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Autojuhid ning jalakäijad peavad ole
ma valmis liiklema talvistes teeolu
des, mille iseärasused tulevad igal aas
tal ikka kuidagi ootamatult. Pimedal 
ajal tuleb end liikluses võimalikult 
hästi nähtavaks teha, et ennetada ja
lakäijatega toimuvaid liiklusõnnetu
si. Tuletame meelde, et jalakäijad on 
kohustatud pimedal ajal kandma hel
kurit. Oleme liikluses tähelepaneli
kud ja üksteisega arvestavad. Helku
rist on kasu vaid siis, kui ta on kinni
tatud nähtavale kohale ja autojuhil 
on võimalik seda märgata.

Autojuhid peavad pimedal ajal liik
luses arvestama väiksema sõidukii
ruse ja pikema pidurdusteekonna
ga ning liigeldes tuleb manöövrite 
sooritamisel ümbritsevale veel suu
remat tähelepanu pöörata. 

Peagi võib teedel märgata mas
siivseid lumesahkasid ja libedatõrje
masinaid, mille töö on hoida meie 
kõigi kasutatavad sõiduteed võima
likult lume, jää ja libedusvabad. See 
aga tähendab, et teehooldust pakku
va ettevõtete jaoks on alanud kiire 
tööks valmistumise aeg. Teehooldus 
on karmilt reguleeritud. Haabersti 
linnaosa tänavaid, kvartalisiseseid 
teid ja kõnniteid hooldab sel hoo
ajal uus partner – EKT Teed OÜ. Kui 
nüüd ootamatult lund sadama hak
kab, on tänavapuhastusfirma valmis 
libedus ja lumetõrjega alustama. 

Haaberstis on talviste teede hool
duseks valmis erinevad masinad ala
tes suurtest sahkpuisturitest kuni väi
keste käsitsitööbrigaade transporti
vate autodeni. Seda kinnitas ka iga
aastase talihooldustehnika ülevaa
tus, mis toimus novembrikuu algu
ses Harku järve parklas. Lume ja libe
dustõrjeks sõiduteedel ja parklates on 
meie partneritel valmis pandud sahk
puisturid ning jalgratta ja jalgteede 
puhastamiseks puisturiga sahktrak
torid, lumevaalude teisaldamiseks on 
stardivalmis lumerootor ja laadurid. 
Peale selle veel väiketehnika kõnni
teede ja ülekäigukohtade puhasta
miseks ning muu spetsiaalne talvi
ne tänavapuhastustehnika (kallurid, 

laadurid jms). Tallinnas on komplek
teeritud ka käsitööbrigaad (kokku 48 
inimest), kes hooldavad neid objek
te, kuhu masinad hästi ligi ei pääse, 
näiteks ülekäiguradu.

Pealinna libedustõrjeks on linna
osavalitsuste lepingupartnerid talve
perioodi alguseks varunud kokku 330 
t naatriumkloriidi, 48 t kaltsiumklo
riidi ja 1600 t graniitsõelmeid, linna
osadesse paigaldatakse 27 konteine
rit graniitkillustikuga. 

Eelseisval talvel jätkab tööd ka 
spetsiaalne linnapuhastusüksus, mi
da rakendatakse lume ja libedustõrje
töödeks ning lume äraveoks enim ka
sutatavatel kõnniteedel, mis tavaolu
korras on kinnistuomanike hoolda

da. Üksuse ülesanne on ka erakorra
liste ilmastikuolude tagajärgede likvi
deerimine, kalmistute ja suurte par
gialade käiguteede lume ja libedus
tõrje ning erakorraliste lumesadude 
olukorras ka linnaosades asuvate par
kimiskohtade lumest puhastamine.

Enne talve algust tuletame meel
de, et kõik Tallinna kinnistuoma
nikud peavad hoidma korras kin
nistuga külgnevaid kõnniteid, et ja
lakäijatel oleks seal ohutu liikuda. 
Kõnniteede puhastamise eest vas
tutab teega piirneva maja või kin
nistu omanik. Maaomanik on ko
hustatud korraldama sõidutee ja te
ma kinnisasja vahel asuva kõnnitee 
koristuse, sealhulgas lume ja libe
dustõrje selliselt, et kõnniteel saaks 
ohutult liigelda; enne talve algust ta
sub kontrollida, kas korteriühistul 
on kõnniteede hooldamiseks sõlmi
tud vajalikud lepingud teenusepak
kujaga; kõnniteel tuleb heakorra
tööd teha hommikul kella 7.00ks, 
raskete ilmaolude korral tuleb va
jadusel teha heakorratöid ka päe
va jooksul; libedustõrjeks kasutata
va graniitkillustiku läbimõõt peab 
olema 2–6 mm, tuhka ja liiva ei ole 
lubatud kasutada; töö tulemusena 
on lubatud kõnniteel pressitud lu
mi või jäätunud tee, tehtud peab ole
ma libedusetõrje, teepinna tasasus 
peab võimaldama ohutult liigelda. 

Kui teele paigutatakse lund, peab 
vaba liikumisruum kõnniteel olema 
vähemalt 1,20 m laiuses; lume või 
jääkihis ei tohi olla ohtlikke ja liiklust 
häirivaid ebatasasusi; seadus näeb et
te hooldustsükli aega lume ja libe
dusetõrjeks 8 h. Teisisõnu, kestva lu
mesaju tingimustes tuleb kõnniteed 
hooldada iga 8 h järel või tihedamalt, 
kui lumesaju tingimustes on lume 
paksus sulalume korral ületanud 3 
cm ja koheva lume korral 6 cm. Tal
viste heakorratööde läbi viimist kin
nistutega külgnevatel puhastusala
del kontrollib Tallinna munitsipaal
politsei amet. 

Haabersti linnaosa valitsus toe
tab ka sel sügistalvisel hooajal kor
teriühistuid, jagades neile libeduse 
tõrjeks tasuta graniitsõelmeid. Igale 
korteriühistule on ette nähtud tre
pikoja kohta üks ligi 25 kg kaaluv 
kott graniitsõelmeid. Libedustõrje 
puistematerjalide väljastamine Haa
bersti linnaosa korteriühistutele toi
mub kuni tuleva aasta 28. veebrua
rini Tänavapuhastuse AS laost aad
ressil Järve 37 Tallinn. Väljastami
ne toimub tööpäevadel kell 9.30–
16.30 linnaosavalitsuse antud nime
kirja alusel.

Üheskoos saame tagada, et liiku
mine linnaosa tänavatel ja kõnnitee
del on ohutu ja mõnus igal aastaajal. 

HLOV

Haabersti linnaosa on talviseks 
teehoolduseks valmis
Novembri ilm on heitlik ning varsti on oodata ka esimesi öökülmi ning lörtsisadusid. Eelmisel talvel olime lähedal 
viimase kolmekümne aasta lumerekordile, ka nüüd võib meid ees oodata lumerohke ja muutlike ilmaoludega talv. 
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Jalakäijad on kohustatud pimedal ajal kandma helkurit.



11. november 20222 HaaberstiJUHTKIRI / HEAOLU

S elleks korraks on sügise soojem ja ilu
sam osa otsa saanud. Puud on raagus, 
puhuvad külmad tuuled ning valgust 
jääb iga päevaga vähemaks. Oma järge 

ootab talv. Kohtumised meie lepingupartnerite
ga on peetud ning valmisolek libeduse ja lume 
tõrjumiseks olemas. Kuid palun jätkuvalt arves
tada meie heitliku ilmaga ning otsida välja soo
jemad riided, sobivad talvesaapad ning panna 
autole talverehvid. Siinkohal on hea meelde tu
letada, et vanu rehve võtavad jäätmejaamad vas
tu täiesti tasuta! Ka sel aastal väljastame ühistu
tele graniitkillustikku ning loodan väga, et kõik 
osapooled annavad oma parima, et talvel liiku
mine saaks olema Haabersti elanikele turvaline.

Talvel ei jää elu seisma. Linnaosas käib igaaas
tane kvartalisiseste teede remont. Kokku tehak
se tänavu korda 16 objekti üle linnaosa. Kindlas
ti kaasnevad ehitustöödega teatud ebamugavu
sed. Loodan kõigilt mõistvat suhtumist. Kavan
datud tööde tulemusel on kõigil parem elukesk
kond. Suuremahulistest objektidest hakkab vaik
selt lõpule jõudma Rannamõisa tee ümberehi
tus. Tööd püsivad graafikus. Objekt peab olema 
valmis juba järgmise aasta jaanuaris. Sinna raja
takse nüüdisaegsetele tingimustele vastav eral
dusribaga 2+2 sõidurajaga tee. Rannamõisa tee 
ehitustööde mahtu kuulub ka Pikaliiva tänava 
väljaehitamine Rannamõisa teest kuni Noorkuu 
ja Vanakuu tänava ristmikuni. Usun, et pärast 
tööde lõppu kaovad selles piirkonnas ummikud 
ning liiklus muutub sujuvamaks ja ohutumaks.

V arsti algab kolmanda kaasava eelar
ve hääletus. Kaasav eelarve tähen
dab, et igaühel oli võimalus pakku
da välja oma idee, mida võiks Haa

berstis järgmisel aastal 100 000 euro eest ära te
ha. Meie linnaosa elanikud olid väga aktiivsed 
ning esitasid lausa 38 ideed. Kui idee on komis
joni hinnangul realistlik, läheb mõte hääletuse
le ning inimestele enim meeldinud projekt saab
ki teoks. Mis projektid pääsevad sel aastal rah
vahääletusele, ei ole meie lehe ilmumise ajaks 
veel otsustatud. Kui algab rahvahääletus, kut
sun teid üles olema aktiivsed ja hääletama tei
le enim meeldinud projekti eest. Eelmisel aas
tal võitis Haaberstis algatus rajada nägusad ja 
keskkonnasõbralikud rannatualetid ja välidu
šid Kakumäe randa. Kuna projekt on väga ma
hukas, siis ei jõudnud me sel aastal seda lõpu
ni viia, kuid luban, et järgmise rannahooaja al
guseks on kõik tööd lõpetatud ning Kakumäel 
muutub rannamõnude nautimine veelgi meel
divamaks ja nüüdisaegsemaks.

Õige varsti täituvad linnaosa tänavad ja haljas
alad kaunite tulede ja valgusinstallatsioonidega. 
Energiakriisist hoolimata ehime oma arm
sa linnaosa jõulurüüsse nagu ka eelmistel 
aastatel. Midagi head ja ilusat peab ju ka 
ometi olema.

Kui teil on muresid või rõõme, mis puu
dutavad Haabersti linnaosa, häid ideid või 
ettepanekuid ja tähelepanekuid, siis and
ke märku ning kirjutage otse mul
le või linnaosavalitsusele. Ol
ge terved ja hoitud!

Ega tali taeva jää

JUHTKIRI

Oleg Siljanov
Haabersti linnaosa vanem

Kaasavasse eelarvesse laekus Haaberstis 38 ettepanekut
Tallinna tuleva aasta kaasava eel-
arve ideekorjele esitasid tallinla-
sed linnaelu edendamiseks ühte-
kokku 415 ideed – kõige enam lae-
kus ideid noorte ning spordi ja va-
ba aja valdkonna parendamiseks.

Linnaosadest on kolmandat aastat jär
jest kõige aktiivsem Kesklinn 77 ette
panekuga. Haabersti elanikud esita
sid sel aastal kokku 38 ideed. Enamik 
ideedest laekus digitaalselt. 

Kaasava eelarve ideid esitades ja 
endale meelepäraste poolt hääleta
des saavad Tallinna elanikud tõhusalt 
teada anda, missugust elukeskkonda 
nad soovivad ja mida selle saavuta
miseks ette võtta tuleks. Nii jõuavad 
meieni head ideed, milliseid arendusi 
linnaruumis vaja oleks. Samuti saame 
paremini märgata kitsaskohti ja lei
da lahendusi nende parandamiseks.

Kaasava eelarve raha saab kasuta
da üksnes avaliku kasutuse ja vaba 
juurdepääsuga objektide jaoks. Idee
korjele esitatud ideede teostatavust 
hindab hetkespetsialistidest koosnev 
ekspertkomisjon, misjärel liiguvad et

teantud kriteeriumides realiseerita
vad ideed edasi tutvustamisele ning 
rahvahääletusele.

Praegu hindab esitatud ideede 
teostatavust ekspertkomisjon ning 
sõelale jäänud ideed liiguvad edasi 
tutvustamisele, arutamisele ja see
järel rahvahääletusele. 

Tallinna kolmanda kaasava 
eelarve avalik hääletus kestab 
21. novembrist 4. detsembrini.

Hääletus toimub Tallin-
na e-teeninduse keskkonnas 
taotlen.tallinn.ee, kuhu saab sisse 
logida nii ID-kaardi, mobiil-ID kui 
ka Smart-ID-ga. Pabersedelil saab 
oma hääle anda Tallinna linna-
kantselei teenindusbüroos Vaba-
duse väljak 7 või Haabersti linna-
osavalitsuses Ehitajate tee 109a.

Igal vähemalt 14aastasel Tallin
na elanikul on hääletusel kaks häält, 
mille saab anda enda linnaosas esita
tud ideedele. Hääletada saavad kõik, 
kelle elukoht on rahvastikuregistri 
järgi Tallinnas.

Igas linnaosas enim hääli saanud 
projekt saab rahastuse linna 2023. 

aasta eelarvest ja läheb järgmise aas
ta jooksul ellu viimisele. Kaasava eel
arvega viiakse igas linnaosas ellu vä
hemalt üks projekt aastas, mille lin
naosa elanikud on ise välja pakku
nud ja ise valinud.

Kaasava eelarve planeeritav kogu
summa 2023. aastal on üks miljon 
eurot, kuid täpse summa kinnitab 
Tallinna linnavolikogu Tallinna lin
na 2023. aasta eelarve vastuvõtmi
sel. Miljon eurot jagatakse linnaosa
de vahel, laias laastus saab iga linna
osa ca 100 000 eurot kaasava eelarve 
projekti realiseerimiseks.

Eelmisel aastal Haaberstis võitis al
gatus rajada nägusad ja keskkonna
sõbralikud rannatualetid ja välidušid 
Kakumäe randa. Idee kohaselt raja
takse Kakumäe randa kõigile tasuta 
kasutamiseks ilus paviljon, kus on 
vee ja äravooluga tualetid, välidušid, 
joogikraan, emalapse tuba ja lukus
tatavad kapid, mis parandaks ranna 
kui ajaveetmiskoha väärtust erine
vate vajadustega inimestele. Projekt 
valmib hiljemalt 15.05.2023.

HLOV

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib va-
naduspensioniikka jõudnud inimes-
tele maksuvaba tulu keskmise pen-
sioni ulatuses ehk 704 eurot. Üht-
lasi tõuseb pensioni baasosa uuest 
aastast 20 euro võrra.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo 
sõnul on järgmise aasta algusest jõus
tuv pensionitõus ja keskmise pensio
ni ulatuses kehtiv maksuvaba tulu 
olnud viimasel kahel aastal vaid osa 
sammudest, mida oleme teinud, et 
tagada meie vanemaealistele turva
tunne. „Nii tõstsime sel sügisel ük
si elava pensionäri toetuse 115lt eu
rolt 200le eurole, viime läbi üldhool
dusreformi, mille tulemusel muutub 
hooldekodu koht järgmise aasta juu
likuust inimese jaoks taskukohase
maks ning ühtlasi jõustus sel sügisel 
hakkamasaamist toetav 50eurone 
ühekordne toetus muuhulgas vana
duspensionieas pensionäridele. Mul 
on hea meel, et oleme nõnda lühi
kese aja jooksul sellised muudatu
sed suutnud ellu kutsuda ning tean, 
et töö vanemaealiste heaolu nimel 
jätkub igal juhul,“ selgitas Riisalo. 

Sotsiaalkindlustusameti peadi
rektori Maret Maripuu sõnul on te
gemist olulise muudatusega, sest 
edaspidi on keskmine vanaduspen
sion tulumaksuvaba. „Praegu kehtib 
pensionäridele üldine maksuvaba tu
lu 500 eurot, mis sissetuleku kasva
des hakkab vähenema. Jaanuarist on 
aga vanaduspensioniikka jõudnutele 
maksuvaba tulu 704 eurot ning see 
ei muutu ka siis, kui pensionär jät
kab tööl käimist. Seega saavad kõik 
vanaduspensioniealised, kelle pen
sion on järgmisel aastal üle 500 eu
ro, jaanuarist kätte pisut rohkem ra
ha,“ selgitas Maripuu. 

Maksuvaba tulu muudatus on 
seotud inimese vanusega – 704eu
rone maksuvaba tulu kehtib ka neile, 
kes on otsustanud pensionile jäämi
se edasi lükata. Sama kehtib ka nei
le, kes jõuavad vanaduspensioniikka 
2023. aasta jooksul. Pensionäridele, 
kes pole vanaduspensionieas (nt eri

pensioni saajad), jääb kehtima seni
ne maksuvaba tulu süsteem.

Kui varem sai vanaduspensioniea
line inimene ise otsustada, kas ta soo
vib või ei soovi maksuvaba tulu pen
sionilt kasutada, siis järgmisest aas
tast seda valikuvõimalust enam ei ole. 

Alates 2023. aasta jaanuarist arves
tab sotsiaalkindlustusamet igakuiselt 

vanaduspensionieas inimese pensio
nile maksuvaba tulu kuni 704 eurot 
kuus. See tähendab, et kui inimese 
brutopension on alla 704 euro, siis 
sellelt tulumaksu maha ei arvata. Sel
leks ei ole vaja eraldi sotsiaalkindlus
tusametisse pöörduda või avaldust 
esitada. Pensioni brutosummaga saab 
tutvuda riigiportaalis www.eesti.ee. 

Töötavad pensionärid, kes on jõud
nud või jõuavad vanaduspensioniik
ka 2023. aasta jooksul ja kelle pen
sion on väiksem kui 704 eurot, saa
vad maksuvaba tulu kanda üle ka 
oma töötasule. Selleks tuleb esitada 
tööandjale avaldus ning ära märki
da maksuvaba tulu kasutamata osa 
summa, mida tööandja arvestab ini
mesele väljamakseid tehes. Summa 
õigsuse eest vastutab töötaja. Kui töö
taja ei oska maksuvaba tulu kasuta
mata osa välja arvutada või ei soo
vigi seda töötasult kasutada, siis tu
leb järgmise aasta tuludeklaratsioo
niga maksuametilt tulumaksu taga
si saamiseks anda tööandjale teada, 
et ta ei soovi maksuvaba tulu tööta
sult kasutada. 

2023. aastal on vanaduspensioni
iga 64 aastat ja 6 kuud. Tuleval aas
tal jõuavad vanaduspensioniikka ini
mesed, kes on sündinud enne 1959. 
aasta 1. juulit.

Sotsiaalkindlustusamet

Pensioniikka jõudnud inimeste 
maksuvaba tulu tõuseb 704 euroni

●  Info maksuvaba tulu kohta tu-
lude üleselt on näha maksu- ja 
tolliameti e-teeninduses. 

●  Oma pensioni brutosummaga on 
võimalik tutvuda, logides sisse ko-
danikuportaali eesti.ee ja valides 
„Minu andmed“ -> „Toetused ja 
pensionid“ -> „Mulle arvestatud 
pensioni, toetuste ja hüvitiste 
vaatamine“.

●  Loe lisaks maksuvaba tulu muu-
datuste kohta sotsiaalkindlustus-
ameti kodulehelt. 

●  Küsimusi saab esitada meile e-
postiga info@sotsiaalkindlustu-
samet.ee, iseteeninduse suhtluse 
kaudu või helistada infotelefonil 
612 1360. Palume arvestada või-
maliku ooteajaga.

TEADMISEKS



11. november 2022 3Haabersti HEATEGEVUS / UUDISED

LÜHIDALT

Haabersti korteriühistute ümarlaud alustab hooaega
Arvo Allev
Haabersti KÜ Ümarlaud  
juhatuse esimees

Vahepeal on olnud suuremaid ja 
väiksemaid kriise. Ühest kriisist tu-
leme, teise suundume. Oleme selle-
ga peaaegu et harjunud. Kõik, mis 
ühiskonnas toimub, avaldab vahe-
tult mõju ühistutele ja meie inimes-
tele. Kriisidest on vaja üle saada 
ja õppida nendega toimetulemist. 

Kuidas toime tulla kriisiga, kui kat
kevad elutähtsad teenused? Mitte ku
nagi ei ole inimesed olnud nii sõltu
vad elutähtsatest teenustest kui prae
gusel ajal. Ohtusid eitada ja nendeks 

mitte valmistuda oleks rumal. Ee
malt vaadatuna tundub mõnikord 
kõik lihtne. Kui kraanist vett ei tu
le – lähen poodi ja ostan!? Poodi lä
hevad kõik inimesed ja ühel hetkel 
saab poevaru ka otsa. Ja siis veel see, 
kui liftid ei tööta, toad hakkavad ma
ha jahtuma, tualetti ei saa kasutada. 
Siis on juba hilja ettevalmistusi teha.

Et ennast ja maja inimesi kaits
ta, peame tegema õigel ajal vajalik
ke otsuseid. 

Korteriühistute ümarlaud kutsub 
ühistute juhatuste liikmeid infopäeva
le, kus arutame just selliseid teemasid. 

Hooaja esimene infopäev toimub 
17. novembril kell 18 Haabersti va
ba aja keskuses, Ehitajate tee 109a/2.

Päevakorras
●  Kriisolukorraks valmistumine ja 

tegutsemine.
●  Mida teha, kui elutähtsad teenu

sed katkevad?
●  KÜ valmisolek kriisideks ja juha

tuse tegutsemine kriisi juhtimisel. 

Ettekande teevad ja küsimustele vas
tavad Tallinna kriisikomisjoni liik
med, munitsipaalpolitsei juhtivspet
sialistid Margo Irve ja Tiina Laube. 

Infopäevad hakkavad toimuma 
iga kuu kolmandal neljapäeval sa
mas kohas. Teemasid, mida käsitle
da, on palju. Elamute/küttesüsteemi
de renoveerimine, päikesepaneeli
de kasutamine ja kõik muu selline 

tegevus, mis aitab kulusid vähenda
da. Keegi on oma maja suutnud roh
kem ajakohastada, keegi vähem. Ku
lude analüüsid näitavad selgelt se
da, et võitjad on need ühistud, kus 
on eelnevatel aastatel vajalikke ot
suseid tehtud. 

Koos on lihtsam, koos on targem. 
Haabersti korteriühistute ümarlaua 
hüüdlause on „Ühendatud tarkus“. 
Nii see ongi. Keegi ei ole nii rikas, et 
tal midagi enam vaja ei oleks. Ja kee
gi ei ole nii vaene, et teistele midagi 
pakkuda poleks. Lugupeetud ühistu
te juhid, olete oodatud ümarlaua in
fopäevadele. 

KÜ Ümarlaud kontaktid: ymar
laud1@gmail.com, tel 5853 9882.

Haabersti päevakeskuses (Õismäe 
tee 24) on nüüd avatud nüüdisaeg-
ne puutööruum, kus huvilistel on 
võimalus kogenud puutööõpetaja 
juhendamisel meisterdada.

Haabersti linnaosa vanem Oleg Silja
nov sõnas, et Haabersti päevakesku
ses on nüüd huvilistele oma uksed 
avanud modernselt sisustatud puu
tööruum. „Puutööruumis on juhen
daja käe all võimalik igas vanuses hu
vilistel nokitseda ja meisterdada. Eel
nevad kogemused ja oskused puu
töötundides osalemiseks ei ole vajali
kud, oluline on vaid tahe ja soov mi
dagi oma kätega teha,“ rääkis linna
osavanem ning kutsus huvilisi seda 
võimalust kasutama.

Haabersti päevakeskuse juhata
ja Ruth Ojatalu sõnul on puutöörin
gi eesmärk arendada tehnilist taipu, 
ilumeelt ja järjekindlust ning õpeta
da kasutama erinevaid tööriistu ja 
õigeid töövõtteid. „Õpitakse erista
ma erinevaid materjale ning koge
nud õpetaja juhendamisel aidatak
se ellu viia osalejate soovid ja unis
tused puidust midagi ise valmista
da,“ ütles Ojatalu.

„Puutööring on huvitegevus, mil
le käigus saab meisterdada mitme 

järjestikuse töötoa jooksul puidust 
esemeid. Meisterdatakse põnevaid 
sõidukeid, püsivusmänge, mänguas
ju, makette ning tarbeesemeid, mi
da saab igapäevaelus kasutada,“ tut
vustas päevakeskuse juhataja puu
tööringi ja seal pakutavaid võima
lusi. „Kui oled oskaja, kel teadmi
sed ja oskused masinate kasutami
sel, siis on kokkuleppeliselt võima

lus ka õhtuti puutööruumi kasuta
da,“ lisas Ojatalu.

Puutöötundides on võimalik osa
leda igal esmaspäeval kell 11–16 
ning sinna on oodatud kõik huvilised 
noortest eakateni. Puutööringi kestus 
sõltub osalejate vanusest ja meisterda
mise teemast. Noorematel lastel kes
tab tegevus kuni 30 minutit ja suure
matel lastel 1–1,5 tundi. Eriprojektid 

sõltuvad konkreetsest asjast ning kes
tavad orienteerivalt 2–3 tundi. Puutöö
ringi maksumus sõltub töötoa kestu
sest ja osalejate arvust. Hind sisaldab 
materjale, töövahendeid ja juhenda
mist. Täpsema info puutööringi ja osa
lemise maksumuse kohta saab epos
ti aadressil info@nokitsejad.ee või te
lefonil 5649 0219. 

HLOV

Haaberstis ootab 41 last Inglipuu kingitust
Maxima on juba 13 aastat aida-
nud heade inimeste abiga kokku 
koguda kingitusi, et viia jõulurõõ-
mu tuhandetele vähekindlustatud 
perede lastele üle Eesti. 

Kaubandusketi ellu kutsutud hea
tegevuslik kingikampaania „Ingli
puu“ on selle aja jooksul täitnud ligi
kaudu 22 000 lapse salajase jõulu
soovi.

Ka sel aastal kogus Maxima koos
töös Haabersti linnaosa sotsiaaltööta
jatega ning Eesti lasterikaste perede 
liiduga kokku just nende laste jõu
lusoovid, kelle perel puuduvad täna
vu võimalused lapsele soovitud jõu
lukingituse tegemiseks. 

Heategevuslik Inglipuu jõulu
kampaania võimaldab igaühel pa
nustada nende laste pühadesse, kel 
muidu jõulukingid saamata jääk
sid. Inglipuud, millel ripuvad laste 

jõuluunistused, asuvad 48 Maxima 
kaupluses üle Eesti. Igal aastal pan
nakse Inglipuud üles ka Maxima kon
torisse, et ka ettevõtte enda töötajad 

saaksid omalt poolt lastele jõulurõõ
mu valmistada. Iga hooliv eestimaa
lane saab hakata ingliks, tehes Ing
lipuul olevale lapsele soovitud kin

gituse ajavahemikus 22. november 
kuni 11. detsember.

Kingikampaanias osalemiseks tu
leb valida Maxima kaupluses Ingli
puult üks inglike lapse nime ja soo
viga, kelle jõuluunistust tahad täita, 
ja osta talle kingitus. Kingituse saab 
üle anda pakkimata kujul kas poe in
foletti või kassasse, kust Maxima selle 
juba õigel ajal lapseni toimetab. Mär
kame ja hoolime ning täidame ühes
koos laste soovid Inglipuul. Suurim 
tänu on siiras rõõm lapse silmades 
ning uskuge – kõik hea tuleb ringi
ga teile tagasi.

Haabersti linnaosas on Inglipuu 
Ehitajate tee 148 asuvas Maxima XXX 
hüpermarketis, kuid kingisoovidega 
poed on ka mitmetes teistes Tallinna 
Maxima kauplustes. Inglipuude täp
sed asukohad on leitavad veebilehel 
www.maxima.ee/inglipuu.

Maxima

Linnaosa elanikele ja-
gatakse tasuta biojäät-
mete kogumisnõusid
Biojäätmete liigiti kogumise eden-
damiseks jagab Haabersti linnaosa-
valitsus elanikele koduköökides ka-
sutamiseks mõeldud biojäätmete 
kogumisnõusid. Eelmisel aastal ja-
gas linnaosavalitsus koduköökides-
se mõeldud biojäätmete kogumis-
nõusid suurte kortermajade elani-
kele, sel korral jagatakse kogumis-
nõusid eeskätt väiksemate elamu-
te – üksikelamute, paarismajade, 
ridaelamubokside ja kahe korteri-
ga majade – elanikele. Biojäätme-
te kogumisnõu on 7-liitrine ning 
mõeldud kodukööki, et soodustada 
mugavalt jäätmete liigiti kogumist 
ning seeläbi keskkonnasõbraliku-
mat eluviisi. Kogumisnõuga anna-
me kaasa ka infovoldiku ning rulli 
biolagunevaid prügikotte. 

Huvilised saavad oma biojäät-
mete kogumisnõule järele tulla 
Haabersti linnaosa valitsusse sel-
le tööaja jooksul. Kogumisnõu-
sid jagame seni, kuni neid jätkub. 
Haabersti linnaosa valitsus (Ehita-
jate tee 109a/1) on avatud esmas-
päeviti kell 8.15-18.00, teisipäevast 
neljapäevani kell 8.15-17.00 ja ree-
del kell 8.15-16.00. Lõuna on kõi-
gil päevadel kell 12.15-13.00 ning 
sel ajal kogumisnõusid ei väljastata. 
Haabersti linnaosas jagatavate bio-
jäätmete kogumisnõude kohta saab 
infot telefonil 640 4800. HLOV

Õpetaja Jaan Tamm-
salu toob Haaberstis 
kiriku koju kätte
Haabersti päevakeskuses alus-
tas uus loengusari „Hoolt kanda 
ka hinge eest“, kus EELK Tallinna 
Jaani koguduse õpetaja praost Jaan 
Tammsalu kõneleb, kuidas on või-
malik oma hinge eest hoolt kan-
da. Loengud toimuvad regulaarselt 
kaks korda kuus neljapäeviti kell 
10.10–11.11.

Kuigi Haabersti linnaosas oma 
kirikut ei ole, on EELK Tallinna Jaa-
ni kogudus ja Haabersti päevakes-
kus siiski leidnud võimaluse ja too-
vad kiriku koju kätte. Kõik huvi-
lised on oodatud päevakeskuses-
se, kus hakkavad regulaarselt toi-
muma tasuta loengud pastor Jaan 
Tammsalult. 

Tallinna Jaani koguduse õpeta-
ja Jaan Tammsalu ütles, et loen-
gute näol on tegemist tunnise mõ-
tisklusega erinevatel teemadel, kus 
räägitakse asjadest lihtsas vormis. 
„Loomulikult püüan vastata ka kuu-
lajate küsimustele. Esimesel pool-
aastal räägime kümnest käsust, 
meieisapalvest ja teistest teema-
dest, mis on olnud ka meie esiva-
nemate jaoks enam kui pool tuhat 
aastat väga olulised. Räägime ka 
sellest, mis aitab väga keerulistes 
ning ärevates aegades säilitada ra-
hu ja lootust,“ selgitas Tammsalu. 

Loengusari „Hoolt kanda ka hin-
ge eest“ on osalejatele tasuta ning 
toimub Haabersti päevakeskuses 
(Õismäe tee 24) üle nädala nelja-
päeviti. Järgmine loeng on kavas 17. 
novembril kell 10.10. Loengud toi-
muvad eesti keeles ning huviliste 
olemasolul kuni kevadeni. 

Loengusarja korraldab EELK Tal-
linna Jaani kogudus ning seda et-
tevõtmist toetab Haabersti päeva-
keskus. HLOV

Haabersti päevakeskuses ootab huvilisi 
meisterdama nüüdisaegne puutööruum

Haabersti päevakeskuse puutööruum
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LÜHIDALT

Alates 1. detsembrist muudavad 
ettevõtted kõigis Tallinna korral-
datud jäätmeveo piirkondades jäät-
meveo hinnakirju – kõigis piirkon-
dades tõusevad segaolmejäätmete 
mahutite tühjendushinnad, teiste 
jäätmete mahutite tühjendushin-
nad jäävad samaks.

Nõmme, vanalinna ja kesklinna jäät
meveo piirkondades, kus teenust osu
tab AS Tallinna Jäätmete Taaskasu
tuskeskus, kasvavad segaolmejäät
mete mahutite tühjendushinnad li
gi 6%, samas määras kasvavad sega
olmejäätmete mahutite tühjendus
hinnad ka Eesti Keskkonnateenused 
ASi teeninduspiirkonnas Lasnamäel 
ja PõhjaTallinnas. Mustamäe, Haa
bersti, Pirita ja Kristiine jäätmeveo 
piirkondades tõusevad segaolmejäät
mete mahutite tühjendushinnad ligi
kaudu 15%, teenust pakub neis piir
kondades Tallinna jäätmekeskus.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm 
rõhutab, et hinnamuudatus puudu
tab üksnes segaolmejäätmete mahu
tite tühjendamishindu. „Ettevõtted 

on hinnatõusu põhjuseks toonud kas
vanud personali ja kütusekulud, mis 
omakorda on tinginud veokulu suu
renemise,“ selgitas Vimm. „Nõmme, 
vanalinna, kesklinna, Lasnamäe ja 
PõhjaTallinna jäätmeveo teenuse
pakkumise lepingud on sõlmitud 

2020. aastal ning selle ajaga on olu
liselt tõusnud kütusehind. Ukraina 
sõjast ja koroonapandeemiast tingitu
na on geopoliitiline ning majandus
lik olukord Eestis toonud väga kõr
ge inflatsiooni ning sellist olukorda 
ei olnud võimalik hinnapakkumisel 

ning kontsessioonilepingute sõlmi
misel ette näha ega ennustada. Tal
linna jäätmekeskuse teenindavates 
jäätmeveopiirkondades on lisaks per
sonali ja kütusekulule kahekordis
tunud ka käitlushinnad.“ 

Tallinna jäätmekeskus on täienda
nud enda jäätmemahutite valikut ka 
80liitrise mahutiga jäätmete liigiti 
kogumise soodustamiseks. Jäätme
mahutit on võimalik kasutada nii se
gaolme, biojäätmete kui paberi ning 
kartongijäätmete liigiti kogumiseks. 
Jäätmemahuti sobib väga hästi bio
jäätmete liigiti kogumiseks.

Biojäätmete kogumismahutit (suu
ruses 80 l ja 140 l) on võimalik ük
sikelamu, paarismaja, ridaelamu
boksi ja kahe korteriga hoone ela
nikul taotleda lingilt https://taotlen.
tallinn.ee/biokogumismahuti. Lisain
fot leiab: http://www.tallinn.ee/bio
jaatmetekogumisvahendid.

1. detsembrist kehtima hakkavad 
uued hinnakirjad leiab veebilehelt 
https://www.tallinn.ee/et/keskkond/
korraldatudjaatmevedu.

Tallinna kommunikatsioon

Haabersti elanikud saavad ka sel aastal tellida  
kokku kogutud puulehtede äraveo soodsa hinnaga
Haabersti linnaosa valitsus pakub 
taas linnaosa korteriühistutele ja 
majaomanikele võimalust tellida 
lehekottide äravedu linnaosava-
litsuse lepingupartnerilt.

Ka sel aastal tuleb linnaosavalitsus 
elanikele appi ning pakub võimalust 
tellida kokku kogutud sügiseste puu
lehtede äravedu soodsa hinnaga. Puu
lehed on jäätmeseaduse tähenduses 
aia ja pargijäätmed ning kui neid ei 
ole võimalik kompostida kinnistul, 
siis tuleb need viia jäätmejaama. Pa
raku ei ole kõigil elanikel võimalust 
ise lehti jäätmejaama transportida 

ja seetõttu pakub linnaosavalitsuse 
koostööpartner Haabersti linnaosas 
lehekottide äraveo teenust. Tellimusi 
lehekottide äraveoks võetakse vastu 

kuni 30. novembrini ning ühe kuni 
150liitrise koti äraveo hind koos käi
bemaksuga on 2.88 eurot. Oma soo
vist lehekottide äraveoks tuleb tea
vitada linnaosavalitsust eposti aad
ressil marianna.otsa@tallinnlv.ee või 
telefonil 640 4811. Kirjas tuleb välja 
tuua kinnistu aadress ja eeldatav le
hekottide arv. Tasumine toimub ar
ve alusel, mille esitab kodanikule lin
naosavalitsuse koostööpartner Divi
tiae OÜ, kes lehekottide äravedu kor
raldab.

Haljastusjäätmed tuleb panna ku
ni 150liitrisesse kotti. Kotisuu tuleb 
korralikult kinni siduda ja kotid sõi

duteele võimalikult lähedale paigu
tada, et need oleksid kergesti kätte
saadavad. 

Jälgida tuleb, et ühe koti kaal ei 
ületaks 20 kilogrammi ja neis olek
sid vaid puulehed.

Biolagunevaid aia ja haljastusjäät
meid saavad elanikud ise viia ka Tal
linna jäätmejaama, kus neid võetak
se vastu tasuta (ühelt toojalt korra
ga kuni kuus 100liitrilist kotitäit). 

Rohkem infot jäätmejaamade vas
tuvõtutingimuste ja hinnakirja kohta 
leiab https://www.tallinn.ee/et/kesk
kond/jaatmejaamadtallinnas.

HLOV

Linn aitab korteriühis-
tutel võimalikeks krii-
sideks valmistuda
Korteriühistute teadlikkuse tõstmi-
seks ja paremaks ettevalmistumi-
seks võimalikeks kriisideks ja elu-
tähtsate teenuste katkestusteks on 
Tallinna linn koostanud abistava kü-
simustiku, mis toetab ühistuid nen-
de edasiste tegevuste kavandamisel. 

Küsimustiku tulemused näitavad 
linnaosade kaupa, millised on kor-
teriühistute juhtide teadmised elu-
tähtsate teenuste katkestustest ja 
nende mõjudest ühistule ning lin-
na poolt antav tagasiside aitab lä-
bi mõelda ja planeerida tegevusi, 
et elanikud kriisi korral paremini 
toime tuleksid. Küsimustikust saa-
dud vastused on ka linna jaoks abi-
vahendiks planeerimisel, et saaks 
paremini aidata elanikke, töötada 
välja tegevusplaane ja paremaid la-
hendusi korteriühistute aitamiseks.

„See küsitlus peaks ühelt poolt 
panema inimesi mõtlema sellele, 
milleks nemad peaksid olema val-
mis, aga teisalt annab ka meile pa-
rema ülevaate, mida meie inime-
sed kriisivalmidusest teavad, kus 
on lüngad ning mida peaksime veel 
tegema selleks, et kriisivalmidust 
tõsta. Peab rõhutama, et küsitlus 
on ikkagi mõeldud harimiseks ja 
teadlikkuse tõstmiseks, mitte ühis-
tute kontrollimiseks negatiivses tä-
henduses,“ ütles munitsipaalpolit-
sei ameti juhataja Aivar Toompere.

Küsitlusele on oodatud vastama 
kõik Tallinna linna korteriühistu ju-
hid või juhatuse liikmed, aga ka kor-
termajade elanikud. Ankeedile saab 
vastata eesti ja vene keeles siin:  
surveyhero.com/c/jrfqdv7r novemb-
ri lõpuni. Tallinna kriisihalduse ja 
elanikkonnakaitsealane info on 
leitav Tallinna veebilehel https://
www.tallinn.ee/et/kriisiennetus, 
kust leiab ülevaate ja üksikasjali-
ku info linna tegevustest kriiside 
reguleerimisel, erinevad kontak-
tid abi saamiseks ning valdkonda 
puudutavaid suuniseid ja uudiseid. 

Tallinna kommunikatsioon

Tallinlased saavad taas suurjäätmeid tasuta ära anda
Kuigi suurjäätmed on hõlmatud 
korraldatud jäätmeveoga ja nen-
de äraveo saab tellida oma jäätme-
vedajalt, saavad rahvastikuregistri 
järgsed Tallinna elanikud rahvus-
vahelise jäätmetekke vähendamise 
nädala raames (21.–27.11.2022) ta-
suta suurjäätmeid ära anda kõiki-
desse Tallinnas asuvatesse jäätme-
jaamadesse. 

Korraga võetakse ühelt elanikult ta
suta vastu kuni 3 m3 suurjäätmeid 
(kogus peab mahtuma ühe sõiduau
to järelhaagisesse). Isikutuvastuseks 
tuleb kaasa võtta IDkaart või juhilu
ba. Kampaania ei laiene juriidilistele 
isikutele (sh korteriühistud). 

Jäätmejaamad asuvad Pääskülas 
(Raba tn 40), Rahumäel (Rahumäe tee 
5a), Pärnamäel (Ristaia tee 8) ja Paljas
saares (Paljassaare põik 5). Jäätmejaa
made lahtiolekuajad ning info kõiki
de teiste jäätmete üleandmise kohta 
leiab kodulehelt (www.jaatme jaam.ee).

Tallinna strateegiakeskuse  
ringmajanduse osakond

Tallinna jäätmejaamad 
lähevad üle talvisele 
tööajale
Alates novembrist lähevad Tallin-
na jäätmejaamad üle talvisele töö-
graafikule. Kõik neli jäätmejaama – 
Pääskülas, Rahumäel, Paljassaares 
ja Pärnamäel – on jätkuvalt avatud 
seitsmel päeval nädalas, kuid lahti-
olekuajad on sügistalvisel perioodil 
lühemad. 1. novembrist on Tallin-
na jäätmejaamad avatud tööpäe-
viti kell 14–19 ning nädalavahe-
tustel kell 10–15. Riigipühadel on 
jäätmejaamad suletud, eesolevasse 
talveperioodi jäävad jõulud (24.–26. 
detsember), uusaasta (1. jaanuar) ja 
vabariigi aastapäev (24. veebruar).

Paljassaare jäätmejaam asub 
Põhja-Tallinna linnaosas aadres-
sil Paljassaare põik 5, Pärnamäe 
jäätmejaam asub Pirita linnaosas 
aadressil Ristaia tee 8 / Pärnamäe 
tee 36, Pääsküla jäätmejaam asub 
Nõmmel aadressil Raba 40 ja Ra-
humäe jäätmejaam samuti Nõmme 
linnaosas aadressil Rahumäe tee 5a.

Jäätmejaamu haldab Tallinna 
jäätmekeskus. Täpsema info leiab 
jaamade kodulehelt www.jaatme-
jaam.ee.

Tallinna kommunikatsioon

SUURJÄÄTMED ON:
●  mööbliesemed ja nende osad (nt diivan, laud, riiul);
●  vaibad, muud põrandakatted; 
●  madratsid;
●  kardinad ja kardinapuud;
●  suured lillepotid; 
●  riidenagid;
●  peeglid; 
●  spordivahendid; 
●  jalgrattad;
●  katkised suusad ja kelgud; 
●  lapsevankrid; 
●  jõulukuused

SUURJÄÄTMED EI OLE
●  ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-pott, valamu, 

vann, aknad, uksed, tapeet, värvirullid); 
●  ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvipurgid, eterniit); 
●  probleemtooted (nt romusõidukite varuosad, rehvid); 
●  vanametall; elektri- ja elektroonikaseadmed (nt 

pesumasin, teler, külmik, pliit); 
●  muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed

TEADMISEKS

Detsembrist muutuvad Tallinnas 
korraldatud jäätmeveo hinnad
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Algab laste ja noorte lugemisprog-
ramm „Loeme ennast raamatusse“
Tallinna keskraamatukogu ja kirjas
tus Eesti Raamat kutsuvad Tallinna 
koolide 1.–9. klasse osa võtma lu
gemisprogrammist „Loeme ennast 
raamatusse“. Programm kestab ku
ni 30. aprillini 2023 ning selle jook
sul kõige usinamalt lugenud klassi
de õpilased saavad auhinnaks Eesti 
Raamatu välja antud uued teosed.

Kirjastuses Eesti Raamat on ala
tes 1940. aastast ilmunud üle 71 
260 raamatu. Auhinnaloosis osale
miseks peab klass kümne välja an
tud raamatu kohta läbi lugema vä
hemalt ühe lehekülje ehk kokku 
7126 lehekülge. Lisaks saavad au
hinnad summaarselt kõige enam 
lehekülgi lugenud klassid.

Õpetajad on oodatud klassi luge
misprogrammis osalemise regist

reerima (hiljemalt 31. detsembriks) 
koolile lähimas raamatukogus ko
hapeal, eposti või telefoni teel. Lu
gemisprogrammis osalemise täpse
mad tingimused leiab siit: https://
keskraamatukogu.ee/lasteleht/osa
le/loemeennastteletornitippu/. 
Võistluse kulgu saavad kõik huvi
lised veebis jälgida.

Tallinna keskraamatukogu iga
aastane lugemisprogramm „Loeme 
ennast…“ on saanud inspiratsiooni 
Saksa lastekirjaniku Ursel Scheffle
ri „Raamatutorni“ ideest. Igal aas
tal on klassidele mõeldud lugemis
väljakutse seotud kas mõne põne
va paiga külastusega vm auhinna
ga ja selleni jõudmiseks sümboolse 
arvu lehekülgede läbi lugemisega.

Tallinna keskraamatukogu

Helle Blum, Artur Jegorov  
ja Erika Tars, 
Tallinna tehnikakõrgkooli tudengid

Ühe õuekassi ohvriks langeb aastas 
mitukümmend lindu. Kassi küünis-
te vahele sattunud lindudest ena-
mik hukkub, sest linnu õrn nahk 
muutub vigastudes kergesti põ-
letikuliseks ja haavad on rasked 
paranema. Kellukesega rihm kassi 
kaelas hoiatab lindu läheneva ohu 
eest. Rihm vajab kassil esmalt küll 
harjumist, kuid on väikeloomade 
ja lindude jaoks oluline elupäästja.

Lindude toitmise hooaeg pole enam 
kaugel. Toidumajad on kaubanduses 
juba riiulitele välja pandud, tuleb lu
mi, tulevad ka rasvapallid. Värvilis
te sädistajate toimetamine aeda või 
akna taha riputatud toidu kallal pa
kub huvitavat vaatemängu kogu pe
rele, sealhulgas neljajalgsetele pere
liikmetele. Eriti paelub see silmanäh
tavalt kasse. Kuid kui poleks vahel 
aknaklaasi…

Meie kliimavöötmes võib õuekas
si ohvriks langeda aastas keskmiselt 
30–48 lindu, on linnuökoloog Mar
ko Mägi toonud välja oma ajakirjas 
Eesti Loodus (05/2017) avaldatud ar
tiklis, osutades 2013. aastal amee
riklaste läbi viidud uuringule. Õue
kass ei ole mitte ainult püsivalt õues 
elav kass, vaid ka vabakäigukass, s.o 
kass, kes elab tubastes tingimustes, 
kuid keda lubatakse vabalt omapäi 
õue jalutama. Tihtipeale usuvad kas
siomanikud siiralt, et nende kass mit
te mingil juhul linde ega väikeloo
mi ei murra, kuna kiisule maitseb 
ainult üks konkreetne gurmeekon
serv, muu ei kõlba nuusutadagi, ja 
üleüldse jääks pontsakas kiisu iga
suguses kiirendus ja ronimisvõist
luses garanteeritult tagantpoolt esi
mesele kohale. Tegelikult aga algab 
õues lemmiklooma „salaelu“. 

Jättes kõrvale koduta kasside kur
va ja kahetsusväärse olukorra, ei aja 
kassi murdma mitte tühi kõht, vaid 
tema kaasasündinud kiskjainstinkt. 
Nii nagu kõik koerad hammustavad, 
nii ka kõik kassid murravad, see on 
fakt. Kasside salaelu teema on ak
tuaalne aasta ringi. Iseäranis tera
valt kerkib see esile muidugi kevadi

ti, kui lõunast naasevad rändlinnud. 
Lennuvõimetud linnupojad ja koge
nematud noorlinnud on eriti kerge 
saak ning kui hukka saab emaslind, 
hukkub mõistagi terve temast sõltuv 
pesakond. Teine, just meil talvituva
te liikide jaoks kassiohtu täis aeg al
gab talvise lindude toitmise hooaja
ga – toidumaja on ideaalne tõmbe
keskus, s.t jahipaik.

Mida teha, et kassile jääksid tema 
salakäigud („sala“ seetõttu, et lem
miklooma pidamise eeskirjad kassi
de vabakäiguelu tegelikult ei luba) ja 
linnule tema lennud? Eesti metsloo
maühing on kassiomanikke üles kut
sunud panema kassile kaela rihm kel
lukesega, mis annab linnule ohu lä
henemisest helinaga märku. Esime
se hooga see kassile kindlasti ei meel
di ning nii rihm kui ka kelluke kae
las vajavad harjumist, kuid pole ükski 
koergi kaelarihmaga sündinud. Kas
sile tuleb anda aega kohaneda. Pea
le kellukese saab rihma külge riputa
da veel nimesildi loomaomaniku te
lefoninumbriga – nii on rihmast to
pelt kasu, sest kui kass peaks ära ek
sima või muudmoodi hätta sattuma, 
aitab rihm omanikuga kontakti lei
da. Tundlikumate kasside puhul, kelle 

käitumisest on näha, et kelluke neile 
siiski üldse ei sobi, võib alternatiivina 
kaaluda Marko Mägi soovitusel ning 
samuti tõhusaks osutunud erksavär
vilist kaelust, mis muudab kassi po
tentsiaalsele saakloomale hästi näh
tavaks. Kaelarihma ohtlikkust kassile 
ei maksa karta, kuna uuringute koha
selt on kaelarihma kandmisega seo
tud õnnetused harvad. Rihmast pal
ju tõsisemad ohud vabakäigukassile 
on liiklus, asulates või lähistel elavad 
väikekiskjad, koerad või ka inimene.

Eesti metsloomaühingu, aga kind
lasti ka teiste loomapäästega tegele
vate organisatsioonide vabatahtlikud 
tegelevad pidevalt leitud vigastatud 
lindudega. Suure osa neist moodus
tavad just kasside rünnaku ohvriks 
langenud linnud. Võib ju öelda, et 
looduses on ikka nii, et tugevamad 
jäävad ellu, nõrgad on määratud hu
kule, kuid kodukass ei ole looduse 
osa ega jääks ilma inimeseta loodu
ses ka ellu. Kass on inimese oma ja 
inimene vastutab nii oma kassi kui 
ka ta tegude eest. Kellukesega rihm 
kassi kaelas näitab kassiomaniku 
vastutustundlikkust – odav ja pisi
ke, kuid säästab paljude lindude ja 
väikeloomade elu.

Haaberstis avati Eesti moodsaim  
spordi- ja spaakeskus Ring
VäikeÕismäel (Õismäe tee 130) 
avati ligi 10 000 ruutmeetril laiuv 
spordi ja spaakeskus Ring, mis ma
hutab Eesti moodsaima korvpalli
kompleksi, soojendatud liivaga ran
navolle ja jalkaväljakud, 24/7 ava
tud Gym! jõusaali, mitmed treenin
gusaalid ning Õismäe esimese tosi
na saunaga spaakompleksi.

„Ring saab lisaks esiliiga korv
palluritele uueks koduks ka mit
mele spordikoolile. Siin hakkab 
treenima kokku umbes 1500 last,“ 
ütles Tallinna spordiakadeemia Ka
lev juht Eduard Beilinson, kelle sõ
nul mahub uue korvpallikomplek
si tribüünidele kuni 500 pealtvaa
tajat. 

Eesti moodsaima saali esimene 
rahvusvaheline noorte korvpalli
turniir toimub juba sel nädalava

hetusel ja sellest osavõtjad maju
tatakse samas kompleksis asuvas 
enam kui 100kohalises sportlas
te hostelis.

Uue spordikeskuse suurim rent
nik on jõusaalikett Gym!, mille uus 
ööpäev läbi avatud esindusklubi 
avab uksed 31. oktoobril. Lisaks 
asuvad hoones multifunktsionaal
sed treeningusaalid, kus saab tege
leda kehakultuuriga judost joogani, 
ning soojendatud liivaga rannavol
le ja jalgpalliväljakud.

Õismäe uus spaa kuulub Eesti 
suurimasse spaahotelliketti ühes 
Viimsi SPA, Grand Rose SPA ja Me
resuu SPA hotellidega.

Keskuse arhitektuurne lahendus 
pärineb Asum Arhitektidelt, siseku
junduse tegi Nion, väli ja sisegraa
fika eest hoolitses Velvet.

Tulge sportlikule sandipäevale  
Eesti vabaõhumuuseumisse!
13. novembril saate Eesti vabaõhu
muuseumi sandipäeval panna proo
vile nii oma rammu, hääle kui ka 
mõistuse! Kui on soov ka ise sandi
tama minna, tuleb selleks treenida 
ja harjutada. Müramõõturi abil sel
gitatakse välja kõige lärmakamad 
sandid, mõõdulint ja stopper on 
abiks parima vingerpussi tegija 
leidmisel. 

Eksperdid hindavad oskusi ha
ne kitkumises, laulmises, herne
viskes ja paljus muus. Külastajad 
saavad selgeks vajalikud nipid ja 
nõksud, et olla parim mardi või 
kadrisant. Tublidele võistlejatele 
jagatakse vääriline auhind! 

Sanditamise puhul on oluline, 
et pererahvas santi ära ei tunneks. 
Selleks on vaja korralikku mardi 
või kadrimaski. Mardid on inetud 
ja mustad, kadrid aga kaunid ja pu
napõsksed. Meisterdage kodus val
mis oma sandimask ja tooge see Ko

lu kõrtsi parima maski võistlusele. 
Võitjat autasustatakse kell 14.30.

Lau poest leiate santide eritoo
te Sandikuu Õnnevilja, mis ta
suks sanditamisele kaasa võtta ja 
pererahvale õnne soovides nen
de kodu põrandale visata. Nüüd
sel ajal võib pererahvale soovi
da näiteks head loosiõnne, raha
õnne, reisiõnne ja palju muud. 
Tulemas on lustlik pidupäev, kus 
hea tuju ja sportlik pingutus on ga
ranteeritud! Üritus algab kl 11 ja 
lõpeb kl 15. Olge varakult kohal, 
et jõuaksite kõik sandiülesanded 
ära lahendada.

13. november on ka isadepäev, 
seega võtke kaasa oma isa või va
naisa ning pange tema jõud ja nu
tikus proovile! 

Sündmuse programmi leiate Ees
ti vabaõhumuuseumi kodulehelt: 
www.evm.ee.

Eesti vabaõhumuuseum

Tallinna keskraamatukogu kutsub lapsi jutte kirjutama
Kõik 7–12-aastased lapsed on oo-
datud kuni 30. novembrini osale-
ma jutuvõistlusel, mille parimad 
palad jõuavad 2023. aastal Tallin-
na keskraamatukogu kinkeraama-
tusse „Omad jutud 4“. 

Kõik osalejad pääsevad võistluse lõ
puüritusele, mis toimub 10. detsemb
ril T1 meelelahutuskeskuses Super 
Skypark. Raamatukogu kutsub lap
si kirjutama neljal teemal: „Juhtum 
kooliteel“, „Erinevus“, „Kuidas saa
da peaministriks?“ ja „Laul võib min
na lappama“. Et kirjutamine läheks 
lihtsamalt, saavad huvilised novemb
ri lõpuni osaleda ka loovkirjutami
se töötubades, mida viivad läbi las
tekirjanikud Anti Saar ja  Ilmar To
musk. Kogumiku „Omad jutud“ väl
jaandmine on kujunenud üheks Tal
linna keskraamatukogu traditsioo
niks. Iga nelja aasta tagant koguvad 
raamatukoguhoidjad selle jaoks las
te omaloomingut, millest pannakse 

kokku kinkeraamat kõigile järgmisel 
aastal Tallinnas 1. klassi minevatele 
lastele. Nõnda saavad jutuvõistlusel 
osalejad näha oma loomingut raama
tus ja võimaluse valmistada rõõmu 
rohkem kui 4000 väikesele lugejale. 
●  Tallinna keskraamatukogu jutu

võistluse „Omad jutud“ töid oo
datakse kuni 30.11.2022. Võistlu
sest saavad osa võtta kõik lapsed 
vanuses 7–12 a. 

●  Jutu pikkus on maksimaalselt 1 A4 
ja jutte ootame eesti keeles. 

●  Omaloomingul peab selgelt väl
ja kirjutama osaleja ees ja pere
konnanime, vanuse ja lapsevane
ma kontaktid (epost ja telefoni
number). 

●  Jutte võib saata eposti aadressil las
te@tln.lib.ee järgnevates formaati
des: .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt.

●  Paberkandjal jutud tuleb tuua Tal
linna keskraamatukogu eestikeel
se kirjanduse osakonna laste ja 
noorteteenindusse (Estonia pst 8). 

●  Omaloomingut ei tagastata ega 
retsenseerita. 

Jutuvõistlusel osalemisega antakse 
õigus lapse nime, vanuse ja omaloo
mingu avaldamiseks Tallinna kesk
raamatukogu veebilehel, sotsiaal
meedias, kinkeraamatus „Omad ju
tud 4” ja meedias. 

Jutuvõistlusel osalejaid oodatak
se lõpuüritusele ja neid teavitatak
se omaloomingul välja toodud kon
taktandmetel.

Võitjad avaldatakse 10. detsemb
ril lõpuüritusel. Hiljem lisatakse in
fo lastelehele. 

Rohkem infot konkursi tingimus
te ja loovkirjutamise töötubade koh
ta leiab Tallinna keskraamatukogu 
Lastelehel: keskraamatukogu.ee/las
teleht.

Jutukonkursi läbiviimist toetavad 
Eesti kultuurkapital ja rahvakultuu
ri keskus.

Tallinna keskraamatukogu 

Elupäästev kelluke kassile kaela

Spordi- ja spaakeskus Ring.
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Tekstiilkardinad
Rulood

Voldikkardinad
Terrassimarkiisid

+372 566 33 807
joanna@aknakate.ee

Töö kirjeldus:
- aitab luua hooliva ning arendava 

kasvukeskkonna
- aitab ja toetab last toimingutes, millega 

laps ise toime ei tule

Ootused kandidaadile:
- tööle asumisel kehtiv tervisetõend
- oskus lastega kontakti luua
- eelnev kogemus lastega töös
- kannatlikkus ja usaldusväärsus

Pakume:
- töötasu kuni 1200 eurot brutotasu
- kaks korda aastas ühisüritusi
- sõbralikku ja meeldivat kollektiivi
- majutuse pakkumist
- transpordikulude kompenseerimist

Piirkond, kuhu tugiisikuid otsime: Harku vald
Ootame Teie CV-d aadressile personal@estodiac.eu

Lisainfo telefonil: 5351 5057

TULE MEILE TÖÖLE! 

ERIVAJADUSEGA LASTE TUGIISIKUKS!

Pakume terviklikku lahendust korterite reno-
veerimisel. Koostame Teie korterist projekti ning 
teeme personaalse ja detailse hinnapakkumise, 
mis on tasuta, kui valite meid tööde teostajaks.  
Meie meeskond on professionaalne, lahendus-
tele orienteeritud ja kogemustega. Võta julgelt 
ühendust kui soovid enda kodu täielikult ja mu-
revabalt renoveerida. E-mail: ralenou@outlook.
com , Tel: 529 40 10 Rando

Vana kraami äravedu korteritest, ka mööbli de-
montaaz. 1 toaline korter 200 eur, 2 toaline 300 
eur. Keldrid, garaazid, majad, suvilad kokkulep-
pel. Tel 5606 9595

Ostame Eesti parima hinnaga kasvava metsa 
raieõigust. Küsi pakkumist juba täna www.skp-
invest.ee; info@skpinvest.ee Tel: 55 155 13“

Vannitubade remont. Boilerite, pistikute paigal-
dus. Ummistuste kõrvaldus.58508713.

Santehnik-elektrik. 5011413.

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügi-
hinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, rikete-
ga, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. 
Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 
56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sulara-
has. Vormistan ja arvelt maha 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 ku-
lud minu kanda. Kõik pakkumised on teretul-
nud. Tel: 545 11053

Haabersti Vaba Aja Keskuse 4.korruse ruumis 
aadressil Ehitajate tee 109/A 2   tegutseb rõõm-
sameelne lauluklubi. Lauluklubisse ootame kõi-
ki lauluhimulisi vanuses 55+.mLaulame ühiselt 
IGAL KOLMAPÄEVAL kella 11.30 -st kuni kella 
13.00 . Laulurepertuaaris seltskondlikud ja rah-
valiku laulud, pop- laulud ning ka laule HOROS-
KOOBI ja EUROVISIOONI repertuaarist. Tule si-
nagi meie seltsi! Peletame kaamose ja laulame 
tuju rõõmsaks. Lauluklubi juhendab juba 8. aas-
tat KATRIN KEERMA.

Teostan teile lihtsamaid ehitus-, paigaldus-, 
elektri, sanitaartöid. Hind alates 15 eur/tund, 
olenevalt töö iseloomust. +372 56 658 042, ants.
narep@gmail.com

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

Hea korteriomanik! Soovin osta korterit. Võib ol-
la remonti vajav. Helista 58106909

Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid, rin-
namärke ja vanu postkaarte. Tel. 6020906 ja 
5011628

Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kustu-
tame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310

Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, maas-
turi või kaubiku. Võib olla remonti vajav . Kii-
re 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.

Haabersti päevakeskuse tegevused
Õismäe tee 24, 13511, 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.

NÄITUS
29.11-22.12 Riho Toomra näitus 
„Niidist kunstini“

ÜRITUSED
16.11 kell 13.30-16.00 Otse Hiiu-
maalt – Hiiu Köögi ja Pagari too-
dete müük
16.11 kell 14.00 Külas Tallinna 
Hiidlaste Selts
17. 11 kell 10.00 algab eesti kee-
le kursus
17.11 kell 10.10 Jaan Tammsalu 
loengusari „Hoolt kanda ka hin-
ge eest“
17.11 kell 11.00-14.00 Tervisenel-
japäev. Nahrini loodustoodete ja pool-
vääriskivide/ehete müük
17.11 kell 13.00 Nõuanded ja ni-
pid elu teiseks pooleks – treener-
nõustaja Kai Ilp
22.11 kell 13.30 Haabersti mem-
mede lauluklubi
23.11 kell 14.00 Kadripidu. Selga 
kadripäevale sobiv riietus, laulud-
tantsud ja muu trall käib asja juurde
30.11 kell 14.00 Andresepäeva 
kohvik tantsuga, muusikat män-
gib Mati
1.12 kell 10.10 Jaan Tammsalu 
loengusari „Hoolt kanda ka hin-
ge eest“
7.12 kell 14.00 Külas naisansam-
bel Meelespea Raasvise klubist

Haabersti päevakeskusel on õigus te-
ha kavas muudatusi.

LIITU HUVIRINGIDEGA! 
Hei-heia nüüd, kõik need, kel huvi 
kudumise ja heegeldamise vastu, 
aga oskusi napib ja päevasel ajal 
ei saa. Alates 1. detsembrist neljapäe-
vaõhtuti kell 17.00-18.30 ootab õpe-
taja Juta koos kuduma ja heegeldama. 
Võta vardad või heegelnõel kaasa ja 
idee, mida teha. Infot tel 5624 2921.

Haabersti memmede lauluklubi 
juh. Inda Kõiva ootab kõiki lau-
luhuvilisi laulma. Laul teeb rinna 
rõõmsaks, lahkeks ja lõbusaks. Laul-

mine hoiab hinge noore ja toob nae-
ratuse suule. Järgmine kord laulame 
22.11 ikka kell 13.30 Haabersti päe-
vakeskuses Õismäe tee 24.

Mehed, kel huvi ja soov laulda, 
aga Türnpu meeskoori ei julge 
minna, siis võta julgestuseks sõber 
kaasa ja teeme hoopis MEMME-TAA-
DI lauluklubi!

Haabersti päevakeskuses on või-
malus saada individuaalset nu-
tiseadme koolitust.  Koolituse ees-
märk on nutiseadme praktilise kasu-
tamise oskuste edendamine. Koolitus 
on mõeldud vanemaealistele, kes tun-
nevad end nutitelefoni või tahvelarvuti 
seltsis ebakindlalt, kuid soovivad oma 
igapäevaseid toiminguid nende abil 
mugavamaks muuta. Koolitusel tut-
vutakse nutiseadmete kasutamise põ-
hitõdedega, kuidas otsida veebist infot, 
saata e-kirju, jagada fotosid. Samuti 
on oodatud inimesed, kes on nutitele-
foni või tahvelarvutit vähe kasutanud 
või ei ole veel kasutanud, kuid plaa-
nivad. Selleks võta kaasa oma isiklik 
nutitelefon ja/või tahvelarvuti. Kes-
tus kuni 45 minutit. Koolitus on ta-
suta ja individuaalne. Registreerimi-
ne tel 5624 2925, 657 9872.

Haabersti päevakeskus kutsub 
kokku inimesi, kellel kodus mõ-
ni pill ja pole seda enam ammu 
mänginud või pole, kellega koos 
mängida. Näiteks akordion või lõõts-

pill või kannel või viiul või kitarr või 
kontrabass või jauram jne – pill, mil-
lest annab heli välja võluda. Palun an-
na endast teada tel 5624 2921 või pae-
vakeskus@habsot.eu. Ehk saame kok-
ku toreda pillimängusõprade pundi. 

Esmaspäeviti kell 11.00-12.30 see-
nioride puutöötund, kell 13.00-
14.30 lastele ja noortele. Puutöö-
ruumi saab kokkuleppel kasutada ka 
õhtusel ajal, kui on huvilisi. Ootame 
puutööhuvilisi nokitsema ja meister-
dama. Kogemused ja oskused ei ole 
vajalikud, vaid tahe ja soov midagi 
oma kätega teha. Materjal meie poolt, 
käed teie poolt. Õpetusi jagab õpeta-
ja Argo. Info tel 5624 2921.

Tantsides muutud paremaks inimeseks 
ning ununevad nii peremured kui maa-
ilmavalu (S. Kappel). 
Neljapäeviti kell 14-16 on võima-
lus päevakeskuses seltskonna-
tantse tantsida. Juhendaja tantsu-
õpetaja Eino Muruste. Tantsimiseks 
pane kotti mugavad jalatsid ja või-
malusel võta kaasa paariline, aga tul-
la võib ka üksinda. Info: 5624 2921.

LISAVÕIMALUSED
● Piljard ja koroona
● Jõusaal
● Kettagolf

TASULISED TEENUSED
●  Koduteenus
●  Pesupesemine ja kuivatamine
●  Massaaž E, T, K, N kell 9.00-19.00
●  Käte ja jalgade hooldus E kell 10.00-

16.00
●  Juuksur T, K kell 10.00-16.00
●  Saun R 10.00-17.00. Sauna saab ka 

rentida omale sobival ajal – 1 h on 
3.10 inimene, mahutab 10-12 ini-
mest korraga.

●  Ruumide rent

TASUTA TEENUSED
●  Vererõhu mõõtmine E-R kell 

9.00-17.00
●  Kaalumine E-R kell 9.00-17.00
●  Internetipunkt E-R kell 9.00-

17.00

Ette registreerimisega infotoas või tel 
5624 2925

Ametlikud teadaanded
HAABERSTI LINNAOSA VALIT-
SUS AVALIKUSTAB JA KORRAL-
DAB ARUTELU 
Harku järve idakalda ja lähiala 
detailplaneeringu algatamine 
ning keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamata 
jätmine Haabersti linnaosas

Tallinna linnavalitsuse 19. ok-
toobri 2022 istungi korraldusega nr 
943 algatati Haabersti linnaosas Har-
ku järve idakalda ja lähiala kinnistu 
detailplaneering. Planeeritava maa-
ala suurus on 8,78 ha. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärk on Paldis-
ki mnt 124b, Pikaliiva tn 13 ja Sõu-
debaasi tee 17b kinnistutest elamu-
maa, ärimaa, transpordimaa ja üld-
kasutatava maa sihtotstarbega krun-
tide moodustamine. Kruntidele mää-
ratakse ehitusõigused väikeelamute, 
ridaelamute, korterelamute, äripinda-
dega korterelamute ja ärihoonete ka-
vandamiseks. Hoonete korruselisus on 

kuni 4 maapealset ja üks maa-alu-
ne korrus. Samuti antakse detailpla-
neeringus heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsuteede, parkimise ja teh-
novõrkudega varustamise põhimõt-
teline lahendus.

Korraldusega jäetakse algatamata 
Harku järve idakalda detailplaneerin-
gu keskkonnamõju strateegiline hin-
damine, sest detailplaneeringu ellu-
viimisega kaasnev tegevus nagu elu- 
ja ärifunktsiooniga hoonete ehitami-
ne ning sihtotstarbeline kasutamine 
ei oma olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu lähteseisukoh-
tade ja eskiislahendusega on võima-
lik tutvuda 14.11.2022–18.11.2022 
Tallinna Haabersti linnaosa valitsu-
ses Ehitajate tee 109a/1, II korrusel ja 
Tallinna planeeringute registris aad-
ressil: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlan-
ning/Details/DP045710#tab35. Eskiis-
lahendust tutvustav avalik arutelu toi-
mub 21. novembril 2022 kell 16 linna-
osavalitsuses ruumis 211 (info tel 640 
4856).

Haabersti noortekeskuse tegevused 
november–detsember
Õismäe tee 24 (Nurmenuku peatus, Ka-
rikakra peatus). Avatud: Esmaspäevast 
reedeni kell 13–19. Telefon: 5309 0808. 
E-aadress: info@haabersti.ee

NOVEMBER
14.11 kell 16 Noorte projektid. Mõt-
leme, kirjutame ja viime ellu noorte 
omaalgatuslikke projekte. Loome koos-
töös noortega erinevaid videoprojekte 
konkursside jaoks ning sotsiaalmee-
dias kajastamiseks.
15.11 kell 16 Loovusring. Voldime, 
lõikame, värvime, kleebime, meisterda-
me! Ring on kõigile osalejatele tasuta.
16.11 kell 16 Mälumäng. Põnevad 
mälumängud erinevatel teemadel ja 
eri formaatides.
17.11 kell 16 Teadusring. Teeme tea-
duslikke katseid ning tutvume meid 
ümbritseva maailmaga.
18.11 kell 15 Meestepäeva tähis-
tamine.
21.11 kell 16 Noorte projektid.
22.11 kell 16 Loovusring.

23.11 kell 16 Mälumäng.
24.11 Kadripäev. Tule meiega santi-
ma! Lisainfo: triin@haabersti.ee.
24.11 kell 16 Teadusring.
28.11 kell 16 Noorte projektid.
29.11 kell 16 Loovusring.
30.11 kell 15 Armeenia kultuuri õh-
tu – Haabersti noortekeskuse välisva-
batahtliku eestvedamisel tutvume te-
ma kodumaa kultuuri ja kommetega.

30.11 kell 16 Mälumäng.
1.12 kell 16 Teadusring.
5.12 Rahvusvaheline vabatahtlike 
päev. Tähistame vabatahtlike päeva 
ja peame sellega meeles meie tublisid 
vabatahtlikke.
5.12 kell 16 Noorte projektid.
6.12 kell 16 Loovusring.
6.–9.12 Turniirinädal. Iga-aastased 
noortekeskuse turniiripäevad. Võistel-
dakse piljardis ja lauamängudes. Re-
gistreerimine noortekeskuses.
7.12 kell 16 Mälumäng.
8.12 kell 16 Teadusring.


