
Peaesineja: Fancy
25. veebruaril toimub Põhja-Tal-
linna kogukonnamaja hoovis 
(Kari 13) vastlapäeva talvefesti-
val. Külalisi rõõmustavad laat, 
kontsert ja iidsed vastlakombed. 
Peaesineja on rahvusvaheline 
staar Fancy.

Põhja-Tallinna valitsus kutsub kogukon-
da talve ära saatma. Tervitame kevadet 
mitmekesise festivaliga, kus tuju loovad 
laadamelu, kontsert, traditsiooniline vast-
lapäeva söök ja ajaloolised kombed, sh ka 
rongkäik ja õlgedest nuku põletamine. 

Kontsert algab kell 15. Muusikali-
se programmi eest hoolitsevad Rahvus- 
vahelise Rahvuskultuuride Ühenduste Liidu 
Lüüra kollektiivid, kodumaine artist Sergei 
Maasin ja rahvusvaheline staar Fancy.

Laat on avatud laupäeval, 25. veeb-
ruaril kell 12–18. Kontsert algab kell 15. 
Esimesena astuvad lavale Lüüra rahvus-
kollektiivid, lastega mängib Teater 316. 
Seejärel esineb Sergei Maasin, kellele 
järgneb peaesineja Fancy etteaste. Päev 
lõppeb õlgedest nuku põletamisega.
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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus saiTervisekeskus sai
nurgakivinurgakivi

LinnaosaLinnaosa
vabanebvabaneb
romusõidukitestromusõidukitest

 2020. aastal 2020. aastal
valminud objektidvalminud 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 Stroomi rannapargi 
JõulumaaJõulumaa kava kava
Pühapäev, 6. detsemberPühapäev, 6. detsember
16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja
 imeline mets” imeline mets”
16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
  
Pühapäev, 13. detsemberPühapäev, 13. detsember
16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”
16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell16.00–20.00 Jõulukarussell
16.45–18.00 Mängud lastele16.45–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
  
Pühapäev, 20. detsemberPühapäev, 20. detsember
16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.30–18.00 Mängud lastele16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 27. detsemberPühapäev, 27. detsember
16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”
16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–18.00 Sõit hobuvankriga17.00–18.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 3. jaanuarPühapäev, 3. jaanuar
16.00 Etendus “Kolm kassi”16.00 Etendus “Kolm kassi”
16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell16.00–20.00 Jõulukarussell
16.40–18.00 Mängud lastele16.40–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 10. jaanuarPühapäev, 10. jaanuar
16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Jõuluootus Põhja-TallinnasJõuluootus 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

VEEBRUAR 2023TIRAAŽ 35 000WWW.FACEBOOK.COM/POHJATALLINN

Aeg on meenutada, et kõik, 
mida omame ja tarbime, 

tuleb Maa põuest. LK 5
 Andre Pichen

Põhja-Tallinn tervitab  
kevadet talvefestivaliga

EV105 kontsert LK 2
Vana-Kalamaja  
KKK  LK 2 Kopli 93 ajalugu LK 3

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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Fancy esitab nii oma tuntumaid menulugusid kui ka teiste artistide loomingut.

Talve lõppu tähistatakse 
paljudes kultuurides. Eestlastel 
on vastlapäev, soomlastel 
laskiainen, slaavi rahvastel 
maaslenitsa ja Suurbritannias 
Shrove Tuesday. 

Fancy on Euroopast pärit pop-
artist, kelle looming sai tuntuks 
1980. aastatel. Tema hitid nagu 
„Flames of Love“, „Bolero (Hold 
Me in Your Arms Again)“, „Lady 
of Ice“, „Slice Me Nice“ ja mitmed 
teised lood on hästi tuttavad 
mitmetele põlvkondadele.

greentallinn.ee

@greentallinn23 #metsikultmuutuv

VAATA 
KUIDAS 
TALLINN
MUUTUB

Eri kultuurides tähendavad talvelõpu pidustused kõige halva seljataha jätmist 
ning lootusrikast liikumist kevade poole. Ilja Matusihis



Vana-Kalamaja tänav on rekonstruee-
rimisel. Tööde tulemusena saab Kala- 
maja asum peatänava, mis ühendab  
vanalinna ja mereäärt.

 
Tänavaruumi uuendatakse 2017. aastal arhi-
tektuurivõistluse võitnud töö „Kasvulava“ alu-
sel (arhitektuuribüroo Kavakava OÜ). Mõned 
aastad enne ehitustööde algust ja ka vahetult 
enne tööde algust toimusid linnaosas projekti 
avalikud arutelud ning tutvustused. Kuna Kala- 
maja läbiva tänava uuendamine tekitab jätku-
valt suurt huvi ja palju küsimusi, siis vastame 
nendest kõige levinumatele.

 
Mis saab haljastusest?
 Projekti raames on raiesse määratud viis puud, 
kolme puu puhul on ette nähtud nende üm-
ber istutamine. Kogu alale istutatakse 90 uut 
puud ja 980 põõsast. Puid tuleb 9 liiki, lisaks  
4 õunapuusorti ja ka 11 liiki põõsaid. Veel plaa-
nitakse istutada hulgaliselt püsikuid, kõrrelisi, 
maitse- ja ürditaimi.

Kuidas on tänavaruum jagatud?
Ümberehitatud tänaval on antud jalakäijatele 
ja jalgratturitele autodega võrreldes rohkem 
ruumi. Kogu tänavaruumi terviklik rekonst-
rueerimine võimaldab luua teede vahele haljas- 
ribasid, kuhu rajada kõrghaljastus, põõsaste, 
kõrreliste ja püsilillede lausistutusalad ning 
vihmapeenrad. Puhverhaljastus ning jalakäija-
te ja ratturite eraldamine sõiduteedest muudab 
tiheda liiklusega tänava meeldivamaks.

Kotzebue väljakust kuni Suur-Patarei täna-
vani on projekteeritud ühesuunalise piirkiiru-
sega 20 km/h sõidutee. Sõidutee on mõeldud 
nii autodele kui ka jalgratastele ja tõukeratas-
tele. Samas lõigus on vastassuunaline jalgratta-
tee, mis jõuab Kalaranna tänavani. Teenindava 
transpordi ja sõidukite ligipääs on lahendatud 
iga kinnistu jaoks eraldi.

 
Millised elemendid ja tänavamööbel uut lin-
naruumi täiendavad?
Tänavaruum saab uue ilme nüüdisaegse täna-
vamööbli, haljastuse ja mitmesuguste väljakute 

näol. Projekti mahus tuleb Vana-Kalamaja tä-
navale kokku ligi 70 eri suuruse ja vormiga 
pinki, lisaks puhkealad nii istumislavatsitel kui 
ka haljastuskastide isteservade äärtel.

Projektis on mitmeid erilahendusi, näiteks 
on Kotzebue platsile kavandatud lava, tänavale 
tulevad infotahvlid, istutuskastid, vihmapee-
nardele on kavandatud puidust ja betoonist 
sillad. Tooted on hoolikalt valitud ja saavad 
Kalamajast inspireeritud viimistluse.

Lastele on Kotzebue platsile kavandatud ro-
nimis-, tasakaalu- ja vee-elemendid. Tänavale 
tulevad ka kaks lauatennise lauda ja slack-line.

Põhja-Tallinn tähistab 
Eesti Vabariigi  
105. aastapäeva kontserdiga 
Peeteli kirikus. 
Esineb Hanna-Liina Võsa.
Tähistame meie armastatud 
riigi 105. sünnipäeva kauni  
kodumaise muusikaga. 
Vabariigi aastapäevale 
pühendatud kontsert  
toimub teisipäeval,  
21. veebruaril kell 19  
Peeteli kirikus (Preesi 5). 
Sissepääs tasuta.
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■ LINNAOSA VEERG

Rattaparklad
Kogu projekti mahus on kavandatud 
284 rattahoidjat. Üks rattahoidja on 
mõeldud kahe ratta kinnitamiseks. 196 
rattahoidjat on paigutatud Balti jaama 
vahetusse lähedusse ja ülejäänud 88 
jäävad Vana-Kalamaja tänavale ja 
Kotzebue väljakule.

Infot mitmesuguste 
programmide, ürituste ja 

toetuste kohta saab lugeda 
rohelisele pealinnale 

pühendatud internetilehelt 
https://greentallinn.eu/

Juba üle nädala on Tallinn kandnud amet-
likult nime Euroopa 2023. aasta roheline 
pealinn. Rohelise pealinna tiitel ei tähenda, 
et oleme nüüd saavutanud ideaali. See tiitel 
näitab, et oleme õigel teel tegeledes süsteem-
selt rohepöörde ja kestliku juhtimisega, aga 
on veel arenguruumi. See tiitel aitab meie 
kodulinnal saada veelgi keskkonna – ja 
inimsõbralikumaks.

Põhja-Tallinnas on juba tehtud suur töö 
looduse hoidmisel. Jätkusuutlikkuse tee-
kond ei ole aga mitte sprint, vaid maraton, 
ja tulemus läheb kirja alles siis, kui me kõik 
koos ühiselt pingutame.

Kuus aastat tagasi võttis linn Merimetsa 
looduskaitse alla, linnaosa elanikud osale-
vad aktiivselt linnaosas korraldatavatel tal-
gupäevadel ja sel aastal istutatakse kohaliku 
elaniku ettepanekul minimets Sõle tänavale. 
Oleme Põhja-Tallinnas uhked oma Sini-
lipu ranna üle, milleks on Pikakari rand, 
ja töötame selle nimel, et seda tiitlit saaks 
taas kanda ka Stroomi rand. Putukaväila 
rohekoridori esimesena töösse minev etapp 
paikneb Põhja-Tallinnas, garaažidevahelisel 
alal Sõle ja Kolde puiestee vahel. Putukaväi-
la nimetus viitab siin juba praegu toimivale 
liikumiskoridorile, mida tolmeldajad ja tei-
sedki loomarühmad kasutavad, et suunduda 
ühelt rohealalt teisele.  

Võib julgelt väita, et kui Tallinn otsus-
tas kandideerida Euroopa rohelise pealin-
na tiitlile, siis lükkas see mitmed protsessid 
oluliselt kiiremini tööle ja see tiitel sunnib 
meid heas mõttes ka julgemalt tegutsema ja 
muutusi läbi viima. Rohelise pealinna aasta 
on hea võimalus kogukonnal rohkem kaasa 
rääkida ja ka tegutseda. Näiteks MTÜ-del ja 
teistel ettevõtetel ning asutustel on võimalik 
saada rahalist toetust algatustele, mis toovad 
linna roheinnovatsiooni, edendavad ring-
majandusele üleminekut, aitavad säilitada 
elurikkust ja tõstavad inimeste keskkonna-
teadlikkust.

Meie eesmärk on, et Sinilipp ja Putuka-
väil ei jääks ainukesteks keskkonnasõbrali-
keks märksõnadeks Põhja-Tallinnas. Meie 
oleme muutusteks valmis ja kutsume ka 
oma linnaosa elanikke julgelt ja sihipäraselt 
tegutsema. Tahame linnaruumi, kus elusat 
on rohkem kui elutut, keskkonda, kus noor-
tele meeldib õppida ja areneda, kus lapsed ja 
eakad tunnevad end turvaliselt ja mugavalt. 
Meie homne on meie endi teha.

Soovime kõigile põhjatallinlastele tervist 
toetavate ja keskkonda hoidvate otsuste lan-
getamist!

Linnaosavanema Manuela Pihlapi juht-
kiri tuleb tagasi pärast valimisi.

Tallinn on Euroopa 
roheline pealinn

Põhja-Tallinna Valitsus.

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine 
– korduma kippuvad küsimused

Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert 21. veebruaril

Jalakäijad viiakse praegu kasutusel olevast maa-alusest tunnelist maa peale, 2017. aastal arhitektuurivõistluse võitnud töö 
„Kasvulava“ (arhitektuuribüroo Kavakava OÜ), tegemist on illustreeriva eskiisiga.

21.02 kl 19 esineb Peeteli kirikus Hanna-Liina Võsa. Mats Õun



Korteriühistud saavad taotleda 
toetust „Hoovid korda“ õueala 
heakorrastamiseks. Taotlus on 
vaja esitada hiljemalt 1. märt-
siks.

Toetusega on võimalik katta 15–70% 
projekti maksumusest, kuid mak-
simaalselt 16 000 eurot aastas ning  
40 000 eurot ühe hoovi kohta.

Toetuse tingimused:
1. Toetuse saamiseks tuleb taotlus esi-

tada koos vajalike dokumentidega 
hiljemalt 1. märtsiks.

2. Toetust taotletakse enne töödega 
alustamist.

3. Toetus makstakse välja pärast tööde 
tegemist ja kuluaruande esitamist.

4. Tööd peavad olema kooskõlastatud 
linnaosa valitsusega (olemas pea-

vad olema ehitusluba, ehitusteatis 
vms luba või kooskõlastus). Toetu-
se „Hoovid korda“ eelarve on 2023. 
aastal 684 000 eurot.

Eelhääletamine toimub esmas-
päevast laupäevani (27. veeb-
ruarist 4. märtsini). Valimispäev 
on 5. märts 2023.

27. veebruarist 4. märtsini on võimalik 
hääletada ka elektrooniliselt, hääleta-
des veebilehel www.valimised.ee.

Riigikogu valimisel on hääleta-
misõigus hiljemalt valimispäeval 
18-aastaseks saanud Eesti kodanikul. 
Eelhääletamise õigus on valijate nime-
kirjas oleval valijal, kes eelhääletamise 
sellel päeval on vähemalt 18-aastane.

Riigikogu valimistel puudub hääle-
tamisõigus isikul, kes on valimisõigu-

se osas teovõimetuks tunnistatud või 
kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja 
kannab vanglakaristust.

Enne Riigikogu valimisi tuleb 
oma elukohaandmed ja e-posti aad-
ress rahvastikuregistris üle vaadata. 
Valija kantakse selle valimisringkon-
na valijate nimekirja, kus oli tema 

rahvastikuregistrisse kantud elukoht 
3. veebruari seisuga. Elukohaandmed 
saab korrastada rahvastikuregistri 
e-teenuste portaalis www.rahvastiku-
register.ee Põhjatallinlased võivad esi-
tada elukohateate ka linnaosavalitsuse 
rahvastikuregistrile (Kari 13, tel. 645 
7040; vastuvõtt: E 8.15-12 ja 13-17.30; 

T 8.15-12; K 8.15-12 ja 13-16.30;  
N 8.15-12; R 8.15-12).

Jaanuaris alustas Tallinna Sal-
me kultuurikeskuse juhina tööd 
Raivo Põldmaa. Põldmaa on 
olnud seotud nii Salme kultuu-
rikeskuse kui ka Tallinna Lin-
nateatriga alates 1984. aastast 
ning sellest ajast on tal linnaga 
olnud imponeeriv koostöö. 

„Minu eesmärk on koostöös linnaga 
Salme kultuurikeskuse renoveerimis-
töid jätkata ning panna see väärikas, 
peagi 60. sünnipäeva tähistav kultuu-
rihoone kogukonna ja kogu Tallinna 
heaks tööle. Soovin seda ja annan oma 

panuse, et korraldada seal mitmesugu-
seid kultuuriüritusi ning tuua Salmes-
se väga mitmekesist publikut,“ rääkis  
Raivo Põldmaa. Salme kultuurikeskus 
on Põhja-Tallinna valitsuse hallatav 
asutus. Ühtekokku laekus direktori 
ametikohale 40 kandideerimisaval-
dust. Komisjon tegi ettepaneku mää-
rata Tallinna Salme kultuurikeskuse 
direktori ametikohale Raivo Põldmaa, 
kelle kandidatuuri toetab tema eelnev 
töökogemus. Põldmaa on Tallinna 
Linnateatrit juhtinud aastatel 1992–
2021, eelnevalt töötas ta seal ka lava-
montööri ja administraatorina.
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Lisainfo ja taotlemine:  
www.tallinn.ee/et/teenused/ 

toetus-hoovid-korda
Põhja-Tallinna valitsuse  

kontaktisik: 
Linnamajanduse osakonna  

vanemspetsialist Mai Suurlaht 
Telefon: 645 7069 

E-post: mai.suurlaht@tallinnlv.ee

Riigikogu valimistel hõlmab 
valimisringkond nr 1 

Haabersti, Põhja-Tallinna  
ja Kristiine linnaosa.

Hoovid korda!

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil

Salme kultuurikeskuse  
juhiks sai Raivo Põldmaa

Mälestused Kopli Rahvamajast

Toetust on võimalik taotleda  
1. märtsini. Albert Truuväärt

Salme KK uus direktor Raivo Põldmaa on ise kalamajalane. 
Ilja MatusihisKopli Rahvamaja umbes 1936–1940. Tallinna Linnamuuseum

Eelmisel aastal tähistas endine 
Kopli Rahvamaja ja madruste 
klubiks nimetatud hoone, prae-
gune Kopli 93 kogukonnakes-
kus, oma 85. juubelit. 

Põhja-Tallinn kogub ja aval-
dab mälestusi ajaloolisest hoo-
nest, et ühiselt meenutada osa-
kest linnaosa ajaloost. Seekord 
pakume lugemiseks Valentina 
Balakireva mälestustel põhine-
va loo.

Eelmise sajandi 60–70-ndatel elasin 
Koplis aadressil Kaluri maja 2, selle 

lähedal asus Kopli rahvamaja (tollal 
kandis see nime madruste klubi). Rah-
vamajas toimusid mitmesugused üritu-
sed, näiteks valimised riigiorganitesse 
ja kontserdid. Esimese korruse audi-
tooriumis linastusid dokumentaal- ja 
mängufilmid ning nädalavahetused 
olid sisustatud tantsuõhtutega. Majas 
oli ka raamatukogu ja toimusid mitme-
sugused huviringid.

Need olid minu kõige õnneliku-
mad noorusaastad. Õppisin sel ajal 
Polütehnilises Instituudis ja vahel käi-
sin sõpradega madruste klubis tantsi-
mas. Teise korruse saal oli avar, puhas 

ja mugav. Külastajaid jälgis valvsalt sõ-
javäepatrull. Minu mäletamist mööda 
polnud seal kunagi ühtegi ebameel-
divat juhtumit või konflikti. Kui toi-
musid valimised (teisel korrusel), 
oli klubi nutikalt sisustatud – seal oli 
puhvet, kus müüdi kõigi pereliikme-
te rõõmuks toiduaineid, maiustusi ja 
puuvilju, näiteks apelsine. Ümberringi 
valitses lõbus ja pidulik meeleolu. See 
oli kahtlemata niisugune piirkonna 
kultuuri- ja hariduselu keskus, mida 
inimestel sel ajal vaja oli.

Mul on nii sellest klubist kui ka 
sellest ajast väga head mälestused.
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

* Kui piletihinda ei ole,  
siis üritus on tasuta!

Põhja-Tallinna kogukonnamaja hoov 
(Kari 13, tallinn.ee/pohja, tel 645 7005)
● 25.02 kl Vastlapäeva Talvefestival.  

Kl 12-18 laat, kl 15 kontsert. Peaesine-
ja: Fancy

Peeteli kirik (Preesi 5)
● 21.02 kl 19 Eesti Vabariigi aastapäeva 

kontsert. Esineb Hanna-Liina Võsa. 
Lisainfo tel. 645 7009

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskus  
(Sõle 61a, www.ptsk.ee, 6117646) 
● 01.02 kl 12 Raamatuklubi
● 01.02 kl 14 kontsert, esinevad Lasna-

mäe sotsiaalkeskuse naisansambel Hõ-
belõng, käsikellade ansambel, flamen-
ko-, seeniori- ja line-tantsu rühmad.

● L, 18.02 väljasõit Rakvere teatrisse vaa-
tama etendust „Di ja Viv ja Rose“ 

● K, 22.02 kell 13.00 Eesti vabariigi aas-
tapäevale pühendatud kontsert. Esi-
nevad Merit ja Märten Männiste. Reg 
ja info 613 8885

● Sõidame teatrisse! Endla teatri eten-
dus „15 meetrit vasakule“ N, 23.03.23 
kell 19. Pileti hind 28.- (buss + pilet). 
Tasuda kuni 28.02.23, reg ja info 613 
8885

Tallinna Salme kultuurikeskus  
(Salme 12, salme.ee, tel 641 6425)
● Kuni 15. veebruarini on kultuurikes-

kuse tööajal (E–P kl 10–22) avatud 
näitus „Taliharjapäev“ (Vedelik ja 
KEKL (Kesk-Eesti Kunstnike Liit))

Telliskivi Loomelinnak (Telliskivi 
60a/1, www.telliskivi.cc, 516 8205)
● Kuni 23.03 E–R kl 11–19, L–P  

kl 11–17 Krõõt Kukkuri näitus Tellis-
kivi Loomelinnaku galeriis

● 3.02–28.02 E–R kl 11–19, L–P kl 11–17 
Tiiu Randmann-Mihkla ja Antti 
Kammiste installatsioon „Hingede 
aed“ Telliskivi Loomelinnaku pop-up 
galeriis, Telliskivi 60a/2

● Kuni 18.02 24/7 avatud näitus: Kadri 
Joala, Inessa Saarits, Sandra Ernits ja 
Raahel Rüütel „Klaaslinad“ galeriis 
Kuppel 

● Kuni 21.02 24/7 avatud KIWA „Meta-
noia“, Loomelinnaku Väligalerii

● Kuni 24.02.2023 24/7 avatud „Me ole-
me kõikjal – Kaunas Pride“, Kolme 
Puu galerii

Kalamaja raamatukogu (Kotzebue 9, 
tel 683 0970, kalamaja@tln.lib.ee)
● 04.02 kl 11 Põnnihommik. Registree-

rimine kalamaja@tln.lib.ee või tel 683 
0970. 

● Kalamaja Mälulabori koolitused. 
Pakume Muuseumilaeka täienda-
va teenusena individuaalkoolitusi 
täiskasvanutele ja noortele teemadel 
„Sugupuu uurimise ABC“, „Andme-
baas Kivike“, „Retk Eesti Muuseumi-
de Veebiväravasse ja veebilehele Eesti 
rahvarõivad, rahvariiete imelisse 
maailma“, „Muuseumipiletite laenu-
tus ja teenusega liitunud muuseu-
mide kodulehed“. Koolitused viiakse 
läbi eesti keeles, tasuta. Koolitus(t)e 
toimumise kuupäev ja kellaaeg kok-
kuleppel. Eelregistreerimine ning 
täpsem info: kalamaja@tln.lib.ee või 
tel 683 0970. 

● 28.02–04.03 Veidi krutskiga, aga ar-
mas Eesti. Ootame koolivaheajal kõi-
ki lapsi ja lapsemeelseid Eesti lippe (nt 
vöörilippe) värvima ja/või nuputama 
vastuseid krutskitega küsimustele.

Põhja-Tallinna noortekeskus  
(Kopli 98, tel 6531447, info@ptnk.ee, 
www.ptnk.ee ).
● 02.02 kl 15.30–16:30 Õnneküpsiste 

valmistamine
● 02.02 kl 17.30–18:45 Eesti keele koh-

vik (Sõle raamatukogu, Sõle 47b)
● 03.02 kl 17–19 Piljarditurniir
● 06.02 kl 16–17.30 Kunstipopurrii
● 07.02 kl 16–18 Läti kultuuriõhtu
● 08.02 kl 15–16 Sõbrapäeva kaunistuste 

meisterdamine

● 10.02 kl 17–18 Viktoriiniõhtu
● 13.02 kl 16–18 Stencil-töötuba
● 14.02 kl 15–18 Sõbrapäev noortekas
● 16.02 kl 17.30–18.45 Eesti keele koh-

vik (Sõle raamatukogu, Sõle 47b)
● 17.02 kl 17–19 Uno turniiriõhtu
● 21.02 kl 17–18.30 Vestlusõhtu – tea 

time
● 23.02 kl 14–15 Mochi maiustuste val-

mistamine
● 27.02–03.03 kl 10–16 Linnalaager 

„Käed külge“, sihtrühm: 8–12aastased 
noored, 80 € registreerimisega kuni 
17.02

● 27.02 kl 14–16 Neurograafika töötuba
● 28.02 kl 19–21 Kinoklubi
● 01.03 kl 14–15 Kevadine fotojaht
Klubitegevused veebruaris: 
● Igal kolmapäeval kl 16–17 Spordiring
● Igal neljapäeval kl 16–18 Music Jam

Tallinna Kopli huvikool (Kari 13,  
koplihuvikool.edu.ee; tel 6627102)
● 9., 16. 23.02 kl 16.30–18.45 Fotoklubi, 

ruumis 319. 10–16aastane noor! Tule 
fotoklubi tundidesse. Tegevusi juhen-
dab fotograaf Kati Visnap. Proovitun-
nis osalemine on tasuta!

● Veebruaris kolmapäeviti ja reedeti kl 
16–18 Kunstilabor, ruumis 213. Ju-
hendab kunstnik Jekaterina Roman 
Maksimjuk. 12–19aastane kunstihu-
viline noor! Tule värvi ja loovuse 
kunstilabori tundidesse! Proovitunnis 
osalemine on tasuta! 

Naked Island (Laevastiku 3,  
www.nakedisland.eu, 56229213,  
koolitused@nakedisland.eu)
● 3.02 kl 18–21, 4.02 kl 10–17 Keevita-

mise kiirkursus algajale, 195 €
● 3.02 kl 18–21, 4.02 kl 10–17 Metalli- 

valu kiirkursus algajale, 195 €
● 3.02 kl 18–21, 4.02 kl 10–17 Puitakna 

restaureerimine ja hooldus, 165 €

Kalamaja muuseum  
(Kotzebue 16, linnamuuseum.ee/
kalamaja, tel 5309 9772)
● 1.02 kl 17.30 Balti Jaama turul näituse 

„Kuidas maitseb Kalamaja?“ avamine
● 8.02 kl 18 Loeng „Kilulinn Tallinn“, 

ajaloolane Teele Saar Eesti Meremuu-
seumist. Osalemine muuseumipileti-
ga, 3/5 €

● 16.02 kl 18 „Kalamaja maitsed“, küp-
setame punaseid piparmündiprää-
nikud. Piletid Fientast 9/7 €, fienta.
com/s/kalamaja-maitsed

Tallinna Rahvaülikooli Pelgulinna 
maja (Telliskivi 56, 5330 3390,  
info@kultuur.ee)
● Neljapäeviti, 2.02–23.03, 13.04–1.06  

kl 12–13 meelerahu jooga Reet Rem-
meli juhendamisel, kuutasu 32 €. *

● Neljapäeviti, 2.02 ja 09.02 kl 10.30–
12.45 lasteriiete õmblemise töötuba 
Aire Tänava juhendamisel, tasu 49 €.*     

● 11.02 kl 10.30–12.45 riidest mähkme-
te kasutamise koolitus Stiina Preesi 
juhendamisel, tasu 10 €. *

● 11. veebruaril kl 13 Mähkmelaat.
● 12.02 kl 11–14 akvarellitöötuba „Ak-

varelltindid ja akrüül“ Liisi Tani ju-
hendamisel, tasu 42 €. *

● 17.02 kl 18–20.15 meisterdamise töö-
tuba „Villaste esemete parandamine 
nõelviltimise tehnikas“ Terje Mudisti 
juhendamisel, tasu 10 €. *

● Kitarri-, klaveri- ja viiuli individuaal- 
õpe täiskasvanutele, kõik kursused on 
tasulised.*

● 17. veebruaril kl 15 Pelgulinna Seltsi 
teeõhtu.

● 18. veebruaril kl 18 Pelgulinna tant-
suõhtu, tantsuks mängib MATI; 6 €, 
paaridele 10 €.  

● Veebruari lõpuni on avatud Marika 
Tombergi maalinäitus.     

● Kursuste, huviringide ja sündmuste 
kohta täpsema info ja registreerimise 
võimaluse leiab Tallinna Rahvaüli-
kooli kodulehelt www.kultuur.ee või 
tel 6733 965, 5330 3390.

* Vajalik eelregistreerimine:  
www.kultuur.ee

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

lastele 3–12 a samal ajal pühapäeva-
kool

● Alates 1.02 kl 19 kolmapäeviti ALFA 
kursus. Söök. Video ja loeng. Küsimu-
sed ja arutelud. 2. korruse saalis. Vaja-
lik eelregistreerimine info@kalju.ee,  
saates oma nime. 

● 16.02 kl 19 Joel Remmeli plaadiesit-
luskontsert.

Eesti Meremuuseum Lennusadam 
(Vesilennuki 6, meremuuseum.ee/
lennusadam, tel +372 6 200 545) 
● 12.02 kl 12–15 perepühapäev. Küp-

sisetordi kaunistamine, sõbrale kin-
gituse meisterdamine, mängud ja 
võistlused. Piletiinfo: lapsed 0–8 a 
tasuta, õpilase pilet 8 €, täispilet 15 €, 
perepilet 30 € (2 täiskasvanut ja nende 
alaealised lapsed)

Eesti Meremuuseum Paks Margareeta 
(Pikk 70, meremuuseum.ee/ 
paksmargareeta/, +372 6 733 092) 
● 19.02 kl 12–16 perepäev. Viikingilae-

vade meisterdamine ja tuurid laevade 
lugudest Paksus Margareetas eesti ja 
vene keeles. Piletiinfo: lapsed 0-8 a 
tasuta, õpilase pilet 8 €, täispilet 15 €, 
perepilet 30 € (2 täiskasvanut ja nende 
alaealised lapsed).

● Veebruaris on Kopli 93 kogukondlik 
parandustöökoda suletud.

● 14.02–21.02 toimub XVI Tallinna 
Talvefestival „Tõsta pilk ja ava süda“. 
Kava: plmf.ee. Lisainfo tel 511 4077; 
e-post plmf@plmf.ee. 14.02 kl 15 ta-
suta kontsert Rootsi-Mihkli kirikus 
(Rüütli 9) „Noored talendid sõbra-
päeval“.

● 22.02 Põhja-Tallinna Eakate Akadee-
mia külastab ekskursiooniga Riigiko-
gu. Registreerimine 15.02 kl 10–16 tel 
645 7009.

Kuhu minna

Seekordne Põhja-Tallinna tegija rubriik on justkui 
sissejuhatus Euroopa rohelise pealinna tiitliga pär-
jatud Tallinna linnaruumi paremaks mõistmiseks. 
Saame lähemalt tuttavaks Andre Picheniga, kes 
on Kopli 93 kogukonnakeskuse parandustöökoja 
meister, projekti „Meri algab siit“ algataja ja rohe-
lise mõttelaadi edasikandja. Andre on mees, kes 
teab, et muutused sünnivad väikestest mõistmistest 
rohujuure tasandil, ja sellest ta meile alljärgnevalt 
jutustabki.

Olete oma põhimõtete ja tegevusega 100% 
orienteeritud loodusele ja keskkonnale. Kust pä-
rineb selline äratundmine? 

Äratundmine on tekkinud aastate jooksul: 
läbi vaatluse ja seoste loomise on minus tekkinud 
mõistmine, et kõik on üks loodus, üks tervik, ja 
mitte miski, ka mitte inimene, ei asetse sellest väl-
jaspool. Samuti on mulle eeskujuks meie esivane-
mate õpetused. Põlisrahvaste jaoks on kogu loodu 
hingestatud. Me teame, et metsas on kõik elus, linna 
kontekstis on aga lood teised. Tallinnas on metsa ja 
parke, kuid selle kõrval on Tallinn ca 80% ulatuses 
kaetud betooni ja asfaldiga. See ongi kõige suurem 
väljakutse linna elusana hoidmisel. 

Keskkonnast rääkides on üha enam kuulda 
väljendit „elurikkus“. Mida see tähendab? Kas 
elurikkust on võimalik ambitsioonikatele ja in-
novaatilistele ideedele tuginevas linnaruumis 
taastada ja hoida? 

Elurikkus tähendab eluvormide paljusust, mis 
nagu püramiidis üksteisele toetuvad. Eluvormide 
loendamatu hulk ongi elu võimalikkuse alus. Kui 

kõik inimesed oleksid elektrikud, aga kokkasid po-
leks ühtegi, siis tuba oleks valge, ent kõik sureksid 
nälga. Mida rohkem on eri funktsioone täitvaid 
organisme, mida rikkam on toidulaud, mida eri-
nevam on maad katvate taimede bukett, mida ki-
revam on elavate olendite hulk meie ümber, seda 
tugevam on kogu organismi vastupanuvõime ja ka 
tervis – nii meie enda, meie linna kui terve planee-
di oma. Põhjused, miks me asju niimoodi ei näe, 
võivad peituda juurdunud arusaamades, et miski 
on hea või halb, ilus või kole. Üldlevinud arusaama 
kohaselt on niidetud muru ilus, tundmatu putukas 
käe peal aga halb. 

Kas elurikkus mahutab ära inimese ambitsioo-
nid? Ambitsioon ja innovatsioon on kasvava ini-
mese tunnused ning seda ei saa meile keegi keelata, 
kuid üha rohkem kuuleme, et meie praeguse heaolu 
aluseks olev majandus ei saa lõputult kasvada. Aeg 
on meenutada, et kõik, mida omame ja tarbime, 
tuleb Maa põuest. Pidev janu enamate asjade 
järele on ohtu seadnud allika, kust kõik hüved 
pärinevad – elusa looduse enda. Kui me ikka veel 
arvame, et uued innovaatilised tehnoloogilised 
leiutised on need, mis meile tulevikus toidu lauale 
toovad, õhku puhastavad ja kliimakaost põhjustava 
süsihappegaasi mulda tagasi panevad, siis me eksi-
me, sest reaalsus on midagi palju lihtsamat – mida 
suurem on rohemass, mida suurem on fotosüntees, 
seda puhtam on õhk, seda rikkam on kõigi toidu-
laud, seda maandatum on kasvav kliimamuutuse 
risk. Ökoloogiliselt tervel linnal on lõputu hulk  
eeliseid – uuringud tõestavad ka vaimse tervise  

kasvu ja kuritegevuse langust linnades, kus ro-
healad on ülekaalus.

Euroopa rohelise pealinna tiitel annab hea 
võimaluse ühiselt mõelda, kuidas muuta Tallinn 
keskkonnasõbralikumaks. Millist nõu annate 
põhjatallinlastele, et Tallinn saaks rohelise pea-
linna tiitlit väärikalt kanda?

Oluline on, et mõistaksime, milliste tõekspida-
miste alusel meie linn ehitati – ning et praeguses 
maailmas need enam ei kehti. Praeguste teadmiste 
valguses oleme aru saanud, et inimese tegevus on 
põhjustanud kogu biosfääri ellujäämiseks vajalike 
baasliikide osalise väljasuremise. Linnakeskkon-
nas toimub taandareng eelkõige pideva niitmi-
se, lehtede riisumise, asfaldi- ja betoonialade 
suurenemise ning kõikvõimalike teehooldus-
vahendite kasutamise tõttu. Asfalteerimine ja 
betoneerimine takistavad atmosfääri kinni jäänud 
süsihappegaasi mulda tagasi pääsemist, mis põh-
justab kliimasoojenemist ja see omakorda inimes-
te lõputuid tervisehädasid. Rohepealinna peamine 
eesmärk peaks olema see, et nii linna juhtorganid 
kui ka elanikud ise oleksid valmis tegema muu-
datusi, et rohealasid hoida ja linna elurikkust  
lisada. Muruniitmine võiks mõistlikkuse piirides 
toimuda koduhoovides, kus lapsed tahavad palja-
jalu joosta, aga linnas kõnniteede kõrval olevatele  
rohealadele meil ju asja pole. 

Selleks, et Tallinnas saaks toimuda muudatus, 
leian, et peaksime kõigepealt õppima märkama, mis 
meie ümber on elus. See annab võimaluse elavat 
hoida ning luua juurde elu sinna, kus see puudu on. 

Selleks et elu luua, peab miski surema. Munakoor 
peab purunema, et linnupoeg saaks ilmale tulla. 
Selleks, et linn saaks muutuda elurikkamaks ja 
rohelisemaks, peavad purunema vananenud aru-
saamad õigest ja valest, ilusast ja koledast. Mure-
nema peab ka asfaltist parkimisplats.

Andre Pichen: on aeg meenutada, et kõik,  
mida omame ja tarbime, tuleb Maa põuest

Kopli 93 parandustöökoja meister, projekti 
„Meri algab siit“ algataja, põhjatallinlane 
Andre Pichen.
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Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidukeid. 
Toimivaid, avariilisi, riketega, ar-
velt maas, vanu ja lihtsalt kasu-
tult seisvaid. Koha peal kiire vor-
mistamine ja tehing. Pakkumisi 
ootan seisevauto@gmail.com 
või 56188671. Järgi tulen puk-
siiriga ja tasun sularahas. Vor-
mistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

TALLINN & HARJUMAA TASUTA TRANSPORT!

Info ja tellimine
51 36 999

info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

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

VANNITUBADE
REMONT ja EHITUS

100% tervikliku lahendusena

Meister on vaid
kliki kaugusel:

PÕRANDATE EHITUS

KARKASSITÖÖD
VIIMISTLUSTÖÖD

KROHVIMINE

MAALRITÖÖD

PLAATIMINE

Instagram: @pohjatallinnavalitsusInstagram: @pohjatallinnavalitsus

● Katuse-, fassaadi-, üldehitus 
ja viimistlustööd. Kortermajade 
renoveerimine MTR EEH011474 
Pakume erinevaid lahendusi hoo-
nete ja majade ehitusel. mehi-
tus@gmail.com, Tel: 5352 9476 
● Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com  
● Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist lit-
sentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310 
● Ostan garaažiboksi. Notari 
korraldamine ja kulud minu kan-
da. Tel: 545 11053 
● Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, trükiseid ja dokumente, 
vanaraha ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Võib pakkuda 
ka kasutatud tänapäevaseid raa-
matuid. Tel. 6020906 ja 5011628
● Santehnik-Elektrik. Segistite 
ja pistikute paigaldus. 5011413 
● Vannitubade remont. Boilerite, 
pistikute paigaldus. Ummistuste 
kõrvaldus.58508713 
● Müüa kuiv kaminapuu 40l 
võrgus pikkusega 30cm ja hind 
koos kohaletoomisega: lepa-se-
gu 5.-, must lepp 6.-, kask 7.-. 
Kontakt 53639579.

■ REAKUULUTUSED

Õnnitleme juubilare!
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Nikolay Smolin
Sergey Denisenko

Zoja Finohhina

Valentina Tsvetkova
Olga Kadochnikova

90
Aleksei Ivanissov
Hilja Kullerkann

Tamara Zabolotnaya
Valentina Vassiljeva
Natalia Yakovleva

Boris Chernyshev
Lidia Ryaskova

Hilja Närja
Aleksandra Zaitseva

85
Jevgenia Kotenko

Nikolay Kostyukovich
Nikolay Evdokimov
Avgusta Masimova
Inna Tšausovskaja

Yevgeniya Kolodchenko
Hugo Puss

Imbi Maranik
Eevi Sepman
Ljudmila Tilk

Saniya Idrisova

Tiina Laherand
Urve Mällo

Galina Tsiuntšik
Galina Levtšenko

Rein Niidla
Ljudmilla Sudakova
Galina Molodtsova

Yury Gorbatyuk
Galina Terentjeva

Valentina Medvedjeva
Eve Poljakov

Vaktsiin  on nagu turvavöö:
kui peaksid koroonaga kokku 

põrkama, on tagajärjed 
palju kergemad. 

VAKTSIINIGA 
   ON KINDLAM!

Vaata vaktsineeri.ee

JULGELT
INIMESTE
HEAKS!

KRISTIINE, PÕHJA-TALLINN, 
HAABERSTI

JAANUS RIIBE
915

Kuidas maitseb Kalamaja?
01.02 kl 17.30 avatakse Balti 
jaama turu kioskitänaval välitu-
ru lähedal Kalamaja kogukon-
namuuseumi koostatud näitus 
„Kuidas maitseb Kalamaja?“, 
kus saab tutvuda endistele ja 
praegustele Kalamaja elanike-
le armsate retseptidega. Tasuta 
avaüritusel saab üht-teist ka 

degusteerida. Tasuta näitust 
saab külastada 01.02–01.04 E–L 
9–19, P 9–17. 

Proovi järgi: heeringa-
vorm (Reet Vana-Kalamaja 
tänavalt):
- 5–6 suuremat toorest koori-

tud ja viilutatud kartulit
- 1 viilutatud sibul

- 1 puhastatud ja tükeldatud 
soolaheeringas

- võid
Pane võiga määritud ahju- 

vormi kihiti kartuliviilud, 
heeringas ja sibul. Korda kih-
te, pealmiseks kihiks jäävad 

kartulid. Vala peale vett ja lisa 
võitükikesed ning pane vorm 
kaane all ahju küpsema, kuni 
kartul on pehme. Soolaheerin-
gas peaks andma piisavalt soo-
lasust. Soovi korral võid lisada 
pipart ja maitserohelist.

Näitusega saab 
tutvuda Balti 
jaama turul.


