaoruga – kogunemine kell 12.00 Kolu kõrtsi ees.
 Pildiprogramm lindudest Kolu
kõrtsi tallis.
 Pesakastide valmistamise õpituba
Sepa talus.
 Sutlepa kabelis kell 12.00 Eesti
Kunstiakadeemia Kammerkoor, kell
15.00 I ülestõusmispüha jumalateenistus.
Saab sõita hobusega ja Kolu kõrtsis pärast pikka paastuaega maitsvaid
liha- ja munatoite mekkida!
Piletihinnad: üksikpilet 50 kr,
sooduspilet 25 kr, lapsepilet 10 kr,
perepilet 75 kr. Täpsem kava kodulehel: www.evm.ee
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Haabersti
Tervisepäev
Haabersti Tervisepäeva eesmärgiks
on panna inimesi rohkem tähelepanu pöörama oma elustiilile ja
julgustama neid tegema tervisele
positiivseid otsuseid.
Vereringeelundite haiguste arenemist soodustavad riskitegureid on
olulisel määral seotud inimeste elustiiliga, näiteks ebatervisliku toitumise, ülekaalu, stressi, alkoholiga
liialdamise ning suitsetamisega.
Tervisepäeval teeb Sanum OÜ
(www.santegra.ee) tervisemõõtmisi
ja pakub tervisejooki. Nõustatakse,
kuidas puhastada tervislikult ja ohutult organismi ning kuidas puhastada
liigeseid soola(de)st.
Samuti räägitakse, kuidas vananemist edasi lükata, noorust pikendada
ja kuidas ennetada rinnavähki ning
vähendada naiste üleminekuea vaevusi ilma sünteetiliste hormoonideta
ning palju muud. Loosi läheb kolm
kahenädalast organismi puhastuskuuri paketti!
Tunnustatud Šveitsi firma Zepter
International on tuntud kvaliteetsete
kodukaupade tootja ja turustajana.
Firma tunnuslauseks on: “Püüeldes
pikema ja tervislikuma elu poole!”.
Kõik tooted – küpsetus-, õhupuhastus-, veepuhastus- ja valgusteraapiasüsteemid ongi valmistatud inimese
tervist parandama. Tervisepäeval läheb loosi professionaalne käsimassöör, mis on viie erineva massaažipinnaga.
OÜ Invaru on kohal oma spetsialistidega, kes räägivad liikumise olulisusest ja liikumist abistavatest ja
toetavatest vahenditest. Tervisepäeval on tutvumiseks liikumise ja taastusravi abivahendid. Abivahendite
valikul nõustavad tegevusterapeut ja
füsiotera-peut. Sanatooriumi Sõprus
arstid teostavad kohapeal tervisemõõtmisi, osalejatel on võimalus tutvuda soodsate tervisepakettide päevapakkumistega.
Tervisepäeva toetavad:

Veelkord hinnatõusu
kompenseerimisest

Korteriühistud näitavad
initsiatiivi

lates sellest aastast muutus vanadus- ja töövõimetuspensioni
saajale ning täisealisele rahva- ja toitjakaotuspensioni saajale makstava
pensionäride hinnatõusu kompenseerimise toetuse maksmise kord.

namus Haabersti linnaosa korteriühistutest on hea näide, kuidas algatusvõimeline ja tegus juhtkond aitab muuta elukeskkonda kvaliteetsemaks ning hubasemaks. Selle
aluseks on pidev täiendõpe, aktiivne
hoiak ja intensiivne info- ning kogemuste vahetus, millele aitab kaasa
korteriühistute esimeeste ümarlaud.
Veebruari istungil, kus osalesid
Haabersti 43 korteriühistute esindajad, viibis külalisena ka Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš. Huvi oli
väga suur ja küsimused hakkasid laekuma abilinnapea postkasti juba enne
kohtumise algust.
Loomulikult oli kohtumise peateemaks linnapoolsed toetused ühistutele. Kui alates 2006. aastast käivitunud programmist “Hoovid korda”
teati üsna palju, siis uus Tallinna abipaketi projekt “Fassaadid korda” tekitas elevust ja palju küsimusi. Pikk
ja külm talv ning soojaenergia hinnatõus kõrgendasid ka majade küttearveid. Võimalus soojustada hooned
energiakulu vähendamiseks oli ennegi teada. Nüüd on aga linn otsustanud
toetada laenu taotlenud ühistuid omafinantseerimise osas juhul, kui raha
kulutatakse hoone soojustamisele.
Projekt on uus, seepärast taheti
täpsemalt teada, kuidas see toimib.
Arutelu käigus andsid kogenud ühistute juhid ka omapoolseid soovitusi
projekti tõhusamaks rakendamiseks.
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Kui seni oli hinnatõusu kompenseerimise toetuse summaks 1000
krooni, siis sellest aastast on toetus
ümbernimetatud pensionilisaks ja
toetuse summaks on 1200 krooni.

Pensionilisa avaldus tuleb esitada igal aastal
taotleja sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul.
(näiteks: kui sünnipäev on märtsis, siis saab avalduse esitada veebruaris
ja märtsis).
Pensionilisa saaja peab vastama
järgmistele tingimustele:
 olema vanadus- ja töövõimetuspensioni saaja või täisealine rahvavõi toitjakaotuspensioni saaja;
 elukoht peab olema rahvastikuregistri andmetel registreeritud Tallinna
linnas vähemalt enne jaanuari 2009;
 olema jäänud pensionile enne 1.
jaanuari 2010.
Pensionilisa avaldus tuleb esitada

Haabersti sotsiaalhoolekande osakonda Ehitajate tee 109A.
Telefonid on 640 4862, 640 4832,
640 4878.
Sotsiaalhoolekande
osakonna
vastuvõtuajad on esmaspäev 9-12 ja
14-17.30, teisipäev 9-12, neljapäev 912 ja 14-16.30, reede 9-12.
Avaldusi saab esitada ka posti
teel. Avalduseblankette saab linnaosavalitsusest.

Munitsipaalpolitsei
uudised
Haabersti linnaosas algatas Munitsipaalpolitsei märtsis 23 väärteomenetlust, s.h.: 17 menetlust ühistranspordis piletita sõitmise asjades,
3 menetlust liikluseeskirja rikkumise
asjades (mootorsõiduki valesti parkimine), 2 menetlust koerte ja kasside
pidamise eeskirja rikkumise asjades,
1 menetlus heakorra eeskirja rikkumise asjas.
Rahatrahve määrati kokku 12 720
krooni ulatuses.
Väljaandja:
Haabersti Linnaosa Valitsus
Ehitajate tee 109a, 13514 Tallinn
Toimetuse telefon: 640 4806
e-mail: yllar.meristo@tallinnlv.ee
Trükiarv 19 500, AS Printall
Levi: Expresspost
Kirjastaja: Kirilille Kirjastuse AS

Abilinnapea Deniss Boroditši sõnul
võetakse kõik ettepanekud ja soovitused arvesse projekti tingimuste täpsustamisel.
Väga elav diskussioon kerkis prügiveo korraldamise ümber. Haabersti
ühistutel on palju pretensioone praeguse prügivedaja Adelan Prügiveod
OÜ suhtes. Varsti on uute lepingute
sõlmimise aeg, sellepärast loodavad
ühistud, et prügiveo korraldamine
saab arusaadavamaks ja edaspidi
puudub vedajatel võimalus tõsta
omavoliliselt hindu.
Kohtumine kestis päris kaua ja
teemade valik ei piirdunud ainult
abilinnapea valdkondadega.
Kohtumisel tunti samuti huvi
Haabersti linnaosa arenguperspektiivide, transpordi- ja parkimiskorralduse kohta. Mööda ei mindud ka lume koristamisest, mis on sel lumisel
ja pakaselisel talvel teemaks number
üks.
Kõikidele esitatud ja ümarlaual
vastamata jäänud küsimustele antakse esimesel võimalusel kirjalikud
vastused. Tallinna korteriühistute liidu juhatuse liikme Konstantin Grigorenko sõnul, kelle toetusel ümarlaud
tegutseb, oli kohtumine väga kasulik
ja positiivne. Korteriühistute juhid
said oma muredest rääkida otse linnavalitsuse liikmega. Lepiti kokku, et
sellised kohtumised saavad toimuma
ka edaspidi.

Õismäe koolide liitmisest ehk
ÕHG + VÕG = ÕG
Piret Hiisjärv, Õismäe
Humanitaargümnaasiumi direktor
Valve Spiridonov, Väike-Õismäe
Gümnaasiumi direktor

Raamatukogu jätkab ka sel aastal
tööotsijate koolitusi
Krimi

E

Anneli Kengsepp, Tallinna
Keskraamatukogu avalike suhete
juht.
Tallinna Keskraamatukogus korraldatakse jätkuvalt koolitusi tööotsijatele, kes vajavad arvutikasutamise
algõpetust ja juhendamist, kuidas leida internetis tööportaale või vormistada CV-d ja teisi dokumente.
Erinevate kasutajakoolituste (nii
individuaal- ja rühmakoolitused arvuti algõppest vanemaealistele, infokirjaoskuse koolitused õpilastele jms)
kõrval korraldatakse keskraamatukogu erinevates osakondades ja haruraamatukogudes koolitusi, kus pööratakse suuremat tähelepanu just tööotsijate vajadustele.
Koolitustele registreerimise käigus täpsustakse tööotsija soovid, arvutikasutamise oskuse tase jms, mis
tagab koolitusel keskendumise antud
inimese vajadusele. Lisaks arvuti algõpetusele õpetatakse dokumentide
koostamist, info otsimist internetist
jne. Soovi korral tutvustatakse ka
Tallinna kodulehte, ID kaardi kasuta-

mise võimalusi ning e-posti aadressi
tegemist. Koolitused toimuvad nii
eesti kui vene keeles.
2009. aastal osales Tallinna Keskraamatukogus erineval individuaalvõi rühmakoolitusel 7140 inimest.
Tööotsijatele suunatud koolitustel
osales 409 inimest, kellest mitmed
osalesid koolitustel korduvalt.
Tööotsijatele suunatud koolitused toimuvad Haaberstis järgmiselt:
Nurmenuku raamatukogus (Ehitajate tee 109A/2) reedeti kell 15.00.
Koolitusi korraldatakse nii eesti kui
vene keeles. Info ja eelregistreerimine telefonil 683 0980.
Väike-Õismäe
raamatukogus
(Õismäe tee 115A) kuu esimesel laupäeval kell 13.00 eesti keeles ja kell
15.00 vene keeles. Info ja eelregistreerimine telefonil 674 0933.
Lisainfot erinevatest kasutajakoolitustest Tallinna Keskraamatukogus
leiab kodulehelt lugejateeninduse
rubriigi alt www.keskraamatukogu.
ee.

11. veebruaril tegi Tallinna linnavolikogu otsuse liita käesoleval aastal
kaks kooli: Väike-Õismäe Gümnaasium ja Õismäe Humanitaargümnaasium. Uuest õppeaastast kannab kool
Õismäe Gümnaasiumi nime.
Mida see tähendab koolidele?
Just koolide jaoks ongi see kõige
suurem muudatus. Koolina lõpetab
Väike-Õismäe Gümnaasium tegevuse. Õismäe Gümnaasiumis on õpilastel valikuvõimalused suuremad.
Võõrkeelte ja humanitaaria kõrval on
neil ka valikuvõimalused reaalainetes
Millega on silmitsi õpetajad?
Kõikidele tööealistele õpetajatele
pakutakse tööd, seda kasvõi osalise
tööajaga. Mõlemast koolist kaotavad
töö mitmed pensioniealised pedagoogid. Tööd jätkavate õpetajate jaoks on
uus olukord seotud eelkõige kohane-

misega, sest üheks peab saama kaks
erinevat organisatsioonikultuuri.
Mis muutub õpilaste jaoks?
Õpilaste jaoks on muudatused
eelkõige positiivsed. Õppetööd alustatakse vastremonditud hoones aadressil Õismäe tee 50. Kaunite klassiruumide kõrval ootavad õpilasi suurem aula, kaasaegne kooliraamatukogu, uutmoodi muusikaklass. Oluliselt paranevad sportimisvõimalused
täismõõtmelise võimla, aeroobika- ja
jõusaali näol.
Kuid tähtis ei ole ainult vorm,
tähtsam on sisu. Gümnaasiumiklassid
jätkavad kooli lõpuni oma valikutega,
st Väike-Õismäe Gümnaasiumi õpilased jätkavad enda koostatud tunnijaotusplaaniga. Ka põhikooli õpilased
jätkavad oma valikutega. Teada on, et
2011. aasta sügisest lähevad kogu
Eestis uuele õppekavale üle 1., 4., 7.
ja 10. klassid. See annab kooliperele
võimaluse selgitada välja suunad ja
tugevused, millele oma kooli uus õppekava rajada.

Uue võimla vundamendi ehitamine käib täie hooga.
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Lugemine – tähtis töö
Kristiina Tänava, Nurmenuku
lasteaia logopeed
ga laps õpib lugema – üks varem,
teine hiljem. Lugemine on väga
tähtis töö, selle abil ammutab ta teadmisi ning õpib end kõneliselt väljendama.
Tähtede tundmine on lugemise
juures oluline, kuid tähtis on ka erinevate tajude arendamine. Kõige
tähtsam on nägemistaju, kuna tähekujud tuleb üksteisest eraldada. Kuulmistaju aitab häälikuid eristada, rütmitaju aga on abiks eesti keelele
omaste häälikupikkuse määramisel.
Ka käe- ja sõrmeosavus on tähtsad, need mõjutavad nii kõnearengut
kui ka kirjutamisoskust. Lugemisel
tuleb meelde jätta terve rida tähti ja
sõnu – ka mälul on lugemisprotsessis
suur roll. Kui laps saab aru, millises
järjekorras häälikud sõnas kõlavad,
tema sõnavara on laialdane ning tähed selged, hakkab ta õige pea veerima – lugemisvalmidus on saavutatud.
Need oskused ei kujune kiiresti, vaid
nõuavad järjekindlat arendustööd.
Õpime koos lapsega. Õppetegevus olgu lõbus, mänguline ja seotud
liikumisega, õppida saab nii toas kui
õues. Loeme lapsele ette jutte, palume tal kuuldust jutustada, kõnelda
oma lasteaiapäevast. Kordame koos
luuletusi ja liisusalme, õpime vaikust
kuulama: pane silmad kinni, kirjelda,
mis hääli sa kuuled. Kuulame häälikuid: plaksuta või koputa kui kuuled
A, O häälikut. Eristame sarnaseid sõnu: kükita kui kuuled sõna PUU, tõuse kikivarvule kui kuuled sõna KUU.
Kuulame, mis häälik kõlab sõnas pikalt: KOOL, KOLL. Mõistatame, mis
häälik on sõna alguses, lõpus, keskel.
Mängime koos sõnajada mängu: üks
sõna lõpeb ja teine algab sama häälikuga ROOS-SIIL-LAEV. Häälime
koos lihtsaid sõnu, nimetades neid
sujuvalt häälikhaaval E-M-A. Mängime elava sõna mängu: mängijal on
käes täht, märguande peale rivistutak-

I

se nii, et moodustuks sõna. Asetame
sõnakaarte esemete juurde, veerime
neid sõnu lapsega koos. Vaatame
peeglist, kuidas liiguvad suu ja keel
erinevaid häälikuid hääldades.
Paneme tähekujundid koti sisse,
kombime käega, mõistatades mis täht
on kotis. Otsime erineva suuruse ja
värviga tähtede hulgast sarnaseid.
Toas konstrueerime tähti pulkadest,
nöörist ja voolime savist. Õues laome
tähti ja sõnu käbidest, okstest, kirjutame liivale või lumele, jalutama
minnes loeme tuttavaid poe- ja tänavasilte. Rakendame õppimisel kõik
meeled!
Rasked sõnad ja jonnakas J.
Õige aeg lugemaõppimiseks on 5-6
eluaasta. Lugemistekst olgu eakohane ja huvipakkuv, heaks toeks on kõrval olev pilt. Kui alustada lugemist
näiteks sõnast TRAKTOR, kaotab
laps huvi, kuna puudub eduelamus.
Alustame lihtsatest sõnadest: AI, EI,
OI, EMA, ISA, hiljem saab üle minna pikemate sõnade ja lausete lugemisele. Lugemisvara tuleks hoolikalt
otsida ning eelistada võiks kodumaiseid autoreid. Tore võimalus on meisterda oma lapsele raamat ise.
Eesti keelele on omane häälikmeetodil lugema õppimine, kasutame
hääliku-, mitte tähenimetusi. Kõige
paremini saab sellest aru, kui mõelda
J tähe peale, mille tähenimi on JOTT,
kuid hääldame teda I (tugevalt).
Kasutades tähe nimetust JOTT ja
ENN ei ole võimalik sõna JAAN
kokku lugeda, sest nii veerides saame
hoopis sõna JOTT-A-ENN.
Kui on mure. Kui laps ei tunne
üldse lugemise vastu huvi, tähed ei
taha meelde jääda, häälimine valmistab raskusi ning koolieelikuna kirjutab ta tähti tagurpidi, tuleks pidada
nõu logopeediga. Toredaid nippe ja
metoodilist juhendamist tasub kindlasti küsida ka lasteaiaõpetajalt. Vanemate toetav ja innustav roll laste
lugemaõppimisel on ülioluline.
Tegusat lugemisaastat kõigile!

Pildil: Meie juba loeme! ütlevad Anelli, Anne-Mai, Eliisa ja Helena.

Mudilaste etlemiskonkurss
Vikerkaare lasteaias
25. veebruaril toimus Vikerkaare
lasteaias ülelinnalise etlemiskonkursi “Eesti keele kaunis kõla”
Haabersti piirkonnavoor.
Konkursil osalesid sõnakunstihuvilised 4-7 aastased koolieelikud
Haabersti lasteaedadest. Mudilased
pidid esitama kaks eestikeelset luuletust.
Žürii ülesandeks oli piirkondlikust voorust valida 3 parimat, kes
pääsevad edasi lõppvooru Haaberstit
esindama. Esinemisel hinnati lapse
ilmekust, selget puhast diktsiooni,
korrektsust ning eakohasuse arves-

tamist luuletuse valikul. Et aga kõik
lapsed olid luuletused väga hästi selgeks õppinud ning väga ilmekalt
esinesid, siis oli žüriil väga raske lõplikku otsust teha.
Erandkorras lubas žürii esinaine
Milvi Israel, kes on ka ülelinnalise
etlemiskonkursi üks peakorraldajatest, lõppvooru 4 mudilast. 14. märtsil, emakeelepäeval esindasid Estonia
Talveaias Haaberstit Carolyn Veensalu Nurmenuku lasteaiast, GertUrmet Uustani Meelespea lasteaiast
ning Laura Männasalu ja Tauri Liiv
Karikakra lasteaiast.

Tauri Liiv

Laura Männasalu

Carolyn Veensalu

Gert-Urmet Uustani

Oskusainete nädal Õismäe
Humanitaargümnaasiumis
Silvi Krebs, algõppejuht
Ainenädalate korraldamine on üks
Õismäe Humanitaargümnaasiumi
traditsioone.
Mitmendat aastat toimuvale emakeelenädalale, reaal- ja loodusainete
ning võõrkeelte nädalale lisandus sel
õppeaastal märtsikuu alguses ka oskusainete nädal.
Meie kooli fuajeed ehib juba 33
aastat puidust tamm, mille oksal istub
öökull – tarkuselind on meie kooli
sümbol. Oskusainete nädala tähtsamaks ürituseks kujuneski õpilaste
kohtumine puitskulptuuri autori,
skulptor Georgi Markeloviga.
Lisaks Tammele on koolil veel
Markelovi kaks tööd – Linnud ja
Tuul. Kõrges eas skulptoriga kohtumine õpilastega oli väga südamlik.
Mälestuseks sellest on koolil nüüd G.
Markelovi neljas puidust taies – Eesti
Vabariigi vapp.

Öökulli teema läbis aga kogu
oskusainete nädalat: näitusel võis
nautida algklasside õpilaste ja nende
vanemate valmistatud kõikvõimalikest materjalidest öökulle. Esimese
korruse fuajeesse tekkis nädala jooksul aga veel üks öökull, mille valmistamisest sai igaüks osa võtta: tuli vaid
sulg joonistada, see välja lõigata ja
vajalikku kohta liimida! Lisaks käelisele tegevusele oli teisipäeval ja
kolmapäeval vahetundides võimalus
proovida oma oskusi karaoke laulmises.
Algklasside õpilastele andsid neljapäeval toreda kontserdi nende oma
klassikaaslased, kes õpivad kooli
muusikaklassis. Vanemad õpilased
näitasid oma oskusi võrkpalliturniiril,
kooli noorimad lõpetasid oskusainete
nädala reedel vahetundides abiturientide eestvedamisel line-tantsu tantsides. Oli huvitav ja tore!

Huvitavad kohtumised Õismäe Vene Lütseumis
Kui hea on osata lugeda! Saada osa
ümbritsevast maailmast iseseisvalt
raamatuid lugedes!
Veelgi erksamad mälestused jäävad aga sellest, kui õnnestub kohtuda
lemmikraamatu autoriga. Just selline
vedamine tabas Õismäe Vene Lütseumi algklasside õpilasi, kel õnnestus
kohtuda “Lugemispesa” projekti raames toreda koeratüdruku Lotte ja tema sõprade tegemistest pajatava vahva animafilmi ja raamatu autoritega.
Kohtuti Andrus Kivirähki, Janno
Põldma ja Heiki Ernitsaga. Lotte sündiski autorite tihedas koostöös, kõigepealt film ja seejärel ka raamat.
Külalisi esitles Kristina Susi, kes
on Eesti Päevalehe raamatute väljaandmise eest vastutav. Kohtumisel
viibis ka tõlkija Marina Tervonen,
tänu kellele ilmus “Leiutajateküla

Lotte” ka vene keeles.
Lapsed ootasid kohtumist kannatamatusega, sest Lotte lugudega on
nad hästi kursis. Lotte raamatute eesmärgistatud lugemist aitas korraldada
õpetaja Julia Kašnikova. Põnevust
pakkus lastele kuulata autori jutustust
Lotte lugude sünnist kui ka Marina
Tervoneni lugu raamatu tõlkimisest.
Lastel oli lõputu hulk küsimusi,
mis algasid sellest, et kuidas said tegelased raamatus endale nimed ja
lõppesid autorite eraeluliste ja tööalaste küsimustega. Samas oli lastel
võimalik ka raamatut kohapeal osta ja
sellesse autogrammi küsida. Lõpuks
sai ka kõigi tuntud inimestega koos
pilti tehtud.
Kas pole siis tore lugeda kui raamat saab sinu sõbraks ja jätab meeldivaid mälestusi pikkadeks aastateks!

Andrus Kivirähk jagab autogramme.

Hambaravi ja
proteesimine

 Konsultatsioon
 Hambaravi
 Proteesimine
 Hammaste valgendamine
 Hambakaunistused
 Röntgen
Dr Tiiu Tammekänd
Dr Galina Hurtina
Kadaka tee 72-303
Tel 650 2930
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Tuhande nuku projekt kogub hoogu
Lully Gustavson
augel Austraalias Perthi linnas
toimus 2008. aastal Nukuteatrite Liidu UNIMA kongress ja festival. Osavõtjaid oli peaaegu kõikidest
maadest. Oli minulgi õnn seal olla.
Nägin mitmeid huvitavaid etendusi ja
tohutul hulgal nukke, sest selle festivali muutis eriti meeldejäävaks Miljoni nuku projekt – festivali ajaks otsustati kokku saada miljon isevalmistatud nukku ja seega püstitada Guinnessi rekord.
Projekt võeti Austraalias vaimustusega vastu. Nukke saabus kogu
Austraaliast. Neid valmistati kodudes, lasteaedades, koolides, kogukondades, turvakodudes... Nukke meisterdasid kõik alates päris väikestest
kuni vanakesteni välja. Läbi Austraalia rändas nukukaravan, mis korraldas oma teekonnal töötubasid, näitusi, etendusi, põnevaid atraktsioone.
Ühel hetkel tuldi mõttele haarata
projekti nukutegijaid üle kogu maailma. Perthi hakkaski nukke saabuma
kõikjalt. Läks teele ka minu kinnasnukk Lepatriinu. Nii tore oli teda seal
näitusel eraldi vitriinis näha.
Perthi 4-korruselises kontserdimajas pandi nukkudest kokku näitus,
mis täitis kogu maja. Miljonit nukku
küll kokku ei saadud, kuid Guinnessi
rekord püstitati. Sellel näitusel oli

K

Harry Gustavson pakkus lastele võimaluse etenduses kaasa lüüa.

ühes hoones 18 585 nukku!
Möödunud sügistalvel oli Nurmenuku raamatukogus minu järjekordne
nukkude näitus ja seal tekkiski mõte
algatada meiegi maal selline projekt,
esialgu küll ainult Tuhande nuku projekt. Veelgi toredam muidugi, kui
saaksime kokku rohkem kui tuhat
nukku, millega saaks nukuteatrit
mängida. Projekti tulihingeliseks toetajaks sai Nurmenuku raamatukogu
tolleaegne juhataja Kaja Palmiste.
Toetust leidsime ka Tallinna Keskraa-

matukogult ja Nukuteatrite Liidu
UNIMA Eesti Keskuselt.
Nurmenuku raamatukogus toimuvadki juba novembrist 1000 nuku
meistritoad, mille käigus on teinud
hulga toredaid nukke lapsed mitmetest Haabersti koolidest. Nende hulgas on Õismäe Vene Lütseumi viienda ja kuuenda klassi õpilased, kes
valmistasid õpetaja Jana Otsatalu
juhendamisel kelmikad päkapikud.
Vene Lütseumi lapsed tegid koos ka
vahvaid marionette.

Elisabeth Niedrais ja Kristiina
Jaaska Järveotsa Gümnaasiumi kolmandast klassist ja veel mitmed
teisedki lapsed on käinud nukke tegemas koguni mitu korda. Armsaid
nukke on näituse jaoks teinud ka
väikelaste emad nii Haaberstist kui ka
mujalt Tallinnast ja Eesti teistestki
paikadest. Praeguseks oleme kokku
saanud juba rohkem kui 200 nukku ja
enamuse nendest oleme jõudnud alates jõuluajast raamatukogus avatud
näitusele välja panna. See on lõbus,

Haabersti koolidevaheline moeshow
uba neljandat aastat järjest leidis
18. veebruaril aset Haabersti
koolidevaheline moeshow Moe Malle
2010. Selle aasta teemaks oli
“Kubism-Orfism”, mis on 20. sajandist pärit kunstivool ning vihjab kuubist lähtuvale kujutamisele.
Koostöös linnaosa õpilasaktiivide
ümarlauaga toimus moeüritus Õismäe Humanitaargümnaasiumis, kus
lisaks Noortekeskuse töötajatele oli

J

abiks ka palju vabatahtlikke noori.
Sel aastal osales kokku kaheksa kollektsiooni viiest erinevast koolist.
Noorte moeloojate tööd hindas
auväärt žürii koosseisus: Eesti Kunstiakadeemia moedisaini õppejõud
Anu Hint, tunnustatud koreograaf Elo
Hunt, Fotogeeni Stuudio stilist ning
Mood24 veebilehe moetoimetaja Aulikki Puniste ning tunnustatud moefotograaf Henry Mang.

Väga värvikirevate ning originaalsete kollektsioonide seast kuulutati kõige praktilisemaks Rocca al
Mare Kooli kollektsioon “Kollaažist
me Picassoga ei räägi”, parima lavastuse auhinna näpsas endale Õismäe
Humanitaargümnaasiumi “Love is a
game” ning julge värvivaliku eest
tunnustati Järveotsa Gümnaasiumi
“Distortion”.
Noorema vanuseastme Grand

“Markii De La Kruut”.

Haabersti Avatud Noortekeskuse üritused
 14. aprill
kell 16.00 noortekeskuste vaheline piljarditurniir!
Kohtuvad Tallinna noortekeskuste parimad piljardimängijad!
 15. aprill
kell 18.00 Rännud Maailma Avarustes. Külla tulevad ESTYES
vabatahtlikud. Täpsem info ruta@haabersti.ee.
 19-23 aprill
Wii meistrivõistlused! Küsi täpsemat infot siret@haabersti.ee
 29. aprill
kell 18.00 Playbox! Selgitame välja Haabersti parima muusikamaailma
tipptegijate jäljendaja! Täpsem info karin@haabersti.ee
 30. aprill – Volbriöö! Täpsem info marian@haabersti.ee.
Õismäe tee 88a. Info tel 674 0058, 5309 0808, info@haabersti.ee.
või www.haabersti.ee

Prix läks sel aastal Õismäe Vene Lütseumi kollektsioonile “Unknown
Format”. Gümnaasiumi noorte seas
viis Grand Prix' endaga kaasa Järveotsa Gümnaasiumis õppiva Jenny
Tupitsi kollektsioon “Markii De La
Kruut”.
Suur tänu kõigile osalejatele ja
abistajatele, palju õnne meie võitjatele ning kohtumiseni järgmisel aastal, kui leiab aset Moe Malle 2011!

“Kollaažist me Picassoga ei räägi”.
Haabersti Sotsiaalkeskuse üritused
 1. aprill
kell 14.00 Palvetund (eesti keeles).
Teenib pastor Valdek
Johanson. Muusika Kristiina
Hoidrelt.
 6. aprill
kell 10.30-14.00 Töötute klubi.
 7. aprill – Maailma tervisepäev.
kell 10.30-14.00 Bowlingu võistlus
“Habsotke 2010”.
 8. aprill
kell 12.00 Palvetund (vene keeles).
kell 14.00 Lauluklubi “Kevad käes,
kevad käes ...”. Juhendab
Ahto Nurk.
 13. aprill
kell 14.00 Lugemisaasta Lugemistund.
Minu lemmikraamat. Tule ja
tutvusta ise oma raamatut.

 14. aprill
kell 13.00 Lauluklubi (vene keeles).
Juhendaja Mikola Rõbtšenko.
 15. aprill
kell 10.00 Vestlusklubi “Räägime eesti
keeles“.
kell 14.00 Toimetuleku ABC.
 20. aprill
kell 10.30-14.00 Töötute klubi.
 22. aprill
kell 14.00 Huvitav teada.
 27. aprill
kell 13.00 Tervisetund.
kell 13.00 Käsitööklubi ”Raudrohi” külas
Kristiine Sotsiaalkeskuses.
 29. aprill
kell 14.00 Toimetuleku ABC.
Igal kolmapäeval kell 10.00 Matkaklubi.
Igal neljapäeval kell 10.00 Vestlusklubi
“Räägime eesti keeles”.

väga erinevate nukkude väljapanek.
Hea õismäelane, ootame ka Sinu
nukku sellele näitusele. Tule, tutvu
nukkudega ja too kaasa oma pereringis või koos lapsega tehtud nukk.
Kindlasti leidub tublisid nukumeisterdajaid kõigis Haabersti koolides ja
lasteaedades. Soovitusi mitmesuguste
nukkude tegemiseks võid alates märtsist leida mitmest järgnevast ajakirja
“Hea Laps” numbrist. Ära jää oma
nuku toomisega hilja peale!
Näitus Nurmenuku raamatukogus
(Ehitajate tee 109a/2) jääb avatuks
mai lõpuni. Edasi liigub näitus Tallinna Lastemuuseumisse ja sealt kulgeb tema tee teistesse Eestimaa
paikadesse. Kultuuripealinna Tallinna jõuavad nukud tagasi 2011. aasta
kevadel. Usume, et selleks ajaks on
neid nukke juba tervelt tuhat. Ja kes
teab, ehk saavad nukumeistrid osaleda oma nukkudega ka mõnel Kultuuripealinna üritusel.
Igal kolmapäeval toimuvad Nurmenuku raamatukogus nukuteatri
etendused. 3. märtsil mängis Harry
Gustavsoni pereteater nukuetendust
“Need imelised nukud”. Etendust
olid tulnud jälgima ka Vikerkaare
lasteaia lapsed. Kuna etendused on
laste hulgas väga populaarsed, palume etenduse külastamiseks end registreerida telefonil 683 0980 või epostiga nurmenuku@tln.lib.ee.
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Küttekauplus Männiku tee 106B

··
··

Soodsalt müüa
Puitbrikett 15 kg kottides
Pakitud turbabrikett
Küttegraanul 20 kg kottides
Pakitud kaminapuud

Стоматология

Tellimine:
657 7778, 513 7737
E-R 9-18, L 9-15

Üürin omanikult 1-2 toalise
korteri. Tel 508 9052.

Магазин топлива
Мяннику теэ 106 В

Korteriühistute
ümarlaud
toimub 8. aprillil algusega
kell 17.00 Haabersti
Linnaosa Valitsuse II
korruse saalis.
Teemad: kortermajade
ventilatsioon; kütteenergia
kokkuhoid.
Info tel 520 3817; Tiiu Varik.

Tantsuõhtu
22. aprillil kell 18.00 toimub
tantsuõhtu Haabersti Vaba
Aja Keskuses, Ehitajate tee
109a/2, III korruse suures
saalis. Tantsuks mängib
Ivetta Trio! Pilet 50 krooni.

Вечер танцев
Вечер танцев 22 апреля в
18.00 на третьем этаже в
большом зале Центра досуга
Хааберсти по Эхитаяте теэ
109А/2. Играет трио Иветта.
Стоимость билета 50 крон.

OÜ ALLA TENTER
OÜ Alla Tenter on kondiitri- ja pagaritooteid valmistav firma. Aastast 1990 pakub firma kaubamärgiga
Tenter magusasõpradele kauneid ja omapäraseid torte.
Tuginedes pikaajalisele kogemusele on tänapäeva
trendide kõrval püütud säilitada kondiitritele omast
klassikalist käsitööd. Meie suurklientideks on catering
firmad ja Tallinna suuremad kauplused nagu näiteks
Stockmanni Kaubamaja, Tallinna Kaubamaja, Selverid jne.
Oma 20 tegutsemisaasta künnisel oleme loonud
töötajatele paremad töötingimused uute tootmisruumide ja kaasaegsete seadmete näol. Samaaegselt
avasime õdusa ja ajaloohõngulise kohviku Tenter, kus
saab mõnusalt aega veeta, maitsta kohapeal valmistatud
tooteid ning tellida magusaid ja soolaseid torte, kringleid
ja muid maiuseid. Suvel ootame külastajaid väliterassile.
Kohvik asub Ehitajate tee 114A, Artic klubi taga ja
loomaaia lääneväravate vahetus läheduses.

··
··

Продается дешево
Древесный брикет 15 кг мешок
Упакованный торфяной брикет
Топливные гранулы 20 кг мешок
Упакованные дрова для камина

Заказ по телефону
657 7778; 513 7737
ПНПТ 918, СБ 915

Консультация
Лечение зубов
Протезирование
Отбеливание
Украшения на зубы
Рентген
Др. Галина Хуртина
Др. Тию Таммекянд
Кадака 72А&303
тел. 650 2930

