
Põhja-Tallinna imeline Jõulumaa on 
Stroomi rannapargis avatud igal adven-
dil, 27.11, 04.12, 11.12 ja 18.12 kl 15–19. 
Osalejaid ootavad lastemängud, karuselli 
ja hobuvankriga sõit ning muud põnevad 
tegevused.

Kalamajas aadressil Kotzebue 9 asuv ap-
teek on Tallinna üks vanimaid apteeke, kus 
pakutakse lisaks ravimitele ka loodustooteid 
ja valmistatakse retsepti alusel personaal-
seid ravimeid. Kalamaja apteek on avatud 
vaatamata Vana-Kalamaja tn ehitustöödele 
E–R 08.30–18.00 ja L 10.00–15.00. 

Selles
lehes

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID
WWW.TALLINN.EE/POHJA WWW.FACEBOOK.COM/POHJATALLINN TIRAAŽ 30 000 DETSEMBER 2020

“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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Las teod räägivad 
enda eest LK. 5

Ivar Julm, Kopli päästekomando  
meeskonnavanem

Stroomi rannaala tulevik  
ootab elanike ettepanekuid

Tasuta  
graniitkillustik  LK .3Eakate abipakid  LK 2.

Suurjäätmete  
tasuta vastuvõtt LK .3

Põhja-Tallinna valitsus ootab elanike 
ettepanekuid Stroomi rannaala 
tuleviku kohta.

Praegu tühjana seisev rannahoone laguneb, ehi-
tised on amortiseerunud ning seega avalikuks 
kasutamiseks kõlbmatud ja kõrvalviibijatele 
ohtlikuks muutunud. Seetõttu läheb hoone pea-
gi lammutamisele. 

Olemasolev rannahoone on osutunud mit-
tefunktsionaalseks ja paraku ei ole suudetud 
seni leida partnerit, kes aitaks selle uuele elule.

2020. aastal välja kuulutatud arhitektuuri-
konkurss seadis eesmärgiks leida kaasaegne, 
asukoha potentsiaali ära kasutav ja kogukonna-
keskne lahendus. Seejärel kuulutas Tallinna lin-
navaraamet 2021. aastal välja läbirääkimistega 
pakkumise Pelguranna tn 58 kinnisasjale hoo-
nestusõiguse seadmiseks. 

Hanked luhtusid, sest ei leitud 
ettevõtjat, kes rannahoone võidu 

saavutanud kavandi järgi etteantud 
tingimustel valmis ehitaks.

Linnaosa sooviks on rajada ühte Tallinna 
menukamasse randa linlaste ootustele ja vaja-
dustele vastav rannahoone, mis pakub neile va-
jalikke teenuseid. 

Mida selline rannahoone peaks 
endas sisaldama, ongi meie 

ideedekorje peamine eesmärk. 

Ent siinkohal on oluline ka see, et ehitushin-
dade kasvu juures oleksid need mõtted Stroomi 
rannahoone tuleviku osas teostatavad ehk mitte 
liiga kallid ega aeganõudvad.

Oma ettepanekud Stroomi rannaala ja 
rannahoone tuleviku osas palub linnaosava-
litsus saata aadressile helen.lill@tallinnlv.ee

Noored annavad 
garaažidele uue ilme
Suve lõpul lisandus meie linnaosasse 
mitu kaunist tänavakunstiteost: Puhangu 
5 bussipeatuse taha, Sõle tänava äärde ja 
Kopli ekstreemparki. Nüüd on noored tä-
navakunstnikud taas pintslid kätte haara-
nud ja loovad teoseid Kalamajas, Soo 45 
garaažidele ning Puhangu 91 garaažide 
bussipeatuse poolsele küljele.

Jõulumaa igal advendil

Kalamaja apteek  
on üks linna vanimaid

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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1998. aastal avatud Pelguranna rannahoone.

Rannahoone on amortiseerunud. Saatke ettepanekud helen.lill@tallinnlv.ee

Lana Levin maaling aadressil Soo 45.

Esimest adventi tähistatakse  
27. novembril. Foto: Ilja Matusihis

Kalamaja apteek on avatud.



Maxima on juba 13 aastat aidanud hea-
de inimeste abiga kokku koguda kingi-
tusi, et viia jõulurõõmu tuhandetele vä-
hekindlustatud perede lastele üle Eesti. 
Kaubandusketi poolt ellu kutsutud 
heategevuslik kingikampaania Inglipuu 
on selle aja jooksul täitnud ligikaudu  
22 000 lapse salajase jõulusoovi.

Ka sel aastal kogus Maxima koostöös linna 
sotsiaaltöötajate ning Eesti Lasterikaste Perede 
Liiduga kokku nende laste jõulusoovid, kelle 
peredel puuduvad tänavu võimalused lapsele 

soovitud jõulukingituse tegemiseks. Heatege-
vuslik Inglipuu jõulukampaania annab igaühe-
le võimaluse panustada nende laste pühadesse, 
kel muidu jõulukingid saamata jääksid. Ingli-
puud, millel ripuvad laste jõuluunistused, asu-
vad 48 Maxima kaupluses üle Eesti. Iga hooliv 
eestimaalane saab hakata ingliks, tehes Ingli-
puul olevale lapsele soovitud kingituse ajava-
hemikus 22. november – 11. detsember.

Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida 
Maxima kaupluses Inglipuult üks inglike selle 
lapse nime ja sooviga, kelle jõuluunistust tahad 
täita, ja osta talle kingitus. Kingituse saab üle 

anda pakkimata kujul kas poe infoletti või kassas-
se, kust Maxima selle juba õigeaegselt lapseni toi-
metab. Märkame ja hoolime ning täidame ühes-
koos laste soovid Inglipuul. Suurim tänu on siiras 
rõõm lapse silmis 
ning uskuge – kõik 
hea tuleb ringiga 
teile tagasi.

Abipaki taotleja peab vastama järgmistele 
nõuetele:

1) tema rahvastikuregistri järgne elukoht 
on Põhja-Tallinna linnaosas;

2) ta on oma korteris või majas rahvastiku-
registri andmete kohaselt ainuke elanik;

3) ta saab vanaduspensioni ning tema kuu-
sissetulek on väiksem kui 654 eur. 

Abipaki saamiseks on võimalik registreeru-
da kuni 20. novembrini.

Selleks palume helistada tööpäevadel kel-
la 9–16 Põhja-Tallinna valitsuse telefonidel:  
645 7000, 645 7040, 645 7096 ja 645 7009  
või täita ankeet linnaosavalitsuse veebilehel 
www.tallinn.ee/pohja

NB! Kuna registreerimisperiood on pii-
savalt pikk, palume mitte kiirustada ennast 
registreerima kohe kampaania esimestel päe-
vadel. Seda selleks, et vältida meie telefonide 
ülekoormust.

Põhja-Tallinna valitsusele oma andmeid 
esitades annab taotleja nõusoleku kontrollida 
elukohaandmete vastavust rahvastikuregistris. 
Registreerimiseks on vajalikud ees- ja perekon-
nanimi, aadress, isikukood ja kontakttelefon.

Abipakke väljastatakse alates 16.11.2022 
tööpäevadel kella 9-16 Põhja-Tallinna valitsu-
ses, aadressil Kari 13. Paki kätte saamiseks pa-
lume esitada isikut tõendav dokument.

Abipakkide jagamise näol on tegemist ühe-
kordse toetusega!

Põhja-Tallinna Noortekeskuses toimus 
GiTGuD e-spordi turniir, milles osales 
120 e-sportlast.

E-sport on maailmas tunnustatud spordiala, 
mis aitab noortel arendada nii meeskonna-
tööoskusi kui ka strateegilist mõtlemist. 

Oktoobrikuu koolivaheajal kogunes Põhja- 
Tallinna 120 noort e-sportlast, et mängida sel-
liseid mänge nagu Counter Strike, Valorant, 
Dota 2 ja League of Legends. Mängude valikul 
lähtutakse sellest, et need oleksid tasuta ja tege-
mist oleks meeskonnamänguga.

GiTGuD e-spordi turniir toimus juba nel-
jandat korda ja lisaks Põhja-Tallinna noorte-
keskusele panustasid turniiri korraldusse ka 
Kesklinna valitsus ning Kesklinna, Lasnamäe, 
Kristiine, Valdeku, Haabersti ja Mustamäe 
noortekeskused koos partneritega. 

Võistlejate vanus on lähtuvalt mängudest 
12–22. aastat. Nooremate laste osalemine 
võistlusel on tagatud lapsevanema loa alusel.

GiTGuD e-spordi turniir toimus Põhja- 
Tallinna noortekeskuses (Kopli 98). Turniir  
algas esmaspäeval, 24. oktoobri kell 15 ja lõp-
pes laupäeval, 29.10.
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■ LINNAOSA VEERG Üksi elavad pensionärid saavad  
Põhja-Tallinna valitsuselt taas abipaki

Põhja-Tallinnas toimus e-spordi turniir

Põhja-Tallinnas ootab 50 last Inglipuu kingitust 

Kas ükskõiksus võidab 
Neeme tänaval? 
Tänavu sügisel on ühed kirglikumad vaid-
lused Põhja-Tallinnas Neeme tänava piir-
konnas. Paraku pole tegemist pelgalt teo-
reetiliste eriarvamustega, vaid otseselt nii 
sotsiaalse kui linnaruumilise küsimusega. 
Seal elavatelt endistelt piirivalveohvitseri-
delt soovitakse võtta kodu, vähendada ehi-
tuskeeluvööndit ja rajada sinna piirkonda 
eramajad. 

Oktoobrikuu teisel poolel 
müüdi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi 

poolt Neeme 50 kinnistu 
erafirmale, kelle esindaja on juba 

enne müügitehingut teatanud 
suusõnaliselt senistele elanikele,  

et neil tuleb lahkuda. 

Olen seisnud nii selle müügi kui ka uue 
elamuarenduse vastu ja leian, et selle ala tu-
levik vajab lahendust, mis ei pagendaks 
seniseid elanikke, Eesti piirivalve loojaid. 
Lisaks ei saa pidada õigeks anda mereäär 
vaid erakäsutusse, mis on Riigi Kinnisvara 
Aktsiaseltsi plaan. Tallinna linna arenda-
misel on hulk aastaid kehtinud täiesti vastu-
pidine põhimõte: linn tuleb avada merele ja 
mereäärsed alad peavad olema nii palju kui 
võimalik avalikus kasutuses. Selge, et kui kee-
gi ehitab sinna oma kodu, eeldab ta seal vai-
kust ja rahu, privaatsust, mitte seda, et keegi 
teine seal end hästi tundmas käib. Seega saab 
rannaala minu arusaamas olla tulevikus nii-
sugune, et linlased saaksid seal soovi korral 
jalutada, puhata, sportida, niisama olla. Seda 
enam, et meil Põhja-Tallinnas elamuarendu-
sest puudust pole. Puudus on just avaliku ka-
sutusega alade loomisest ja arendamisest. 

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi surve on ol-
nud tuntav. See on kummaline, et ettevõte, 
mis on loodud just riigi kinnisvarapolii-
tika edendamiseks, tegeleb pühendunult 
erakruntide arendusega, olles samas üsna 
ükskõikne riiklike ja sotsiaalsete kaalutluste 
suhtes. Kuid ka nemad – ja need, kellele nad 
Neeme tänava mereäärse maatüki müüsid – 
peavad arvestama, et linnaosa ei kooskõlas-
ta detailplaneeringut ja kuni kooskõlastust 
pole, ei saa seal ka midagi ehitada. 

On väga kahetsusväärne, et siseminis-
teerium, kes on kunagi korduvalt lubanud 
seista endiste piirivalveohvitseride elamis-
tingimuste eest, teatab nüüd ükskõikselt, et 
linnaosa võiks piirivalveohvitseride eluase-
me probleemi lahendada. Sisuliselt tähen-
dab see, et linn täitku riigi antud lubadus. 
Linnaosa pole seda probleemi aga tekitanud, 
erinevalt siseministeeriumist, kelle valdkon-
na endiste töötajatega on tegemist. Pigem on 
arusaamatu, miks siseministeerium ei seisa 
selle eest, et jätkata piirivalveohvitseride elu 
Neeme tänaval senistel tingimustel, üürilise-
na, ega otsi muud lahendust. Täna ei julge 
ma lubada, et kogu sellel lool on hea või ilus 
lõpp. Kuid ükskõiksetele tuleb vastu astu-
da, sest kaalul on nii Neeme tänava elanike 
kodud kui ka linnaosa elanike huvid puh-
kealade kasutamisel laiemalt.

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem.

GiTGuD e-spordi turniir toimus juba neljandat korda. Foto: Mats Õun

Abipakke väljastatakse alates 16. novembrist. Pilt on illustratiivne.

Põhja-Tallinnas 
tuleb Inglipuu 

Stroomi 
Keskusesse. 

Eelmisel aastal tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium Põhja-Tallinna Noorte-
keskust „Aasta noortekeskuse 2020“ tiitliga. Põhja-Tallinna noortekeskus paistis 
sealhulgas silma e- noorsootöö edendajana, eriti e-spordi tegevuste kaasamise-
ga noorsootöösse. Samuti oli noortekeskus eeskujuks välitegevuste võimaluste 
laiendamise ning Tallinna noortekeskuste vahelise koostöö arendamisega. 



21.–27.11.2022 saavad Tallin-
na elanikud jäätmejaamadesse 
suurjäätmeid tasuta ära anda

Rahvastikuregistrijärgsed Tallinna 
elanikud saavad rahvusvahelise jäät-
metekke vähendamise nädala raames 
suurjäätmeid tasuta ära anda kõiki-
desse Tallinnas asuvatesse jäätmejaa-
madesse.

Korraga võetakse ühelt elanikult 
tasuta vastu kuni 3m3 suurjäätmeid 
(kogus peab mahtuma ühe sõiduauto 
järelhaagisesse). Isikutuvastuseks tu-
leb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. 
Kampaania ei laiene juriidilistele isi-
kutele (sh korteriühistud). 

Põhja-Tallinna jäätmejaam  
asub Paljassaares 

 (Paljassaare põik 5, lahtiolekuajad  
ja lisainfo: www.jaatmejaam.ee).

Suurjäätmed on:
 mööbliesemed ja nende osad  

(nt diivan, laud, riiul);  
 vaibad, muud põrandakatted;
 madratsid;
 kardinad ja kardinapuud;
 suured lillepotid;
 riidenagid;
 peeglid;
 spordivahendid;
 jalgrattad;
 katkised suusad ja kelgud;

 lapsevankrid;
 jõulukuused.

Suurjäätmed ei ole:
 ehitus- ja remondijäätmed  

(nt WC-pott, valamu, vann,  
aknad, uksed, tapeet, värvirullid);
 ohtlikud jäätmed  

(nt tühjad värvipurgid, eterniit);
 probleemtooted  

(nt romusõidukite varuosad, 
rehvid);
 vanametall;
 elektri- ja elektroonikaseadmed 

(nt pesumasin, teler, külmik, pliit);
 muud tootjavastutusega  

hõlmatud jäätmed.

Kaks aastat tagasi arutasime 
Tallinna Vaba Waldorfkooli mõt-
tetalgutel, millist hoovi me enda-
le soovime.

Mida on vaja, et ideest meeni jõuda? 
Julgust unistada, suurt entusiasmi, 
järjepidevust, tarku nõuandjaid ja 
häid toetajaid.

Kevadel saabusid Tallinna kesk-
konna- ja kommunaalameti toel õuele 
kaks mesilasperet ja mesindamise töö-
vahendid ning algas põnev teekond 
mentorite Pille ja Urmas Kelleri ju-
hendamisel: „Algaja mesiniku aasta“ 
koolitussari pakkus võimaluse kaasa 
teha kõik hooaja jooksul mesilas ette-
võetavad tööd. 

Mee vurritamisel lõid kaasa alg-
koolilapsedki.

Koolimesila kogemusi jagame 
17. novembril linnaaianduse 

teabepäeval.  
Vt www.tallinn.ee/et/keskkond/

linnaaianduse-sundmused

Autor: Tallinna Vaba Waldorfkool

Ka sel sügisel aitab linnaosa-
valitsus oma korteriühistuid ja 
linna haridusasutusi lehekotti-
de ära viimisega. 

Kuni 200-liitrisesse kotti võib panna 
ainult lehti ja kinni seotud kott peab 

olema võimalusel tõstetud tee äärde. 
Sujuva koostöö nimel palume mei-
le edastada täpne aadress, telefoni-
number ja lehekottide arv.
Registreerimisvorm:  
www.tallinn.ee/pohja/ 
lehekottidevedu

Eakate akadeemia loengud toimu-
vad iga kuu viimasel kolmapäeval 
kell 12 eesti keeles  ja kell 14 vene 
keeles. 

30. novembril on Põhja-Tallin-
na eakate akadeemia esinejaks dok-

tor Arkadi Popov ja 28. detsembri 
loengu annab zooloog Aleksei Tu-
rovski. 

Mõlemad loengud toimuvad 
Põhja-Tallinna kogukonnamajas 
(Kari 13).

Põhja-Tallinna korteriühistud ja 
eramajade omanikud saavad esi-
tada tellimusi tasuta graniitkillu-
stiku saamiseks. Graniitkillustik-
ku tarnitakse novembri algusest.  

Linnaosa lepingupartner viib eelne-
valt registreerunud korteriühistutele 
ja eramajade omanikele kaks 25kilost 
graniitkillustikuga täidetud kotti. 

On oluline, et registreerimisankee-
dis oleksid märgitud esindaja nimi, 
aadress ja kindlasti korrektne telefoni-
number. kontaktnumbrile helistatakse 
nii kottide tarne sobiva aja kokku lep-
pimiseks kui ka siis, kui graniitkillus-
tiku kotte tooma tullakse.

Registreerimisleht on avatud kuni 
25. detsembrini. Graniitkillustikku 
jagatakse alates 1. novembrist ja kuni 
detsembri lõpuni. 

Registreerimisankeet:
www.tallinn.ee/et/pohja/ 
graniitkillustik2022
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Suurjäätmete tasuta vastuvõtt

„Teie koolil on oma mesilased? Päriselt?“

Põhja-Tallinn jagab tasuta 
graniitkillustikku 

Lehekottide tasuta äravedu

Eakate akadeemia loengud 

Selleks, et heitlikeks ilmadeks ja libedusetõrjeks varakult valmis olla, 
palume täita registreerimisvormi võimalikult varakult. Ilja Matusihis

Linnaosavalitsuse lepingupartner EKT Teed OÜ viib kotid ära kord 
nädalas kuni 30. novembrini. Ilja Matusihis

Kohtumised toimuvad Põhja-Tallinna kogukonnamajas (Kari 13).  
Ilja Matusihis

Koolimesila kogemusi jagame 17. novembril linnaaianduse teabepäeval.

Õnnitleme juubilare!

95
Feodotia Možina Said Fatkulin

100
Ekaterina Grigorieva

90
Hilja Mets

Valentina Kübar
Zinaida Fišer

Alexander Shumilov
Geldžigan Fatkulina

Ljudmilla Skazneva
Nikolai Golubev
Maina Malkina

Tamara Konstantinova
Valentina Zimenko

85
Aime Juurik

Tamara Gubinskaya
Valve Lillemaa

Ants Karm
Liudmila Yanina

Tamara Epifanova
Valentina Štšigarets

Elfrite Azarenko
Fridrih Keskküll
Liubov Tetenok

Jüri Vilder
Nina Guseva

Leopold-Johannes Nõmm
Olev Helind
Niina Iljina

Pilvi-Mare Otsmaa
Sofia Golovtsova
Rimma Zvonova
Maria Šuvalova

Stella Semjonova
Valve Mikker

Galina Petrova
Milvi Põder

Norbert Põder
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Käesoleval sügisel tähis-
tas Tallinna Kopli päästeko-
mando oma 110 sünnipäeva. 
Kunagi Bekkeri tehase, sada-
ma ja asumi kaitseks loodud 
pritsimaja tagab praegu ohu-
tust Põhja-Tallinnas laiemalt 
ja teeb seda hästi. 

Küllap on meist paljud mõelnud sel-
lele, kes on need vaprad inimesed, kes 
kuuluvad komando ridadesse. Need 
on inimesed, kes ise tihtipeale eelista-
vad jääda tagasihoidlikuks. „Las teod 
räägivad enda eest, mulle ei ole vaja 
tähelepanu ja kuulsust,“ ütles see-
kordne Põhja-Tallinna tegija mulle 
telefonis. Aga just tema oli mees, kel-
le nimi kõlas päästeametis esimesena, 
kui jutuks tuli Kopli päästekomando. 
Mees, kelle tasakaalukust, sõbralik-
kust ja töökust tunned juba häälest 
läbi telefoni. 

Lubage tutvustada, Põhja-Tallinna 
tegija, Kopli päästekomando mees-
konnavanem Ivar Julm.

Alustasite tööd Kopli päästeko-
mandos juba 1988 aastal. Kuidas tõi 
elu teid tööle just Kopli päästeko-
mandosse?

Isa oli vabatahtlik päästja, tollel 
ajal oli ametinimetuseks vabatahtlik 
tuletõrjuja. Mind inspireeris isa töö ja 
see oli suuresti argumendiks, miks ka 
ise päästja ameti valida otsustasin.

Septembris tähistas Kopli pääs-
tekomando 110 aasta möödumist 
tuletõrjeteenistuse loomisest Kopli 
poolsaarele. Selle pika aja vältel on 
päästekomando näinud mitmesugu-
seid aegu. Kust tuleb jõud, et mees-
konda motiveerida ja edukalt edasi 
minna?

Usk sellesse, mida ma teen, käivi-
tab minus tahtejõu ja tahe omakorda 
toob minus esile meeskonda motivee-
riva eeskuju rolli.

Kopli komandol on tähtis roll ko-
halikus kogukonnas, tegelete palju 
teavitustööga. Kuidas näete komando 
missiooni siin Põhja-Tallinnas?

Ennetustööde läbiviimine, eriti 
laste harimine tuleohtlike olukordade 
teemal on meie fookuses. Käime pal-
ju koolides ja lasteaedades ohutusest 
rääkimas ning oleme kindlad, et kõik 
algab maast madalast. Mida varem 
oskad ohutult elada, seda kindlam on, 
et saad elus kenasti hakkama. Kont-
rollime hooajaliselt ka oma piirkonna 
puhkealasid ja lõkkekohti, vajadusel 
anname juhiseid lõkke ohutuse taga-
miseks. 

Teil on pikk töökogemus meie 
linnaosa päästeteenistuses. Millised 
on teie nõuanded põhjatallinlastele 
oma kodus turvalisuse tagamiseks?

Igas korteris peab olema töökorras 
suitsuandur, mis on kohustuslik juba 
üle 10 aasta. Korterites, kus on lahtise 
tulega kütteseadmed või gaasiboilerid, 

peab olema ka   vingugaasiandur, mis 
on eelmisest aastast samuti kohustus-
lik. Väga hea on ka, kui inimestel endil 
on korterites pulberkustuti ja tulekus-
tutustekk.

Praegu, mil kütteperiood on taas 
alanud, on tõesti viimane aeg oma küt-
tekolded üle vaadata ning korda teha. 
Tea, et kasutuses olevat ahju, pliiti ja 
korstnat tuleb igal aastal enne kütte-

perioodi algust pühkida ja eemaldada 
sealt pigi ning tahm. Küttekoldes ei 
tohi põletada plastikut, kilet, tekstiili 
ega liimi, lakk- või värvaineid sisalda-
vaid materjale, näiteks puitplaati, sest 
see rikub ja lõhub lõõre ning tekitab 
mürgist suitsu.

Ka oma eakatel sugulastel ja naab-
ritel võiks aidata nende küttekolded üle 
kontrollida. Võimalusel võiksid naabrid 

kutsuda korstnapühkija, kes kontrollib 
ning puhastab küttekoldeid kõigis ko-
dudes korraga, ühel ajal. Nii tuleb oda-
vam ja see annab kindlustunde, et ka 
naabritel on küttekolded korras.

Kütteseadme siibrit ei tohi liiga 
vara sulgeda. Vara suletud siibri tõttu 
tuppa imbuv nähtamatu, lõhnatu ja 
ülimalt mürgine vingugaas on tappev 
ja seda saab avastada ainult vinguan-
duri abil. Suitsuandur vingugaasi ei tu-
vasta. Vaata lähemalt ka vingugaas.ee.

Autor: Helen Lill
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Ivar Julm – isa eeskujul päästjaks

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

Eakate Akadeemia

Stroomi rannapark  
(tallinn.ee/pohja, tel 645 7005)
● 27.11 kl 15–19 Põhja-Tallinna Jõulumaa 1. 

advent
● 04.12 15–19 Põhja-Tallinna Jõulumaa 2. 

advent

Pelgulinna väljak  
(Ristiku 59, pelgulinnaselts.ee)
● 04.12 kl 14–17.30 Pelgulinna Jõuluootus

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskus  
(Sõle 61a, www.ptsk.ee, 6117646)
● 2.11 kl 14 psühholoog Toomas Piigi loeng 

„Eneseabi ootamatu terviserikke puhul“, 
info ja reg tel 6138885

● 8.11 kl 10–14.30 asutuse filiaalis, Madala 3, 
Nahrini loodustoodete müük

● 9.11 kl 9.30 Riigikogu külastus eesti keeles, 
info ja reg tel 6138885

● 9.11 kl 13 kontsert „Teatrimaagia“, Reigo 
Tamm – sõna, laul, Johan Randvere – kla-
ver, reg 6138885

● 16.11 kl 9.30 Riigikogu külastus vene kee-
les, info ja reg tel 6138885

● 23.11 kl 13 akordioniklubi Amulett kont-
sert, info ja reg 6138885

● Laupäeviti ja esmaspäeviti kl 18.30 tai-chi 
treeningud Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuse 
filiaalis (Madala, 3) Regestreerimine tel. 
555 85 221, lisainfo www.tai-chi.ee

Kopli 93 kogukonnakeskus  
(Kopli 93, Facebook: Kopli 93,  
tel 5550 3946)
● Kolmapäeviti kl 12–21 on avatud kogu-

kondlik parandustöökoda

Põhja-Tallinna noortekeskus  
(Kopli 98, tel 6531447, info@ptnk.ee)
● 02.11 kl 17–18 Kunstiõhtu
● 04.11 kl 17–19 Piljarditurniir
● 07.-11.11 tegevused üleriigilise noorsoo-

töö nädala raames
● 11.11 kl 17–18Viktoriiniõhtu

● 18.11 kl 17–19 turniiriõhtu Beat Saber
● 25.11 kl 19–21 KinoKlubi
● 30.11 kl 17–18 Savist meisterdamine
Klubitegevused novembris: 
● Igal esmaspäeval kl 14–19 Virtuaalreaalsus
● Igal teisipäeval  kl 17–18 Lauamänguõhtu
● Igal kolmapäeval kl 16–17 Spordiring
● Igal neljapäeval kl 16–20 Music Jam

Tallinna Kopli huvikool (Kari 13,  
koplihuvikool.edu.ee; tel 6627102)
● 10.11 kl 16 Mardipäeva tähistamine. Meis-

terdamise töötoad, mängud, tegevused 
● 19.11 kl 12 Kullo mudilaste muusikarin-

gi ja Kopli huvikooli tantsustuudio Forte 
mudilaste ühiskontsert 

● 25.11 kl 17 Kadripäeva valguse ja var-
ju karneval (kogukonnamaja aknad ja 
õueala, Kari 13)

Põhjala tehas  
(Marati 5, www.pohjalatehas.ee)
● 12.11 kl 12–17 Põhjala turg

Telliskivi Loomelinnak (Telliskivi 
60a/1, www.telliskivi.cc, 516 8205)
● 6.10–20.11; E–R kl 11–19, L–P kl 11–17; 

Anu Muiste näitus “Tundlik rändaja”; Tel-
liskivi Loomelinnaku galeriis

● 6.10–20.11; E–R kl 11–19, L–P kl 11–17; 
Kaidi Kaasiku näitus NO MIND; Telliskivi 
Loomelinnaku galeriis

EKKM – Eesti Kaasaegse Kunsti 
Muuseum (Kursi 5, www.ekkm.ee)
● 3.11, 17.11, 1.12, 15.12 kl 18 vestlused ja 

üritused Marco Laimre kureeritud näituse 
(28.10–18.12) raames („Digitaalsed män-
gud ja sõltuvus“/„Digitaalsed mängud ja 
heli“/„Digitaalsed mängud ja kunst“/„Vi-
deomängud ja fotograafia“)

● 30.11 kl 19 „EKKM Viktoriina“: Kultuuri-
teemaline mälumänguturniir Eesti Kaas-
aegse Kunsti Muuseumis

Kõik sündmused ja sissepääs  
muuseumisse on tasuta

Kalamaja raamatukogu (Kotzebue 9, 
tel 683 0970, kalamaja@tln.lib.ee)
● 05.11 kl 11 Põnnihommik. Ootame kõiki 

2–5aastaseid lapsi koos vanematega juttu 
kuulama ning meisterdamises kätt proo-
vima. Registreeru eelnevalt üritusele: kala-
maja@tln.lib.ee/tel 683 0970

● 15.–19.11 ootame lapsi osa võtma otsimis-
mängust „Kas sina tunned Põhjalat?“ Ot-
simismängu saab mängida raamatukogu 
lahtiolekuaegadel.

● 12.11 kl 13 Skype seenioride vestlushom-
mik teemal „E-kataloog ESTER ja selle ka-
sutamine“. Osalemiseks ja raamatukogu-
hoidjaga suhtlemiseks pange oma Skype’i 
kontaktide hulka kasutajanimi Põhja-Tal-
linna seeniorid. Vestlushommik toimub 
eesti keeles.

Kalamaja muuseum (Kotzebue 16, 
linnamuuseum.ee/kalamaja,  
tel 5309 9772)
● 9.11 kl 18 loeng – ajaloolane Risto Paju 

Kalamaja vaadetest Kalamajale, tuginedes 
Tallinna Linnamuuseumi kogudele, €.

● 17.11 kl 18 „Kalamaja maitsed“ (huvilised 
valmistavad muuseumi köögis praeguste 
ja kunagiste kohalike elanike juhenda-
misel aegumatute retseptide järgi roogi). 
Registreerimine: linnamuuseum.ee/kala-
maja, 9/7 €.

Sõle raamatukogu (Sõle 47b, 
6019153, sole@tln.lib.ee)
● 5., 12., 19., ja 26.11 kl 11 toimuvad eesti-

keelsed põnnihommikud eelkooliealistele 
lastele, kus tutvume raamatutega, kuulame 
lugusid ja meisterdame

● 25.11, kl 16.30 Lapitööring täiskasvanutele 
eesti keeles. Tasuta, aga vajab eelnevat re-
gistreerimist sole@tln.lib.ee või 601 9153

Kui piletihinda ei ole, siis üritus on tasuta

Tallinna Rahvaülikooli Pelgulinna 
maja (Telliskivi 56, 5330 3390,  
info@kultuur.ee)
● 03.–24.11 kl 18–20.15 gobeläänikursus 

Riste Laasbergi juhendamisel*, 66€
● 04.11 ja 02.12 kl 17–20 peaehte meister-

damise töötuba Terje Mudisti juhendami-
sel*, 33€ 

● 11.11 kl 17–20 rookrooni meisterdamise 
töötuba Terje Mudisti juhendamisel*, 20€ 

● 18.11 ja 25.11 kl 18–19.30 sulatusklaasist 
ehte tegemise kursus Kai Kaljo juhenda-
misel*, tasu 32€

● 26.11 kl 10–14 tikitud monogrammi töö-

tuba Riste Laasbergi juhendamisel*, 22€
● Kitarri, klaveri ja viiuli individuaalõpe täis-

kasvanutele, kõik kursused on tasulised. 
* Vajalik eelregistreerimine: www.kultuur.ee

Kuhu minna

Kopli päästekomando meeskonnavanem Ivar Julm.

      Jaak Juske: Miks armastada ajalugu?
      Kuidas leida arhiivist oma juuri?
Arhiivikinos lühiõudukad
mängufilm "November" Ekskursioonid,

töötoad ja palju
muud põnevat

5. NOVEMBRIL
11.00 - 19.00
RISTIKU 84
FILMIARHIIV TASUTA

PEREPÄEV:
HINGEDEAEG

FILMIARHIIVIS

V a a t a  k a v a  r a . e e
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● Pakume terviklikku lahendust 
korterite renoveerimisel. Koos-
tame Teie korterist projekti ning 
teeme personaalse ja detailse 
hinnapakkumise, mis on tasuta, 
kui valite meid tööde teostajaks.  
Meie meeskond on professio-
naalne, lahendustele orienteeri-
tud ja kogemustega. Võta julgelt 
ühendust kui soovid enda kodu 
täielikult ja murevabalt renovee-
rida. E-mail: ralenou@outlook.
com, Tel: 529 40 10 Rando
● Mööbli restaureerimine, remont 
ja kokkupanek, tel. 58035039
● Ostame Eesti parima hinnaga 
kasvava metsa raieõigust. Küsi 
pakkumist juba täna! www.skpin-
vest.ee, info@skpinvest.ee, tel. 
55 155 13
● Vanakraami äravedu korte-
ritest, ka mööbli demontaaž. 1 
toaline korter 200 euri, 2 toali-
ne 300 euri. Keldrid, garaazid, 
majad, suvilad kokkuleppel. Tel 
5606 9595
● Naisrahvatantsurühm  „Kung-
lamemmed“ ootab rühma uusi 
tantsuhuvilisi naisi. Tantsutren-
nid toimuvad kolmapäeviti kell 
11.30 – 13.00 aadressil Madala 
3. Info tel. 661 0697. 
● Lamekatuste remont SBS 
rullmaterjaliga. Vannitubade re-
mont. Elektri-Torutööd. Boilerite, 
pistikute paigaldus. 58508713 
● Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud pikkusega 30–60 cm. 

■ REAKUULUTUSED

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!

TUGIGRUPID DEMENTSUSEGA INIMESTE LÄHEDASTELE 
23. novembril kell 17.00 (Rus)
30. novembril kell 17.00  (Est)
Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus Sõle 61a
Kui sinu lähedasel on mäluhäire või dementsus ning sa vajad nõu ja toetust siis oled oodatud 
lähedastele mõeldud tugigruppi. Eesti keelset tugigruppi juhib kogemusnõustaja  
Seidi Soini (53541985) ja vene keelset medõde Larissa Pivovarova (55595934).
Palume registreerida pohjatallinn.tugigrupp@gmail.com. Tugigrupp on konfidentsiaalne!

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

KORTERITE ja MAJADE 
REMONT ja VIIMISTLUS

Meister on vaid
kliki kaugusel:

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

KIPSITÖÖ
MAALRITÖÖ
KROHVIMINE
PÕRANDATE EHITUS
PARKETIPAIGALDUS
PUUSEPATÖÖ
PLAATIMINE
VUUKIMINE
SILIKOONI PAIGALDUS

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.

Puhangu Lombard
Vajad kiirelt raha? Tule 

külasta meid

Pakume kõige kõrgeimat hinda 
kulla eest, soodsaid intresse, 

parimaid tingimusi.
Kulla hind 30 eur/g 

Ootame teid Puhangu 10,Tallinn 
Iga päev 10.00-22.00

Kojuvedu. Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com  
● Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474 Pakume erinevaid 
lahendusi hoonete ja majade 
ehitusel. mehitus@gmail.com, 
Tel: 5352 9476 
● Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist 
litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-

ümbrus. Tel. 58238310 
● Ostan rinnamärke, vanu 
postkaarte, fotosid, trükiseid 
ja dokumente ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsionee-
rimise esemeid. Tel 602 0906 ja 
501 1628
● OÜ ESTEST PR ostab metsa- 
ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 
5215, info@est-land.ee 
● Otsime valve ja turvatöötajaid, 
vanus al.19, hea füüsiline vorm, 

eesti keel nõutav. Tel. 659 7003, 
info@articard.ee
● Santehnik-Elektrik. 5011413 
● Ostan garaažiboksi. Notari 
korraldamine ja kulud minu kan-
da. Tel: 545 11053 
● Ostame Eesti parima hinnaga 
kasvava metsa raieõigust. Küsi 
pakkumist juba täna! www.sk-
pinvest.ee, info@skpinvest.ee, 
tel. 55 155 13


