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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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Lapsed on imelised 
tegelased. 

LK. 5
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Põhja-Tallinnas  
on 59 694 elanikku


 Tiina Peterson, 

Tähetorni sotsiaalpedagoog

Põhja-Tallinna Jõulumaa
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Kaasav eelarve  LK. 2-3 Lumekoristamine  LK. 3

5. detsember
15.00 – 15.45 Minnie ja Mickey Mouse’i  

teadus-show
15.00 – 18.00 Lumehelveste meisterdamine  

ja joonistamine
15.00 – 19.00 Jõulukarussell
15.45 – 17.00 Mängud lastega
16.00 – 18.00 Hobuvankriga sõit
17.00 – 19.00 Jõulumuusika

12. detsember
15.00 – 15.45 Kass Njäu ja Kass Kräu  

mulli-show
15.00 – 19.00 Jõulukarussell
15.00 – 18.00 Jõulukaardi meisterdamine  

ja joonistamine
15.45 – 17.00 Mängud lastega
16.00 – 18.00 Hobuvankriga sõit
17.00 – 19.00 Jõulumuusika

19. detsember
15.00 – 15.45 Lasteetendus  

„Kuidas päkapikk päästaks jõulud“
15.00 – 18.00 Kuuseehete meisterdamine  

ja joonistamine
15.45 – 17.00 Mängud lastega
16.00 – 18.00 Hobuvankriga sõit
17.00 – 19.00 Jõulumuusika

7. jaanuar
15.00 – 15.45 Lasteetendus  

„Metsloomade jälgedes“
15.00 – 19.00 Jõulukarussell
15.00 – 18.00 Piparkookide kaunistamine  

ja joonistamine
15.45 – 17.00 Mängud lastega
16.00 – 18.00 Hobuvankriga sõit
17.00 – 19.00 Jõulumuusika

Vaade tagasi

2021. aastal said  
Põhja-Tallinnas valmis:
 Kopli kasepark
 Põhja-Tallinna kogukonnamaja
 Salme kultuurikeskus
 Põhja-Tallinna tervisekeskus
 Maleva 18 seenioride maja
 Tänavad: Sirbi, Väike-Laagri,  

Madala tn (Sõle kuni Tuulemaa),  
Ketta tn

Alustati:
 Süsta park
 Kolde puiestee 
 Sitsi tänav
 Uus mängulaev Stroomi pargis
 Lasteaed Kelluke
 Lasteaed Maasikas

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

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

Põhja-Tallinna tervisekeskus. Taavi Leppiman

Põhja-Tallinna Jõulumaa toimub igal advendil ja 7. jaanuaril. Ilja Matusihis

Süsta park. Ilja Matusihis

Stroomi rannapargis on avatud Jõu-
lumaa, kus igal advendil ja 7. jaanuaril 
kell 15–19 toimuvad tasuta lasteeten-
dused, mängud, jõuluvana vastuvõtt, 
põnevad töötoad ning hobuvankri ja 
karusselliga sõit. Külalisi ootavad ka 
jõulukuuskede allee ja jõulumuusika.

Veel jõulumeeleolu Põhja-Tallinnas
● Lisaks loovad Kalamaja kalmistupargis igal advendil jõulumeeleolu  

valgustatud kellatorn ja jõulumuusika.

● 12. detsembril kl 10–16 toimub Suur Jõululaat Stroomi rannapargis.  
Müügil on jõululikult kirju kaubavalik ligemale seitsmekümnelt müüjalt.

● Põhjala tehas kutsub jõulusid tähistama! Avatud stuudiod, töötoad,  
improkontserdid ja kohvikud ootavad teid laupäeval, 18. detsembril kl 12–17 
aadressil Marati 5. Lisainfo Põhjala tehase Facebooki lehel

● Noblessneri väljakul on püsti jõulupuu, mille dekoratsioonid on inspireeritud 
suurlinna tuledesärast.

Põhja-Tallinna Jõulumaa korraldaja on Põhja-Tallinna valitsus. Lisainfo tel 645 7005



Tallinna II kaasava 
eelarve hääletus algas 
29. novembril ning 
kestab kuni 12. detsembri 
keskööni 2021.  
Põhja-Tallinnas võib 
valida 11 idee hulgast.

Kalamaja vabaõhu  
treening- ja noortepark

Noortepark on eelkõige mõeldud kooliealis-
tele lastele. Pargis oleks võimalus aktiivselt ja 
lõbusalt aega veeta. Selle jaoks on mitmesugu-
sed turnimis- ja ronimisalad ning teised enda 
proovile paneku võimalused, nt tasakaalurada, 
takistuste rada, ronimissein. Lisaks võiks alal 
olla pinksilaud, korvpallirõngas ning võimalu-
sel ka vähendatud mõõtmetega jalgpalliplats. 
Plaanis on küsida nõu ka noorte endi käest.

Treeningpark – vabas õhus treenimine 
tugevdab tervist ja on kättesaadav kõigile sõl-
tumata sissetuleku suurusest. Muudetavate 
raskustega Omnigym välijõusaali seadmed 
sobivad kasutamiseks nii naistele, noortele, ea-
katele kui ka kogenud sportlastele, sest Omni-
gym treeningseadmetel on raskuste muutmine 
hästi lihtne ja turvaline. Omnigym seadmete 
valikus on esindatud ka puuetega inimestele 
sobivad treeningseadmed. 

Asukoht: Kalamaja park – T16,  
Volta kvartali kõrval asuval maa-alal
Ühendatud idee: Ott Kiivikas;  
Erki Pärnoja; Kristin Merilai
Kood hääletusel: Põhja-Tallinn1

Stroomi jalgpalliplatsi 
korrastamine

Teeme Stroomi jalgpalliplatsi korda! Laste ja 
täiskasvanute seas populaarne väljak vajab 
kordategemist, sest see on ebatasane ja auklik, 
väravad vanad ja ohtlikud ning rohelise muru 
asemel tuleb palli mängida mulla/liiva sees.

Idee esitaja: Põhja-Tallinna JK Volta
Kood hääletusel: Põhja-Tallinn2

Vabaõhualadele mõeldud 
muusikainstrumendid

Kui paigaldada instrumendid Stroomi ranna-
pargi mänguväljakute vahele, kus lapsed saa-
vad värsket õhku või päikest nautides luua he-

lisid ning arendada oma muusikalisi ideid, siis 
saab hoo sisse lapse muusikaline potentsiaal 
tema arengu kiireimal ajal ja nad avastavad 
õnnelikuna muusikategemise rõõmu ja mõju-
võimu.

Asukoht: Stroomi rannapark
Idee esitaja: Maksim Saber
Kood hääletusel: Põhja-Tallinn3

Madalseiklusrada Ristiku 
põhikooli õuele 

Ristiku põhikool on viimaste aastatega astu-
nud pika sammu kogukonnale lähemale. Kooli 
moto on „Kool kõigile, avatud kogukonnale“. 
Oleme avanud tavaklassid, teinud kohalike 
elanikega kooliaias koostööd, olnud kogu-
konnapäevade toimumispaigaks jne. Soovime 
kooli ja kogukonna koostööd veelgi lähenda-
da ning rajada kooli hoovi madalseiklusraja, 
mida saavad vastavalt kasutuskorrale tarvitada 
nii kooliõpilased kui ka lähiümbruse elanikud. 
Kogukond koolile = kool kogukonnale! 

Asukoht: Ristiku 69 õueala,  
olemasoleva jõulinnaku,  
ronila ja õppeaia läheduses
Idee esitaja: Ristiku Põhikool
Kood hääletusel: Põhja-Tallinn5

WWW.TALLINN.EE/POHJA
2 | KAASAV EELARVE

Detsember 2021 | PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

■ LINNAOSA VEERG

Kes saab hääletada?
● Vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn.  

Iga hääletusel osaleja saab hääletada kuni kahe endale meelepärase  
idee poolt oma elukohajärgses linnaosas.

Kuidas hääletada?
● Digitaalselt kodulehel www.tallinn.ee/kaasaveelarve.  

Ennast tuleb tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil.
● Paberil hääletamiseks on võimalik külastada Tallinna linnakantselei 

teenindusbürood (Vabaduse väljak 7) või Põhja-Tallinna valitsust (Kari 13).

Kaasav eelarve: vali, mida rajada Põhja-Tallinna

Põhja-Tallinnas võib valida 11 idee hulgast. Dmitri Povilaitis
Lõppev aasta on olnud meile kõigile keeru-
line. Aasta algas viirusega võideldes ja nii 
me selle aasta ka lõpetame. Vaid suvi lubas 
meil vabamalt ringi liikuda. Viirusega võit-
lemisest on saanud meie igapäevane tege-
vus, sellega peame kõik koos elama õppima. 

Viirus ei tee vahet ei rahvusel, vanusel 
ega sool. See pärast on linnaosa taganud 
kõikidele soovijatele vaktsineerimisvõima-
luse – oleme avanud vaktsineerimistelke, 
vaktsineerimispunkti kogukonnamajas, 
ringi on sõitnud ka vaktsineerimisbussid. 
Ikka selleks, et tagada kiire ja mugav nõus-
tamise ja vaktsineerimise võimalus. See on 
ainus võimalik viis praeguse viirusega võit-
lemiseks.

Põhja-Tallinn sai sel aastal endale kaks 
uut parki – avasime Kopli kasepargi ja pea-
gi valmib Süsta park Kopli tipus. Valmis ka 
kogukonna maja. Tegemist on unikaalse 
majaga Tallinnas, kus on ühendatud mit-
med kogukonnale vajalikud funktsioonid 
terve elukaare ulatuses. Seda hoonet on 
kaua oodanud nii linnaosa elanikud kui ka 
linnaosavalitsuse ja huvikooli töötajad – 
mida näitab seegi, et iga päev on meie õues 
tegutsemas sadakond last ja täiskasvanut. 

Uues majas paraneb nii teenuste kvali-
teet kui ka kättesaadavus, alates juba ligi-
pääsetavusest hoonele, mis näiteks erivaja-
dusega inimeste ja lapsevankritega emade 
jaoks enne keeruline oli. 

Ka kõigi kogukonnamajas tegutsevate 
asutuste töö- ja õpikeskkond on liikunud 
varasemaga võrreldes täiesti uuele tasan-
dile, seda nii ruumikuse, kujunduse kui ka 
sisustuse poolest.

Sel aastal avasime ka uuenenud Salme 
kultuurikeskuse ning peagi hakkab seal te-
gutsema kohvik, mis on sisustatud 1960. 
aastate stiilis mööbliga. Kunagi asus samas 
kohas kohvik Leelo, mis oli 1980. aastate al-
guses väga menukas ja populaarne kultuu-
riinimeste kogunemispaik.

Avasime ka Maleva 18 seenioride maja, 
kus on 80 korterit eakatele tallinlastele. Sel-
le maja avamine on kindlasti uue ajajärgu 
tähis, nii liigume hoolivama ühiskonna 
suunas. 

Aasta viimane rajatis on pühendatud 
lastele. Veel sel aastal saabub Stroomi randa 
kauaoodatud laev Santa Maria.

Rahulikku jõuluaega 
ja edukat uut aastat!

Uuenenud Salme, 
kogukonnamaja 
ja kaks uut parki 
– need on vaid 
mõned lõppeva 
aasta saavutused!



Ratta õpperada Stroomi  
ja Merimetsa alale 

Ratta õpperada koosneb mitmesugustest ele-
mentidest, mis imiteerivad liikluses ettetule-
vaid takistusi, ning elementidest, mida on lõbus 
läbida. 

Eesmärk on luua ohutu keskkond, kus lap-
sed saavad läbi mängu arendada oma sõiduos-
kust, tehes seda seejuures ohutus keskkonnas. 

Rajal võib kohata elemente, mis imiteerivad 
trammiteed, juurikaid, auke, äärekive jne. Õp-
peradade idee taustaks on probleem, et tänased 
joonitud õpperajad ei ole lastele atraktiivsed 
ning nendel sõitmine ammendab end mõne 
ringiga.

Asukoht: Stroomi ja Merimetsa ala
Idee esitaja: Alo Lõoke
Kood hääletusel: Põhja-Tallinn7

Stroomi  
Beach Arena 

Stroomi Beach Arena, Tallinna rannaspordiala-
de keskus! Tallinn vajaks korraliku rannaspor-
dikeskust. Üksikuid väljakuid on mööda linna 
laiali, aga puudub üks ja korralik. 

Ettepanek on rajada Stroomi randa ranna-
tennise ja rannavolle väljakute jaoks spetsiaalne 
ala.

Stroomi rannaalale võiks tekkida sama-
sugune rannatennise ala nagu Rahingel, aga 
kokku 10 väljakut, ala suurus oleks ca 5040 m2. 
Rannaspordi harrastamisel on vigastuste oht 
väike ja sobib kõikidele vanuserühmadele. Väl-
jakute ala tõstaks 

Stroomi ranna atraktiivsust ja võimaldaks 
korraldada mitmeid võistlusi nii rannatennises 
kui ka rannavolles. Lähimate aastate jooksul 
võiks Eestis toimuda ka rannatennise rahvusva-
heline ITF turniir. 

Kindlasti tekitaks see laiemat huvi Tallinna 
elanike seas ning leiaks ka positiivset meedia-
kajastust.

Asukoht: Stroomi rand
Ühendatud idee:  
Meelis Kuusalu; Indrek
Pildi allkiri: Rahinge väljaku näide
Kood hääletusel: Põhja-Tallinn8

Lõime tänava  
miljööväärtuslik ala 

Ajalõimed Lõimes! Tahaksime, et Lõime tänava 
haljastus taastataks ja tagataks puiestee säilimi-
ne. Samuti sooviksime, et harjutaks asendama 
puud kohe, kui see viga saab või hävib, ja et hal-
jastuses ongi eri vanuses puud selmet neid pole 
üldse mitte. Ja Lõime tänavas võiks olla ka ala 
miljööväärtuslikkust selgitav info kaldtahvlitel. 
Ja fotosid minevikust. Samuti võiks tänavas olla 
suur lillepeenar, mida elanikud saaksid ise ku-
jundada ja hooldada.

Asukoht: Lõime tn
Idee esitaja: Tuuli Reinsoo
Kood hääletusel: Põhja-Tallinn14

Katusega puhkealad grillimiseks

Ettepanek luua Põhja-Tallinnasse puhkeala grilli-
miseks koos varjualustega. Tallinnas on vähe koh-
ti, kus saaks grillida ja vihma korral varju minna.

Idee esitaja: Tetiana
Kood hääletusel: Põhja-Tallinn37

Jaapanipärane minimets  
Põhja-Tallinnasse 

Ettepanek istutada mitmekesine tihe minimets, 
mis meelitaks linna putukaid ja linde, suuren-
daks bioloogilist mitmekesisust, vähendaks õhu 
saastatust ja mürataset. 

Jaapani meetodil rajatud isereguleeruv ja 
kiiresti kasvav metsasüsteem. Ideaalis oleks hea 
rajada selline minimets igasse linnaosasse ja tu-

levikus kogu Eestisse. Linnaosad võiksid välja 
selgitada kohad, kuhu saaks puid istutada, nii et 
need ei segaks linna taristut ega maanteid. Nii 
oleks igal aastal võimalik leida ressursse linna-
osade haljastamiseks ja jätkusuutlikuks arenda-
miseks. 

Asukoht: Vabriku 11
Idee esitaja: Irina Sološenko
Kood hääletusel: Põhja-Tallinn40

Õuemale Stroomi piirkonda 

Ettepanek paigaldada suured malenupud iga 
ilmaga õues mängimiseks. Õuemale on laialt 
levinud teistes Euroopa linnades. 

Malemäng värskes õhus ja tassike kohvi 
kõrvale kõlaks hästi. Malemänguväljak võiks 
kanda Paul Kerese nime ja saada tõmbenumb-
riks kõigile malemängu armastajatele Põh-
ja-Eestis. 

Võimalik asukoht: Stroomi rannaala
Idee esitaja: Maksim
Kood hääletusel: Põhja-Tallinn49

Tallinna luulerada  
Põhja-Tallinnasse

Tallinna luulerada koosneb 30 luulefragmen-
dist Eesti nüüdisluuletajatelt, mis teevad tiiru 
peale tervele hansalinnale! 

Need on elulised pisimomendid, mis sun-
nivad suurlinna lõpmatute voolude keskel kor-
raks peatuma ja väljuma vähemalt hetkeks oma 
rutiinsest elutempost. 

Tegu on omamoodi kultuurilise tervisera-
jaga, mis annab inimestele tegevust ja põhjust 
avastada linnaosi, kus nad ehk kunagi varem 
pole käinud. Seda rada on kõige mugavam läbi-
da jalgsi, ratta või ühistranspordiga!

Idee esitaja: Reijo Roos
Kood hääletusel: Põhja-Tallinn50

WWW.TALLINN.EE/POHJA
KAASAV EELARVE | 3

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID | Detsember 2021

Kaasav eelarve: vali, mida rajada Põhja-Tallinna Kuidas jääda 
pühade ajal terveks?
Vastab Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse 
esimees Arkadi Popov

Kuna koroonaviirus ei ole kahjuks kuhugi ka-
dunud ning pandeemia kestab edasi, siis sarna-
selt eelmise aastaga soovitan pidada jõulupühi 
ja aastavahetust kitsas perekonnaringis.

Arusaadav, et kõik on sellest pikast kriisist 
väsinud ja tahavad lõõgastuda ning veeta aega 
seltskondlikel üritustel, kus saab suhelda mit-
teformaalses olukorras. Selliste ürituste läbi-
viimine on suur vastutus korraldusmeeskonna 
jaoks, kuna peavad olema tagatud kõik ohutus-
meetmed – osaleda saavad ainult Covid-19 im-
muunstaatust tõendavate kehtivate sertifikaati-
dega inimesed ning vajadusel peab korraldama 
ka SARS-COV2 testimist.

Teatavasti planeerivad mõned inimesed 
aastavahetuse perioodiks puhkusereise. Puh-
kusereisi kavandamisel oleks tark arvestada 
epidemioloogilise olukorraga riigis, kuhu ka-
vatsete reisida, ning kindlasti peab varakult 
mõtlema Covid-19 vaktsiini tõhustusdoosi 
manustamise peale.

Põhja-Tallinn on 
valmis lumesajuks
Põhja-Tallinna valitsuse lepingupartner on 
Eesti Keskkonnateenused AS. Lepingupartner 
peab tegema teede ja kõnniteede hooldust vas-
tavalt nende seisundile ja ilmastikutingimuste-
le. Selleks on ettevõttel 9 ühikut tehnikat: sa-
had, laadurid, puisturid.

Tallinna heakorraeeskirjast tulenevalt 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 
hommikul. Vajadusel tuleb puhastusala puhas-
tada ka päeva jooksul.

Covid-19 nõustamis-  
ja vaktsineerimispunktid  
Põhja-Tallinnas:
● Balti jaama kõrval  

trollipeatuse juures
● Põhja-Tallinna 

kogukonnamajas (Kari 13)  
IV korrusel ruumis 402

Avatud: tööpäeviti kl 12–19  
ja nädalavahetustel kl 10–17.

Heakorraprobleemidest  
saab teatada:
● Teede- ja tänavate  

hooldus / tormikahjud 24/7:  
tallinn.tho@keskkonnateenused.ee  
ja tel. +372 5166052

● Tallinna abitelefon (heakord): 14410

Teata probleemidest:  
tel. 516 6052 / 14410. Ksenija Kurs
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Ilusat aasta lõppu!
П р е к р а с н о г о  о к о н ч а н и я  г о д а !

Jõululaat  
Рождественская ярмарка

17- 19.12

SÕIT PONIGA
КАТАНИЕ НА ПОНИ

Sünnipäeva 
nädala pakkumised
Предложения в неделю Дня рождения

29.11 - 5.12 



Kristina Šanin, 
Tallinna Vaba Waldorfkooli juhataja

Järgnevad kaks dialoogi toimu-
sid mõneminutilise vahega ühel 
möödunud suveõhtu seltskondli-
kul üritusel, kus minu esimeseks 
vestluspartneriks oli rõõmsa-
meelne 30ndates isa, kes mõtles 
oma lasteaias käiva poja tule-
vasele kooliminekule, ja teiseks 
20ndates kohe välismaale tööle 
suunduv noormees.

Ma olen kuulnud, et teil seal waldorfis 
rohkem lauldakse ja heegeldatakse.

Jah, ja mitte ainult, vaid ka maalitak-
se, tehakse skulptuure, näidendeid, mat-
katakse kuni keskkooli lõpuni. Samas on 
meil kõik akadeemilist mõtlemist vaja-
vad ained nagu kõigis koolides.

Te pole erivajadustega õpilastele?
Meil on gümnaasium, kus saadakse 

riiklik keskharidust tõendav tunnistus 
ja minnakse edukalt edasi kõrgkoo-
li. Meil 12. klass tegi Goethe „Faustist“ 
oma kaasaegse versiooni ja see nende 
elureaalsuse valus näitamine läks mulle 
väga hinge. Meil oli ka koolis see raamat 
kohustusliku kirjandusena.

Kas te lugesite mõlemat osa või ai-
nult esimest?

Ei, meil oli ainult üks raamat. Ma te-
gelikult lugesin ainult kokkuvõtet. 

Kas ma võin küsida, kas see peatege-
lane oli Goethe või Faust?

Jäin mõtlema, et äkki me siiski oleme-
gi eriliste vajadustega õpilaste kool, kuid 
siis peame kokku leppima, et maailmakir-
janduse tundmine ei tähenda tingimata 
raamatu lugemist ja selle üle mõtlemist. 

Või et haridus tähendab ainult igapäeva-
seid teadmisi, mitte selge mõistusega täis-
kasvanut, kel on ka tasakaalus tundeelu 

ning normaalne arenenud füüsiline keha. 
Waldorfhariduse kohta leiab teavet koo-
li kodulehel https://tallinn.waldorf.ee.

Jõulud ja laste ootusärevad 
näod on ajast aega kokku kuu-
lunud. Lastekeskuses Tähetorn 
kaheksateist aastat sotsiaalpe-
dagoogina töötanud Tiina Peter-
son on kindlasti üks neist, kel 
see kunagi märkamata ei jää.

Teie amet kätkeb endas abis-
tamist, hoolimist, osavõtlikkust, 
südamlikkust ja tervet hulka häid 
omadusi veel. Kui varakult sellise 
elukutse soov tekkis?

Ma arvan, et soov töötada lastega 
tekkis põhikoolis. Algse impulsi sain 
oma perekonnast, eelkõige oma emalt 
Helga Petersonilt. Mu ema oli laia silma-
ringiga ja aktiivne kogukonna liige ning 
tark ja suure südamega inimene. Temalt 
olen õppinud väga palju. Mäletan lap-
sepõlvest rohkesti ema räägitud lugusid 
tema enda lapsepõlvest, mis jäi suures 
osas sõjaaega. Need lood erinesid to-
hutult minu igapäevasest elust ja panid 
maailma nägema väga mitmekesisena.

Mäletan, et Silvia Luts, kes oli mu 
esimene õpetaja, oskas tunnid alati hu-
vitavaks teha. Ikka oli midagi põnevat 
tööõpetuses meisterdada, eesti keele 
tundides saime lugemispalad läbi aru-
tatud või isegi tahvli ees läbi mängitud. 
See kõik tekitas huvi õppimise vastu, 
kooli läksime rõõmuga, see oli koht, 
kus sind oodati.

Lapsed, kellega töötate, on pärit 
vähekindlustatud peredest. Kuivõrd 
see tõsiasi teie tegevuse eriliseks 
muudab?

See muudab mu töö väga eriliseks 
eelkõige just seetõttu, et nõuab rohkem 
mõistmist, kannatlikkust ja armastust. 
Inimeste võimalused on erinevad. 
Hukka mõista on kergem kui mõis-
ta. Sain oma igapäevatööd tehes üsna 
ruttu aru, et midagi ei ole iseenesest-
mõistetav. Igale olukorrale ja lapsele 
tuleb läheneda individuaalselt. Lapsed 
on ikkagi sellised imelised tegelased, 
et nendes on usku ja tegutsemistahet 
vaatamata olukorrale. Ja mõnikord on 
olukord ikka väga raske.

Väga tähtsaks peangi toetada lap-
se tugevaid külgi, aidata tal avastada 
oma andeid, et tal oleks eduelamusi ja 
rohkelt võimalusi täiskasvanuna. Need 
õpetaja Lauri sõnad Oskar Lutsu „Ke-
vadest“ Tootsile, et „kui sa tervet reh-
kendust ei jõua, siis tee pool, aga tee 
hästi…“ oleks suureks abiks ka täna-
päeval nii mõnelegi õpilasele.

Millised on teie detsembrikuised 
tegemised ja kuidas lapsed jõuluas-
keldustes ise kaasa löövad?

Aastaid on meil olnud traditsioon, 
et naiste motoklubi WIMA Estonia 
liikmed küpsetavad koos lastega pi-
parkooke. Päkapikususse saab ka igal 
aastal meisterdada ja need üles ripu-

tada. Paljudele lastele teevad komm ja 
kiri sussi sees suurt rõõmu. Detsembris 
oleme tavaliselt valmistunud ka jõu-
lukontserdiks, kus iga laps saab kaasa 
teha just talle sobival moel. Sel aastal 
kahjuks suurt jõulukontserti ei tule, aga 
jõululaule ja salme saavad lapsed ikka 
õppida, sest jõulukingitused tulevad 
kindlasti. Samuti aitavad lapsed jõudu-
mööda teha kingitusi ja kaarte lastekes-
kuse sponsoritele ning abilistele, kelleta 
meie olemasolu poleks mõeldav. Oleme 
kõigile väga tänulikud!

Vahva on osata midagi toredat 
meisterdada, veel parem, kui seda 
tegevust saadavad head mõtted. Kas 
lastega on huvitav filosofeerida?

Jah, kindlasti. Lastele meeldib väga 
maailmaasju arutada. Tavaliselt käib 
see tõesti muu tegevuse juurde, aga 
oleme võtnud ka aega, et laua ümber 
istuda ja arutleda. Täiskasvanuna tõ-
den sageli, et laste ootused ja unistu-
sed on enamasti väga lihtsad: et vane-
mad ei tülitseks omavahel, et õppida 
oleks vähem jne.

Praegusel ootuse ajal püüame 
kindlasti vähemalt korra nädalas laua 
ümber istuda, küünlatuld silmitseda ja 
aru pidada. Need on alati väga rikasta-
vad hetked!

Tiina Petersoniga  
ajas juttu Haldi Normet-Saarna
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Tiina Peterson: lapsed on imelised tegelased

Tähetorni sotsiaalpedagoog Tiina Peterson.

12. klass tegi Goethe „Faustist“ oma kaasaegse versiooni, 
waldorfkooli õpilased

Kas waldorfkool on  
erivajadustega lastele?

Õnnitleme detsimbrikuu juubilare!
90

Mykola Skorokhod
Nikolay Dotsenko

Margarita Rubanskaya
Lehte Griin

Olev Viigisalu
Vasily Sazonov
Loreida Kalbre

Heldur Sepp
Liudmila Kovkova

Maria Garbuz
Stanislav Mitkaljov
Tamara Grigorjeva

Ivan Shyrnin
Galina Šilo
Aada Aasa

Nina Matveeva
Laine Sarv

Zinaida Obraztsova

100
Sofija Vladimirova

95
Avrora Juress

Jaan-Martin Raondi
Viktor Nekrassov

Helbe Lõo
Niina Simonova

Helbe Kulli
Raisa Aleksandrova

Nina Donskaya
David Blant

Muza Pavlyuchuk
Zoya Kuleshova

Helli Priske

85

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.
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● KUIVAD HALUPUUD 30; 40; 
50cm võrkkotis. KÕDUSÕNNIK 
30kg/kott. Ladu Tallinnas. Tam-
maru Farm 5238852 
● Ostan nõukaaegset audiotehni-
kat - makid, raadiod, kõlarid, või-
mendajad (ka välismaised) ning 
kassette, CD-sid ja vinüülplaate 
eestikeelse muusikaga aastatest 
1980-2010. Tel 555 255 84.
● Rain Transport AS otsib Liiva-
Keskuse (Liivalao 11) terminali 
laotöötajat.Töötasu 1100-1400€. 
Kontakt: 5079690; rain@rain.ee
● Matemaatika eratunnid, 5.-9. 
klass, 10€ tund, tel. 58036912
● Eluruumide sanitaar- ja kapi-
taalremont. Lammutusest lõppvii-
mistluseni, k.a. elektri- ja torutööd. 
5831 4411.
● Kivikorstnate ehitamine ja re-
mont. Tel 518 8889
● Kodumaine kartul, köögivili ja 
mesi kojutoomisega. Tellimine ja 
lisainfo tel. 58652190
● Lamekatuste remont rullmater-
jaliga SBS. Laon korstnaotsi. Kor-

terite-vannitubade remont. Kõik 
elektri-torutööd. Boilerite, pisti-
kute paigaldus. Soodsalt. 58508713
● Müüa saetud ja lõhutud kütte-
puud pikkusega 30–60 cm. Koju-
vedu. Tel 522 7345, marek406@
gmail.com 
● Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame arkist litsentsi 
alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel. 
58238310
● 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 üle 30 aasta vanuseid au-
tosid / mootorsõidukeid (VAZ, 
gaas, UAZ), mootorrattaid, NSV 
Liidu mopeede, neile varuosi jne 
Tel. 5683 6500
● OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215
● Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja 
viimistlustööd. Pakume võtmed 
kätte lahendusi hoonete, majade 
ehitusel. Tel. 5352 9476 mehitus@
gmail.com

■ REAKUULUTUSED

Ostan seisma jäänud 
sõidukeid. Ka avariilisi, 
riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire 
vormistamine ja tehing. 

Pakkumisi ootan  
tel 5618 8671 või 

seisevauto@gmail.com
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Reklaam ja kuulutused: 
pohja@tallinnlv.ee, 645 7012

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

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

TALLINN & HARJUMAA TASUTA TRANSPORT!

Info ja tellimine
51 36 999

info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Abikäed on 
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest 

ehituse ja remondini

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

15aastane Nikita armastab taipoksi. Raske 
geenihaiguse tõttu on ta terve elu pidanud aga 
hoopis raskemat võitlust.
Toeta uue tõhusa ravimi ostmist ja aita 
tal võita.

Sõlmi püsiannetus:
toetusfond.ee

Helista annetustelefonile:
900 7710  | 10 €


