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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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Kopli kogukond on julge  
ja ehtne ning siinsed 

inimesed värvikad LK. 5

WWW.TALLINN.EE/
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Põhja-Tallinnas  
on 59 846 elanikku


 Maris Pošlin  

Põhja-Tallinna Noortekeskuse juhataja

Jalutuskäik kass Augusti saatel
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Lumest võib luua  
imesid, LK 2.

Volta kvartal saab  
uue ilme, LK 3.

Arhitekt Ülle Maiste ettepanek 
Põhja-Tallinna kaasava eelarve 
ideekonkursile osutus kõige po-
pulaarsemaks. Inimesi näis kõne-
tavat just võidutöö teravmeelsus. 

Loomingulise inimesena luges Ülle 
lehest, et kaasava eelarve ideekon-
kurss toimub Tallinnas esmakordselt, 
ja olles aastaid kõrvalt jälginud seda 
protsessi Viljandis, tekkis tal kindel 
soov sinna oma ettepanek esitada. 
Aega oli kaks nädalat, et idee välja 
mõelda ja vormistada, ta tegi seda 
koos elukaaslase Meelis Luukase ja 
majanaabri Ivika Holmiga. Pärast 
jalutamist ja kaalutlemist vormistati 
ettepanekuks huvitav mõte – muuta 
Telliskivi Rimi ja Salme trammipea-
tuse vaheline lõik kergliiklejasõbrali-
kuks. Töö käigus kutsus loomegrupp 
projekti „Kopli galeriipromenaa-
diks“, mis tundus hääletuse konteks-
tis siiski liiga raskesti meeldejääv. 
Läheduses elav kass August ilmus 
promenaadile päev enne esitamise 
tähtaega ja „Kass Augusti promenaa-
di“ nime sai idee alles üsna viimasel 
hetkel. Otsustati, et lisaks turvalisu-
sele peaks promenaad pakkuma po-
sitiivseid emotsioone ja mitmesugu-
seid vaba aja veetmise võimalusi.

Tegelikult on Ülle pärit hoopis Vil-
jandist. Pealinna tõid teda omal ajal 

õpingud Tallinna Ülikoolis. Elanud 
on ta nii Kassisabas kui Nõmmel, 
ent viimased neli aastat Kalamajas. 

Siinne elukeskkond ja atmosfäär on 
sümpaatsed ja inspireerivad.

Ülle Maiste on rahul, et ta esimese 
katsega Kunstiakadeemiasse ei pää-
senud. Sest tõsiasi, et ta tahab tege-
leda arhitektuuriga, sai selgeks alles 
mõni aasta hiljem, kui ta oli paral-
leelselt psühholoogiat ja sisearhitek-
tuuri õppinud. Pärast pooleliolevate 
erialade lõpetamist tuli kümne aasta 
pärast ka EKA arhitektuuri ja linna-
planeerimise magistrikraad.

Kaasava eelarve hääletuse ajal tõi 
Ülle meeskond promenaadile lumest 
kassiskulptuurid. Need pakkusid 
inimestele vägagi huvi – skulptuure 
pildistati ja pilte jagati sotsiaalmee-
dias, lapsed kallistasid kasse ja pea 
igaõhtuselt tuli kasside nägudelt ära 
paitatud meiki värskendada. Ülle 
on kindel, et just niisugused mitte- 

igapäevased ja tihti heategevuslikud 
projektid tekitavad enamasti rõõmsa 
tunde, liidavad inimesi ning jäävad 
kauaks meelde. 

Üllega kohtus 
Haldi Normet-Saarna

Põhja-Tallinna valitsuse sotsiaalhoolekande 
osakonna juhataja ja sotsiaalteenuste talitus võ-
tavad kodanikke vastu eelregistreerimisega tele-
fonil 645 7071. Lastekaitse talituses toimub vas-
tuvõtt eelregistreerimisega telefonil 645 7075. 

Sotsiaaltoetuste talitus on avatud ja võtab vas-
tu tavapärastel aegadel E kl 9–12 ja 14–18, T 
9–12 ja 14–16, N kl 9–12 ja 14–16 ja R 9–12, 
kuid viiruse leviku takistamise eesmärgil soo-
vitame panna avaldused kas postkasti või saata 
elektrooniliselt sotsiaalteenuste talituse juhataja 
e-posti aadressile Malle.Virunurm@tallinnlv.ee 
või Tallinna e-teeninduse kaudu https://taotlen.
tallinn.ee/.

Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses (Sõle 61a) ei 
tööta eakate päevakeskuse huviringid, samuti 

pole võimalik kasutada sauna ega dušši. Teisi 
teenuseid pakutakse eelregistreerimisega. 

Laste päevakeskuses toimub laste toitlustamine 
ja individuaalne õpiabi, psühholoog võtab vastu 
eelregistreerimisega.

Info ja registreerimine:
Eakate päevakeskuse teenused (juuksur, mas-
saaž): Sõle 61a, 611 7643. Pesu pesemine, kui-
vatamine: Madala 3, 661 0697. Laste päevakes-
kus: Sõle 61a, 611 7648. Psühholoog: Sõle 61a, 
611 7644.
 
Põhja-Tallinna noortekeskus (Kopli 98) on 
külastamiseks suletud, kuid noortele vanuses 
7–26 a pakutakse virtuaaltegevusi noortekesku-
se sotsiaalmeedia kanalites, eelregistreerimise-

ga individuaaltegevusi noortekeskuses ja kuni 
kümne osalejaga välitegevusi õues koos noor-
sootöötajaga (eelregistreerimine: info@ptnk.ee 
või Facebook: @PTnoortekeskus või Instagram: 
@ptnoortekas).

Põhja-Tallinnas muutub ajutiselt  
jäätmeveo ajakava 
Kuni 1. maini on Põhja-Tallinnas korraldatud 
jäätmevedu lubatud alustada tund aega va-
rem, et tagada jäätmevedajate hajutatus töö-
päeva alguses ja lõpus.

Kui korteriühistutel on probleeme või täien-
davaid küsimusi teenuse osutamise kohta, palu-
me pöörduda Tallinna strateegiakeskuse ring-
majanduse osakonna poole. Põhja-Tallinnas 
alustatakse korraldatud jäätmeveoga tööpäeviti 
kl 5.00 ja puhkepäeviti kl 6.00.

Kunst Salme 
kultuurikeskuse fassaadil 
Tallinnas Salme kultuurikeskuse fassaadil saab 
näha foto- ja maalikunsti. Igal nädalal saab 
tutvuda uue näitusega. Kunstiteosed projit-
seeritakse kultuurikeskuse II korruse aknast 
projektoriga spetsiaalsele võrkkangale, mis on 
kinnitatud paraadtrepi sammaste vahele, ning 
on nähtavad ainult pimedal ajal kuni 23.30. 

Kirjakast asub nüüd 
Paavli tänaval
Eesti Posti kirjakast on tõstetud Sõle 51 aadressilt 
300 meetri kaugusele aadressile Paavli 10 ja asub 
Rimi kaupluse Omniva pakiautomaadi kõrval.

Pelgulinnas paigaldati 
emotsioonikaamera
Tallinn paigaldas eri linnaosadesse viis emotsioo-
nikaamerat, mis mõõdavad sõidukite kiirust ja 
annavad juhile vastava emotsiooniga märku, kas 
ta peab kinni kehtivast kiirusepiirangust. Meie 
linnaosa kaamera on Pelgulinnas – Ristiku ja 
Taime tänava ristmikul (Ristiku 75). Väiksema-
te omavalitsuste praktika on näidanud, et selli-
ne emotsioonikaamera distsiplineerib tõhusalt 
sõidukijuhte ja parandab tunduvalt asulasiseste 
teede liiklusohutust.

Koroonaajal abivajajaid ei unustata

Kaamera asub Ristiku ja Taime tänava 
ristmikul. PTS

Näitus on nähtav õhtul. PTS

Kaasava eelarve hääletuse ajal 
tõi meeskond promenaadile 
lumest kassiskulptuurid. Ülle 
Maiste

Kass Augusti promenaadi eskiis. Ülle Maiste

Väljaandja: Põhja-Tallinna  
Linnaosa Valitsus
Aadress: Niine 2, 10414 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

PÕHJA-TALLINNA 
SÕNUMID

Muuta Telliskivi Rimi ja 
Salme trammipeatuse 

vaheline lõik 
kergliiklejasõbralikuks

Kass Augusti promenaad Kopli tänaval
Autorid: Ülle Maiste, Meelis Luukas, Ivika Holm
Asukoht: Telliskivi Rimi ja Salme trammipeatuse vaheline ala
Kass Augusti Kopli tn galeriipromenaad on loodud kergliiklejate tur-
valisuse tõstmiseks ja linnakeskkonna parandamiseks Salme tram-
mipeatuse ja Telliskivi Rimi vahel. Sõidutee ühesuunaliseks muut-
mise ja parkimisala kitsendamisega on loodud 3,5 m laiune ruum 
kergliiklejatele. Eristuvate katenditega kergliiklejate ala eraldab au-
toteest 1 m laiusele ribale paigutatud galerii, haljastus, pingid, prügi-
kastid, kiiged, ratta parkimine, betoonist kõrvalmajas elav Kalamaja 
legendaarne kass August, joogikraan, välimüügiletid jm. 



Haldi Noormet-Saarnaa

Eesti Vabariigi 103.sünnipäev oli seekord 
teistsugune. Nii nagu terve maailm pole 
täna enam see, mis ta oli eile. Seetõttu 
korraldas Põhja-Tallinna Valitsus Salme 
kultuurikeskuse aastapäevaürituse hoo-
pis väljas, kus välikontserdi andis armas-
tatud laulja Tõnis Mägi.

Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järve-
laid andis kontserdil esinejale üle linnaosa 
kõrgeima autasu – Põhjatähe. Tõnis Mägi 
oma kaunite ja hingestatud lauludega on saa-
nud armastatud loojaks tuhandetele eestlas-
tele, põhjatallinlastele on aga muusik erilise 
tähendusega ka seetõttu, et elas lapsepõlves 
siin linnaosas. Nii jääbki Tauno Kangro nõt-
ke skulptuur muuhulgas sümboliseerima ka 
lauliku lapsepõlve siin.

Siinkohal saab lugeda lühikest intervjuud 
eesti muusika suurkujuga.
 
Elasite lapsepõlves mõnda aega Pelgulin-
nas ja kui mälus sorida siis mis neist aas-
tatest meenub?

Meie kodu asus Rohu tänaval, täpsemalt 
Rohu tn. 11-5. Elasime ema, vanaema ja 

onuga seal aastatel 1953−1967. Keldrikor-
rusel, väikeses kööktoas.

Mäletan tehaste ja vabrikute läbilõikavat 
vilet ja undamist Stalini surma puhul, õh-
tul aga purjus mehi õlleputka ümber seda 
tähistamas ning „timukas on surnud“ hõis-
kamas.

Mäletan end Pelgulinna poistega luure-
kat mängimas, õunaraksu, esimest „sinist 
silma“ ja armumist.

Kooliaeg oli ilus aeg …
Mäletan esimest koolipäeva 1956. aastal. 

Ja esimest õpetajat. Klassiga käisime kuns-
tinäitustel. Omaette elamusena meenub 
1960.aasta laulupidu koos paduvihmaga, 
mis uputas poolenisti meie toakeses pianii-
no Hermanni. Veel meenub kuidas panime 
kallihinnalised raamatud päikese kätte kui-
vama ja hommikuks olid nad kadunud …

Ja ikkagi oli agulielu ilus. Ehtne.

Kuidas tunnete end tänases rahutus maa-
ilmas ja mis aitab tasakaalus püsida?

Inimene on ebatäiuslik, sestap on ainu-
ke võimalus nö vaimselt ellu jääda ennast 
pidevalt arendades. Püüan lugeda huvitavat 
lektüüri, kuulata palju muusikat. Eriti klas-
sikalist. Ja käin jalutamas.
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Peeter Järvelaid, 
linnaosavanem

Tuntud eesti laulus on sõnad: me 
oleme Põhjamaa lapsed. Kuigi me 
pole veel lõpuni vaielnud, kuivõrd on 
meie talved kliimamuutusest tingitu-
na soojemaks läinud, meenutas 2021. 
aasta algus, et meil ikka veel on lumi-
ne talv ja lastele saab liuvälju teha ka 
ilma kunstjääta.

Eesti Vabariigi aastapäev on meil kli-
maatiliselt veel talvel, aga soovijad 
võivad 24. veebruaril juba loodusest 
ka kevade märke leida. Sel talvel sai-
me tunda korralikku lumetuisku, mis 
ummistas kiiresti kitsamad tänavad, 
samuti tihedat jäävihma, mis muutis 
kogu linna mõne tunniga suureks liu-
väljaks. Aga ometi oli nii suurte kui 
väikeste talisõprade jaoks tore aeg – sai 
kelgutada, suusatada, uisutada ja lund 
jätkus. Eriti oli see tuntav eelmise tal-
ve foonil, kus meil praktiliselt polnud 
võimalust lumemõnusid kodumaal 
nautida.

Kuid käesolev talv meenutas meile 
palju suurema koostöö vajadust kogu-
kondades. Väga rumal on muuta lumi 
poliitilise nääklemise teemaks. Pigem 
oleme arukad ja praktilised ning püüa-

me leida lumekoristuseks nüüdisaeg-
seid praktilisi lahendusi. 

Tallinna linn on loonud sellise 
tehnikaga lumekoristusmeeskonna, 
mis sobib väga hästi tegutsema Põh-
ja-Tallinna kitsastel tänavatel ja sise-
hoovides. Kuna uuel tehnikal olemas 
lisaseadmed, mis võimaldavad seda 
kasutada kevadisel tänavate korista-
misel, siis tahaks väga loota, et saame 
sama meeskonna meile linnaossa appi 
kohe kui lumi ja jää on tänavatelt su-
lanud.

Kõnniteede koristamise teema tu-
leb juba sel kevadel läbi vaielda ning 

leida osapooli rahuldav kokkulepe 
linnaosa ja kogukonna, ühistute ja 
eraomanike vahel. Lahenduse võti 
peitub oskuses leida kokkulepe koos-
tööks ja uue tehnika kasutamiseks. 
Nagu väidavad ühistute esimehed, 
on näha, et luuameeste(naiste) ja lu-
melabidaga lume massilise korista-
mise aeg võib saada varsti ajalooks. 
Mina olen täna optimist, sest olles 
selle tööga seotud, võin öelda, et ole-
me Põhja-Tallinnas saanud päris hea 
kogemuse. 

Sel talvel oli tore teha koostööd 
kolleegidega keskkonna-ja kommu-
naalametist, munitsipaalpolitseist, 
samuti partneritega, kes meil igapäe-
vaselt tänavate ja teede hooldamisega 
tegelevad. Kuid meie olukord linna-
osas oleks palju keerulisem, kui oma 
panust poleks andnud kogukonnad.

Eriti tänulik tuleb olla neile, kes 
trotsisid ilma ka hetkedel, mil tuiskas 

lund või sadas jäävihma – ka siis olid 
inimesed tänaval, puistates graniitsõel-
meid. Kuid täna mõtleme juba keva-
dest. Väga oluline on kasutada meie 
lumekoristuse meeskonna kogemust 
Põhja-Tallinna linnaosa kevadisel ko-
ristamisel. 

Väga tähtis on ka saada tänavad 
kevadise koristuse ajal parkivatest  
autodest korraks tühjaks, et oleks või-
malik kokku koguda sõelmed ja talve-
ga ladestunud mustuse, mis omakorda 
annaks võimaluse survepesuks. Selline 
meetod viiks Põhja-Tallinna tänavate 
puhtuse palju lähemale Lääne-Euroo-
pa väikelinnade ideaalile. Koos tegut-
sedes saame sellega hakkama. 

Sel talvel saime tunda 
korralikku lumetuisku

Mäletan end Pelgulinna 
poistega luurekat mängimas, 

õunaraksu, esimest „sinist 
silma“ ja armumist.

Lahenduse võti peitub 
oskuses leida kokkulepe 
koostööks ja uue tehnika 

kasutamiseks

Lumi ja kevad

Tõnis Mägi elamuslik elu

Lumest võib 
luua imesid
Tänavune lumerohkus on näidanud, mida tähendab üks 
tõeline talv. Lisaks suusatamisele, uisutamisele ja kelguta-
misele saab ehitada ka lumelinnu ja just seda tehti 20. veeb-
ruaril ka Põhja-Tallinnas Stroomi rannas.

Innukate meisterdajate hulgas jalutades jäi silma eksootilise 
välimusega mees, kelle osaval tegutsemisel oli ilmet võtmas 
purjeka moodi ehitis. Kujuriks osutus Armeeniast pärit maali-
kunstnik Arsen Kljan. Selgus, et ta on lumest loonud ka imelise 
merineitsi, mida saab näha Põhja-Tallinnas Arsenali kauban-
duskeskuse ees.

„Lumi inspireerib muidugi. Lisaks on Stroomi rannas nii-
võrd hea aura, et taies sünnib justkui iseenesest, spontaanselt, 
pole vaja eskiisi ega midagi. See purjekas on minu jaoks nagu 
vabaduse sümbol ja seda on siia tore just vahetult enne Eesti 
Vabariigi sünnipäeva ehitada. Eesti on juba kolmkümmend 
aastat minu kodumaa,“ rääkis Arsen.

Arsen Kljan on Armeenia Portreekunstnike Liidu liige ja 
tema portreid saab aeg-ajalt ka siinsetel näitustel näha.

Stroomi rannas sai samuti näha Arseni Kljani 
lumeskulptuuri. Ilja Matusihis

Tõhis Mägi sai Põhjatähe. Ilja Matusihis
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 
kuulutab välja veebipõhise fotokonkursi 
„Aastaring Tallinnas 2021“.
Konkursi eesmärgiks on leida uusi ja huvitavaid fotosid Tallin-
nast, mis jäädvustaksid linnas aset leidnud sündmusi, inimeste 
tegevusi ja linnapildi muutumist eri aastaaegadel. Võistlusele 
võib saata fotosid, mis on jäädvustatud 2020. ja 2021. aasta 
jooksul. Võistlustöid saab esitada 15. septembrini läbi konkursi 
kodulehe fotokonkurss.tallinn.ee. Kodulehelt leiab ka konkursi 
tingimused.
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Volta kvartal saab uue ilme
Kalamajas ja sellega piirnevates asu-
mites on toimunud suuremahulise 
tootmise väljakolimine ajaloolistest 
tehasepiirkondadest ning vahepeal 
tühjalt seisnud paigad vajavad uut 
linnaruumilist mõtestamist.

Kunagise Volta tehase alale planeeritud 
äri- ja elamufunktsioon tõstab kvarta-
li elujõulisust, toob Põhja-Tallinnasse 
juurde elanikke ja loob töökohti. Volta 
kvartali terviklik arendus võimaldab luua 
kvaliteetse linnaruumilise keskkonna ja 
siduda omavahel arenevad Kalamaja, 
Noblessneri ja Arsenali piirkonnad.

Kvartalile uue elu andmise juures 
on peetud oluliseks säilitada võima-
likult palju ajaloolist hõngu ning see-
pärast saavad uue elu ka olemasolevad 
Volta tehase ajaloolised hooned, mida 
rekonstrueeritakse ja laiendatakse. 

Lisaks ehitatakse alale uued kor-
terelamud ja ärihooned. Kvartali ää-
realadele tänavate äärde on kavandatud 

rohkem ärihooneid ja kaubandust ning 
keskel on privaatsem elukeskkond kor-
terelamute ja avaliku kasutusega par-
gialaga. Parklad on viidud maa alla, et 
vähendada hoonete vahel toimuvat liik-
lust. Volta kvartali ja lähiümbruskonna 
elanikele kavandatakse uut lokaalset 
kaubanduskeskust ning luuakse uusi 
töökohti kavandatavates büroohoone-
tes. Terviklikuks muudavad elukeskkon-
na pargialad, mängu- ja spordiväljakud 
ning rajatav lastehoid ja lasteaed.

Tallinna linnavalitsus toetas Volta 
kvartali detailplaneeringut ning saatis 
selle linnavolikogule kehtestamiseks. Kunagise Volta tehase alale on planeeritud äri- ja elamukvartal. Endover Kinnisvara

Kvartalile uue elu andmise 
juures on peetud oluliseks 
säilitada võimalikult palju 

ajaloolist hõngu

Politsei palub olla ettevaatlik 
jätkuvate kelmuste suhtes

Põhja-Tallinnas toimus 
kogukondlik  short-track turniir

Põhja-Tallinna valitsus kutsus 
rahva lumelinna ehitama

Turniiril osalesid eri vanusega sportlased. Ilja Matusihis

Jana Frolova, 
veebikonstaabel

Ehkki politsei, meedia, pangad ja 
teised ettevõtted hoiatavad või-
malike kelmide eest igapäevaselt, 
õnnestub petturitel paraku siiski 
leida uusi ohvreid. Sel aastal re-
gistreeriti Tallinnas mituküm-
mend kelmuste juhtumit, sh ka 
nn „kõned pangast“.

Näiteks helistati 38-aastasele nai-
sele numbrilt, mis sarnanes Swed-
panga telefoninumbriga, ja teatati, 
et tema pangakontol on tehtud 
kahtlaseid ülekandeid. Nende üle-
kannete peatamiseks paluti naisel 
sisestada Smart-ID PIN-koodid, 
mida kelm kasutas interneripan-
ka logimiseks ning kandis sealt 
enda kontrolli all olevatele kon-
todele 5000 eurot. Sama juhtus ka 
40-aastase naisega, ka talle helistati 
Swedpanga telefoninumbriga sar-
nanevalt numbrilt, räägiti kahtlas-
test tehingutest  ja paluti sisestada 
PIN-koodid, kahju oli 500 eurot.

Erinevaid petuskeeme kasuta-
des üritavad kelmid saada ligi Eesti 
elanike isiklikele andmetele ning 
rahale. Veebruaris sai 43-aastane Tal-
linna elanik telefonikõne välismaiselt 
numbrilt. Helistaja pakkus Tallinnas 
elavale mehele soetamiseks ettevõtte 
Moderna INC aktsiaid. Mees kandis 
kelmidele üle 4400 eurot ning sai alles 
hiljem aru, et see oli pettus.

Katsuge jääda rahulikuks, kui 
saate ootamatu kõne ja keegi hak-
kab teid hirmutama jutuga väi-
detavatest kahtlastest tehingutest 
või teie pangakonto ründamisest. 
Samuti peab olema valvas, kui 
tundmatu helistaja pakub kiiret ri-
kastumist või unikaalset võimalust 
midagi osta või investeerida. Sel-
line kõne tuleb kohe ära lõpetada. 
Nii kaitsete oma raha ja närve.

Veebruaris said paljud eesti-
maalased ka õngitsuskirja viitega 

sebwwwee(.)com veebilehele, kus 
näiliselt saab logida internetipan-
ka. Kontole paluti sisse logida, ka-
sutades Smart-ID või Mobiil-ID 
võimalusi. Tegemist on võltslehe-
ga – ehkki näiliselt on kelmide 
loodud leht sarnane panga päris 
kodulehega, näeb tähelepanelik 
silm kohe ära, et seal on kirjavigu 
ja aadressiribal vale viide.

Õngitsuslehtede kaudu ürita-
vad kelmid inimestelt kätte saada 

panka sisselogimise andmeid, et 
neid paralleelselt õiges interneti-
pangas kasutada. Kelmid logivad 
sisse inimese pangakontole ja üri-
tavad sealt raha varastada. Õngit-
suskirju saadetakse nii e-maili kui 
ka sõnumiga. 

Ärge avage võõraid linke ega 
manusena saadud dokumente ja 
olge väga tähelepanelikud – kont-
rollige, kes on kirja saatja ja mis 
veebilehel asute.

20.–21. veebruaril toimus Stroomi 
ranna uisuväljakul kogukondlik short-
track turniir. 

Vabariigi aastapäevale pühendatud 
short-track turniiril osalesid eri vanuses 
sportlased. Oma jõudu kiiruisutamises 

said proovida ka harrastajatest uisusõb-
rad.

Short-track turniiri korraldas Vik-
tor Nescheretny spordiklubist Dünamo. 
Viktor juhtis ka Stroomi uisuväljaku ra-
jamist. Liuväli on avatud nii kaua, kui 
jätkub külma talveilma.

20. veebruaril ehitati lumelinn Põhja-Tallinna 
Stroomi randa. Osalesid nimelised meeskonnad, 
nende seas Kondorkakud, Legod, 1CEHTE, ÜKS 
KAKS KUUS jt. Kohale tulid õpilased Ehte humani-
taargümnaasiumist ja tudengid kunstiakadeemiast, 
kaasa lõid ka Salme kultuurikeskuse töötajad. 

Jälgige oma vara hoidmiseks lihtsaid nõuandeid:
● Kui teile saabub pakkumine, mis lubab kiiresti suurt tulu, 

või pakutakse müügiks toodet, mis on raskesti kättesaa-
dav, siis suhtuge sellesse ettevaatlikult.

● Ärge edastage võõrastele andmeid oma ID-kaardist, 
PIN-koodidest, infot muudest isikut tõendavatest doku-
mentidest, fotosid krediitkaardist jms.

● Ärge tehke ülekannet enne, kui olete kontrollinud konk-
reetse ettevõtte tausta.

● Ärge laadige tundmatu inimese palvel oma arvutisse prog-
ramme, mis lubavad tal võtta üle pilti teie arvutist – Team-
Viewer või AnyDesk.

● Kui saate kahtlase kõne justkui oma panga nimel, lõpeta-
ge kõne kohe ja andke sellest pangale teada.

● Infot saab edastada ja info läbi kodulehe https://cyber.
politsei.ee/.

● Kui olete saanud kahju, pöörduge politseisse. Lumelinna tegemine – see on tore võimalus olla pere ja sõpradega värskes 
õhus. Ilja Matusihis
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  KUHU MINNA, NOVEMBER

Kai kunstikeskus, Peetri 12, tel 
529 3139

•  18.09–08.11 K–P kell 
12.00–19.00 näitus “Leviaatan: 
Paljassaare peatükk”. Pilet 8/5 
€ (K kõigile sissepääs sooduspi-
letiga)

•  28.11–06.12 E–P kell 
12.00–19.00 7. artishoki bien-
naal “Koopia” ühisnäitus. Pilet 
8/5 € (K kõigile sissepääs soo-
duspiletiga)

Kalamaja muuseum, Kotzebue 
16, tel 5309 9772

• 11.11 kell 18.00–19.00 Ka-
lamaja kanalistasioonikaevu-
luukide tuur eesti keeles, tasu-
ta

• 12.11 kell 18.00–19.00 Ka-
lamaja kanalistasioonikaevuluu-
kide tuur inglise keeles, tasu-
ta

• 14.11 kell 13.00–14.30 lin-
naretk välinäitusel “Kalamaja 
kadunud killud. Pildikesi pereal-
bumitest”, tasuta

Kalamaja raamatukogu, Kotze-
bue 9, tel 683 0970

• 07.11 kell 11.00 põnnihom-
mik 2–5-aastastele lastele koos 

vanematega. Vaatame ja loeme 
põnniraamatuid ning proovime 
kätt meisterdamises

•  09.–14.11 “Põhjamaade 
raamatukogunädal” – lastel on 
võimalik erinevaid nuputus-
ülesandeid lahendada

Põhja-Tallinna noortekeskus, 
Kopli 98, tel 653 1447 / 
5556 7787

Püsitegevused
•  Iga esmaspäev ja kolma-

päev kell 16.00–17.00 arvutiklu-
bi “USB”

• Iga esmaspäev kell 18.00–
19.30 lauamänguõhtu

•  Iga teisipäev kell 14.00–
19.00 VR-mängud

•  Iga teisipäev kell 15.00–
17.00 kitarritunnid

• Iga kolmapäev kell 17.00–
19.00 kokandusklubi “Köögigu-
rud”. Projektitegevus

•  Iga neljapäev kell 14.00–
19.00 muusikaklubi

•  Iga neljapäev kell 16.00–
18.00 fotoklubi “Enne klõp-
su”

• Iga 1. ja 3. reede kell 18.00–
19.30 turniiriõhtu

Üritused

•  11.11 kell 17.00–19.30 
mängu “Among us” õhtu

• 13.11 kell 18.00–19.30 fil-
miõhtu

• 17.11 kell 17.00–19.00 Sak-
samaa kultuuriõhtu

• 20.11 kell 17.00–19.00 lau-
ajalgpalliturniir

• 23.11 kell 16.00–18.00 loo-
dusfilmiõhtu

• 24.11 kell 14.00–19.30 ak-
tiivsete mängude päev

• 27.11 kell 17.30–19.00 rum-
my turniir

• 30.11 kell 17.00–19.00 joo-
nistusõhtu “Minu vision ideaal-
sest maailmast”

• 04.12 kell 17.00–19.00 pil-
jarditurniir

Sõle raamatukogu, Sõle 47b, 
tel 601 9153

• 07.11 kell 12.00 arvuti algõ-
pe vene keeles, vajalik eelregist-
reerimine

•  07. ja 21.11 kell 14.00 ja 
19.11 kell 17.00 õmbluskool ees-
ti keeles, vajalik eelregistreeri-
mine

• 21.11 kell 12.00 keelekoh-
vik, eestikeelne vestlusring, va-
jalik eelregistreerimine.

Tallinna rahvaülikool, Pelgulin-
na maja, Telliskivi 56, tel 
673 3965 / 5330 3390

• 07.11 kell 19.00 tantsuõhtu 
Pelgulinna majas. Tantsuks 
mängib Olev Mäe. Pilet 6 € / 
paaridele 10 €. Eelregistreerimi-
sega

• 20.11 kell 15.00 eakate tee-
õhtu jääb ära (seoses koroona-
viirusega)

• 27.11 kell 19.30 kiiksuga as-
jad. Riidest lindude meisterda-
mise töötuba. Tasu 15 €. Eelre-
gistreerimisega

Ootame uusi osalejaid huvi-
ringidesse:

• Viiuliõpe (N, R). Tasuline. 
Registreerimisega

• Eneseareng läbi jooga (E).
Tasuline. Registreerimisega

Teoteater, Vana-Kalamaja 9a, 
tel 5330 6025

• 10. ja 20.11 kell 19.00 eten-
dus “Mis nüüd mina”

•  13.11 kell 19.00 etendus 
“Tunnete maastik”

• 14. ja 27.11 kell 19.00 eten-
dus “Abielutunnistus”

•  26.11 kell 19.00 etendus 
“Närvipundar”  PTS

Õnnitleme novembrikuu juubilare!
PÕHJA-TALLINNA ELANIK JEKATERINA JARTSEVA TÄHISTAB 
NOVEMBRIS OMA 101. SÜNNIPÄEVA. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS 
SOOVIB JÄTKUVAT TERVIST JA ELURÕÕMU!
 
95
Klavdia Smirnova
Virve Tammoja
Hilja-Koidula Õun

90
Valentina Fedorkova
Victor Konyaev
Jevgenia Matsova
Lizaveta Mikhaylova
Anastassia Mitšurova
Silvia Nava
Helju Ots

85
Alevtina Alexeeva
Nina Grigorieva
Anatoli Jeršov
Evgeniya 
Kuzakhmetova
Galina Lizareva
Nelli Maltseva
Tatjana Maltseva
Tatiana Maytak
Eha Mets
Ekaterina Mina

Eda Pohla
Anatoly Samoylov
Niina Stulen
Vera Zabelina
Kiira-Kai Uus
Helvi Varik
Helve Õismaa

PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB, ET 16–30.11.2020 TOIMUB 
PEETRI TN 7 JA 9 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU JA TAOT-
LUSE AVALIK VÄLJAPANEK TÖÖAJA JOOKSUL PÕHJA-TALLINNA 
VALITSUSE INFOSAALIS, NIINE TN 2.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet) esitatud projek-
teerimistingimuste taotluse nr 2011002/11719 ja lisatud illustreerivate 
materjalide kohaselt soovitakse täpsustada Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 
kinnistute vahelist piiri ning Peetri tn 9 kinnistu haljastuse, heakorra ja 
liikluskorralduse põhimõtteid.
Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu osas kehtib Tallinna Linnavolikogu 
02.05.2013 otsusega nr 72 kehtestatud “Tööstuse tn 48 kinnistu ja lä-
hiala detailplaneering” (DP019130). Peetri tn 7 (DP krunt pos 6) on de-
tailplaneeringuga kavandatud 30% äri- ja 70% elamumaa või 100% äri-
maa sihtotstarbega krundiks. Krundil asuv endine katlamaja on ette 
nähtud rekonstrueerida kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega 
hooneks ning hoone parkimine lahendada Tööstuse tn 48b krundile 
rajatava hoone maa-aluses parklas (DP krunt pos 1). Peetri tn 9 (DP 
krunt pos 7) on detailplaneeringuga kavandatud 100% ärimaa sihtots-
tarbega krundiks. Peetri tn 9 krundile on antud ehitusõigus ühe seits-
me maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.
Peetri tn 7 kinnistul paikneb Noblessneri laevaehitustehase elektrijaam 

ja poolenisti elektrijaama korsten, mis mõlemad on kultuuriministri 
18.08.1997 määrusega nr 46 “Kultuurimälestiseks tunnistamine” tun-
nistatud ehitismälestiseks (registri nr 8607). Ehitismälestiseks tunnis-
tatud elektrijaama korstnast pool jääb Peetri tn 9 kinnistule.
Amet on kaalunud Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu projekteerimistin-
gimuste taotlust, taotlusele esitatud seisukohti, lisatud arhitektuurset 
ning linnaruumilist ettepanekut ning detailplaneeringu täpsustamise 
võimalusi projektide läbivaatamise komisjoni 24.01.2020 ja 23.09.2020 
koosolekul. Kehtestatud detailplaneeringu lahenduse täpsustamiseks 
soovitud muudatused hõlmavad: 1) Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 krundi pii-
ride täpsustamist eesmärgiga jätta elektrijaama korsten tervenisti ühe 
kinnistu koosseisu tagab selle hilisema tervikliku hoolduse ühe omani-
ku poolt; 2) Peetri tn 9 liikluskorralduse täpsustamise vajadus on tingi-
tud olemasolevast varasemalt kavandatud jalakäijate panduse ning ra-
jatud Kalaranna tänava juba realiseeritud lahendusest; 3) haljastuse la-
henduse täpsustamise vajadus tuleneb realiseeritud teede lahendu-
sest (vaata eelmine punkt) ja Peetri tn 9 krunti läbiva süvavee kollek-
tori olemasolust, mille ümber tõstmist ei ole kavandatud ning mille 
peale või kaitsevööndisse ei tohi istutada kõrghaljastust.
Amet leidis, et detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingi-
muste koostamine Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu osas on põhjenda-

tud, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 7 aasta, 
muutunud ehitamist reguleerivad õigusaktid ning ehitusseadustiku § 
27 lõikes 4 on toodud alused, mis võimaldavad koostada detailplanee-
ringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimis-
tingimuste väljastamisel on võimalik tagada, et elektrijaama korsten 
jääb tervenisti Peetri tn 9 kinnistule, mis tagab ehitise kuuluvuse ühele 
omanikule ning seeläbi ehitise hilisema korrashoiu.
Amet avaldab taotluse ja eelnõu materjalid Tallinna Planeeringute Re-
gistris samaaegselt avaliku väljapaneku teatega ja tagab materjalide 
kättesaadavuse avaliku väljapaneku lõpuni. Projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna pla-
neeringute registris – DP019130, Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala de-
tailplaneering (dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logi-
ma).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras an-
tav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldus-
organile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 
30.11.2020. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vas-
tuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku is-
tungit läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõige 3).

  AMETLIKUD TEATED

Eesti üks väheseid erivaja-
dustega lastega tegelevaid 
erakoole, Hilariuse kool 
Tallinnas loodi lastevane-
mate algatusel septembris 
2005. aastal. Kooli nimi pä-
rineb pühalt Hilariuselt, 
kes on keskaegne erivaja-
dustega inimeste kaitsepü-
hak.

Hilariuse kooli õppetöö põ-
hineb R. Steineri poolt loodud 
waldorfpedagoogikal, mille põ-
hilisteks märksõnadeks on 
inimsõbralik lähenemine, ini-

meseks kasvamise ja arenemise 
seaduspärasuste järgimine.

Õppetöö toimub toimetule-
ku ja individuaalsete õppekava-
de alusel.

Õppimisel kasutatakse palju 
kunstilisi väljendusi ja praktili-
si tegevusi.

Koolis on kangasteljed, savi 
ja puutöö, muusika- ja liiku-
misklass, tunnetus-lõõgastus ja 
pallimere tuba ning võimalus 
ujuda kõrvalolevas Sõle spordi-
keskuses.  Maarika Vorsmann, 
Hilariuse kooli direktor

Linnaosavalitsus on juba 
mitmeid aastaid hoidnud 
au sees ja õnnitlenud Põh-
ja-Tallinna juubilare.

Kord kvartalis kutsutakse 
kokku kõik juubelit tähistavad 
sünnipäevalapsed alates 65. elu-
aastast, et koos juua tass kohvi, 
süüa kringlit ja kuulata muusi-
kat.

Viimane kohtumine toimus 
septembris ning kahjuks keeru-
lisel ajal oleme otsustanud ku-

ni uue aasta alguseni need koh-
tumised ära jätta, et hoida meie 
kõigi tervist ja peatada viiruse 
levik. Aga see ei tähenda, et juu-
bilarid jäetakse õnnitlemata. 

Oleme otsustanud saata hoo-
pis juubilaridele õnnitluskaardi 
koos väikese meene – helkuri-
ga! Saabunud pimedal ajal soo-
vime, et kõik me oleksime auto-
juhtidele nähtavad ning hooli-
me ikka oma tervisest!  Põh-
ja-Tallinna LOV

Juubilaride postkasti
saabuvad helkurid

Hilariuse koolil täitus 15 
aastat

Hilariuse kool oli loodud 2005. aastal.  Hilariuse kool 

Suur aitäh kolleeg Peeter 
Järvelaiule, kes juhatas 
Kesklinna Sõnumite ok-
toobrinumbris sisse uue 
rubriigi, heites naabri hea-
tahtliku pilgu n-ö piiriüle-
se koostöö võimalustele.

Kolleeg kutsus vaatama lin-
nasisestest piiridest üle ja väl-
japoole. Kui võtta ainult mõ-
nedki kokkupuutekohad Kesk-
linna ja Põhja-Tallinna linna-
osa vahel – näiteks linnahall või 
Balti jaam –, siis on raske vahet 
teha, kummal pool piiri see ob-
jekt olulisem on.

Sama kehtib, ja veelgi laie-
mas mõõtkavas kogu vanalinna 
kohta. UNESCO maailmapäran-
di nimistusse arvatud keskaeg-
se algupäraga asum võib küll 
kuuluda tervenisti Kesklinna 
halduspiiresse, kuid on kindlas-
ti mitte ainult kõigi tallinlaste, 
vaid kõigi pärandit väärtusta-

Vanalinn kuulub meile kõigile

Monika
Haukanõmm,
kesklinna vanem 

vate inimeste varandus. 
Üldiselt ollakse harjunud tä-

histama mõistega 'vanalinn' 
keskaegse linnamüüri sisse jää-
vat ala. Samas on aga selle la-
hutamatuks osaks ka ümbritsev 
bastionivöönd ja rohealad ku-
nagise vallikraavi kohal– Skoo-
ne bastion ehk Rannamägi, 
Snelli tiik, Ingeri bastion ehk 
Harjumägi jmt. 

Koosmõtlemise kohti on nii 
lühemas kui pikemas ajavaates 
mitmeid, olgu selleks Balti jaa-
ma arendused koos loodava Jaa-
ma pargiga või Snelli tiigi ja se-
da ümbritseva roheala kujune-
mislugu. 

Nüüd võin teatada hea uudi-
se: leidsime ettevõtja, kes asub 
Snelli tiiki põhjalikult ja põhja-
ni puhastama.

Kui kõik laabub plaanipära-
selt, siis järgmise kevade õite-
ajaks on nii tiik kui ka selle üm-
ber laiuv Toompark korda teh-
tud. Seejärel tuleb uus ülesan-
ne – muuta see puhkeala huba-
semaks ja tegevusi pakkuvaks. 
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Põhja-Tallinna tegija Maris Pošlin
Palju õnne, Maris! Põhja-Tallinna 

noortekeskus tunnistati 3. veebruaril 
Aasta Noortekeskuseks 2020! Kas selline 
tunnustus on 13 tegevusaasta jooksul es-
makordne ja mis selle auhinna sinu mee-
lest tõi?

Aitäh, oleme väga rõõmsad selle tun-
nustuse üle! See on meie noortekeskusel 
tõepoolest esmakordne. Arvan, et selle kõi-
ge taga on olnud suurepärane meeskonna-
töö, mida oleme arendanud edasi tugevaks 
koostööks teiste noortekeskuste ja asutus-
tega Tallinnas. Auhinnaga tunnustati meie 
tegevusi e-noorsootöö ja e-spordi valdkon-
nas, mida me ei teinud üksi, vaid mitme 
noortekeskusega koos. E-noorsootöö on 
kindlasti vaade tulevikku, sest tehnoloogia 
annab juurde nii palju uusi võimalusi ja ka-
naleid ning neid on vaja hakata kasutama. 

Kuidas ise noorsootööle sattusid ja 
hiljem Põhja-Tallinna noortekeskuse ju-
hiks said?

Sattusin täiesti juhuslikult, kui kandi-
deerisin kuus aastat tagasi noorsootöötaja 
ametisse Põhja- Tallinna noortekeskuses. 
Õppisin ülikoolis hoopis kultuuriteadust, 
töökogemuse kaudu hakkas mind noor-
sootöö rohkem huvitama ning leidsin sel-
le, mis mulle väga hästi sobib. Juba pärast 
aastast töökogemust korraldasin oma esi-
mese projekti, mis oli suunatud noorte vaba 
aja sisustamisele suvises Stroomi rannas, 
ning pälvisin sellega oma esimese auhinna 

Suured Teod tunnustuskonkursil „Laste- 
ja noortesõbralik tegu 2016“ kategoorias. 
Asutusesiseselt toimus aegajalt ikka töökol-
lektiivi muudatusi ning ühel hetkel lahkus 
noortekeskusest ka toonane juhataja. Mulle 
anti üle tema ülesanded ja sain endale täies-
ti uued väljakutsed. Värske juhina õppisin 
käigupealt juhtima meeskonda ja organisat-
siooni ning mind kinnitati juhataja ameti-
kohale 2017. aasta sügisel.

Palju räägitakse Põhja-Tallinna lin-
naosa asumite erilisest atmosfäärist, mis 
siin elavatele ja töötavatele inimestele 
väga meeltmööda on. Noortekeskus asub 

näiteks Koplis – põneva ajaloo ja areneva 
tänapäevaga paigas. Kas selline omapä-
rane taust teie keskuse igapäevatööd ka 
mõjutab? Inspireerib kuidagi?

Arvan, et mõjutab ikka. Kopli piirkon-
nal on olnud aja jooksul väga erinevaid 
tähendusi ja arenguid. Noorena õpetati 
mind seda piirkonda pigem kartma ning 
siiakanti ma seetõttu tihti ei sattunud. Sa-
mas tundus see alati väga põnev ja kutsuv. 
Siia tööle asudes õppisin Kopli  piirkonda 
ja kogukonda läbi kohalike noorte tasapisi 
tundma. Aja jooksul on palju muutunud 
ja edasi arenenud, kuid palju minevikku 

on jäänud ka ümbruskonda alles. Ja see 
on hea. Kopli kogukond on julge ja ehtne 
ning siinsed inimesed värvikad. Arvan, et 
need on peamised märksõnad, mis meie 
tegevusi noortekeskuses inspireerivad ja 
kirjeldavad. Meie noorteka kodukant on 
tõeline “Kopli hood”. Respekt.

Olete ajapikku lugematul hulgal häid 
üritusi korraldanud, kui peaks neist sä-
ravamad välja valima, siis mis need olek-
sid ja miks?

Minu jaoks on kindlasti üks silmapaist-
vamaid projekte olnud GiTGuD e-spordi 
võistlused. Oleme turniiri korraldanud 
kahel aastal ning kuna olen ise väga huvi-
tatud arvutimängudest, siis mõistan hästi 
noorte suurt huvi. GiTGuD e-spordi tur-
niir on noorsootöö maastikul midagi ainu-
laadset, sest selle kontseptsioon toob noo-
red meeskonnana kokku arvutimängude 
kaudu, annab neile osalemiseks avatud ja 
võrdsed võimalused. Tegemist on tuleviku 
spordialaga ja leian, et see on sama väär-
tuslik kui näiteks male. E-spordi tegevused 
tõid meie juhtimisel Tallinna noortekes-
kustele ka 2019. aastal tunnustuse Suured 
Teod kategoorias „Tallinna noortele“ ning 
plaanime sama üritust korraldada ka käes-
oleval aastal.

Lisaks nimetaksin meie panust noorte 
ekstreemsporti ja tänavakunsti. Koostöös 
Tallinna mobiilsete noorsootöötajatega 
oleme korraldanud Kopli ekstreempargis 
noorte tänavakunsti konkursi, loodud pil-

did kaunistavad rampe. Ekstreemsport on 
samuti saanud hoo sisse tänu noortekes-
kuse juures asuvale ekstreempargile ning 
suvisel perioodil pakume seal võimalusi 
tasuta treeninguteks, vahendite laenu-
tamiseks (sh kiivrid) või suurvõistlustel 
osalemiseks. Mõlemat valdkonda on mo-
dernses ühiskonnas ja tänavakultuuris vaja 
rohkem väärtustada ja toetada.

Kuidas iseloomustad oma kollektii-
vi? Tööpäeva lõppu ootavaid kellavaata-
jaid teie hulgas ilmselt ei leidu?

Oi, me tõepoolest tööpäeva lõppu pi-
gem ei oota. Õieti on noorsootöötaja iga 
tööpäev täiesti isesugune. Meie kollektiivis 
on erinevate huvidega ja täiesti erinevad 
isiksused, kuid koos töötades oleme üht-
sed. See toimib, kuna noorsootöö soodus-
tab iga inimese isikupära ja vabadust ning 
toob need erinevused kokku. Meie mees-
kond on täiesti pöörane, omapärase huu-
moriga, heatahtlik ja alati olemas.

Küsitles 
Haldi Normet-Saarna

Põhja-Tallinna Noortekeskuse meeskond. PTNK

Õnnitleme märtsikuu juubilare!

Põhja-Tallinna Valitsus tänab haridustöö tegijaid

GULBADIAN ŠARIPOVA SÜND 20.03.1919 - 102 AASTAT
HULDA BENITA TAMM SÜND 17.03.1919 – 102 AASTAT

90
Rubtsova Lidia
Tokovoy Vladimir
Ruul Einard
Morozova Valentina
Lerg Ode
Aleksandrova Niina
Onno Anna
Litovchenko Emma

85
Boikova Genoefa
Komp Koidula
Pankova Zoja
Malova Maria
Budanova Galina
Bespalaya Nadezhda
Kostjukovitš Valentina
Reimann Linda
Leisalu Maimu
Maltsev Aleksandr
Jakobson Helvi

95
Surgan Jevdokia
Lentso Roseta
Kubareva Zoja
Gvozdev Alexey

Ehte 
Humanitaargümnaasium
Ilona Kononova, Deniss 
Arhipov, Ilona Gotovtšikova, 
Irina Maksimenko, Olga 
Klink, Anželika Kahro, 
Marika Kransiver, Dmitri 
Mištšenko, Õnnela Leedo-
Küngas 

Kalamaja Põhikool
Piret Rõõmussaar,  
Tuuli Juks, Triin Lääne, 
Tiina Merilo

Karjamaa Põhikool
Svetlana Švedovitš, Irina 
Rozanova, Anne Šestakova, 
Reet Maigre, Irina 
Mahmastol, Maria Sarri 

Pelgulinna Gümnaasium
Reijo Väljak, Inara Raichert, 
Karmen Onton, Kaire Kukk, 
Rea Lillemets, Veiko Klaan, 
Merike Ottmann

Ristiku Põhikool
Anne Lainoja, Kaja 
Valguta, Katrin Suve, 
Kajalin Luts, Anu Orastu, 
Ege Raudsepp,  
Bärbel Luhari-Err

Tallinna 
Kunstigümnaasium
Jekaterina Koršunova, 
Anna-Leena Raud, Aliide-
Marie Taela, Kadri Killing, 
Eike Malva, Ergen Kandar, 
Liis Vahemets

Kopli Ametikool
Tiina Matšulevitš,  
Eda Kauksi, Heli Molok, 
Epp Voll, Arvo Rääk,  
Enn Pormeister

Tallinna Vaba 
Waldorfkool
Piret Indlo, Kairi Järvik-
Elvisto, Nadezda 
Pchelovodova, Marge 
Varma  

Tallinna Heleni Kool
Erki Korp, Klaarika Hiis-
Hommuk, Triinu Tähiste, 
Silja Kreegimäe, Inna 
Kannike, Ilona Tamsalu, 
Kadi Ellus, Marju Vaga

Hilariuse Kool
Natali Hanni,  
Maret Mesipuu, 

Vivere Kool
Iivi Minjo, Julia Stolberova

Loova Tuleviku kool
Kätlin Kallast

Kopli Huvikool
Signe Suviste, Peep Taimla

Kalamaja Lasteaed
Ene Vainsalu, Anne 
Väisänen 

Kolde Lasteaed
Mari Vimmsaare,  
Karilin Tammik 

Kopli Lasteaed
Anne Saar, Merle Tõnurist 

Lasteaed Kajakas
Tatiana Darii,  
Jekaterina Gavrilova, 
Galina Malkerova

Lasteaaed Kelluke
Maris Laaneväli, Merje 
Allak, Riina Kaur, Laura 
Karuks, Kadri Shüts

Lasteaed Maasika
Viktoria Platonova, Darja 
Beljanina

Lasteaed Mesipuu
Olga Rudenko, 
Lastovskaja Julia, Nosko 
Irina, Zilina Natalja

Lasteaed Naeratus
Maret Perevai, Inna 
Sundatova 

Lasteaed Ojake
Irina Melnikova, Svetlana 
Kolchurina, Alissa 
Tuljakova, Kristi Tarassov, 
Jelena Šikulova 

Lasteaed Päikene
Kaili Kuusk, Karin Järviste,
Mariell Miilvee,  
Aet Vahemäe

Lasteaed Pääsupesa
Kaja Seeba, Gerly 
Kaljurand, Ruth Koit, 
 Ave Smirnov

Lasteaed Rukkirääk
Piia Lindile, Reet Seppale

Lastesõim Päkapikk
Birgit Kütt, Tiina Aavik

Pelguranna Lasteaed
Margit Puhasmets,  

Oxana Kozlova

Sitsi Lasteaed
Marina Timofejeva, 
Jekaterina Makarova, 
Olga Spitsõna, Kallistova 
Svetlana 

Taime Lasteaed
Tatjana Kostjanaja, Enelin 
Väisinen 

Tallinna Kelmiküla 
Lasteaed
Teele Toomiste, Annika 
Soolaid

Tallinna Lasteaed Mudila
Jelizaveta Lauri, Marliin 
Lõmus, Maie Peegel

Tallinna Heleni Kooli 
Lasteaed
Britta Sims, Baiba Põder, 
Kätlin Aarma 

Ilmapuu Waldorflasteaed
Maila Altroff 

Kool 21.sajandil
Ludmilla Lumiste, Niina 
Arutyunova

Tšeban Jakim
Sychugova Claudia
Karpenko Maria
Gavrilova Nina
Monogarova Maria
Undla Jevdokia
Venkova Aleksandra
Molina Ekaterina
King Dagmar-Ingrid

Veere Viljar
Rumbach Elfriede
Bristol Helgi
Poljakova Valentina
Krupenin Aleksei
Veersoo Vello
Borissiouk Alexandre
Kalvik Viida
Tamme Vaike
Aleksius Kalju
Ivanova Silvia

Kopli kogukond on julge ja 
ehtne ning siinsed inimesed 

värvikad

Meie kollektiivis on erinevate 
huvidega ja täiesti erinevad 
isiksused, kuid koos töötades 

oleme ühtsed

Juba pärast aastast töökogemust kor-
raldasin oma esimese projekti, mis oli 
suunatud noorte vaba aja sisustami-

sele suvises Stroomi rannas

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.

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.



WWW.TALLINN.EE/POHJA
6 | REKLAAM

Märts 2021 | PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

Puu24.ee
Viimsi 

VIKTOR LÕHMUS
Kutsetunnistusega

kinnisvara konsultant

Tel: +372 5566 2982

viktor.lohmus@domus.ee

www.domus.ee

USALDUSVÄÄRNE
KINNISVARA
VAHENDUSTEENUS

18 aastase kogemusega

kinnisvara konsultant!
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● Kivikorstnate ehitamine ja re-
mont. Tel 518 8889
● Lamekatuste remont rullma-
terjaliga SBS.Laon korstnaotsi. 
Korterite-vannitubade remont. 
Kõik elektri-torutööd. Boileri-
te, pistikute paigaldus. Soodsalt. 
58508713.
● Leian ostja või üürilise sinu 
kinnisvarale. Tel: 5110 939, 
e-post: viljo.pettinen@domus.ee.
● Müüa kvaliteetsed, hästi pa-
kitud küttepuud (30–60 cm) ja 
klotsid võrkudes alates 2,20 € / 
võrk. Hinnad kohaletooduna. Tel 
5620 8210.
● Müüa saetud ja lõhutud kütte-
puud pikkusega 30–60 cm. Koju-
vedu. Tel 522 7345, marek406@
gmail.com.

● Ostan 1–2-toalise korteri Tal-
linnas (võib olla remontivajav). 
Tel 5393 4554.
● Ostan garaažiboksi. Notari kor-
raldamine ja kulud minu kanda. 
Tel: 545 11053.
● Ostan kasutuseta jäänud sõi-
duki, võib vajada remonti. Kiire 
tehing ja vormistamine. Kõik 
pakkumised Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee.
● Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, fotosid, trükiseid ja doku-
mente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise ese-
meid. Tel 602 0906 ja 501 1628, 
Tim.
● Ostan seisma jäänud sõidu-
keid. Ka avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult 

seisvaid. Kohapeal kiire vormis-
tamine ja tehing. Pakkumisi oo-
tan tel 5618 8671 või seisevauto@
gmail.com.
● Ostan VANAVARA - mööbel, 
raamatud, dokumendid, fotod, 
mänguasjad, nõud, militaaria, 
tööriistad ja palju muud! Ardo, 
5607 8579.
● OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
● Soovin osta garaažiboksi otse 
omanikult "Ristiku 95, Kaera 20a, 
Paavli 11a" garaažiühistus. tel: 
3725040090; mail: gatewayou@
gmail.com.
● Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja 
viimistlustööd. Pakume võtmed 
kätte lahendusi hoonete, majade 
ehitusel. Tel. 5352 9476 mehitus@

gmail.com.
● Algab leerikursus Peeteli ki-
rikus (Preesi, 5). Kursusele re-
gistreerimine koguduseõpetaja 
juures peale jumalateenistust või 
meiliaadressil aare.luup@eelk.
ee. Lisainfo: eelk.ee, Facebook: 
EELK Tallinna Peeteli kogudus.
● Põhja-Tallinnas Vibu tänaval 
üürile anda majaalune parkimis-
koht. Tel. 56296 735.
● Ostame talukoha koos suure 
maaga. Hooned võivad vajada ka-
pitaalremonti. Vaatame üle kõik 
pakkumised. Tõenäoliselt teeme 
parima hinna. Tel 5666 9006.
● MITTEH OÜ renoveerime ja 
ehitame teie elu ja sanitaarruu-
me. mittehehitus@gmail.com. 
Tel: 5358 6385.

■ REAKUULUTUSED


