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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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Kaasava eelarve  
tulemused LK .2

Haridus jääb  
prioriteediks  LK .2

Mälestus Kopli  
rahvamajast LK .3

Põhja-Tallinna tegija  
Kalamaja Pagarikoda LK .5

● Vana-Kalamaja tn 
Ümber ehitatud tänaval on jalakäijatele ja jalg-
ratturitele autodega võrreldes rohkem ruumi an-
tud ning tänavaruum saab uue ilme nüüdisaegse 
tänavamööbli, haljastuse ja väljakute näol.

Pilt: Arhitektuurivõistluse võitnud töö 
„Kasvulava“. Kavakava OÜ arhitektid 

● Karjamaa pargi 
mänguväljak 
Rajatakse terviklik puhkeala, kuhu lisaks män-
guelementidele ehitatakse ka terrass, lisatakse 
mitmed istumisalad, istutatakse juurde puid ja 
ilutaimi.

Tänavaruum muutub turvalisemaks. 

● Kalamaja 
madalseiklusrada 
Tallinna kaasava eelarve hääletusel valisid Põhja- 
Tallinna elanikud oma lemmikuks Kalamaja 
madalseiklusraja projekti.

Projekti autori idee on ehitada seiklusrada 
GAFi Kotzebue maja hoovi.

● Jaapanipärane minimets 
Sõle tänaval
Sõle tänava äärde istutatakse jaapanipärane mi-
nimets. Minimetsa idee võitis 2021/2022 kaasa-
va eelarve hääletuses.   

Kokku istutatakse 
peagi 400 puud 
ja 600 põõsast. 

● Kalma haljaku välijõuväljak 
Välitreeningväljak jääb Kalma haljaku territoo-
riumil lääneserva haljasalale, samas kõrval on 
mänguväljak. 

Väljaku trenažöörid on reguleeritavate 
raskustega.

● Tallinna filmilinnak
Tallinn plaanib sel aastal rahastada Tallinna fil-
milinnaku 1. stuudio ehitamist. Filmilinnak ise 
võib valmida 2024. aastaks. 

Filmilinnak tuleb Paljassaarde. 

● Kass Augusti Promenaad
Täpsem ehitusperiood selgub pärast hanke läbi-
viimist, aga eeldatav ehitustööde algus on selle 
aasta kevad-suvi.

Promenaad on esimese kaasava eelarve 
võiduprojekt, idee autorid on Ülle Maiste, 
Ivika Holm ja Meelis Luukas.

● Lasteaed Maasikas
Hoonesse on kavandatud 12 rühmaruumi. Igas-
se rühmaruumi pääseb otse hoovialalt.

Architecture Workshop Finland Oy ja 
Architecture Workshop Finland Oy Eesti 
ideekavand.

Eraarendused

● Volta kvartal 
Detsembri lõpus olid esimesed pinnad omani-
kele üle antud, avati ka Uus-Volta ja Mootori 
tänavad. Lisaks elu ja ärihoonetele kavandatakse 
kvartali keskele pargiala, mis planeeritakse raja-
da järgmises ehitusetapis aastatel 2023–2025.

Volta kvartali arendaja on Endover.

● Patarei Merekindlus
Mere ääres asuva Patarei merekindluse hoone-
kompleksi ehitustööd algavad sel aastal. Komp-
leks peaks valmima 2026. aastaks ning hoone-
kompleks saab olema segu ajaloolisest ja meie 
kaasaegsest arhitektuurist.

Merekindluse arendaja US Real Estate 
(USRE).

Ülelinnaline 

● Vanasadama trammitee 
Sellel aastal algavad välisrahastusega suurpro-
jekti „Ülemiste terminali ja Vanasadama vaheli-
ne trammitee“ ehitustööd. 

Täiesti valmis peab uus lõik olema  
2025. aasta alguseks. Ilja Matusihis

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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2023. aasta olulised projektid Avati taastatud Püha Jüri kabel

Stroomi liuväli

Muuseumipühapäevad

Tallinna linn taastas Koplis Loodearmee 
kalmistul (Pelguranna 2a) asuva Püha Jüri 
kabeli ja seda ümbritseva memoriaalala. 
Püha Jüri kabel oli pühendatud Loode- 
armee sõduritele, kes andsid olulise panu-
se Eesti Vabadussõjas.

Stroomi korvpalliväljakule on rajatud loo-
duslik liuväli. Uisuplats on sobiv kasu-
tamiseks, kui õues on mitu päeva olnud 
miinuskraadid, näiteks -5 ja alla selle.  
Uisuväljaku kasutamine on tasuta, kuid  
uisulaenutust kohapeal ei ole.

Tallinna muuseumipühapäevad, kus iga 
kuu esimesel pühapäeval on sissepääs 
muuseumitesse tasuta, algasid eelmise 
aasta 6. märtsil. Järgmine muuseumi-
pühapäev toimub 8. jaanuaril. Lisainfo:  
www.tallinn.ee/et/muuseumipuhapaev. 

Sümboolse võtme võttis vastu linnaosa 
vanem Manuela Pihlap, pildil koos kogu 
Eesti metropoliidi Eugeniga. Albert Truuväärt

Liuvälja kasutamisel palume arvestada 
teiste uisutajatega.

Põhja-Tallinnas saab külastada EKKMi  
ja Kalamaja muusemi. Ilja Matusihis



Tallinna kaasava eelarve hääletusel 
valisid Põhja-Tallinna elanikud oma 
lemmikuks Kalamaja madalseiklusraja 
projekti.

Kaasava eelarve hääletus toimus 21. novemb-
rist kuni 4. detsembrini ja valida sai 14 idee 
vahel. Põhja-Tallinnas anti kokku 2423 häält, 
millest 455 oli Kalamaja madalseiklusraja 
poolt. Projekti autori idee on ehitada Gustav 
Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue maja hoovi 
madalseiklusrada, mida saaksid kasutada kõik 
huvilised. Idee autor on Arvo Anton.

Hääletusel sai osaleda iga vähemalt 14-aas-
tane Põhja-Tallinna elanik ja hääletada sai kahe 
endale meelepärase idee poolt oma linnaosas.

Põhja-Tallinnas andis oma hääle 1522 ini-
mest, kokku kogunes 2423 häält.
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■ LINNAOSA VEERG

Teisel kohal  
on Sitsi minipark (341 häält), 

kolmandal rannadušid 
Stroomi rannaparki ja 

Pikakari randa (275 häält)

Aitäh, et räägid 
kaasa!
Möödunud aasta näitas selgelt, et inimlikkus ja 
südamesoojus aitavad raskustele vastu seista ja 
neid ületada. Koos tegemist ja üksteiselt õppi-
mist oli palju. Nägime ka seda, et põhjatallinla-
sed on üha aktiivsemad kaasa rääkima linnaosa 
arengus.

Koostöö linnaosavalitsuse ja siinsete ela-
nike vahel vajab toetust ja tähelepanu rohkem 
kui kunagi varem. Inimeste teadlikkuse kasv 
ja soov linnaosa arengus kaasatud olla aina 
suureneb. Koostöö ei ole aga lihtsalt koos töö-
tamine, vaid siin tuleb arvestada eri osapoolte 
huve. Oluline on mitte ainult info jagamine, 
vaid pooltevaheline mõistev suhtumine ning 
arusaam, et töötatakse ühise eesmärgi nimel. 

Linnaosas toimuvad Eakate Kinoklubi,  
Eakate Akadeemia, kepikõnnitreeningud – 
need on saanud alguse just omavahelisest suht-
lemisest ja ära kuulamisest. Nii kinoklubi fil-
mide valik kui ka Eakate Akadeemia loengute 
teemad saavad tihtilugu teoks tänu meie linna-
osa elanike ettepanekutele.

Sügisel sai lammutatud amortiseerunud ja 
pikalt tühjana seisnud Stroomi rannahoone. 
Kõrvuti lammutustöödega toimus ka ideekorje, 
mille raames kogusime linlastelt ettepanekuid 
ja mõtteid selle kohta, mida soovitakse Stroo-
mi rannaalal näha. Linnaosale laekus mitmeid 
põnevaid ideesid. Näiteks kirjutati meile, et 
rannas võiks olla rohkem hooajaliselt avatud ja 
hubaseid paviljone ja kioskeid, milles tegutsek-
sid toitlustuskohad koos muusikaliste etteaste-
tega. Samuti sooviti võimalust rannaspordiga 
tegelemiseks. Mulle meeldis mõte, kus linnaosa 
elanik pöördus meie poole, kirjutades, et suuri 
klaaspaviljone randa ei ole vaja, sest välja tule-
me selleks, et olla värskes õhus ja looduses, mit-
te ruumis. 

Sügisel toimunud kolmanda Tallinna kaa-
sava eelarve hääletus oli meie linnaosas edukas, 
olime üle linna ühed aktiivsemad hääletajad. 
Võiduprojektiks osutus sel korral madalaseik-
lusraja projekt Kalamajas. Huvitavaid ideesid 
laekus mitmeid ja eks seegi näitab, kui oluli-
seks põhjatallinlased linnaosa arengut peavad. 
Tänan projektide esitajaid ja hääletajaid ning 
ühtlasi kutsun kõiki põhjatallinlasi mõtlema 
juba uue aasta kaasava eelarve projektidele.

Viimastel nädalatel on meie poole pöördu-
mine kasvanud seoses lume väljaveoga. Võt-
sime paljud ettepanekud kohe töösse ja tänu 
heale koostööle lepingupartneriga saime mit-
messe tänavasse korraldada lume väljaveo algse 
graafiku väliselt. See kõik sai teoks tänu tihedale 
ja konstruktiivsele suhtlusele linnaosa ja linlaste 
vahel. Linnaosavalitsuse teenistujad ja lepingu-
partnerid teevad iga päev tööd selle nimel, et 
linnaosas oleks mugav ja turvaline olla. Muidu-
gi on võimalik, et midagi jääb märkamata, sest 
linnaosa on suur. Siin saabki appi tulla kohalik 
elanik, kes näeb ja kogeb linnaruumi oma ainu-
laadse pilgu ja tunnetusega. Oleme alati avatud 
teie tähelepanekutele ja mõtetele ja suhtume 
igasse pöördumisse tänutunde ja austusega. 

Luban uuel aastal olla veelgi enam avatud 
koostööks koos ära kuulamise ja usaldusega.

Soovin teile kõigile uueks aastaks 
julgust unistada ja tegutseda!

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem.

Õpetajate palgad tõusevad, kooli- ja laste- 
aiatoidu kompensatsioon suureneb, 
õppeasutuste ehitus ja renoveerimine 
jätkub. Tallinn eraldab haridusvaldkon-
nale kõigi teistega võrreldes suurima 
summa ehk üle 402 miljoni euro. Sellise 
panusega tõestab pealinn jätkuvalt, et 
haridus on tema jaoks kindel prioriteet. 

Õpetajate ja nende abide  
palgad tõusevad 
Juba sügisel hõikas riik välja, et kooliõpetajate 
palga alammäär tõuseb 1. jaanuarist pea 24% 
võrra ehk 1412 eurolt 1749 euroni kuus. „Tal-
linn omakorda on juba 14 aastat järjest tõstnud 
lasteaia- ja huvikooliõpetajate palgad kooliõpe-
taja tasemeni. Ka järgmine aasta pole siin eran-
diks: 1. veebruarist (magistrikraadiga õpetajate 
jaoks juba 1.01) tõuseb lasteaia- ja huvikooli-
õpetajate palga alammäär samuti 1749 euroni,“ 
ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Lisaks sellele hakkavad 1. veebruarist 
23,5% võrra suuremat palka saama lasteaia-
õpetajate abid: nende palga alammäär tõuseb 
850 eurolt 1050 euroni. Meeldivaks boonuseks 
on õpetajaabide puhkuse pikenemine 28 päe-
valt 35 päevani. 

Samuti suureneb 1. jaanuarist 1749 euroni 
tugispetsialistide palga alammäär. Lasteaia- ja 
huvikoolijuhtide palgad tõusevad 15%, kooli-
juhtide palgad 12% võrra. 

Ka ülejäänud haridustöötajad ei jää palga-
tõusust ilma: nende palgad suurenevad vähe-
malt 10% võrra. 

Toitlustamine koolis ja lasteaias 
Abilinnapea sõnul viis hüppeline hinnatõus 
selleni, et varem kehtestatud linna kompensat-
sioonist koolides ja lasteaedades tasuta kvali-
teetse toidu tagamiseks enam ei piisa. 

„Otsustasime 1. jaanuarist seda toetust suu-
rendada: lasteaedade toidu kompensatsiooni 
piirmäär suureneb 50% võrra ehk 1,80 eurolt 
2,70 eurole, sõimes tõuseb vastav toetus lapse 
kohta 2 eurolt 3 eurole päevas,“ selgitas Belob-
rovtsev. 

Koolilõuna maksumus suureneb 24 sendi 
võrra ehk tõuseb 1,80 eurole. „Tõstsime seda 
summat juba septembris, ent paraku on vaja 
uuesti tõsta, kuna riik pole juba aastaid oma 
osalust koolitoidu hüvitises suurendanud. 

Samas me ei soovi, et koolitoidu täienda-
vaid kulusid hakkaksid katma laste vanemad. 
Keerulisel ajal üritab linn vastupidiselt toe-
tada lastega peresid, mitte ei tekita neile lisa-
kohustusi juurde,“ ütles abilinnapea.

Õppeaasta alguse toetus suureneb
2022. aastal kehtestas Tallinn uue õppeaasta 
alguseks mõeldud toetuse – igale koolilapsele 
(alates 2. klassist gümnaasiumi lõpuni) maksti 
50 eurot. 2023. aastal saab vastav toetus olema 
75 eurot. Esimesse klassi minevad lapsed saa-
vad jätkuvalt 320 eurot.

Lisaks jääb juba teist aastat järjest sama-
le tasemele ka lasteaia kohatasu – 71,25 eurot 
kuus. Abilinnapea tuletab meelde, et alates 
perekonna teisest lapsest on kohatasu 0 eurot. 
„Sama kehtib ka hariduslike erivajadustega las-
te osas,“ täpsustas Belobrovtsev. 

Ehitame ja renoveerime 
Tallinn jätkab vaatamata keerulisele olukorrale 
ehitusturul nii huvikoolide, üldhariduskoolide 
kui ka lasteaedade renoveerimist ning ehitab 
uusi juurde.

2021. aastal sai Kopli huvikool uued ruu-
mid Põhja-Tallinna kogukonnamajas. Jaanua-
ris avab Kalamajas uksed Kellukese lasteaia uus 
hoone. 

Algas Maasika lasteaia uue hoone ehitus 
Vasara tänaval. Jätkub veel nelja lasteaia pro-
jekteerimine, sealhulgas uue Manufaktuuri  
lasteaia planeerimine Põhja-Tallinnas.

Mitmesugusteks remonttöödeks ja terri-
tooriumide korrastamiseks on lasteaedadele 
täiendavalt planeeritud 2 miljonit eurot ning 
koolidele 2,25 miljonit eurot. „Samuti panus-
tame haridusasutuste kütte- ja ventilatsiooni-
süsteemide parendamisse,“ lisas abilinnapea 
Belobrovtsev.

„Kvaliteetne haridus on meie laste eduka 
tuleviku pant. Linn näitab aastast aastasse, et 
need sõnad ei ole pelgalt ilus loosung, vaid suu-
nis, millest me juhindume.“

Põhja-Tallinna kaasava eelarve võitis 
madalseiklusraja projekt

Haridus jääb Tallinna jaoks prioriteediks 
ka 2023. aastal

Täname kõiki, kes esitasid projekti ja valisid oma lemmikud.

Jaanuaris avab Kalamajas uksed Kellukese lasteaia uus hoone.



Varasemates linnaosalehe 
numbrites kirjutasime sellest, 
kuidas Neeme tänaval elavatelt 
endistelt piirivalveohvitseridelt 
soovitakse võtta kodu, vähen-
dada ehituskeeluvööndit ja raja-
da sinna piirkonda eramajad. 

Linnaosa seisukoht
Põhja-Tallinna valitsus jättis Neeme 50 
detailplaneeringu kooskõlastamata. 
Esiteks nägi see ette majade ehitamist 
ehituskeeluvööndisse. Teiseks on te-
gemist üleujutusalaga. Kolmandaks 
on tegemist väärtusliku rannaniiduga, 
kuhu sellises mahus ehitamine on kü-
sitav. Lisaks on mere äärde planeeritud 
tee, mida ei saa kindlasti ilma kesk-
konnamõju hindamiseta ehitada. 

Põhja-Tallinna vanema Manuela 
Pihlapi hinnangul saaks piirivalvuri-
te kodude küsimuse lahendada nii, et 
vastav osa jäetakse planeeringust välja, 
arendaja annab selle riigile tagasi ning 
riik hüvitab arendajale osa maksumuse.

Keskkonnaameti hinnang
Keskkonnaameti hinnangul tuleb ar-
vestada, et kinnistu asub osaliselt ehi-
tuskeeluvööndis, kus ehitustegevus on 
üldjuhul keelatud. Seega on küsitav, kas 
sinna üldse midagi ehitada saab. Kesk-
konnaameti peadirektor Rainer Vakra 

ütles Postimehe artiklis, et on igati ter-
vitatav, et Põhja-Tallinna valitsus seal 
detailplaneeringu algatamist pidurdab, 
sest tegu pole ainult riikliku kaitse- 
ala, vaid ka pealinna kauni ranna- 
niiduga, mis on toitumis- ja peatumis-
paik paljudele linnuliikidele.

Valitsusele otsustada
Riigihalduse ministri Riina Solmani 
sõnul pakutakse valitsusele kolme va-
rianti, kuidas olukorda lahendada. 
1. Riigi Kinnisvara AS otsib oma fon-

dist kortereid, mida saaks ära re-
montida. Sellest variandist on üks 
endine piirivalvur juba keeldunud.

2. Riik ostab kinnistu 1,2 miljoni euro 
eest tagasi.

3. Ostjale leitakse asendusmaa ja piiri-
valvurid saavad oma kodudes edasi 
elada.

Eelmisel aastal tähistas endi-
ne Kopli rahvamaja ja madrus-
te klubi, nüüd Kopli 93 kogu-
konnakeskus oma 85. juubelit. 
Põhja-Tallinn kogub ja avaldab 
mälestusi ajaloolisest hoonest. 
Esimesena jagame Vello Rekka-
ro kirja.

Tervist! Minu lähisugulased isa poolt 
on kõik Piiteri eestlased, repatriandid 
1922. aastast. Vanaisa oli pärit Lõuna- 
Harjumaalt Rõkkalo külast ja vanaema 
Vaivarast ning nad kohtusid ja abiel-
lusid Peterburis 1904. a. Kõik nende 
lapsed on sündinud Piiteris ja Eesti Va-
bariigi loomisel nad naasid Eestimaa-
le ning asusid elama Koplisse, kus oli 
palju Vene tehaste lahkunud töötajate 
poolt tühjaks jäetud eluruume. 

Kopli rahvamaja segakooris laulsid 
minu tädid ja onud, seal ilmselt koh-
tusid ka ema Alma Moks, kes oli pärit 
Viljandimaalt Oiult ja töötas raama-
tupidajana Joh. Lorupi klaasitehases 
Koplis, ning isa Arnold-Johannes Rek-
karo, kelle kogu pere elas Koplis.
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Riik lubas 1990. aastatel endis-
tele piirivalvuritele, et nad saa-
vad erastada oma elukohad 
Neeme tänaval. Nüüd, kui nad 
on seal elanud 28 aastat, müüs 
Riigi Kinnisvara AS kogu kin-
nistu kinnisvaraarendajale ma- 
ha koos selle pensionieas ela-
nikega.

Kas Neeme tänava küsimus leiab lahenduse?

Kopli 93 mälestused: Vello Rekkaro
Neeme tänav avaneb merele.

Tallinna Euroopa rohelise pealin-
na aasta põhiteemad on elurikkuse 
hoidmine, kliima, rohetehnoloo-
giad ning kestlikest põhimõtetest 
lähtuv juhtimine. Samuti on võetud 
eesmärgiks kaasata rohepealinna te-
gemistesse nii tallinlasi, kohalikke 
ettevõtteid kui ka mitmesuguseid  
vabaühendusi.

Rohelise pealinna programmis 
on huvitavaid keskkonnateemalisi 
tegevusi kõigile Tallinna elanikele, 
muuhulgas üle 60 ürituse.

Kutsume kõiki kaasa lööma ro-
helise pealinna aasta avamisnäda-
la üritusel koolides, lasteaedades ja 
raamatukogudes. Põhja-Tallinnas 
toimuvad 21. jaanuaril töötoad Pel-
guranna ja Sõle raamatukogudes. 
Euroopa rohelise pealinna piduliku 
avamisürituse ülekannet näeb ETV 
ekraanil 22. jaanuari hommikul.

„Oleme Tallinnas väga pühen-
dunud sellele, et lükata tiitliaastal 
hoogu juurde päris muutustele kesk-
konnasõbralikuma linna suunas ja et 
need oleksid ka nähtavad igal pool 
Tallinnas, nii tänavapildis, linna töö-
tajate ja ametnike suhtumises kui 
ka linnakodanike mõtteviisis,“ ütles 
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

„Meie suurem eesmärk on tal-
linlaste heaolu. Sellepärast sai loo-
dud arengustrateegia Tallinn 2035.  
Euroopa rohelise pealinna tiitel on 
ainult osa, ainult üks verstapost sel-
lest suuremast pildist, mille eesmär-
giks võtnud oleme,“ lausus Kõlvart.

Lisainfot Tallinna rohelise pea-
linna sündmustest ja tegevustest 
leiab aadressilt greentallinn.ee.
Autor: Maarja Pakats

Euroopa rohelise 
pealinna aasta 
toob Tallinna palju 
positiivseid muutusi

Fotod on segakoorist (dirigendid 
Arno Kallikorm ja Tuudor Vettik) 
uue rahvamaja trepil ning ilmselt 
mingil laulupeorongkäigul.
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

* Kui piletihinda ei ole,  
siis üritus on tasuta!

Põhja-Tallinna kogukonnamaja 
(Kari 13, tallinn.ee/pohja,  
tel. 645 7005)
● 25.01 kl 12 eesti keeles ja kl 14 vene 

keeles Põhja-Tallinna Eakate Akadee-
mia.

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskus 
(Sõle 61a, www.ptsk.ee, 6117646)
● 04.01 asutuse huviringide jõulupidu 

Juliuse kalendri järgi. Kinnine üritus.
● Sõidame teatrisse! Rakvere teatris 

etendus „Di ja Viv ja Rose“ 18.02. kell 
19.00. Pileti hind 25 € (buss + pilet), 
tasuda kuni 10.01.2023. Reg ja info 
6138885.

● K, 11.01 kell 12.00 alustab tööd Raa-
matuklubi. Tutvustame uudiskirjan-
dust ja valime lemmikud. Osaleda 
soovijail reg tel 611 7646

● L, 14.01 väljasõit Viljandi teatrisse 
Ugala vaatama etendust „Kui Sa tuled, 
too mul lilli“. 

● K, 01.02 kell 14.00 pidu, esinevad 
lauluansambel Hõbelõng, käsikella-
de ansambel, flamenko, seenior- ja  
line-tantsu rühmad.

Tallinna Salme kultuurikeskus 
(Salme 12, salme.ee,  
tel 641 6425)
● 5.12.22–5.01.23 avatud näitused: Vello 

Lillemetsa vaibanäitus; Vira Takina-
da näitus „Vaikelu“ (pop-sürrealism, 
akvarellmaal); Anton Egorovi näitus 
„Rebased ja Rongad“ (pop-sürrea-
lism, graafika, illustratsioon).

● 5.01 kl 19 Teater Ugala etendus „Arst“. 
Piletid Piletilevist 13.70 – 26.20 €

● 9.01 kl 19 Teater Ugala etendus „39 as-
tet“. Piletid Piletilevist 13.70 – 26.20 €

● 10.01 kl 19 Teater Ugala etendus „Võr-
ku püütud“. Piletiinfo: Välja müüdud! 

Kopli 93 kogukonnakeskus  
(Kopli 93, Facebook: Kopli 93,  
tel 5550 3946)
● Kolmapäeviti ja neljapäeviti kl 17–21 

on avatud kogukondlik parandustöö-
koda.

Põhja-Tallinna noortekeskus 
(Kopli 98, tel 6531447,  
info@ptnk.ee, www.ptnk.ee )
● 04.01 kl 15–17 Super Skypark külastus 

(eelregistreerimisega).
● 05.01 kl 14–16 Smuuti ja meisterda-

mine.

● 05.01 kl 15–17 Uisutamine Vanalinna 
uisupargis (eelregistreerimisega).

● 06.01 kl 17–19 Piljarditurniir.
● 09.01 kl 16–17:30 Kunstipopurrii.
● 10.01 kl 18–19:30 Maffiaõhtu.
● 12.01 kl 16:30–18:30 Türgi kultuuri-

õhtu.
● 13.01 kl 17–18:00 Viktoriiniõhtu.
● 16.01 kl 16:30–18:30 Jäätisetordi val-

mistamine.
● 20.01 kl 17–19 Mortal Kombat, turniir.
● 23.01 kl 16–17:30 Kunstipopurrii.
● 24.01 kl 17–19 Hollandi kultuuriõhtu.
● 31.01 kl 19–21 KinoKlubi.
Klubitegevused novembris: 
● Igal kolmapäeval kl 16–17 „Spordi-

ring“.
● Igal neljapäeval kl 16–20 „Music Jam“.

Kalamaja muuseum (Kotzebue 
16, linnamuuseum.ee/kalamaja, 
tel 5309 9772)
● 4.–5.01 kl 13–15 meisterdamise töö-

toad lastele Kalamaja muuseumis, 
pilet 5€.

● 12.01 kl 18 Kalamaja muuseumi loen-
gusarjas tutvustab tekstiiliajaloolane 
Jaana Ratas Jahu tänava arheoloogilisi 
tekstiilileide. Osalemine muuseumi-
piletiga, 3/5 €.

● 26.01 kl 17.30 „Kalamaja maitsed“, 
küpsetame leiba. Pileti saab osta Fien-
tast 9/7€, fienta.com/s/kalamaja-mait-
sed.

Tallinna Rahvaülikooli Pelgulinna 
maja (Telliskivi 56, 5330 3390, 
info@kultuur.ee)
● Teisipäeviti, 10.01–23.05 kl 16.30–

17.30 või laupäeviti, 7.01–27.05 kl 12–
13 laste kunstistuudio Terje Mudisti 
juhendamisel, kuutasu 20 €.*

● Laupäeviti, 14.01–27.05 kl 11–14 vo-
kaalstuudio Voce Per Eeljõe juhen-
damisel, tasu 380€ (võimalik tasuda 
kahes osas).*

● Reedeti, 27.01 ja 10.02, kl 17.30–19 
lühikursus „Kevadiste rahvakalendri 
tähtpäevade ja pühade kombestik“, 
koolitaja pärimuskultuuri spetsialist 
Ene Lukka-Jegikjan, tasu 26€. *

● Neljapäeviti, 2.02–23.05, 13.04–01.06 
kl 12–13 meelerahu jooga Reet Rem-
meli juhendamisel, kuutasu 32€. *

● Kitarri-, klaveri- ja viiuli individuaalõ-
pe täiskasvanutele, kõik kursused on 
tasulised.*

● 21.01 kl 18 Pelgulinna tantsuõhtu, 
tantsuks mängib ansambel INGLE; 
6€, paaridele 10€.

● Jaanuari lõpuni on avatud Karin 
Strohmi näitus „Fragmendid“.

● Kursuste, huviringide ja sündmuste 
kohta täpsema info ja registreerimi-
se võimaluse leiab Tallinna Rahva-
ülikooli kodulehelt www.kultuur.ee 
või tel 6733 965, 5330 3390.

* Vajalik eelregistreerimine:  
www.kultuur.ee

Kalamaja kirik 
(Kalju 1, www.kalju.ee)
● Jumalateenistused pühapäeviti kl 11; 

Lastele (3–12a) samal ajal pühapäe-
vakool.

● 11.01 kl 18.30 Tallinna koguduste ühi-
ne palveõhtu (Mikk Leedjärv, EELK; 
Joel Remmeli ansambel).

● 26.01 kl 18.30 Loeng „Kas juudi 
rabide kirjutised aitavad meil Jeesu-
sest kui juutide kuningast paremini 
aru saada?“ (Igor Raikhelgauz).

● 1.02 kl 19 Kalju tn 1, 2.korruse saalis 
algab 2-kuuline ALFA kursus (vahel 
öeldakse ka vabakiriklik leerikur-
sus). Iga kord alustame õhtusöögi-
ga, vajalik registreerimine hiljemalt 
25.01 info@kalju.ee, saates oma 
nime. 

Kuhu minna

Meeliköitvad lõhnad Jahu tä-
naval ja Arsenali Keskuse sise-
hoovis juhatavad hubasesse 
kohvikusse, kus juba varajas-
tel hommikutundidel võetakse 
külastajaid vastu värske kohvi 
ja soojade saiakestega. Paga-
ritooted valmivad kõik käsi-
tööna. Pererahva külalislah-
kus jääb sind terveks päevaks 
saatma ja nii lähed sinna ikka 
ja jälle tagasi.

Kalamaja Pagarikoda on Põhja- 
Tallinna tegija! 

31. detsembril täitus Kalamaja Paga-
rikojal 12. tegutsemisaasta Kalama-
jas. Miks otsustasite avada oma äri 
just Kalamajas ja nimetada pagari-
koja ka selle asumi auks?

Põhjus, miks meie pagarikoda just 
Kalamajas koha leidis, tuleneb esmalt 
sellest, et elame ise siin ja nii on mu-
gavam toimetada. Samuti toetas mõtet 
asjaolu, et sel ajal siin niisugust ette-

võtmist ei olnud. Kui mälu ei peta, siis 
olid lähimad kohad, kust pirukat või 
kooki osta, Balti jaama läheduses.

Nimevalik väga keeruline polnud, 
kuna soovisime, et see oleks lihtne ja 
kõike ütlev. Samuti oli mõte rajada edu 
korral teine pagarikoda mujale ja ni-
metada see vastavalt asumi järgi. Edu 
küll pikapeale tuli, aga läbi suuremate 
raskuste, kui oleksime osanud arvata, 
ja pigem tegi see tõdemus meid uue 
pagarikoja rajamisel ettevaatlikuks.

Pagariäri pidades tuleb ilmselt 
väga armastada küpsetamist. Kuidas 
teil tekkis kirg köögis toimetamise 
vastu?

Pagarikoja mõte tekkis sellest, et 
kodukööki, mis on väga väike, ei mah-
tunud abikaasa oma kulinaarsete eks-
perimentidega enam ära. Sõime kodus 
igapäevaselt Veronika tehtud leiba, 
saia ja kooke, millest said osa ka sõb-
rad ning hakkasid neid tooteid enda-
legi soovima. Nii et tegelik põhjus oli 
praktiline ja möödapääsmatu.

Kalamaja pagarikoja perenaise 
Veronika kirg toidutegemise vastu on 
kuuldavasti napilt noorem kui ta ise 
ja sai alguse esmalt vanaema juures, 
kellele ta juba varakult köögis abiks 
oli. Tegelikult polnud tal enne pagari-
koja avamist mingisugust toiduainete 
käitlemise eriharidust. Kõik oskused 
tekkisid läbi enda kogemuste ja kat-
setuste. Hiljem osutus hädavajalikuks 
läbida väiksemaid kursuseid ja kutse-
koolis 5. kategooria koka amet oman-
dada.

Pealtnäha võib tunduda, et töö-
päev pagarikojas on saialõhnaliselt 
magus ja meeldiv. Millised on aga 
need väljakutsed, mis klientide silme 
eest varjatuks jäävad? Kuidas tulete 
toime raskustega?

Vastupidiselt paljude arvamusele, 
et kohviku pidamine on midagi ro-

mantilist, julgen öelda, et see on üks 
raskemaid valdkondi, millega tegele-
da. Selleks, et kliendid hommikul juba 
enne tööle minekut saaksid head ja 
paremat kaasa võtta, peavad pagar ja 
kondiiter oluliselt varem kohal olema. 
Sama olukord kordub ka õhtul, kui 
töölt tullakse ja koju minnes on vaja 
perele midagi lauale soetada, pagari-
kojas on ahjud ikka veel soojad ja ini-
mesed askeldamas.

Palavatel suvepäevadel ahjude üm-
ber toimetamine ei ole sugugi lihtne ja 

magus saiahõng, mis kliente meelitab, 
ei paku pagaritele enam ammu lohu-
tust. Seepärast tulebki hinnata neid, 
kes selle tööga hakkama saavad ja 
kliente rõõmustavad. 

Samuti pakub pagarikoda pidevaid 
logistilisi väljakutseid, et kõik telli-
mused õigeks ajaks valmis saaksid ja 
klientideni jõuaksid. Selle õnnestumi-
ne nõuab meeskondlikku suhtumist 
ja pühendumist kõigilt. Niisuguse 
süsteemi käitamine ja toimimas hoid-
mine nõuab omakorda stabiilsust ja 

distsipliini, mis on eemalt vaadatuna 
lihtsad tõed, aga igapäevaselt kokku 
puutudes muutuvad raskemaks. Et 
nendest raskustest üle olla, on suureks 
abiks klientide rahulolu ja kiitus, mis 
vahel isegi suure ringiga kohale jõuab. 
Sõnadel on suurem jõud, kui esmalt 
paistab.

Soovime Kalamaja Pagariärile 
edukat uut aastat.

Autor Helen Lill. Küsimustele vastas 
Karle Rahu Kalamaja Pagarikojast

Kalamaja Pagarikoda: 
Sõnadel on suurem jõud, kui esmalt paistab!

Kalamaja Pagarikoja pererahvas  
Veronika ja Karle Rahu.

Kalamaja pagarikoda  
asub ka Arsenali keskuses (Erika 14).
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Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, ar-
velt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Koha peal kiire vor-
mistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com 
või 56188671. Järgi tulen puk-
siiriga ja tasun sularahas. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee

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!

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

REMONT ja EHITUS 
100% tervikliku lahendusena

LUMEkoristus
LUME eemaldamine 
   katustelt
JÄÄPURIKATE 
   eemaldamine
LUMEvedu

info@meisterviimistlus.ee

5620 8888

info@meisterviimistlus.ee

5620 8888

LUMEkoristus
LUME eemaldamine 
   katustelt
JÄÄPURIKATE 
   eemaldamine
LUMEvedu

5620 8888

info@meisterviimistlus.ee

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.

● Müüa kuiv kaminapuu 40l 
võrgus pikkusega 30cm ja hind 
koos kohaletoomisega: metsa-
kuiv 4.-, lepa-segu 5.-, must lepp 
6.-, kask 7.-. Kontakt 53639579.
● Katuse-, fassaadi-, üldehitus 
ja viimistlustööd. Kortermajade 
renoveerimine MTR EEH011474 
Pakume erinevaid lahendu-
si hoonete ja majade ehitusel. 
mehitus@gmail.com, Tel: 5352 
9476 
● Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com  
● Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist lit-
sentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310 
● Ostan garaažiboksi. Notari 
korraldamine ja kulud minu kan-
da. Tel: 545 11053 
● Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, trükiseid ja dokumente, 
vanaraha ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Võib pak-
kuda ka kasutatud tänapäeva-
seid raamatuid. Tel. 6020906 ja 
5011628
● Otsime valve ja turvatöötajaid, 
vanus al.19, hea füüsiline vorm, 
eesti keel nõutav. Tel. 659 7003, 
info@articard.ee
● Santehnik-Elektrik. 5011413 
● Vannitubade remont. Boilerite, 
pistikute paigaldus. Ummistuste 
kõrvaldus.58508713 

■ REAKUULUTUSED

Õnnitleme juubilare!

95
Vasily Zemskikh

Helja Raaga
Valentina Savtšenko

100
Anna Dubrovskaya Erika Sikora

90
Ivi Ilves

Eevi Müür
Valentina Bashinova

Valdo Kasari
Aivo Mänd
Pilvi Toome

Niina Rumjantseva
Vallija Naaber

Esta Nigul
Mai Tenter

Raisa Pleshanova
Ingrid Uuk

Maria Petrova
Aleksander Sorok

Heljo Erm
Anna Antropova

85
Maria Silina
Niina Krivets

Galina Aksyutina
Georgi Gusarov

Anatoly Kalchevskiy
Vello Eisenberg

Hilju Jalasto
Tiiu Killandi

Ülo Põldsam
Loreida Sarandi

Virve Liiva

Nina Kamyshentseva
Alevtina Nikanorova
Galina Artamonova

Raissa Valgus
Galina Gontšarova

Rein Varblane
Zinaida Opritova
Jevgeni Bljahhin

Juta Siitam
Viive Torim

Algavad Põhja-Tallinna 2023. aasta ekskursioonid

Kuuskede kogumiskohad

Põhja-Tallinna valitsuse ekskursiooni-
de sari saab alguse 19. jaanuaril, mil 
külastatakse Kuremäe kloostrit.

Väljasõidul osalemiseks on vajalik eelre-
gistreerimine, registreerimine on avatud ai-
nult Põhja-Tallinna linnaosa elanikele ja seda 

saab teha 11. jaanuaril kell 10 – 16 telefonil  
645 7009. Kohtade arv on piiratud, registreeri-
mine suletakse kohtade täitumisel. Lisainfo väl-
jasõidu kohta edastame pärast registreerimist.

Järgmine ekskursioon on planeeritud mai-
kuusse. 

Kõik reisid on tasuta.

Põhja-Tallinnas on kuni 30. jaanuarini avatud 
kuus ajutist jõulukuuskede kogumiskohta. 

Põhjatallinlased saavad pärast pühi viia 
oma jõulukuuse spetsiaalsetesse konteinerites-
se, mis asuvad: Kopli 69C — Kopli Kalmistu-

pargi Kopli tänava poolses väravas; Tööstuse 
56 — Erika bussipeatuse taga olevas parklas; 
Sõle tänava Selveri vahetus läheduses 2 kon-
teinerit; Salme 12 — Salme kultuurikeskuse 
kõrval Salme / Kalevi tn nurgal oleval parkimis-
platsil; Kalaranna tänav T9; Niine 2 — maja 
taga parklas.

Väljasõit toimub 19.01.


