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Söök & jook  igale maitsele OTT LEPLAND JA  
TALLINNA POLITSEIORKESTER

Lauri Liiv & Olav Ehala 
Anna Curly Swing Band

 Helin-Mari Arder, Jan Jansons 
ja Ara YaralyanLisainfo:  Põhja-Tallinna Valitsus,  tel: 6457005 ja FB @PohjaTallinn

NOORTEALA
EKSKURSIOONID

Kopli trammidepoo, 
Kopli93, Põhjala tehas

14. augustil kell 10–16 toimub Stroomi ran-
napargis suur Suvelaat. Müügil on kirju kau-
bavalik ligemale sajalt müüjalt. Kell 12-16 
toimub tasuta kontsert, kus esinevad Heidy 
Tamme, Margarita Kustinskaja, Emma Jo-
hanna Lepasoo (autorilooming), Anna Curly 
ja tema Muusikastuudio õpilased ning an-
samblid Krapiva ja Ljanok.

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

AUGUST 2022TIRAAŽ 30 000WWW.FACEBOOK.COM/POHJATALLINN

Pühendunud tegelemine 
inimestega annab  
suurt rõõmu. LK 4.

Ilona Uzlova, 
Lüüra juht

Kalaranna promenaad on avatud

Jalgrattatoetus  
noortele LK 3.

Kalamaja  
liikluse KKK  LK 2.

Talgud  
Läänemere päeval LK 4.

Tallinna lahe ääres Kalaranna 
Kvartali rajamise käigus on välja 
ehitatud Kalaranna promenaad ja 
pargiala, nii et huvilistel on võimalus 
nautida mereäärset puhkeala 
või liikuda katkematult mööda 
kaldapealset Tallinna linnahalli 
juurest Noblessneri sadamani.

Kalaranna promenaad moodustab osa pikemast 
Tallinna rannapromenaadist, mis avab linna me-
rele ja mereääre inimestele. Vastavatud osa pro-
menaadist on mõnus jalutamiseks, lisaks loovad 
võimaluse pikemaks peatumiseks ning mereääre 
nautimiseks mänguväljak ja linnarand.

Tallinna avamine merele 
tähendab enamat  

kui kõnnitee rajamine  
mere äärde. 

Kalaranna uus promenaad on ehe näide sel-
lest – päevitusrand riietuskabiinidega, ranna-
volle väljak, rikkalik haljastus, mitmed mäng-
misvõimalused lastele ja lausa statsionaarne 
slack-line. 

Ka kõrval asuv kohvik annab ruumile kva-
liteeti juurde. Ametlikku suplusranda seal veel 
küll ei ole, sest vee kvaliteet on mõõtmata, aga 
ehk tulevikus saab sinna siiski vastava võimaluse 
luua.

Planeeringu kohaselt rajatakse kvartali Pa-
tarei merekindluse poolsesse ossa veel neli elu-
hoonet koos rohealadega. 

Kalaranna Kvartali arhitektid on Mihkel 
Tüür ja Ott Kadarik arhitektuuribüroost Kada-
rik Tüür Arhitektid ning maastikuarhitektideks 
Maarja Tüür ning Kerttu Kõll ettevõttest Sfäär 
Planeeringud.

Kalaranna promenaad on rajatud Pro Kapi-
tal Gruppi kuuluva AS Kalaranna Kvartal poolt 
lähtuvalt kehtestatud detailplaneeringust ja lin-
na antud juhistest.

KopliFestil esitatakse 
filmimuusikat
KopliFest toimub 21. augustil Kopli Kase-
pargis. Sel aastal on festivali peateemaks 
filmimuusika, peaesineja on Ott Lepland 
koos Tallinna Politseiorkestriga. Festiva-
li avab kell 12 humoorikas slackline-duett 
Tauri Vahesaar ja Kristjan Kullamaa etendu-
sega „Charlie“, mis on inspireeritud Charlie 
Chaplinist. 

Suvelaadal toimub kontsert

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.

Vastavatud osa promenaadist on mõnus jalutamiseks. Kaupo Kalda

Linna pikaajalise strateegia “Tallinn 2035” 
järgi peaks meri olema linnas hästi tajutav.

Kaupo Kalda

Ees ootavad muusikaprogramm,  
noorteala ja maitsev söök. Ilja Matusihis

Laat ja kontsert toimuvad 14.08.



Korduma kippuvad küsimused liiklus-
korralduses Kalamaja elaniku jaoks.

Liikluskorraldusmuudatused Põhja-Tallinna ja 
Kesklinna piiril on tehtud eesmärgiga suunata 
transiitliiklus Kalamaja asumi seest ettenähtud 
ümbersõiduteele – Kalaranna tänavale. Samuti 
on antud projektiga võetud eesmärk tagada eral-
di piisav liikumisruum kõigile liiklejagruppidele, 
mis varasemalt puudus, nt Suurtüki ja Rannamäe 
teel. Hea linna üks omadustest on hea kattuvu-
sega teedevõrgustik, kus on võimalik kõndida 
jalgsi, sõita rattaga ning saab sõita ka moo-
torsõidukiga. Tallinna linna arengustrateegiad 
annavad ette suunised ka transpordisüsteemi 
arendamiseks. Autokasutusele tuleb luua alter-
natiive ning tänavad ei ole kummist. Selleks, et 
tagada kõigile eraldiseisev liikumisruum, tuleb 
vaadelda olemasolevat liikumisruumi ja liik-
lusskeemi ning leida võimalik lahendus.

Kalamaja asum asub Kesklinna linnaosa kõr-
val ning linna transpordisüsteemi puhul vaadel-
dakse seda Kesklinna piirkonna põhimõtete järgi. 
Sellisel juhul tõstetakse esile säästvamaid liiku-
misviise – ühistransport, kergliikur, jalgratas või 
jalgsi liikumine. See tähendab ka seda, et antud 
piirkonnas ei pruugi sõiduautodel olla kõige lü-
hemaid marsruute, et transiitliiklus liigub talle et-
tenähtud koridoris, mitte elamualast läbi. Sama-
moodi on korraldatud ka teiste Euroopa linnade 
kesklinnapiirkonnad, kus on rohkelt ühesuuna-
lisi teid ning transiitliikluse jaoks on ette nähtud 
kindlad koridorid. Sel moel tekib liikumiskiiruse 
ja soodsama liikumisviisi otsimisel motivatsioon 
katsetada teisi liikumisvahendeid.

Sellisel juhul tuleb kahjuks teha ka valikuid. 
Otsused on tehtud lähtuvalt Tallinna liiklusmu-
delist ning sealsetest andmetest. Enne otsuste 
vastu võtmist on läbi käidud hulgaliselt mitmesu-
guseid võimalikke stsenaariume ning konsultee-
ritud ka teiste ekspertidega. Praeguste andmete 
kohaselt on Kalamajast Pirita suunal liikujate 
arv kuni 300 inimest, transiitliikluse osakaal 
on samal ajal 18 000 inimest. Selleks, et kaota-
da Niine tänavalt transiitliikluse funktsiooni ning 
vähendada seda mahtu, tuli sulgeda Suurtüki tä-
navalt vasakpööre Rannamäe teele. Selliselt on 
vähendatud endise transiitkoridori atraktiivsust 
ning transiidil on kasulikum kasutada Kalaranna 
koridori. Vasakpöörde uuesti avamine tähendab 

transiitkoridori naasmist Niine tänavale ja sisuli-
selt kehvemat keskkonda Kalamaja asumis. 

Antud projekti ala on Tallinna Transpordia-
meti (TTA) spetsialistid korduvalt läbi sõitnud nii 
vana lahenduse kui ka uue lahenduse ajal. Empii-
rilistele andmetele tuginedes saab seega tõdeda, 
et uus lahendus tagab sujuvama liikluse ja esma-
sed andmed on olemas. Küll aga tasub üle rõhuta-
da, et uus lahendus on kehtinud niivõrd lühikest 
aega, et põhjapanevaid järeldusi ei ole veel võima-
lik teha. Palju liiklejaid liigub harjumusest lähtu-
valt ega ole veel uut liikumiskoridori avastanud.

Esimesed tulemused võrreldes eelmise näda-
laga – enne kui uus skeem rakendus –, õhtusel 
tippajal: 
1) Kalaranna tn läbisõidu keskmine aeg  

18–22 minutit ->2–4 minutit  
(Tööstuse tn kuni Põhja pst).

2) Rannamäe tee ooteaeg 4 min -> 1,5 min.
3) Keskmine kiirus 17 km/h -> 22 km/t.
4) Buss nr 73 hilines varasemalt ca 15 minutit, 

nüüd sõidab vahepeal graafikust ette.

Kuidas sõita Kalamajast Pirita poole?
Kalamajast seest tuleb alustada liikumist suuna-
ga Kalaranna tänava poole. Ühe variandina saab 
kasutada selleks väiksemaid tänavaid – Salme, 
Kungla, Uus-Kalamaja jne. Pärast Volta kvartali 
trasside valmimist on kõige lihtsam kasutada Soo 
ja Tööstuse tänavat, et keerata põhitrassile. Sõi-
duauto kasutamine eeldab pikemaid marsruute, 
mistõttu ümbersõidu osakaal kogu teekonnas 
kujuneb marginaalseks. Liikuvuse seisukohast 
arvestatakse, et kuni 3 km pikkuseid distantse on 
kõige efektiivsem läbida kergliiklusvahendeid ka-
sutades.

Teise variandina, need, kellel ei ole võimalust 
liikuda Kalaranna tn poole, saavad kasutada Tel-
liskivi-Ristiku-Paldiski mnt-Toompuiestee-Ran-
namäe tee marsruuti.

Juhime tähelepanu tänavate primaarsele 
funktsioonile, milleks on liikluse tagamine, sh 
juurdepääsu tagamine (olgu selleks jalakäija, 
ühistranspordi, jalgratta või sõiduauto liiklemi-
ne). Sellele järgnevad teisesed funktsioonid, nt 
ajaviitmine, sotsialiseerumine, parkimine jne. 
Olukorras, kus sekundaarne funktsioon hakkab 
pärssima primaarset funktsiooni, tuleb leida la-
hendus ja võtta kasutusele vastavad meetmed. 

Liiklusohutus kannatab, kui tiirutamine 
toimub Kalamaja sees?
Kuna Kalamaja seest suunatakse transiitliiklus 
uue liikluslahendusega Kalaranna koridori, siis 
kõigi eelduste kohaselt väheneb liikluskoormus 
Kalamaja asumi sees. Kui muidu on transiitliiklu-
se maht 18 000 inimest, siis Kalamaja ümbersõi-
duvajadusega inimeste arv on kuni 300 inimest. 
Seetõttu olukord Kalamaja sisestel tänavatel para-
neb, kuna transiitliikluse maht on suunatud üm-
ber ja alles jääb vaid asumi enda sisene liikluse 
maht.

Transiitliikluse ümberkandumine ei ole 
kohene, vaid pikem protsess. Liiklejad peavad 
harjuma uue liikluslahendusega ning n-ö taasa-
vastama algselt ette nähtud transiitkoridorid. Ini-
mesed sõidavad tihti harjumuse järgi, mistõttu 
efekt ei saabu kohe.

Miks diskrimineeritakse autojuhte ja 
eelistatakse jalgrattureid?
Uue liikluslahendusega ei diskrimineerita üh-
tegi liiklejagruppi. Tänavaruumi lahenduses 
peame tagama liikumisruumi kõigile liikle-
jagruppidele: jalakäijad, jalgratturid ja moo-
torsõidukid. Liikumisruumi leidmisel ei ole 
jalgratta ja jalakäija liikumisruumi ühendami-
ne sobilik lahendus, kuna tegemist on juba eri-
neva riskiastmega liiklejagrupiga. Näiteks olid 
Suurtüki tänaval kaks sõidurada ning nende 
kõrval kuni 2 meetri laiused kõnniteed. Eral-
diseisvat liikumisruumi jalgratastele ei olnud. 
Uue lahendusega on eraldiseisev liikumisruum 
kõigil kolmel liiklejagrupil.

Sellesarnane olukord oli ka Rannamäe teel, 
kus ühes ääres on ca 2,5 meetri laiune kõnnitee 
ja kaks sõidurada. Kui vaadata väljakujunenud 
liikumiskoridore, siis näeme, et jalakäijad kõn-
disid muldpinnal, kuna nende jaoks oli sobivam 
vanalinnapoolne teeserv. Rannamäe teel paiknes 
rattarada, ent sõidukijuhid olid selle osaliselt hõi-
vanud. Uue liikluslahendusega on mootorsõidu-
kitel endiselt neile mõeldud ruum olemas, ent 
kaitstud ruum tekib ka jalgratturitele ja jalakäi-
jatele. Taas on eraldiseisev liikumisruum kõigil 
kolmel liiklejagrupil.

Sellest tulenevalt saab ütelda, et ühegi liikle-
jagrupi diskrimineerimist ei toimu, pigem aida-
takse järele vähem kaitstud liiklejagruppide liiku-
misruumi.
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■ LINNAOSA VEERG Kalamaja liikluse KKK

Hea lugeja 
Heinakuu tõi linnaossa mitmeid uudiseid. La-
henduste leidmine Stroomi rannareostusega 
seoses ja selgitustöö Kalamaja muutunud liik-
luskorralduse teemal on terve juulikuu minu 
südameasjaks olnud. 

Kuna olime sel aastal erilist tähelepanu 
pööranud just suplusvee puhtuse analüü-
simisele, mõjus teade Stroomi ranna reos-
tuse kohta väga ootamatult. Terviseamet on 
sel aastal sageli võtnud suplusvee proove ning 
analüüsid näitavad selgelt, et Stroomi ranna 
vee kvaliteet on hea ja kvaliteedinäitajad on 
juba pikema aja vältel paranenud.

Esimesed tagasihoidlikumad märgid reos-
tusest avastati juuni lõpus, kuid toona olid selle 
allikas ja ulatus ebaselged. Tõenäoliselt on te-
gemist aastakümnete vanuse naftasaaduste 
reostusega. Põhja-Tallinna valitsus koostöös 
päästeameti ja keskkonnaametiga reageerisid 
operatiivselt ning reostusala märgistati piirete-
ga. Keskkonnaamet uuris Stroomi kaldajoont 
põhjalikult ja sealt saime kinnituse reostuse 
paiksele iseloomule. Linnaosavalitsus kor-
raldab praegu ostumenetlust Stroomi ranna 
merepõhja reostusuuringu teostamiseks ja 
saneerimiskava koostamiseks. Uuringu ees-
märk on selgitada välja reostuse ulatus, allika 
täpne asukoht ning reostuse iseloom. Reostu-
se likvideerimiseks sobivaim tehnoloogia ja 
meetod selguvad aga pärast saneerimiskava 
koostamist. Viimasest sõltub ka vajalike töö-
de esialgne ajakava. Uuringu läbiviimise ja 
reostustõrje rahastust taotleb Põhja-Tallinna 
valitsus Keskkonnainvesteeringute Keskusest 
merekeskkonna reostustõrje riiklikust kesk-
konnaprogrammist. Teeme tihedat koostööd 
mitmete ametite ja asutustega, et reostus või-
malikult kiirelt likvideerida ning rand uuesti 
suplemiseks avada.

Teine oluline teema sel suvel Põhja-Tal-
linnas on juuli keskpaigast muudetud liik-
luskorraldus Kalamajas ja selle lähiümbru-
ses. Kõik muudatused tulenevad eesmärgist 
viia transiitliiklus Kalamajast välja, muuta Ka-
lamaja liiklus rahulikumaks, luua paremad lii-
kumistingimused kergliiklejatele ja suurenda-
da jalakäijate turvalisust. Olulisel kohal on ka 
jalgrattaliikluse edendamine. Kuna see teema 
on ühtemoodi tähtis nii Kalamaja kogukonna 
jaoks kui kõigile neile, kes Põhja-Tallinna sel-
les piirkonnas liiguvad, korraldasime kodani-
kega kohtumise, mis oli väga konstruktiivne. 
Samuti oleme vastanud kõikidele küsimustele, 
mis sel teemal meieni on jõudnud. Ühtlasi ole-
me loonud Põhja Tallinna valitsuse Faceboo-
ki kontole „Korduma kippuvad küsimused“ 
rubriigi liikluskorralduse teemal, kuhu saab 
jooksvalt oma küsimused postitada. Vastame 
üheskoos spetsialistidega kõigile küsimustele. 
Tule jälgi meie linnaosa lehte Facebookis ja 
ole kursis kõige uuema infoga: www.facebook.
com/PohjaTallinn. Näen, et üldine pilt liiklu-
ses on muutunud sujuvamaks, samas tean, et 
on raske harjumuspärastest trajektooridest 
loobuda ja see võtabki aega. Olen valmis iga-
le küsimusele vastama, et saaksime üheskoos 
luua kodulinnaosas parima võimaliku lahen-
duse liiklusummikute leevendamiseks, tõsta 
turvalisust ja jõuda lähemale rohelisemale liik-
luskultuurile. 

Soovin, et alanud viljakuu oleks meie kõigi 
jaoks viljakas, tuues samas stabiilsust ja rahu.

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem. 
Ilja Matusihis



Kuigi suurjäätmed on hõlmatud kor-
raldatud jäätmeveoga ja nende ära-
veo saab tellida oma jäätmevedajalt, 
saavad rahvastikuregistri järgsed 
Tallinna elanikud nädala jooksul (22.–
28.08.2022) suurjäätmeid tasuta ära 
anda kõikidesse Tallinnas asuvatesse 
jäätmejaamadesse. 

Korraga võetakse ühelt elanikult tasuta vastu 
kuni 3m3 suurjäätmeid (kogus peab mahtuma 
ühe sõiduauto järelhaagisesse). Isikutuvastu-
seks tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. 
Kampaania ei laiene juriidilistele isikutele (sh 
korteriühistud). 

Jäätmejaamad asuvad Pääskülas (Raba tn 
40), Rahumäel (Rahumäe tee 5a), Pärnamäel 
(Pärnamäe tee 36/Ristaia tee 8) ja Paljassaares 
(Paljassaare põik 5). Jäätmejaamade lahtiole-
kuajad ning informatsiooni kõikide teiste jäät-
mete üleandmise kohta leiab kodulehelt (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. 

Putukaväilal tegutseb kogukonnaaed 
Pelguaed, kus rohenäpud saavad endale 
ise toitu ja lilli kasvatada. 

Kogukonnaaiandus on mõnus, õpetlik ja aktiivne 
vabaajategevus, mis Tallinnas üha enam populaar-
sust kogub – alates 2021. aastast on igas linnaosas 
vähemalt üks kogukonnaaed, tänavu on linlastele 
silmailu ja tegevusvõimalusi pakkumas ühtekokku 
juba 158 kogukonna- ja õppeaeda. 

Milles peitub kogukonnaaedade võlu? Lilled, 
tarbetaimed ja viljapuud aitavad tasakaalustada 
linnade ehk n-ö betoondžunglite tehislikkust, toe-
tavad piirkonna elurikkust ja soodustavad tähen-
duslike sotsiaalsete suhete loomist. 

Pelguaias kasvatatakse nii köögivilju, 
maitsetaimi kui lilli. Lisaks on palju ühistege-
vusi, mis muudavad selle aia kogukonna üheks 
keskuseks. Oktoobrini toimuvad aiandusringi 
kohtumised kaheksas Tallinna kogukonnaaias, 
sh ka Pelguaias. Olemasolevate kogukonna- ja 
õppeaedade kõrval on Tallinna linn loomas 
võimalusi ka isiklikus kasutuses rendiaiamaade 
rajamiseks kohalikele elanikele. Nii loodab linn 
ka Pelguaia tegevust laiendada ning sinna rendi-
maad liita – sellise ühisaia plaan on juba olemas. 
Lisaks on Putukaväilal loomisel ka õppeaed ko-
halike lasteaedade ja koolide jaoks.

Pelguaed asub Putukaväila Pelguranna osas, 
sissepääsuga Ehte tänavalt. Kogupikkuses kulgeb 
13,5-kilomeetrine ja kuut linnaosa ühendav Pu-
tukaväil Telliskivi loomelinnakust läbi Kopli kau-

bajaama, Põhja-Tallinna garaažidevahelise ala ja 
Merimetsa piki Kristiine, Mustamäe, Haabersti ja 
Nõmme linnaosa vahelist piiri Hiiu asumini.

Putukaväila esimeses etapis luuakse mitme-
kesine park Pelguranna ja Paavli piirkonna ga-
raažidevahelisele alale, mis pakub linnaelanikele 
uusi mugavaid vaba aja veetmise võimalusi, aga 
jätab puutumata alad ka linnaloodusele – tolmel-

dajate elurikkuse hoidmiseks ja suurendamiseks. 
Putukaväila lineaarpark on oluline osa Tallin-

na linna suuremast rohelisest liikumisvõrgustiku 
plaanist, millega linnakeskkonda rohelise pealin-
na vääriliselt keskkonnasõbralikumaks muuta. 
Ida poole loob linn Klindipargi, mis ühendab sa-
mamoodi rohekoridorina Kesklinna, Lasnamäe 
ja Pirita linnaosad.

Projekti „Rattaga kooli“ raames saab lap-
sevanem taotleda kuni 100-eurost toe-
tust jalgratta ostmiseks 10–15-aastastele 
jalgratturi juhiloaga lastele. 

 
Ühekordset kuni 100-eurost toetust on õigus saa-
da 10–15-aastasele lapsele, kes on käimasoleva 
aasta jooksul saanud jalgratturi juhiloa, elab rah-
vastikuregistri järgi Tallinnas ja kellele on jalgra-
tas ostetud taotlemisega samal aastal.

“Meie eesmärk on tõsta nii laste turvalisust 
liikluses, kasvatada jalgratturite hulka noorte seas 
kui ka soodustada tervislikku liikumist. Jalgrat-
turi juhieksami läbimine annab kindlust, et laps 
oskab valida õiged sõidutehnikad ning hinnata, 
kus on turvaline sõita. Noorest peast omandatud 
jalgratta kasutamise harjumus ning oskused võik-
sid jääda lapsi saatma kogu eluks. Selleks, et lapse 
jalgratta hind ei osutuks takistavaks teguriks ning 
et anda julgustav signaal ratta ostmiseks, soovi-
megi selle liiklusvahendi soetamist linnana toeta-
da,” ütles Tallinna abilinnapea Joosep Vimm.

Toetuse maksmise eesmärk on kasvatada 
jalgratast igapäevaselt kasutavate õpilaste arvu 
ja suurendada ratturite osakaalu Tallinna liik-
luses. Toetuse eesmärk on ka suurendada nende 
laste hulka, kes teevad jalgratturi juhiloa eksami, 
mis kasvataks nende teadlikkust liiklemisreegli-
te ja liiklusturvalisuse osas. Liiklusseaduse järgi 
peab iseseisvalt sõiduteel jalgrattaga sõita soovival 
10–15-aastasel lapsel olema jalgratturi juhiluba. 

Projekti „Rattaga kooli“ kogumahuks on 
2022. aastal kavandatud 100 000 eurot. Sellele li-
saks on Tallinna tänavuses eelarves 1,5 miljonit 
eurot kooliümbruste turvaliseks muutmiseks, 
linn rajab uusi rattaparklaid ja rattateid. Tallinna 
rattastrateegia 2018–2027 on seadnud sihiks, et 
rattasõidu osakaal jõuaks 11 protsendini kõiki-
dest liikumisviisidest ja sealhulgas 25 protsendini 
kodu ja kooli vahel liikumisest. Rattaliikluse kasv 
vähendaks liiklusummikuid linnas, muudaks 
õhu puhtamaks ja kasvataks linnaelanike harju-
must tervislikumalt liigelda.
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Kampaania on toimunud kaks korda – 
esmakordselt 2022. aasta märtsikuus, 
mil Tallinna jäätmejaamadesse toodi 
kümme korda rohkem suurjäätmeid 
kui tavapärasel märtsikuu nädalal 
(kokku 1472 m3). Teist korda toimus 
kampaania keskkonnakuu raames 
2022. aasta mais, mil suurjäätmeid 
toodi viis korda rohkem kui tavapära-
selt samal ajal (kokku 1247 m3). 

Näpud mulda Putukaväilal!

Augustikuust saab koolilapsele  
100€ rattaostu toetust 

22.-28.08 saab Paljasaare jäätmejaamas 
suurjäätmeid tasuta ära anda.

22.–28.08 saab 
suurjäätmeid  
tasuta ära anda 

Loe lähemalt veebilehelt: tallinn.ee/rattatoetus. Ilja Matushis

Pelguaias kasvatatakse nii köögivilju, maitsetaimi kui lilli.



 Oled pika nimega toreda asutuse juht 
ja samas ei piirdu sa vaid Rahvusva-
helise Rahvuskultuuride Ühenduste 
Liidu Lüüra tegemistega. Aga eelkõige 
küsiksin siiski – mida äsja mainitud 
liit endast täpsemalt kujutab?

Rahvusvaheline Rahvuskultuuri-
de Ühenduste Liit Lüüra moodustati 
1993. aastal, ametlikult registreeriti aga 
26. septembril 1996. aastal. Esimeseks 
RRÜL Lüüra presidendiks valiti Liidia 
Kõlvart.

Ühingu peaeesmärgid on etnilise 
identiteedi säilitamine, rahvusvähemus-
te keele ja kultuuri arendamine, vastasti-
kusele mõistmisele ja tolerantsusele kaa-
sa aitamine Eestis elavate eri rahvusest 
inimeste vahel. Väga tähtsaks peame ka 
koostöö sujumist ühiskondlike ja riikli-
ke struktuuridega.

Parim osa meie tööst on kindlasti 
sisukate ja köitvate ürituste korralda-
mine: folkloorifestivalid, seminarid ja 
konverentsid aktuaalsetes rahvussuhete 
küsimustes, luuleõhtud, meistriklassid, 
rahvuspühad ja palju muud. Oleme pü-
hendunud heategevusele, teeme tööd 
laste, noorte ja pensionieas inimestega.

Juba aastaid toimub Lüüras re-
gulaarne rahvusvaheline lastefestival 
„Balti noodid“ lasteaedade kasvandike-
le, samuti festival-laat „Kuldne sügis“. 
Unustada ei saa ka iga-aastast projekti 
„Rahvuskultuurid koolidesse ja lasteae-
dadesse“. Osalejad tutvuvad Eestis ela-
vate rahvuste traditsioonide, kommete, 
luule ja kunstiga, see võimaldab siin ela-
vatel rahvusvähemustel oma kultuuriga 
sidemed säilitada.

Ühised üritused toovad kokku eri-
neva kultuuritaustaga inimesi ja nii saa-
vad nad tunda end hingesugulastena ja 
osana ühisest kodumaast.

Kuidas eri rahvustest inimesed 
Lüürasse tee leiavad ja kui palju eri 
rahvusi teil üldse on? 

Igaüks leiab oma tee. Kõige sage-
damini saadakse meist teada kultuuri- 
üritustel või tuttavatelt. Oleme aktiivsed 
sotsiaalmeedias. 

Lüüra liikmed lähtuvad oma tege-
vuses põhimõttest, et iga keel, etnos ja 
kultuur on Eesti väärtus ja rikkus. Riik, 
ühiskond ja rahvusvähemused peavad 
püüdma neid rikkusi säilitada ja suu-
rendada. Kuni eksisteerivad emakeel, 
muusika, kombed, tavad, etiketivormid, 
mida antakse edasi põlvest põlve, jääb 
etnos elama.

Tänu ühingute innukale tööle mit-
metes ühiskonna- ja riigisfäärides kas-
vas organisatsioonide liikmelisus kiires-
ti. Tänasel päeval on Lüüra liikmeteks 
35 rahvusvähemuste ühingut. Siin on 
esindatud venelased, valgevenelased, ta-
tarlased, burjaadid, osseedid, grusiinid, 
kabardiinid, lezgiinid, korealased ja pal-
ju teisi rahvusi.

Lisaks tegutsevad Lüüras korea ja 
vene pühapäevakoolid.

Kas Põhja-Tallinnaski elab palju 
teistest rahvustest inimesi?

Vastavalt statistikale kasvab Tallinna 
elanike arv pidevalt juba üle 20 aasta. 
Elanikkonna etniline koosseis on väga 
mitmekesine – pealinnas elavad 185 
rahvuse esindajad, Põhja-Tallinnas vä-
hemalt 90 rahvuse esindajad.

Nagu eelpool öeldud – sinu amp-
luaa ei piirdu kaugeltki vaid Lüüraga. 
Millega veel tegeled ja miks?

On kujunenud nii, et töötan mitte 
üksnes kultuuri-, vaid ka spordivald-
konnas. Olen endine sportlane – hakka-
sin taekwondoga tegelema 12-aastaselt. 
Esialgu olin Eesti koondise liige, siis sain 
treeneriks, hiljem õppisin spordiorgani-
satsiooni juhtimise selgeks ning töötan 
peasekretäri ametikohal. Seoses sellega, 
et taekwondo on Korea võitluskunst, 
tutvustati meile ka Korea kultuuri ja 
traditsioone. Siit pärinebki minu huvi 
erinevate kultuuride vastu. Nii kultuuri-, 
kui ka spordivaldkonnas pöörame erilist 
tähelepanu tööle erivajadustega lastega. 
Pühendunud tegelemine inimestega an-
nab suurt rõõmu ja tänutunnet!

Milline on sinu nägemus hästi 
toimivatest suhetest, konstruktiivsest 
koostööst kõige erinevama tausta-
ga inimestega ja iseenda rollist selles 
protsessis?

Mahatma Gandhi ütles: „Kui soovid, 
et maailm muutuks, saa ise selleks muu-
tuseks.“ Kõik saab alguse meie seest. 
Kes sa ka poleks, kus sa ei töötaks, alati 
tuleb jääda inimeseks, mitte kiirustada 
süüdistama, pidevalt õppida uut ja laien-
dada oma mugavustsooni ning muidugi 
armastada. Armastada tingimata! 

Ilona Uzlovat küsitles  
Haldi Normet-Saarna

Pühapäeval, 21. augustil al-
gusega kell 11 toimub Kopli 
93 kogukonnakeskuse õuel 
ja Põhjala tehases Koplifesti 
raames isetegijate festival.

Teist aastat toimuva isetegemise festi-
vali ajal muutuvad Kopli 93 kogukon-
nakeskus ja Põhjala tehas isetegijate ja 
säilenõtke elustiili alaks. 

Kavas on linna esimese parandus-
töökoja avamine, põnevad käed-kül-
ge-tegevused, töötoad, arutelud, turg 
ja katusekino!

Kopli Isetegemise Festival on esi-
mene ainulaadne isetegemise, kohali-
ku tootmise, parandamise ning käelis-
te oskuste arendamise festival Eestis. 
2022. aasta festivali põhifookuses on 
kogukondliku parandustöökoja ava-
mine, seda tänu Keskkonnainvestee-
ringute Keskuse ja Põhja-Tallinna va-
litsuse toele. 

Sissepääs festivalile on tasuta, põ-
nevust jagub nii suurtele kui väikeste-
le – tule külla! Rohkem infot Kopli 93 
Facebookis. 

Vahvad tegevused on plaanis ka 
sealsamas kõrval asuvas Kase pargis, 
Koplifesti põhialal. 

Salme Kultuurikeskuse alla kuulu-
va Kopli 93 kogukonnakeskuse loomist 
ja tegevusi toetab innovatsiooni rahas-
tamisprogrammi Horizon 2020 toetusel 
alanud projekt Centrinno 2020–2024. 
Centrinno projekti rahastab Euroopa 

Komisjon (H2020 grant 869595), pro-
jekti koordineerib TalTech. 

6. ja 7. augustil on piiratud nii par-
kimist, autoliiklust kui muudetud ka 
ühistranspordi sõidugraafikuid ning 
tuleb arvestada võimaliku ooteaja-
ga kuni 30 min. Soovitame parkida 
sõiduvahendid juba eelnevalt kohta, 
kust saab võistluspäeval vajadusel 
kiirelt liikuma. Kella 8–15 vahel on 
sportlasi rajal kõige tihedamalt.

Laupäeval, 6. augustil ajavahe-
mikul 6.30 kuni 18.30 ja pühapäe-
val, 7. augustil ajavahemikul kell 
9.30 kuni 17.00 sulgeb IRONMAN 
Tallinna rattadistants avaliku liik-

luse järgmistel Tallinna tänavatel: 
Kalaranna tn, Tööstuse tn (Kalaran-
na tn kergliiklustee – Kopli tn vahe-
line lõik), Sitsi tn, Sõle tn (Sitsi tn – 
Kopli tn vaheline lõik), Pelguranna 
tn, Lahepea tn (kergliiklusteed), Pal-
diski mnt (Lahepea tn – Tähetorni tn 
vaheline lõik). 

Jooksudistants sulgeb 6. augus-
til terveks päevaks alates kell 9.00 
kuni 7. august kell 01.00 liikluse 
järgmistel Tallinna tänavatel: Kala-
ranna tn, Kalasadama tn, Põhja pst 
(Kursi tn – Kalasadama tn vaheline 

lõik), Väike-Rannavärava tn, Kanuti 
tn, Aia tn, Suurtüki tn. 7. augustil on 
sama trass suletud vahemikus kell 10 
kuni 20 Laupäeva ja pühapäeva vahel 
on trass suures osas liiklusele avatud. 

Ürituse ajal saab liikluskorral-
dust puudutavat teavet ka infotele-
fonilt numbril 53570800 (Tallinn) 
või 53773323 (Harjumaa). Rohkem 
kaarte leiad aadressilt triatloniaka-
deemia.ee/liiklus. IRONMAN TAL-
LINNA korraldajad vabandavad liik-
lusmuudatustest tingitud võimalike 
ebamugavuste pärast. 

25. augustil ehk Lääneme-
re päeval toimuvad Stroomi 
rannas Kopliranna mereäär-
sel alal koristustalgud, kuhu 
on oodatud kõik huvilised. 

Kas teadsid, et enamik Läänemerest 
ja rannikualadelt leiduvatest jäätme-
test on lisaks plastikule ka suitsuko-
nid ja sigaretifiltrid, mis on toksilised 
ja ei biolagune? Igal aastal jõuab Ees-
tis loodusesse pea 80 tonni sigareti-
filtreid, mille kalad ära söövad, ning 
seeläbi satuvad need toksilised ained 
meie toidulauale. Suitsukonist vette 
eritunud mürkained võivad vees pü-
sida kuni 10 aastat, olles vee elustiku-
le surmavalt kahjulikud.  

Probleemile tähelepanu pöö-
ramiseks ja teadlikkuse tõstmiseks 

kutsuvad Tallinna Strateegiakeskus 
ja Põhja-Tallinna valitsus teid 25. 
augustil toimuva Läänemere päeva 
tähistamiseks Põhja-Tallinna Kopli-
ranna mereäärse ala koristustalgutele 
(F. M. Dostojevski restoranist edasi 
mereäärsel ribal). Pöörame tähelepa-
nu jäätmete liigiti kogumise olulisu-
sele ning kogume eraldi kokku mere 
ääres leiduvad jäätmed (suitsukonid, 
plastik-, klaasi- ja segaolmejäätmed), 
mille ringlusesse suuname. 

Kohtume neljapäeval, 25. augus-
til kell 16 Kopliranna ja Pelguran-
na ristmiku lähedal asuvas parklas 
(F. M. Dostojevski restorani taga). 
Soovitame riietuda vastavalt ilma-
le. Omalt poolt pakume töövahen-
did (sh kindad) ning talgusuppi. 

Eelregistreerimine: tallinn.ee/
pohja või tel 640 4245 (E–R 10–16).

Kopli Isetegemise Festivalil 
avatakse Tallinna esimene 
avalik parandustöökoda

Ironman 6. ja 7. augustil

Talgupäev Läänemere päeval
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Ilona Uzlova – energia ja heade mõtete generaator

21. augustil Koplis toimub 
asumifestival. KopliFest 
toimub mitmes kohas:
Kopli kasepark –  
põhiala koos noortealaga  
kl 12-18.
Kopli 93 ja Põhjala 
tehas – Kopli Isetegemise 
Festival algusega kl 11.
Kopli trammidepoo –  
avatud uksed kl 12-17.

Ilona Uzlova, Rahvusvahelise 
Rahvuskultuuride  

Ühenduste Liidu Lüüra juht.

Talgupäev toimub 
25.08 kl 16–19.
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Õnnitleme juubilare!

95
Maria Sidorova

Aino Lepik
Maria Järv

100
Ljudmila Mandri

90
Zinaida Labor

Ellen Aun
Viivi Läll

Zinaida Mazilova
Nadiia Frolova

Evgeny Rumyantsev

85
Viktorija Pillak

Ants Käen
Nikolay Shchegolikhin

Mikhail Shapovalov
Svetlana Sokolovskaja

Jekaterina Šaškova
Valentina Petrova

Olga Tubli
Vladimir Gluško
Irina Karataeva
Merike Altmäe
Albina Afonina

Sofia Rastošanskaja
Ljudmila Prudnikova

Koidula Lember
Aldona Volynetc
Endel Tikerpuu
Margarita Vegis

Emma Mats
Valentina Bašarenko

Ljudmila Hendsel
Anna Tšesnokova
Tamara Baštanjuk

Helve Pallon
Vladimir Lebedev

Tõnu Remma
Liudmila Chulkova

Nina Brynkina

Kopli Kasepark  
(tallinn.ee/pohja, tel 645 7005)
● 21.08 kl 12–18 KopliFest 2022. Asumifes-

tivali peateema on filmimuusika. 

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

Start: Stroomi rannahoone.
● 14.08 kl 10–16 Suur Suvelaat.
● 25.08 kl 16 Talgupäev. Kohtume mere ää-

res, Kopliranna ja Pelguranna tn nurgal.

Põhja-Tallinna kogukonnamaja 
hoov (Kari 13, tallinn.ee/pohja, 
tel 645 7074)
● Teisipäeviti kl 11 tõukerattatrennid noor-

tele. Registreerimine kohapeal. 

Sõle staadion  
(Sõle 40, tallinn.ee/sport)
● Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 14.00–

16.00 tasuta jalgpallitreeningud noortele.

Telliskivi Loomelinnak 
● 2.06–21.08 K–L 12–20, P 12–19, Suur 

skulptuurinäitus „Tuur skulptuur“, Tellis-
kivi Loomelinnaku Rohelises saalis, Tel-
liskivi 60a/5, 3/4/10€.

● 20.08 kl 18–00, Ööturg, Telliskivi Loo-
melinnaku väljakul.

Kopli 93 kogukonnakeskus 
(Kopli 93, Facebook:  
Kopli 93, tel 5550 3946)
● 21.08 Kopli Isetegemise Festival / Tal-

linna esimese avaliku parandustöökoja 
avamine. 

● Kolmapäeviti kl 18–20, Kopli kogukonna 
toiduretseptide välinäitus „Kopli mait-
sed“.

Põhjala tehas (Marati 5,  
www.pohjalatehas.ee)
● 21.08 Kopli Isetegemise Festival.

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€.

Põhja-Tallinna Noortekeskus 
(Kopli 98, tel 6531447,  
info@ptnk.ee).
● 03.08 kl 15.00–17.00 Kassimänguasjade 

meisterdamise töötuba.
● 05.08 kl 17.00–18.30 Piljarditurniir.
● 09.08 kl 15.00–17.00 MTÜ Pesaleidja 

kassitoa külastus.
● 12.08 kl 13.00–18.00 Kari noortefestival.

Kalamaja muuseum  
(Kotzebue 16, linnamuuseum.ee/
kalamaja, tel 5309 9772)
● 16.–18.08 Linnalaager lastele ”Tallinna 

Linnamuuseumi kõige-kõigemad” (8+), 
70€.

● Välinäitus „Uka-Uka, mina prii. Õue-
mängud Kalamajas“. Näitust näeb Kala-
maja kalmistupargis mänguväljaku kõr-
val, Kalamaja põhikooli aial (Vabriku 18) 
ja Kalamaja muuseumi hoovis (Kotzebue 
16). 

Tallinna Rahvaülikooli Pelgulin-
na maja (Telliskivi 56, 5330 3390, 
info@kultuur.ee)
Tallinna Rahvaülikooli sügispoolaastal al-
gavatele kursustele on oodatud igaüks, 
olenemata east või varasemast õppimisko-
gemusest. Kursuste kirjelduse ja registree-
rimisvõimaluse leiab kodulehelt kultuur.ee 

või tel 6733 965, 5330 3390. Sügisel on Pel-
gulinna majas algamas: keeled: araabia, 
norra; muusika: klaveri-, kitarri- ja viiuliõpe, 
soololaul; käsitöö: õmblemine, gobelään, 
meisterdamise töötoad väikestele ja suur-
tele; loodus ja keskkond: riidest mähkmed; 
tervis ja ilu: näojooga; kunst: laste kunsti-
stuudio, akvarellitöötoad, ehete valmistami-
ne, joonistamine täiskasvanutele; liikumine 
ja tants: meelerahu ja mõtteselguse jooga, 
shindo, kaasaegne tants, Eerika Põlendiku 
rahvatantsurühmad; kultuur: jalutuskäigud 
ja ajaloojutud Jaak Juskega, Pelgulinna tant-
suõhtud, Pelgulinna Seltsi teeõhtud.

Staapli 3 galerii ja kunstikohvik 
/ Staapli 3 Art Gallery and Art 
Cafe (Staapli 3-114, Noblessner, 
www.staapliart.ee )
● 14.07–14.08 Isikunäitus Lola Tehver. 
● 18.08–18.09 Isikunäitus Ana Balcazar 

Barta (Peru) „Amazon Baroque“.
● 18.08–18.09 Tallinn Fringe Festival.

Balti manufaktuur  
(Manufaktuuri tänav)
● 11., 12., 13., 16., 19., 20., 26. ja 27.08 kl 

20.00 Balti Puuvilla Ketramise ja Kudu-
mise vabriku ajalugu tutvustavad eten-
dused „Sitsi silentium“ Manufaktuuri aja-
loolises tehasehoones. Piletid Piletilevist. 
Lisainfo: tel +372 55575968.

● 18., 21., 29., 30. ja 31.08 Etendus „Süda-
measjad“ Uue Loomingu Majas. Piletid 
fienta.com/et/sudameasjad. 

Veel:
● 6.–7.08 spordivõistlus Ironman. Lisainfo: 

www.ironman.com.
● 18.–19.08 linnaruumifestival „Tulevik on 

täna/v“, Rävala puiestee. Lisainfo: tallinn.
ee/et/linnaruumifestival.

Kuhu minna

Põhja-Tallinna lastele-noortele 
juba kuuendat aastat igapäevaselt 
sportimisrõõmu pakkuv jalgpal-
liklubi Volta valmistub hoogsalt 
uueks hooajaks ja kutsub linna-
osa lapsi mitmesugustest tege-
vustest osa saama.

Nii korraldab klubi augustikuus Sõle 
staadionil igal nädalal esmaspäevast 
reedeni päevalaagreid, mis on sel aastal 
spordikallakuga. Lisaks jalgpalli mängi-
misele toimuvad mitmesugused teate- ja 
spordimängud ning treeningud. Iga päev 
ootab osalejaid soe söök restoranis Kohalik 
ja puuviljad staadionil. 

Laagrid toimuvad 8.–12., 15.–19. ja 
22.–26. augustini. Täpsema info saamiseks 
palub klubi kirjutada e-aadressil noored@
jkvolta.ee.

Augustis toimuvad igal teisipäeval ehk 
9., 16., 23. ja 30. augustil kell 18.00 Sõle 
staadionil ka JK Volta tasuta suvetreenin-
gud 2013.2016. aastal sündinud poistele 
ja tüdrukutele. Need treeningud on lastele 
suurepärane võimalus saada esimene kok-
kupuude jalgpalliga. Kuigi suvetreeningud 
on tasuta, on vajalik eelnev registreerimine 
e-aadressil noored@jkvolta.ee.

Klubi noortetööjuhi, Eesti jalgpalli-
koondise endise kaitsja ja mitmetes välis-
riikides profijalgpalli mänginud Andrei 
Sidorenkovi sõnul ootab klubi juba praegu 
treeningutele kõiki jalgpalli mängimisest 
huvitatud 2012.2017. aasta sündinud pois-

se ja tüdrukuid, kellele augustis avatakse 
uued treeninggrupid. 

Treeningud toimuvad nii Sõle staadio-
nil kui staadioni kõrval asuvas Sõle 40 koo-
lihoone võimlas. Ka nendest treeningutest 

huvitatutel palub klubi kirjutada e-aadres-
sil noored@jkvolta.ee. 

Soovime kõigile sportlikku suve!

Mirjam Arulepp, JK Volta kogukonnajuht

JK Volta avas uued treeninggrupid 
ja kutsub lapsi suvelaagrisse

JK Volta laagrid toimuvad 8.–12., 15.–19. ja 22.–26. augustini.

Tulge Põhja-Tallinna
esindusklubisse
jalgpalli mängima!

5-12aastased
poisid ja tüdrukud!

/j
kv

ol
ta

Ootame jalgpallitreeningutele kõiki Põhja-Tallinna            
2010.-2017. aastal sündinud poisse ja tüdrukuid.

Treeningud toimuvad Sõle jalgpallistaadionil (talvel hall) 
ja Sõle tn 40 koolivõimlas.

Esimene proovikuu TASUTA!

Lisainfo saamiseks kirjuta noored@jkvolta.ee

Särtsu täis jalgpalliklubi

● 20.08 kl 11-17 saavad huvilised taasiseseisvumispäeva puhul kü-
lastada Pika Hermanni torni. 

● 21.–28.08 XVIII Tallinna Kammermuusika Festival. Lisainfo: 
www.tallinnkammerfest.ee.

● 25.–28.08 Tallinna Merepäevad. Vanasadama kruiisialal, Lennu-
sadamas, Noblessneri jahisadamas ja Haven Kakumäe jahisada-
mas. Lisainfo: www.tallinnamerepaevad.ee.

* Kui infot piletitest ei ole, siis on üritus tasuta. 

Reklaam ja kuulutused: 
pohja@tallinnlv.ee, 645 7012
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● OÜ ESTEST PR ostab met-
sa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 
514 5215, info@est-land.ee.
● Pakun tööd.  Lammutus-, ko-
ristus- ja abitööd. Tel. 56 683 
879.
● Otsin eakat hingesugulast, et 
üheskoos  külastada huvitavaid 
üritusi, jagada muresid ja rõõ-
me 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.
● 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 kollektsioneeri-
mise esemeid. 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 turvatööta-
jaid, 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 remon-
ti vajavat korterit. Helistage: 
5349 1403, Mart. 

■ 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

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.

> VALVUR (Ämari või Paldiski)

> SINU TÖÖÜLESANDED

• Kaitsta ja valvata valveteenistuse osakonna kaitse 
alla antud valveobjekte ning tagada sellel asuva 
vara, isikute ja informatsiooni puutumatus ning 
turvalisus

> OOTAME SINULT

• Eesti Vabariigi kodanik ja vanus vähemalt 19 
aastat

• Eesti keele oskus kesktasemel

• Vastad Kaitseliidu tegevliikmeks vastuvõtmise 
tingimustele

• Üldfüüsilise testi sooritamist vähemalt 160 
punktile

• Töötervishoiu arstikontrolli läbimist

• Valmisolekut läbida Kaitseliidu valveteenistuses 
töötava valvuri 2-nädalase erialakursus
(tasustatud)

• COVID vaktsineerimise tõendi olemasolu või 
valmisolekut vaktsineerimiseks 

> TEENISTUSTASU

5,40 eurot/tunnis

> TÖÖAEG, -KOHT JA TÖÖLE ASUMINE

Täis ja osaline tööaeg, graafiku alusel, Ämari ja 
Paldiski

> KANDIDEERIMISE TÄHTAEG

Tähtajatu

> OMALT POOLT PAKUME

• Graafiku alusel vahetustega ja paindlikku tööaega 
(24h vahetus) 

• Arenguvõimalusi ja tööalast väljaõpet

• Kaasaegseid töötingimusi ja varustust

• Stabiilset sissetulekut

• Sportimisvõimalusi

• Usaldusväärset ja kindlat töösuhet

• Meeldivat ja kokkuhoidvat meeskonda

KAITSELIIT
VALVETEENISTUSE OSAKOND

> LISAINFORMATSIOON

EELISE ANNAVAD

• Eelnev turvatöö kogemus

• Kaitseliidu ja/või kaitseväe taust

• Kaitseliidu liikmelisus

Kontakt
Tel : 53097249

����������
���������������

Hind: 7€/kg, ostes 5kg
on kohaletoomine tasuta

tel. 522 7099 - www.robertimesi.ee
kuulutus ei vanane!

Tallinna 
linnaruumifestival

18-19 august 2022
Rävala puiesteel

tallinn.ee/linnaruumifestival

Tulevik on 
täna/v

TUGIGRUPID DEMENTSUSEGA INIMESTE LÄHEDASTELE 
24. augustil kell 17.00 (Est)
14. septembril kell 17.00 (Est)
20. septembril kell 17.00 (Rus)
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!


