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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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Filmilinnak  
Paljassaares LK 2.

Maksuvaba tulu  
vanaduspensionieas 
 LK 2. Lumekoristus LK 2.

Pereettevõte Kalamaja 
Apteek LK 5.

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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● Leelo kohvik Tallinna Salme 
kultuurikeskuses
Jaanuaris taasavati kuuekümnendate stiilis Leelo 
kohvik Salme keskuse 0. korrusel. Foto: I. Ma-
tusihis

● Reguleeritavate raskustega jõulinnak 
Pikakari rannas
Jõulinnak sobib erineva ettevalmistuse ja võime-
kusega inimestele.

● Uus mängulaev Stroomi pargis 
Uus laste mängulaev on vanast piraadilaevast 
poole pikem ja kõrgem. Foto: I. Matusihis

● Süsta park
Süsta pargis korrastati liikumisteed, paigaldati 
valgustid ja pingid. Foto: I. Matusihis

● Kolde puiestee
Ehitustööde tulemusena kujundati tänavaruum 
ümber kergliiklejatele ohutumaks ja mugava-
maks.

● Kalaranna promenaad 
Uuel promenaadil on päevitusrand riietuska-
biinidega, rannavolle väljak, rikkalik haljastus  
ja mitmed mängimisvõimalused lastele. Foto:  
K. Kalda

● Kopli 93 kogukondlik 
parandustöökoda
Kogu kond l i kus 
parandustöökojas 
võib tasuta kasu-
tada tööriistu. Pa-
randustöökoda on 
avatud kolmapäe-
viti kl 12-21. Foto: 
A. Truuväärt

● Sitsi tänav
Sitsi tänav läbis uuenduskuuri, mille käigus ehi-
tati välja ka maa all paiknev vee- ja kanalisat-
sioonitorustik.

● Kari tänav
Novembri lõpus sai 
valmis vastremon-
ditud Kari tänav

Varsti saab valmis 
● Lasteaed Kelluke
● Kopli Püha Jüri kabel

2022. aastal alustati
● Vana-Kalamaja tänava 

rekonstrueerimine
● Jaapanipärane minimets  

Sõle tänaval 
● Karjamaa pargi mänguväljak
● Kalma haljaku välijõusaal 

reguleerivate raskustega

2022. aastal valmisid Kooliõpilased said helkureid

Rohkem tänavakunsti

Põhja-Tallinna valitsus jagas linnaosa 
iga-aastase helkuriaktsiooni raames piir-
konna kooliõpilastele helkureid ja juhtis 
tähelepanu nende olemasolule ja õigele 
kasutamisele. Kõige õigem on kinnitada 
rippuv helkur püsivalt riiete külge 30–80 
cm kõrgusele maapinnast.

Novembris sai Põhja-Tallinn veel ühe 
tänavakunstiteose võrra rikkamaks. Tä-
navakunstikampaaniat „Keera kunsti 
juurde – ära sodi“ toetavad kolm osapoolt –  
Põhja-Tallinna valitsus, Põhja-Tallinna 
noortekeskus ja MTÜ Mondo.

Helkurikampaania toimus juba neljandat 
aastat järjest. Ilja Matusihis

Ildar Sabirovi teos Puhangu 91 garaažidel.

Igal 
advendil
Stroomi

rannapargis

11.12
Suur Jõululaat 

Kell 10-16 

11.12
Jõulumaa
Kell 15-19

18.12
Jõulumaa
Kell 15-19

PÕHJA-TALLINNA

Jõuluvana vastuvõtt, töötoad, 
hobuvankrisõit, lasteetendused, 

jõulumuusika, karusellisõit ja 
jõuluüllatused
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■ LINNAOSA VEERG

Linna eelarve paneb 
rõhku toimetulekule
Hinnatõusud on inimeste kindlustunnet vä-
hendanud ja seetõttu on järgmise aasta Tal-
linna eelarve rõhk toimetulekul - tuleb aidata 
linlasi majanduslikult keerulisel ajal. Sissetu-
lekust sõltuva toetuse maksmiseks on 2023. 
aastaks planeeritud üle 700 000 euro, mida on 
tänavusest 250 000 euro võrra rohkem. Toetu-
se sihtrühmadeks on lapsed, tööealised inime-
sed ja eakad, kes on riikliku pensionikindlus-
tuse seaduse mõistes vanaduspensioniealised 
ning linlased, kes on sattunud ajutistesse ma-
janduslikesse raskustesse. Toetust makstakse 
erinevate kulude osaliseks või täielikuks kom-
penseerimiseks nagu näiteks ravimikulud, abi-
vahendikulud, laste huvi- ja sporditegevusega 
seotud kulud, muud ettenägematud kulud. 
Toetust saab taotleda linnaosavalitsusest.

Eesmärk on pakkuda tuge erinevatele 
gruppidele, nende hulgas nii eakatele kui näi-
teks kooli minevate laste vanematele. Tallinna 
pensionäridele kord aastas makstav pen-
sionilisa tõuseb järgmisel aastal kiiret hin-
natõusu arvestades 150 eurolt 175 eurole. 
Õppeaasta alguse toetus õpilastele, mis on 
mõeldud alates teisest klassist, tõuseb tule-
val aastal 50 eurolt 75 eurole. Ka õppeaasta 
alguse toetust saavad koolimineva lapse vane-
mad taotleda Tallinna veebilehel iseteenindus-
keskkonnas või linnaosavalitsuses.

Tuge on oodata ka Tallinna haridusvald-
konna töötajatele – palgatõus aitab loode-
tavasti veidigi hinnatõusu leevendada. Õpe-
tajate, tugispetsialistide, õpetaja abide, aga ka 
haridusasutuste muu personali palgatõusuks 
on järgmisel aastal ette nähtud täiendavaid va-
hendeid 23,5 miljonit eurot. Täpne palgamää-
ra kasv sõltub ametikohast, kuid see jääb 10-24 
protsendi vahele.  

Kiire hinnatõusu tõttu loobub linn järg-
misel aastal alampalga määraga seotud 
lasteaia kohatasu tõstmisest, sest perede 
majanduslik kindlustunne on niigi oluliselt 
vähenenud. Muidugi on kulud kasvanud, kuid 
lükata veel täiendav koorem lapsevanemate õl-
gadele poleks õige. Arvestades üldist elukalli-
duse kasvu, jääb lasteaia kohatasu praegusele 
tasemele, et pakkuda tuge väikeste lastega 
peredele. Juba 2021. aastal muutsime laste-
aia kohatasust vabastamise põhimõtteid ning 
kaotasime lasteaia kohatasu alates pere teisest 
lapsest. 

Omavalitsuse poole pealt on oluline pöö-
rata tähelepanu inimeste toimetulekule, sest 
toiduabi vajajate arv on selgelt kasvanud. Kuid 
survet rahakotile tunnevad ka need, kes seni 
kensti hakkama said. Aasta 2022 on olnud 
keeruline, aga seda olulisem on säilitada 
üksmeel ja sallivus ning inimlikkus omava-
helistes suhetes. Hoolivad põhjatallinlased ja 
vabatahtlikud sõjapõgenikke aidates on meile 
andnud selles vallas head eeskuju. Lõpetuseks 
sobiks algava aja saateks lõik Tallinna tavapä-
rase jõulurahu väljakuulutamise sõnumist: 
"Olgu nüüd välja kuulutatud üleüldine  Jõu-
lurahu, ja olgu kõik asjaosalised üles kutsutud 
seda püha pühitsema sobiliku hardusega, ja ka 
muidu ennast üleval pidama rahulikult ja vii-
sakal kombel.” Kaunist jõuluaega kõigile!  

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem.

Tallinna filmilinnaku rajamisest on rää-
gitud aastaid. Kunagi varem pole aga 
selle ehitusele nii lähedal oldud. Kul-
tuurkapitali seadusemuudatus toob rii-
gi raha palju lähemale ning seni on linn 
valmis ehituse jaoks juba uuel aastal va-
hendeid leidma. 

Filmilinnak on pärast pikemaid otsinguid leid-
nud endale koha Paljassaare tee alguses. Ka ra-
hastust on sellele otsitud mitmetest allikatest. 
Nüüdseks on koht olemas, projekt valmis, ehi-
tusluba väljastatud ning ka rahastuse osas on 
uudiseid. Ehitus võib alata juba uuel aastal. 

Abilinnapea Joosep Vimma sõnul algab 
filmilinnaku ehitamisega Paljassaares uus aja-
järk. „Suletud sadamatest ja hüljatud töös-
tusaladest hakkab järk-järgult kooruma uni-
kaalne ja elav linn. Filmilinnaku ehitamine 
on justkui Paljassaare uue värava rajamine. 
Seda poolsaart piiritlevad edaspidi ühelt poolt 
loomingut täis linnak ja teiselt poolt jätkuvalt 
imeliselt roheline linnukaitseala.“ 

Vimm lisas, et filmilinnaku võimalikult kii-
re rajamine on olnud linnavalitsuse prioriteet. 
„Oleme osapooltega lahendusi otsinud pikalt ja 
jõudnud järeldusele, et kõige otstarbekam on, 
kui Tallinn rahastab ehitust, kuni Kultuurka-
pitali rahakotirauad filmilinnakule avanevad. 
See tähendab, et ehitus võiks alata juba suvel,“ 
sõnas Vimm.

Filmilinnaku rajamise kiirendamisele aitab 
kaasa ka Kultuurkapitali seaduse muutmine, 

mis võimaldab Riigikogu kinnitatud nime-
kirjas olevaid objekte senisest paindlikumalt 
rahastada. Kõigi nende otsuste koosmõjul 
tuuakse linnaku rajamine mitmeid aastaid va-
rasemaks.

„Meie kohalik filmitööstus pakub tööd ja 
toodab eriilmelisi ning kvaliteetseid teoseid, 
mida hinnatakse ka Eestist väljaspool. Lisaks 

neile on oluline tuua siia ka rahvusvahelisi 
tippklassi filmiprojekte. Võita on siin nii linnal 
kui ka riigil tervikuna,“ ütles Vimm.

Kui kõik läheb nii, nagu plaanitud, leiab 
filmilinnak peagi oma väärika koha linnaruu-
mis Põhja-Tallinnas ning pakub tulevikus 
tööd, tegevust ja võimalusi lisaks filmitegija-
tele ka kohalikele ja linnarahvale laiemalt.

2023. aasta toob kaasa mõned head  
uudised meie eakatele. Aasta alguses 
kasvab pensionide baasosa 20 euro võr-
ra. See kasvatab pea kõigi pensionisa-
ajate pensioni, välja arvatud eripensio-
niäride oma.

1. jaanuarist 2023 on vanaduspensioniikka 
jõudnud inimeste maksuvaba tulu võrdne 
keskmise pensioniga ehk 704 eurot. See sum-
ma ei muutu pensioni kasvades ega ka siis, 
kui pensionär jätkab tööl käimist. Suurem tu-
lumaksuvaba summa tähendab, et kõik vana-
duspensioniealised, kelle pension on järgmisel 
aastal üle 500 euro, saavad jaanuarist kätte pi-
sut rohkem raha. 

Kolmas uue aasta hea uudis seoses pen-
sionidega saabub pensionide indekseerimi-
sega aprillis. Hetkel pole veel teada, kui suur 
see olema saab, aga teada on, et keskmine pen-
sion on indekseerimise järel 704 eurot. Selle 
järgi ongi võetud tulumaksust vaba summa 
suurus.

Muutused vanaduspensioniealistele
Kui inimene on vanaduspensionieas (või 
jõuab sinna 2023. aasta jooksul) ja saab ainult 

pensioni, siis sotsiaalkindlustusamet arvestab 
tema pensionile automaatselt kuni 704 eurot 
maksuvaba tulu. Selleks ei ole vaja avaldust esi-
tada ega eraldi ameti poole pöörduda.

Kui pension jääb alla 704 euro, on see 
uuest aastast täies ulatuses tulumaksuvaba. Kui 
aga pensioni suurus on näiteks 800 eurot, siis 
arvestatakse sellelt 704 eurot maksuvaba tulu 
ning 96 euro pealt tuleb tasuda tulumaks.

Need, kes on vanaduspensionieas ja töö-
tavad, saavad maksuvaba tulu kasutada ka oma 
töötasult juhul, kui nende pension on väiksem 
kui 704 eurot. Selleks tuleb kindlasti esitada 
tööandjale avaldus. 

Kui vanaduspensioniiga on käes, aga pen-
sioni saamine on edasi lükatud, saab kogu 
maksuvaba tulu kasutada korraga tööandja 
juures. 

Pensionär, kes pole pensionieas
Pensioni saavad ka mitmed, kes veel pole va-
naduspensionieas, näiteks eelpensionärid, lap-
serikkad vanemad jt. Neile, kes ei ole vanadus-
pensionieas ega jõua sinna 2023. aasta jooksul, 
jääb kehtima senine maksuvaba tulu süsteem. 
Ainuke erinevus on, et 2023. aastast tõuseb kõi-
kidele inimestel maksuvaba tulu 500 euro pealt 

654 eurole. Kui mitte-vanaduspensioniealine 
pensionär on varasemalt sotsiaalkindlustusa-
metile esitanud taotluse, et ta soovib pensionilt 
maksuvaba tulu kasutada täies ulatuses ehk 
kuni 500 eurot, siis sotsiaalkindlustusamet ar-
vestab selle automaatselt ümber 654 euroks.  

Tulumaksuvabastuse kohta saab uurida 
juurde:
• www.sotsiaalkindlustusamet.ee
• Maksu- ja Tolliameti iseteeninduskeskkon-

nas https://maasikas.emta.ee/
• Oma pensioni brutosumma saate teada, kui 

logite sisse kodanikuportaali eesti.ee ja vali-
des „Minu andmed“ -> „Toetused ja pensio-
nid“ -> „Mulle arvestatud pensioni, toetuste 
ja hüvitiste vaatamine“

Filmilinnaku ehitus algab uuel aastal 

Pensionide muutusest 2023. aastal

Paljassaarde kerkib filmilinnak.

Põhja-Tallinna valitsuse lepin-
gupartner on EKT Teed OÜ. 
Lepingupartner peab tegema 
teede ja kõnniteede hooldust 
vastavalt nende seisundile ja 
ilmastikutingimustele. Selleks 
on ettevõttel 9 ühikut tehnikat: 
sahad, laadurid, puisturid.

Tallinna heakorraeeskirjast tulene-
valt peab kinnistu ja ehitise omanik 
puhastama kinnistu ja sõidutee vahel 
asuva kõnnitee lumest ja jääst ning 
tegema libedusetõrjet. 

Puhastusalal tuleb heakorratööde 
tegemine lõpetada kella 7-ks hommi-

kul. Vajadusel tuleb puhastusala pu-
hastada ka päeva jooksul. Kinnistu 
omanikul on kohustus jälgida ka-
tusele kogunenud lume hulka ning 
vajadusel eemaldada see koos jää-
purikatega. NB! Katuselt eemaldatud 
lume äravedu tuleb tellida kinnistu 
omanikul, see ei tohi jääda takistama 
liiklust ega kuhjuda kõnniteel.

Lumekoristustööde ajal palutakse 
majaomanikel, ühistutel ning autoo-
manikel järgida parkimiskorraldust 
ja vajadusel parkida autod ajutiselt 
teise kohta. Linlastega koostöös saa-
me ka lumesaju korral tagada sujuva 
liikluse ning turvalised kõnniteed.

Talihooldus Põhja-Tallinnas Heakorraprobleemidest saab teatada:
Tallinna abitelefon (heakord): 14410
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24. novembril toimus Põhja-Tal-
linna haridusasutuste tänuüritus 
2022. Iga linnaosa kool ja laste-
aed valis oma meeskonnast just 
enda asutuse silmapaistvamad ja 
eeskujulikumad töötajad. Nende 
töö on olnud tähelepanuväärne ja 
oluline Põhja-Tallinna lastele ning 
noortele. Aitäh teile selle eest!

Põhja-Tallinn tänab:
• Pelgulinna Gümnaasium –  

Eneli Sinka
• Pelgulinna Gümnaasium –  

Anna Perova
• Ristiku Põhikool –  

Zoja Kloch
• Ristiku Põhikool –  

Eve Palo
• Kalamaja Põhikool –  

Liis Lindma
• Tallinna Kunstigümnaasium –  

Riina Reisberg
• Tallinna Kunstigümnaasium –  

Lora-Liza Parv
• Ehte Humanitaargümnaasium – 

Tatjana Tšernjajeva
• Ehte Humanitaargümnaasium – 

Jana Kerner
• Karjamaa Põhikool –  

Natalja Tõslenko 
• Karjamaa Põhikool –  

Valeri Medjankin
• Tallinna Kopli Ametikool –  

Erki Palits
• Tallinna Heleni Kool –  

Klaarika Hiis-Hommuk
• Tallinna Heleni Kool –  

Ilona Tamsalu
• Kalamaja Lasteaed –  

Veera Pähn
• Kalamaja Lasteaed –  

Anne Väisänen
• Kolde Lasteaed –  

Ave Teichmann
• Kolde Lasteaed –  

Karilin Tammik
• Lasteaed Kelluke –  

Riina Kaur
• Lasteaed Kelluke –  

Jelena Kolossova
• Pelguranna Lasteaed –  

Ruth Letunovitš

• Pelguranna Lasteaed –  
Tatjana Reim

• Tallinna Lasteaed Mudila –  
Eeva Savolainen

• Tallinna Lasteaed Mudila –  
Kersti Ojala

• Pelgulinna Gümnaasium –  
Kai Koitla

• Pelgulinna Gümnaasium –  
Sirli Siitsman

• Kalamaja Põhikool –  
Endla Raud

• Ristiku Põhikool –  
Olga Voitas

• Ristiku Põhikool –  
Tatjana Krõssova

• Tallinna Kunstigümnaasium – 
Magnus Liir

• Tallinna Kunstigümnaasium –  
Jana Kanger

• Ehte Humanitaargümnaasium – 
Svetlana Hatšaturjan

• Ehte Humanitaargümnaasium – 
Inna Pajo

• Karjamaa Põhikool –  
Tamara Bogomolova

• Karjamaa Põhikool – 
Inna Litovkina 

• Tallinna Kopli Ametikool –  
Iraida Zahharova

• Tallinna Heleni Kool – Merili Tois
• Tallinna Heleni Kool –  

Anneli Pihlegas
• Avatud Kool – Mai-Liis Riimaa
• Avatud Kool –  

Yaraslava Rakhmanava
• Kopli Lasteaed – Anne Saar
• Kopli Lasteaed – Liis Reinumägi
• Lasteaed Kajakas – Olena Plaksiuk
• Lasteaed Kajakas – Olga Pavlenko
• Lasteaed Maasikas –  

Stella Kallisaar
• Lasteaed Maasikas –  

Anna Batšerikova
• Tallinna Kelmiküla Lasteaed – 

Elvira Uustalu
• Tallinna Kelmiküla Lasteaed –  

Fred Rõigas

• Ilmapuu Waldorflasteaed –  
Kristina Rosin

• Kalamaja Põhikool –  
Leli Lepik

• Kool 21. Sajandil –  
Svetlana Ridala

• Hilariuse Kool –  
Kristel Joamets

• Lasteaed Mesipuu –  
Jekaterina Leppo 

• Lasteaed Mesipuu –  
Jekaterina Zadorožnaja

• Lasteaed Rukkirääk –  
Anneli Lootus

• Lasteaed Rukkirääk –  
Anni Saul

• Lastesõim Päkapikk –  
Mariana Martin

• Lastesõim Päkapikk –  
Kadri Nahkur

• Lasteaed Naeratus –  
Marina Lastovskaja

• Lasteaed Naeratus –  
Galina Kožemjatšenko

• Lasteaed Pääsupesa –  
Niina Remlik

• Lasteaed Pääsupesa –  
Jelena Rodnenkova

• Lasteaed Ojake –  
Svetlana Kolchurina 

• Lasteaed Ojake –  
Irina Melnikova

• Lasteaed Päikene –  
Mariza-Monika Tomps

• Lasteaed Päikene –  
Laura Aksin

• Sitsi Lasteaed –  
Maria Nagorskaja 

• Sitsi Lasteaed –  
Tatiana Dulina

• Taime Lasteaed –  
Jekaterina Zaveruhha

• Taime Lasteaed –  
Nadezda Rumša

• Tallinna Kopli Huvikool –  
Milvi Israel

• Tallinna Kopli Huvikool –  
Tatjana Družkova

Täname haridustöötajaid

Täname haridusvaldkonna töötajaid. Foto: R. Lutterus

Kalamaja raamatukogust (Kotze-
bue 9) saab laenata Tallinna Lin-
namuuseumi ja Tallinna Kirjan-
duskeskuse tasuta ühispileteid 
ning Eesti Tervisemuuseumi pi-
leteid.

Raamatukogust laenatud perepilet või 
üksikpilet annab lugejale võimaluse 

külastada muuseume tasuta 14 järjes-
tikuse päeva jooksul. 

Ühispiletiga saab külastada kõiki 
Linnamuuseumi ja Kirjanduskeskuse 
filiaale. 

Tasuta pileti saab laenata kord 
kvartalis. Lisaks on muuseumides iga 
kuu esimesel pühapäeval tasuta muu-
seumipühapäev.

Põhja-Tallinna korteriühistud ja 
eramajade omanikud saavad esi-
tada tellimusi tasuta graniitkillus-
tiku saamiseks. 

Linnaosa lepingupartner viib eelne-
valt registreerunud korteriühistutele 
ja eramajade omanikele kaks 25-kilost 
graniitkillustikuga täidetud kotti. Re-
gistreerimisleht on avatud kuni 25. det-
sembrini. Registreerimine: www.tallinn.
ee/et/pohja/graniitkillustik2022 Novembri lõpus ja detsembri 

alguses toimuva võsalõikuse 
abil alustatakse Merimetsa 
kaitsealal konnade kudemis-
veekogude taastamist.

Merimetsa kaitsealal elab tea-
daolevalt 4 liiki kahepaikseid: 
rabakonn, rohukonn, harilik 
kärnkonn, tähnikvesilik. Nende 
kudemisveekogud on halvas sei-
sundis ja see ohustab nende liikide 
püsimajäämist Merimetsa alal. 

Olukorra parandamiseks te-
hakse siin kaitsekorraldusliku töö 
esimese etapina võsalõikust. Töö 

on vajalik selleks, et laiendada ku-
demisveekogude vaba veepinda 
ning aidata kevadisel päikesel soo-
jendada vett ja kiirendada kulles-
te arengut. Võsalõikusele järgneb 
järgmise aasta sügisel endisel kõr-
gepingeliini trassil asuvate kude-
misveekogude pinna puhastamine 
mudast ja kerge süvendamine.

15. detsembril avab Omniva tule-
viku postkontori Põhja-Tallinnas 
Arsenali keskuses. Uus keskkon-
nasõbralik postkontor on loodud 
selleks, et lahendada kõik kliendi 
vajadused e-kaubanduse ja pos-
titeenustega seonduvalt. Esma-

kordselt on Omnival ka oma kin-
gipood, kust saab osta postkaarte, 
soetada kingitusi või mõne erilise 
raamatu. Kingid saab kohapeal 
ära pakkida ning lähedastele teele 
panna. 

Autor: Omniva

Omniva avab tuleviku  
postkontori Arsenali keskuses

Raamatukogu Muuseumilaegas

Paremad tingimused konnadele

Tasuta  
graniitkillustik

Pileti saadavust laenamiseks näeb e-kataloogist ESTER. Ilja Matusihis

On oluline, et 
registreerimisankeedis oleksid 
märgitud esindaja nimi, aadress ja 
kindlasti korrektne telefoninumber. Merimets on looduskaitseala
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

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

keeles Eakate akadeemia

Stroomi rannapark (tallinn.ee/
pohja, tel 645 7005)
● 11.12 kl 10–16 Suur Põhja-Tallinna 

Jõululaat
● 11.12 kl 15–19 Põhja-Tallinna Jõulu-

maa 3. advent
● 18.12 kl 15–19 Põhja-Tallinna Jõulu-

maa 4. advent

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

Kinnine üritus. 
● 21.12 kl 13 Hanna-Liina Võsa ja Olav 

Ehala jõululaulude kontsert. Info ja 
reg 613 8885

● 04.01.2023 asutuse huviringide jõu-
lupidu Juliuse kalendri järgi. Kinnine 
üritus.

● Sõidame Viljandi teatrisse Ugala vaa-
tama etendust „Kui Sa tuled, too mul 
lilli“ Pileti maksumus 29.- (buss+ teat-
ripilet). Registreerida ja tasuda hilje-
malt 20.12.22. Info ja reg 613 8885

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

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

● 15.12 kl 19 Komöödiateatri etendus 
Anne Paluver ikka veel 27! Piletid Pi-
letilevist, 21.20 - 24.20 €

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

gukondlik parandustöökoda. 

Põhjala tehas (Marati 5,  
www.pohjalatehas.ee)
● 12.11 kl 12–17 Põhjala turg
● 10.12 kl 12–17 Põhjala Jõuluturg
● 17.12. kl 12–17 Põhjala tehase jõulud 

(avatud stuudiod, kontserdid, kohvi-
kud)

Telliskivi Loomelinnak  
(Telliskivi 60a/1,  
www.telliskivi.ee, 516 8205)
● 1.12.22–22.01.23; E–R kl 11–19, L–P 

kl 11–17; Kristi Kangilaski maalide 
näitus „Mõttetud kalad“ ning Helmi 
Arraku maalid ja joonistused; Telliski-
vi Loomelinnaku galeriis

● 18.11.22–18.02.23; 24/7 avatud; Kadri 
Joala, Inessa Saarits, Sandra Ernits ja 
Raahel Rüütel „Klaaslinad“; Kuppel 
galeriis

● 21.11.22–21.02.23; 24/7 avatud; 
KIWA „Metanoia“; Loomelinnaku 
Väligalerii

● 24.11.22–24.02.23; 24/7 avatud; „Me 
oleme kõikjal – Kaunas Pride“; Kolme 
puu galerii

● 18.12.22; kl 11–18; Eesti Disainikes-
kuse Disainiturg; Telliskivi Loomelin-
nakus

EKKM – Eesti Kaasaegse  
Kunsti Muuseum  
(Kursi 5, www.ekkm.ee)
● Näitusel „Crawl out through the fal-

lout“ avavad kunstnikud digitaalsete 
mängude mängimise kogemust läbi 
kunstiteoste. Avatud kuni 18.12 T–P, 
kl 12–19

● 15.12 kl 18 vestlusõhtu „Digitaalsed 
mängud ja fotograafia“

*kõik sündmused ja sissepääs muuseu-
misse on tasuta

Põhja-Tallinna noortekeskus 
(Kopli 98, tel 6531447,  
info@ptnk.ee, www.ptnk.ee ).
● 05.12 kl 16–18: Lõuna-Inglismaa ko-

kandus

● 07.12 kl 16–17 Jõulukaunistuste tege-
mine

● 08.12 kl 16–18 Prantsusmaa kultuuri-
õhtu

● 09.12 kl 17–18 Viktoriiniõhtu
● 16.12 kl 17–19 FIFA 22 turniiriõhtu
● 16.12 – 17.12 kl 20–09 IT-öö
● 19.12 kl 15–16 Jõulukaartide meister-

damine
● 20.12 kl 15–17 Piparkookide õhtu
● 21.12 kl 17–19 Jõulumäng „Mida sa 

tead jõuludest?“
● 27.12 kl 15–17 Meisterdamine – lõn-

gast jõulupuu
● 28.12 kl 16–17 Kokandus – jõulupär-

jad
● 29.12 kl 14–16 Sablooni töötuba
● 30.12 kl 12–19 KinoKlubi
Klubitegevused novembris: 
● Igal teisipäeval kl 17–18 „Lauamängu-

õhtu“
● Igal kolmapäeval kl 16–17 „Spordi-

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

Tallinna Kopli huvikool (Kari 13, 
koplihuvikool.edu.ee; tel 6627102)
● 06.12 kl 17 Jõulupuu ehtimine ja tule-

de süütamine Kopli huvikooli ees. 
● 07.12 kl 15 Huvipäev „Läbi loovu-

se edukuse suunas“ Põhja-Tallinna 
noortele. Registreerimine ja info tel 50 
69 551 (Liina Hendrikson) 

● 17.12 kl 14 Kopli huvikooli õpilaste 
jõulukontsert (Kari 13) 

Tallinna Rahvaülikooli  
Pelgulinna maja (Telliskivi 56, 
www.kultuur.ee, 5330 3390)
● 10.12 kl 18 Pelgulinna tantsuõhtu an-

sambliga INGLE; pilet: 8€, paaridele 
15€. Pakume kohvi ja teed. 

Balti manufaktuur  
(Manufaktuuri tänav)
● 18.12 Linnaorienteerumise Jõulujooks. 

www.facebook.com/manufaktuur

Kalamaja kirik (Kalju 1,  
www.kalju.ee)
● 10.12 kl 10–13 Jõulupannkoogikoh-

vik; kl 12 Kalamaja segakoori kontsert
● 18.12 kl 11 neljanda advendi kontsert-

jumalateenistus (Kalamaja kirik 120, 
Kammerkoor Lambertus)

● 24.12 kl 16 Jõuluõhtu koos Joel Rem-
meli ansambliga

● 25.12 kl 11 Rahvusvaheline jõulu-
hommik

● 31.12 kl 17 Taize palvus

*Kui piletihinda ei ole, siis üritus on tasuta!

Kuhu minna

Põhja-Tallinna tegija tiitliga 
sai seekord pärjatud Kala-
majas tegutsev perekond, 
kes hoolitseb järjepidevalt 
ja pühendumusega meie ko-
gukonna tervise eest. Nad 
on meile toeks tervist hoid-
vate valikute tegemisel ja 
nii juba aastakümneid. Ko-
halike poolt armastatud ja 
väga ühtehoidev Kalamaja 
apteegi pere kuulub kahtle-
mata Põhja-Tallinna tegija 
ridadesse!

Kalamaja apteegi näol on tegemist 
ühe Tallinna vanima apteegiga, mis 
on ainulaadne nii fassaadilt kui ka 
siseinterjööri poolest. Kuidas see 
nii kujunes, et apteek just Kalamajas 
oma uksed avas?

Kalamaja apteek tegutseb aastast 
1905. Viimased ligi 30 aastat on apteek 
olnud proviisorite omandis ja on see-
ga Tallinnas kõige kauem proviisorite 
omandis olnud apteek, mis on järje-
pidevalt tegutsenud. AS Remedium 
Kalamaja apteek on üks vanimaid ja 
suurimaid apteeke Tallinnas, see on 
klientide poolt hinnatud neid teenin-
davate proviisorite teadmiste, sobili-
ke hindade ja ravimite suure valiku 
tõttu. Paljud Tallinna ja sealhulgas 
Põhja-Tallinna piirkonna elanikud on 
Kalamaja apteegi püsikliendid, sest 

nad peavad meid OMA apteegiks tänu 
kõrgele patsiendihoolele, proviisorite 
teadmistele ja teeninduskultuurile, li-
saks valmistab meie apteek ka perso-
naalseid ravimeid.

Kalamaja apteek on pereettevõ-
te. Kas erinevad põlvkonnad mees-
konnas, pidev areng ja jätkusuutlik 
tegutsemine on olnud pigem suur 
väljakutse või on see kõik tulnud loo-
mulikult?

Kalamaja apteek tegutseb pere- 
ettevõttena juba aastaid. Koostöö 
põlvkondade vahel on aidanud väär-
tustel kasvada ja traditsioonidel kin-
nistuda. Koostöö pereettevõttes on pi-
gem loomulik, sest üksteisemõistmine 
toimub lennult. Soov on panustada 
ühiskonna parema ja tervema tuleviku 
loomisesse. Meie otsused ja soovitu-
sed tuginevad aegade jooksul kogutud 
kogemustele ning pidevale teadmiste 
täiendamisele. See on järjepidevus, 
mille üle võib ainult uhke olla.

Vana-Kalamaja tänava rekonst-
rueerimise tulemusena valmib järg-
misel aastal mugavam ja liiklemise 
seisukohast turvalisem linnaruum. 
Tööd teie naabruses on käimas juba 
mitmendat kuud ja liikumine seal 
piirkonnas on raskendatud. Kui pal-
ju mõjutab selline ümberkorraldus 
ühe äri töid ja tegemisi? Või jõuab 
külastaja apteeki igal juhul?

Iseenesest on tore, et linn areneb, 
kasvab ja uueneb. Küll aga on ehitus-

tööd tekitanud olukorra, kus linna 
elanikele vajaliku tervishoiuteenuse 
osutamine meie poolt on häiritud. Igal 
juhul oleme tänulikud kõigile oma 
klientidele, kes vaatamata keerulisele 
olukorrale leiavad tee meie juurde. Eks 
sellised pikale venivad ehitustööd on 
ettevõttele ikka väljakutseks, aga siin-
kohal loodame ka linna edasi viivate 
inimeste mõistlikule tegutsemisele, et 
ümberkorralduste periood mööduks 
võimalikult leebelt ja kiirelt.

Pakute lisaks ravimitele ka loo-
dustooteid ja toidulisandeid. Milli-
sed on teie soovitused põhjatallinlas-
tele, et haigused talveperioodil maha 
ei murraks?

Meie sooviks on olla klientidele 
toeks tervist hoidvate valikute tegemi-
sel. 

Nii on alati esimeseks soovituseks 
piisav liikumine ja tervislik toitumine. 

Järjest enam vajab tähelepanu ka 
vaimne tervis. Talveperiood toob li-

saks toredale suusailmale kahjuks sa-
geli kaasa ka külmetushaigused. 

Sellised viirushaigused vajavad 
pigem sümptomaatilist ravi ning pa-
rimaid nõuandeid saavad anda meie 
apteegi proviisorid, kes oma soovitusi 
andes lähtuvad patsiendi individuaal-
setest vajadustest.

Armas apteek aitab alati, aga kes 
aitab apteeki?

Autor: Helen Lill

Pereettevõte, kus üksteisemõistmine toimub lennult 

Kalamaja apteek tegutseb aastast 1905.

Õnnitleme juubilare!

95
Evgeniya Dobkina

Aleksandra Babakova
Olga Babina

Marija Tšaštšina
Yulia Plechko

Anna Sokovets

105
Tetyana Karpenko

90
Galina Lõkova
Vaike Sisask
Elvi Müllner

Larisa Karpich
Anna Evdokimova

Varvara Norkina
Leo Türn

Elsa Lambakahar
Aino Tuisk

Roland Metsar

85
Victor Mironov

Valentina Kuzmina
Ülo Õismaa

Valentina Ivanuškina
Sophia Shipitsyna

Zoya Filippova
Tiiu Lille

Lidia Kislova
Nelly Vester
Helmi Kala
Jüri Lipping

Liidia Livandovskaja
Leida Pukk

Liudmila Vasilieva
Helve Aader

Vladimir Kotikov
Nikolay Gunkin
Yury Sharapov

Jelena Baluševa-Prussakova
Vladimir Vlassov

Valentina Keskküll
Svetlana Stoljarevskaja

Aili Tõnsing
Grygorii Medunytsia
Laine Jürgensohn
Nina Yashmolkina

Jaan Annsoo
Jevgenia Otter

Nina Rumyantseva
Edo-Mare Tamming

Jaan Saar
Valentina Lovkis
Nikolai Holopov

Valentina Arbatskaya
Tõnu Remma
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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

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

REMONT 
tervikliku lahendusena

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.

Vaktsiin  on nagu turvavöö:
kui peaksid koroonaga kokku 

põrkama, on tagajärjed 
palju kergemad. 

VAKTSIINIGA 
   ON KINDLAM!

Vaata vaktsineeri.ee

Reklaam  
ja kuulutused: 

pohja@tallinnlv.ee 
645 7012

Instagram: @pohjatallinnavalitsus

www.facebook.com/

PohjaTallinn

● Müüa: vinüülplaadid; fotoa-
paraadid (Lomo; Polaroid 600; 
Olympus), elektrivalgustuse 
elektroonika; norra neiu rahva-
riided; eesti neiu rahvariided; 
keraamiline serviis antiik-kree-
ka mustriga (must kullaga); me-
revaigust pärlid ja eraldi tükid. 
Tel. 661 9999, Liis.
● Soovin osta Garaaži Põh-
ja-Tallinnas, võib vajada remon-
ti, võib pakkuda nii maapeal-
seid, kui maaaluseid bokse. Tel 
56693386 Henry 
● Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474 Pakume erinevaid 
lahendusi hoonete ja majade 
ehitusel. mehitus@gmail.com, 
Tel: 5352 9476 
● Ostame Eesti parima hinnaga 
kasvava metsa raieõigust. Küsi 
pakkumist juba täna! www.sk-
pinvest.ee, info@skpinvest.ee, 
tel. 55 155 13

● 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 garaažiboksi. Nota-
ri korraldamine ja kulud minu 
kanda. Tel: 545 11053 
● 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 
● Vannitubade remont. Boileri-
te, pistikute paigaldus. Ummis-
tuste kõrvaldus.58508713 

■ REAKUULUTUSED


