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A lanud on uus kooliaasta. Soovin kõigi-
le suurtele ja väikestele õpilastele palju 
õnne ning edu ja jõudu nii õpilastele, 
õpetajatele kui ka lastevanematele. Sel 

õppeaastal alustavad meie linnaosa koolides õpin-
guid ka sõja eest põgenenud ukraina lapsed. Usun, et 
koos saame aidata neid kohaneda uute oludega, uue 
kooliga, oleme toeks keele õppimisel ning anname 
oma parima, et aidata neil unustada sõjakoledusi. 

Alanud õppeaasta muudab ka olukorda liikluses 
ja tänavatel. On kindlasti lapsi, kes pika suve jook-
sul on unustanud, kuidas käituda sõiduteel, kuid 
meie, täiskasvanute ülesanne on neile meelde tule-
tada, kuidas ohutult käituda tänavatel, mis reeglid 
kehtivad ja kuidas mitte sattuda ohtlikku olukor-
da. Palun kõiki liiklejaid eriti septembri esimestel 
nädalatel olla äärmiselt ettevaatlikud, järgida reeg-
leid, võtta enne ülekäigurada hoog maha ja olla ise 
liikluses lastele eeskujuks. 

Kauaoodatud Õismäe tiigi renoveerimine on lõp-
penud ja värvilist purskkaevu saame kõik koos imet-
leda juba homme Haabersti Sügise raames, kus esi-
nevad parimad artistid ja toimub traditsiooniline 
sügislaat. 

Kui te olete juba sattunud tiigi äärde jalutama, 
siis kindlasti olete märganud, et sinna on rajatud 
statsionaare WC, mis on kasutamiseks tasuta. Pa-
lun seda kasutada sihtotstarbeliselt ja heapereme-
helikult. Siinkohal tahan pöörduda ka koeraomani-
ke poole. Kui tahame elada puhtas ja ilusas linna-
osas, kus kõik saavad jalutada ka haljasalal, tuleb 
oma lemmiku järelt koristada. Sama kehtib koerte 
mänguväljakute kohta. Palun koristage oma lem-
mikute järelt. See on teie kohustus. Hoiame koos 
linnaosa puhtana! 

Alanud sügis võib tulla raske. Ebastabiilne geopo-
liitiline olukord ja kallinenud energia kindlasti mõ-
jutavad meid kõiki. Kahjuks omavalitsus ei saa muu-
ta seadust, kuid omavalitsus saab aidata kõiki abi-
vajajaid. Kui teil on mure, pöörduge kindlasti meie 
poole ja koos leiame lahenduse. 

I se soovitan enne küttehooaja algust teha kõi-
ke, et soojus jääks tuppa: kontrollige akna-
tihendeid nii korteris kui ka trepikojas, aru-
tage korteriühistuga, millal alustada kütte-

perioodi ja mis võimsusel kütta. Kontrollige, mis 
elektripakett teil parasjagu on. Varsti on võimalik 
valida ka sotsiaalset elektripaketti. Mis tingimustel 
ja mis hinnaga elektrimüüjad seda tarbijatele paku-
vad, selgub lähiajal. 

Tallinnas on linnaelanikele tasuta ühis-
transport – siiralt soovitan seda kasutada, 
saate säästa kütuseraha ja vältida ummi-
kuid. Linn on rajanud ja märgistanud ligi 
32 kilomeetri ulatuses ühissõidukiradu, et 
muuta ühissõidukiga liikumine kasutaja-
tele kiiremaks ja mugavamaks. Bussiga 
jõuad kiiresti, mugavalt ja tasu-
ta vajalikku sihtkohta.  

Turvalist ja värvilist sügist! 

Meie valikust sõltub tulevik

JUHTKIRI

Oleg Siljanov
Haabersti linnaosa vanem

Kui tahame elada puhtas ja 
ilusas linnaosas, kus kõik saavad 
jalutada ka haljasajal, tuleb oma 
lemmiku järelt koristada.

Vadim Belobrovtsev
Tallinna abilinnapea

1. septembril algav uus õppeaasta 
tuleb seekord hästi eriline ja selle 
põhjuseks pole üksnes paljude uk-
raina sõjapõgenikest laste koolitee 
algus Eestis. Hariduse valdkonna 
eest vastutava abilinnapeana on 
mul hea meel tõdeda, et sel kooli-
aastal saavad Tallinna koolilapsed 
ja nende vanemad linnalt rohkem 
toetust kui kunagi varem.

Esmalt neist, kes alles alustavad koo-
liteed. Tuletan meelde, et linn on aas-
taid toetanud peresid, kus laps läheb 
1. septembril esimest korda kooli. Sel-
lise eraldi esimese klassi toetuse ehk 
ranitsatoetuse suurus on 320 eurot. 
Nüüd aga kehtestab linn õppeaasta 
alguse toetuse ka ülejäänud klasside 
õpilastele. Alates käesolevast aastast 
on kõikidele koolilastele alates teisest 
klassist planeeritud universaaltoetu-
sena 50 eurot kooliaasta alguseks. See 
on täiesti uus meede, mis on suures-
ti mõeldud elukalliduse tõusu kor-
vamiseks ja kindlasti aitab peresid, 
kus kasvavad koolis käivad lapsed. 

Toetust saab taotleda alates sep-
tembri kolmandast nädalast, kuna 
selleks ajaks on õpilaste nimekirjad 
lõplikud kinnitatud. Õppeaasta algu-
se toetust makstakse lapsele, kes on 
vähemalt ühe vanemaga samale Tal-
linna linna elukohale registreeritud, 
ja seda hiljemalt toetuse maksmise 
kalendriaasta 1. jaanuaril. Uut kooli-
toetust saavad ka need pealinna pe-
red, kelle laps ei käi Tallinna koolis. 
Taotlus tuleb esitada Tallinna Isetee-
ninduskeskkonnas ainult õppeaasta 
alguse toetuse esmakordsel taotle-
misel, järgmistel aastatel makstakse 
toetust automaatselt, kui kõik tingi-
mused on jätkuvalt täidetud.

2001. aastast toetab Tallinna linn 
kampaaniat „Ranits“, mille raames 
koos Eesti Punase Risti Tallinna selt-
siga abistatakse vähekindlustatud pe-
rekondade kooli minevaid lapsi. Tä-
navu kingiti uued, koolitarvetega va-
rustatud ranitsad 452 lapsele. Puna-
se Risti vabatahtlikud aitasid ranit-

said komplekteerida ning Tallinna 
linnaosade sotsiaalhoolekande osa-
konnad koostasid abivajavate pere-
de nimekirjad.

Veel üks uus toetusmeede – „Rat-
taga kooli“: ühekordne kuni 100-eu-
rone toetus on mõeldud jalgratta ost-
miseks lastele, kes on jalgratturi ju-
hiload saanud käesoleval aastal. Toe-
tuse eesmärk on edendada jalgratta 
juhilubade tegemist, et suurendada 
laste teadlikkust ohutust liiklemisest 
ja kujundada ohutu liiklemise harju-
musi. Lisaks on toetuse eesmärk suu-
rendada laste liikumisviisides ratta-
sõidu osakaalu, edendada tervislikku 
eluviisi ja turvalist liikumist. 

Ühekordset kuni 100-eurost toe-
tust on õigus saada 10–15-aastasele 
lapsele, kes on 2022. aasta jooksul 
saanud jalgratturi juhiloa, elab rah-
vastikuregistri järgi Tallinnas ja kel-
lele on ostetud jalgratas toetuse taot-
lemise aastal. Täpsed toetuse saami-
se tingimused on leitavad veebilehel 
tallinn.ee/rattatoetus. Taotluse saab 
esitada Tallinna e-teeninduses, Tal-
linna haridusametis kohapeal või di-
giallkirjastatuna e-posti teel haridus-
amet@tallinnlv.ee. 

1. septembrist otsustas Tallinna 
linnavalitsus suurendada toetust 
õpilaste koolilõunale, millega koo-
lilõuna maksumus tõuseb 1,56 eu-
role päevas. Tallinnas on nii põhi-

kooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele 
koolilõuna tasuta. Leidsime, et üha 
kiireneva hinnatõusu tingimustes 
ei ole senise, juba aastaid samal ta-
semel olnud summa eest võimalik 
neid tingimusi täita. Et tagada alga-
val õppeaastal lastele jätkuvalt ter-
vislik ja maitsev koolilõuna, suuren-
dasime linna toetust 22 sendi võr-
ra lapse kohta. Majanduslik olukord 
Eestis on praegu keeruline ja inflat-
siooni tase kõrge, seega otsustasime 
niisuguse sammu kasuks ja oleme 
valmis kohe järgmise aasta alguses 
selle teema juurde uuesti tagasi tu-
lema, kui näeme, et toetust on vaja 
veel rohkem tõsta. 

Lõpuks mainin ka investeeringuid 
haridusvaldkonnas, mis hõlmavad 
koolide kõrval ka lasteaedu ja huvi-
koole. Sel aastal avavad pärast täis-
renoveerimist uksed veel viis laste-
aeda erinevates linnaosades. Lisaks 
lähevad ehitusse veel neli lasteaeda. 
Uued ruumid või renoveeritud hoo-
ned on juba saanud Kopli huvikool ja 
muusikakool kesklinnas, lisaks käib 
töö Mustamäe huvikooli, kunstikoo-
li ja Kullo huvikeskuse renoveerimi-
sel. Neist kahes esimeses juba käi-
vad ehitustööd, Kullo on projektee-
rimise faasis.

Soovin ilusat uut õppeaastat kõi-
gile Haabersti koolilastele, nende va-
nematele ja haridustöötajatele!

Tallinn toetab koolilapsi uuel  
õppeaastal nagu ei kunagi varem

Suve lõpetas noortefestival HNKXTRM 2022
Kevin Poll
Haabersti noortekeskuse  
projektijuht

HNKXTRM on mõnus elustiilipäev 
täis head muusikat, tänavakunsti, 
korvpalli ning ekstreemsporti. 28. 
augustil kell 12 olid kõik huvili-
sed oodatud Pääsküla rulaparki, kus 
toimus noortefestival HNKXTRM.

Festivali raames toimusid tõukerat-
ta- ja BMX-võistlused JAM-formaa-
dis. Terve päeva vältel toimus täna-
vakunstnik Fophkini juhendamisel 
grafiti õpituba, mille järel said noo-
red luua ajutiselt ehitatud seinale eri-
nevaid maalinguid. Lisaks peeti Pääs-
küla noortekeskuse ees korvpalliväl-
jakul Ron Arnar Pehka juhendami-
sel vahvad korvpallivõistlused. Üri-
tust korraldasid Haabersti vaba aja 
keskus koostöös Tallinna haridus-
ameti ja Pääsküla noortekeskusega.

Projekti eesmärk oli pakkuda 
noortele võimalust kasutada linnapil-

ti loodud rulaparke ka juhul, kui neil 
selleks vahendid puuduvad. Võistlu-
sel said osaleda kõik, kellel oli selleks 
soovi. Takistuseks ei olnud ka vahen-

dite puudumine, sest kohapeal olid 
olemas nii tõukerattad kui ka kiivrid.

Tõukerattavõistlusel osales kok-
ku 34 noort ning võistlus toimus ka-
hes kategoorias: algajad ja edasijõud-
nud. Algajate kategoorias saavutas III 
koha Arseni Shirochin, II koha Mak-
sim Naboischikov ning I koha kari-
ka ning kuldmedali viis endaga koju 
Aleksandr Dubrovskii. Edasijõudnu-
te kategoorias saavutas III koha And-
re Laikre, II koha Marius Alexander 
Kompus ning I koha võitis Gemo Ta-
sane. BMXis oli osalejaid vähem ning 
kahte kategooriat vaja ei läinud. Kol-
manda koha BMX-võistlustel saavu-
tas Aleksander Mamai, II koha Ge-
mo Tasane ning I koha Kris Raudlam.

HNKXTRM 2022 noortefestiva-
li toetasid MyFitness AS, CityJung-
le Elamusgolfikeskus, Driftikeskus, 
Keerdtrepp, GKR Trade Eat Natural 
batoonide ja Spläsh veega ning Haa-
bersti linnaosa valitsus. Täname kõi-
ki toetajaid ja soovime veel kord õn-
ne võitjatele.

Tõukerattavõistlus noortefesti-
valil HNKXTRM 2022.
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Linnaosavalitsus jätkab 
vabaõhuvastuvõttudega
Haabersti linnaosa valitsuse va-
baõhuvastuvõtud toimuvad igal 
esmaspäeval ja kolmapäeval ning 
nii kuni 5. oktoobrini. Vabaõhu-
vastuvõttudega jõutakse nii era-
majade piirkondadesse kui ka kõi-
kidesse Väike-Õismäe, Järveotsa 
ja Astangu hoovidesse.

Vabaõhukontorites ootavad koda-
nikke oma muredest ja rõõmudest 
rääkima nii linnaosavanem kui ka 
linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekan-
de ja linnamajanduse osakonna töö-
tajad ning olenevalt välikontorist 
on liitumas ka Haabersti päevakes-
kuse, Haabersti noortekeskuse, po-
litsei ja munitsipaalpolitsei esinda-
jad ning linnaosa arhitekt. Kui aja-
liselt ei peaks oma hoovis toimuv 
vabaõhuvastuvõtt sobima, siis võib 
tulla ka mõnda teise, mis ajaliselt 
sobivam.

Hoovikontorite kava: 
Esmaspäeval, 12. septembril 
kell 16.30 on linnaosavalitsuse 
vabaõhukontorisse oodatud Õis-
mäe tee 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 
81, 83 ja 85  elanikud. Linnaosavalit-
suse telk asub Õismäe tee 71 juures.

Esmaspäeval, 12. septembril 
kell 17.30 on linnaosavalitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Õismäe 
tee 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 
103, 105 ja 109  elanikud. Linna-
osavalitsuse telk asub Õismäe tee 
99 juures.

Kolmapäeval, 14. septemb-
ril kell 16.30 on linnaosavalitsu-
se vabaõhukontorisse oodatud Õis-
mäe tee 111, 113, 113a, 115, 115a, 
117, 119, 121, 123 ning Paldiski mnt 
189, 191, 193, 195 ja 197 elanikud. 
Linnaosavalitsuse telk asub Õismäe 
tee 113a juures.

Kolmapäeval, 14. septemb-
ril kell 17.30 on linnaosavalitsu-
se vabaõhukontorisse oodatud Õis-
mäe tee 125, 127, 129, 131 ning Pal-
diski mnt 183, 185, 187, 199a, 201 
ja 209 elanikud. Linnaosavalitsuse 
telk asub Paldiski mnt 183 juures.

Esmaspäeval, 19. septembril 
kell 16.30 on linnaosavalitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Õismäe 
tee 133, 135, 137 ning Paldiski mnt 
173, 175, 177, 179 ja 181 elanikud. 
Linnaosavalitsuse telk asub Paldis-
ki mnt 175 juures.

Esmaspäeval, 19. septembril 
kell 17.30 on linnaosavalitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Õismäe 
tee 139, 141, 143, 145,147 ning Pal-
diski mnt 167, 169 ja 171 elanikud. 
Linnaosavalitsuse telk asub Paldis-
ki mnt 167 juures.

Kolmapäeval, 21. septembril 
kell 16.30 on linnaosavalitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Õismäe 
tee 149, 151, 153 ning Paldiski mnt 
155, 157, 159, 161, 163 ja 165 ela-
nikud. Linnaosavalitsuse telk asub 
Õismäe tee 149 juures.

Kolmapäeval, 21. septembril 
kell 17.30 on linnaosavalitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Õismäe 
tee 173, 175 ning Päevalille tn 2, 3, 
4, 9 ja 15 elanikud. Linnaosavalitsu-
se telk asub Päevalille tn 9 juures.

Esmaspäeval, 26. septembril 
kell 16.30 on linnaosavalitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Järveot-
sa tee 35, 35a, 35b, 37, 39, 41, 43, 
45 ja 47 elanikud. Linnaosavalitsu-
se telk asub Järveotsa tee 47 juures.

Esmaspäeval, 26. septembril 
kell 17.30 on linnaosavalitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Järveot-
sa tee 17, 17a, 19, 21, 23, 25, 27 ja 
29 elanikud. Linnaosavalitsuse telk 
asub Järveotsa tee 29 juures.

Kolmapäeval, 28. septemb-
ril kell 16.30 on linnaosavalitsu-
se vabaõhukontorisse oodatud Pal-
diski mnt 225 ning Järveotsa tee 
1, 3, 5, 7, 9, 11 ja 13 elanikud. Lin-
naosavalitsuse telk asub Järveotsa 
tee 13 juures.

Kolmapäeval, 28. septemb-
ril kell 17.30 on linnaosavalitsu-
se vabaõhukontorisse oodatud Jär-
veotsa tee 2 ning Paldiski mnt 227 
ja 225a elanikud. Linnaosavalitsu-
se telk asub Järveotsa tee 2 juures.

Esmaspäeval, 3. oktoobril 
kell 16.30 on linnaosavalitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Astangu 
tn 48, 50a/1, 50a/2, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 68, 70 ja 72 elanikud. 
Linnaosavalitsuse telk asub Astan-
gu tn 68 juures.

Esmaspäeval, 3. oktoobril 
kell 17.30 on linnaosavalitsuse va-
baõhukontorisse oodatud Astangu 
tn 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 
21/3, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 
42, 44 ja Jalami 1, Tagala 10 ning 
Moonalao 7 ja 11 elanikud. Linna-
osavalitsuse telk asub Astangu tn 
21/3 juures.

Kolmapäeval, 5. oktoobril 
kell 16.30 on linnaosavalitsuse 
vabaõhukontorisse oodatud Paldis-
ki mnt 85 ning Rõika tn 17, 23a ja 
33 elanikud. Linnaosavalitsuse telk 
asub Paldiski mnt 85 juures.

Kolmapäeval, 5. oktoobril 
kell 17.30 on linnaosavalitsuse 
vabaõhukontorisse oodatud Pal-
diski mnt 77a ning Pirni tn 2, 4, 6 
ja 6a elanikud. Linnaosavalitsuse 
telk asub Pirni tn 2 juures.

HLOV

Ants Laasfeld
Haabersti meesteklubi 65+ juht

Meenutusi Eesti meesteklubide  
11. kokkutulekult Haaberstis

Esimest korda toimus Eesti meeste-
klubide kokkutulek Tallinnas. Osa-
les 9 klubi 135 osavõtjaga. Meenu-
tada ja kogeda oli sealt kõigil. Kor-
raldajad olid Haabersti meesteklubi 
65+ ja Haabersti päevakeskuse admi-
nistratsioon tihedas koostöös. Päe-
vakava põhipunktid koostasid kor-
raldajad nii, et kõikide klubide me-
hed oleksid algusest lõpuni aktiivselt 
kaastegevad ja motiveeritud nii spor-
dialadel – mölkky’s, korvpallis, Taiwani 
puupallis, petangis, kettagolfis, saa-
paviskes – kui ka mälumängus, taid-
luses, tulevikus uute ürituste kavan-
damisel ja paljus muus.

Päev algas nii: pärast registreeru-
mist said saabunud magnetkinnitu-
sega suveniirkikilipsu rinda ja seejä-
rel lühiekskursiooni meie Haabers-
ti päevakeskuses, pärast seda kinni-
tati keha.

Meenutama jääme järgnenud 
hoogsat rongkäiku ühislauluga ja 
lippude lehvides ümber äsja kau-
niks renoveeritud Õismäe tiigi, ühis-
pildistamist amfiteatri treppidel, li-
pu heiskamist ühisrivistusel puhk-
pilliorkestri Kutter saatel lauluga 
„Jää vabaks, Eesti meri“, päevakes-

kuse juhataja Ruth Ojatalu avater-
vitust koos lühiülevaatega Õismäe 
ajaloolisest ja arhitektuurilisest ku-
junemisloost, taustaks saalis ekspo-
neeritud fotomaterjal. Võistluspin-
get jagus 15 küsimusega mälumän-
gus, lisaks klubide enda külakost ise-
tegevusel õueterrassil. 

Pärast lõunat tutvuti ka linnaosa-
vanema juhtimisel õige pea valmiva 
nüüdisaegse spordi- ja vabaajakesku-
sega Ring Õismäe tiigi puhkeala kõr-
val. Võitjad said vääriliselt autasus-
tatud diplomitega ja osa võtnud klu-
bide arhiividesse jäävad seda päike-
selist päeva meenutama tänukirjad. 
Kokkutuleku lipp langes Gustav Er-
nesaksa lauluviisiga „Hakkame, me-
hed, minema“.

Haabersti meesteklubi 65+ tänab 
linnaosavalitsust, Haabersti päeva-
keskuse energilist, väsimatut juht-
konda, kõiki korraldajaid, kõiki taid-
lejaid, hindamatult agaraid ja abival-
mis päevakeskuse naisteklubi liik-
meid eesotsas Olga Kalaga, linnaosa 
kauaaegset arhitekti Tiina Jaskat Õis-
mäe arhitektuursete fotode väljava-
limise eest eksponeerimiseks saalis, 
Haabersti vaba aja keskuse puhkpilli-
orkestrit Kutter eesotsas dirigent Ar-
ne Haasmaga, akordioniklubi Amu-
lett, seeniortantsurühma Haabersti 
Õied, Haabersti meesteklubi liiget 
Mati Kärmikut tuju tõstvate nostal-
giliste laulude eest ja meie klubi teist 

liiget Leo Mürkheina meelelahutus-
like akordioniviiside eest õue rohe-
luses meeste võistlusmõnu innusta-
misel, kokka Tiiu Lehtset – maitsva 
lõunaroa meistrit. Eraldi tänu kõik-
jale korraga jõudnud hoogsale päe-
vajuhile Mati Singile, tema rahvali-
kele vaherepliikidele ja nauditava-
tele kandlelugudele.

Kokkuvõtteks: milles on kokku-
tulekute mõte, milles on üldse klu-
bide loomise ja nendevahelise suht-
lemise vajalikkus, kestva eksistent-
si väärtus? Põhjendus on järgmine: 
kindlustada väärikas eas olevale ko-
danikule pidev igapäevane tegutse-
mismotivatsioon, enda väärtusta-
mine ja ühiskondlik väljund, mõt-
teerksus, jätkuv ajas olemise mõnu 
ja rõõm elutee lõpuni, olles innusta-
vaks toeks ja rikastajaks eluränna-
kul oma kõrval sammuvatele kaas-
teelistele ja ka noorele järelkasvu-
le – see võimalus realiseerub kõige 
vahetumalt ja viljakamalt just klu-
bides ja klubidevahelises sõpruslii-
dus ning boonusena veel iseendale 
tervisliku liikumisega juurde kingi-
tud aastates.

Ka A. H. Tammsaare ütles: ükski ei 
või kunagi uskuda sellesse, mida tal 
ei ole ehk klubide olemust ja vajalik-
kust eelöelduga sidudes, mõtestades 
ja tõestades võiks lõpetada nii: elu 
on tegutsemiseks, mitte puhkuseks!

Elagu jätkuv elurõõm!

Eesti meesteklubide XI kokkutulek Haaberstis.

Mehed koos, tuju hoos – 
rõõm ühisolemisest
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Ametlikud teadaanded
Tallinna keskkonna- ja kommu-
naalamet teatab Seewaldi valgala 
sademevee kollektori keskkonna-
mõju hindamise programmi ava-
likustamisest.

Keskkonnamõju hindamine (KMH) al-
gatati Tallinna keskkonna- ja kommu-
naalameti juhataja 1.06.2021 käsk-
kirjaga nr T-9-1/21/37.

Kavandatav sademevee kollek-
tor asub Harju maakonnas Tallinna 
linna territooriumil, Põhja-Tallin-
na ja Haabersti linnaosas ning hõl-
mab Paldiski mnt – Endla tn – Mus-
tamäe tee ristmiku ja mere vahelist 
lõiku. Planeeritav tegevus hõlmab 
Merelahe tee T1 (78401:101:6029) 
transpordimaa, Merelahe tee T2 

(78401:101:0858) transpordimaa, Kol-
de pst 79 (78401:101:3535) ja Paldis-
ki mnt 92 (78406:601:0066) üldka-
sutatava maa sihtotstarbega krunte.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks 
on Seewaldi valgala sademevee ka-
nalisatsiooni projekteerimine selli-
selt, et valmiks ühtne projektlahendus 
Seewaldi kollektori, Mustjõe ja Pel-
gulinna valgalade sademevee puhas-
tamiseks ja juhtimiseks Kopli lahte.

KMH eesmärgiks on selgitada välja 
Seewaldi kollektori rajamisega kaas-
nevad võimalikud mõjud looduskesk-
konnale, merre suunatava sademevee 
reostuskoormus, sademevee puhas-
tamise võimalused ja mõjud lahevee 
kvaliteedile, et vältida suublaks ole-
va Kopli lahe seisundi halvendamist. 
Otsustaja ja KMH korraldaja on Tal-

linna keskkonna- ja kommunaalamet 
(Mündi 2, 15197 Tallinn; tel 645 7191, 
e-post kommunaal@tallinnlv.ee). Vee 
erikasutusloa väljastab keskkonna-
amet (Roheline 64, 80010 Pärnu; tel 
680 7427, e-post info@keskkonna-
amet.ee) ning ehitusloa väljastab Tal-
linna linnaplaneerimise amet (Vaba-
duse väljak 7, 15198 Tallinn; tel 640 
4375, e-post tlpa@tallinnlv.ee).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ 
Hendrikson & Ko juhtekspert Krista 
Lahtvee (Raekoja plats 8, 51004 Tar-
tu; tel 7409 800, e-post hendrikson@
hendrikson.ee).

KMH programmi avalik väljapa-
nek toimub ajavahemikul 12.09 ku-
ni 26.09 Tallinna linnavalitsuse vee-
bilehel: tallinn.ee/keskkond → kaa-
samine → Seewaldi valgala sade-

mevee kollektori KMH avalik välja-
panek, Tallinna keskkonna- ja kom-
munaalametis Harju tn 13 (Tallinn), 
Haabersti linnaosa valitsuses Ehi-
tajate tee 109a/1 (Tallinn), Kristii-
ne linnaosa valitsuses Metalli tn 5 
(Tallinn) ja Põhja-Tallinna linna-
osa valitsuses Kari tn 13 (Tallinn). 
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimu-
si KMH programmi kohta saab esita-
da avaliku väljapaneku jooksul kirjali-
kult Tallinna linnavalitsuse veebilehe 
tagasisidevormi kaudu, Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalameti aadres-
sil Mündi 2, 15197, Tallinn või e-pos-
ti aadressil kommunaal@tallinnlv.ee). 
KMH programmi avalik arutelu toi-
mub 27.09 algusega kell 17 Põhja-
Tallinna linnaosa valitsuses (Kari tn 
13, Tallinn).

LÜHIDALT

Istutame oma kodu-
ümbruse elurikkaks!
Tallinna linn koostas elurikka hal-
jastuse kataloogi, et igaüks saaks 
oma koduümbrusesse elurikkust 
hoidvaid taimi istutada. 

Aadressil haljastus.tallinn.ee 
asuvast kataloogist leiab ligi 900 
taime, mis sobivad nii haljasala-
le kui ka aeda. Lisaks kirjelduse-
le saab iga taime kohta teada, kui 
väärtuslik on ta tolmeldajatele ja 
keda ta ligi meelitab. 

„Kataloog on abiks aiapidajale, 
haljastajale ja maastikuarhitektile, 
et teha teadlikum taimevalik aias, 
haljasalal või tänaval. Nii jõuavad 
meie aeda ja linnaruumi funktsio-
naalsemad taimeliigid, millel on li-
saks silmailule ka oluline väärtus 
tolmeldavatele putukatele, lindu-
dele ja teistele loomaliikidele,“ sõ-
nas haljastuskataloogi üks auto-
reid, maastikuarhitekt ja Tallinna 
botaanikaaia vanemaednik Liivi 
Mäekallas.

„Looduslike tolmeldajate – kima-
laste, erakmesilaste, sirelaste ja lib-
likate – arvukus on kõikjal maail-
mas hakanud kahanema. Elupai-
kade kadumise kõrval on selle üks 
peamisi põhjuseid just toidutaime-
de puudus. Kuid ühte „supertaime“ 
pole olemas: erinevatele tolmelda-
jaliikidele ja -rühmadele sobivad eri 
tüüpi ja erineval ajal õitsevad tai-
med. Seetõttu peab tolmeldajasõb-
ralikus aias ja linnaruumis taga-
ma, et õitsvaid meetaimi jätkuks 
katkematult kevadest sügiseni,“ 
rääkis kataloogi teine autor, Tal-
linna keskkonna- ja kommunaal-
ameti looduskaitse juhtivspetsia-
list Meelis Uustal. 

Haljastuskataloogis on väga head 
ja põhjalikud otsinguvõimalused, et 
leida just enda aeda või peenralapi-
le kõige sobivamad taimed. „Alus-
tada tuleb enda maa-ala uurimi-
sest, mida taimedega hubasemaks 
tahetakse muuta – millised mul-
la- ja niiskusolud seal valitsevad? 
Vastavalt selle saab kataloogist lei-
da õigele pinnasele õiged taimelii-
gid,“ lisas Liivi Mäekallas. Samuti 
leiab sealt, kui kõrgeks see kasvab, 
millised värvi õied on, et see ümb-
ruskonda sobiks, milliseid valgus- 
ja niiskustingimusi taim kasvami-
seks vajab, kas taim sobib kasvama 
tänavale, parki või aeda, kui väär-
tuslik taim tolmeldajatele on jne.

Tolmeldajad on kasulikud putu-
kad, kes lendavad õielt õiele, kandes 
kaasas õietolmu ja aidates läbi viia 
taimede risttolmlemist. Tänu tol-
meldajatele viljuvad taimed pare-
mini, saak on ilusam, ühtlasem ja 
suurem. Tolmeldajad on näiteks ki-
malased, erakmesilased, meemesi-
lane, sirelased, päeva- ja ööliblikad.

Elurikka haljastuse kataloog 
valmis 2022. aastal Putukaväila 
projekti osana. Kataloogi sisu pa-
nid kokku maastikuarhitekt Liivi 
Mäekallas ja elustiku ekspert Mee-
lis Uustal. Kataloogi veebirakendu-
se tegi Blueglass Interactive OÜ.

Rohelise Pealinna büroo
Tallinna strateegiakeskus

Kakumäe metsade kaitse alla võt-
mise dokumentide avalikku välja-
panekut pikendati 30. septembrini, 
avalik arutelu toimub 27. oktoobril. 

Kakumäe rohealadel levivad väärtus-
likud liigirikkad metsakooslused, mis 
on elupaigaks arvukatele taime- ja 
loomaliikidele ning pakuvad mitme-
suguseid loodushüvesid tallinlaste-
le. Kakumäele kavandataval kaitse-
ala territooriumil leidub mitmeid II 
ja III kaitsekategooria liikide elupai-
ku ning piki rannikut kulgeb uni-
kaalne kambriumi liivakivipaljand. 

„Kaitseala moodustamisega soovi-
me paremini kaasa aidata väärtusli-
ke looduskoosluste säilitamisele, mi-
da peavad oluliseks ka linnaosa elani-
kud. Liigirikkuse säilitamine on üks 
linna rohelistest arengueesmärkidest 
ning hea meel on astuda järjekord-
ne samm just nüüd, Tallinna Euroo-
pa rohelise pealinna aasta eel,“ rää-
kis abilinnapea Vladimir Svet. „Ku-
na kohaliku kaitseala moodustami-
ne Kakumäel puudutab otseselt ka 
kaitsealale jäävate kinnistute oma-
nikke, siis võtsime arvesse nende et-
tepanekut pikendada dokumentide 
avaliku väljapaneku aega. Püüame 
leida lahendusi, mis sobiksid mõle-
male osapoolele. Kummaline oli sel-
les protsessis teada saada riigi seisu-
kohta, et Kakumäe metsa kaitse alla 
võtmine võib loodust hoopis ohusta-
da. Jään lootma, et suudame siiski rii-
giametnikke ümber veenda ning et 
arutelu läheb konstruktiivsemalt.“ 

„Kavandatava Kakumäe metsa 
kaitseala moodustavad ülelinnalise 
tähtsusega rohealad, moodustades 
väga olulise osa linna rohevõrgusti-
kust. Sealsed metsad on kohati ürg-
se ilmega, mistõttu need on inimes-
tele atraktiivsed ja kõrge loodushari-

dusliku potentsiaaliga. Kõrge kamb-
riumi liivakiviastang pakub häid vaa-
teid merele, Tabasalu pankranniku-
le ja Tallinna siluetile. See kõik vää-
rib säilitamist ja kaitset,“ lisas Haa-
bersti linnaosa vanem Oleg Siljanov. 

Kakumäe metsa kaitse alla võtmi-
se menetluse algatas Tallinna linna-
valitsus 15. juuni istungil, dokumen-
tide avalik väljapanek algas 1. juulil 
ja oli esialgu kavandatud 15. augusti-
ni, maaomanike ettepanekul piken-
dati tähtaega 30. septembrini. 

Ettepanek Kakumäe roheala kaitse 
alla võtmiseks esitati Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalametile 2021. 

aastal. Sama aasta detsembris valmis 
ameti tellimisel ekspertiis metsa kait-
se alla võtmise eelduste ja põhjen-
datuse kohta. Ekspertiisi viisid läbi 
OÜ Elusloodus eksperdid, kes leid-
sid, et looduskaitseseaduses sätes-
tatud eeldused kohaliku kaitseala 
loomiseks on olemas ning ettepa-
nek kaitseala moodustamiseks on 
põhjendatud. 

Piirkonna kaitse alla võtmise do-
kumentidega saab tutvuda kuni 30. 
septembrini Tallinna keskkonna- ja 
kommunaalametis (Mündi tn 2), Haa-
bersti linnaosa valitsuses (Ehitajate 
tee 109a/1) ning linna veebilehel: htt-

ps://www.tallinn.ee/et/keskkond/ka-
kumae-metsa-kaitseala. Avaliku väl-
japaneku lõpuni saab Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalametile esita-
da kirjalikult ettepanekuid ja vastu-
väiteid, millele amet vastab kahe nä-
dala jooksul pärast väljapaneku lõp-
pemist. 

Pärast ettepanekute ja vastuväide-
te menetlemist ning kaitse alla võtmi-
se määruse eelnõu uuendamist kor-
raldab amet 27. oktoobril kell 17.30 
Tallinna Veerise lasteaias avaliku aru-
telu. Esialgu planeeritud arutelu 8. 
septembril seega ei toimu. 

Tallinna kommunikatsioon

Utilitas alustab Väike-Õismäel ja Pikaliiva piirkonnas 
kaugküttetorustiku rajamisega
Utilitas alustab Õismäe tee 129, 
121, Paldiski mnt 181a, 177, 179, 
Pikaliiva tänaval ja Paldiski mnt 
120 kinnistutel ning majade va-
hel kaugküttetorustiku rajamisega.

Torustiku ehitus kestab 24.08–18.11 
ja töid teeb KE Infra AS. Tööde I etapp 

on orienteerivalt 24.08–20.10, II ja III 
etapp 29.08–18.11.

Kaevetöödega kaasnevad ajutised 
liiklus- ja parkimispiirangud. Märki-
dega piiratud keelutsoonides palu-
takse mitte parkida. Täpsema info 
tööde mõjualas paiknevate kinnistu-
te valdajatele edastab töövõtja. Ehi-

tuse järel taastatakse tänavate endi-
ne olukord, sealhulgas pinnakatted 
ja haljastus.

Kaugküttetorustikku saab rajada 
saab teha vaid piiratud kuudel aas-
tas, küttehooajavälisel ajal, ning Uti-
litas annab endast parima, et ehitus-
tööd häiriks võimalikult vähe tava-

pärast elukorraldust. Paratamatult 
võivad ehitustöödega kaasneda aju-
tised ebamugavused ja soojuskatkes-
tused, millest antakse teada hoone-
te esindajatele. Kinnitatud soojuskat-
kestuste infot saab näha ka Utilita-
se kodulehelt www.utilitas.ee/soojus-
katkestused.

Kakumäele kaitseala moodustamise 
dokumentidega saab tutvuda septembri lõpuni
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Kuidas saan lapsevanemana oma  
last koolitee alguses toetada? 
Lapsega koos liigeldes ja teda ju-
hendades on lapsevanema suurim 
proovikivi end tema rolli asetada. 
Arvestage, et lapse vaateväli on 
tema pikkuse tõttu oluliselt pii-
ratum ning ümbritseva liikluse 
tajumine on alles arengufaasis. 

Eksperdi soovitused
Planeerides lapse kooliteed, arvesta-
ge, et teekond kooli olgu pigem pi-
kem, aga ohutum – kooliteele peaks 
jääma võimalikult vähe teeületus-
kohti. Kodu ümbruses ületage sõi-
duteed alati ühes ja samas kohas, 
et lastel tekiks ohutum liiklemise 
harjumus. Lapsega teeületuse õp-
pimisel liikuge algul lapse kõrval, 
hiljem veidi tagapool, jälgides lapse 
tegevust ning otsuste tegemist. Pa-
luge lapsel selgitada, mida ja miks 
ta teeb. Nii kinnistuvad teadmised 
paremini ja tasapisi tekivad harju-
mused. 

Laps järgib liikluses teie eeskuju, 
seepärast jääge alati enne tee üle-
tamist seisma. Vaadake ja veendu-
ge, et kummastki suunast ei tule 
sõidukeid või need on seisma jää-
nud. Teeületuse õppimisel jälgige, 
et laps suunaks oma pilgu ka kauge-
male sõiduteele, et vajadusel mär-
gata eemalt lähenevaid sõidukeid. 
Lihtsam on üle tee minna fooriga 
ristmikul või ülekäigurajal. Foori 
rohelise tule korral peab veel kord 
veenduma, kas sõidukid on peatu-
nud, sest roheline tuli annab jala-
käijale teada, et ta võib teed üle-
tada, aga kas teeületus on ka ohu-
tu, selles peab veenduma ikka ja-
lakäija ise. 

Leidke lapse kooliteel kohad, mis 
on kõige turvalisemad tee ületami-
seks. Kui foori või ülekäigurada ei 
ole, valige tee ületamiseks koht, 
kus nähtavus on mõlemas suunas 
hea (pimedal ajal valgustatud) ning 
kus ka sõidukijuhil on lihtsam last 
märgata. Selgitage lapsele, et tee ää-
res parkivate sõidukite või puude 
ja põõsaste varjust on ohtlik teed 
ületada, sest autojuht ei pruugi last 
näha. Samuti on oluline rääkida, et 
mitte autodel pole „silmad“, vaid 
sõidukijuht peab last pilguga mär-
kama. Sireeni andvatele operatiiv-
sõidukitele tuleb alati teed anda. 

Arutage koos, millised ohtlikud 
olukorrad võivad tekkida ning kui-
das neid vältida. Ühistranspordiga 
liigeldes õpetage lapsele, mis num-
ber bussi või trolliga saab koju sõita, 

kuidas siseneda ning väljuda, kui-
das käituda ühistranspordis. Aruta-
ge koos, miks on oluline ühistrans-
pordis kusagilt kinni hoida ja sel-
gitage, et ka bussis tuleb turvavöö-
de olemasolul see kinnitada. Ühis-
transpordist väljudes ületage sõi-
dutee lähimalt ülekäigukohalt. Kui 
aga ülekäigukohta bussipeatuse lä-
heduses pole, siis õpetage lapsele, 
et ohutuim on lasta sõidukil pea-
tusest lahkuda ning alles siis sõidu-
tee ületada, sest bussi varjust võib 
läheneda teine sõiduk, mille juht 
ei pruugi last märgata. 

Tutvustage lapsele helkuri töö-
tamise põhimõtteid ja kandke ka 
ise alati nii linnatänaval kui maan-
teel pimeda ajal jalakäijana liiku-
des helkurit. Veenduge, et teil kõi-
gil on vähemalt üks nõuetele vas-
tav helkur. Kui soovite lapsele pä-
rast kooli helistada, siis leppige te-
maga kokku konkreetsed ajad te-
lefonivestluseks. Rääkige lapsele, 
et kui telefoni kasutamine liiklu-
ses on vajalik, siis tuleb kõnniteel 
seisma jääda. Arvestage, et oma po-
sitiivse eeskujuga nii tänaval kui ka 
autoroolis kasvatate lapses samu 
käitumisnorme ka ilma sõnadeta. 

Last autoga kooli viies jälgige, et 
laps võtab koolikoti seljast ja kin-
nitab turvavöö. Vaadake, et lapse 
turvavöö diagonaalrihm jookseb 
õlanuki ja kaela vahelt üle rang-
luu ning horisontaalrihm üle reite 
võimalikult puusaliigese lähedalt. 
Paluge lapsel veenduda, et turva-
vööl ei oleks keerdusid ning see 
oleks kinnitatud võimalikult ke-
ha lähedalt. Lapse autosse sisene-
mine ja väljumine on ohutum kõn-
nitee või teepeenrapoolsest küljest. 

Sõidukist väljudes õpetage last 
jälgima, kas ukse avamine on ohu-
tu, ning märkama ka tagurdavaid 
sõidukeid. Kui sõiduki tagumised 
tuled põlevad, siis võib sõiduk ha-
kata tagurdama ning ohutum on 
mööduda autost eestpoolt. Laps 
oma väikese kasvu tõttu võib jää-
da juhile tahavaatepeeglis märka-
matuks ning sõidukitel on pime-
nurgad, kuhu juht ei näe. Tuletage 
kindlasti lapsele meelde, et jalgrat-
taga võib iseseisvalt sõiduteel sõi-
ta alles 10. eluaastast, kui on soo-
ritatud jalgratturieksam.

Rohkem näpunäiteid leiad:  
www.liikluskasvatus.ee.

ALLIKAS: MAANTEEAMETI VOLDIK 
„TARK LAPS KOOLITEEL“

Tänavu esimese seitsme kuuga kao-
tas enam kui 370 Eesti inimest oma 
raha neti- ja telefonipetturitele. Il-
ma jäädi kokku peaaegu kolmest 
miljonist eurost! Suurem osa sel-
lest rahast, üle pooleteise miljo-
ni euro, kaotati investeerimiskel-
midele. Kõik need sajad petta saa-
nud inimesed on meie kaasmaala-
sed, naabrid, sõbrad ja tuttavad. 
Mitmendat aastat kestvas pettus-
te laines on enam kui kolmandik 
inimesi pettustega isiklikult kok-
ku puutunud.

Miks me sellistel asjadel 
küll endaga juhtuda  
laseme?
Petturid, kes tutvustavad end inves-
teerimisfirma esindaja või pangatöö-
tajana, on väga veenva jutuga, vahel 
ähvardavad, mõnikord mesikeelsed, 
vahel hirmutavad raha kaotamisega 
pangakontolt või ahvatlevad võima-
lusega vähese ajaga palju lisa teeni-
da. Pettur võtab ohvri õnneks palju 
lihtsamalt, kui me ettegi kujutame.

Pangaliidu poolt tellitud ja uurin-
gufirma Norstat poolt läbi viidud uu-
ringu tulemused näitavad, et kõik 
Eesti inimesed on pangandus- või in-
vesteerimiskelmustest kuulnud või 
nendega kokku puutunud. Enam kui 
35% inimestest on ühel või teisel vii-
sil selle teemaga isiklik kokkupuude. 
Aasta tagasi oli isiklikult pettustega 
kokku puutunud 23% eestimaalasi. 

Suhtu ettevaatlikult  
„superpakkumistesse“!
Hiiglaslik petukõnede laine võimen-
dus mullu septembris ja oktoobris, 
kui paljude inimeste kontole laeku-
sid teise pensionisambasse kogutud 
säästud. Petturid nägid siin oma või-
malust ja kahjuks jõudsid nad ka si-
hile: nii septembris kui ka oktoob-
ris jõudis petiste kätte ohtralt raha. 
2022. aasta algus tõi võimaluse ker-
gemalt hingata, ent suvekuudel on 
petturite aktiivsus jälle kasvanud ja 
valvsust kaotada ei tohi. 

Suvel on kasvanud just investeeri-
mispettuste hulk. Politsei registreeris 
juulis 22 investeerimispettust ning 
kahjusumma ulatus üle 220 000 eu-
ro. Suurim kahjusumma oli 55 000 
eurot – kannatanu uskus kelmide lu-

badusi, et viimased aitavad lisatasu 
eest varem „investeerimisplatvormil“ 
kaotatud raha tagasi saada. Endiselt 
registreerib politsei ka süütegusid, 
kus inimesed on pettuse ohvriks la-
genud „pankade“ kampaaniabänne-
ritel klikates, kelmide saadetud pan-
galingile minnes või vastates justkui 
oma kodupangast tulnud kõnedele, 
kui helistajaks olid hoopis petturid. 

Kahjuks ei tähenda inimeste kõr-
ge teadlikkus pettustest seda, et ole-
me ohvriks sattumise eest kaitstud. 
Investeerimispetturid on väga nuti-
kad. Nad loovad internetis oma „fir-
male“ kodulehe, mis näeb välja na-
gu päris, ja näitavad, justkui teeniks 
nende ettevõttesse paigutatud raha 
ülilühikese ajaga suurt tootlust. Nii 
pannaksegi heauskne telefonile vas-

taja uskuma, et „investeering“ on vä-
ga tulus ja „investeerides“ teenid vä-
ga ruttu palju raha. Mõni petuskeem 
viiakse ellu nii oskuslikult, et algul 
võivad isegi asjatundjad alt minna ja 
uskuma jääda. Sageli väidavad pettu-
rid, et helistavad välismaalt, seegi li-
sab nende jutule usutavust.

Enamasti langevad pettuste ohv-
riks Harjumaa, eriti Tallinna, ja Ida-
Virumaa elanikud. Reeglina kõnele-
vad kelmid telefonis vene keelt, rää-
givad enesekindlalt ja soravalt. Üld-
juhul paluvad inimesel asja enda tea-
da jätta, sest see olevat isiklik pakku-
mine. Ja otsustama peab kiiresti, lau-
sa kohe, sest selline võimalus kaua ei 
kestvat. Sageli palutakse kas ülekanne 
teha või laadida oma arvutisse ekraa-
ni jagamise tarkvara, mille abiga saab 
pettur võtta kontrolli ohvri arvuti üle.

Kuidas ennast kaitsta? 
Kõige lihtsam: kui võõras inimene 
helistab ja tahab teiega rääkida teie 
rahast, öelge: „Ei, aitäh!“ Ärge unus-
tage, et kui mingi rahateenimise või-
malus tundub ulmeliselt hea, ongi 
see enamasti väljamõeldis, mitte pä-
ris pakkumine. Peale uskumatute in-
vesteerimispakkumiste väidavad pet-
turid tihti, et helistavad pangast ja 
tegutsevad selle nimel, et hoida ära 
teie kontol toimuvaid pettusi ja sealt 
raha mujale kandmist. Inimeselt kü-
sitakse pangakontole ligipääsu luba-
vaid kasutajatunnuseid ja PIN-koode 
või pangakaardi andmeid.

Meeles tuleb pidada, et päris pan-
gatöötaja ei küsi kliendile helistades 
mitte kunagi interneti- või mobiili-
panka logimiseks andmeid. Mida ta-
hes teile helistades ei väideta, ka pet-
tuse ärahoidmiseks ei nõua pank teilt 
nii kontole pääsuks tarvilikke and-
meid. Kui seda küsitakse, on alati te-
gu pettusega. Küll tasub meeles pi-
dada, et kui inimene ise panka helis-
tab, tuleb ennast identifitseerida ja 
siis võidakse PIN-koode küsida küll. 

Kui keegi helistab teile ja pakub 
võimalust ülehomseks väga rikkaks 
saada või nõuab kiiresti teie panga-
kontole ligipääsuks andmeid, et kaht-
lasi makseid ära hoida, siis öelge „Ei, 
aitäh!“ ja pöörduge oma kodupanka, 
et saada abi ja nõu.

Eesti Pangaliit

Tule eesti leiva päevale ja sügislaadale 
Eesti vabaõhumuuseumisse! 
Kevadel tähistas Eesti vabaõhu-
muuseum 65. sünnipäeva ja sel sü-
gisel, 11. septembril toimub vaba-
õhumuuseumis juba 15. korda ees-
ti leiva päev ja sügislaat. Kas pole 
mitte pidulik aasta? 

Leivapäeval on aukohal leib ja selle 
kõrval vaimutoit – teadmised, mida 
saab raamatutest. 

Külla tulevad Eesti lastekirjan-
duse keskus ja Iloni Imedemaa, 
kes korraldavad põnevate tegevus-
tega lastekirjanduse õue Sassi-Jaa-
ni talu hoovil. 

Sealt leiab ka lasteraamatutega täi-
detud rahvusraamatukogu laekad, 
kust lugemist koju kaasa võtta. Pul-
ga talu hoovile on oodatud mängi-

ma kõik lapsed ja lapsemeelsed, li-
saks saab seal näha nukuetendust 
„Bülbül-lind“. 

Leivapäeval saab proovida tegevusi, 
mis olid vajalikud leiva tegemiseks. 
Saab teada, kuidas käib rehepeks ja 
kui raske on käsikivil vilja jahvata-
da. Kolhoosimajas valmistutakse hoi-
diseid tehes talvehooajaks – rikkali-
kust õunasaagist keedetakse maits-
vat kompotti. Aiandushuvilised on 
oodatud Kuie kooli looduslootundi 
ja Härjapea talusse 1930ndate aian-
duskultuuri uurima. Mööda muuseu-
mi peateed kulgeb traditsiooniline kä-
sitöö- ja toidulaat. Kolu kõrtsi ümber 
on koondunud laadamelu: keerleb 
puukarussell ja toimuvad kontserdid. 
Kõrtsi talli all on parima laadaleiva 
konkurss, kus võitja valib külastaja.

Ürituse kava vaata: www.evm.ee. 
SA Eesti Vabaõhumuuseum

Kuidas tulla? 
11. septembril toimub lisaks eesti 
leiva päevale veel teinegi kultuuri-
sündmus: Tallinna Maraton, mille 
jooksukoridor möödub muuseumist. 
Üritusele tasub tulla ühistranspordi-
ga, jalgsi, tõuke- või jalgrattaga. Au-
toga tulles parkige tasuta muuseu-
mi tagumises parklas (u 1 km pea-
väravatest Kakumäe suunas).

Mis peaks tegema  
ettevaatlikuks?
●  Väidetav pangatöötaja küsib tele-

foni teel PIN-koode või salasõnu
●  Väidetav pangatöötaja ei taha su-

helda eesti keeles
●  Väidetav pangatöötaja ei tea teie 

nime
●  Pank saatis teile sisse logimiseks 

lingi SMSi või e-maili teel
●  Internetipanka sisse logimisel küsi-

takse PIN2 koodi, mitte PIN1 koodi
●  Pakutud investeerimisvõimalused 

on liiga head, uskumatu tootlusega
●  Pank või investeerimisvõimalu-

se pakkuja helistab välismaiselt 
telefoninumbrilt

●  Pank või investeerimisvõimalu-
se pakkuja on pealetükkiv või ag-
ressiivne

●  Pank või investeerimisvõimalu-
se pakkuja palub arvutisse pai-
galdada lisatarkvara

●  Pank või investeerimisvõimaluse 
pakkuja helistab lühikese aja jook-
sul korduvalt tagasi, on nõudlik

●  Väidetav pangatöötaja palub pan-
gakontolt kogu raha võtta välja 
sularahas

●  Väidetav pangatöötaja palub osa-
leda salaoperatsioonis koostöös 
politseiga

TEADMISEKS

TEADMISEKS

Telefonis suure raha  
lubajale öelge: „Ei, aitäh!“
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Tule avasta oma anded 
Eesti suurimas 

HUVIKOOLIS!

 KÕIK ON ANDEKAD!

www.kullo.ee

KUNST  KÄSITÖÖ  LOODUS  MÕTTEMÄNGUD
MUUSIKA  TANTS  TEATER  TEHNIKA  MUDILASTELE

HAABERSTI 
PÄEVAKESKUSE

SAAL
ÕISMÄE TEE 24

E ja K 11.00 
 üldvõimlemine
K 12.00  
 võimlemine 
 toolil istudes

Võimlemine
daamidele 55+

Juhendab 
treener

Kai Ilp 
Info

50 14 908

+372 566 33 484
hanna@aknakate.ee

Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

Väljaandja: Haabersti Linnaosa  
Valitsus, Ehitajate tee 109a/1, 13514, 
Tallinn. Telefon: 640 4800  
E-post: haabersti@tallinnlv.ee
Toimetaja telefon: 640 4806,  
e-post: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee 
Trükikoda: AS Kroonpress
Küljendamine: HDD Service OÜ

Müüa toidukartul otse talunikult. Hind 25kg/20€  
suuremal kogusel soodsam hind. Tallinnas kojuve-
du tasuta. Tel 51965885

Teeme kõiki sise- ja välistöid,terrassi-ja katusetöid.
Tel:+372 56276785 tiidukuldkaedou@gmail.com

Ostan vanu sõidukeid (Vaz, gaz, uaz), igas seisus 
mootorrattaid ning nõukogudeaegseid mopeede. 
Tel. 53 88 44 99

Kodu Uhkus OÜ otsib koristajat, kes räägib ees-
ti keelt ja omab autojuhiluba. Lisainfo: 58154117 
Ave

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

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 
5215, 514 5215, info@est-land.ee

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

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

Santehnik-elektrik. Tel:  5011413  

Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib olla 
remonti vajav. Helista 58106909

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

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

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

Koguja soovib vanaraha, autasusid, märke, me-
daleid, postmargikogusid-eesti, Ts.vene, nsvl.eesti 
postkaarte, kommipabereid, silte, etikette jne. Iga 
päev 11-21.raha kohe.tel.55955996.

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

Jalgpalliklubi Augur  
tähistab juubelit
Käesoleval aastal tähistab jalg-
palliklubi Augur juubelit – ole-
me Haaberstis tegutsenud juba 
10 aastat. 

Nende kümne aasta jooksul oleme 
kasvanud Õismäel pisikeseks, ent 
südikaks klubiks, kes pakub koha-
likule lapsele ja noorele kodulähe-
dast sportimisvõimalust. Meie esi-
mesed kasvandikud on praeguseks 
juba täiskasvanud, osa neist män-
givad nii meistriliigas kui ka esilii-
gas, teistest on kasvanud treenerid 
ja kohtunikud. 

Augur on väike kogukondlik 
klubi, kus lapsevanemad ja fän-
nid on kaasatud meie laagritesse 
ja võistlustele. Leiame, et pere tugi 
on noore elus kõige olulisem edu 
võti, seda nii spordis kui ka väljas-
pool sporti.

Auguriga võib liituda aasta ringi. 
Võtame vastu eri rahvuses lapsi, ai-
dates sellega kaasa keeleõppele ja 
rahvuste integreerumisele. 

Meie jaoks on väga oluline, et 
igal lapsel oleks võimalus treenin-
gutest osa võtta, seetõttu pakume 
vähekindlustatud peredele erine-
vaid kokkuleppeid. Meie klubis saab 
mängida jalgpalli ka harrastajate ta-
sandil. Oodatud on nii täiskasvanuid 
kui ka noored alates 16. eluaastast 
mõnusalt sportlikult aega veetma.

Jalgpalliklubi Augur treeningud 
toimuvad renoveeritud kunstmu-
rustaadionil aadressil Õismäe tee 
50, täpsema treeninguaegade info 
leiab meie kodulehelt www.augur.
ee või telefonil 504 1791. Proovi-
kuu on tasuta! Vutt on vahva, tule 
Augurisse jalgpalli mängima!

JK Augur

Haabersti noorte-
keskuse tegevused 
Aadress: Õismäe tee 24 (Nurme-
nuku peatus, Karikakra peatus). 
Avatud: esmaspäevast reedeni kell 
13-19. Telefon: 5309 0808. E-mail: 
info@haabersti.ee

SEPTEMBER – OKTOOBER
29.09 kell 15 – lahtiste uste 
päev. Traditsiooniks saanud Haa-
bersti noortekeskuse hooaja avaüri-
tus. Lahtiste uste päevale on ooda-
tud kõik huvilised, et saada osa põ-
nevatest tegevustest, millega tut-
vustame oma algava hooaja plaa-
ne ning üritusi. Kindlasti ei puu-
du hooaja avaürituselt ka maitsev 
kringel. Tulge ja võtke sõbrad kaasa!

24.10-28.10 kell 9-17 – Haabers-
ti vaba aja keskuse sügisene lin-
nalaager. Linnalaagri raames kü-
lastame põnevaid kohti Tallinnas. 
Lisaks toimuvad vahvad töötoad 
ja aktiivsed tegevused Haabersti 
noortekeskuse majas. Registreeri-
mine ja lisainfo: laager@haabers-
ti.ee, 5309 0808.

Oktoobris alustame ka huvi-
ringidega. Täpsem info huvirin-
gide kohta oktoobri Haabersti lin-
naosa lehes.

Facebook: Haabersti noortekeskus
Instagram: Haaberstinoortekeskus

Tegevused Haabersti päevakeskuses
Õismäe tee 24, tel 5624 2925, 657 
9872, e-post info@habsot.eu, Haa-
bersti päevakeskus on avatud: E 9-18;
T, K, N 9-17; R 9-16.

ÜRITUSED
7.09 kuni 3.10 Nõmme siidimaali-
stuudio näitus „Vanalinn“.
17.09 väljasõit Paunvere laadale.
21.09 kell 14 Lasnamäe päevakes-
kuse flamenkotantsu kontsert.
22.09 kell 9.30-16 Kehakoostise 
mõõtmine koos tervisliku eluvii-
si nõustamisega. Hind 7.-
28.09 meesansambel Vikero kont-
sert.
4.10 kell 14 Haabersti päevakesku-
se lapikunstiringi 30. aastapäeva 
näituse avamine.
5.10 kell 14 külas Reet Linna, rää-
gib „Prillitoosi“ saatest.
12.10 kell 14 külas Tabasalu päe-
vakeskusest lauluansambel Laulu-
mamslid ja tantsurühm Tabasalu 
Tantsulised. Ansamblit juhendab An-
ne Dorbek ja tantsurühma Ülle Urb.

Väljasõit Paunvere laadale toimub 
17.09 kell 9 Nurmenuku peatusest, 
tagasi umbes 17.30. Koht bussis mak-
sab 13.-, mis tasuda enne sõitu päeva-
keskuse infotuppa. Täpsem info: htt-
ps://messid.ee/suur-paunvere-valja-
naitus-ja-laat/.

Eelinfona: 28.10 toimub Lindora 
laat Võrumaal. Väljasõit kell 8 Nur-
menuku peatusest, koht bussis mak-
sab 15.-. Täpsem info: https://messid.
ee/lindora-laat/

HUVIRINGIDE TEGEVUS
Haabersti Memmede lauluklubi juh. 
Inda Kõiva alustab oma laulmisega 

6.09 kell 13.30. Ootame kõiki lau-
luhuvilisi laulma – laul teeb rinna 
rõõmsaks, lahkeks ja lõbusaks, laul-
mine hoiab hinge noore ja toob nae-
ratuse suule. Järgmine kord laulame 
20.09 kell 13.30. 

16.09 alustab arvutiring – kell 
11.00–11.45 eestikeelne; kell 12.00–
12.45 venekeelne.
Info ja registreerimine 5624 2925.

22.09 kell 11 alustab päevakesku-
ses vabastava hingamise ring. See 
on hingamisteraapia liik, mille abil va-
bastatakse kehas asuvaid pingeid ühen-
datud ja sügava hingamisega. Lõõgas-
tumisest ja õigest hingamisest saavad 
alguse protsessid, mis panevad liiku-
ma energiad ja elujõu. Juhendaja Reet 
Lipandi. Info ja registreerimine 5624 
2925.

Meie kõikide huviringide tegevusega 
on võimalik liituda. 

LISAVÕIMALUSED: piljard ja koroo-
na, jõusaal, kettagolf.

Lisateenused: juuksur, pediküür, ma-
niküür, koduteenus, saun, dušš, pesupe-
semine + kuivatamine, ruumide rent.

TASULISED TEENUSED
Massaaž E, T, K, N kell 9-19
Käte ja jalgade hooldus E  kell 10-
16
Juuksur T, K kell 10-16
Saun R 10-17
Vererõhu mõõtmine E-R kell 9-17
Kaalumine E-R kell 9-17
Internetipunkt E-R kell 9-17

Eelregistreerimisega  infotoas või tel 
5624 2925.

JK Auguri suvelaager 2022.


