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Miks saab rattatoetust just 10–15-aastasele lapsele?
Selles vanuses asuvad lapsed üha enam iseseisvalt liikle-
ma ning rattaga sõiduteel sõites on selles vanuserühmas 
kohustus omada ratturi juhiluba. Kuna Tallinnas tehakse 
ratturi juhilube võrreldes teiste omavalitsustega proport-
sionaalselt vähem, on eesmärk suurendada liiklusteadli-
ke noorte ratturite osakaalu liikluses.

Kus saab ratturi juhiluba teha?
Rattaloa eksami sooritamiseks suvekuudel saab pöördu-
da transpordiameti Tallinna büroosse, kus eksamid toi-
muvad vähemalt korra kuus. Eksami tegemise võimalu-
se kohta tasub uurida ka lapse koolist – paljud koolid kor-
raldavad vähemalt korra aastas kursusi ja võimaldavad 
sooritada eksamit. 

Vaata lähemalt: 
transpordiamet.ee/jalgratturi-juhiluba

Kui mitu korda lapsele ratta ostuks toetust saab?
Toetust saab ühe korra. 

Kuidas toetust saab?
Pärast ratta väljaostmist saab esitada toetuse taotluse vee-
bilehel taotlen.tallinn.ee.

Kas toetust saab ka tõukerattale?
Ei. Toetust saab ainult jalgratta ostule. 

Kas võib osta ka kasutatud ratta?
Toetuse saamiseks on vaja esitada jalgratta ostu tõendav 
tšekk. Seejuures ei tehta vahet, kas tegemist on uue või 
kasutatud rattaga. Aina enam poode pakub võimalust soe-
tada ka korralikke kasutatud jalgrattaid. Lapsele sobiva 
ratta valik jääb lapsevanema teha.

Loe rattatoetusest lähemalt:  tallinn.ee/rattatoetus

KÜSIMUSED JA VASTUSED

S uvi hakkab vaikselt lõppema. Ilmad on 
veel ilusad, seega võtke suvest viimast ning 
veetke võimalikult palju aega vabas õhus. 
Meie omalt poolt loome selleks samuti 

mitu head võimalust. Nimelt saab varsti igaüks vaa-
data tasuta häid eesti filme Õismäe tiigi ääres am-
fiteatris. Kinoõhtud toimuvad 24. ja 25. augustil al-
gusega kell 20. Loodan, et seansid toimuvad plaani-
päraselt ja ilmataat on helde. Lisaks ootame kõiki 
lapsi septembri esimesel laupäeval selle hooaja vii-
masele suurejoonelisele lastehommikule, kus esi-
neb paljude noorte lemmik Getter Jaani.

Kindlasti ootavad meie elanikud pikisilmi reno-
veeritud Väike-Õismäe tiigi täielikku avamist. Suu-
remahulised ehitustööd on juba lõpetatud ning par-
giala on avatud jalutamiseks, kuid käivad veel vii-
mased tööd uue purskkaevu püstitamiseks. Õismäe 
tiigi pargiala ning uue värvilise purskkaevu pidulik 
avamine on planeeritud Haabersti sügispeol, mis toi-
mub 10. septembril. Sellest kirjutame täpsemalt sep-
tembri Haabersti lehes.

Suvi oli meil tegus, näiteks alustati linnaosa telli-
musel elektrialajaama hoonete välisilme värskenda-
mist. Alajaamad kujundatakse grafitikunstiga üht-
ses temaatilises stiilis. Plaanis on kujundada kolm 
alajaama Õismäe tee 28e, Õismäe tee 142e ja Järve-
otsa tee 15e. Alajaamade seinad on loodusteemali-
sed, valikus on Haabersti olulisemad looduskaunid 
kohad ja põllulilled, mis on seotud asukohapõhiselt 
Õismäe rajatistega. Kahjuks arvavad vandaalid, et 
nende looming on ilusam – ühe alajaama veel lõpe-
tamata töö oli juba rikutud ebaseadusliku grafitiga. 
Pöördun isiklikult selle noore kunstniku või kunst-
nike poole: kas sulle meeldiks, kui keegi risustab si-
nu kodus, rikkudes su isiklikud asjad? Arvan, et mit-
te. Meile ka ei meeldi, kui keegi rikub ilusaid asju. 
Politsei koostöös mupoga on paar sellist „kunstnik-
ku“ juba tuvastanud ning nemad võivad kinnitada, 
et iga teol on tagajärg.

K ahjuks pean tuletama meelde, et koroo-
naviirus ei ole kuhugi kadunud ning 
teadlased kinnitavad, et uus haigestu-
mise laine on tulekul. Siiralt soovitan 

teha riskigrupi inimestel koroonavaktsiini tõhus-
tusdoosi ja vajadusel kanda rahvarohketes kohtades 
maski; haigussümptomite korral tuleb jääda koju.

Maailma geopoliitiline olukord on kaugel rahust 
ja see avaldab mõju kõikidele ja kõigile. Selle ta-
gajärjel tõusevad hinnad, kõrge inflatsioon 
ei tee mitte kellelegi rõõmu. Linnaosavalit-
suse peamine ülesanne on elanikke aidata. 
Kui tunnete, et teil on raske olukord või 
teate kedagi, kes vajab abi, siis pöörduge 
julgelt meie poole kas isiklikult kohale tul-
les või kirjutage meile oma rõõmudest ja 
muredest Haabersti@tallinnlv.ee. 
Koos leiame lahenduse.

Olge terved ja hoitud! 

Võtame suvest viimast

JUHTKIRI

Oleg Siljanov
Haabersti linnaosa vanem

Siiralt soovitan teha riskigrupi 
inimestel koroonavaktsiini 
tõhustusdoosi ja vajadusel kanda 
rahva rohketes kohtades maski; 
haigussümptomite korral tuleb 
jääda koju.

Uue meetme „Rattaga kooli“ raa-
mes saab lapsevanem taotleda ku-
ni 100-eurost toetust jalgratta ost-
miseks 10–15-aastastele jalgrattu-
ri juhiloaga lastele. 

Ühekordset kuni 100-eurost toetust 
on õigus saada 10–15-aastasele lapse-
le, kes on käimasoleva aasta jooksul 
teinud jalgratturi juhiloa, elab rah-
vastikuregistri järgi Tallinnas ja kel-
lele on jalgratas ostetud taotlemise-
ga samal aastal.

Meie eesmärk on tõsta nii laste tur-
valisust liikluses, kasvatada jalgrattu-
rite hulka noorte seas kui ka soodus-

tada tervislikku liikumist. Jalgrattu-
ri juhieksami läbimine annab kind-
lust, et laps oskab valida õiged sõidu-
tehnikad ning hinnata, kus on tur-
valine sõita. Noorest peast tekkinud 
jalgratta kasutamise harjumus ning 
oskused võiksid jääda lapsi saatma 
kogu eluks. Selleks, et lapse jalgrat-
ta hind ei osutuks takistavaks tegu-
riks ning et anda julgustav signaal rat-
ta ostmiseks, soovimegi ratta soeta-
mist linnana toetada.

Toetuse maksmise eesmärk on kas-
vatada jalgratast igapäevaselt kasuta-
vate õpilaste arvu ja suurendada rattu-
rite osakaalu Tallinna liikluses. Toetu-
se eesmärk on ka suurendada nende 
laste hulka, kes teevad jalgratturi juhi-
loa eksami, mis kasvataks nende tead-
likkust liiklemisreeglitest ja suuren-
daks turvalisust liikluses. Liiklussea-
duse järgi peab iseseisvalt sõiduteel 
jalgrattaga sõita soovival 10–15-aas-

tasel lapsel olema jalgratturi juhilu-
ba. Meetme „Rattaga kooli“ koguma-
huks on 2022. aastal kavandatud 100 
000 eurot. Sellele lisaks on Tallinna 
tänavuses eelarves 1,5 miljonit eurot 
kooliümbruste turvaliseks muutmi-
seks, linn tegeleb uute rattaparklate 
rajamisega ning uute rattateede loo-
misega. Linn toetab ka korterelamute 
rattamajade rajamist, et rattaid saaks 
kodus turvaliselt parkida.

Tallinna rattastrateegia 2018–
2027 on seadnud sihiks, et rattasõi-
du osakaal jõuaks 11 protsendini kõi-
kidest liikumisviisidest ja sealhulgas 
25 protsendini kodu ja kooli vahel lii-
kumisest. Rattaliikluse kasv vähen-
daks liiklusummikuid linnas, muu-
daks õhu puhtamaks ja kasvataks 
linnaelanike harjumust tervisliku-
malt liigelda. 

Loe lähemalt veebilehelt: 
tallinn.ee/rattatoetus

Joosep Vimm
Tallinna  
abilinnapea

Augustist saab koolilapsele 
100 eurot rattaostu toetust

Tervisekassa suvine kampaania kutsub 
inimesi vaktsineerima 
Suvel, kui paljud inimesed puhka-
vad, koroonaviirus seda ei tee ning 
ohustab endiselt Eesti elanikke, 
eeskätt riskirühmi ja vaktsineeri-
mata inimesi. Seetõttu kutsub Ter-
visekassa alanud kampaaniaga „Ko-
roona suvel ei puhka“ üles kõiki, 
kes ei ole teinud esimest tõhus-
tusdoosi või vaktsineerimis kuuriga 
alustanud, ennast COVID-19 vastu 
vaktsineerima.

„Täna alanud kampaaniaga soovi-
me juhtida tähelepanu faktile, et 
COVID-19 ei ole meie seast kuhu-
gi kadunud. Suvel võib jääda mul-
je, et pandeemia on justkui lõppe-
nud, viirus alistatud ning muretse-
miseks pole enam põhjust. Paraku 
see nii ei ole, sest on palju inimesi, 
keda viirus jätkuvalt ohustab. Oluli-
ne on, et riskirühmad ja need, kes ei 
ole ennast veel vaktsineerinud, seda 
teeksid, et kaitsta ennast raske hai-
gestumise ning haiglasse sattumise 
eest,“ rääkis Tervisekassa esmatasan-
di teenuste osakonna juhataja Kül-
li Friedemann. 

Terviseameti hinnangul on koroo-
naviiruse levik praegu keskmine ja 
oht haigestuda endiselt suur, seda eri-

ti eakatel ja neil, kes ei ole ennast 
vaktsineerinud või inimestel, kellel 
on mõni krooniline haigus. Tervise-
ameti nakkushaiguste osakonna ju-
hataja Hanna Sepa sõnul on vaktsi-
neerimine jätkuvalt kõige turvalisem 
viis ennast raske haigestumise eest 
kaitsta. „Aga vaktsineerimise kõrval 
kehtivad jätkuvalt ka teised soovitu-
sed – eelistada väliskeskkonda sise-
ruumidele, hoida võimalusel distant-
si ning jälgida kätehügieeni,“ selgi-
tas Sepp.

Praeguseks on selged teadmised 
sellest, et vaktsineerimine vähendab 
mitu korda riski haigestuda raskelt 
ja see on kõige efektiivsem viis kaits-
ta ennast ning oma lähedasi, aga ka 
neid, kellele võib haigus mõjuda laas-
tavalt. „Meie tervisekäitumine ja val-
misolek praegu kujundab otseselt ko-
roonapandeemia olemust sügiskuu-
del ning ka edaspidi,“ lisas Friede-
mann.

Teadusnõukoja juhi Toivo Maimet-
sa sõnul on viiruse uuemad tüved, 
eriti praegu põhiliselt leviv Omikron 
BA.5, väga suure nakatamisvõimega. 
„Vaktsineerimine aitab nakatumise 
korral haigusega oluliselt lihtsamini 
hakkama saada. Meie teadlaste and-
med näitavad, et ainuüksi sel aastal 
on koroonavaktsiinid Eestis ära hoid-
nud sadu surmasid.”

Alates 1. juunist korraldab vakt-
sineerimisega seotud kommunikat-
siooni ja teavituskampaaniaid Ter-
visekassa. 

Avatud vaktsineerimispunktide 
leidmiseks või vaktsineerimisega 
seotud küsimuste korral on võima-
lik infot leida veebilehelt www.vakt-
sineeri.ee või helistades riigi infote-
lefonil 1247.
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Haaberstis otsitakse 
taas kauneimat  
koduaeda
Haabersti linnaosa valitsus on kuu-
lutanud välja konkursi „Haabersti 
kauneim koduaed 2022“. Konkursi-
le oodatakse kandideerima nii era-
kinnistu omanikke kui ka korteri-
ühistuid.

Konkursi eesmärk on tõsta esile 
linnaosa kauneid, korrastatud ja isi-
kupäraseid koduaedu ning hoove ja 
tunnustada nende omanikke. Kau-
nid koduaiad ning hoovid on linna 
ehteks, pakkudes silmailu ning in-
nustust ja inspiratsiooni teistelegi.

Konkursil osalemiseks tuleb saa-
ta vähemalt kolm fotot oma aiast, 
puhkealast või mõnest lahedast 
aiaideest aadressile Haabersti@
tallinnlv.ee. Lisaks fotodele tuleb 
kirjutada, kus koduaed asub, esita-
ja nimi ja telefoninumber. Kellegi 
teise esitamiseks konkursile peab 
olema kinnistuomaniku nõusolek.

Kauneima koduaia valib esitatud 
kandidaatide seast välja komisjon, 
kes hindab aia üldist heakorda, hal-
jastust, terviklikku ruumi mõju ning 
väikevorme nagu piirded, väravad, 
valgustus jmt. Samuti hinnatakse 
stiilsust, originaalsust ja leidlikkust.

Fotosid koduaedadest ja hoovi-
dest oodatakse kuni 20. augusti-
ni. Konkursi võitjad avalikustatak-
se ja neid autasustatakse septemb-
ris 2022. HLOV

XI üle-eestiline  
seeniormeeste kokku-
saamine toimus  
Haaberstis
Üle Eesti on seeniormeesteklubi-
del traditsiooniks kord aastas kok-
ku saada, sel aastal oli võõrustajaks 
klubi Haabersti Mehed 65+. XI üle-
eestiline seeniormeeste kokkusaa-
mine toimus Haabersti päevakes-
kuses õuealal 10. augustil.  

Haabersti päevakeskuse õueala-
le kogunesid seeniormeesteklubid 
üle Eesti. Kokku tuli üle 150 inime-
se. Kavas oli puhkpilli ja lauluga 
rongkäik ümber Õismäe tiigi, kok-
kutuleku lipu heiskamine, sport-
likumad tegevused päevakeskuse 
õuealal, klubidevaheline mälumäng 
ja muu meelelahutus.

Seeniormeeste kokkutuleku kor-
raldaja, klubi Haabersti Mehed 65+ 
juht Ants Laasfeldi sõnul andis kok-
kutulek jätkuvalt rõõmu ja tuge-
vat tervist sõbralikult suhtlevate-
le eakaaslastele. Aktiivne eluhoiak 
ja head suhted aitavad seenioridel 
nooruslikult vananeda. 

Väärikas eas mehi koondava klu-
bi Haabersti Mehed 65+ eesmärgiks 
on ühine huvitegevus ja silmarin-
gi laiendamine, üksteise toetamine 
ja abistamine, tervislikud eluviisid 
ning positiivne ja aktiivne eluhoiak. 
Sel aastal tähistas klubi Haabersti 
Mehed 65+ oma kümnendat sün-
nipäeva.  HLOV

Kalev Jahnson
Tartu Seeniormeeste Klubi auliige, 
ekspresident

21 aastat tagasi, 9. oktoobril 2001 
asutati Tartu seeniormeeste klu-
bi, et vanemaealised mehed saaks 
jätkata vananemist nooruslikult, 
positiivse ja aktiivse eluhoiakuga. 
Mitmesuguste huvidega seltsingud 
ühinesid ja laiendasid seltskond-
likku tegevust. Hakati korraldama 
kokkusaamisi teiste eakate mees-
teklubidega elukogemuste vaheta-
miseks. 

Sõprussidemed laienesid 12. detsemb-
ril 1998 asutatud Viljandi vanaisade 
klubiga ja 1. oktoobril 2009 asutatud 
Nõmme vanameeste klubiga. Meie ja 
nende klubide eeskujul asutati 2012 
Haaslava meesteklubi, Kehtna valla 
Seakõrva Ordu klubi, klubi Haabersti 
Mehed 65+ ja Kristiine väärikate mees-
te klubi. Juba 2014 asutati Hiiumaal 
klubi Pühalepa Vanamehed, Viimsi 
Rannamees, Saaremaa seeniormees-
te klubi ja palju teisi klubisid. Koos ot-
sustati korraldada iga-aastased kok-
kutulekud võimalikult Kesk-Eestis. 

Nii toimus Tartu Seeniormeeste 
Klubi presidendi Kalev Jahnsoni ja Vil-
jandi vanaisade klubi esimehe Volde-
mar Tasa korraldatud esimene kok-
kutulek 15. mail 2013 Viljandis 72 
osavõtjaga. Lipu heiskamine ja hüm-
ni laulmine toimub kõigil kokkutu-
lekutel. Kuna tiheda ajakava tõttu jäi 
Viljandi järvel paadisõit ära, toimus 
järgmine kokkusaamine samuti Vil-
jandis 21. mail 2014 koos laialdase 
rõõmsa kultuurilise programmiga ja 
laevasõiduga Viljandi järvel juba 94 
osavõtjaga. Tervituskõnedega esine-
sid Viljandi linnavolikogu esimees 
Randel Länts ja Tartu linna aselin-
napea Vladimir Sokman. 

Kolmas Tartu klubi korraldatud 
kokkutulek toimus Lagedil vaba-
dusvõitluse muuseumis 28. mail 
2015. a 134 osavõtjaga. Tervituskõ-
ne pidas muuseumi asutaja Johan-
nes Tõrs, mälestussamba juures süü-
tas igavese tule Tartu klubi president 
Kalev Jahnson, sõnavõttudega esine-

sid klubide esindajad ning rõõmsas 
meeleolus toimusid kultuuri- ja spor-
diüritused. 

Neljas seeniormeeste kokkutulek 
peeti Tartus koos sealse klubi asuta-
mise 15. aastapäeva tähistamisega 12. 
oktoobril 2015. Eesti vabadusvõitlu-
se muuseumi eraldatud tammede al-
leele Lagedil istutati nimelise sildi-
ga tamm meeste viiendal kokkutu-
lekul 20. mail 2016. a 84 osavõtjaga.

Kuuenda seeniormeeste kokkutu-
leku korraldas Nõmme klubi Toosi-
kannu puhkekeskuses 15. juunil 
2016. Seitsmenda kokkutuleku kor-
raldas Kehtna valla Seakõrva Ordu 
klubi Laukataguse puhkekülas 7. juu-

nil 2017. a 157 osavõtjaga. Kaheksas 
seeniormeeste kokkutulek toimus 
Sangastes Kaukalaane turismitalus 
9. juunil 2018. a 132 osavõtjaga, sel-
le korraldas Sangaste härrasmeeste 
klubi. Üheksas seeniormeeste kokku-
tulek toimus Viimsis 11. juunil 2019. 
a 141 osavõtjaga. Kokkutuleku kor-
raldas Viimsi klubi Rannamees. Pea-
le Eesti lipu heisati ka Eesti meeste-
klubide lipp, mida edaspidi hakka-
vad kõigil kokkutulekul heiskama 
järgmise kokkutuleku korraldajad.

Järgmise, 10. kokkutuleku pidi 
korraldama Tartu seeniormeeste 
klubi koos Haaslava meeste klubi-
ga 2020. aastal. Pandeemia tõttu jäi 

see ära ja peeti 24. augustil 2021 Ees-
ti lennundusmuuseumis Lange külas 
Kastre vallas 170 osavõtjaga. 

Vabariikliku seeniormeeste klu-
bide XI kokkusaamise sportliku ja 
kultuurilise programmiga korraldab 
klubi Haabersti Mehed 65+ 10. au-
gustil 2022 Haabersti päevakeskuses 
Õismäe tee 24. Klubi Haabersti Me-
hed 65+ juht Ants Laasfeld rõõmus-
tab, et kokkutulek annab jätkuvalt 
rõõmu ja tugevat tervist sõbralikult 
suhtlevatele eakaaslastele. Aktiivne 
eluhoiak ja head suhted aitavad see-
nioridel nooruslikult vananeda.

Mehed koos – tuju hoos! Elagu 
Eesti!

Tallinna loomaaias algas Tiigrioru ehitus 
Tallinna linn sõlmis lepingu looma-
aia Tiigrioru ehitamiseks ühispakku-
jaga ATEMO OÜ/EG Ehitus AS. Töö-
dega alustatakse juuli teises pooles, 
kui on lõppenud raierahu.

Tiigriorgu rajatakse peamiselt vä-
lialad Amuuri tiigrile, kuid plaanis 
on näidata ka teisi Kaug-Ida liike – 
kavas on luua elupaigad veel leopar-
dile, sõralistele, harsale, viiksjänese-
le ja lindudele.

Tiigriorus paranevad loomade 
heaolutingimused praegusega võr-
reldes märkimisväärselt, alustades 
territooriumi ulatusest ning lõpeta-
des loomaaia asukate elukeskkonna 
rikastamiseks mõeldud rajatistega. 
Ehitatakse tunnelid eri välialade va-
hel liikumiseks, püstitatakse kalju-
sid meenutavad müürid, paigalda-
takse söödatrossid ja nii edasi. Ra-
jatakse ka loomade hoiuhooned ja 
lisaaedikud. Külastajatele mõeldes 
on planeeritud varjualused oru ela-

nike mugavamaks vaatlemiseks. Ühe 
juurde kahest välialast tuleb maa-alu-
ne vaatlustunnel ning juba ehituses 
oleva troopilise vihmametsa kohvi-
kus saavad külastajad tiigrit uudis-
tada läbi akna. 

Ligikaudu hektarisuurusele ala-
le on plaanitud kaks osa viie tiig-
ri jaoks – suurem neist on loodus-
lik ning väiksem on intensiivsema 
kogemuse ala, kus külastaja ja tiigri 
kontakt oleks tihedam. Võimalikuks 

tiigripere juurdekasvuks on plaanis 
ka kolm varuaedikut. Tiigriorg moo-
dustab ühtse terviku, kuhu kindlasti 
mahub ka hulgaliselt ahaa-elamusi.

Tiigrioru projekteerija on SWECO 
Projekt AS, selle ehitab ühispakkuja 
ATEMO OÜ/EG Ehitus AS ning oma-
nikujärelevalvet teeb OÜ Keskkon-
naprojekt. Ehitustööde maksumus 
koos käibemaksuga on ligi 6,46 mil-
jonit eurot. 

Tööd algavad juulis 2022 ja komp-
leksi valmimise tähtaeg on 20. au-
gust 2023. Seejärel hooned sisusta-
takse ning asustatakse neljajalgsete 
elanikega. Tiigriorg avatakse pärast 
seda, kui loomad on jõudnud oma 
uue koduga kohaneda.

Möödunud aasta jaanuaris algas 
Kagu-Aasia troopilise vihmametsa 
ekspositsioonihoone ehitus, mille 
valmimise tähtaeg on juba tänavu 
juulis.

Tallinna kommunikatsioon

Tiigrioru asukoha vaade linnulennult.

Meenutusi Eesti seeniormeeste 
klubide kokkutulekutest

Tartu seeniormehed Sangaste lossi ees 9. juunil 2018. Kaheksanda kokkutuleku korraldaja oli San-
gaste härrasmeeste klubi.
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Head Haabersti elanikud! Olete ooda-
tud kohtuma linnaosavalitsuse töö-
tajatega välikontorites Väike-Õismäe 
ja Astangu majahoovides. Küsimus-
tele vastavad Haabersti linnaosa va-
litsuse töötajad. Haabersti linnaosa 
valitsuse vabaõhuvastuvõtud toimu-
vad igal esmaspäeval ja kolmapäeval 
kuni 5. oktoobrini.

Esmaspäeval, 22. augustil kell 
16.30 on linnaosavalitsuse vaba-
õhukontorisse oodatud Õismäe tee 
112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 
128 ja 134 elanikud. Linnaosavalit-
suse telk asub Õismäe tee 124 juu-
res hoovis.

Esmaspäeval, 22. augustil kell 
17.30 on linnaosavalitsuse vaba-
õhukontorisse oodatud Õismäe tee 
90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 ja 
108 elanikud. Linnaosavalitsuse telk 
asub Õismäe tee 100 juures hoovis.

Kolmapäeval, 24. augustil kell 
16.30 on linnaosavalitsuse vabaõhu-
kontorisse oodatud Õismäe tee 68, 
72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 ja 86 elani-
kud. Linnaosavalitsuse telk asub Õis-
mäe tee 82 juures hoovis.

Kolmapäeval, 24. augustil kell 
17.30 on linnaosavalitsuse vabaõhu-
kontorisse oodatud Õismäe tee 48, 
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 ja 66 elani-
kud. Linnaosavalitsuse telk asub Õis-
mäe tee 62 juures hoovis. 

Esmaspäeval, 29. augustil kell 
16.30 on linnaosavalitsuse vabaõhu-
kontorisse oodatud Õismäe tee 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42 ja 44 elanikud. 
Linnaosavalitsuse telk asub Õismäe 
tee 40 juures hoovis.

Esmaspäeval, 29. augustil kell 
17.30 on linnaosavalitsuse vabaõhu-
kontorisse oodatud Õismäe tee 2, 4, 

6, 8, 10, 12 ,14, 16, 18 ja 20 elanikud. 
Linnaosavalitsuse telk asub Õismäe 
tee 4 juures hoovis.

Kolmapäeval, 31. augustil kell 
16.30 on linnaosavalitsuse vaba-
õhukontorisse oodatud Õismäe tee 
136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 
ja 150 elanikud. Linnaosavalitsu-
se telk asub Õismäe tee 146 juu-
res hoovis.

Kolmapäeval, 31. augustil kell 
17.30 on linnaosavalitsuse vaba-
õhukontorisse oodatud Õismäe tee 
203, 201, 199, 197, 195, 193, 189, 187, 
185, ja 181 elanikud. Linnaosavalit-
suse telk asub Õismäe tee 193 juu-
res hoovis.

Esmaspäeval, 5. septembril kell 
16.30 on linnaosavalitsuse vabaõhu-
kontorisse oodatud Ehitajate tee 111, 
113 ja 115 elanikud. Linnaosavalit-

suse telk asub Ehitajate tee 113 juu-
res hoovis.

Esmaspäeval, 5. septembril kell 
17.30 on linnaosavalitsuse vabaõhu-
kontorisse oodatud Õismäe tee 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ja 23 elani-
kud. Linnaosavalitsuse telk asub Õis-
mäe tee 7 juures hoovis.

Kolmapäeval, 7. septembril kell 
16.30 on linnaosavalitsuse vabaõhu-
kontorisse oodatud Õismäe tee 21, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 
ja 47 elanikud. Linnaosavalitsuse telk 
asub Õismäe tee 43 juures hoovis.

Kolmapäeval, 7. septembril kell 
17.30 on linnaosavalitsuse vabaõhu-
kontorisse oodatud Õismäe tee 49, 
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 ja 65 elani-
kud. Linnaosavalitsuse telk asub Õis-
mäe tee 59 juures hoovis.

HLOV 

Tallinna elanikud saavad tasuta suurjäätmeid ära anda 
Kuigi suurjäätmed on hõlmatud kor-
raldatud jäätmeveoga ja nende ära-
veo saab tellida oma jäätmevedajalt, 
saavad rahvastikuregistri järgsed Tal-
linna elanikud nädala jooksul (22.–
28.08) suurjäätmeid tasuta ära an-
da kõikidesse Tallinnas asuvatesse 
jäätmejaamadesse. 

Kampaania on leidnud aset kaks 
korda – esimest korda 2022. a märt-
sis, mil toodi Tallinna jäätmejaama-
desse kümme korda rohkem suur-
jäätmeid kui tavapärasel märtsikuu 
nädalal (kokku 1472 m3). Teist korda 
toimus kampaania keskkonnakuu 
raames 2022. a mais, mil toodi suur-
jäätmeid viis korda rohkem kui tava-
päraselt samal ajal (kokku 1247 m3). 

Korraga võetakse ühelt elanikult 
tasuta vastu kuni 3m3 suurjäätmeid 
(kogus peab mahtuma ühe sõiduau-
to järelhaagisesse). Isikutuvastuseks 

tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhilu-
ba. Kampaania ei laiene juriidilistele 
isikutele (sh korteriühistud). 

Jäätmejaamad asuvad Pääskülas 
(Raba tn 40), Rahumäel (Rahumäe tee 

5a), Pärnamäel (Pärnamäe tee 36 / 
Ristaia tee 8) ja Paljassaares (Paljas-
saare põik 5). 

Jäätmejaamade lahtiolekuajad 
ning info kõikide teiste jäätmete 

üleandmise kohta leiab kodulehelt 
(www.jaatmejaam.ee). 

Talinna ettevõtlusteenistus  
ringmajanduse osakond

Tule lastehommikule! 
Laupäeval, 3. septembril algu-
sega kell 11 toimub Väike-Õis-
mäe tiigi ääres amfiteatris hoo-
aja viimane lastehommik. Muu-
sikalist meelelahutust pakub Get-
ter Jaani. Lastehommik on tasuta! 
Lastehommikut korraldab Haabers-
ti linnaosa valitsus.

Korraldaja jätab endale õiguse 
teha vajadusel programmis muu-
datusi. 

HLOV

Haabersti linnapilti 
kaunistab grafitikunst
Juuli lõpus alustati Haabersti lin-
naosa tellimusel elektrialajaama 
hoonete välisilme värskendamise-
ga. Alajaamad kujundatakse grafi-
tikunstiga ühtses temaatilises stii-
lis. Plaanis on kujundada kolm ala-
jaama Õismäe tee 28e, Õismäe tee 
142e ja Järveotsa tee 15e.

Haabersti linnaosavanem Oleg 
Siljanov sõnas, et alajaamade sei-
nad on loodusteemalised, valikus 
on Haabersti olulisemad looduskau-
nid kohad ja põllulilled, mis on seo-
tud asukohapõhiselt Õismäe asu-
mis olevate rajatistega.

„Alajaamade seinad muutu-
vad palju elavamaks, erksamaks 
ja silmale meeldivamaks pai-
gaks,“ ütles linnaosavanem ning 
lisas, et hästi tehtud supergraafi-
ka muudab elukeskkonna positiiv-
semaks seal elavatele inimestele, 
suurendades hoone esteetilist väär-
tust, elavdades kogukonda ja rikas-
tades linnapilti. „Tänu seinamaalin-
gu heale mõjule kogukonnas kas-
vab nii elukeskkonna kui ka kin-
nisvara väärtus,“ lõpetas Siljanov.

Illegaalsest grafitist eristab su-
pergraafikat lubatavus ja sobivus 
linnapilti, samuti suurejoonelisus 
ja see, et töö autor on teada. Seni-
sed kogemused korteriühistutega 
näitavad, et Haabersti inimestele 
meeldivad selged ja konkreetsed 
pildid. Haaberstis on supergraafi-
kaga kaunistatud Paldiski mnt 169 
hoone otsaseina supergraafilise sei-
napildiga „Õ“. Samanimeline sõsar-
teos asub ka Õismäe tee 2 asuva 
hoone otsaseinal.

HLOV

Suurjäätmed on: Suurjäätmed ei ole: 

✚  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.

✖  ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-pott, valamu, 
vann, aknad, uksed, tapeet, värvirullid); 

✖  ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvipurgid, eterniit); 
✖  probleemtooted (nt romusõidukite varuosad, reh-

vid); 
✖  vanametall; 
✖  elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pesumasin, te-

ler, külmik, pliit);
✖  muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed. 

Haabersti linnaosa valitsuse  
vabaõhuvastuvõtud

Hoovikontor Väike-Õismäel.
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Häirenuputeenus  
kingib eakale turva-
tunde ja tema lähedas-
tele hingerahu
Haabersti linnaosa elanike arv on 
iga aastaga kasvanud ja suurene-
nud on ka üksi elavate eakate ning 
puudega inimeste arv. Selleks, et ük-
si elav eakas või puudega inimene 
saaks kauem oma kodus elada, on 
linnaosavalitsusest võimalik taotle-
da sotsiaalvalveteenust ehk häirenu-
puteenust. Teenuse eesmärk on toe-
tada inimest, kellel terviseseisundist 
tulenevalt on oht kukkumisele või 
terviserikkele. Inimene kelle käsu-
tuses on häirenupp, saab abi situat-
sioonides, kus ta ei ole võimeline ise-
seisvalt abi kutsuma ja ust avama.

Häirenuputeenus aitab tõsta ko-
dus elavate eakate ja puuetega ini-
meste turvatunnet, samuti tagada 
võimalikult kiire abi kohale jõudmi-
se. Häirenuputeenus on kliendile ta-
suta. Seadmete paigalduse ja hool-
duse eest tasub Tallinna linn. Tee-
nuse osutamise eelduseks on laua-
telefoni või mobiiltelefoni olemas-
olu ning teenuse osutajale juurde-
pääsu tagamine kliendi eluruumi-
le. Kõige olulisem on, et see annab 
inimesele ööpäevaringse turvatun-
de, et abi on vajadusel kohe teel.

Haabersti linnaosa elanikel, kes 
tunnevad, et see teenus on neile või 
nende lähedastele vajalik, palume 
pöörduda linnaosavalitsuse sotsiaal-
hoolekande osakonna poole telefo-
nidel 640 4869, 640 4830 või e-posti 
aadressidel ruta.rosenfeld@tallinn-
lv.ee, ingrit.saar@tallinnlv.ee. 

Loe häirenuputeenusest täpse-
malt: https://www.tallinn.ee/et/hai-
renupp. HLOV

Kadaka teel möödunud aastal uk-
sed avanud Punane Ristik on kin-
nitus sellest, et taaskasutusmaas-
tikul jätkub uutele tulijatele ruu-
mi: kui kaup on põnev, korralik ja 
soodne ning ostukeskkond kutsuv, 
on huvilisi palju. 

„Taaskasutuskauplusi on omajagu, 
kuid eks nagu teisteski tegevusvald-
kondades, on eristumine oluline. Mi-
da meilt palju ostetakse, on kodusi-
sustus – värvilistest klaasnõudest kar-
dinateni, eriti armastatud on skandi-
naavialiku disainiga tooted,“ rääkis 
Punase Ristiku juhataja Kristi Kris-
tall. „Kvaliteet on väga oluline. See-
ga ei leia meie lettidelt katkiseid või 
määrdunud esemeid,“ lisas ta.

Sisustuskaupa on Ristikus tõesti 
palju – mitmesajaruutmeetrisel pin-
nal on rõiva- ja kodukraami kogu-
seliselt enam-vähem võrdselt. Kaup 
saabub Soomest, sealselt Punase Ris-
ti Kontti poeketilt. Kohe-kohe on tu-
lemas juba neljas suur saadetis. 

Korralikke riideid, jalanõusid ja 
kodusisustust on oodatud anneta-
ma ka iga eestimaalane. Kaupluse 
tulu läheb Eesti Punase Risti tege-
vuse kaudu toimetulekuraskustes 
inimeste, sh siia saabunud ukrain-
laste abistamiseks: iga annetus ja 
ost toob seega mitmekordselt rõõ-
mu. Lisaks on Ukraina põgenikele 
poes kõik riided, jalatsid ja kotid 50% 
soodsamad. 

Kellele mida,  
kõigile midagi
Esimeste tegevuskuude jooksul ku-
junesid poel välja oma püsikliendid. 
On ka neid, kes tulevad ikka ja jäl-
le, et otsida mõnd kindlat temaati-
list eset. „Näiteks käib meil tihti üks 

härra, kes ostab kõike, mis on seotud 
hobustega – olgu siis kuju või mõni 
pildiga ese. Samuti on üks Karupoeg 
Puhhi austaja, kelle kogu on saanud 
siit mitme eseme võrra täiendust,“ 
kirjeldas Kristall.

Kuvand „vaesest taaskasutajast“ 
on Kristalli sõnul jäänud minevikku: 
teise ringi riideid ostavad ka need, 
kelle sissetulek on keskmisest märk-
sa kõrgem: soovitakse eristuda ja kan-
da rõivaid, mida (kiir)moepoodidest 
ei leia. Paljud inimesed annetavad pä-

ris uusi kandmata rõivaid ja kasuta-
mata kodukaupa.

„Tagasiside külastajatelt on olnud 
väga positiivne. Üks proua ütles, et 
meil on päris pood, mitte second hand 
ega kaltsukas, nagu tavaliselt taas-
kasutuse kohta öeldakse. Hea ja abi-
valmis teenindus, puhtad ruumid 
ja korralik kaup ning köitev välja-
panek – kõik see on taaskasutuses 
sama oluline kui nn tavapoodides: 
vaid nii levib ja kinnistub käest-kät-
te-mentaliteet ning suudame anda 

päriselt mõjuva panuse keskkonna-
hoidu,“ rääkis Kristall. Punane Ris-
tik asub Kadaka Selveri vahetus lä-
heduses aadressil Kadaka tee 54a 
ja on avatud tööpäevadel kell 10–
18 ning laupäeval kell 10–16. Ühis-
transpordiga tulles on lähim peatus 
Kadaka Selver. Uudiseid sooduspak-
kumiste, eriliste leidude ja muu põ-
neva kohta leiab kaupluse Faceboo-
ki lehelt: Taaskasutuskauplus Pu-
nane Ristik.

Punane Rist

Septembris toimuvad taas avalikud arutelud Astangu
Mäeküla ja Kakumäe metsa kaitseala teemal 
Tallinna linnavalitsus algatas 15. juu-
ni istungil Astangu-Mäeküla loodus-
koosluste kohaliku kaitse alla võtmi-
se ning Kakumäe metsa kaitse alla 
võtmise menetluse. Mõlemad alad on 
oma väärtuslike looduskoosluste, lii-
girikkuse ja kaitsealuste liikide esi-
nemise poolest Tallinnas unikaalsed.

Astangu-Mäeküla ja Kakumäe kait-
se alla võtmise dokumentidega saab 
tutvuda kuni 15. augustini 2022 Tal-
linna keskkonna- ja kommunaalame-
tis (Mündi tn 2) ja Haabersti linnaosa 
valitsuses (Ehitajate tee 109a/1) ning 
Tallinna veebilehel. 

Avaliku väljapaneku kestel kuni 
15. augustini saab Tallinna keskkon-
na- ja kommunaalametile esitada kir-
jalikult ettepanekuid ja vastuväiteid, 
millele amet vastab kahe nädala jook-
sul pärast väljapaneku lõppemist. 

Pärast ettepanekute ja vastuväide-
te menetlemist ning kaitse alla võtmi-
se määruse eelnõu uuendamist kor-
raldab amet mõlema kaitseala tee-
mal avaliku arutelu.

Ettepanek Kakumäe roheala kaitse 
alla võtmiseks esitati Tallinna kesk-

konna- ja kommunaalametile 2021. 
aastal. Sama aasta detsembris val-
mis ameti tellimusel ekspertiis met-
sa kaitse alla võtmise eelduste ja põh-
jendatuse kohta. Ekspertiisi viisid lä-
bi OÜ Elusloodus eksperdid, kes leid-

sid, et looduskaitseseaduses sätesta-
tud eeldused kohaliku kaitseala loomi-
seks on olemas ning ettepanek kaitse-
ala moodustamiseks on põhjendatud. 

Astangu-Mäeküla piirkonda riik-
liku looduskaitseala moodustami-

seks tegi ettepaneku riigi keskkon-
naamet 2010. aastal. Kaheksa aastat 
hiljem otsustasid keskkonnaminis-
teerium ja keskkonnaamet loodus-
kaitseala rajamise plaanist loobu-
da ning moodustada väikesele ala-
le püsielupaiga I ja II kaitsekategoo-
ria liikide kaitseks. Otsus sai teoks 
juunis 2021, kuid kaitse alla võe-
ti vaid II kategooria nahkhiirte tal-
vituskohad ning kolm I ja II kate-
gooria taimeliiki. Märtsis 2021 esi-
tati Tallinna linnavalitsusele 45 ko-
daniku allkirjaga ettepanek Astan-
gu-Mäeküla kohaliku omavalitsuse 
tasandi kaitseala moodustamiseks. 
Maist oktoobrini 2021 viidi Tallin-
na keskkonna- ja kommunaalameti 
tellimusel läbi ettepaneku põhjen-
datuse ekspertiis. 

Astangu-Mäeküla kaitseala ava-
lik arutelu toimub teisipäeval, 6. 
septembril kell 17.30 Astangu kut-
serehabilitatsiooni keskuses. Kaku-
mäe metsa kaitseala avalik arutelu 
toimub neljapäeval, 8. septembril kell 
17.30 Veerise lasteaias.

Tallinna kommunikatsioon

Tallinn suurendab  
alates 1. septembrist 
õpilaste koolilõuna 
toetust
Tallinna linnavalitsus otsustas ala-
tes 1. septembrist 2022 suurendada 
linna toetust õpilaste koolilõunale, 
millega koolilõuna maksumus tõu-
seb 1,56 eurole päevas. Tallinnas on 
nii põhikooli- kui ka gümnaasiumi-
õpilastele koolilõuna tasuta. 

„Koolilõuna on õpilastele kahtle-
mata oluline söögikord ning kasvav 
organism vajab toitu, mis on kva-
liteetne ja mitmekesine. Üha kii-
reneva hinnatõusu tingimustes ei 
ole senise, juba aastaid samal ta-
semel olnud summa eest võima-
lik enam neid tingimusi täita,“ sõ-
nas abilinnapea Vadim Belobrovt-
sev. „Et tagada algaval õppeaastal 
lastele jätkuvalt tervislik ja maitsev 
koolilõuna, otsustasime suurenda-
da linna toetuse osa 22 sendi võrra 
lapse kohta. Hea meel on ka selle 
üle, et Tallinnas on koolilõuna õpi-
lastele tasuta, sest nii on see kätte-
saadav kõigile lastele.“

Uus koolilõuna maksumus on 
1,56 eurot päevas, millest riigi osa 
on 1,00 ja linna osa 0,56 eurot. Sel 
aastal on kaetud ligi 45 070 õpila-
se koolilõuna kulud. Täiendav raha 
õpilaste koolilõuna kulude katmi-
seks on kinnitatud Tallinna 2022. 
aasta teise lisaeelarvega, selleks on 
planeeritud 743 606 eurot.  

Toitlustusteenuse osutaja kasutab 
toetusraha vähemalt 70% ulatuses 
toidu ostmiseks ja kuni 30% ulatu-
ses toitlustamise korraldamiseks.

Tallinna kommunikatsioon

LÜHIDALT

Kakumäe mets.

Kliendist püsikliendiks: heategevuslik 
taaskasutuspood võlub eriliste leidude, 
puhtuse ja sooja vastuvõtuga

Taaskasutuskauplus Punane Ristik.
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Hind: 7€/kg, ostes 5kg on kohaletoomine tasuta
tel. 522 7099 - www.robertimesi.ee - kuulutus ei vanane!

Vahetada Märjamaal maja Tallinnasse 1-2- toalise 
korteri vastu. Krundi suurus on 1400 m2, majas on 
köök, 2 tuba. veranda, vannituba, saun. Majas on 
tööstusvool, vesi ja kanalisatsioon, kõrvalhooned, 
autogaraaž. Aias on marjapõõsad ja õunapuud, Ma-
ja ümber on kuusehekk. Tel. 5299066

KVALITEETNE MAALRI, TAPEETIMIS JA VIIMIST-
LUSTÖÖ KOGENUD MEISTRILT. 53660612

Tallinna Nurmenuku Lasteaed pakub tööd õpeta-
ja abile 1,0 ametikohaga. Ootame  oma kollektii-
vi tegusat, rõõmsameelset, kohusetundlikku ja hea 
suhtlemisoskusega õpetaja abi. Õpetaja abi põhi-
liseks tööülesandeks on õpetaja abistamine õppe-
tegevuste läbiviimisel, rühmaruumide korrashoid 
ning laste toitlustamine, riietamine. Kandidaadilt 
eeldame heal tasemel eesti keele oskust.   Avalduse 
ja CV võib saata lasteaeda aadressil Õismäe tee 26, 
13511 Tallinn või e-posti aadressil nurmenuku@
nurme.edu.ee. Lisainfo telefonil 6573937.

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinna-
ga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal 
kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan sei-
sevauto@gmail.com või 56188671 Järgi tulen puk-
siiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt ma-
ha võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee

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

Nõustamine ja ettevõtluskoolitus psüühikahäirega 
inimesele. OÜ Akbaliburl.  Lisainfo: Akbalibur.web-
node.com

Hekkide pügamine soodsalt ning hoolsalt, vajadu-
sel okste äravedu. Tel 5302 8158

Soovin osta maale, pilte, raamatuid, keraamikat, 
vanaraha, jne. 5116039, 58260567

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

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

Santehnik-elektrik. Tel:  5011413  

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

Muru niitmine, trimmerdamine, heki lõikus, oks-
te äravedu , heina purustamine, kruntide korras-
tus 5897 7133

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

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

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

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

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust ko-
duaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. He-
lista ja küsi lisa – 5399 3595.

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
17.08 kell 14 ÕUEKOHVIK TANTSUGA, tant-
sumuusikat mängib Mati
24.08 kell 14 ÕUEKOHVIK, külas akordionian-
sambel Amulett
31.08 kell 14 ÕUEKOHVIK. Nõmme pärimus-
kooli pärimusmuusikaansambel Devtera
7.09 kell 14 ÕUEKOHVIK

Haabersti päevakeskusel on õigus sünd-
muste muudatusteks.
 
Huviringide tegevus 2022/2023. aastal
ESMASPÄEV
●  Saksa keel kell 10.00–11.30, juh. Tatjana 

Dominica Muna, alustab 5.09
●  Mälu ja tähelepanu parandamine (vene 

keeles) kell 11–12, juh. Pifagor
●  Male kell 11.00-13.30, juh. Gennadi Pav-

lov, alustab 5.08
●  Seenioride tervendav võimlemine kell 

11–12, juh. Kai Ilp, alustab 5.09
●  Mölkky mängimine kell 11.30–14.00, juh. 

Luule Mihhailova, alustab 4.08
●  Eakate hingeabirühm kell 12.00–13.30, 

iga kuu 3. esmaspäev, juh. Peeter Krall, alus-
tab 15.08

●  Tervisevõimlemine edasijõudnutele kell 
13–14, juh. Eve Ello, alustab 5.09

●  Naisteklubi kell 14.30–16.30, iga kuu 2. 
ja 4. esmasp., juh. Olga Kala, alustab 8. aug

●  Piccolo koor kell 15–17.00, dirigent Aarne 
Männik, alustab oktoobris

●  Naiskoor Gaudete kell 18–20, dirigent Mait 
Männik, alustab septembris

TEISIPÄEV
●  Hiina võimlemine kell 12.30–13.30, juh. 

Riina Hein, alustab okt algul
●  Käsitööklubi Raudrohi kell 10–13, juh. 

Lembe Sihvre, alustab sept

●  Line-tants kell 11.30-12.30, juh. Lea Sal-
vet, alustab 30.08

●  Mälutreening kell 11–12 iga kuu 1. ja 3. 
teisip., juh. Reet Trei, alustab 4.10

●  Bowling kell 12–14, juh. Galina Astafjeva, 
alustab 5.09

●  Lauatennis kell 9–13, juh. Milvi Rohumaa
●  Eakate jooga kell 14–15, juh. Jekaterina Ja-

kovleva, alustab 6.09
●  Lapikunstiring kell 14.30–17.00, juh. Ma-

re Henno, alustab 2.08
●  Haabersti memmede lauluklubi kell 

13.30–15.00, juh. Inda Kõiva, alustab 6.09
●  Türnpu nim meeskoor kell 18.15–20.30, 

dirigendid Ene Kangron, Tõnu Kangron

KOLMAPÄEV
●  Inglise keel I rühm kell 10–12, juh. Elena 

Topolya, alustab 21.09
●  Õmblusring kell 10.00–12.30, juh. Elma 

Tikker, alustab 17.08 
●  Seenioride tervendav võimlemine kell 

11–12, juh. Kai Ilp, alustab 7.09
●  Toolivõimlemine kell 12.15–13.00, juh. Kai 

Ilp, alustab 17.09
 
NELJAPÄEV
●  Matkaklubi kell 10, juh. Naima Kippel
●  Heegeldamis- ja kudumisring kell 10.00–

12.30, juh. Juta Kuuse, alustab okt algul
●  Seeniortants Karikakar kell 10.30–12.30, 

juh. Evi Tomingas, alustab sept keskel
●  Lauamängud kell 11.30–14.00, juh. Luule 

Mihhailova, alustab 4.08
●  Tervisevõimlemine edasijõudnutele kell 

13–14
●  Türnpu nim meeskoor kell 18.15–20.30

REEDE
●  Lauatennis kell 9.00–11.30, alustab 12.08

●  Inglise keel II rühm kell 10–12, juh. Ele-
na Topolya

●  Male kell 10.00–13.30, juh. Gennadi Pavlov
●  Vene lauluklubi kell 12.00–13.30, juh. Na-

talja Volodina, alustab 2.09
●  Mehed 65+ kell 13.00–15.30, iga kuu 1. 

ja 3. reedel, juh. Ants Laasfeld, alustab 2.08
●  Jooga kell 10–11, juh Jekaterina Jakovleva, 

alustab septembris

Päevakeskuse kõikidesse huviringidesse 
on oodatud uued huvilised. Info:  
paevakeskus@habsot.eu või 5624 2921,  
Ruth Lille

Päevakeskusel on valminud uus ja nüüdisaegse 
siustusega puutööruum, kuhu ootame inimest, 
kel puidutöö teadmised ja oskused ning soov 
seda teistele edasi anda. Kui Sa tunned, et pui-
dutööga tegelemine kõnetab Sind, ole hea, an-
na endast märku.

Info: paevakeskus@habsot.eu või 5624 2921, 
Ruth Lille

Teenused
●  Massaaž – E,T,N,R kell 9.00–19.00
●  Käte ja jalgade hooldus – E kell 10.00–

16.00
●  Juuksur – T, K kell 10.00–16.00
●  Saun – N ja R 10.00–17.00
●  Vererõhu mõõtmine – E–N kell 9.00–17.00, 

R 9.00–16.00
●  Kaalumine – E-N kell 9.00–17.00, R 9.00–

16.00
●  Internetipunkt – E–N kell 9.00–17.00, R 

9.00–16.00

Etteregistreerimisega infotoas  
või tel 5624 2925

VeskimetsaMustjõe külapäev toimub 27. augustil
Laupäeval, 27. augustil toimub Veskimet-
sa-Mustjõe traditsiooniline külapäev, kus 
kohalikud saavad omavahel tutvuda, kuul-
da uuemaid uudiseid ning mõnusalt aega 
veeta. Pidu meie enda kodus! 

Külapäev algab külaplatsil kell 14 muusika ja 
päeva tutvustamisega, kell 16 leiab aset legen-
daarse folkansambli Untsakad kontsert. Lisaks 
leidub tegevust lastele ning toimub hoidiste 
võistlus, kus kõige maitsvamad hoidised saa-
vad väärikalt auhinnatud. Kohalikud on ooda-
tud müüma käsitööd ning avama kohvikut. 

Külapäeva korraldavad vabatahtlikud Ves-
kimetsa-Mustjõe seltsist, toetab Haabersti lin-
naosa valitsus. Ürituse lõpp on planeeritud 
kella 18 paiku, misjärel on hea hetk ühine-
da sõsarasumi Kakumäe põneva Pirukafesti-
ga ja Muinastulede ööga. 

Veskimetsa-Mustjõe Selts

Haabersti noortekeskuse tegevused: AUGUST
Aadress: Õismäe tee 24 (Nurmenuku peatus,  
Karikakra peatus). Avatud: esmaspäevast  
reedeni kell 12–18. Telefon: 5309 0808.  
E-mail: info@haabersti.ee

AUGUST
8.08-12.08 kell 9.00-17.00 – Haabersti va-
ba aja keskuse suvine linnalaager. Külasta-
me videomängude muuseumi LVLup, Happy-Fly 
batuudikeskust, Vembu-Tembumaad ning boo-
lingut ja muid põnevaid kohti. Lisaks külastus-
tele meisterdame, mängime ja teeme teisi vah-
vaid tegevusi. Laagri maksumus on 65.-, mis si-
saldab kõiki tegevusi, ekskursioone ja lõunasöö-
ki. Registreerimine ja lisainfo: laager@haabers-
ti.ee, 5309 0808.

15.08–19.08 kell 9.00-17.00 – Haabersti va-
ba aja keskuse suvine linnalaager. Külasta-
me videomängude muuseumi LVLup, Happy-Fly 
batuudikeskust, Vembu-Tembumaad ning boo-

lingut ja muid põnevaid kohti. Lisaks külastus-
tele meisterdame, mängime ja teeme teisi vah-
vaid tegevusi. Laagri maksumus on 65.-, mis si-
saldab kõiki tegevusi, ekskursioone ja lõunasöö-
ki. Registreerimine ja lisainfo: laager@haabers-
ti.ee, 5309 0808.

28.08 kell 12 – HNKXTRM. Traditsiooniline 
ekstreemspordiüritus toimub sel aastal Pääskü-
la noortekeskuses. Võistlema asuvad tõukerattu-
rid ja BMX-ratturid. Lisaks palju muud põnevat 
ja vahvat päeva vältel. Lisainfo ja registreerimi-
ne: Kevin@haabersti.ee / 5309 0808

Veskimetsa-Mustjõe külapäev.


