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H ead lugejad! Aasta 2022 on lõpule jõud-
mas ning teie käes on Haabersti linnaosa 
ajalehe selle aasta viimane number. Aas-
ta oli keeruline, kuid raskustest hoolima-

ta oleme palju Haabersti heaks ära teinud. Meie pärl 
Väike-Õismäe tiik muutus veelgi ilusamaks ning nüüd 
kaunistab seda uus programmeeritava iluvalgustuse 
ja veerežiimiga purskkaev. Praegu on purskkaev tal-
vepuhkusel, kuid kevadel saame jälle nautida vee vaa-
temängu ning imetleda tiigi nõlvadele istutatud Sah-
halini kirsipuude õitsemist. 

Uuel aastal lõpetatakse veel viimased tööd Ranna-
mõisa teel, kuid juba praegu on liiklus seal täies mahus 
avatud. Sel aastal tegime ka kvartalisiseste teede taas-
tusremonti ja mul on hea meel, et jõudsime kõik tööd 
lõpetada enne külma ja lund. Mõned linnaosa mängu-
väljakud said juurde uusi elemente, selle tööga jätkame 
ka järgmisel aastal. Järgmiseks aastaks on meil samuti 
suured plaanid. Räägime sellest täpsemalt jaanuari le-
hes. Kokkuvõtteks võin öelda, et linnaosa on puhas ja 
hooldatud. Alanud talv ei hirmuta meid ja meie part-
nerit. Haaberstis on talviste teede hoolduseks valmis 
masinad alates suurtest sahkpuisturitest kuni väikes-
te, käsitsitööbrigaade transportivate autodeni. Täpse-
malt räägib talvisest teehooldusest kõrvalveerus minu 
hea kolleeg abilinnapea Vladimir Svet. 

M ainin ka, et järgmise aasta kevadel on 
riigikogu valimised ning juba praegu 
võib hakata mõtlema, keda valida ja 
millist Eestit me tahame. Jõulud hii-

livad iga päevaga üha lähemale ja ka linnaosa on ai-
na rohkem jõuluehteis. Tulenevalt kõrgest elektrihin-
nast on selle hooaja jõuluvalgustite maht eelmise tal-
ve omast mõnevõrra väiksem ja valgustuse aeg on lü-
hem – jõuluvalgustust hakati lülitama sisse novembri 
lõpust ja see pakub silmailu jaanuari keskpaigani. Vaa-
temängulised kaunistused, atraktiivsed valguslahendu-
sed ja jõuluüritused loovad meeleolu üle linna. Meie 
linnaosas kaunistavad Õismäe tiigiäärset ja loomaaia 
esist taas valgusinstallatsioonid, tulesäras on linnaosa 
jõulukuusk Nurmenuku keskuse ees, särama lööb ka 
Järveotsa mänguväljak ja selle ümbrus ning Järveotsa 
ja Nurmenuku ringid. 

Meil on veel häid uudiseid – esimest korda korral-
dab Haabersti linnaosa valitsus Väike-Õismäe tiigi pro-
menaadil suurejoonelise uusaastakontserdi, kus esineb 
itaalia superstaar Benassi Bros feat. Dhany. Ootan kõiki 
linnaosa elanikke ja külalisi kell 23 Õismäe tiigi ääres. 
Saadame ära vana aasta ja tervitame koos uut! Linnaosa-
valitsus sel aastal ilutulestikku tiigi ääres ei korralda. 
Pöördun ka teie poole palvega loobuda ilutulestikust. 
Kui aga rakettideta siiski ei saa, siis tuleb veenduda, et 
oleksid täidetud kõik ohutusnõuded ning rõõmus hetk 
ei pöörduks traagiliseks ei meile endile ega teistele. 

S oovin teile, head Haabersti elanikud, 
ilusat ja kaunist jõuluaega ning to-
redat aastavahetust. Kui teil on 
muresid või rõõme, häid ideid 

või ettepanekuid, tähelepanekuid, siis and-
ke märku ja kirjutage otse mulle või linna-
osavalitsusele. Jõulude ajal on soov uskuda 
imet ja loota, et kõik meie soovid täituvad. 
Lisaks Haabersti arengule soovin ma, 
et järgmisel aastal oleks maa-
ilmas rahu. Püsige terved, 
hoidke end ja oma lähedasi!

Uude aastasse uute mõtetega

JUHTKIRI

Oleg Siljanov
Haabersti linnaosa vanem

Anname endast talvel parima
Vladimir Svet
Tallinna abilinnapea

Möödunud talv oli ilmaolude poo-
lest üks Tallinna taasiseseisvunud 
aja keerulisemaid. Võtsime sellest 
õppust ning tegime üksjagu uuen-
dusi, et algavaks talveks paremini 
valmis olla. Linn ja tema hooldus-
partnerid ligi 250 eri hooldusma-
sinaga on talveks valmis. 

Eelmisel talvel ilm ei halastanud. 
Ühelt poolt sai peaaegu löödud pea-
linna tänavailt välja veetud lume kõi-
gi aegade mahu rekord. Teiselt pool 
vaheldusid hästi intensiivsed lumesa-
jud pikkade sulaperioodidega. Tem-
peratuur keerles 0 kraadi ümber ja 
maha sadanud lumi muutus kiiresti 
ohtlikuks jääks. Seda hästi hooldada 
on äärmiselt keeruline – päeval kõik 
sulas ja killustik kaotas oma mõtte 
ning öösel kõik jälle jäätus, sundi-
des kommunaalteenistusi alustama 
nullist. Ilmselt on sellised talved tul-
nud, et jääda. Linna eesmärk on taga-
da linnatänavate läbitavus ükskõik 
mis ilmaga. 

Uued lepingud toovad  
kõrged nõudmised
Mullu oli Tallinna peamiste hooldus-
partneritega sõlmitud lepingute vii-
mane hooaeg. Vanad lepingud arves-
tasid oluliselt madalamate sajuhul-
kadega ja temperatuuri kõikumiste-
ga, vahepeal on muutunud kergliik-
lusteede hooldamise normid. Selge 
on see, et viimasel lepinguaastal on 
töövõtjatel keerulisem teha investee-
ringuid uute masinate soetamisse ja 
personali väljakoolitamisse.

Nüüdseks on linn sõlminud kõi-
gi linna põhitänavate koristamiseks 
uued lepingud. Nendes karmistasi-
me nõudeid just kõnni- ja rattateede 
hooldamisele, muutsime intensiiv-
semaks olulisemate ühistranspor-
dipeatuste ja ülekäiguradade hool-
dust. Ühtlasi tõhustasime järeleval-
vet osutatavate teenuste üle ja ole-
me paremini valmis jäävihmadeks 
ja ekstreemseks libeduseks. Uute ja 
karmimate tingimustega lepingute 
järgi hooldatakse tänavaid ka pea 
kõikides Tallinna linnaosades. Haa-
berstis vastutab kvartalisiseste täna-
vate korraliku hoolduse eest EKT 
Teed OÜ. 

Alustame talvise  
parkimisega
Parkimine ja lume väljavedu on ti-
hedalt seotud. Suurte lumesadude-
ga on kerkinud probleem, kus ko-
gu tahtmise juures ei saa sahk täna-
vaid puhastada ja kinni pargitud tä-
navatelt on võimatu lund välja ve-
dada. Kui tahame, et maksumaksja 
raha kasutataks tõhusalt ning trak-
tori jõudmine mõnele tänavale või 
hoovi annaks ka päris tulemuse, pea-
me muutma oma suhtumist talvises-
se parkimisse.

Keerulisemates kohtades – ajaloo-
liselt kitsastel tänavatel, kinni pargi-
tud hoovides – tuleb kehtestada tal-
vise parkimise reeglid: kindlad päe-
vad, mil elanikud leiavad oma auto-
dele alternatiivseid seisuplatse ja töö-
võtjad saavad terve tänava ulatuses 
lund rookida või välja viia.

Tänavu katsetame talvise parki-
miskorralduse projekte pooltes linna-
osades, erineva hoonestusega ja liik-
luskorraldusega tänavatel. Eesmärk 
on leida meie tingimustesse paremini 
sobituvat praktikat, mis häirib koha-
likke võimalikult vähe ja laseb ka tä-
navaid lumest vabastada. Harjumine 
võtab aega, hoolduspartneritel tuleb 
oma graafikuid rangelt järgida ning 
meil tuleb teha aegsasti teavitustööd 
– aga muud võimalust rasketel talve-
tel hakkama saada meil ei ole.

Kõnniteede probleem  
vajab lahendust
Suurt segadust talvisesse hooldusesse 
lisab asjaolu, et paljude kõnniteede 
eest peavad seaduse järgi hoolt kand-
ma kinnistute omanikud. Jutt käib 
kõnniteedest, mis asuvad kinnistu-
piiri ja sõidutee vahel. Suur tänu nei-
le, kes oma kohustusi hoolsalt täida-
vad ja kaaskodanike turvalise liikumi-
se eest hoolitsevad! Paraku ei ole iga 
kinnistuomanik piisavalt hoolas ning 
pahatihti satume kõnniteele, mida on 
hooldatud lapiteki põhimõttel: ühe 
maja juures asfaldini, teise maja juu-
res rahuldavalt, kolmanda maja juu-
res üldse mitte. Ja see on probleem.

Üks lahendus, millest palju räägi-
tud, oleks nende hoolduse võtmine 
linna õlule. See aga tähendaks Tal-
linna maksumaksjale täiendavalt 
vähemalt 25 miljoni euro eest väl-
jaminekuid igal aastal ehk me peak-
sime oma lumekoristuse eelarvet si-

suliselt kahekordistama. Mille arvel 
neid kulutusi teha, ei ole seni keegi 
suutnud pakkuda.

Mõistlikum oleks asendada prae-
gune süsteem asumipõhise hoolda-
misega. Lühidalt tähendaks see koha-
liku omavalitsuse õigust leida hanke 
kaudu igale piirkonnale talvehooldu-
sega tegelev firma, kellega kõik kin-
nistuomanikud peaksid lepinguid sõl-
mima. See motiveeriks ettevõtteid 
kasutama nii moodsat tehnikat kui 
ka käsitööjõudu, tagaks sama tänava 
kõnniteede koristamist ühekorraga 
ning aitaks hoida kokku transpordi-
kulude pealt, sest siis ei pea sahk sõit-
ma tühjalt mitu kilomeetrit, et ühe 
maja esist puhastada. Kinnistuoma-
nikul seisneks vahe praegusega võr-
reldes kahes: kõnnitee hooldamise 
eest on vaja maksta mitte kojamehe-
le või haldusfirmale, vaid tsentraal-
selt hangitud ettevõttele ning järe-
levalvet selle töö üle teeks nii ma-
ja kui ka linn. Rääkimata sellest, et 
kõnniteede hooldamine läheks kor-
teriühistutele praegusega võrreldes 
odavamaks.

Selline muudatus vajab mõistagi 
laialdast arutelu ja seaduse muutmist 
riigikogu poolt. Siiani on seadusand-
ja paraku huvitunud lume koristami-
sest ainult valimiste eel ja siis, kui 
probleemid ületavad meediakünnist.

Tallinna eesmärk on paremad, 
turvalisemad ja mugavamad täna-
vad igal aastaajal. Et seda eesmärki 
saavutada, on vaja ühiseid jõupingu-
tusi nii linna, meie hoolduspartne-
rite ja ka kodanike poolt. Ning kui 
teie ei pea oma maja ees kulgevat 
kõnniteed koristama või autot üm-
ber parkima, saab panustada ka tei-
siti: kui näete järgmine kord oma ko-
jameest, tänage teda raske töö eest. 
Suured muutused algavad väikestest 
tegudest.

Euroopa rohelise pealinna aasta toob 
Tallinna palju positiivseid muutusi
Maarja Pakats, pressiesindaja
Rohelise pealinna büroo
Tallinna strateegiakeskus

Tallinn toob Euroopa rohelise pea-
linna aastal linna üle 60 sündmuse, 
muuhulgas pargi Raekoja platsile 
ja rahvusvahelise roheinnovatsioo-
ni kesklinna.

Tallinna Euroopa rohelise pealin-
na aasta põhiteemad on elurikkuse 
hoidmine, kliima, rohetehnoloogiad 
ning kestlikest põhimõtetest lähtuv 
juhtimine. Samuti on võetud eesmär-
giks kaasata rohepealinna tegemis-
tesse nii tallinlasi, kohalikke ettevõt-
teid kui ka erinevaid vabaühendusi. 

„Oleme Tallinnas väga pühendu-
nud sellele, et lükata tiitliaastal hoogu 
juurde päris muutustele keskkonna-
sõbralikuma linna suunas ja et need 
oleksid ka nähtavad igal pool Tallin-

nas, nii tänavapildis, linna töötajate 
ja ametnike suhtumises kui ka lin-
nakodanike mõtteviisis,“ ütles Tallin-
na linnapea Mihhail Kõlvart. Näiteks 
keskkonnasõbralikuma ühistranspor-
di arendamiseks on linnal täiendavad 
vahendid, et soetada elektribusse ning 
2023. aastal algab uue, Vanasadama 
trammiliini ehitus. Tallinnas toimub 
järgmisel sügisel ka rohetehnoloogia 
nädal, sealhulgas ainulaadne Clean-
Tech Europe konverents ja rohe-EXPO.

Tallinna rohelise pealinna prog-
rammis on huvitavaid keskkonnatee-
malisi tegevusi kõigile Tallinna ela-
nikele, nii üritusi, projekte kui ka 
konkursse. Programm jaguneb nelja 
teema vahel: kestlik linn, õppiv linn, 
kaasav linn, nutikas linn. 

Näiteks avatakse jaanuaris mitte-
tulundustoetuste voor, et anda või-
malus erinevatel kogukonnaühen-

dustel ja -aktivistidel oma tegemis-
tele toetust taotleda. Lisaks kutsub 
linn kõiki rohelise missiooniga lin-
nakodanikke üles ühinema Tallinna 
rohenügijate võrgustikuga. Läbi aas-
ta toimub ka näiteks elurikkuse tal-
gute programm, kus soovijad saavad 
ise käed külge panna, et oma kodu-
koha loodust hoida ja märgata.

Tallinnal on plaanis rohelise pea-
linna aastal linnas esimest korda läbi 
viia linnaruumi taktikalised sekku-
mised – projekt Rohejälg, mille suu-
rem eesmärk on mõnusa inimsõbra-
liku linnaruumi loomine. Haabers-
tisse plaanitakse näiteks varjupuu-
de alleed, mis pakub tulevikus ka-
sutajatele kuumalainete ajal kaitset 
lõõskava päikese eest.

Lisainfot Tallinna rohelise pealin-
na sündmustest ja tegevustest leiab 
aadressilt greentallinn.ee.

Halvasti lumest puhastatud tee-
dest või ohtlikest jääpurikatest 
maja katusel tasub teada an-
da Tallinna abitelefonile 14410 
või 661 9860 (ööpäev ringi, kõne 
hind vastavalt mobiilioperaatori 
hinnakirjale).

TEADMISEKS
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Talvised veeõnnetused 
juhtuvad ettevaatama-
tusest
Veekogu kattev jää ei ründa ini-
mest. Jääõnnetuses on süüdi va-
lesti käitunud inimene, kes pole 
osanud ohtu hinnata ja on olnud 
liiga enesekindel. Inimest kannab 
terve jää. Selles puuduvad lõhed või 
praod, väljanägemine on ühtlane ja 
sile. Pikipragu vähendab jää tuge-
vust ligi 25%, ristipragu ligi 40%. 
Jää paksus peab olema vähemalt 
10 cm. Kevadel ja sügisel ei pruu-
gi isegi see jää olla turvaline.

Enne kui lähed jääle:
●  Ole kindel, et külm ilm on püsi-

nud nädalapäevad.
●  Veendu, et jää on piisavalt tugev 

sinu kandmiseks.
●  Riietu vastavalt ilmaoludele.
●  Võta kaasa jäänaasklid. Jäänaask-

lid tuleb panna kaela, kõige peal-
mise riietuse peale, et neid vaja-
dusel takistuseta kätte saaks. Jää-
naasklid on mõeldud abivahen-
dina jääaugust välja ronimiseks.

●  Teavita lähedasi, enne kui lä-
hed jääle.

●  Tea veekogu nime, millele ka-
vatsed minna, see on vajalik ju-
huks, kui pead tegema hädakõ-
ne ja selgitama häirekeskusele 
oma asukohta.

●  Päästeameti kaardilt saab infot 
siseveekogude jääolude kohta: 
https://veeohutus.ee/talv/jaa-
olud-eestis.

Rohkem infot: veeohutus.ee/talv
Päästeamet

Korteriühistutele  
jagatakse tasuta  
graniitsõelmeid
Haabersti linnaosa valitsus toetab 
ka sel sügistalvisel hooajal korte-
riühistuid, jagades neile libedu-
se tõrjeks tasuta graniitsõelmeid. 
Sõelmeid väljastatakse kuni 28. 
veebruarini 2023 linnaosavalitsu-
se koostööpartneri juurest.

Nii nagu varasematel aastatel,  
on ka sel aastal korteriühistutel või-
malus saada libeduse tõrjeks tasuta 
graniitsõelmeid. Igale korteriühis-
tule on ette nähtud trepikoja kohta 
üks ligi 25 kg kaaluv kott graniit-
sõelmeid ning nende kätte saami-
seks tuleb korteriühistu esindajal 
minna linnaosavalitsuse koostöö-
partneri juurde. 

Libedustõrje puistematerjalide 
väljastamine Haabersti linnaosa 
korteriühistutele toimub tänasest 
kuni tuleva aasta 28. veebruarini 
Tänavapuhastuse AS-i laost aad-
ressil Järve 37 Tallinn. Väljastami-
ne toimub tööpäevadel kell 9.30–
16.30 linnaosavalitsuse antud ni-
mekirja alusel.

Vastavalt Tallinna linna heakor-
ra eeskirjale on kinnistu ja ehitu-
se omanik kohustatud tegema hea-
korratöid kinnistuga või ehitisega 
külgneval puhastusalal (puhas-
tusala on kõnnitee, mis asub tee-
ga külgneva kinnistu ja sõidutee 
vahel). Libeduse tõrjeks tuleb ka-
sutada puistematerjali, mille tera 
läbimõõt on 2–6 mm. Keelatud on 
kasutada tuhka või kloriide.

Lisainfo: Marianna Otsa, telefon 
640 4811, või e-posti aadress Ma-
rianna.otsa@tallinnlv.ee.

HLOV

Järveotsa lasteaia eestvedamisel  
peeti kadripäeva laululaste pidu
25. novembril toimus vene kultuu-
rikeskuses XI Tallinna lasteaeda-
de festival „Kadripäeva laululap-
sed“. Festivalil tutvustati lastele 
kadripäeva kombeid. Tantsu, lau-
lu ning lõbusaid mänge jätkus ter-
veks päevaks. 

Üritusel osales 14 Tallinna lasteaeda: 
Täheke, Vikerkaar, Pääsusilm, Mee-

lespea, Karikakar, Sinilill, Nurmenu-
ku, Rukkilille, Tammetõru, Kirsike, 
Endla, Vindi, Lindakivi ja Järveotsa.

Täname kõiki suurepärase peo 
eest! 

Festivali „Kadripäeva laululapsed“ 
algatas ja korraldas Tallinna Järve-
otsa lasteaia muusikaõpetaja Olga 
Carjova.

HLOV

Novembris tähistas oma 45 aasta juu-
belit Tallinna Õismäe gümnaasium 
ning oma 40 aasta juubelit pidas Tal-
linna Järveotsa gümnaasium.

1977. aastal asutati Tallinna 9. 
keskkool asukohaga Õismäe tee 130. 
1997. aastal nimetati kool ümber Tal-

linna Õismäe humanitaargümnaa-
siumiks. 

2010. aastal liitus Tallinna Õismäe 
humanitaargümnaasiumiga Tallin-
na Väike-Õismäe gümnaasium ning 
Tallinna Õismäe humanitaargüm-
naasium nimetati ümber Tallinna 

Õismäe gümnaasiumiks. Kool ko-
lis majja asukohaga Õismäe tee 50. 
Sel aastal tähistas kool oma 45 aas-
ta juubelit.

1982. aastal  avati aadressil Järveot-
sa tee 31 Tallinna 55. keskkool. 1998. 
aastast kannab kool Tallinna Järveot-

sa gümnaasiumi nime. Sel aastal pi-
das kool oma 40 aasta juubelit.

Soovime kooliperedele veel kord 
õnnelikke õpilasi ja õpetajaid, koo-
lirõõmu ning imelisi hetki igasse 
päeva!

HLOV

Lapsed tutvusid eesti ja  
ukraina kultuuriga
Novembri lõpus toimus Õismäe 
gümnaasiumi aulas sallivuse päe-
va ühisüritus „Oleme erinevad, 
aga hoiame kokku!“. 

Ühisürituse korraldasid Tallinna 
Ukraina kool, Õismäe gümnaa-
sium ning Meeespea lasteaed.

Ürituse eesmärk oli tutvustada 
eesti ja ukraina lastele meie riiki-
de kultuuri erinevusi ning sarnasu-
si. Üritust külastas ka Ukraina saat-
konna esindaja.

Täname kõiki korraldajaid ja 
esinejaid!

HLOV

Tallinna Ukraina kooli lapsed tutvustavad rahvapilli banduurat.

Sinilille lasteaia esinemine.

Õismäe ja Järveotsa gümnaasium 
tähistasid sünnipäevi
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Heategevuslik ja taaskasutust propageeriv moeetendus 
Haabersti päevakeskuses tõi kohale sadu huvilisi
Novembris toimus Haabersti päeva-
keskuses heategevuslik ja taaskasu-
tust propageeriv moeetendus „Rõõm-
sad sügistrendid kõigile”, kus toodi 
lavale taaskasutuseks annetatud 
trendikad rõivad. Moeetendusel as-
tus üles 45 modelli, kellest noorim 
oli kaheaastane ning vanim 88. Tee-
nitud müügitulu läks läbi Eesti Pu-
nase Risti nendele peredele, kes kõi-
ge rohkem abi vajavad.

Kes etendusele ei jõudnud, aga 
soovib panustada heategevusse ja 
taaskasutusse, siis taaskasutuskaup-
lus Punane Ristik ootab kõiki huvili-
si Kadaka tee 54a.

HLOV

Tallinn on juba jõulurüüs ning tä-
navapilti kaunistab aasta pimedai-
mal ajal üle 300 valguslahenduse. 
Tänavuse linna jõuluvalgustuse ka-
vandamisel on silmas peetud ka 
energiakokkuhoiu meetmeid.

Tulenevalt kõrgest elektrihinnast on 
selle hooaja jõuluvalgustite maht eel-
mise hooaja omast mõnevõrra väik-
sem ja valgustuse aeg on lühem – jõu-
luvalgustust hakati sisse lülitama no-
vembri lõpust ja see pakub silmailu 
jaanuari keskpaigani. Tulede põlemis-
aja lühendamine koos osaliselt taime-
rite kasutamisega annab märkimis-
väärse energiakulude kokkuhoiu. Jõu-
luvalgustuse planeeritav maksumus 
tänavu on ligikaudu 800 000 eurot, 
eelmisel hooajal kulus linnal talveval-
gustusele 1,7 miljonit eurot.

Neljas linnaosas pakuvad kaunist 
vaatepilti ka jõuluvalgustusega uisu-
väljakud, mis omakorda annavad lin-
laste jõulumeeleolule sära ja soojust. 
Linlaste ja külaliste seas ülipopulaar-
ne vanalinnas asuv Harju uisupark 
avas tänavu oma 17. hooaja. Musta-
mäel avati uus liuväli renoveeritud 
Männi pargis ning Nõmmel juba va-
rasemast tuttavas Nõmme gümnaa-
siumi pargis. Lasnamäe uisusõbrad 
on oodatud eelmisel sügisel rajatud 
Tondiraba pargi liuväljale.

Vaatemängulised kaunistused, at-
raktiivsed valguslahendused ja jõu-
luüritused loovad meeleolu üle lin-
na. Meie linnaosas kaunistavad Õis-
mäe tiigiäärset ja loomaaiaesist taas 
valgusinstallatsioonid, tuledesäras on 
linnaosa jõulukuusk Nurmenuku 
keskuse ees ning särama lööb ka Jär-

veotsa mänguväljak ja selle ümbrus 
ning Järveotsa ja Nurmenuku ringid.

Rikkalikumad jõulukaunistused 
on ka sel aastal vanalinnas, kus li-
saks jõuluturule toimub programm 
„Muinasjutulised jõulud“. Linna välja-
kuid kaunistavad säravad jõulupuud, 
mitmed tänavad, hoovid ja vaateak-

nad on kaunistatud jõulutuledega. Nii 
vanalinna keskaegsete müüride va-
hel kui ka kesklinnast väljas toimub 
erinevaid pühadeüritusi, kontserte 
ja eriekskursioone – jõulu- ja aasta-
vahetuse sündmustega saab tutvuda 
veebilehel visittallinn.ee.

Tallinna kommunikatsioon

Jõulukuuse saab  
viia spetsiaalsesse  
kogumispunkti
Jõulud on alles ees, kuid eelin-
fona anname juba praegu teada, 
mida teha jõulukuusega pärast 
pühi, sest jõulukuuse koht po-
le olmeprügi hulgas. Kuuskede 
keskkonda säästvaks kogumi-
seks rajab Haabersti linnaosa 
valitsus linnaosas kokku seitse 
jõulukuuskede kogumispunkti. 
Kuuski saab kogumisplatside-
le tuua 6. kuni 29. jaanuarini.

Kuuskede jätmine selleks spet-
siaalselt ette nähtud kogumis-
kohta hõlbustab nende utilisee-
rimist ja aitab hoida linnaosa 
puhtana.

Jõulukuuskede jaoks mõeldud 
kogumispunktidesse ei tohi pan-
na olmeprügi, ehitusprahti ega 
muid jäätmeid.

Kui endal transpordivõimalu-
sed puuduvad, on kõige lihtsam 
viis jõulukuusest vabanemiseks 
kuuse äraveo tellimine oma piir-
konna jäätmevedajalt. Kuusk tu-
leb paigutada kokku lepitud ajaks 
konteineri kõrvale. Kui on võima-
lus ja soov jõulupuud ise transpor-
tida, siis saab need tasuta (kuni 
mahus 0,6 kuupmeetrit) üle an-
da kõigis Tallinna jäätmejaama-
des. Soovitatav on jõulukuusk en-
ne äraviimist tükeldada ning kok-
ku pakkida.

Jõulukuusk ei tohi olla pakitud 
kilesse, küljes ei tohi olla ehteid, 
plasti, riiet või muud materjali. 
Kunstkuused ja ehted võib üle an-
da korduskasutuskeskustele või 
panna segaolmejäätmete mahu-
tisse. Jõulutuled kuuluvad elektri-
jäätmete hulka ja need tuleb viia 
jäätmejaama. Info jäätmejaamade 
kohta leiab aadressilt www.pru-
gi.ee või /est/keskkond/Jaatmejaa-
mad-Tallinnas.

HLOV

Linnaosas katsetatakse tänavahoolduse  
parandamiseks uut parkimiskorraldust
Õismäe välisringil hakkab kehtima 
uus parkimiskorraldus, mille ees-
märk on tänavaid paremini hool-
dada ja lumest puhastada. 

Vastavalt uuele parkimiskorrale kee-
latakse Haabersti linnaosas Õismäe 
välisringi sisemisel poolel parkimi-
ne esmaspäeviti kell 9–16 ja ringi vä-
limisel poolel teisipäeviti kell 9–16. 

Tallinnas on parkimine ja lume 
väljavedu tihedalt seotud. Tänavu 
uuendas linn lepinguid hoolduspart-
neritega ning uute lepingutega pa-
raneb muuhulgas ka talvise tänava-
koristuse kvaliteet, kuid oma panu-
se saavad anda ka kohalikud elani-

kud. Kui soovime, et maksumaksja 
raha kasutataks tõhusalt ning trak-
tori jõudmine mõnele tänavale või 
hoovi annaks ka oodatud tulemuse, 
siis peame kasutusele võtma ajuti-
se parkimiskorralduse. Nii leiavad 
kindlatel päevadel elanikud oma au-
todele alternatiivsed parkimiskohad 
ja hoolduspartnerid saavad terve tä-
nava ulatuses lund rookida või se-
da välja viia.

Uue parkimiskorralduse tulemus-
likkust hindavad seda kehtestanud 
linnaosad järgmise aasta mais-juu-
nis ning seejärel otsustatakse, kas 
uus parkimiskord võiks kehtida aas-
ta ringi.  HLOV

Kuuskede kogumiskohad 
Haaberstis
●  Räime 52 (Kakumäe ranna 

esimene parkimisplats linna 
poolt tulles) 

●  Järveotsa tee 15a (Järveot-
sa tee 1b taga) 

●  Astangu 68 (Astangu 68 ta-
ga) 

●  Õismäe tee 110a (parkla 
nurgas)

●  Õismäe tee 22a (mänguväl-
jaku servas) 

●  Piibelehe tn asuva info-
tahvli juures 

●  Mustjõe 40 asuv plats 

TEADMISEKS

Modellid tõid lavale taaskasutuseks annetatud trendikad rõivad. 

FO
TO

: T
U

U
LI

 S
A

A
RN

II
T

Hoiame kokku elektrikuludelt, 
kuid mitte jõulutundelt

Valgusinstallatsioon Õismäe tiigi ääres.
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Jõulude ajal on paljude soov rõõ-
mustada lähedasi omanäolisemate 
ja suuremat emotsionaalset väär-
tust loovate kinkidega. Seda silmas 
pidades seavad iga aasta detsemb-
ris paljud huvilised oma sammud 
Erilisele Kingiturule Astangul, kus 
on müügil erivajadusega inimeste 
valmistatud tooted.

Rafael valmistab Kingituru jaoks pea-
miselt lõikelaudu ja kuumaaluseid. 
Tema töökoht on Astangu kutsere-
habilitatsiooni keskuse kaitstud töö 
puidutöötuba, kus ta saab tööd te-
ha vastavalt enda võimetele ja sobi-
vas tempos ning seda kõike juhen-
daja valvsa pilgu all. „Mulle meeldib 
siin, sest siin on kaitstud tunne,“ sel-
gitab Rafael. „Siia tulles kadusid ära 
kõik varasemad probleemid ja hal-
vad mõtted õnnetusest, mille tule-
musel vajan rohkem tuge.“ 

„Rafael on meie juures olnud kõi-
gest neli kuud, kuid selle aja jook-
sul üsna palju edasi arenenud,“ kii-
dab kaitstud töö teenuse talituse juht 
Margus Koolme noormehe püüdlik-
kust. Suurimaks proovikiviks Rafaeli 
jaoks on just tööharjumuse kujune-
mine, mis ei taha kergelt tulla. Ra-
fael ise toobki välja, et kõige raskem 
on hommikune ärkamine ja tööle tu-
lemine ning kõige enam meeldivad 
just pausid ja kui jõuab kätte koju 
minemise aeg.

Siiski teeb ta oma tööd kohuse-
tundlikult ja hoolikalt. „Mul tuleb 
välja kõik, mis juhendaja palub mul 
teha,“ teab Rafael rääkida. Töö ise on 
tema jaoks huvitav siis, kui tema val-
mistatud tooted leiavad praktilist ka-
sutust. Näidetena teab ta välja tuua, 

et osa asjadest lähevad lasteaedades-
se või mujale ettevõtetesse, osa kes-
kuse kohvikusse ning osa ka Kingi-
turule müüki. 

Tulevikust rääkides on Rafaelil 
kindel soov saada üksi hakkama, 
minna edasi avatud tööturule ja luua 
oma pere. „Arengupotentsiaal on Ra-

faelil kindlasti olemas ja avatud töö-
turg sobib talle siis, kui leiab just sel-
le, mis talle sobib,“ leiab Koolme. 
Tööharjumus on see, millega tuleb 
veel tööd teha ja kui see käes, on 
töö leidmine täiesti võimalik. Seni-
kaua aga saab Rafael jätkata tööta-
mist kaitstud tingimustes ning tun-
da heameelt, kui tema tehtud asju 
ostetakse. Siis kasvab ka usk iseen-
dasse ja oma võimetesse. 

Lisaks Rafaeli valmistatud puidust 
esemetele tulevad Kingiturule müü-
gile käsitöö, keraamika, maalid, raa-
matud ja muud käsitööna valmista-
tud tooted. Kauplejate seast leiab nii 
erivajadusega inimesi kui nendega 
tegelevaid organisatsioone, nt Meri-
metsa Tugikeskus, TriibuLiine, Val-
ge Kassi Maja, Solve et Coagula OÜ, 
Ühetähejutud OÜ, Tallinna Kadaka 
põhikool, Tallinna Tugikeskus Juks, 
Põhja-Eesti Pimedate Ühing ja Eesti 
Pimemassööride Ühing, Töökeskus 
12 Kratti MTÜ, MTÜ EIT Tugiliisu, SA 
Hea Hoog, Astangu kutserehabilitat-
sioonikeskus jne ning eraisikutest eri-
vajadusega inimesed.

Kingiturul leiavad tegevust ka 
väiksemad. Lastealal meisterdatak-
se ja joonistatakse, avatud on smuu-
tikohvik. Miniloomaaias näeb nii ta-
valisemaid kui ka veidi erilisemaid 
loomakesi. 

Kohvikust leiab Astangu keskuse 
õppijate valmistatud küpsetisi ja ker-
gemat kehakinnitust.

Eriline Kingiturg toimub laupäe-
val, 10. detsembril kl 10-14 Astangu 
kutserehabilitatsioonikeskuses (As-
tangu 27, Haabersti, Tallinn). 

Astangu  
kutserehabilitatsioonikeskus Tallinna loomaaias  

on iga kuu teisel lau-
päeval tasuta külastus-
päevad lastele
Loomaaed rakendab talveperioodil 
printsiipi, et ühel laupäeval kuus 
ehk iga kuu teisel laupäeval oleks 
kõigile kuni 19-aastastele lastele 
loomaaeda sissepääs tasuta.

Tänavuse talvehooaja kuni 
19-aastaste laste tasuta külastus-
päevad on iga kuu teisel laupäe-
val: 10. detsembril, 14. jaanuaril, 11. 
veebruaril, 11. märtsil ja 8. aprillil. 
Laste tasuta külastuspäeval toimu-
vatel üritustel osalemine lisapile-
tit ei nõua. Eelkooliealistele laste-
le on loomaaia külastamine tasuta 
iga päev. Kõigile teistele külastaja-
tele ja sündmusel osalejatele keh-
tivad loomaaia tavapärased külas-
tuspiletite hinnad.

Loomaaed on avatud iga päev. 
Veebruarini on sissepääs ja kassad 
avatud kell 9-15.30, laste looma-
aed kell 10-17, siseekspositsioonid 
kell 10-16 ja loomaaed kell 9-17. 
Esmaspäeviti on siseekspositsioo-
nid suletud.

Tallinna loomaaed on koduks 
pea 250 liiki kuuluvale ligi 8000 
loomale ja osaleb ligi 60 rahvus-
vahelises ohustatud liikide paljun-
dusprogrammis, samuti on looma-
aed osaline mitmetes liigikaitselis-
tes projektides looduses. Loomaaed 
on üks juhtivatest loodushariduse 
edendajatest ning osaleb aktiivselt 
liigikaitselistes teadusuuringutes.

Tallinna kommunikatsioon

LÜHIDALTRõõmusta lähedasi suuremat  
väärtust loovate kinkidega

Rafael valmistab Kingituru jaoks puidust esemeid.

Rekonstrueeritud  
Rannamõisa tee on 
liiklusele avatud
Novembri lõpus avati Haaberstis 
täies mahus liiklusele Rannamõi-
sa tee. Rekonstrueerimistööde tei-
ses etapis valmis nelja sõiduraja-
ga 1,5 km pikkune eraldusribaga 
teelõik, mis ühendab Tallinna linna 
naaberomavalitsusega. Lisaks avati 
liiklusele ehitustööde mahtu kuu-
luv Pikaliiva tänava lõik.

Ehituse teises etapis sai linna vii-
val suunal olemasolev kergliiklus-
tee uue asfaltkatte ning linnast väl-
juval suunal rajati kogu rekonst-
rueeritava lõigu ulatuses kergliik-
lustee uus lõik pikkusega ligikaudu 
1,3 km. Ehituse lepinguline tähtaeg 
on jaanuar 2023. Viimaste viimist-
lustööde käigus paigaldatakse tä-
navale põrkepiirded ja pingid ning 
Tallinna piiritähisele asetatakse 
infotablood. Ehitustehnoloogilis-
tel põhjustel tehakse väiksemaid 
teekatte markeerimis- ja haljastus-
töid veel ka 2023. aasta kevadel so-
bivate ilmaolude saabudes.

Rannamõisa tee rekonstrueeri-
mistööde tellija on Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalamet, tööd 
viis läbi Tallinna Teede AS. Tööde 
lepinguline maksumus on üle 7,35 
miljoni euro, millest 534 000 euro 
ulatuses on kaasfinantseerijaks Tal-
linna Vesi AS. Projektdokumentat-
siooni koostas K-Projekt AS.
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Haabersti noortekeskuse 
tegevused detsember- 
jaanuar
Õismäe tee 24 (Nurmenuku peatus, Karikakra peatus). 
Avatud: Esmaspäevast-reedeni kell 13.–19. Telefon: 5309 
0808. E-mail: info@haabersti.ee

DETSEMBER
12.12–15.12 – Turniirinädal. Iga-aastased noortekes-
kuse turniiripäevad. Võisteldakse piljardis ja lauamän-
gudes. Registreerimine noortekeskuses.
12.12 kell 16 – Noorte projektid. Mõtleme, kirjuta-
me ja viime ellu noorte omaalgatuslikke projekte. Loo-
me koostöös noortega erinevaid videoprojekte konkurs-
side jaoks ning sotsiaalmeedias kajastamiseks.
13.12 kell 16 – Meisterdamine. Voldime, lõikame, 
värvime, kleebime, meisterdame! Ring on kõigile osa-
lejatele tasuta.
14.12 kell 16 – Mälumäng. Põnevad mälumängud eri-
nevatel teemadel ja erinevates formaatides.
15.12 kell 16 – Teadusring. Teeme erinevaid teadus-
likke katseid ning tutvume meid ümbritseva maailmaga.
19.12–21.12 – Jõulunädal. Traditsiooniks saanud noor-
te endi korraldatud jõulunädal. Igal päeval toimub vä-
hemalt kaks jõuluteemalist tegevust. Esmaspäeval küp-
setame ja kaunistame piparkooke ja mängime hundi-
mängu. Teisipäevane meisterdusring on jõuluteemaline. 
Hiljem mängime rahvusvahelist mängu „Simon says“ ja 
lõbusat meeskondlikku inimkuusepuu ehtimise män-
gu. Kolmapäeval toimub joonistusvõistluse rahvahää-
letus ja autasustamine. Lisaks toimuvad kolmapäeval 
jõuluviktoriin ja kingipakimäng.
20.12 kell 16 – Meisterdamine.
21.12 kell 16 – Mälumäng.
22.12 kell 16 – Teadusring.

JAANUAR
2.01–6.01 – Talvine linnalaager. Haabersti vaba aja 
keskuse talvises linnalaagris külastame uut spordikes-
kust RING ja laste liiklusparki. Noortekeskuse majas toi-
muvad põnevad käelised tegevused ning laagrilastele 
tulevad külla roomajad ning Eesti vabaõhumuuseum. 
Laagri vahetuse hind on 75.- Linnalaagri lisainfo: Laa-
ger@haabersti.ee.

Haabersti päevakeskuse tegevused
Õismäe tee 24, 13511, tel 5624 2925, 657 9872, 
e-post info@habsot.eu. Haabersti päevakeskus 
on avatud: E 9–18; T, K, N 9–17; R 9–16

ÜRITUSED
30.11 kuni 30. jaanuar avatud Riho Toom-
ra NÄITUS „Niidist kunstini“.
12.12 kell 15.30 Käsitööjõulukaartide 
müük, kuhu saab šokolaadi sisse pan-
na, valmistaja Eha Maria Paas.
12.12 kell 16 JÕULUKONTSERT, esinevad 
Piccolo koor ja seeniortantsurühm Karikakar.
14.12 kell 14 Meesansambli VIKERO JÕU-
LUKONTSERT koos ühislauludega.
15.12 kell 10.10-11.11 Jaan Tammsalu 
loengute sari „Hoolt kanda ka hinge eest“.
15.12 kell 12 Käsitööjõulukaartide müük, 
kuhu saab šokolaadi sisse panna, valmis-
taja Eha Maria Paas.
15.12 kell 12-15 TERVISENELJAPÄEV

●  kell 12-15 Südameapteegi proviisori ta-
suta vastuvõtt (eelregistreerimisega tel 
5624 2925).

●  kell 12.00-15.00 probleemsete jalga-
de konsultatsioon(eelregistreerimisega 
56242925)

●  kell 14-15 Veresuhkru mõõtmine ja kon-
sultatsioon, tasuta (eelregistreerimisega 
tel 5624 2925).

21.12 kell 12-16 Otse Hiiumaalt – Hiiu-
maa Köögi ja Pagari toodete müük.
21.12 kell 13.30 Käsitööjõulukaartide 
müük, kuhu saab šokolaadi sisse pan-
na, valmistaja Eha Maria Paas.
21.12 kell 14 JÕULUKONTSERT, esineb 
Türnpu meeskoor, mõtisklusi jagab laulude 
vahele Jaan Tammsalu.
4.01 kell 14 Kontsert, Männiste perebänd: 
isa Kaupo (kitarr+laul), lapsed Merit (viiul+laul) 
ja Märten (kirarr ja laul).
11.01 kell 14 Salongimuusika – duo Rene 
Laur (saksofon) ja Joonatan Jürgenson (klaver).

Haabersti päevakeskusel on õigus teha ka-
vas muudatusi.

Liitu huviringidega! 
Hei-heia, nüüd kõik need, kel huvi ku-
dumise ja heegeldamise vastu, aga osku-
si napib ja päevasel ajal ei saa. Alates 1. det-
sembrist neljapäeva õhtuti kell 17–18.30 oo-
tab õpetaja Juta koos kuduma ja heegeldama. 
Võta vardad või heegelnõel kaasa ja idee, mi-
da teha. Info tel 5624 2921.

Haabersti memmede lauluklubi, juh. In-
da Kõiva, ootab kõiki huvilisi laulma. Järg-
mine kord laulame 10.01 kell 13.30 Haabers-
ti päevakeskuses, Õismäe tee 24.

Mehed, kel huvi ja soov laulda, aga Türn-
pu meeskoori ei julge minna, siis võta julges-
tuseks sõber kaasa ja teeme hoopis MEMME-
TAADI lauluklubi!

Haabersti päevakeskuses on võimalus 
saada individuaalset nutiseadme kooli-
tust kuni 45 minutit, koolitus on tasuta ja in-
dividuaalne. Registreerimine infosse tel 5624 
2925, 657 9872.

Haabersti päevakeskus kutsub kokku ini-
mesi, kellel kodus mõni pill ja pole seda 
enam ammu mänginud või pole, kellega 
koos mängida. Näiteks akordion või lõõts-
pill või kannel või viiul või kitarre või kont-
rabass või jauram jne, pill, millest annab heli 
välja võluda – siis palun anna endast teada tel 
5624 2921 või paevakeskus@habsot.eu. Ehk 
saame kokku toreda pillimängusõprade pundi.

Kolmapäevaõhtuti kell 19.15 toimub joo-
ga. Olete oodatud liituma, kes päeval ei saa.

Mehed! See info on suunatud teile! Teid 
oodatakse! Tantsides muutud paremaks 
inimeseks ning ununevad nii peremured 
kui ka maailmavalu (S. Kappel). Neljapäeviti 
kell 14–16 on võimalus päevakeskuses selts-
konnatantse tantsida. Juhendaja on tantsu-
õpetaja Eino Muruste. Tantsimiseks pane kot-
ti mugavad jalatsid ja võimalusel võta kaasa 
paariline. Info: 5624 2921.

Neljapäeviti kell 10–12 eesti keele kursus 
(kohtade arv piiratud), õp Sirje Jaup.

Neljapäeval kell 11–12 vabastav hinga-
mine. See on hingamisteraapia liik, mille abil 
vabastatakse kehas asuvaid pingeid ühenda-
tud ja sügava hingamisega. Lõõgastumisest 
ja õigest hingamisest saavad alguse protses-
sid, mis panevad liikuma energiad ja elujõu. 
Juhendaja Reet Lipandi. Info ja registreerimi-
ne infotoas või tel 5624 2925.

Arvutiringid: reedel kell 12–13 eestikeelne 
(mõned vabad kohad), kell 13–14 venekeel-
ne (mõned vabad kohad).

LISAVÕIMALUSED
●  Piljard ja koroona
●  Jõusaal
●  Kettagolf

Tasulised teenused
●  Koduteenus
●  Pesupesemine ja kuivatamine
●  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. Sauna saab ka rentida oma-

le sobival ajal: 1 h on 3.10 inimene, mahu-
tab 10–12 inimest korraga.

●  Ruumide rent

Tasuta teenused
●  Vererõhu mõõtmine E-R kell 9–17
●  Kaalumine E-R kell 9–17
●  Internetipunkt E-R kell 9–17

Kord aastas jõulukella kauges kajas 
saab ajalooks me olevik 
ja jõuluõhtul küünlasäras 
toas heledam näib tulevik.

Haabersti päevakeskus soovib kõikidele 
rõõmsaid ja verivorstilisi jõule!

Haabersti päevakeskus on klientidele sule-
tud 27.–30. detsembril. Taaskohtume 2. jaa-
nuaril 2023!

Haabersti linnaosas särab viis helkuripuud
Haabersti linnaosas särab viis helkuripuud, mil-
lelt soovijad saavad endale võtta tasuta helkuri. 
Helkuripuud asuvad Kakumäel, Tiskres, Astan-
gul, Väike-Õismäel ja Mustjõe asumis. Tasuta 
helkureid saab endale võtta, kuni neid jätkub. 

Helkuripuude eesmärk on pöörata tähele-
panu liiklusohutusele ning muuta helkuri saa-
mine lihtsaks ja mugavaks. Helkuri kandmi-
ne võib päästa elu ja seetõttu on väga oluline, 
et kannaksime helkurit ning teeksime selle-
ga end pimedal ajal autojuhtidele nähtavaks.  
Haabersti linnaosa valitsus on riputanud hel-
kurid Kakumäel (Kakumäe tee 42), Astangul 
(Astangu tänav 28) ja Tiskres (Hansu tänava 
mänguväljaku juures) asuvatele puudele ning 
Nurmenuku keskuse ees asuva linnaosa jõu-
lukuuse aiale. Samuti saab endale helkuri võt-
ta Mustjõe asumist Looga ja Tuuleveski täna-
va ristmiku juurest.  HLOV

Vaata vaktsineeri.ee

VAKTSIINIGA 
   ON KINDLAM!

Vaktsiin  on nagu turvavöö:
kui peaksid koroonaga kokku põrkama, on 

tagajärjed palju kergemad. 

SP Ekstra
Rus
          50 000
1/3 (94x370)
28.11 kujundus
Põhjarannik/Sev.Poberezje
Est 
            5 900
1/3 (94x370)
28.11 kujundus
Põhjarannik/Sev.Poberezje
Rus
            5 900
1/3 (94x370)
28.11 kujundus

Lumekoristus, ohtlike puude raie, võsalõikus, aia-
kujundusplaanid - 5691 0487 või info@mljhaljas-
tus.ee

Ostan nõukaaegse lille või meremaali. Tel: 5677 
0569

Teostame kõiki sise- ja välistöid, lammutustööd.
Tel:+372 56276785 

Ostame Eesti parima hinnaga kasvava metsa raie-
õigust. Küsi pakkumist juba täna www.skpinvest.
ee; info@skpinvest.ee Tel: 551 5513

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute paigaldus. 
Ummistuste kõrvaldus. 5850 8713.

Santehnik-elektrik. 501 1413.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 
5045 215, 5145 215, info@est-land.ee

Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine ja kulud 
minu kanda. Kõik pakkumised on teretulnud. Tel: 
5451 1053

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

Ostan vanu sõidukeid (Vaz, gaz, uaz), igas seisus 
mootorrattaid ning nõukogudeaegseid mopeede. 
Tel. 5388 4499

Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib olla 
remonti vajav. Helista 5810 6909

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustuta-
me arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. 
Tel. 5823 8310

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.seisev auto.ee

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, maasturi või 
kaubiku. Võib olla remonti vajav . Kiire tehing ja 
vormistamine. skampus@online.ee, tel. 5365 4085

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. 5595 5996.


