
Seenioride Majas Maleva 18 toimus kunst-
nik Gennady Gozyrevi ja tema lapselapse 
Mark Gozyrevi lapsepõlveaegsete kunsti-
tööde näitus. See näitus oli ehe ja kaunis 
näide põlvkondade vahelisest sidemest. Ja 
nende ühine hobi ei loo ilu ja headust mitte 
ainult neile endile, vaid ka teistele. See on 
hindamatu väärtus.
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lehes
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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus sai
nurgakivi

Linnaosa
vabaneb
romusõidukitest

 2020. aastal
valminud objektid

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

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

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

29. novembril süüdati esimene andvendiküünal.  Ilja Matusihis

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

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

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

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

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

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

Veel üritusi Põhja-Tallinnas.
• Kalamaja muuseumiaial on 

detsembrikuus avatud jõuluka-
lender “Ava üllatusi!”.

•  Noblessneri väljakul on 

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

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

nikeskuse disainiturg.
•  12. detsembril toimub

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

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

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

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

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

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

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

Hääletus on planeeritud 18.–

31. jaanuaril 2021.
Kaasava eelarve eesmärk on 

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

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

Toimub kaasava eelarve ideekorje

Põhja-Tallinnas on 60 113 
elanikku
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Tahaks rännata 
keskaegses Kalamajas

LK. 5
Jaak Juske

ajaloolane

Uuring: Stroomi ranna 
reostus tuleneb vanast trassist

Tasuta õigusabi LK 3.
Küttest 
ja elektrist  LK 2.

Jäätmete 
kogumisring LK 3.

Naftareostus Stroomi rannas paik-
neb nii vee all pinnases kui ka 
maismaal liivaranna alal, näitab 
Põhja-Tallinna valitsuse tellimusel 
tehtud uuring.

Uuringute tulemuste - põhjal võib oletada, et 
naft asaaduste reostus pärineb vanast trassist, 
kuhu reostus on aastakümnete eest sattunud 
õliküttega katlamajadest. 

1984. aasta andmed näitavad, et ida poolt 
Puhangu tänava pikenduselt tulev mahajäetud 
trass ulatub vahetult rannajooneni. Liiva alla 
mattunud õlireostus polnud aastaid märgatav, 
kuid ilmselt seetõttu, et meri on liiva saatealli-
kalt pealt ära uhtnud, on see taas hakanud 
naft asaaduste jääke vette lekitama.

Uuringu läbi viinud OÜ REI Geotehnika 
ekspertide soovitusel tuleb likvideerimistöid 
teha madala veeseisu ajal, mil saasteala meres 
jääb kuivale, või talvel kui merevesi on põhja-
ni külmunud.

Uuringute käigus puuriti pinnasesse 21 
puurauku, millest võeti pinnaseproove. Proo-
vides määrati naft asaaduste sisaldus ja polüaro-
maatsete süsivesinike ühendite sisaldus. Polü-
aromaatsed süsivesinikud satuvad keskkonda 
näiteks asfaldist, õlireostusest ning ka kütuste 
põlemisel kõrvalsaadusena.

Uuringu tulemused on eelduseks sanee-
rimiskava koostamisele ning reostuse likvi-
deerimisele. Hetkel on Põhja-Tallinna valitsus 
valmistamas ette nende tööde läbiviimiseks va-
jalikke hankeid.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 
rahastab valdavas ulatuses Stroomi ranna reos-
tusuuringu teostamise, saneerimisprojekti koos-
tamise ning reostuse likvideerimisega seotud 
kulutusi. 

Randades on alanud talvine hooaeg 
Põhja-Tallinna rannaalasid hooldatakse 

alates oktoobrist talvise graafi ku alusel, tali-
suplejatele jäetakse riietuskabiinid ja pingid.

Alates oktoobrist vähendatakse randade 
hooldusintensiivsust, see tähendab, et lõpeta-

takse regulaarne liiva sõelumine ja tasandami-
ne, ära viiakse liivaalal paiknevad laudteed, sa-
muti prügikastid, enamus pinkidest ja osaliselt 
riietuskabiinid.

Sel aastal jäetakse Pikakari ja Stroo-
mi randa mõned riietuskabiinid ja 

pingid aastaringseks kasutamiseks.

Pelgurannas jääb üks sanitaarkonteiner 
avatuks aasta lõpuni. Pikakaris on avalikud sa-
nitaarkonteinerid avatud oktoobri keskpaigani, 
seejärel jäävad kasutusele välitualetid.

Randade hooldust teostab kuni 2023. aasta 
hooaja lõpuni Krausberg Eesti OÜ. 

Laat ja kontsert 9.10
9. oktoobril kl 10-16 Stroomi rannapargis 
toimub Suur Sügislaat. Müügil on kirju kau-
bavalik ligemale seitsmekümnelt müüjalt. 
Kl 12-16 toimub kontsert. Esinevad Sergei 
Maasin, Anne Kalinen, Johanna Randmann 
ja JJ-Street Tantsukool.

Kunst ühendab põlvkondi

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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Reostus tuleneb vanast trassist. Ilja Matusihis

Talisuplemine on saanud 
aina populaarsemaks. Ilja Matusihis

2022. aasta suvehooaja jooksul võe-
tud veeprovide analüüside tulemused 
näitasid, et enterokokid ja E.coli bak-
terite sisaldus merevees ei ületanud 
kehtestatud piirnorme ning Stroomi 
ranna  vee kvaliteet on juba pikema 

aja vältel paranenud.

Laat toimub 09.10. Ilja Matusihis

Gennady Gozyrev ja Mark Gozyrev.

STROOMI RANNAPARGIS 9.10 kell 10 - 16

Tule laadale ja saa osa põnevast kaubavalikust ja huvitavast programmist!

Laada korraldaja Domino OÜ, kauplejaks registreerimine

laat@domino.ee või telefonil 529 2635

PÕHJA-TALLINNA

KONTSERT 12 - 16



Läheneva talve eel peaksime taas rää-
kima küttest. Hetkel saame loota, et 
enamiku tallinlaste küttearved sel kor-
ral ei suurene.

Kütte teema kütab alati kirgi. Küll on kee-
gi pahur, et tema korteris on liiga palav, teine 
omakorda külmetab. Moodsam temperatuuri 
sättimise võimalusega radiaator saab olukorda 
leevendada, kuid paljudest vanadest majadest 
on need siiski puudu. Ja nii saabub igal aastal 
koos esimeste külmade ilmadega korteriühis-
tute ellu ka pidevate arutelude ja konfliktide 
periood, kui tüliõunaks on toasoe. Järgnevalt 
toon välja paar mõtet, mida tasub kütte kon-
tekstis silmas pidada.

Kaugküte on soodsam
Tallinnas kütab valdavat enamust korteritest et-
tevõte Utilitas. Kütet toodab ettevõtte mitmest 
allikast: eelmisel aastal andis üle 40% puiduhake, 
20% prügi heitsoojus, veel eelmisel aastal andis 
kolmandiku gaas. Sel korral on pilt muutunud, 
kuna gaas on läinud mitu korda kallimaks ja 
seda on tihti võimatu tarnida. Õnneks nähti 
seda olukorda ette juba kevadel. Siis alustati 
Tallinna katlamajade täiendamist, et seal oleks 
võimalik lisaks gaasile ka muidu kütuseliike ka-
sutada. Eelseisval talvel annab gaas kaugkütte 
võrku umbes 11% toasoojust, sama suure osa-
kaalu moodustavad diisel ja põlevkiviõli.

Mõistagi on niisuguste reservkütuste kasu-
tusele võtmine ajutine ja sunnitud meede. Nen-

de kasutuselevõtt on Venemaa poolt Ukrainas 
alustatud sõja otsene tagajärg: kui gaasi ei ole 
turult vajalikes kogustes võtta, tuleb otsida al-
ternatiive. Teisalt on need kütuseliigid gaasist 
suurema keskkonnamõjuga – seetõttu sai nen-
de kasutamine võimalikuks alles pärast põhja-
likku analüüsi riikliku keskkonnaameti poolt, 
kes nende kasutusele suve lõpus rohelise tule 
andis ning sedagi esialgu üheks talveks. Kat-
lamajade õigeaegne ettevalmistamine, lubade 
hankimine ja alternatiivsete kütuste tarnimine 
tõid aga soovitud tulemused – eelseisval talvel 
kaugkütte kliendid kütmata ei jää ning Utili-
tiasel on võimalik hoida toasooja hinda eelmi-
se aastaga samal tasemel. Muidugi, tulevik on 
ettearvamatu, kuid praeguse seisuga on seegi 
kinnitus paljudele hea uudis.

Keerulised valikud
Samas teame, et paljud korter- ja eramajad 
Tallinnas pole ühendatud Utilitase kaugkütte-
võrguga. See tähendab üldjuhul, et nendesse 
kodudesse jõuab soojus mõne väiksema tootja 
käest või siis köetakse kodu iseseisva soojus-
pumbaga, pisikese gaasikatla või üldse ahju 
abil. See on relevantne probleem ka mitmel 
pool Põhja-Tallinnas: kui varem inimesed ei 
pööranud sellele tähelepanu, siis kasvanud 
küttearved on pannud paljusid uurima hinna 
kujunemise loogikat ja teisi turul pakutavaid 
alternatiive. Paraku need on kas kallid või neile 
üleminek ei saa toimuda piisavalt kiiresti. Tihti 
esinevad mõlemad probleemid korraga.

Mõningane kergendus on saabunud küt-
teettevõtte Adven klientidele, mille võrke 
Utilitas oktoobris üle võtab, laiendades uu-
tele klientidele oma keskmist küttehinda. 
Teiste kaugküttepiirkondade puhul nii lihtsat 
lahendust aga ei paista. Uute küttetrasside 
rajamine on pikk ja keeruline protsess ning 
praegu kaalume mitmesuguseid võimalusi, 
et saada torud sinna, kus neid pole, ning või-
maldada tulevikus kaugküttega ühendamist 
ka uutele soovijatele. See lahendus ei saa aga 
sündida üleöö, mistõttu majapidamistel tuleb 
hoida end kursis riigi poolt välja käidud valit-
suse leevendusmeetmega. Tõsi, piisavalt suurt 
tuge nad ei pruugi pakkuda, mistõttu ka linn 
kaalub omapoolseid samme haavatavamate 
tarbijate kaitsmiseks. Milliseks need kujune-
vad, seda näitab sügis.

Tallinnas ei jää keegi külma 
Külmas toas veedetud aeg mõjub Inimeste 
tervisele laastavalt nii kohe tekkiva nohu ja 
köha näol kui ka pikemas perspektiivis. Kui 
me ei taha tervishoiusüsteemi koormata kül-
mas elamisest tingitud terviserikete ravimise-
ga, siis peame tegutsema ennetavalt ning taga-
ma, et kõik saaksid talve rahuliku südamega 
köetud toas üle elada. Soe tuba ei tohi olla  
21. sajandil kellegi jaoks luksus ega majan-
duslike valikute küsimus. Kui seda ei suude-
ta tehniliselt tagada, peavad riik ja linn ini-
mestele appi tulema. Üks on kindel: keegi ei 
tohi jääda külma.

Elektripaketid jagunevad börsi- ja fik-
seeritud hinnaga pakettideks. Lisaks 
pakuvad elektrimüüjad keskkonnasõb-
ralikke rohelise energiaga pakette.

Börsipakett sobib tarbijatele, kes soovivad 
oma elektritarbimist ja kulusid juhtida. Ees-
ti Energia AS pakutava elektripaketi muutuv 
hind sõltub iga tunni jooksul tarbitud elektri-
kogusest ja samal tunnil kehtivast börsihinnast. 

Fikseeritud hinnaga elektripakett sobib 
tarbijatele, kellel ei ole võimalust ega soovi oma 
elektritarbimist ja börsihinna muutusi jälgida 
ning kes eelistavad elektriarvete osas prognoo-
sitavust.

Nagu kõigi lepingute puhul, tuleb ka enne 
elektrienergia ostmise või võrguteenuste ka-
sutamise lepingu sõlmimist tutvuda müüja 
poolt pakutavate tingimustega ja teha nii pa-
keti kui tähtaja osas teadlik valik!

Näiteks Eesti Energia AS poolt pakutavat 
5-aastast paketti Kindel Pluss valides peab 
tarbija arvestama, et lepingu ennetähtaegsel 
lõpetamisel tuleb tasuda kopsakat leppetrahvi. 
Erandiks on universaalteenusele üleminek.

Alates 01.10.2022 on riigiettevõttel Ees-
ti Energia seadusest tulenev kohustus müüa 
elektrit kodutarbijatele ja kõigile elektri eda-
simüüjatele ka universaalteenusena. Uni-
versaalteenusega esmakordselt liitudes ei pea 
tarbija enne 30.09.2023 maksma tähtaegse le-
pingu ennetähtaegse ülesütlemise eest leppet-
rahvi. Kui kehtivast lepingust tulenev hind on 
universaalteenuse hinnast kallim, teeb elektri-
müüja automaatselt paketivahetuse, millest on 
võimalik loobuda, teavitades müüjat vähemalt 
kaks päeva enne muudatuse jõustumist ette. 
Elektrimüüjat on võimalik vahetada, kui tei-
ne müüja pakub universaalteenust odavamalt, 
teatades sellest 14 päeva ette. Universaaltee-
nusest saab loobuda, teavitades elektrimüüjat 
7 päeva ette.

Riik kompenseerib 01.10.2022–31.03.2023 
kuu keskmisest käibemaksuta elektrienergia 
hinnast kuni 50 eurot megavatt-tunni (5 senti 
kilovatt-tunni) kohta, kui see ületab 80 eurot 
megavatt-tunni (8 senti kilovatt-tunni) kohta 
ja proportsionaalse osa käibemaksust. Meede 
on automaatne, st müüja vähendab kodutar-
bijate arvetel ise elektri ühikuhinda. Esimene 
kompensatsiooniga arve jõuab tarbijateni 
novembris 2022 ning viimane aprillis 2023. 
Kompensatsiooni abil vähenevad keskmise 
elektritarbija kulutused elektrile umbes 21%.

Elektrimüüjate pakutavaid elektrihindu on 
võimalik võrrelda veebilehtedel elektrihind.ee 
ja energiaturg.ee. Börsihinda on võimalik jäl-
gida veebilehtedel elektrihind.ee/borsihind/ ja 
elektrikell.ee/ 

Küsimustega on võimalik pöörduda Tal-
linna Strateegiakeskuse linna ettevõtlus-
teenistuse tarbijakaitse osakonna poole 
tel 640 4232, e-posti aadressil tarbijain-
fo@tallinnlv.ee või Tallinna tarbijakaitse 
infopunkti, Vabaduse väljak 7 I korrusel.
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■ LINNAOSA VEERG Abilinnapea Svet: kütte küsimus  
ei jäta kedagi külmaks

Mida tuleks teada elektri ostmisest?

Hea põhjatallinlane
Võrdlemisi väljakutsete rohkele su-
vele on järgnenud rahulikum ja vär-
vilistes toonides sügis. Septembris 
tähistasime Põhja-Tallinnas mitmeid 
tähtsaid sünnipäevi, ütlesime head 
aega suvistele ühistegevustele ja ter-
vitasime traditsiooniks saanud üritu-
si uue hooaja puhul.

Septembri keskpaigas toimus Maailma-
koristuspäev, millest võtsid meie linnaosas 
osa mitmed ettevõtted ja suur arv kohalikke, 
nende seas palju lapsi ja noorukeid. Tunnus-
tan neid vanemaid, kes oma lapsi kaasavad, 
ja ütlen aitäh kõigile teile, kes te sel aastal 
Maailmakoristuspäeval osalesite.

Septembris sai uue hoo sisse Seeniori-
de filmiklubi. Oli rõõm kohtuda juba tutta-
vate kinoklubi liikmetega ja tervitada uusi 
filmisõpru. Ka algas taas Eakate Akadeemia 
loengusari. 

Ajalooline Kopli Rahvamaja tähistas 
26. septembril 85 aasta möödumist rah-
vamaja avamisest. Tähistamaks seda olulist 
sündmust, kogume erinevaid mälestusi rah-
vamaja elust ja olust. Rahvamajas toimusid 
teatrietendused ja kinoseansid, peoõhtud, 
loengud ja kursused. Väga  populaarne oli 
teatri- ja peosaal, samuti leidis suurt kasu-
tust võimla. 1940. aastal anti hoone kasutu-
sele Nõukogude sõjaväele ning seda hakati 
kutsuma madruste klubiks. 

Eelmisel aastal uuele elule äratatud Kop-
li 93 kogukonnakeskuse taga seisavad sooja 
südame ja tugeva kogukonnatunnetusega 
inimesed. Koos leiti võimalus taasluua ava-
tud ja kaasaegne kohtumispaik. Sel aastal 
avatud parandustöökoda pakub põnevat 
inspiratsiooni ja huvitavat tegevust.

Siinkohal kutsun kõiki põhjatallinlasi 
juubeli tähistamisele kaasa aitama ja 
jagama mälestusi Kopli Rahvamaja 
elust ja olust oma meenutuste kirja 
panemise, piltide või esemete näol. 

Jagatud mälestused leiavad erilise koha 
Kopli Rahvamaja juubelile pühendatud näi-
tusel Kopli 93 kogukonnakeskuses, lisaks 
avaldame oma lemmikud ka Põhja-Tallinna 
linnaosa lehes ja sotsiaalmeedias. Oma mä-
lestusi, pilte ja esemeid võib saata või tuua 
kuni 5. novembrini Põhja-Tallinna valitsuse 
infolauda (Kari 13, 10311, Tallinn), Tallinna 
Salme kultuurikeskusesse (Salme 12, 10413, 
Tallinn) ja Põhja-Tallinna sotsiaalkeskusesse 
(Sõle 61a, 10313, Tallinn). Mälestused võib 
edastada ka e-posti teel, kirjutades pohja@
tallinnlv.ee. Palun kindlasti juurde märkida 
ka oma kontaktandmed (nimi, telefoni nr, 
aadress), et hiljem oleks teiega võimalik ja-
gada infot näituse korraldamisest. 

Põhja-Tallinna Suur Sügislaat toimub 
ka sel aastal. Ootan teid kõiki 9. oktoobril 
kell 10-16 Stroomi rannaparki. Laadapäeva 
elavdab muusikaline programm ja lõbusaid 
tegevusi leiab ka pere pisematele.

Loome üheskoos oma linnaosas kauni sü-
gise! Soovin teile värvilist looduses viibimise 
aega!

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem. 
Ilja Matusihis

Börsihind kujuneb elektribörsil, milleks Põhjamaades ja Balti riikides on Nord Pool.



Aasta lasteaiaõpetaja
Aet Vahemäe Lasteaed Päikene
Julia Larionova  Lasteaed Ojake

Aasta klassiõpetaja
Liivi Luhtaru Tallinna Vaba Waldorfkool

Aasta klassijuhataja
Maryna Basenko Ehte Humanitaargümnaasium
Olga Belova Karjamaa Põhikool
Olga Gavrilova Ehte Humanitaargümnaasium
Taavi Remmel Tallinna Kunstigümnaasium
Tuuli Juks Kalamaja Põhikool

Aasta põhikooli aineõpetaja
Dmitri Mištšenko Ehte Humanitaargümnaasium
Kevin Pruus Kalamaja Põhikool
Marju Rannamaa Ristiku Põhikool

Aasta huvialaõpetaja
Aleks Moppel Ehte Humanitaargümnaasium
Eve Reisalu Ristiku Põhikool
Signe Suviste Tallinna Kopli Huvikool

Aasta gümnaasiumiõpetaja
Marika Kransiver Ehte Humanitaargümnaasium

Aasta tugispetsialist
Alisa Tuljakova Lasteaed Ojake
Karmen Palts Tallinna Kelmiküla Lasteaed
Mari Tammur Ristiku Põhikool
 
Tallinna aasta spordisõbralik õpetaja
Siim Oja Tallinna Kelmiküla Lasteaed

Noor õpetaja 2022
Kerli Elmaste Taime Lasteaed
Olga Kofanova Pelguranna Lasteaed

23. oktoobril saavad Põhja-Tal-
linna elanikud tasuta üle anda 
ohtlikke jäätmeid ning kasutus-
kõlblikke esemeid. 

Ohtlikud jäätmed suunatakse edasi 
Epler & Lorenz AS-ile taaskasutuseks 
ja materjalidena ringlusesse ning see-
läbi ei satu need olmejäätmete hulka 
ega loodusesse. Kasutuskõlblikud asjad 
antakse üle MTÜle Uuskasutuskeskus, 
mis need uuesti ringlusesse suunab. 

Ohtlikest jäätmetest võetakse 
vastu: ohtlikke aineid sisaldavad ja 
nendega saastunud pakendid; akud ja 
patareid, sh pliiakud; vanad ravimid; 
värvide, lakkide liimide ja lahustite jää-
gid; õlid ja rasvad, mitmesugused määr-
deained; absorbendid, filtermaterjalid, 
saastunud kaltsud ja kaitseriietus jms; 
õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nakkusohtli-
kud teravad ja torkivad jäätmed (nt va-
nad süstlad jmt); aiandusmürgid ja väe-
tiste jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid 
(happed, leelised, fotokemikaalid ja 
muud olmekemikaalid); ohtlikke aineid 

sisaldavad pesuained; elavhõbedat sisal-
davad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, 
päevavalguslambid ja säästupirnid); va-
nad elektri- ja elektroonikaseadmed.

Kasutuskõlblikest esemetest 
võetakse vastu terveid ja puh-
taid: raamatuid; nõusid ja muid 
köögitarbeid; riideid ning muid ko-
dutekstiile; mänguasju; jalanõusid; 
hobivahendeid ja sporditarbeid; jalg-
rattaid, sisustusesemeid (sisustuskau-
nistused, kujukesed, linikud jms); ak-
sessuaare (ehted, kotid, vööd, prillid 
jms); väiksemaid töötavaid elektroo-
nikaseadmeid (nt föön, röster, veekee-
dukann, mikser, mikrolaineahi jms).

Suuremaid kasutuskõlblikke ese-
meid nagu mööbel ja töökorras ko-
duseadmed (nt külmikud, pliidid 
jms) kogumisringi käigus vastu ei 
võeta. Need on võimalik viia Paljas-
saare jäätmejaamas asuvasse kordus-
kasutusruumi või MTÜ Uuskasutus-
keskuse poodidesse. Kogumisringe 
korraldab Tallinna Strateegiakeskus. 

Pühapäev, 23.10.2022 PÕHJA-
TALLINN 

10.00–10.30 Niine tn 2 ja Rimi vahel 
olev parkla. 

10.30–11.00 Uus-Kalamaja/Noole 
ristmik (pakendipunkti juures).

11.00–11.30 Salme 12 (Salme 
Kultuurikeskuse parklas).

11.30–12.00 Sitsi 5 ja 7 vaheline parkla.
12.00–12.30 Tööstuse/Nõlva ristmikul 

(Karjamaa bussipeatuse taga 
parklas).

12.30–13.00 Kopli/Uus-Maleva 
ristmikul (Sirbi kaupluse 
juures).

13.00–13.30 Kangru 6 vastas olev 
parkla (Mesipuu lasteaed). 

13.30–14.00 Pelguranna ja Kolde pst 
nurgal (Stroomi ranna parkla). 

14.00–14.30 Puhangu 10 ees 
(garaažide poolne külg).

14.30–15.00 Sõle 43 ees.
15.00–15.30 Ristiku kooli parkla 

(Ristiku 69). 
15.30–16.00 Vaniku/Preesi ristmik 

(Preesi tn 14 läheduses).

Neljapäeval, 13. oktoobril saab Põhja- 
Tallinna valitsuses tasuta nõu HUGO  
õigusabituurilt.

HUGO nõustamispäevale on vajalik eelregistree-
rimine numbril +372 6 880 400.

Nõustamise raames on võimalik saada tasu-
ta õigusabi võlaõiguse, perekonnaõiguse, asja-
õiguse, pärimisõiguse, tööõiguse, täitemenetlu-

sõiguse, pankrotiõiguse ja korteriühistuõiguse 
küsimuste osas. Samuti saab nõustamisel teavet 
riigi toel soodustingimustel antava õigusabi ning 
edasiste nõustamisvõimaluste kohta. Kohapeal 
on tagatud nii eesti- kui venekeelne õigusalane 
nõustamine.

HUGO õigusabituuri nõustamispäev Põh-
ja-Tallinnas toimub 13.10.2022 kl 9–18 Põhja-Tal-
linna valitsuse 3. korrusel (Kari 13). 
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Ohtlike jäätmete ja kasutuskõlblike esemete  
kogumisring – 23. oktoober 

Lehekottide  
tasuta äravedu

Head õpetajate päeva!

Põhja-Tallinnas saab 
tasuta õigusabi

Eelregistreerimine tel. +372 6 880 400. Ilja Matusihis

Lisainfo: https://www.tallinn.ee/kogumisringid või telefonilt 640 4245  
või 640 4131. Albert Truuväärt

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

Kuni 200-liitrisesse kotti võib panna 
ainult lehti ja kinni seotud kott peab 
olema võimalusel tõstetud tee äärde. 
Sujuva koostöö nimel palume meile 
edastada täpne aadress, telefoninum-
ber ja lehekottide arv.

Registreerimisvorm:  
www.tallinn.ee/pohja/ 
lehekottidevedu
Palume registreerida lehekotid alles 
siis, kui need on kokku kogutud ja 
täpne arv on selgunud. Kuna sügisel 
tekib langenud lehti pika perioodi väl-
tel, siis koguneb ka lehekotte mitmes 
jaos. Neid saab registreerida kogu ära-
veoperioodi vältel novembri lõpuni. 
Lisainfo: tel 645 7019.

Täname ja tunnustame tublisid Põhja-Tallinna 
lasteaia-, kooli- ja kutsekooliõpetajaid, huviala-
õpetajaid ja tugispetsialiste, keda on 2022. aas-
ta pealinna parimate haridustöötajate seas eriti 
palju!

Linnaosavalitsuse lepingupartner EKT Teed OÜ viib kotid ära  
alates 19. septembrist kord nädalas kuni 30. novembrini.

Foto Albert Truuväärt
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Seekordne intervjueeritav on 
mees, keda teab küll iga pelgu-
linlane ja suurem osa põhjatal-
linlasi. Mees, kes päriselt ajab 
kogukonna asja. Ta seisab sel-
les eest, et linnaosas hoitaks 
seda, mis on hoidmist väärt, ja 
julgustab julgelt tuleviku poole 
vaatama. See mees on korral-
danud lugematul arvul ajaloo-
matku ning pälvinud tunnustu-
se „Aasta päranditutvustaja“. 
Jaak Juske on Põhja-Tallinna 
tegija!

Kas pelgulinlane on kuidagi teist-
moodi inimene kui muu tallinlane 
või põhjatallinlane? On siin mingit 
vaimulaadi eripära?

Pelgulinlased ütlevad ise naljaga 
pooleks, et Tallinn on linnake Pel-
gulinna külje all. Ja tegelikult on ligi  
15 500 elanikuga Pelgulinn täiesti lin-
na mõõtu, olles võrdne Viljandi või 
Rakvere elanike arvuga. Kuna Pelgu-
linnas on näiteks võrreldes Kalamaja-
ga olnud vähem uusarendusi, on siin 
rohkem inimesi, peresid, kes olnud 
juba mitmeid põlvkondi pelgulins-
kid. Igal juhul on kohalik rahvas uhke 
oma kodukandi ja selle pärandi üle.

Milline oleks Pelgulinn ilma Pelgu-
linna Seltsita?

Sel aastal oma 30. sünnipäeva 
tähistanud Pelgulinna Selts kannab 

edasi juba teise maailmasõja eelses-
se aega ulatuvat kogukonnaliikumi-
se traditsiooni. Selts on seisnud selle 
eest, et hoida meie kodukandi ajaloo-
list pärandit ning öelda kaasa oma 
sõna Pelgulinna tuleviku kujundami-
sel. Oleme seisnud näiteks kohaliku 
rahvamaja ja Stroomi metsa säilimise 
eest, teinud ettepaneku rajada Kolde 
puiesteele asumi peaväljak koos seal 

sirguva jõulukuusega. Vedanud asu-
mipäevade korraldamist ning andnud 
välja Pelgulinna ajalehte, korraldanud 
eakatele teeõhtuid. Igal juhul on selts 
liitnud kogukonda ja erinevaid põlv-
kondi, kellel kõigil on südames Pelgu-
linna hea käekäik.

Mida teha, et Põhja-Tallinn jääks 
ikka Põhja-Tallinnaks? On meil 

üldse vaja vanas kinni olla?
Põhja-Tallinn on väga põnev ja 

mitmekülgse linnaruumiga piirkond. 
Siit leiab vanu puitasumeid, paneel-
majade rajoone, metsa- ja pargiala-
sid, supelrandu, sadamaid, tööstus-
piirkondi, raudteeliine ja mida kõike 
veel. See on tööstusrevolutsiooni tuu-
les kujunenud linnaosa, mis on oma 
ägedal moel astunud 21. sajandisse. 

Minu arvates on kõige toredam ol-
nud omaaegsete suurte tööstuskvar-
talite taassünd ärikeskuste, loome-
majandus- ja vaba aja piirkondadena. 
Samuti Nõukogude ajal suletud ol-
nud mereäärse avamine koos ranna-
promenaadi rajamisega. Oleme oma 
linnaosas hoidnud seda, mis on väärt, 
vaadates samas julgelt tulevikku. Nii 
on Põhja-Tallinn olnud üks kiiremini 
arenevaid piirkondi. Koht, kuhu tahe-
takse tulla aega veetma ja elama.

Kui saaksid ajas rännata, siis mil-
lisesse ajastusse ja millisesse paika 
Tallinnas Sa rändaksid?

Igas ajastus on midagi põnevat. 
Tahaksin rännata keskaegses Kalama-
jas, jalutada kadunud Kopli kalmistul, 
näha allveelaevade ehitust tsaariaja 
lõpus, uidata heinamaal enne Pelgu-
linna rajamist. Tore, et meie linnaosa 
on saanud Kalamaja muuseumi, kus 
saab niisuguseid ajarännakuid teha. 

Millal valmib raamat „Minu Pelgu-
linn“?

Hea mõte, peaksin selle kirjutami-
se ette võtma. 

Tegelikult on meil juba olemas 
kadunud Robert Nermani väga de-
tailirohke raamat „Pelgulinn“, samu-
ti minu kirjutatud „Pelgulinna aja 
lood“.

Autor: Helen Lill
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Jaak Juske: Tahaks rännata keskaegses Kalamajas  
ja uidata heinamaal enne Pelgulinna rajamist

Stroomi rannapark (tallinn.ee/
pohja, tel 645 7005)
● 09.10 kl 10–16 Suur Sügislaat. Kl 12–

16 kontsert.

Kalamaja kalmistupark ja Kalju 
kirik (Kalju 1) (tallinn.ee/pohja,  
tel 645 7009)
● 02.11 Hingedepäev. Õhtul küünlad 

Kalamaja pargis ja kl 19 kontsert Kal-
ju kirikus.

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskus 
(Sõle 61a, www.ptsk.ee, 6117646)
● 12.10 kl 8 Ekskursioon Viljandisse. 

Registreerimine ja info tel 6138885. 
45€

● 19.10 kl 13 Trio Naturale kontsert
● 1.11 kl 13 ekskursioon Põhja-Tallin-

nas, giidiks Jaak Juske. Info ja reg tel 
6138885.

Tallinna Salme kultuurikeskus 
(Salme 12, salme.ee,  
tel 641 6425)
● 4.10, 17.10 ja 19.10 kl 19 Salme Teatri 

etendus „Una Familia“ kohvikus Leelo. 
Piletid piletilevist (16.20–31.30 EUR)

● 5.10 ja 12.10 kl 9.30 ja 10.45 Teatri Ma-
rionett etendus „Laanemoor“

● Kogu oktoobrikuu jooksul avatud näi-
tus „Pärimusaastaring“.

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

Kalamaja muuseum (Kotzebue 
16, linnamuuseum.ee/kalamaja)
● 26.10 kl 12 eesti keeles ja kl 14 vene kee-

les Põhja-Tallinna Eakate akadeemia 

ekskursioon Kalamaja muuseumis. Re-
gistreerimine alates 17.10 tel 645 7009).

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

gukondlik parandustöökoda.
● 13.10 kl 18 Elektriliste puidutöösead-

mete töötuba

EKKM – Eesti Kaasaegse Kunsti 
Muuseum (Kursi 5, www.ekkm.ee)
● 02.10 kl 14 eestikeelne ja kl 15 vene-

keelne giidituur näitusel „Tähelepanu-
figuurid“

● 16.10 kl 14 eestikeelne, kl 15 inglis-
keelne ja kl 16 ukrainakeelne giidituur 
näitusel „Tähelepanufiguurid“

● 28.10 kl 18 digi- ja virtuaalmängude 
teemanäituse „Crawl out Through the 
Fallout“ avamine

● 29.10 kl 19 CPPM EKSPROMPT per-
formance'i etenduskunsti õhtu, kus 
esinevad EMTA etenduskunstide tu-
dengid, suhestudes EKKMi muuseu-
miga.

Kalamaja raamatukogu  
(Kotzebue 9, tel 683 0970,  
kalamaja@tln.lib.ee)
● 1.10 kl 11 põnnihommik eelkooli- 

ealistele lastele, kus tutvume raamatu-
tega, kuulame lugusid ja meisterdame. 
Eelregistreerimine: kalamaja@tln.lib.
ee/tel 683 0970.

Sõle raamatukogu (Sõle 47b, 
6019153, sole@tln.lib.ee)
● 12.–23.10 Täiskasvanud õppija nädal: 

eestikeelne individuaalne arvutiõpe 

algajatele, e-raamatukogude ELLU ja 
OverDrive tutvustus ning e-kataloogi 
Ester kasutajakoolitus.* 

● Laupäeviti 01.10, 08.10, 15.10 ja 29.10 
kl 11 eestikeelsed põnnihommikud 
eelkooliealistele lastele, kus tutvu-
me raamatutega, kuulame lugusid ja 
meisterdame.*

● 21.10 kl 16.30 Lapitööring täiskasva-
nutele eesti keeles.*

* Eelregistreerimine  
sole@tln.lib.ee või 601 9153

Tallinna Kopli huvikool  
(Kari 13, koplihuvikool.edu.ee;  
tel 6627102)
● 10.–16.10 uute huviringide nädal: ava-

tud tunnid 
- Capoiera: 10.10 ja 13.10 kl 15 ja 15.10 

kl 10.30 (7–16-a) 
- Kunstilabor: 12.10 ja 14.10 kl 15.30 

(9–12.a) ja 17.15 (12–19-a) 
- Noorte teatristuudio 11.10 ja 13.10  

kl 17.45 (13–16-a) 
- Fotograafiaring: 11.10 ja 13.10 kl 16.30 

(10–16-a) 
- Trummiring 10.10 kl 15.00 (8–19-a) 
- Tantsuteater ja akrobaatika ring: 12.10 

ja 14.10 kl 14.30 (7–13-a) 
● 27.10 kl 14 õuealal (Kari 13) üritus 

„Inimese kõige parem sõber – koer“. 
Oma oskusi näitavad koertekooli Le-
ader kasvandikud 

● 24.–28.10 tegevused koolivaheajal, 
lisainfo: www.koplihuvikool.edu.ee/ 
www.facebook.com/tallinnakoplihu-
vikool.

Põhja-Tallinna noortekeskus 
(Kopli 98, tel 6531447,  
info@ptnk.ee)
● 06.10 kl 16–17 Aiandusring

● 14.10 kl 17–18 Viktoriiniõhtu
● 18.10 kl 16–18 Kummituste fotoses-

sioon
● 19.10 kl 16–17 Õunakrõpsude valmis-

tamine
● 21.10 kl 19–21 KinoKlubi 
● 24.10 kl 17–18 Halloween’i kaunistus-

te meisterdamine
● 26.10 kl 17–19 Kokandus – maiustus 

kõrvitsast
● 31.10 kl 15–19 Halloween’i päev
Klubitegevused oktoobris
● Esmaspäeviti (v.a 24.10 ja 31.10)  

kl 14–19 Virtuaalreaalsus
● Teisipäeviti (v.a 18.10) kl 17–18 Laua-

mänguõhtu
● Teisipäeviti (v.a 4.10 ja 25.10) kl 18–20 

Muusikaklubi
● Kolmapäeviti (v.a 19.10 ja 26.10)  

kl 16–17 Spordiklubi
● Neljapäeviti kl 16–20 Music Jam
● Laupäeviti (v.a 8.10) kl 14–18 Muusi-

kaklubi.

Tallinna Rahvaülikooli Pelgulinna 
maja (Telliskivi 56, 5330 3390, 
info@kultuur.ee) 
● 06.10 kl 17.30–19 Kopli liinide matk 

Jaak Juskega, 12€* 
● 7.10 ja 14.10 kl 17–20 peaehte meister-

damise töötuba, 33€
● 23.10 kl 11–14 akvarellmaali töötuba 

„Akvarelli ja kuldamistehnikas libli-
kas“, 40€* 

● Igal laupäeval kl 11–12 tantsutunnid 
„Kaasaegne tants – põrandatehnika“, 
28 € kuus* 

● Kitarri-, klaveri- ja viiuli individuaa-
lõpe täiskasvanutele, kursused on ta-
sulised* 

● Norra ja araabia keel algajatele. Kursu-
sed on tasulised*

* Vajalik eelregistreerimine:  
www.kultuur.ee

● 21.10 kl 15 Pelgulinna Seltsi eakate 
teeõhtu

● Kuni 30.10 E–R kl 10–18 avatud näi-
tus „Portugal 2017. Mari-Liisi, Miku, 
Johann Sandri ja Kristiina rännufotod 
– Portugali mitmekihiline kultuur läbi 
nelja silmapaari“.

● 29.10 kl 18.00 Pelgulinna tantsuõhtu 
elava muusikaga; pilet 8€, paaridele 
15€.

Balti manufaktuur (Manufaktuuri 
tänav, www.facebook.com/ 
manufaktuur)
● 15.–16.10 Balti Manufaktuuri ekskur-

sioonid festivali Open House raames. 

Naked Island (Laevastiku 3, 
www.nakedisland.eu, 56229213, 
koolitused@nakedisland.eu)
● 28.10 kl 18–21, 29.10 kl 10–17, Keevi-

tamise kiirkursus algajale, 195€ 
● 28.10 kl 18–21, 29.10 kl 10–17, Metal-

livalu kiirkursus muldvalu meetodil, 
195€

● 28.10 kl 18–21, 29.10 kl 10–17, Tiffany 
tehnikas suur vitraaž, 150€

● 28.10 kl 18–21, 29.10 kl 10–17, Jaapani 
tööriistakasti valmistamine, 165€

● 31.10 kl 17–21, Pikema elu esmaspäev: 
Kudumite ja riiete parandamine, 45€

● 31.10 kl 17–21, Pikema elu esmas-
päev: Skulptuuri hooldamine ja pu-
hastamine, 60€.

Kui piletihinda ei ole, siis üritus on 
tasuta

Kuhu minna

Ajaloolane, kirjanik ja Pelgulinna Seltsi liige Jaak Juske. Ilja Matusihis
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● Liikumisravi ja massaaži 
spetsialist võtab vastu Kopli 
Polikliinikus (Sõle 63,kab.429).
Mob.5545051     
● Ostan garaažiboksi. Nota-
ri korraldamine ja kulud minu 
kanda. Tel: 545 11053 
● 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 kollektsionee-
rimise esemeid. Tel 602 0906 ja 
501 1628
● Otsime valve ja turvatööta-
jaid, vanus al.19, hea füüsiline 
vorm, eesti keel nõutav. Tel. 
659 7003, info@articard.ee
● OÜ ESTEST PR ostab met-
sa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 
514 5215, info@est-land.ee 
● Santehnik-Elektrik. 5011413.

■ 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.comEESTI 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

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

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.

Õnnitleme juubilare!

95
Vladimir Chanov

100
Ilse Pajula

90
Vello-Ivo Daniel
Alfons Viigand

Mikhail Belozerov
Evgeny Chepikov

Hilda Dubova
Alide Viigand

Liudmila Baygozina
Ellen Otto

Lidia Bolshakova
Aino Kalle

Konstantin Kulikov

85
Svetlana Novikova
Anatoly Tolbuzov

Silvi Laikvee
Emilija Jegudina

Veniamin Samarin
Heeli Kärner
Ivan Fortel

Anastasia Korol
Vitaly Morozov
Nelya Sokolova

Ljudmila Matijevskaja
Nikolai Tarnovski

Malle Viitas
Aleksandra Shirkovskaya

Asma Demkina
Randar Veerus
Klara Soskova

Liudmila Kozlova
Veera Zeidina

Ive Koort
Taissia Kušljanskaja

Niina Butšinskaja
Valentina Kapaeva

Valma Pikk
Valentina Rogova
Taimi Jürgenson

Hendo Saar
Enda Joala

Valentin Eroshin
Jevgenia Orehhova
Svetlana Berezina

Antonina Ostrogorskaya
Ljudmilla Ustinovaa

 Eakate Akadeemia 
Põhja-Tallinna kogukonnamajas Kari 13

 Iga kuu viimasel kolmapäeval
kell 12 eesti keeles / kell 14 vene keeles

26.10 ekskursioon Kalamaja muuseumisse, Kotzebue 16. 
 Vajalik eelregistreerimine tel. 645 7009
30.11  doktor Arkadi Popov
28.12  zooloog Aleksei Turovski
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Tähistamaks Kopli Rahvamaja 85. juubelit kogub Põhja-Tallinna 
valitsus mälestusi rahvamaja, madruste klubi ja 

Kopli 93 kogukonnakeskuse elust ja olust. 

Jagatud mälestused leiavad oma erilise koha Kopli Rahvamaja 
juubelile pühendatud näitusel. Lisainfo: tel. 645 7009 

Oma mälestusi, pilte ja esemeid võib saata või tuua 
kuni 5. novembrini 
•  Põhja-Tallinna Valitsuse infolauda (Kari 13, 10311, Tallinn)
•  Tallinna Salme Kultuurikeskusesse (Salme 12, 10413, Tallinn) 
•  Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskusesse (Sõle 61a, 10313, Tallinn)
•  Mälestused võib edastada ka e-posti teel kirjutades   
   pohja@tallinnlv.ee  


