
Võõrnälkjate leviku piiramiseks tuleb neid 
korjata ja viia spetsiaalsesse konteinerisse. 
Konteinerid asuvad Heina tn 36a kõrval, 
Neeme ja Maleva tn nurgal ning Kopli ja 
Kaevuri tn nurgal.

Põhja-Tallinnas on avalikud joogiveekraanid 
Stroomi rannapargis, Kopli liinide prome-
naadil ja Kalaranna tänaval (kesklinnapool-
se Lennusadama bussipeatuse lähedal).

Selles
lehes
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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus sai
nurgakivi

Linnaosa
vabaneb
romusõidukitest

 2020. aastal
valminud objektid

1. novembri seisuga elas 
Põhja-Tallinnas rahvasti-
kuregistri andmetel 60 113 
inimest.

Oktoobrikuu jooksul vähenes 
elanike arv meie linnaosas 35 
inimese ja kogu Tallinnas 66 
inimese võrra. Elanike arv vähe-

nes ka Lasnamäel, Mustamäel, 
Nõmmel ja Pirital. Käesoleva 
aasta algusest on Põhja-Tallin-
nasse lisandunud 189 elanikku, 
Tallinn tervikuna on kasvanud 
aga 3034 elaniku võrra. No-
vembri alguse seisuga elas pea-
linnas 446 966 inimest .  PTS

29. novembril süüdati esimene andvendiküünal.  Ilja Matusihis

Stroomi rannapargi 
Jõulumaa kava
Pühapäev, 6. detsember
16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja
 imeline mets”
16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 13. detsember
16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”
16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.45–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 20. detsember
16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 27. detsember
16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”
16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–18.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 3. jaanuar
16.00 Etendus “Kolm kassi”
16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.40–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 10. jaanuar
16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Jõuluootus Põhja-Tallinnas 
Põhja-Tallinna valitsus 
korraldab Stroomi ranna-
pargis tasuta jõuluürituste 
sarja. Esimesest advendist 
kuni 10. jaanuarini on 
Stroomi rannapargis ava-
tud imeline Jõulumaa. Igal 
pühapäeval kell 16–20 toi-
muvad vabas õhus töötoad, 

jõuluvana vastuvõtt, hobu-
vankrisõit, lasteetendused, 
karussellisõit, kõlab jõulu-
muusika. Jõuluüllatused!

Veel üritusi Põhja-Tallinnas.
• Kalamaja muuseumiaial on 

detsembrikuus avatud jõuluka-
lender “Ava üllatusi!”.

•  Noblessneri väljakul on 

püsti jõulupuu ja väike iglukü-
la, kus pakutakse kuumi jooke 
ja piparkooke ning 6. detsemb-
ril avaneb valgusinstallatsioon 
“Loojang”, mille inspireerija on 
legendaarne suvine Noblessne-
ri päikeseloojang merre.

• 6. detsembril toimub Tellis-
kivi Loomelinnakus Eesti Disai-

nikeskuse disainiturg.
•  12. detsembril toimub

Põhjala tehases (Marati 5) jõu-
luturg, kus külalisi ootavad 
maitsev söök, laste mängula, 
jõulurull ja päkapikudisko. Ava-
tud on stuudiod, lõbusad töö-
toad ja sõbralik tehas. Toimu-
vad kontserdid.  PTS

Kuni 6. detsembrini saab 
esitada ettepanekuid lin-
naosa kujundamiseks.

Kaasava eelarve rahastusele 
saab kandideerida projekt, mil-
lel on avaliku kasutuse eesmärk 
– see peab olema linlastele ena-
miku ajast tasuta kasutatav, 
väärindama linnaruumi ja toe-
tama linna arengueesmärke.

Ideid on võimalik esitada igal 
Tallinna veebilehel, teenindus-
saalis (Vabaduse väljak 7) või 
linnaosavalitsustes (Niine 2) 6. 
detsembrini. Idee esitaja peab 

kirjeldama projekti eesmärki ja 
olulisust, sihtrühma, teostamist 
ja võimalikku ajakava ning hin-
nangulist maksumust.

Aasta jooksul elluviidavad 
ideed selgitatakse välja hääle-
tusel linnaosade kaupa. Oma 
linnaosa projekti valikus saavad 
osaleda selle linnaosa elanikud 
alates 14. eluaastast.

Iga hääletaja saab hääletada 
kuni kahe meelepärase projek-
ti poolt. Hääletada saab elekt-
rooniliselt või paberil.

Hääletus on planeeritud 18.–

31. jaanuaril 2021.
Kaasava eelarve eesmärk on 

igal aastal viia igas linnaosas el-
lu projekt, mille idee pakuvad 
välja ja valivad hääletusel lin-
naosa elanikud.

2021 on kaasava eelarve ko-
gusumma 800 000 eurot. 75 
protsenti kogusummast jaota-
takse linnaosade vahel võrdselt 
ning 25 protsenti linnaosa ela-
nike arvuga proportsionaalselt. 
Põhja-Tallinn saab kaasava eel-
arve projekti teostamiseks 
102 020 eurot.  PTS

Toimub kaasava eelarve ideekorje

Põhja-Tallinnas on 60 113 
elanikku
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Olulisim on õppimise 
õppimine selgeks 

õppida. LK 4.
Tõnu Piibur,  

Pelgulinna Gümnaasiumi direktor
Ligipääsetav rand LK 3.Liiklus Kalamajas  LK 2.

Avalikud  
spordiväljakud LK 5.

Retseptinäitus  
„Kopli maitsed“ 
Kopli 93 kogukonnakeskuses on ava-
tud retseptinäitus „Kopli maitsed“.

Näituse fookuses on valik Kopli elanikelt 
kogutud retsepte, ühtekokku saab uudis-
tada 20 erilist toiduretsepti eelroogadest 
magustoitudeni. Näitus on avatud kuni 
sügiseni 2022 Kopli 93 hoovis igal kolma-
päeval kella 17.00–20.00. 

Konteinerid võõrnälkjate 
kogumiseks

Avalikud veekraanid

Väljaandja: Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Aadress: Kari 13, 10311 Tallinn
E-post: violetta.lanman@tallinnlv.ee 
Telefon: 645 7012. Trükk: Printall
Kirjastaja: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee
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Investeeringuid plaanitakse teha nii 
linnaeelarvest kui ka EL vahenditest.

Näituse avasid Tallinna Strateegiakeskus 
ja Kalamaja muuseum. Albert Truuväärt

Lusitaania teetigu ja mustpeanälkjas  
on kahjurid. Rene Suurkaev

AS Tallinna Vesi avas avalikud 
veevõtukohad.

PÕHJA-TALLINNA 
LASTEHOMMIKUD JA 
PARGIKONTSERDID

11.00 ja 18.00

1.07  Kalamaja park

8.07  Stroomi  rannapark 

15.07  Kopli Kase  park
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PARGIKONTSERDID
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Rannamäe tee, Põhja puiestee ja Kalasadama tänava piirkon-
nas muutub liikluskorraldus, et suunata transiitliiklus Kala- 
maja asumist magistraalidele, luua kahesuunaline rattatee 
Rannamäe teel ja muuta ühistransport kiiremaks. 

Liikluskorralduse muudatus tehakse suvel, mil liiklus on väiksem. Linna 
üheks ülesandeks on luua sujuvam kulgemine Kalaranna tänava poolt 
saabuvale liiklusvoole. Kalasadama tänava poolt tulevate sõidukite jaoks 

pikendatakse rohelise fooritule aega ja Suure Rannavärava ristmikul ra-
kendub reguleerimata ristmiku lahendus.

Loodav jalgrattatee on viimane väike osa vanalinna rattaringist, et moo-
dustuks ohutu rattatee ümber vanalinna. Seni kitsavõitu Rannamäe teele 
tekib täiendav liikumisruum jalgrattureile – sinna rajatakse kahesuunaline 
rattatee. Liikluskorralduse muudatus parandab ühistranspordi liikumiskii-
rust ja seeläbi ka kasutatavust. Kuna liiklus suunatakse väikestelt Kalamaja 
tänavatelt kõrvale, siis paraneb eeldatavasti ka bussiliini nr 3 kiirus.
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■ LINNAOSA VEERG Suvine liikluskorraldus suunab  
transiitliikluse Kalamajast magistraalidele

Koldest, 
Sitsist, 
Stroomist 
Suvel huvitab inimesi ennekõike teetööde 
kiire kulg ja heakord rannas. Kaua oodatud 
Kolde puiestee ehitus hakkab lõpule jõud-
ma. Ehitustööd algasid 2021. aastal ning 
enamus töid on tänaseks tehtud.

Algselt pidi puiestee ehitus lõppema 
maikuus, kuid nüüd teame, et viimane vii-
mistlus jääb oktoobrisse. Paljud elanikud 
on küsinud Kolde puiestee haljastuse kohta. 
Probleem on selles, et uus haljastus tahab 
kasvada ja kohaneda. Seni puudub ettenäh-
tud kõrghaljastus – 7 tamme ja ligikaudu 60 
pooppuud. Kuna puuistikute saabumine ke-
vadel venis ja suvi pole istutuseks õige aeg, 
toimub puude istutamine alles septemb-
ris-oktoobris. Uuenenud Kolde puiestee on 
teist nägu – ohutum ja mugavam. Lisandu-
nud on uusi parkimisvõimalusi ja uuenenud 
maastik on loonud parema avaliku ruumi. 

Peagi avatakse Sitsi tänav 
Möödunud aasta sügisest on ehitustööde 
tõttu suletud Sitsi tänav, mis avatakse augus-
ti teises pooles. Tööde käigus saab tänav uue 
katte, äärekivid ning haljasala. Oluline on, et 
lisanduks täiendavaid ülekäiguradasid ning 
tänavaületus muutuks turvalisemaks. Uuel 
Sitsi tänaval on sõidurajad kitsamad, sõi-
duradadelt vabanevat ruumi saab tulevikus 
kasutada rattasõiduks. Selle tänava ehitus on 
kestnud kaua, sest lisaks nendele muutuste-
le, mida me näeme maa peal, ehitati Sitsi tä-
naval ja Sõle-Kopli ristmikul välja ka vee- ja 
kanalisatsioonitorustik. 

Üha tihemini on minu 
käest küsitud Stroomi 
rannahoolduse kohta. 

Peamiselt on mure kaldal asuva muda pä-
rast. Viimaste nädalatega on Kopli lahe vesi 
olulisel määral taandunud senisest ranna-
joonest, see on toonud kogu veealuse nähta-
vale. Kuna sel alal masinatega liikumine on 
keelatud, tuli linnaosal küsida koristustöö-
deks veepiiril luba erandkorras. Tänaseks on 
rannaäär puhtam, kuid tööd jätkuvad. Liiva 
sõelumine toimub kahel korral kuus. Uut 
sõelumist on oodata juuli keskel. Sel aastal 
oleme toonud rannaparki täiendavalt prügi- 
ja sanitaarkonteinereid. Rannaala koristus 
toimub igal hommikul, meie lepingupartne-
ri kohustus on lõpetada tööd igal hommikul 
kell 9. Vahel on ette tulnud ka olukordi, kus 
kõik ei ole nii puhas, kui peab. Teeme küll 
pidevat järelevalvet, kuid olen tänulik ka 
kõikidele neile põhjatallinlastele, kes on juh-
tinud heakorra puudustele tähelepanu. 

Ilusat suve!

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem. 
Ilja Matusihis

Liikluskorralduse muudatused  
Suure Rannavärava ümbruses,  
Põhja puiestee ja Kalasadama tänavatel 
käivituvad juuli esimesel poolel.



Pikakari rand sai täienduse, mida paljud 
liikumisraskustega inimesed on ammu 
oodanud – vette saab nüüd minna spet-
siaalse ratastooliga.

Rannas on kolm spetsiaalset ujukitega ratastooli, 
riietuskabiin, merekonteiner inventari hoiusta-

miseks, puidust terrass koos varjualusega ja laud-
tee. Konteineri juures on väljaõppe saanud abili-
ne, kes annab kätte inventari ja aitab ujuja vette 
minekuks ohutult ette valmistada. 

Et ratastooliga vees liikumine oleks ohutu, 
tohib vette minna vaid koos isikliku saatjaga.
Ligipääsetava ranna teenus on Pikakaris Pirital 

avatud kogu ametliku rannahooaja vältel 1. juu-
nist kuni 31. augustini iga päev kell 12–18ni ning 
on kasutajatele tasuta. Nädalavahetustel võiks 
ujumisratastooli eelnevalt broneerida, helistades 
telefonil 5666 2455. Vajaliku info leiab ka koha-
peal ning Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemis 
lips.tallinn.ee.

Tallinna oluline rohekoridor Putukaväil 
pakub linnaelanikele mõnusaid vaba aja 
veetmise võimalusi keset linnaloodust.

Juba praegu on Putukaväilal olemas linnakunsti- 
galerii ja Pelgu kogukonnaaed ning ulatuslik ja 
lopsakas niiduala, mille keskel jalutada või rat-
taga sõita ja linnalooduse elurikkust nautida. 
Naabruses on ka Merimetsa terviserajad ja Stroo-
mi rand.

Rohelise pealinna aastal luuakse Põhja-Tal-
linna Putukaväila osale Pelguranna ja Paavli 
garaažidevahelisele alale mitmekesine park. Pu-
tukaväil kulgeb piki endist raudteetammi ja kõr-

gepingeliinide koridori. Just nende Putukaväila 
maamärkide, uue eesmärgi saanud kõrgepinge-
mastide abil kujundatakse Põhja-Tallinnasse uus 
loodussõbralik puhkeala. 

Seni õhus kulgenud kõrgepingeliinid on 
viidud maa-alustesse kaablitesse ja mastide 
ümber plaanitakse palju mitmesuguseid vaba 
aja veetmise võimalusi nagu laste mänguväl-
jakud, välijõusaal, pergolad, uisuplats, jalg-
palliväljak, päevitustaskud lamamistoolidega 
jne. 

Tallinn korraldas eelmisel aasta Eesti Kunsti- 
akadeemiaga koos töötoa, kus kõrgepingemasti-
dele uusi kasutusvõimalusi välja mõeldi. „Meile 

tundus, et see on suurepärane võimalus teha mi-
dagi ägedat – valgusinstallatsioonid, ronimisvõi-
malused julgematele, vaatetornid, vertikaalhal-
jastus,“ loetles ruumiloome kompetentsikeskuse 
arhitekt Paco-Ernest Ulman.

Tallinn tellib lähiajal mastide insenertehnili-
se uuringu metallkonstruktsioonide ohutuse ja 
kandevõime hindamiseks. Siis saab juba täpse-
malt teada, milliseid vaba aja veetmise võimalusi 
Putukaväila maamärkidele luuakse.

Tallinna Euroopa rohelise pealinna büroo 
kuulutas välja ka fotokonkursi „Minu suvi Pu-
tukaväilal“. Konkurss kestab 22. septembrini, 
rohkem infot: www.putukavail.ee.
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Stroomi rannaalal on kaks 
sanitaarkonteinerit, kus on kokku 
kuus WC-d ja kaks välikäimlat. 
Nii sanitaarkonteineris kui 
välikäimlas on kätepesuvõimalus. 
Pikakaris on samuti üks 
sanitaarkonteiner ja üks 
välikäimla. Stroomi rannas  
ja Pikakaris on ka välidušid.

Anna probleemist teada:
● Rannavalve kontakttelefon:  

1911 või 651 1700.
● Krausberg OÜ (koristus):  

6 391 377, krausberg@krausberg.ee

Pikakaris avati liikumisraskustega  
inimestele mõeldud rannaosa

Suvi Putukaväilal – avasta  
uut Tallinna roheala!

Energiahinnad on tõusnud harjumus-
pärasest kõrgemaks ja seetõttu on igal 
tarbijal mõistlik läbi mõelda, kuidas 
energiat säästa. Samas tuleks üle vaa-
data ka oma elektri- ja gaasileping. Tu-
rul pakutakse palju erinevaid pakette 
– kuidas valida nende seast see õige?

 
Elektripaketid jagunevad üldjoontes börsi- ja 
fikseeritud hinnaga pakettideks. Võib esine-
da ka osaliselt muutuva hinnaga pakette, mis 
koosnevad börsi- ja fikseeritud hinna kombi-
natsioonist. 

Elektrimüüjad pakuvad ka keskkonnasõb-
ralikke rohelise energiaga pakette, mille puhul 
on elekter toodetud taastuvatest energiaallika-
test. 

Börsipakett sobib pigem inimesele, kellel on 
aastaringselt stabiilne ja pigem väike tarbimi-
ne. Näiteks kui elad kaugküttega ühendatud 
korteris, kus on ka tsentraalne soe vesi, siis su 
talvine tarbimine suvisega võrreldes tõenäoli-
selt eriti ei muutu. 

Seejuures tasub tähele panna, kas paketi 
hind sõltub kaalutud keskmisest börsihinnast 
või igas tunnis tarbitud elektrikogusest ja sel-
les tunnis kehtivast börsihinnast. Tunnipõhist 
elektri börsipaketti kasutades on tarbijal või-
malik tarbimist ka odavama hinnaga tundide-
le ajastada. Gaasi puhul tunnihinnal põhine-
vaid pakette ei pakuta, seal arvestatakse kuu 
keskmist börsihinda.

Fikseeritud paketti on mõistlik kaaluda, kui 
oled suurem tarbija või su energiatarbimine 
kasvab näiteks külmade ilmade saabudes mär-
gatavalt. Lisaks tasub fikseeritud paketti kaa-
luda, kui ei soovi või polegi võimalust börsi- 
hindade järgi oma tarbimist ajastada. Nüüd 
pakuvad energiamüüjad ka uusi pikaajalisi 
fikseeritud pakette, mille hind võib lühiaja-
listest teatud juhtudel odavam olla. Kindlasti 
tasub sõlmida leping elektri- või gaasimüüja-
ga, sest selle puudumisel kasutatakse võrguet-
tevõtja vahendatavat üldteenust. See ei ole 
kindlasti soodsaim variant, nii tasub kaaluda 
energiamüüjaga soodsama paketi kokkuleppe 
sõlmimist.

 
Kas ja kuidas valida uus pakett?
‒ Vaata üle oma praegune leping. Info selle 

kohta leiad oma energiamüüja kodulehelt 
või müüjaga suheldes.

‒ Vaata üle ka oma energiatarbimine ja mõtle 
läbi, kas praegune pakett sobib sinu vaja-
duste ja rahaliste võimalustega. Oma tarbi-
misandmed leiab Eleringi veebilehe www.
elering.ee e-teenindusest.

‒ Võrdle erinevaid elektripakette veebiaadres-
sil www.elektrihind.ee ja gaasipakette aad-
ressil www.gaasihind.ee.

‒ Kui sulle hakkab silma sobivam pakkumine, 
võta energiamüüjaga ühendust ning uuri 
täpsemalt senise lepingu muutmise ja uue 
lepingu tingimuste kohta.

‒ Kui pakett on sulle soodsam ja tingimused 
sobivad, vaheta see välja.

Pea meeles! Kui soovid tähtajalise elektri- või 
soojusenergia müügilepingu ennetähtaegselt 
lõpetada, võib osade lepingute puhul kaasneda 
leppetrahv. Info selle kohta leiad oma kehtiva 
lepingu tingimustest.

Rohkem infot leiab  
veebiaadressil  
www.mkm.ee/ 
energialepingud

 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kuidas 
sõlmida sobiv 
energialeping?

Nädalavahetustel võiks ujumisratastooli 
eelnevalt broneerida tel. 5666 2455.  
Albert Truuväärt

Kogupikkuses kulgeb 13,5-kilomeetrine ja kuut linnaosa  
ühendav Putukaväil Telliskivi loomelinnakust läbi Kopli 
kaubajaama, Põhja-Tallinna garaažidevahelise ala ja Merimetsa 
piki Kristiine, Mustamäe, Haabersti ja Nõmme linnaosa  
vahelist piiri Hiiu asumini.

Putukaväila lineaarpark on oluline osa Tallinna linna suuremast 
rohelisest liikumisvõrgustiku plaanist, millega linnakeskkonda 
rohelise pealinna vääriliselt keskkonnasõbralikumaks muuta. 
Ida poole loob linn Klindipargi, mis ühendab samamoodi 
rohekoridorina Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosad.



Pelgulinna Gümnaasiumi di-
rektor Tõnu Piibur on igati 
kooli- ja õpiusku mees, kes 
tänu oma innovaatilistele vaa-
detele on pälvinud aeg-ajalt 
ka imestust ja kulmukergitusi. 
Alates 1980. aastast, mil Tõnu 
astus esimesse klassi, pole ta 
koolist enam eemal olnud.

Kuidas armastus kooli ja koolmeistri 
ameti vastu küll nii tugevaks muu-
tus? Kas tänu pedagoogilise instituu-
di inspireerivatele õppejõududele?

Mulle meeldis juba esimesest klas-
sist peale koolis igasuguseid asju teha 
ja sealhulgas ka õppida. Seoses minu 
sündimisega hakkas ema koju tellima 
ajalehte Nõukogude Õpetaja ja ajakir-
ja Nõukogude Kool, kus lahati laste 
kasvatamist-õpetamist teaduspõhiselt 
ja nõnda mu ema mind ka kasvatas. 
Tagantjärele on naljakas mõelda kui-
das kohvilauas ema sõbrannad ütlesid 
üsna innukalt, et poisile tuleb peksa 
anda, muidu temast meest ei kasva, ja 
ema tõi vastu mitmeid uuringuid, et 
mõistlikum on nõuda pojalt ikka koo-
lis käimist.

Aga tuleme nüüd nende innovaa-
tiliste vaadete juurde – mille poolest 
võiks Pelgulinna gümnaasium eri-
neda teistest koolidest ja millised on 
need põhimõtted, mida oled kooliju-
hina aastaid endas kandnud?

Kõige olulisem on koolis õppimise 
õppimine selgeks õppida. Nii kumma-
line kui see ka inimkonnale ei tundu, 
matemaatika, füüsika, keeled ja kõik 
muu on ainult vahendiks, mida õppi-
des õpitakse õppimist. Seega on üsna 
ajast ja arust see, et kooli lõpus kont-
rollitakse eksamil ainete tundmist. 
Tegelikult tuleks ainete tundmist ta-
gasisidestada pidevalt õppimise käi-
gus ja lõpus uurida, millised on õppija 
õpioskused. Ideaalne eksamiformaat 
oleks näiteks telesaade Rakett 69, kus 
selgubki, et fakte peab vundamendina 
nii ehk naa teadma, aga veel keeruli-
sem on neid süsteemselt rakendada 
ja selleks ongi vaja õpioskusi. Kehva 
tunnistusega laps võib olla tulevases 
elus edukas, aga mitte kunagi ei ole 
võimalik edu saavutada, kui puuduvad 
õpioskused.

Meie leheloo ilmumise ajaks on 
Pelgulinna gümnaasiumi lõpuaktu-
sed juba läbi. Selles pole midagi uut 
ja samas on see iga kord uus. Millise 
tundega mõtled värsketele vilistlas-
tele?

Pelgulinna kool on nii kogukon-
nakeskne kool, et lõpuaktuse puhul on 
kummaline kasutada väljendeid „tuult 
tiibadesse“ või „pesast välja lendami-
ne“. Saalis istub enamasti kolm põlv-
konda vilistlasi oma lapse lõpetamist 
vaatamas ja kõigi nende puhul on hea 
tõdeda, et maailmas võib ringi liikuda, 
toimetada ja suuri asju teha, aga kusa-

gil on ikkagi see koht, kus saab rahuli-
kult elu, arengu ja õppimise üle järele 
mõelda.

Teada-tuntud on sinu suur huvi 
vanatehnika vastu. Kuidas see tek-
kis?

Kõik sai ikkagi alguse sellest, et 
noorel algklassiõpetajal ei olnud või-
malik saada liisingut, et osta poest 
kõige odavamat autot, küll aga oli 

rauasaag ja tellitav võti ning teadmised 
füüsikast, keemiast, tööõpetusest ja 
ajaloost. Nüüdseks on see võtnud liht-
salt mingi pidurdamatu vormi, mille 
puhul ka minu raviarst, kes ise põeb 
sama asja, tõdes, et seda tohterdada ei 
õnnestu, küll aga saab hoida mingi pii-
ri peal – näiteks 15 vanaaegset bussi, 
sest rohkem ei ole tõesti vaja.

Kindlasti teatakse sind ka kui 

muhedat naljahammast – ilma nalja-
ta ei möödu ükski päev?

Tegelikult ei sobi ühe koolidirek-
tori üle väga naerda, aga ma lepin 
sellega. Mis teha, kui minu omaarust 
tark jutt kummaline tundub ja naerma 
ajab. Kõik ei naera ka, mõni nutab.

Tõnu Piiburiga ajas juttu Haldi 
Normet-Saarna

Tunnustati õppeaasta parimaid 
õpilasi, haridusjuhte ja -asutusi
Juunis toimus Fotografiskas pidulik vastuvõtt, kus Tallinn 
tänas oma haridusasutuste juhte õppeaasta jooksul tehtud 
töö eest ja tunnustas linna hariduskonkursside võitjaid.

Tunnustati järgmisi Põhja-Tallinna haridusasutusi, töötajaid ja õpilasi:
Olümpiaadide Tallinna piirkonnavoorude esikoht: Tuuli Hanson 

(matemaatika). Kalamaja Põhikool.
Väga hea juhendaja õpilaste olümpiaadideks valmistumisel: Ingrid 

Kaups. Kalamaja Põhikool.
Etlus- ja instrumendi konkursside Tallinna piirkonna laureaadid: 

Aljona Gavaljan, Gleb Shatyy, Milana Tšernova, Miroslava Lyubchenko, 
Olena Matviichuk, Rimma Remizova, Vera Nika Snahtšjan. Tallinna Kopli 
Huvikool. 

Tegus kool: Ristiku Põhikool
Tegus lasteaed: Pelguranna Lasteaed.
Suured teod: Tallinna noorte suured teod – #noorfilmitegija konkur-

si raames Ehte Humanitaargümnaasiumi õpilasaktiivi EhteCrew ja Vene 
Kultuurikeskuse Teater316 koostöös loodud õudusfilm „Frustration“. Ehte 
Humanitaargümnaasium, Vene Kultuurikeskus.

Tervise tegu: Lasteaed Ojake – Ojakeses voolab tervis.

Põhja-Tallinna kogukonnamaja hoo-
vi (Kari 13) ekstreempargis toimuvad 
teisipäeviti kell 11.00 noortele tasuta 
tõukerattatreeningud.

Põhja-Tallinna valitsus korraldab koostöös 
Keerdtrepp MTÜga kogu suve vältel noortele 
tasuta tõukerattatreeninguid. Tõukerattatree-
ningutel õpetavad professionaalid noortele, 
kuidas tõukerattaga turvaliselt sõita ja trikke 
teha. Treeningul osalemiseks on vajalikud isik-
lik tõukeratas ja kiiver. Registreerimine koha-
peal. Vihma korral lükkub treening järgmisse 
nädalasse.

Tallinna linna viies spordipargis saab nüüd vi-
deo vahendusel õppida parkuuri ja keharasku-
sega treeningut. Selleks on treeningkohtades-
se paigaldatud QR-koodidega kleebised, mis  
juhatavad huvilise otse soovitud klippideni. 
Põhja-Tallinnas asuvad QR-kleebised Kari 
spordipargis (kogukonnamaja hoovis, Kari 13).

Tasuta 
tõuksitrennid 
noortele

Kari 
spordiväljakul 
saab treenida 
video järgi
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Tõnu Piibur – mees, kes kunagi koolist ei puudu

Pelgulinna Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur. Mats Õun

Head koolivaheaega! Mats Õun

Treeningud toimuvad  
kuni augusti lõpuni. Albert Truuväärt

Treeningklippe saab vaadata  
ka Youtube´i kanalil Noor Tegija.
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Õnnitleme  
juubilare!

95
Ellen Luhamaa
Tamara Rigina

Hilda Tiik

90
Ulve Tammerik

Zinaida Ganetskaya
Ludmilla Grünberg

Anna Tjurina
Virve Aas

Enne Golubeva
Maria Soluyazikova

Elve Lokk
Ivan Kuzin

85
Valentina Isachenko
Emilia Tokmakova
Liisa Kuuskman

Jaan Mutle
Vladimir Yarandaykin

Made Evalo
Maria Kurina

Tamara Makarova
Rimma Efimova

Olga Ammas
Olga Kažjava

Ljudmilla Priimägi
Nina Bordunova
Zinaida Korsun
Veera Goldrina
Juri Sarkisjan
Nina Savina

Inga Markova
Vergina Järv

Vaike-Liina Verlis
Helgi Vakkur

Hryhorii Balatskyi
Boris Frolov

Ljudmilla Kuzohova
Serafim Filippov

Põhja-Tallinna kogukonna-
maja hoov (Kari 13, tallinn.
ee/pohja, tel 645 7005)
● Teisipäeviti kl 11 tõukerattatrennid. 

Registreerimine kohapeal.
● 11.07 – 18.07 Pop-Up fotonäitus: Ka-

lamaja Muuseum

Kopli kasepark (tallinn.ee/
pohja, tel 645 7009)
● Kl 11 lastehommik ja kl 18 pargi-

kontsert (Triin Lellep).

Stroomi rannapark (tallinn.
ee/pohja, tel 645 7005)
● Neljapäeviti kl 11 kepikõnnitreenin-

gud. Start: Stroomi rannahoone.
● 27.06 – 04.07 Pop-Up fotonäitus: 

Darja Nikitina ja Darja Muratova.

● 8.07 kl 11 lastehommik ja kl 18 par-
gikontsert (Anna Kalinina).

Tallinna Salme kultuurikes-
kus (Salme 12, salme.ee, tel 
641 6425)
●26.07 ja 27.07 kl 19.00 Comedy Es-

tonia Suvetuur 2022 (15€, piletid: 
pood.comedyestonia.com).

Kopli 93 kogukonnakeskus 
(Kopli 93, Facebook: Kopli 
93, tel 5550 3946)
● Juulist septembrini Kopli kogukonna 

toiduretseptide välinäitus. 

Telliskivi Loomelinnak 
● 3.06–17.07.2022, K–L 12–20, P 12–19 

suur skulptuurinäitus „Tuur skulp-

tuur“ Telliskivi Loomelinnaku Roheli-
ses saalis, Telliskivi 60a/5, 3/4/10€.

● 04.07–10.07 Pop-Up fotonäitus. Ka-
rina Vaus ja Terje Atonen (tallinn.ee/
pohja, tel 645 7001).

Kai kunstikeskus (Peetri 12, 
www.kai.center)
● 09.04–07.08 K–P kl 12–18 näitus 

„Ars viva 2022 – tajuvälja agendid“ 
Pilet 8€/5€.

Tallinna Rahvaülikooli Pelgu-
linna maja (Telliskivi 56, tel 
5330 3390, info@kultuur.ee)
Tallinna Rahvaülikoolis on alanud re-
gistreerumine sügispoolaasta kursustele. 
Oodatud on igaüks, olenemata east või 
varasemast õppimiskogemusest. Kur-
suste kirjelduse ja registreerimise leiate 
kodulehelt kultuur.ee või tel 6733 965, 
5330 3390. Sügisel Pelgulinna majas al-
gavad kursused: keeled: araabia, norra; 

muusika: klaveri-, kitarri- ja viiuliõpe, 
soololaul; käsitöö: õmblemine, gobe-
lään, meisterdamise töötoad väikestele 
ja suurtele; loodus ja keskkond: riidest 
mähkmed; tervis ja ilu: näojooga; kunst: 
laste kunstistuudio, akvarelli töötoad, 
ehete valmistamine, joonistamine täis-
kasvanutele; liikumine ja tants: shindo, 
kaasaegne tants, Eerika Põlendiku rah-
vatantsurühmad; kultuur: jalutuskäigud 
ja ajaloojutud Jaak Juskega, Pelgulinna 
tantsuõhtud, Pelgulinna Seltsi teeõhtud.

Põhja-Tallinna Noortekeskus 
(Kopli 98, tel 6531447, info@
ptnk.ee).
● 01.07 kl 17.00–18.30 piljarditurniir
● 09.07 kl 13.00–19.00 Kopli Session 

(ekstreempargis).
●18.07–29.07 Põhja-Tallinna Pop-Up 

noortekas (mitmetes linnaosa par-
kides: Karjamaa park, Stroomi rand, 
Kalamaja park ja Kari 13 hoov).

Staapli 3 galerii ja kunsti-
kohvik (Staapli 3-114, Nob-
lessner, www.staapliart.ee )
● 9.06–3.07 Isikunäitus: Sergei Inka-

tov, „Armastuse kaja“.
● 14.07–14.08 Isikunäitus: Lola Tehver.

Tallinna Keskraamatukogu 
filiaalid Põhja-Tallinnas kesk- 
raamatukogu.ee, T, K, R 11–
18; N 12−19; L 10–17. Iga kuu 
viimasel tööpäeval on raama-
tukogud suletud korrastus-
päevaks: Kalamaja raamatukogu 
(Kotzebue 9, tel 683 0970, kalamaja@
tln.lib.ee);  Pelguranna raamatukogu 
(Kangru 13, tel 683 0931, pelguranna@
tln.lib.ee); Sõle raamatukogu (Sõle 
47b, tel 601 9153, sole@tln.lib.ee).

* Kui piletihinda ei ole märgitud, siis 
üritus on tasuta

Kuhu minna

Tallinn avas ka sel suvel avalikuks kasutamiseks 14 
koolistaadioni ja 4 spordiväljakut üle linna.

Eelmisel aastal alustas linn pilootprojektidega, mille raames 
avati avalikuks kasutamiseks mitmed koolistaadionid. Suve-
vaheajal õpilaste poolt kasutamata koolistaadionid on Tallinna 
elanikele suurepärane võimalus tasuta sportimiseks ja vaba aja 
tegevusteks.

Põhja-Tallinnas saab kasutada järgmisi staadione ja spordi-
väljakuid:
- Tallinna Kunstigümnaasium (Kopli 102a)
- Pelgulinna Gümnaasiumi staadion ja pallimänguplatsid 

(Mulla 7)
- Gustav Adolfi Gümnaasiumi korvpalliplats (Vana-Kalamaja 

9)
- Sõle Spordikeskuse jalgpalli- ja korvpalliväljakud (Sõle 40)

Staadionid on avatud 13. juunist 28. augustini iga päev kell 
8.00–21.00, v.a riigipühadel või juhul, kui need on eelnevalt 
treeninguteks välja renditud.

Muud Põhja-Tallinna avalikud spordiväljakud
Põhja-Tallinna välijõusaalid:

● Stroomi ranna välijõusaalid (Pelgurand) 
● Karjamaa pargi jõulinnak (Karjamaa tn 3)
● Merimetsa terviseraja jõulinnak (Kolde pst 79)
● Stroomi ranna jõulinnak (Pelgurand) 
● Pelgulinna Gümnaasiumi jõulinnak (Mulla tn 7) 
● Põhja-Tallinna kogukonnamaja välijõusaal (Kari tn 13)
● Kase pargi välijõusaal (Kopli tn 106) 
● Pikakari supelranna treeningseadmed ja jõulinnak (Pikakari supelrand)

Põhja-Tallinna pallimänguplatsid:
● Ristiku Põhikooli korvpalliväljak (Ristiku 69)
● Stroomi ranna korvpalli- ja rannavõrkpalliväljakud (rannahoone kõrval)
● Kopli palliväljakud (Karjamaa 9a) 
● Merimetsa terviseraja rannavõrkpalliplats (Merimetsa tee T2)
● Pikakari tänavakorvpalli ja rannavolle väljakud (Pikakari supelrand) 
● Kopli Kase pargi tänavakorvpalli platsid (Kopli tn 106) 
● Põhja-Tallinna kogukonnamaja korvpalliplats (Kari tn 13)

Lisainfo Tallinna spordivõimalustest: https://www.tallinn.ee/est/sport/

Tasuta ja vabas õhus: avalikud spordiplatsid

Avalikuks kasutamiseks on avatud GAGi korvpalliväljak.

Avatud on ka pallimänguplatsid. Ilja Matusihis Kasutada saab Kunstigümnaasiumi staadioni.
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● Otsin eakat hingesugulast, et 
üheskoos  külastada huvitavaid 
üritusi, jagada muresid ja rõõme 
ning nautida elu. Tel. 55 970 
513, Zoya.
● EHITUSOUTLET Harjumaal, 
Kose alevikus pakub SOOD-
SALT immutatud poste, puitu 
(terrassilaud, Siberi lehis, höö-
velmaterjal), soojustust (vill ja 
Kingspan PIR´i), aiakaupu (var-
jualused, lehtlad, kuurid, aia-
mööbel jpm). Pakume ka trans-
porti. Kontakt: 5656 0096 www.
ehitusoutlet.ee.
● Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474 Pakume erinevaid 
lahendusi hoonete ja majade 
ehitusel. mehitus@gmail.com, 
Tel: 5352 9476.
● Lamekatuste remont SBS 
rullmaterjaliga. Vannituba-
de remont. Elektri-Torutööd. 
Boilerite, pistikute paigaldus. 
58508713.
● Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud pikkusega 30–60 cm. 

Kojuvedu. Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com.
● Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, fotosid, trükiseid ja doku-
mente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628.
● Otsime alati häid krunte, kuhu 
võiksid tulla uued ehitatud ko-
dud või äripinnad. Pakume õig-
last hinda või osa arendusest. 
Küsi julgelt rohkem infot! info@
krausskinnisvara.ee, 5628 5128.
● Otsime valve ja turvatöötajaid, 
vanus al.19, hea füüsiline vorm, 
eesti keel nõutav. Tel. 659 7003, 
info@articard.ee
● Pakun muruniitmise ja trim-
merdamise teenust koduae-
dades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa – 
5399 3595.
● Santehnik-Elektrik. 5011413
● Soovin osta 2-3 toalist remonti 
vajavat korterit. Helistage: 5349 
1403, Mart.
● Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist 
litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel. 58238310.

■ REAKUULUTUSED

Ostan seisma jäänud 
sõidukeid. Ka avariilisi, 
riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire 
vormistamine ja tehing. 

Pakkumisi ootan  
tel 5618 8671 või  

seisevauto@gmail.com

www.facebook.com/PohjaTallinn
KopliFest 
toimub 

21. augustil 
Kopli 

Kasepargis. 
Kohtumiseni 

Kopli 
asumifestivalil!

Reklaam ja kuulutused: 
pohja@tallinnlv.ee, 645 7012 EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

TALLINN & HARJUMAA TASUTA TRANSPORT!

Info ja tellimine
51 36 999

info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

PUHANGU LOMBARD OOTAB TEID!
IGA PÄEV  10.00 - 22.00

Puhangu 10, Tallinn

Tel. 53 8989 82

Facebook: Puhangu Lombard

- Madalad intressid
- Head tingimused
- Lepingutasu vaid 1 eur


