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16. juulil algusega kell 20:00 toimub Õismäe 
tiigi ääres suvine kontsert. Amfiteatris esineb 
tšellokvartett C-Jam. Kontsert on tasuta!

Mänguväljak asub Õismäe tee 118a 
kinnistul, kortermajade vahelisel 
haljasalal, mis oli juba kasutusel 
mänguväljakuna. Vana mänguväl-
jak oli amortiseerunud, inventar 
oli vananenud ning vajas väljava-
hetamist. 

Mänguväljaku eesmärk on pakkuda eri 
vanuses lastele võimalikult mitmekülgset 
vaba aja veetmise võimalust. Ala jaotub 
mõtteliselt viieks. Sportlikum pool jääb 
ida poole ja mängulisemad alad läände. 
Sportimise jaoks on treeningvahendite 
ala ringtreeningute ja niisama jõutreenin-
gu jaoks. Ala on kaetud kummikattega, et 
võimaldada juurdepääsu ka ratastoolis 
inimestele. Treeningalale pääseb mööda 
olemasolevat asfalteed, kirdes asuva vä-
rava kaudu. 

Treeningala lõunakülg on avatud mu-
ruala. Murualal saab mängida pallimän-
ge, päevitada, piknikulina maha panna 
ja perega aega nautida. Mänguala jaotub 
omakorda kaheks – väikelaste ja suure-
mate laste ala. 

Väikelaste ala on laste turvalisuse kaa-
lutlustel piiratud aiaga – põhjast ja läänest 
olemasoleva piirdeaiaga ning idast ja lõu-
nast projekteeritava aia ja väravaga. Kui 
ülejäänud ala on tagasihoidlikus hallis 
toonis, siis väikelasteala on rõõmsavär-
viline. 

Klassikalisele liivakastile ja kiigele 
lisaks on seal kaks vedrukiike ning liu-
mägi-tegelussein, mis moodustavad oma 
motiividega ühtse terviku. Teede äärde 
on projekteeritud tegelusseinad nii, et 
nende juurde pääseb ka ratastooliga liik-
leja. Samuti jääb tee äärde pesakiik. Män-
guväljaku elementidel saab korraga olla 
74 inimest. Täiendavalt saavad mängu-
väljakul viibida ka laste saatjad. 

Väikelasteala teema on kodune ja 
samas ka muinasjutuline. Liumägi on 
erksates toonides ning loomad võimali-
kult tõetruudes värvides. Tegelasteks on 
tuttavad loomad: kass, hobune ja kanad. 
Liumäe tõlla ja ratsu poolsel küljel on ho-
busekujuline vedrukiik, et soovi korral 
saaks mängida rollimänge ja imiteerida 
ratsutamist. Liumäe kodumaja poolsel 
küljel, kus on kanadega tegelussein ning 
kass, on kõige pisematele mõeldud ved-
rukiik samuti kassikujuline. 

Mänguväljaku rajas InfaRoad OÜ. 
Tööde lepinguline maksumuseks kujunes 
221 856 eurot. HLOV

Tulge mängima ja sportima!  
Head kasutamist! 
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Suvel ootavad Haabersti randades 
ja puhkealadel puhkajaid mitmed 
uuendused
Haabersti linnaosavalitsuse tellimusel on uuendusena Ka-
kumäe ja Harku järve randa rajatud laudteed, et nii lapse-
vankrite kui ka ratastooliga liikujatel oleks veekogu juurde 
pääsemine lihtsam. Lisaks tavapärastele ajutistele välikäim-
latele on paigaldatud invaWC-d ning Harku järvel valmis 
ka väliujula. Lisaks on Haaberstisse suvehoojaks paigalda-
tud viis ajutist välikäimlat: Õismäe tiigi äärde, Järveotsa 15a 
mänguväljaku juurde, Õismäe tee 22a mänguväljaku juur-
de, Õismäe raba Vana-Rannamõisa tee äärse parkla juurde, 
Rocca al Mare promenaadi algusesse (Rocca al Mare kooli 
juurde parkla kõrvale). Ajutine välikäimla jääb Õismäe tii-
gi äärde seniks, kuni tiigi ja selle lähiala rekonstrueerimise 
käigus saab sinna rajatud püsivam lahendus.

1. juunist alustas Haabersti randades ning 21. juunist 
Harku järve väliujulas tööd ka G4S rannavalve, et tagada 
rannakülastajate turvalisus ja ohutu suplemine. Enne sup-
lemist palume jälgida rannas lehvivat lippu. Sellest aastast 
on uuendusena võetud kasutusele lilla lipp, mis näitab, et 
vees on leitud sinivetikaid. Kakumäe ja Harku järve randa-
sid hooldab OÜ divitiae. HLOV

Rohkem liikumisrõõmu!
Tallinn käivitas pilootprojekti, millega suvevaheajal kümme 
koolistaadioni kasutamiseks ka linnaelanikele. "Staadioni-
de on avatud 14. juunist kuni augusti lõpuni seitse päeva 
nädalas. Staadionide avamisega soovime pakkuda linlastele 
laiemaid võimalusi tervislike eluviiside ja liikumisharras-
tuse edendamiseks linnakeskkonnas. Suvel tühjana seisvad 
koolistaadionid on selleks suurepärane võimalus,“ selgitas 
abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Nii suures mahus avame 
koolistaadione avalikuks kasutamiseks esimest korda. Kui 
projekt võetakse elanike poolt hästi vastu ja spordiväljakute 
kodukorrast peetakse kinni, kaalub linn kindlasti selle jät-
kamist ja ka laiendamist.“

Haaberstis linnaosas on alates 14. juunist kuni augus-
ti lõpuni avatud kõigile huvilistele Haabersti Vene güm-
naasiumi staadion (Õismäe tee 132) ja Tallinna Järveotsa 
gümnaasiumi staadion (Järveotsa tee 31). Spordiväljakud 
on avatud iga päev kell 8–21, v.a riigipühadel või juhul, kui 
need on välja renditud.Tallinna kommunikatsioon

Väike-Õismäel on uus multi-
funktsionaalne mänguväljak

LÜHIDALT

Õismäe tee 118a mänguväljaku suuremate laste ala

Õismäe tee 118a mänguväljaku spordiala

Õismäe tee 118a mänguväljaku väikelasteala

Järveotsa gümnaasiumi staadion

Laudtee Kakumäe rannas
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M
õnusat jätkuvat suve! Eestisse on 
saabunud kauaoodatud kuum suvi 
ja tõeline rannailm. Meie linnaosa 
pakub suurepäraseid võimalusi 

aktiivse puhkuse veetmiseks ja rannamõnude 
nautimiseks. Harku järvel on uus pärl – väliu-
jula –, mis sai kohe tõeliseks tõmbekohaks ja 
külastajate lemmikpaigaks. Siinkohal tahaks 
panna kõikidele südamele – palun kasutage 
ujulat heaperemehelikult. Rääkige kodus oma 
lastega sellest, kuidas peaks käituma avali-
kus kohas ja veekogu ääres. Paraku ei arvesta 
mõned noored teiste puhkajatega, karjuvad, 
hüppavad basseini käsipuudelt vette ning ka-
sutavad oma kõnes kohatud väljendeid. Selline 
käitumine ei ole kindlasti lubatud. Hoidkem 
meie väliujulat, sest see ei ole ette nähtud ainult 
selleks hooajaks, vaid peaks pakkuma meie 
elanikele ja külastajatele rõõmu ikka mitmeid 
aastaid. Väliujulas on nüüd ka vetelpäästja, kes 
vajadusel aitab ka korda hoida ning tuletab 
meelde väliujula reegleid. Kuid see teema ei 
puuduta kahjuks ainult väliujulat.

Kahjuks on avaliku korra rikkumisi ka mu-
jal linnaosas. Linnaosa valitsuse tellimusel aitab 
linnaosas avalikku korda tagada turvafirma. 
Turvafirma ülesanne on ennetada linnaosas 
avaliku korra rikkumisi ning olla linnaelanike-
le ja politseile abiks. Turvafirma suurema tähe-
lepanu alla on võetud Nurmenuku ja Järveotsa 
kaubanduskeskuste piirkonnad ning aktiivse 
kasutusega puhkealad nagu Õismäe tiigi pargi-
ala ning spordi- ja mänguväljakud.

Pöördun siinkohal kõikide elanike ja linna-
osa külaliste poole. Palun, olgem eeskujuks ja 
kasutage linnaosa objekte heaperemehelikult 
ning kui näete probleeme, siis kindlasti teavi-
tage sellest, kas turvatöötajat, munitsipaalpolit-
seid või politseid.

Nagu alati, on meil nii muresid kui ka rõõ-
me. Mul on väga hea meel, et sel segasel ajal 
olid meie linnaosa õpilastel suurepärased tu-
lemused. Haaberstis on sel aastal rekordarv 
medaliga lõpetanud gümnasiste. Tunnen suurt 
uhkust, et Haabersti koolides õpib nii palju an-
dekaid noori. Mainimist väärib asjaolu, et aasta 
õpilase tiitli pälvis 2020./2021. õppeaastal teiste 
hulgas ka Aleksandr Beditski Tallinna Õismäe 
Vene lütseumist. Tänan haridusasutusi ja kõiki 
haridustöötajaid tehtud töö eest! 

Meie jätkame linnaosas suviste heakorra-
töödega, teeme korda ka Õismäe ning tiigi ala. 
Õige pea algab tiigi puhastamine ning rajame 
uue ja uhkema purskkaevu.

Häid uudiseid on veelgi, nimelt korraldab 
linnaosa valitsus 16. juulil algusega kell 20.00 
Õismäe tiigi ääres üle pika aja taas tasuta kont-
serdi. Suvisel kontsertõhtul pakub amfiteat-
ris muusikalist meelelahutust tšellokvartett 
C-JAM, kelle kaunist ja meeliköitvat muusikat 
olete oodatud nautima. 

Soovin teile turvalist  
ja jõudu andvat suve!

JUHTKIRI / TURVALISUS

JUHTKIRI

Kooli algastme ehk esimese kolme 
klassi lõpetamisel tundub laps nii 
endale kui oma vanematele suure 
inimesena, kes teab palju ohtudest ja 
oskab end hoida. Ometi viitab vigas-
tuste ja mürgistuste statistika vastupi-
disele. Mil moel saavad vanemad lastel 
õnnetusi vältida aidata?

2019. aastal registreeriti 0–14-aastastel lastel 
kokku 25  524 traumajuhtu, mis tähendab, et 
igapäevaselt pöörduti arstiabi saamiseks ca 70 
korral. Eelmainitud juhtumitest moodustasid 
eri kõrguselt kukkumised 15,4%, õnnetuse tõt-
tu kaotasid elu 26 last.

Sagedamini saavad õnnetuse momendil 
kannatada ülajäsemed – kuni 14,3% juhtudest –,  
puusa ja alajäsemete vigastused moodustavad 
13,1% ning pea- ja kaelavigastused 12,2% kõi-
gist arstiabi vajavatest õnnetusjuhtumitest. Just 
viimati nimetatuga kaasnevad sageli peavalud, 
raskused keskendumisel, mahajäämus õppe-
töös jms. 

Laste osalus liiklusõnnetustes kasvab samu-
ti järsult just kooliea saabudes, nii moodustab 
10–12-aastaste vanusegrupp kannatanutest 
24% ja 13–15-aastaste vanuserühm 30%. 

Millest selline hulljulgus ja sellega 
kaasuv riskikäitumine?

Noored riskivad sageli selleks, et avaldada 
muljet eeskätt eakaaslastele. Samas tahavad 
nad proovida oma võimeid ja piire, et hiljem 
kelkida nn saavutustega. 

10–14-aastased noored tahavad olla ja ongi 
väga iseseisvad, kuid vajavad siiski lapsevane-
ma tuge. Enamik noori tahab kõike katsetada ja 
sageli lasevad lapsevanemad noortel proovida 
ka ohtlikke tegevusi, sest mõistavad lapse ise-
seisvuspüüdu. Vahel on lapsevanemad abitud, 
kuna nende arvamusega ei arvestata enam nii 
palju kui varasemas eas ning neil jääb üle vaid 
aktsepteerida lapse omaetteolemise ja tegutse-
mise soovi. Noorele annab see küll vabaduse-

tunde, kuid teiselt poolt jätab nad ilma vajali-
kest juhtnööridest ja emotsionaalsest toest. 

Siiski saab lapsevanem oma lapse heaks 
teha üsna palju, kui arvestab murdeea eripära. 
10–14 aasta vanuses loeb eakaaslaste arvamus 
kõige rohkem. Meeldida tahetakse sõpradele ja 
seetõttu saavad lapsevanemad oma lapsi aidata 
just läbi sõprusringkondade ehk kaasates laste 
sõpru. Kuna noor inimene vajab sõbralikku 
toetust kõige rohkem, võiksid ema ja isa pak-
kuda ennast sõbraks. Sõbralt ootavad noored 
aga tunnustust, mitte kohtumõistvat suhtumist. 

10 nippi lapsevanematele 
• Organiseerige arutelusid koos lapse sõprade-

ga, mille eesmärgiks on, et noored mõistak-
sid oma käitumise ja potentsiaalselt vigas-
tustega lõppeva olukorra seoseid ning oma 
otsuste ja käitumise tagajärgi;

• öelge siiralt, mida mõtlete lapse käitumisest 
ja kuidas te end tunnete, ärge ajage seejuures 
nii-öelda moraalijuttu;

• rääkige siiralt oma kogemustest ja käituge 
oma tõekspidamiste järgi;

• hoolitsege turvalise füüsilise keskkonna ja 
turvavarustuse eest, eriti jalg- või tõukerat-
taga sõites;

• eakaaslaste õpetamine on kõige parem õppi-
mismeetod, seetõttu suunake noori ise enne-
tama vigastusi, näiteks koos vigastuste välti-
mise videot valmistades;

• veetke nooruslikult aega koos lastega ja nende 
sõpradega;

• näidake eeskuju, järgides enda poolt või, veel 
parem, lapsega koos kehtestatud reegleid 
turvaliseks käitumiseks – jalgrattamatkal 
kandke kiivrit, rulluisutades lisaks kiivrile ka 
põlve- ja küünarnukikaitsmeid;

• andke praktilisi käitumissoovitusi, näiteks 
vanematele lastele võib soovitada sõita öösel 
peolt koju taksoga;

• õpetage turvaliselt tehnikat ja liiklusvahen-
deid kasutama;

• ärge soodustage riskiolukordadesse sattumist.

Traumaennetuses on kõige tähtsam usaldus-
liku suhte saavutamine oma lapsega, sest vas-
tasel juhul ei pruugi vanem teada, kus on laps, 
millal ta abi vajab või millistesse potentsiaalselt 
ohtlikesse olukordadesse ta sattuda võib.

Pandeemial on olnud rasked füüsilised ja 
vaimsed tagajärjed – selle all kannatasid mit-
te ainult täiskasvanud, vaid ka teismelised, kes 
jäid ilma vahetust suhtlusvõimalusest sõprade 
ja eakaaslastega. Nad jäid oma mõtetega üksi, 
sest kodus olid põletavaks probleemiks kujune-
nud vanemate töökaotus või tööotsingud, vä-
henenud sissetulekud ja pingest tekkinud tülid. 
Raske on olla teismeline sellise murekoorma 
all ning selle tunnistuseks on ainuüksi Tallinna 
lastehaiglasse käesoleva aasta nelja kuu jooksul 
enesetapukatse tõttu pöördunud 57 last ja noort. 

Head lapsevanemad, püüdkem alanud su-
vekuudel mõelda, mida koos lastega ette võtta 
või kuidas nende pikka suvepuhkust turvaliselt 
sisustada. Kuulake ja mõistke neid!

Veeda aktiivne 
puhkus 
mõistlikult

Enamik õnnetusi hüüab tulles

Oleg Siljanov 
Haabersti 

linnaosavanema 
asetäitja

linnaosavanema 
ülesannetes

Haabersti linnaosavalitsuse tellimusel aitab alates juuni 
keskpaigast linnaosas avalikku korda tagada turvafirma. 
Turvafirma ülesanne on ennetada linnaosas avaliku korra 
rikkumist ning olla linnaelanikele ja politseile abiks.

Turvafirma on abiks kohtades, kus on kõige enam 
probleeme avaliku korra rikkumisega. Eesmärgiks on 
ennetada avaliku korra rikkumisi ja tagada linnaosa ela-
nikele suurem turvatunne. Turvateenuse osutamine toi-
mub igapäevaselt ning sisaldab nii jalgsi kui ka autoga 
patrullimist.

Turvafirma suurema tähelepanu alla on võetud Nur-
menuku ja Järveotsa kaubanduskeskuste piirkonnad 
ning aktiivse kasutusega puhkealad nagu Õismäe tiigi 
pargiala ning spordi- ja mänguväljakud.

Turvalisuse tagamine hõlmab avaliku korra taga-
mist, sealhulgas avalikus kohas alkoholi tarbimise kee-
lust kinnipidamise kontrollimist ning linnarajatiste ja 
-inventariga seotud vandalismi ning rüüstava tegevuse 
takistamist. Teenuse osutamisel teeb turvafirma tihedat 
koostööd ka politsei ja munitsipaalpolitseiga.

Leping turvateenuse osutamiseks on sõlmitud tur-
vafirmaga Articard OÜ ning lepingu perioodiks on neli 
kuud. HLOV

Ene Tomberg
Lastekaitse Liidu  
president, lastearst

Haabersti linnaosas aitab avalikku  
korda tagada turvafirma

Turvafirma Articard patrullautod
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Sel aastal on Vanalinna Päevade keskmes eel-
kõige Tallinnaga seotud lood ja legendid. Ja 
neid on meie kallis vanalinnas küllaga! Eelmi-
sel aastal jäid Vanalinna Päevad koroona tõt-
tu ära ning toimuvad tänavu hoopis augustis, 
mitte juunis nagu tavaliselt. Nagu varasematel 
aastatel, nii täitub vanalinn ka seekord neljal 
päeval muusika, tänavateatri, kunsti, ringkäi-
kude, muuseumituuride ja muu põnevaga. 
Korraldajad kutsuvad kõiki kvaliteetsest ja 
meeleolukast programmist osa saama. Seda 
enam, et suurem osa üritusi on tasuta.

Tavapäraselt väga tihedast programmist 
tasub esile tõsta mõningad erilised pärlid! 

Tallinna Vanalinna Päevad saavad uhke 
alguse Raekoja platsil 12. augustil kell 19 an-
sambli Trad. Attack! kontserdiga – tegemist 
on ansambliga, kes on võitnud kuulajate sü-
damed just lugude jutustamisega, miksides 
vanu traditsioone ja pärimusi tänapäevase 
rockmuusikaga.

Üheks tähtsündmuseks kujuneb reede-
õhtune naabermaade Eesti ja Soome ühis-
kontsert TALSINGI. Kontserdil astub üles 
Soome legendaarne punkmuusik Pelle Mil-
joona, Tallinna esindavad kontserdil Ven-
naskond ning J.M.K.E ja Villu Tamme.

Kontserdi annavad ka Terminaator ja 
Tšellokvartett C-JAM, Vanalinna Päevade 
programmi lõpetavad Vaiko Eplik ja Eliit. 
Erilistest kontserdipaikadest võiks esile tõsta 
Katariina kiriku ja hoovid, kus saab kuulata 
selliseid artiste nagu Anna Kaneelina, Mari 
Kalkun, Liisi Koikson jt.

Raekoja platsi vabaõhukontsertidel kuu-
leb klassikalist muusikat, tuntud popmuusi-
kuid, noori esinejaid ja rahvalikke legende 
– seega pakub vanalinna süda neil päevil 
ehedat elamust igale muusikasõbrale.

Laupäeval, 14. augustil on vanalinna 
muuseumid avatud kuni kell 23-ni – „Videvi-
kutund muuseumis“ kavas on eriprogramm, 
ekskursioonid ning kontserdid. Toimub ka 
ekskursioonide sari „Avatud majad“.

Eriliseks pärliks on sel aastal kino Sõpru-
se filmiprogramm „Kino peab saama – filmi-

tud Tallinnas“ ning Tallinna linnamuuseumi 
ekskursioonid vanalinna võttepaikades. Miks 
mitte reisida ajas tagasi mõnda Tallinnas fil-
mitud filmi ajastusse ja nautida kino Sõpruse 
ees elava muusika saatel gurmeeõhtusööke!

Kõigile toidu- ja kirjandushuvilistele 
soovitame 14. augustil Jaan Krossi kirjan-
duslikke kohvikuid – võimalust jalutada läbi 
vanalinna Krossiga seotud paikade ja kuulata 
vahepeatustes (neljas kohvikus) tuntud näit-
lejate esituses katkendeid Krossi mälestuste-
raamatust. 

Legendaarne Kuku Klubi osaleb Vanalin-
na Päevadel reedeõhtuse kunsti- ja muusi-
kaprogrammiga. Viru tänaval esineb ja tege-
leb loominguga suur hulk tänavakunstnikke.

Lisaks muusikale ja kirjandusele saab va-
nalinna tänavatel, müüridel ja tornides näha 
mitmesuguseid näitusi. Vanalinna tänavatel 
sadavad jalutajaid armastatud Edgar Valteri 
muinasjutulised tegelased, kirjandusmuu-
seumi kogutud Covidi teemalised meemid, 
illustraator Maari Soekovi maagiline maa-
ilm, Juhan Kohali fotonäitus kivise kindluse 
elust nimega "Müüriüminad", Villu Jaanisoo 
näitus ja veel mitmed teised üllatajad. Sa-
muti saab Katariina Gildis osaleda töötoas 
„SUVEniir“ ning eri aladel ootavad mitmed 
meistrid huvilisi oma käe alla õppima. Las-
kem end meistrite elust inspireerida!

Loomulikult ei puudu Vanalinna Päeva-
delt ka rüütliturniir! Old Tallinn Cup V toi-
mub 14. augustil kell 12.00 Niguliste kiriku 
kõrval asuval platsil. Tegemist on keskaegse 
täiskontaktvõistlusega, mis kujutab endast 
uut ja ekstreemset spordiala, kus osalejad 
võitlevad teineteise vastu tõelises rüütliva-
rustuses. Võistlus ei ole ainult sport, võistlus 
on ka ilus ja põnev vaatemäng!

Noori ja peresid ootame ka sel aastal 
Snelli tiigi äärde noorte ja laste alale LAHE-
LA. Kõikide päevade jooksul on võimalus 
osaleda töötubades, nautida lavaprogrammi 
ja toetada noori ettevõtjaid. 14. augustil toi-
mub õpilasfirmade laat, mis pakub võimalust 
toetada ja tunnustada noori ettevõtlushuvili-

si. Lahelast leiab igaüks endale kindlasti mi-
dagi huvitavat!

13. augustil ootame kõiki kaasa mõtle-
ma mõttetalgutel „Tänane unistus, homne 
reaalsus“. Praegune ajahetk on ideaalne ka 
unistamiseks – mis VÕIKS vanalinnas veel 
olla? Millega VÕIKS täita need tühjad täna-
vad ja ruumid? Millised tegevused VÕIKSID 
vanalinna tänavatele tuua taas elu ja melu? 
Mis VÕIKS tuua inimesed tagasi vanalinna? 
Milline VÕIKS OLLA meie kõigi unistuste 
vanalinn? Tule ja mõtle meiega kaasa ja aita 
luua vanalinn, mis teeks meid kõiki rõõm-
saks! Vanalinna Päevade meeskond pakub 
välja võimaluse unistada ja seda potentsiaali-
ga muuta unistused reaalsuseks.

Lisaks kõigele ootab festivalikülastajaid 
eriprogramm Toompeal ja rahvuskultuuri-
alal. Külastajatel ei maksa kindlasti vaid ühe 
alaga piirduda, sest vanalinna võlu peitub 
just selle mitmekesisuses ja Tallinna Vana-
linna Päevade programm on parim viis seda 
avastada! Rohkem infot: https://vanalinna-
paevad.ee. Tallinna Vanalinna Päevad

LINNAUUDISED

Tallinna Vanalinna Päevad „LOOD JA 
LEGENDID“ 12.–15. augustil

Haaberstist, Õismäelt ja Mustamäelt kuni viieteistminutilise autosõidu 
kaugusel Allika tööstuspargis asub Stera Technologies AS. Oleme 2006. 
aastal alustanud pidevalt laienev ettevõte, mille tegevusalaks on lehtme-
tallist toodete ja juhtmeköidiste valmistamine allhanke korras. Anname 
Eestis tööd hetkel 250 inimesele ning ootame oma kollektiivi juurde häid 
töötajaid. Meie tehase hooned on valminud perioodil 2017–2019 ja on 
igati kaasaegsete lahendustega modernseks töökohaks. Asume Allika 
tööstuspargis, Õismäe Nurmenuku keskusest on meieni 6 kilomeetrit. 
Ühistranspordiga tähendab see poole- kuni kolmveerandtunnist sõitu. 
Autoga oled tööl viieteist minutiga. Linnast viib tööstuspargini ka ratta-
tee, mida meie töötajad agaralt kasutavad. Asukoht on mugav tööl käimi-
seks Õismäel ja Mustamäel elavatele inimestele, kuid meil on ka kauge-
malt tööl käivaid kolleege, Paldiskist kuni Muugani. 

Kuulume Soome kontserni Stera Technologies Oy ning meie kliendid 
on globaalsed rahvusvahelised elektri-, elektroonika-, ventilatsiooni- ja 
tõsteseadmeid valmistavad ettevõtted. Lisaks lepingulisele tootmisele 
on meil kontsernis ka omatoodang, sh seadme- ja jaotuskapid, SteraLux 
LED-valgustisüsteemid ning juhtmevaba tootmiskeskkonna seiresüs-
teem SteraSmart.

MIDA SAAB STERA SULLE PAKKUDA?
Steras oleme seadnud eesmärgiks, et töötajad tunneksid end tööl hästi ja 
neil oleks meeldiv tööle tulla. Üks meie tähtsamaid eesmärke on tööra-
hulolu edendamine. Hoolitseme oma töötajate tervise ja töövõime eest, et 
tagada turvaline ja meeldiv töökollektiiv. 

Meie personal koosneb väga erineva taustaga inimestest, meie töö-
tajad hindavad paindlikku töökeskkonda ja individuaalset lähenemist. 

Julgustame ja kannustame töötajaid olemasolevaid oskusi edasi arenda-
ma ning uusi oskusi omandama. Paneme rõhku juhendajate (supervisor) 
tööle ja oskustele, sest meie jaoks on oluline, et nende töö meeskonda 
arendaks. 

Tihtipeale tekivad parimad edasiviivad ideed just seal, kus sädemed 
lendavad ja metall paindub. Seetõttu oleme kasutusele võtnud algatuste 
süsteemi, mis julgustab kõiki töötajaid oma ideid välja pakkuma. Jätkame 
konkurentsivõimelise ettevõttena, kui parandame töötingimusi ja aren-
dame tooteid kuluefektiivsemas suunas. Kontserni eesmärk on hoida 
oma tegevus maksimaalselt keskkonnasõbralik, osa tarbitavast energiast 
toodame päikeseelektrijaama abil. Soovime panustada oma tegevusega 
nii kohaliku omavalitsuse, haridusasutuste kui ka elanikkonna igapäeva-
sesse heaollu ning kutsume teid jälgima meie tegevusi nii läbi sotsiaal-
meedia kui ka meie kodulehel www.stera.com

Loodame pakkuda lähematele naabritele head võimalust liituda meie 
meeskonnaga. Kui tunned, et tootmine on sulle kodune keskkond, ning 
hindad aega ning võimalust kodulähedaseks töötamiseks, siis Stera võib 
olla just see koht, kus saad ennast teostada. Meie oleme selleks valmis! 
Stera Technologies AS

Stera – kodulähedane rahvusvahelise 
haardega ettevõte

7.–8. augustil võõrustab Tallinn rahvusvahelist triatlo-
nifestivali IRONMAN Tallinn. Ujumine toimub Harku 
järves, mis on tuntud paljude veespordi harrastajate 
seas. Rattarada on unikaalne ning varieerub linna ja 
maapiirkonna vahel. Ürituse jooksurada pakub maalili-
si vaateid Tallinna lahele ning vanalinna servale. Võist-
luskeskus asub eksklusiivses Noblessneri sadamalin-
nakus. Võistlejatel avaneb suurepärane võimalus näha 
Tallinna hoopis teise nurga alt – läbi triatloni.

Lisaks põhisündmusele leiavad IRONMAN Tallinna 
raames aset ka väiksemaid jooksusündmusi. Nende seas:

• SmileRun: Seve Ehituse heategevusjooks – 5. augustil
• Mamma IRONKIDS lastejooksud – 6. augustil
IRONMAN Tallinna suursündmusele on oodata ligi 

4000 sportlast, kelle seas on nii maailmatasemel profis-
portlasi kui ka amatöörsportlasi, kes pere ja töö kõrvalt 
IRONMANi katsumuse ette võtavad. Ootame kõiki Nob-
lessnerisse võistlejatele kaasa elama ja sündmusest osa 
saama. Kui soovid panustada suursündmuse korraldus-
se, siis oled oodatud ka vabatahtlikuks. Koostöös korral-
dajaga on võimalik planeerida ergutuspunkt. Huvi korral 
kontakteeru vabatahtlik@trismile.ee või +372 51964584.

Seoses IRONMAN TALLINN võistlusega juhime 
tähelepanu ka liikluskorralduse muudatustele, sest võist-
lustega seoses on piiratud nii parkimist, autoliiklust kui 
ka muudetud ühistranspordi sõidugraafikuid. Täpsemad 
juhised liikluskorralduse muudatuste kohta selguvad 
hiljemalt kuu aega enne võistlust. Lisainfo: https://www.
ironman.com/im-tallinn. IRONMAN Tallinn

Haabersti Linnaosa 
Valitsus AVALIKUSTAB 

Ajavahemikus 01.07 – 16.07.2021 “Paldiski mnt 
199a kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu tin-
gimusi täpsustavate projekteerimistingimuste 
eelnõu“ Täpsustada ehitise kasutamise otstarvete 
osakaalu, et hoonesse saaks kavandada vähemalt 
5% ulatuses äriruume ja kuni 95% ulatuses eluruu-
me, millega seoses täpsustub detailplaneeringus 
määratud katastriüksuse sihtotstarvete osakaal 
(alus ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 1). Muu-
datus võimaldab mitteeluruumid (bürood) nr 2 ja 
3 muuta eluruumideks.

Eluruumides peab olema tagatud isolatsioon 
vastavalt normidele.

Parkimiskohtade arv ja mõõtmed esitada vas-
tavalt Tallinna Linnavolikogu otsusele 17. septem-
ber 2020 nr 84 „Tallinna parkimiskohtade arvu 
normid“ ja standardi EVS 843:2016 nõuetele.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab ülal-
nimetatud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda lin-
naosas Ehitajate tee 109A/1 teisel korrusel esmas-
päeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani kl 
8.15–17.00 ning reedel kl 8.15–16.00 ja Tallinna 
planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.
ee/ detailplaneeringu nr DP018180 juures rubrii-
gis „Dokumendid“.

IRONMAN Tallinna 
triatlonifestivalile  
on oodata ligi 4000 sportlast

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

Haabersti päevakeskuse tegevused suvel

•  Ostame absoluutselt igas seisus autosid. 
Kustutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja 
lähiümbrus. Tel. 58238310. •  Koguja soo-
vib vanaraha, autasusid, märke, medaleid, 
postmargikogusid-eesti, Ts.vene, nsvl.eesti 
postkaarte, kommipabereid, silte, etikette-
jne. Iga päev 11-21.raha kohe.tel.55955996. 
•  Ostan kasutusena jäänud sõiduauto, 
maasturi või kaubiku. Võib olla remon-
ti vajav . Kiire tehing ja vormistamine. 
skampus@online.ee, tel.53654085. •  OÜ 
ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 
50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee. •  
Ostan garaažiboksi. Notari korraldamine ja 
kulud minu kanda. Kõik pakkumised on te-
retulnud. Tel: 545 11053 •  Ostan kasutatud 
raamatuid, trükiseid, dokumente ja vanu 
postkaarte. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim •  
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüü-
gihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan  seisevauto@
gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksii-
riga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks  www.seise-
vauto.ee •  Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduaedades, ühistute 

ja äriühingute ümbruses.  Helista ja küsi 
lisa –  5399 3595 •  Vajatakse isiklikku 
abistajat raske nägemispuudega inimesele. 
Tööülesanded: kaks korda päevas vere-
suhkrumõõtmise sensori kalibreerimine. 
See tegevus võtab aega 5-10 minutit. Vajali-
ku koolituse võimalus olemas. Aeg ajalt on 
vaja abi saatmisel linnaruumis, abistamine 
asjaajamisel sotsiaalhoolekande- ja medit-
siiniasutustes jm. kohtades ning huvitege-
vuse säilitamiseks. Vajalik eesti keele oskus, 
abivalmidus ja heasoovlikkus, sportlikkus. 
Töötasu 3,48 eurot tunnis bruto. Osaline 
tööaeg kuni 40 h kuus. Töösuhe on tähtaja-
line. Töötajaga sõlmitakse käsundusleping 
MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühinguga. 
Kontakt Indrek; telefon 5111306. •  Tervete 
ja probleemsete jalgade pediküür.  Meri-
metsa Tervisekeskus. Info ja eelregistreeri-
mine: tel 5850 2300 •  Olen sügava puude-
ga mees ja otsin hooldajat, kes oleks nõus 
hakkama minu isiklikuks abistajaks. Töö 
ei ole kontimurdev, kuid rutiinne. Vajalik 
avatud meel ja julge pealehakkamine. Töö-
tajaga sõlmitakse käsundusleping. Töö on 
Tallinna linna poolt tasustatud. Graafiku ja 
tasu osas läbirääkimise võimalus. Kontakt : 
Ahti Vilk 53022809

 4.07.2021 | 11:00-15:00 
VEEMOTO TERRITOORIUMIL (SÕUDEBAASI TEE 23, TALLINN)

Tule ning õpi viskama päästerõngast, proovi Päästeameti 
virtuaalreaalsuse telki, tutvu rannavalve ametiga, proovi SUP lauda,  
saa teada, kuidas valida ning õigesti panna selga päästevest ja palju 
muud põnevat! Kindlasti võta ujumisriided kaasa, sest kohapeal on 
võimalus ujuda ning teenida meetrite ujumismärki! Pisemate laste 

jaoks erinevad mängud Ujume koos ujumiskooli vahvate treeneritega!

Kohal Päästeamet, Selts Eesti Vetelpääste, Eesti Ujumisliit, G4S ning Ujume koos ujumiskool.

NAUDI SUVE 
OHUTULT!
VEEOHUTUSE PEREPÄEV HARKU JÄRVEL

Üritus  
on kõigile 
TASUTA!

6. augustil Paidesse Vallimäel toimuvale üle-eestimaalisele eakate festivalile 
„Hingelt noor – Kuidas elad, vanem keskiga?“. Alates 9.augustist – inglise 
keele ringijuhti käsunduslepingu alusel. Inglise keele tundide aeg: K – I grupp 
kell 10.00–11.30, R II grupp – kell 10.00–11.30. Õuekohvik 18. augustil kell 
15.00. „30 aastat vabadust ja vastutust“. OMAÕUE LAAT 25. augustil kell 
13.00–16.30 Haabersti päevakeskuse õuel. Haabersti päevakeskus on külas-
tajatele suletud 28. juunist kuni 2. augustini, oleme kollektiivpuhkusel. 
Soovime rõõmsat ja päikselist suve!

Tervendaja Veronika võtab vastu 
Tallinnas, Haaberstis. Annan 
ülevaate organisimi hetkeseisut 
(elujõud, vägi, organite olukord). 
Puhastan ja tasakaalustan 
energiavälja ja aitan välja viia 
blokeerunud energia, mis 
põhjustab haigusi. Võta minuga 
ühendust 50 32 233. või vaata 
veronikapadar@voog.com 


