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Konkursil „9 linnaideed“ võitnud jõu-
ja ilunumbreid saab nüüd Stroomil
ise proovida
Põhja-Tallinna pere- ja tervisepäe-
val Stroomi rannas esitleti ka uusi 
välitreeningväljaku trenažööre. 
Nüüd saavad kõik soovijad neid 
sportimisvahendeid treeningutel 
kasutada. 

Mäletatavasti korraldas Põh-
ja-Tallinna valitsus aasta alguses 
linnaruumikonkursi „9 linnai-
deed“, mille käigus said linnaosa 
elanikud 9 idee hulgast välja va-
lida endale kõige sobilikuma ning 
selle poolt siis ka hääletada. Kon-
kursi ideed  olid seotud erinevate 
asumitega  Põhja-Tallinnas ning 
linnaosa valitsus valis need kon-
kursile linnaosa elanike endi poolt 
välja pakutud ettepanekute hul-
gast. 

Kaasava konkursi vormis ava-
liku ruumi kujundamine toimus 

Põhja-Tallinnas esmakordselt. 
Kokku hääletas erinevate idee-
de poolt 1327 inimest.  Konkursi 
võitis „Jõu- ja ilunumbrid Stroomi 
rannas“ , mille sisuks uute välitre-
nažööride paigaldamine Stroomi 
randa. Ideekonkursi tingimus oli, 
et Põhja-Tallinna valitsus peab 
idee ellu viima tänavuse aasta 
jooksul.

Linnaosa elanike poolt valitud 
populaarseim linnaidee on nüüd 
teoks saanud ning kõigil huvilis-
tel on võimalik uusi välitreeningu 
väljaku trenažööre treeningutel 
kasutada!

Uue treeningväljaku avamisel 
pere- ja tervisepäeva aegu jagas 
infot ja kogemusi kolmekordne 
Euroopa meistrivõistluste hõbe-
medaliomanik jõutõstmises Raigo 
Kuusnõmm, kes rääkis ja ka näi-

tas ette, kuidas kõige efektiivse-
malt välitingimustes harjutada ja 
end vormi viia saab. 

Põhja-Tallinna vanema Karin 
Tammemägi sõnul on Stroomi 
rand väga populaarne treeningu-
koht nii professionaalsete - kui 
ka harrastussportlaste hulgas. 
Stroomi rannas paiknevad kaks 
välitreeningu väljakut, mida väga 
palju kasutatakse ning tihtipea-
le ei piisa kõigile treenijatele va-
hendeid. Seepärast siis ka uus 
treeningukoht valmis tehti, ütles 
Tammemägi.

Raivo LoTT, 
Põhja-Tallinna avalike suhete nõunik

Põhja-Tallinn kannab 
hoolt kooliminejate eest

Nüüd on aastaring sinnamaani jõud-
nud, et taas tuleb paljudel meist koo-
li minna, eelkõige küll noorematel, 
aga enesetäiendamine ja haridustee 
jätkamine ei tee paha meist kellelegi. 
Põhja-Tallinnas läheb üheksas koo-
lis esimesse klassi ligi 350 last. Olgu 
siis see päev kõigile lastele ka ere 
ja meeldejääv! Põhja-Tallinna va-
litsus kingib kõigile esimesse klassi 
minejatele pliiatsite komplekti, mil-
le hulka kuuluvad värvipliiatsid ja 
rasvakriidid. Tallinna linnavalitsus 
kingib omalt poolt vastsetele esimese 
klassi õpilastele helkurvestid.
Lisaks veel. Põhja-Tallinna valitsus 
aitab tänavugi vähekindlustatud 
peredel lapsi kooli saata, kindlusta-
des neid kõige vajalikuga. Tänavugi 
toimub see koostöös kauplusteketiga 
Prisma.
Soovin nii esimesse klassi minejatele 
kui ka kõigile õppijatele kaunist ja 
tegusat kooliaasta algust. Sest just 
koolis pannakse ju alus omaenda sä-
ravale tulevikule.
Soovin jõudu ja edu kõigile koolijuh-
tidele ja õpetajatele, kes noori helge-
ma tuleviku poole aitavad ja päevast 
päeva ennastsalgavat tööd selle ni-
mel teevad!

KaRiN Tammemägi
Põhja-Tallinna vanem

Ekskursioonid viivad 
tänavu veel Paunveresse 
ja Kuremäe kloostrisse

Suvel jätkusid ka linnaosa valitsuse 
poolt korraldatavad ekskursioonid,  
mais külastati Läti lille ja taimekasva-
tajate messi, juunis Narva linna, juu-
lis Pärnut ning augustis Saaremaad. 
Sel aastal on planeeritud ekskur-
sioonid veel 19.septembril Paunvere 
väljanäitusele ning 15. oktoobril Ku-
remäe kloostrisse.  
• 19.09.2015 Paunvere väljanäi-

tus ja ekskursioonid. Registree-
rimine 17. august – 14. septem-
ber. Osalustasu 15 eurot

• 15.10.2015 Kuremäe kloostri 
külastus. Registreerimine 21. 
september – 9. oktoober. Osalus-
tasu 15 eurot.

Rohkem infot: Kultuuri- ja noor-
sootöö sektori peaspetsialist Heleni 
Praks, 645 7073, 59127710, heleni.
praks@tallinnlv.ee 

Korteriühistute 
infotunnid
toimuvad Salme Kultuurikeskuses 
teisipäeval, 22.septembril algusega 
kell 18  eesti keeles ja neljapäeval, 
24.septembril algusega  kell 18 vene 
keeles. 

 Teemadeks sügisene katuste ja 
vihmaveerennide hooldus ja puhas-
tamine ning uudne taskukohane 
tehnoloogia asfaldiaukude paranda-
misel. 

Autovaba päev Telliskivi 
Loomelinnakus

autovaba päev toimub tänavu 20. 
septembril, algusega kell 10 Põh-
ja-Tallinnas, Telliskivi Loomelinnakus. 
Sel päeval piiratakse kella 09.30-st 
kuni 16ni sõidukite sissesõit Tellis-
kivi tänavale raudteede vahelisel lõi-
gul. Telliskivi Loomelinnakus paku-
takse linlastele  võimalust osa võtta 
keskkonnasõbraliku liikumisega seo-
tud tegevustest, samuti saab nautida 
kontserti. Lastele ja täiskasvanutele 
pakutakse meelelahutust, avatakse 
targa liikuja väljak, toimub maakau-
ba turg. Kohal on Tallinna Keskkon-
naameti, Põhja-Tallinna valitsuse ja 
Prügihundi telgid.

Samuti saavad huvilised osaleda 
jalgsimatkal „Telliskivi Loomelinna-
ku minevikust“,  mis viib osavõtjad 
tutvuma endise tööstusalaga. Toi-
mub ka jalgrattamatk „Sada aastat 
Põhja-Tallinna arhitektuuris“, kus 
kogenud giidi saatel saab avastada 
viimase saja aasta erinevate arhitek-
tuuristiilide ehitisi ja hooneid Põh-
ja-Tallinnas. Toimub ka orienteeru-
mismäng ühistransporti kasutades, 
start ja finiš on Telliskivi tänaval.
Loe ka 4. 

Kuues eakate festival 
peetakse Salme 
Kultuurikeskuses

Kuuendat korda korraldatav eakate 
festival toimub Tallinnas Salme Kul-
tuurikeskuses 30. septembril ja 1. 
oktoobril. Festivali korraldab mTÜ 
inkotuba koostöös ajakirjaga 60+ . 
Taas toetab festivali Tallinn - pealin-
na linnavalitsus on eakate festivali 
üheks suurimaks toetajaks. 1. ok-
toobril sisustabki Tallinn Salme kul-
tuurikeskuses toimuva päeva prog-
rammi. Lisaks toimuvad mõlemal 
päeval kultuurikeskuse kolmanda 
korruse saalis sotsiaal- ja tervis-
hoiuameti poolt koordineeritavad 
huvitavad teemakohased töötoad 
festivali külalistele.
Tänavune eakate festival toimub 
egiidi all „Hoiame kokku”, seetõttu 
on erilise tähelepanu all eri vald-
kondade koostöö teemalised teod ja 
üritused. Nii harivat kui meelela-
hutuslikku eesmärki kandva ainsa 
eakatele suunatud suurürituse raa-
mes saab osaleda kümnetel loengu-
tel, kohtuda armastatud tegelastega 
sarjast „Õnne 13” ja võtta osa töö-
tubadest, võimlemistundidest ning 
saada osa näitemängust ja muusi-
kast. Meelelahutust pakuvad  Heidy 
Tamme, Eduard Toman ning erine-
vad taidluskollektiivid.
Alates 10. augustist on Eakate festi-
vali tasuta pääsmed saadaval kõigis 
BENU apteekides üle Eesti.
Festivali esialgse ajakava ning kon-
kursi infoga saab tutvuda kodulehel 
www.eakatefestival.ee.
Festivali raames toimub ka tänavu 
konkurss „Aastad täis sära ja vää-
rikust”, kuhu oodatakse eakate ini-
mestega seotud säravaid algatusi ja 
ideid, et tunnustada neid vääriliste 
auhindadega. Ettepanekute laeku-
mise tähtaeg on 14. september. 

3. oktoober algusega 10.00
Stroomi rannas

Põhja-Tallinna
SügiSlaatPeaesineja ansambel

Laine
TASUTA
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Tegus ja üritusterohke 
suvi Põhja-Tallinnas

Põhja-Tallinna Noorte- 
keskus kolis suveks randa

TULGE KÜLLA!

Kopli liinide ostuks tegi
lõpliku pakkumise Fund 
Ehitus

Pere ja tervisepäev
Põhja-Tallinna pere- ja tervise-
päev toimus Stroomil juba viien-
dat korda. Ürituse eesmärk oli 
pakkuda osalejatele täisväärtus-
likku perepäeva, kus tegemist nii 
lastele kui ka täiskasvanutele. 
Samuti võeti luubi alla linnaosa 
elanike tervis. Sel aastal peeti 
pere- ja tervisepäev koostöös Tal-
linna Reumaühenduse ning Tal-
linna Spordiseltsiga Kalev, tänu 
millele oli üritus suurem kui ku-
nagi varem!  Üks ürituse menu-
punkte oli kindlasti tervisetänav, 
kus sai mitmesuguste mõõtmiste 
teel infot oma tervise kohta . Ava-
tud oli  viisteist tervisemõõtmise 
telki ning sooritati umbkaudu 
poolteist tuhat erinevat tervise-
mõõtmist. Mõõtmised ei asenda 
kindlasti perearsti teenust, kuid 
annavad inimestele siiski täpse-
ma ülevaate nende tervislikust 
seisundist. Nii mõnelegi soovitati 
pöörduda  perearsti või eriarsti 

Sel suvel oli Põhja-Tallinnas erakordselt palju tegemisi. Rõõm on tõdeda, et Stroomi 
rand on muutumas järjest populaarsemaks  ning Tallinna elanikud on avastamas 
Stroomi ranna eripärasid, mis põhjatallinlastele ammu teada ja tuntud on.

Põhja-Tallinna Noortekeskus 
kolis sel suvel Stroomi randa ja 
lapsed said oma aega asjalikult 
sisustada Rannanoorte 
keskuses. Lähemalt räägib 
noortekeskuse suvest juhataja 
Roman Hmelevskoi (fotol).
Suvine programm pakkus noorte-
le palju huvitavat. Nõnda korraldas 
Põhja- Tallinna Noortekeskus juunis 
viiepäevase linnalaagri, mille raames 
pakuti noortele osavõttu töötubadest, 
ekskursioone tervishoiumuuseumis ja 
Tallinna loomaaias, Megazone seiklus-
pargi külastust ja piknikku Stroomi 
rannas trummimuusika saatel. 

Juulis tegutses Põhja-Tallinna 
Noortekeskus siis Stroomi rannas, 
kus kuu jooksul tegutses Ranna-
noorte keskus. Pakkusime lastele ja 
noortele kõigil päevadel tasuta osa-
võttu loomingulisest kunstiringist, 

11. ja 12. septembril 
peetakse Tallinna 
ja Harjumaa 
päästekomandodes avatud 
uste päevad. 

Päästjad tutvustavad oma igapäe-
vaelu komandos, räägivad oma 
tööst ning näitavad päästetehni-
kat- ja varustust. Tallinnas ja Har-
jumaal ootavad huvilisi külla 13 
riiklikku päästekomandot. 

Kopli liinide ostuks tegi 
lõpliku pakkumise üksnes 
Fund ehitus.

„Kuigi üks kahest pretendendist 
lõpliku pakkumise tegemisest loo-
bus, loodame, et laekunud ainus 
pakkumine on igati aktsepteeritav 
ning saame lõpuks Kopli liinide 
müügile joone alla tõmmata,” ütles 
abilinnapea Eha Võrk.
Võrgu sõnul pakkumise täpset sisu 
praegu veel avalikustada ei saa. 
„Enne peab komisjon pakkumise 
läbi vaatama ning veenduma, et 
see vastab kõigile esitatud tingi-
mustele.“
Pakkumise edukaks tunnistamise 

intrigeerivat lauamängude huvirin-
gi, sporditegevust ja võistlusi ning 
töötuba, kus tutvustati erinevaid 
tantsustiile. Rannanoorte keskuse 
lõpuüritust tähistasime aga orien-
teerumismänguga noortekeskuses 
ning tuulelohede lennutamisega 
Stroomi rannas. Juuli eelviimasel 
päeval toimus meil ka turniiripäev, 
kus noored said omavahel võistelda 
erinevatel spordialadel – teatevõist-
lustlustes, ping-pongis, tänavakorv-
pallis ja võrkpallis. Võtsime osa ka 
Põhja-Tallinna pere- ja tervisepäe-
vast, kus pakkusime noortele tasu-
ta mitmesuguseid tegevusi. 

Põhja-Tallinna Noortekeskuse 
tihe programm jätkub juba sügisel - 
ootame kõiki lapsi noortekeskuses-
se aega veetma ning 3. oktoobril 
Põhja-Tallinna Sügislaadale, kus 
noortekeskus korraldab lasteala.  

poole. 
Lavaprogrammi sisustasid 

päeva jooksul erinevad kollek-
tiivid. Seekordseks peaesinejaks 
oli Tanja Mihhailova. Lapsed lu-
stisid terve päeva Põhja-Tallinna 
Noortekeskuse lastealal. Täis-
kasvanud said proovida erinevaid 
tasuta treeninguid - võimalik oli 
saada teadmisi Kundalini jooga 
kohta, õppida tai chi’d, jaluta-
da kepikõnnitreeningul Stroo-
mi metsas, osaleda üldfüüsilisel 
treeningul uuel Stroomi ranna 
treeningväljakul ning päeva lõ-
pus õppida massaažitehnikaid 
M.I Massaažikooli spetsialistide 
juhendamisel. Pere- ja tervise-
päeva raames oli  avatud ka laat, 
õpitoad  ja tervisetänav. 

mis toimus Põhja-Tallinnas 
veel?
Suviseid ettevõtmisi jätkus aga 
ka väljapoole Stroomi randa. 
Kopli Arenduskeskus korraldas 

30. mail Põhja-Tallinna Noorte-
keskuse õuealal Kopli perepäeva. 
Kavas oli  tänavatantsu võistlus, 
kohal olid Eesti tugevamad ram-
mumehed ning esines PS Stroika. 
Üheks suurimaks suveürituseks 
linnaosas oli aga Tallinna Täna-
vatoidu festival, mis toimus 13.ja 
14. juulil Telliskivi Loomelinna-
kus. Kohal tuli üle 50 söögi-joo-
gikoha nii Eestist kui välismaalt. 
Sel kevadel ja suvel peeti veel 
Põhja-Tallinna, Kalamaja ja Pel-
gulinna päevi, avati pidulikult 
rannahooaeg ning Sinilipu pälvis 
Pikakari rand.

Infot Põhja-Tallinnas toimu-
vate ürituste kohta leiate lisaks 
meie ajalehele ka Põhja-Tallinna 
valitsuse kodulehelt ja Facebooki 
lehelt.

STeN SveTLjaKov
Põhja-Tallinna valitsuse kultuuri- 

ja noorsootöö sektori juhataja

Põhja-Tallinnas saab külastada 
Kopli päästekomandot, mis asub 
aadressil Ankru 12.
Ekskursioonid toimuvad reedel 11. 
septembril algusega kell 10, 11, 14, 
15, 16, 17, 18 ning laupäeval 12. 
septembril algusega kell 10, 11, 13, 
14, 15. Külastuse kestvus on 45 mi-
nutit. 

Eelregistreerimine ekskursioo-
nidele kestab kuni 8. septembrini 
telefonidel 5244580 või 
6678214.  

otsustab Tallinna Linnavalitsus 
ühe kuu jooksul pärast lõplike pak-
kumiste esitamist, s.o hiljemalt 5. 
septembriks. Müügileping sõlmi-
takse hiljemalt kahe kuu jooksul 
arvates pakkumise edukaks tun-
nistamisest, so hiljemalt novemb-
riks.
Kopli liinidele on arendajat otsitud 
juba kaheksa aastat. Kopli liini-
de alal asuvate linnale kuuluvate 
kinnistute müügi kombineeritud 
enampakkumise korras otsustas 
Tallinna Linnavolikogu 13. juunil 
2013.

RaePReSS

Meeleolukaid hetki pere- ja tervisepäevalt Stroomil. Päeva peaesi-
nejaks oli Tanja Mihhailova.
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Meeleolukas suvi on seljataga, 
teguderohke sügis alles ees!

Lahkuv suvi ei pakkunud küll palju 
päikeselisi päevi, aga nagu öeldak-
se: pole halba ilma, on vale rõivas-
tus! ja nii see ongi, igast päevast 
tuleb ikka võtta parim. Kuigi suvi 
ei soosinud rannamõnude nau-
timist, siis pakkus ta hulgaliselt 
muid vaba aja veetmise võimalusi 
nii Põhja-Tallinnas kui mujalgi.

vabaõhuüritused ja 
ekskursioonid
Meie linnaosa suuremad vaba-
õhuüritused on toimunud ikka 

juhtkiri

Põhja-Tallinna Sõnumid toimetus:
Niine 2, 10414 Tallinn
Tel:   645 7012
Tegevtoimetaja: Raivo Lott

Reklaam, artiklid ja kaastöö
raivo.lott@tallinnlv.ee
Online väljaanne: http://ptsonumid.blogspot.com
www.facebook.com/PohjaTallinn

Ootan kõigi häid mõtteid, ettepanekuid ja reklaamialast koostööd.
www.tallinn.ee/Pohja

Stroomi rannas, nii ka sel suvel. 8. 
augustil pidasime suure pere - ja 
tervisepäeva, kus sai traditsiooni-
liselt kontrollida oma tervisenäi-
tajaid, nautida kultuuriprogram-
mi ning katsetada äsjavalminud 
välispordivahendeid. Selle aasta 
veebruaris valisid linnaosa elani-
kud üheksa linnaidee hulgast välja 
uute fitnessi vahendite paigaldami-
se Stroomile ja tehtud see saigi!
Suvel lähevad paljud linnast ära 
maale ja veedavad seal oma puh-
kuse. Kõigil seda võimalust aga 
pole ja just seepärast pakub lin-
naosa välja toredaid tegevusi nii 
noortele kui eakatele. Ka sel suvel 
said Põhja-Tallinna elanikud osa 
elamusterohketest väljasõitudest 
Eestimaa erinevatesse paikades-
se. Käisime ära ka naabrite juures 
Lätis, imetlesime Narva linna ilu 
ja Konju talu kitsekesi, nautisime 
suvepealinna Pärnut ja meretagust 
Saaremaad. Väljasõidud jätkuvad 
ka sügisel - ees on ootamas sõidud 
Paunverre ja Kuremäele. 

Noortel palju tegemist
Eriti oluline meie jaoks oli pakkuda 

huvitava ja tegusa vaheaja veet-
mise võimalust lastele ja noortele. 
Põhja-Tallinn pakkus noortele või-
malust töötada õpilasmalevas ning 
toetasime ka erinevaid suvelaag-
reid. Meie linnaosas toimusid lin-
nalaagrid lastele Karjamaa Põhi-
koolis, Kopli Noortemajas, Ristiku 
Põhikoolis ning ka Põhja-Tallinna 
Noortekeskuses. Laagrite käigus 
külastati näiteks tervishoiumuu-
seumi ja Tallinna loomaaeda. 
Juulis kolis Põhja-Tallinna Noor-
tekeskus Stroomi randa, kus terve 
kuu jooksul tegutses rannanoorte 
keskus. Põhja-Tallinna valitsus  
koostöös õpilasmalevaga pakkus 
aga noortele välja ka võimaluse 
osaleda  erinevates tööprojektides. 
Loomulikult saadi ka töö eest tasu. 
Projektis osales 20 noort ning kok-
ku töötati üle 400 töötunni, korista-
ti Merimetsa parki, Stroomi randa, 
Kopli parki ning Karjamaa parki.
 
Kopli liinide ilus tulevik
Suvega võime nüüd aga rõõmsalt 
nägemiseni jätta, sest ees on tegu-
derohke sügis. Lõpule hakkab jõud-
ma Kopli liinide saaga, tänaseks on 

KArin TAmmEmägi 
Põhja-Tallinna vanem

ma ei ole uute immigrantide vas-
tu, kui need on inimesed, keda 
meie majandus tõsiselt vajab. on 
need siis spetsialistid või muud 
oskustöölised, peaks meie riik 
nende siialubamist igatpidi liht-
sustama. aga seda vaid juhul, kui 
tõesti põliselanikke antud ame-
tikohale ei leia ja koolitamine võ-
taks aastaid aega. 

Puudega inimeste potentsiaal 
riigil rakendamata
Eesti on liiga väike ja vaene riik 
ning meie rahvas liialt habras ja 
kogenematu selleks, et hakata siia 
lubama valimatut massimigrat-
siooni. Uusi inimesi võib meie ühis-
konda sulatada, aga see peab toi-
muma tasa ja targu. Pole mõistlik 
meie rahvast hoolimatult lõhkuda 
ja teha tegusid, mille tagajärge-
dega me hiljem toime ei tule. Pole 
Eesti suutnud nõukaaegseidki sis-
serändajaid integreerida. 

Eesti valitsusmeedia on täis 
propagandat, et Eestis on tööjõu-
puudus, aga kas riik on koostöös 
ettevõtjatega teinud kõik endast 

oleneva, et olemasolev tööjõud 
oleks maksimaalselt rakendatud? 
Kas valitsus on ära kasutanud 
kõik võimalused ja lahendused, 
toomaks meie kalevipojad koju ta-
gasi? Olen väsinud lugudest, kui-
das Töötukassa töötutega ülbitseb 
ja igal võimalikul juhul neid töötu-
te nimekirjast maha võtta üritab, 
et valitsusmeedia saaks avalik-
kusele raporteerida töötute arvu 
„langemise“ töövõidust. Milleks see 
näitemäng?

Tuletan meelde, et Eestis elab 
tuhandeid puudega inimesi, keda 
saaks koolitada ja kelle jaoks tu-
leks töökohti kohandada ning kes 
on valdavalt eestikeelsed ja -meel-
sed. Ja isegi, kui nad pole eesti-
keelsed on nad meie inimesed, 
keda tuleks eelisjärjekorras tööle 
suunata. 

Nende integreerimiseks meie 
ühiskonda pole tarvis kulutada 
miljoneid. Pealegi jäävad nende 
puhul ära kõikvõimalikud ühis-
kondlikud pinged ja aastakümneid 
kestma jäävad hõõrdumised. Sel-
verisse kärulükkajaiks saatmine 
oleks enamuse puudega inimeste 

potentsiaali raiskamine! Need on 
meie oma inimesed, keda me se-
dasi nüristame. Puudega inimesed 
vajavad lihtsalt rohkem keskendu-
mist, tähelepanu ja hoolt. 

Hoolimatu ja mõtlematu Rõiva-
se valitsuse jaoks on lihtsam tuua 
sisse võõraid ja nii oma rahva või-
malusi lõhkuda. Aga siis tõusetub 
küsimus – keda tänane Reformi-
erakonna, IRLi ja sotside valitsus 
esindab? Kindlasti mitte eesti rah-
vast. 

Pagulane olgu meile 
võimalikult lähedane
Keskerakond on käinud välja mõt-
te tuua lõunamaiste pagulaste 
asemel siia hoopis põgenikud Uk-
rainast, kus möllab ja jääb usu-
tavasti veel aastataks leegitsema 
kodusõda. Seal on pagulasi mõle-
mal pool rindejoont. Neid pagulasi 
saaks vabalt tuua Eestisse ja öelda 
Brüsselile, et aitäh, aga meie kvoot 
on täis. 

300 või 3000 ukrainlase sisse-
toomisest ei saaks keegi Eestimaal 
arugi. 150, aga tegelikkuses mõne 
aasta pärast ilmselt juba 1500 mu-

Pagulased panevad eestlased venelasi
rohkem armastama

hameedlasest aafriklast tekitak-
sid ühiskondlikke pingeid, mida 
pole vaja ja saaks praegu veel ära 
hoida. Täna elab Eestis 30 000 uk-
rainlast ja keegi ei tea, kus nad on 
ja millega nad tegelevad. Kedagi 
väga ei huvita ka ju tegelikult. 
Aafrika või Süüria pagulased hak-
kavad aga tahes-tahtmata ühis-
kondliku luubi all elama. 

Pagulased lükkavad eestlasi 
venelastele lähemale
Venelasega või ukrainlasega saad 
ju sauna minna, õlut juua, viina 
visata, sealiha süüa ja kirikus 
käia. Venelane lubab oma tütar-
del kooli minna, ei topi oma nai-
sele kotti pähe, kui välja minek 
ja ei lähe suvalisele naisele täna-
val kallale, kui tal dekoltee liiga 
avatud või seelik liiga lühike on. 
Teisisõnu, eestlasi ühendab vene-
laste või ukrainlastega tuhandeid 
kordi rohkem asju kui siiatooda-
vate pagulastega Aafrikast ja Lä-
his-Idast. 

Võib-olla oligi neid pagulasi 
Eestisse tarvis, et viimaks ometi 
saaks suures osas ära hirmutatud 

ja ses mõttes haavatud hingega 
Eesti ühiskond üle arulagedast ja 
põhjendamatust venevihast, mida 
enne valimisi sellised parteid, 
nagu Reformierakond, IRL, Vabae-
rakond või EKRE ära kasutama 
asuvad. Ikka selleks, et panna vene 
hirmuga ajupestud ja mõtlemisvõi-
metut osa eestlastest endi poolt 
hääletama. Ütles ju Napoleongi, 
et inimest panevad tegutsema vaid 
kaks asja: isiklik saamahimu ja 
hirm. 

PriiT KuTSEr 
Põhja-Tallinna asevanem

linnavalitsus kiitnud heaks Fund 
Ehituse pakkumise. See tähendab, 
et juba järgmisel aastal algab Kopli 
liinide arendamine, mis peaks lõ-
pule jõudma kümne aasta jooksul. 
Arendaja investeerib Kopli liini-
desse 55-65 miljonit eurot, projekt 
viiakse ellu etappide kaupa. Peagi 
võime liinidel näha nüüdisaegseid 
korterelamuid ja otse loomulikult 
elanikke teenindavaid asutusi – 
kauplusi, lasteaedu jms. Randa on 
ette nähtud promenaad, spordi- ja 
mänguväljakud ning koerte jalu-
tusalad.

Põhja-Tallinn areneb väga 
kiiresti
Põhja-Tallinn on üks kiiremini are-
nev linnaosa pealinnas. On hea-
meel näha, kui halvas korras tühja 
maja asemele kerkib nüüdisaeg-
ne elamu, kus leiavad kodu uued 
põhjatallinlased. Samas toob see 
uuenemine kaasa ka vajaduse luua 
paremaid transpordiühendusi nii 
linnaosa sees kui ka pealinna teis-
te piirkondade vahel. Sel sügisel 
saab Põhja-Tallinn uue tänava, mis 
peaks leevendama liikluskoormust 

väiksematel Kalamaja tänavatel. 
Lisaks uue tänava ehitusele kor-
rastame loomulikult ka olemasole-
vaid. Taastusremondi läbivad sel 
aastal Õle, Ehte, Maisi ja Ädala 
tänavad ning Kolde puiestee, seda 
siis vastavalt vajadusele kas tervi-
kuna või osaliselt. Taastusremont 
tähendab, et nendel tänavatel va-
hetatakse nii kõnni- kui sõidutee 
kate, vahetatakse välja äärekivid 
ja korrastatakse haljastus. Muid 
remondiöid tehakse veel ligi kol-
mekümnel tänaval – olgu selleks 
siis aukude parandamine või 
pindamine. 

Nagu näete, tuleb sügis toime-
kas. Lisaks igapäevasele tööle ja 
traditsioonilistele üritustele tähis-
tab sel aastal oma 50. juubelit Sal-
me Kultuurikeskus -  ka see maja 
läbib praegu värskenduskuuri. 20. 
aastaseks saab meie linnaosa sot-
siaalkeskus, kus on põnevaid tege-
vusi pakutud nii eakatele kui ka 
lastele. Kindlasti tähistame neid 
sündmusi vääriliselt ja ootame 
rohket osavõttu.

VÄRVIKAT SÜgISE ALgUST!
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September on Tallinnas 
keskkonnasõbraliku liikumise kuu

ametlik avamine 5. septembril 
Sel aastal on läbivaks  teemaks 
„Tee liikudes targad valikud“. 
Keskkonnasõbraliku liikumise 
kuu saab alguse 1. septembril, 
mil kooliteed alustavatele las-
tele jagatakse helkurveste. Kuu 
ametlik avamine toimub aga 5. 
septembril kell 12 Uue Maailma 
tänavafestivalil, mille käigus hõi-
vatakse tänavad jalakäijate poolt. 
Tänu koostööle Tallinna Kesk-
konnaametiga on tänavafestivali 
kavva lisatud keskkonnaalaseid 
tegevusi  – teavitatakse inimesi 
keskkonnasõbraliku liikumise 
kuu eesmärkidest ja tegevustest; 
esmakordselt töötab jäätmelava, 
kus oma programm on Prügihun-
dil; lastealal tegutseb liikumise 
kuu maskott Snupsi.

Üritusi kõigis linnaosades 
Septembri jooksul toimuvad 
keskkonnasõbraliku liikumi-
se kuu üritused ja kampaaniad 
kõigis linnaosades, sh kepikõn-
ni üritused, spordi-, tervise- ja 
teabepäevad jms. 12.-13. sep-
tembril toimub SEB Tallinna 
Maraton. 18.-19. septembril kor-
raldatakse jalgsimatk „Roheline 
ring Vanalinnas“. Koostöös Tal-
linna transpordiameti ja Viimsi 
vallavalitsusega viiakse läbi tea-
vituskampaania „Pargi ja reisi“ 
süsteemi kuuluvate parklate ka-
sutamise suurendamiseks. Kam-
paania lõpus toimub auhindade 

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu toimub tänavu 1.- 30. septembrini. Kampaania eesmärk on suurendada 
elanike keskkonna- ja liiklemisalast teadlikkust. Kampaania vältel propageeritakse ühissõidukite kasutamist, 
autode kasutamise vähendamist ning keskkonnasõbralike liikumisviiside - jalgsi käimine, jalgrattasõit jms - 
väärtustamist. 

loosimine Pirita P&R parkla ka-
sutajate vahel.

autovaba päeva raskuskese 
on Telliskivi Loomelinnakus 
Kuu tippsündmuseks on auto-
vaba päev, mis sel aastal toimub 
20. septembril, Euroopa liikuvus-
nädala raames, algusega kell 10 
Põhja-Tallinnas, Telliskivi Loo-
melinnakus. Sel päeval piiratak-
se kella 09.30-st 16ni sõidukite 
sissesõit Telliskivi tänavale raud-
teede vahelisel lõigul. Telliskivi 
Loomelinnakus pakutakse linlas-
tele  võimalust osa võtta keskkon-
nasõbraliku liikumisega seotud 
tegevustest, samuti saab nautida 
kontserti. Lastele ja täiskasva-
nutele pakutakse meelelahutust, 
avatakse targa liikuja väljak, toi-
mub maakauba turg. Kohal on 
Tallinna Keskkonnaameti, Põh-
ja-Tallinna valitsuse ja Prügihun-
di telgid. Lastega mängib ja jagab 
keskkonnasõbralikust liikumi-
sest teavet maskott Snupsi, kes 
Euroopa liikuvusnädala jooksul 
(16.-22.09.) külastab Põhja-Tal-
linna linnaosa lasteaedu.
Samuti saavad huvilised osaleda 
jalgsimatkal „Telliskivi Loomelin-
naku minevikust“,  mis viib osavõt-
jad tutvuma endise tööstusalaga. 
Toimub ka jalgrattamatk „Sada 
aastat Põhja-Tallinna arhitek-
tuuris“, kus kogenud giidi saatel 
saab avastada viimase saja aasta 
erinevates arhitektuuristiilides 

ehitisi ja hooneid Põhja-Tallin-
nas. Samal päeval toimub orien-
teerumismäng ühistransporti 
kasutades, mille start ja finiš on 
Telliskivi tänaval.

avatakse uued kergliiklusteed
Tallinna Kommunaalamet pla-
neerib avada kas septembriks 
või liikumise kuu jooksul uued 
või renoveeritud kergliiklusteed 
Kalaranna tänaval, Pärnu maan-
tee ja Järvevana tee vahelisel 
lõigul, Priisle teel (Narva mnt ja 
Ussimäe tee vahel) ning Tondiloo 

haljasalal (Linnamäe tee 28a). 
Täpsem teave ürituste kohta on 
üleval veebilehel www.tallinn.
ee/liikumiskuu ja infovoldikus 
(saadaval eesti ning vene keeles 
linnavalitsuse infosaalis ja linna-
osavalitsuste infosaalides alates 
36.-st nädalast). Keskkonnasõb-
raliku liikumise kuud peetakse 
Tallinnas neljandat korda ja seda 
koordineerib Tallinna Keskkon-
naamet.

KeRda KauR 
Tallinna Keskkonnaamet

keskkond
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TALLINNA KOPLI NOORTEMAJA 

        „TURVALINE KOOLIAASTA”
5.septembril, kell 12:00‐17:00
                      Stroomi rannas

XII teabe‐ ja tegudepäev

PALJU PÕNEVAID TEGEVUSI KOGU PÄEVAKS:

‐ Tallinna huvikoolide infotelgid
‐ Meisterdamistöökojad
‐ Sportbatuut
‐ Erinevad võistlused

Tallinna huvikoolide õpilasringide
      KONTSERT 12:00‐16:00

...ja palju muud huvitavat!

Koostööpartnerid: 
Tallinna Haridusamet, Põhja-Tallinna Valitsus
Tallinna huvikoolid, Swedbank, AS Balbiino jt.

NB! Vihmase ilma korral üritust ei toimu!

Kaasatud professionaalne treener, kes annab juhiseid ja näitab ette õige tehnika, mis 
tõhustab treeningu kasu. Osalejatele antakse treeningu ajaks kepikõnnikepid kohapeal. 
Kogunemine Stroomi rannahoone juures (Pelguranna 30). 
Treeningud toimuvad 3.september – 29. oktoober. 
Kohtume igal neljapäeval kell 13.00. 

20152015

Põhja-Tallinn  
saab uue ja suure 
kaubakeskuse

Põhja-Tallinnasse erika ja Töös-
tuse tänava nurgale ehitatakse 
uus kaubanduskeskus. Tsaari-
aegsetesse punastest tellistest 
tehasehoonetesse rajatava kau-
bandus- ja ärikeskuse ehituse 
maksumuseks on ligikaudu seit-
se miljonit eurot.

Arsenali keskuse arenduse esi-
meses etapis valmib ligemale 15 
000 ruutmeetrit büroo- ja kau-
banduspindu, kus asuvad prae-
guste plaanide kohaselt tegutse-
ma 35 poodi ja teenusepakkujat 
ning viis kohvikut ja restorani, 
kirjutab Postimees. Üheks an-
kurrentnikuks on Arsenali Kes-
kuses Selveri supermarket. 

12 kuud kestva ehitusaja jook-
sul lahendatakse olemasole-
va kolme hoone sulandamine 
ühtseks kaubanduskeskuseks. 
Hooned liidetakse üheks ning 
hoonete vaheline ala tõstetakse 
kaubanduskeskuse pealseks kon-
teinerhaljastusega parkmaasti-
kuks, mille ääres on kohvikud 
ning pääsud büroodesse. 

Kaubanduskeskuse ehitab 
Nordecon AS. Tulevane kau-
banduskeskus asub aadressil  
Erika 4.

Tallinna raekojas saab 
nautida maailmakuulsate 
kunstnike meistritöid

Kuni 5. oktoobrini saab Tallinna 
raekojas näha unikaalset näitust 
„Kunst valitseb”. originaalteoste-
ga on esindatud maailmakuulsad 
kunstnikud Peter Paul Rubens, Pie-
ter ja jan Brueghel, Lucas Cranach, 
albrecht dürer, david Teniers, ja-
kob van Hulsdonck, jacob Savery, 
jan massys jpt. 

Teosed pärinevad erakollektsiooni-
dest üle maailma. Sellisel tasemel 
ja hulgal maailmakuulsat kunsti 
(enam kui 80 suurteost), esitletak-
se Eestis esmakordselt. Tallinna 
raekoda kui kunagise hansalinna 
võimu ja vaimu sümbol, on raamiks 
tollase Euroopa ühisest kultuuri-
ruumist võrsunud kunstile.

Näitus on avatud kuni 5. oktoob-
rini 2015 kell 9.30-17.30, viimane 
sissepääs kell 17.00.

Näituse peakorraldaja on Art-Li-
fe Projekt OÜ, kelle eesmärk on ellu 
viia kõrgetasemelisi rahvusvahelisi 
kunstiprojekte egiidi all „Maailm 
läbi kunsti”. Näitus on valminud 
koostöös Tallinna raekojaga.

RaePReSS
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Suurim korterivarguste oht 
suvel ja varasügisel
Suvel ning ilusate ilmadega ka 
sügiseti sissetungimiste ja var-
guste arv üldiselt tõuseb. Kõige 
tõenäolisemalt juhtub see selle-
pärast, et puhkuste ajal käivad 
inimesed reisimas või on muudel 
põhjustel kodust pikemat aega 
eemal. Sissemurdmiste “tipp-tun-
nid” jäävad päevasele ajale, kui 
inimesed on lahkunud tööle ja 
aknad kas täiesti lahti või tuulu-
tusasendisse jätnud. Kõige roh-
kem peaksid seda silmas pidama 
esimeste korruste elanikud ning 
inimesed, kelle rõdud on ehitatud 
maapinnaga samale tasemele. 
Lahtiste akende ja rõduuste kau-
du on pätil väga lihtne sisse tulla, 
väärtesemed kaasa haarata ja 
nelja tuule poole kaduda.

Märgiks kuritahtlike kavat-
sustega isikutele, et pererahvas 
on kodust läinud, on ka see, kui 
muru on pikka aega niitmata või 
postkast ajalehti ja kirju täis. 
Seepärast tasub pikemaks ajaks 
kodust eemale minnes leppida 

eesti vabaõhumuuseumis avati 
hiljuti kaks uut majapidamist

Setu kindlustalu
Nüüd ilutsebki muuseumi ühes ser-
vas võimas setu kindlustalu koos 
kõrvalhoonete ja suure kivilaudaga. 
Et tegemist on koopiatega, siis saab 
hooneid kasutada oluliselt mitme-
külgsemalt, kui muuseumi ülejää-
nud eksponaate. Suur kivilaut on 
kohandatud kaasaegsete tingimus-
tega seminari- ja peosaaliks, kus 
saab pidada väga erinevaid üritusi. 
Samuti saab setu taredes korralda-
da mitmeid huvitavaid õpitubasid 
või näiteks tüdrukuteõhtuid. Need 
üritused on küll ette tellimisega, aga 
ka igapäevaselt toimub setu talus 
palju põnevat. Esmaspäevast nelja-
päevani saavad külastajad tutvuda 
setu käsitöövõtetega ja neljapäevast 
pühapäevani näha kuidas valmivad 
setu köögi hõrgud road.
 
Petšonkini maja
Setu talu kõrval asub veel teinegi 
tore majapidamine. See on peipsi-
vene vanausulise kalur Petšonkini 
maja. See annab hea ettekujutuse 
sellest, kuidas sügavalt usklik ka-
lur ligi sajand tagasi Kallaste linnas 
elas. Ka see maja on koopia. Peipsi 
veerelt pärit elamus saab tutvuda 
vanausulistele iseloomuliku käsitöö 
ja toidukultuuriga ning korraldada 
erinevaid üritusi. Majapidamises 
on ka kaks toredat kitse. Peipsi-
vene kaetud õue jäävas väikeses 
videoruumis saab vaadata filme va-

Kodune turvasüsteem kaitseb nii  
varga kui tuleõnnetuse eest

Eesti Vabaõhumuuseum tutvustab
peipsivene vanausuliste ja setu kultuuri

Nii nagu vesi voolab sinna, kuhu tal kõige mugavam minna, läheb ka varas talle hõlpsamini ligipääsetavasse ja 
vähemturvalisse korterisse või majja.

valvesüsteem annab 
turvatunde
Suurema südamerahu tagab ko-
dune valvesüsteem, mis on justkui 
„virtuaalne“ turvamees. Kodused 
valveseadmed on andmeside kau-
du alati ühenduses turvafirma juh-
timiskeskusega, kus turvatöötajad 
näevad, kas teie kodu on valve all 
või mitte. Kui andur annab mõnes 
ruumis häiret, siis teavitatakse 
selleks koheselt peremeest telefoni 
teel või saadetakse automaatselt 
patrullekipaaž olukorda kontrol-
lima. Kui juba olete turvafirma 
klient, siis soovitan kindlasti pan-
na oma uksele ja akendele turva-
süsteemi kleebised, sest juba info 
teie kodu valvamisest on enamikel 
juhtudel vargale piisavaks heidu-
tuseks. 

Valvesüsteemi paigaldamise aeg 
sõltub hoonest, kuid reeglina ei 
kulu selleks enam kui üks päev. 
Lisaks tasub arvestada veel paari 
päevaga, mis kulub valvesüsteemi 
projekti kokku panemiseks. Üldi-
selt on tänapäeval väga levinud 
juba maja ehitamisel valvesüstee-

arvamus

veiKKo KaSaK
uSS Security 
teenistusdirektor

mi planeerimine, mis võimaldab 
andurite juhtmed seinte sisse ära 
peita. Kuid väga edukalt saab val-
vesüsteemi panna ka valmis korte-
risse või majja. Kui kasutada juht-
mevabasid andureid, ei jää seintele 
ka mingeid kaableid näha. 

Suitsuandur kui valvesüsteemi 
osa
Lisaks vargustele tuleb koduse tur-
valisuse puhul kindlasti arvestada 
ka tuleohutusega. Igas eramajas 
peab olema vähemalt 6kg tulekus-
tuti. Kuigi seadus seda otseselt ei 
nõua, on mõistlik tulekustuti osta 
ka korterisse. Köögis peaks igaühel 
käepärast olema tulekustutustekk, 
millega kiirelt lahtist tuld summu-
tada.

 Paljudele inimestele tuleb ülla-
tusena teadmine, et ka suitsuan-
dur on koduse valvesüsteemi väga 
levinud osa. Pealegi on suitsuandur 
asi, mis peab niikuinii igas eluruu-
mis toalaes olema. Kui aga suitsu- 
või temperatuuriandur on ühendu-
ses turvafirma juhtimiskeskusega, 
siis on kordades suurem tõenäosus, 

et tulekahju avastatakse enne, 
kui on juba liiga hilja. Näiteks 
USS Security juhtimiskeskusega 
ühendatud koduvalve suitsuan-
dur annab häireteate ka siis, kui 
valvesüsteem ei ole aktiveeritud. 
Seega - juhul, kui olete kodust 
lahkudes unustanud korteri val-
ve alla panna või öösel magades 
peaks tekkima korteris tuleoht, 
on see info juba spetsialistideni 
jõudnud ja nad saavad vajadusel 
tuletõrje kohale saata.

Olgu siis tegu sissemurdmise, 
tulekahju või kiirabi väljakutse-
ga, on oluline, et nii majanumber 
ja tänava nimi oleks nähtaval ko-
hal ning arusaadavad. Selle liht-
sa asja eest hoolitsedes olete tei-
nud juba palju, et turvafirma või 
päästeteenistus ohu korral õige 
maja hõlpsalt üles leiaks. USS 
Security Eesti peakorter ja pat-
rullautode baas asub Põhja-Tal-
linna linnaosas aadressil Paavli 
tänav 5.

naabrite või sõprade-tuttavatega 
kokku, et nad käiksid regulaar-
selt postkasti tühjendamas, lehti 
riisumas, lund kühveldamas või 
isegi muru niitmas. Hea ettevaa-
tusabinõu on ka mõne aegreleega 
valgusti, raadio või televiisori ka-
sutamine, mis hakkaks kindlal ajal 
mängima. Pimedamal ajal põlev 
lamp jätab eemalseisjatele mulje, 
et keegi on ikkagi kodus.

 

nausuliste päritolust, tõekspidamis-
test, religioonist ja traditsioonidest. 

Paljurahvuselise eesti Keskus
Setu ja peipsivene majapidamine 
kokku moodustavad vabaõhumuu-
seumi Paljurahvuselise Eesti Kes-
kuse. Vanausuliste ja setu kultuuri 
kõrval on muuseumi eesmärgiks 
tutvustada Eestis elavate vähemus-
rahvuste vaimset ja materiaalset 
kultuuripärandit. Igal pühapäeval 
kell 15 toimuvad uues keskuses eri-
nevate vähemusrahvuste kooride 
ja ansamblite kontserdid. Oktoobri 
alguses toimub peipsivene sibula 
ja kala päev ning seto mihklipäiv. 
Samuti tähistab vabaõhumuuseum 
nüüdsest ka slaavi ja setude rahva-
kalendri tähtpäevi. Kõik  Paljurah-
vuselises Eesti Keskuses toimuvad 
üritused on nii eesti kui vene keeles 
ja siia on oodatud kõik erinevast 
rahvusest inimesed. 

eesti leiva päev ja sügislaat
6. septembril aga toimub Eesti Va-
baõhumuuseumis Eesti leiva päev 
ja sügislaat, kuhu on oodatud kõik, 
kel huvi eestimaise traditisoonilise 
toidu vastu. Päeva peakangelane 
on kodumaine rukkileib, aga tähe-
lepanuta ei jää ka muud põnevad 
eestimaised toidud kaerakilest suu-
liimini. Erilist tähelepanu pöörame 
setu ja peipsivene põnevatele mait-
setele. Maitsvat eesti toitu ja ehtsat 
käsitööd saab kaasa osta suurelt sü-
gislaadalt. Tulla tasub nii üksi kui 
kogu perega! 

Kopli poolsaarel jätkub 
risumajade lammutus

Kopli poolsaarel jätkub linnale kuu-
luvate kasutuskõlbmatuks muutu-
nud elamute lammutamine.

Vasara tn 9 kinnistul asunud hoone 
on nüüdseks juba lammutatud ning 
kinnistu heakorrastatud. Augusti 
keskpaiku allkirjastati leping Vasara 
12 ja 14 kinnistuil paiknevate hoone-
te lammutamiseks. Lammutamisele 
läheb käesoleval aastal ka Vasara 
tn 13 hoone,“ ütles abilinnapea Eha 
Võrk. „Peale hoonete lammutamist 
kinnistud heakorrastatakse ning tu-
levikus saame need sotsiaalsel ees-
märgil kasutusele võtta.“

Võrk lisas, et linnavalitsus plaanib 
koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga 
piirkonnale struktuurplaneeringu 
koostada, vastav projekt on juba ette 
valmistatud.

Lammutatavad 1950-ndate aasta-
te alguses ehitatud, arhitektuurilise 
väärtuseta hooned on amortiseeru-
nud ja elamiskõlbmatud. Sihtasutus 
KredEx eraldas nelja elamu lammu-
tamiseks kokku 40 493 eurot toetust, 
mille eesmärk on aidata kohalikke 
omavalitsusi kasutusest välja lange-
nud elamute lammutamisel. 

 RaePReSS

Kalamaja kalmistupark 
tähistas taasavamist

juulis tähistati Kalamaja kalmistu-
pargi taasavamist, millest sai mööda 
juba kuus aastat. 

Sündmust tähistati kontserdiga, kus 
astusid üles ansambel Kellawärk ja 
solist Luisa Värk.
„Mida aasta edasi, seda rohkem on 
pargis näha noori peresid lastega, 
sportijaid, niisama jalutajaid ja linna 
külalisi”, ütles Kadrioru Pargi juha-
taja Ain Järve. Pargi taasavamise 
aastapäeva tähistatakse igal aastal.
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KiNNiSvaRa KiiRoST TaLLiNNaS! 
Kanname kõik ostuga seotud kulud (nt. 
hindamine, notarikulud). Samuti võtame 
pikaajalisele üürile (3-5 aastat) 4…10-toaliseid 
kortereid või büroopindu mitte läbikäida-
vate tubadega võimalusel hilisem väljaost. 
maksame 300 euRoT vihjetasu kinnisvara 
müügisoovituse eest mis lõpevad meie poolt 
korteri ostuga. Helista 56150084 või saada 
e-kiri property@latipac.eu

Eestikeelne lasteaed Põhja-Tallinnas ootab oma meeskonda õpetaja assistenti. 
Oodatud on ka pensionärid.
Kontakt: 6625913, 56674133

Aedade paigaldus , remont  ja müük. On lai valik materjale aedade  ehitamiseks. 
Auto- ja jalgväravad, võrgud , postid. Info tel. 55 64 43 94

Soliidsed matusekimbud ja -pärjad Balti jaama lillepoest Toompuiestee 37 
(asume Selveriga ühes hoones). Oleme avatud E-R 9.00-19.00, L 10.00-19.00, 
P 11.00-16.00. Tel 55 190 49, www.jaamalilled.ee. Tellimused alates 50 eurost 
toome Tallinnas tasuta kohale.

Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude ja okste raiet. Tööd teen 
tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja teostan okste äravedu. Puude üldseis-
undi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade 
remont. 8- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 56903327

Aastaaruanded, raamatupidamisteenused. Puuvilla 19 info@osburoo.ee 
55571172 Oksana

Puuokste ja puulehtede äravedu. Viime ära igasuguse kila-kola. Teeme ruumid 
tühjaks ja vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda. tel.53476867

Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel. 6020906 ja 
5011628 Tim

TPiK PaKuB KogemuSNõuSTamiSe 
TeeNuST PuueTega LaSTe ja NooRTe 
PeRedeLe
Kogemusnõustamise teenuse eesmärgiks on ennetada 
puuetega laste ja noorte vanemate sotsiaalsete ja vaimse 
tervise probleemide teket, aidates seeläbi parandada 
nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti, soodustada 
laste ja noorte kasvuks ja arenguks vajaliku perekeskkonna 
kujunemist.
Tallinna elanikele pakub kogemusnõustamise teenust 
Tallinna Puuetega Inimeste Koda, kus Vabaühenduste 
Fondi rahastatud projekti käigus koolitati välja eesti ja 
vene keelsed vabatahtlikud kogemusnõustajad, kes on ise 
puuetega laste ja noorte vanemad. 
Kogemusnõustamise teenus on Tallinna linna elanikele 
tasuta. Kogemusnõustamise kohta saab rohkem teavet 
aadressilt http://tallinnakoda.ee/1,196. Teenusele saab 
registreeruda esmaspäeviti ja kolmapäeviti 9:00-11:00 
ning reedeti 16:00-18:00 koordinaatori Anu Väli numbril 
58849965 või e-maili aadressil kogemus@tallinnakoda.ee

20. SePTemBRiL SaaB 
LemmiKLoomi TaSuTa 
KiiBiSTada

„Septembrikuus viib Eesti 
Loomakaitse Selts läbi kampaania 
„Kiibi või kaota!“, mis paneb kõigile 
loomaomanikele südamele, et 
oma lemmikud tuleb kiibistada 
ja kanda andmed üleriigilistesse 
lemmikloomaregistritesse (ühte ise 
riigiportaal www.eesti.ee kaudu ja 
teise loomaarsti abil). Kiibilt leitavad 
andmed aitavad eksinud looma tagasi 
koju. Mitmed linnakodanikud saavad 
kampaania raames oma lemmikuid ka 
tasuta kiibistada. Tallinnas saavad 100 
esimest kohaletulnud loomaomanikku 
kiibistada oma karvased sõbrad tasuta 
Telliskivi Rimi parklas (Telliskivi 61) 
20. septembril kell 11-14. Lisaks Eesti 
Loomakaitse Seltsile on kohapeal 
võimalik informatsiooni küsida ka 
Tallinna Munitsipaalpolitseilt. Lisainfo 
kampaania kohta:  
www.loomakaitse.ee“

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

Jürgen Ermel
50 52 318
66 84 700

Margus Suumann
50 10 302
66 84 700

IT- ja veebilahendused 

Pelgulinna Rahvamaja, Telliskivi 56. Info ja registreerimine: 
tel 6733 965; 5330 3390, pelgulinn56@gmail.com

www.pelgulinn56.ee

ALUSTAME SEPTEMBRIS!

Telliskivi 56

Pelgulinna Rahvamaja
ringid ja kursused 2015-2016

Pelgulinna Rahvamaja
ringid ja kursused 2015-2016

• Vello Vaheri võimlemine väikelastega
• Laste motoorikat toetav liikumine 3.-6. a
• Beebifolk ja Lastefolk
• Noorte soololaul
• Ukulele ansambel
• Laste kunstistuudio
• Vokaalstuudio Bel Canto
• Showtantsutrupp Desire`
• Kõhutants
• Etnotants
• LINE tants
• Segarahvatantsurühm Tontar
• Segarahvatantsurühm Kelmiküla
• Tantsumemmed
• Seenioritants
• Eakate võimlemine

• TERVISE Qigong
• Nipiring
• Katariina Energiatreening
• Shindo treening
• Pelgulinna Folklooriklubi
• Õmblemine
• Masintikand
• Masinkudumine

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ootab tööle

HOOLDAJAID

www.regionaalhaigla.ee

Väljaõpe kohapeal. Vahetustega töö.

Pakume tööd Hiiu korpuses (Hiiu tn 44) ja 
Mustamäe korpuses (Sütiste tee 19).

Palun saatke CV e-postiga  
personaliotsing@regionaalhaigla.ee  

või helistage tel 617 1771

Kesklinna 
Spordikeskus 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

• Ujula                                                                
• Ujumine lastele ja noortele 
• Ujumine täiskvanutele 
• Vesiaeroobika 
• Jõusaal 
• Solaarium 
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Tel.	  6	  263	  237	  

TeLLi 
ReKLaam või 
aNNa iNFoT:

raivo.lott@tallinnlv.ee
tel 645 7012

Orien   -
teerumis-
võistlus 
ühistrans-
pordiga 
2015
START 20. septembril 12.00 Telliskivi  
Loome linnakus. Loosiauhindadeks uhked  
linnarattad meestele, naistele, lastele. 

tallinn.ee/orienteerumisvoistlus


