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Heakorrakuul tehti Põhja-Tallinnas 
korda pargid ja mereäär 
Tänavune heakorrakuu Tallinnas 
lõpeb 15. mail Politseiaias, kus 
avatakse pidulikult purskkaevud 
ja ühtlasi lõpetatakse ka heakor-
rakuu. 

Aga heidame kiire tagasipilgu, 
mida jõuti heakorrakuu jooksul 
ära teha Põhja-Tallinnas. Heakor-
rakuu avati mäletatavasti talgu-
tega Stroomi rannas. Avatalgutest 
võttis osa ligi 700 talgulist. Pargi 
ja aiajäätmeid viidi ära 85 m3 ehk 
ca 15 tonni. Põõsaste ümbert ko-
guti ja rannaalale viidi tagasi 120 
tonni liiva. Stroomi ranna koris-
tustalgutel osalesid vabatahtlikud 
nii Põhja-Tallinnast kui ka teis-
test linnaosadest. Aktiivselt lõid 
kaasa Põhja-Tallinna koolid, ko-
halikud seltsid ja vabaühendused 
ning usukogudused. Pärast koris-

tustöid mere ääres ja rannapargis 
toimus Koit Toome kontsert, paku-
ti talgusuppi ning talguliste vahel 
loositi välja auhindu. Esmakord-
selt korraldati Tallinna talgud 
samaaegselt  Helsingi linnaga. 
Tallinna ja Helsingi talgulised ter-
vitasid üksteist Skype’i videosilla 
vahendusel.

Põhja-Tallinnas koristati talgu-
te käigus veel Karjamaa, Kopli, 
Süsta ja Kase parki. Korrastati 
veel Kopli liinide- ning Paljassaa-
re tee 40 mereäärset ala. Nendel 
talgutel osales kokku ligi 200 ini-
mest Põhja-Tallinna koolidest, 
Kopli Noortekeskusest, kaitse-
väest, firmast AS Fujitsu, Eesti 
Meremuuseumist ja Põhja-Tallin-
na valitsusest. Parkides koristati 
ja süvendati kraave. Kopli liinide 
mereäär puhastati auto rehvidest 

ja värvitünnidest. Paljassaare 
teel, mere ääres tegutsesid lohe-
surfarid, kes ise seda ala ka ka-
sutavad. Koristusjäägid veeti ära 
linnaosa valitsuse poolt

Talgulisi varustasid tööriista-
dega Põhja-Tallinna valitsus ja 
Jaaksoni Linnahoolduse OÜ. See 
firma koristas ka linnaosa halja-
salasid ja korrastas isetekkinud 
prügistatud kohti. Firma viis jäät-
mete taaskasutuse keskusesse üle 
2000 tonni jäätmeid.

Põhja-Tallinna vanem Karin 
Tammemägi tänab kõiki, tänu kel-
lele linnaosa taas puhtamaks sai. 
Suurtel koristustalgutel kohtu-
takse uuesti aasta pärast.

Raivo LoTT, 
Põhja-Tallinna avalike suhete nõunik

Hetki heakorrakuu avaürituselt Stroomi rannas: linnajuhid Arvo Sarapuu ja Karin Tammemä-
gi ning kõik see rahvas muru riisumas ja liiva koristamas, telesilda Helsingiga pidamas ning 
lõpuks Koit Toomet kuulamas.
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Omastehooldajatele 
pakutakse vabu hetki

Tallinn käivitas pilootprojekti omaste-
hooldaja asendusteenuse osutamiseks. 
Teenuse eesmärk on omastehooldajate 
hoolduskoormuse vähendamine lühi-
ajalise puhkuse ja vaba aja võimalda-
miseks. 
Teenust osutatakse hooldajaks määra-
tud isikutele ja teistele, suure hooldus-
vajadusega isikute hooldajatele hoolda-
tava kodus. Teenus on omastehooldajale 
ja hooldatavale tasuta, kulud tasub Tal-
linna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. 

Teenust osutatakse kõigil nädalapäe-
vadel kell 7-22ni.

Teenuse saamiseks tuleb omastehool-
dajal pöörduda MTÜ Koduhoolduskes-
kus Certis poole. 

Lisainfo: Koduhoolduskeskus Certis, 
www.certis.ee,  Jaanika Luus (teenuse 
koordinaator) tel 522 8938, e-post: jaa-
nika.luus@certis.ee  

Kalarannas peeti kalafestivali 
ja avati väikereisilaevade 
hooaeg

Laupäeval, 2. mail toimus Kalaturul (Kala-
ranna tn 1) Kalafestival. Ühtlasi avati põh-
jaranniku saartega ühendust pidavate väi-
kelaevade hooaeg.
Festivalil müüdi värsket, külm- ja kuum-
suitsu-, kuivatatud ja marineeritud kala, 
suitsupaprikaga räimefileed õlis, küüslau-
gupekki, värsket hapukurki küüslauguga, 
ravisiirupeid ja palju muud. Üles astusid 
puhkpilliorkester Kalasadama Punt, Bo-
ris Lehtlaan ning Jaan Kirss rütmilise po-
ti-panni show’ga. 

Ürituse korraldasid Tallinna Turud ja 
Põhja-Tallinna Valitsus.

Avati ka väikelaevade hooaeg. Suvehoo-
ajal viivad väikelaevad huvilisi Kalasada-
mast nii Naissaarele, Aegnale kui ka Prang-
lile, neist viimasele küll vaid tellimisel.

Vähemalt 10-liikmelistele gruppidele pa-
kutakse ka kahe saare (Aegna ja Naissaare) 
päevakruiisi koos ekskursiooni ja toitlusta-
misega. 

Reisid Naissaarele ja Aegnale toimu-
vad iga päev kell 10.00 ja 13.00, vajalik on 
eelbroneerimine http://www.monica.ee/soi-
dugraafik-naissaarele; info 51 45 118.

Igal nädalavahetusel kell 13.00 toimuvad 
rikkaliku einega kruiisid Tallinna lahel ning 
õhtuti kell 19.00 õhtusöögiga päikseloojan-
gukruiisid. Lisainfo: http://www.monica.ee/
eine-merel.

RaePRess

Austatud sõidukite juhid!
Mitmed sõidukite juhid eiravad liiklussea-
dust, parkides sõidukid selleks keelatud 
kohtades, millega takistatakse sõidukite ja 
jalakäijate liiklemist. 
Et muuta meie ühine linnaruum ohutu-
maks, tuletame meelde liiklusseaduses sä-
testatud nõudeid. Sõidukit ei tohi peatada 
ega parkida: 
1. Jalgratta- ega jalgteel;  
2. Ristmikul, välja arvatud seal parkimiseks 
lubatud kohal;
3. Lõikuva sõidutee äärele lähemal kui viis 
meetrit, kuid mitte kohakuti lõikuva kõnni-
teega ning jalgratta- ja jalgteega; 
4. Haljasalal ilma selle omaniku või valdaja 
loata.

Magnus Kiis
Põhja-Tallinna valitsuse 

linnamajanduse osakonna juhataja

Pikakari ja Pirita randades 
algab hooaeg sinilipu 
heiskamisega

Rannahooaeg algab 5. juunil Pirita 
(algus kl 11) ja Pikakari (algus kell 
13) randades rahvusvahelise kvali-
teedimärgi „sinilipp“ heiskamisega. 
Ökomärgise saamine on tunnustus 
kahele pealinna supelrannale nende 
teenuste ja veekvaliteedi kõrge tase-
me eest. 
Ökomärgise „Sinilipp“ programmi 
Eesti koordinaator Eesti Looduskait-
se Selts teatas, et Rahvusvahelise 
Keskkonnahariduse fondi FEE žürii 
otsusega 13. aprillist 2015 lubatakse  
heisata ökomärgis „Sinilipp“ Tallinna 
kahel supelrannal - Pirital ja Pika-
karil. Pikakari supelrand sai valmis 
2007.aastal. Ta  asub Põhja-Tallinnas 
Paljassaare poolsaarel Katariina kai 
kõrval. Liivaranna pikkus on ca 250 
m, kuid laius suhteliselt kitsas 20-40 
m. Keskmine vee sügavus on 1,5 m.

Põhja-Tallinna linnaosa vanema 
Karin Tammemägi sõnul on „Sini-
lipp“ tähtis rahvusvaheline tunnus-
tus Pikakari ranna keskkonnasei-
sundile ja teenustele, mis näitab 
selle kõrget kvaliteeditaset. „Kui 
Pirita rand on oma hästi arenenud 
taristuga tuntud nii Tallinnas kui ka 
mujal, siis Pikakari on kõige uuem 
supelrand, mis ametlikult avati al-
les 2007. aastal,“ sõnas Tammemä-
gi, lisades, et Pikakari rannavesi 
on puhtamaid Tallinnas, rand asub 
ilusas kohas kauni vaatega Tallinna 
kesklinnale ja Piritale, hooajal töötab 
bussiliin nr 59, seal on suur parkla ja 
sinna viib kergliiklustee. 

Viis linnaosa pidasid 
perede ühise tervisepäeva 
loomaaias

25. aprillil peeti Tallinna Loomaaias 
Haabersti, Kristiine, Mustamäe, 
nõmme ja Põhja-Tallinna linnaosa-
de vähekindlustatud perede ühine 
meeleolukas tervisepäev. 
Tervisepäeval tutvustas toitumis-
nõustaja ja toidutehnoloog Ene Mägi 
tervislikke valikuid, toiduvalmista-
mise viise ja lihtsaid mooduseid ter-
visliku päevamenüü planeerimiseks. 
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 
tudengid mõõtsid osalejate tervise-
näitajaid ja nõustasid huvilisi sü-
dametervise teemadel. Võimalik oli 
õppida   praktilise esmaabi andmist. 
Lastele oli kavas kaisukaruhaigla ja 
stetoskoobi õpituba, Maanteeameti 
liiklusohutuse töötuba ja mitmesu-
gused liikumismängud. Tervisepäe-
va lõpetas ühine piknik. 

Tervisepäev oli kutsetega ja osale-
jatele tasuta. Kokku sai kutse 100 
peret, osalema oli oodatud kokku ligi 
500 inimest. Põhja-Tallinnast sai 
tervisepäevast osa ca 150 inimest, 
neist ligi 100 last. Koostööpartneri-
teks olid Eesti Arstiteadusüliõpilas-
te Selts, Tallinna Tervishoiu Kõrg-
kooli tudengid, Kaitseliidu Tallinna 
Maleva noored kotkad ning kodu-
tütred ja Maanteeamet. 

Tervisepäeva rahastas Tallinna 
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet rah-
vastiku tervise arengukava 2009-
2020 Tallinna tegevuskava 2015 
raames.
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Kepikõnni treeningutega 
Stroomi rannas alustati 
taas 

Tallinna Merepäevad 
2015 kutsuvad osalema 

Oma Lava suvelavastus etendub 
Põhja-Tallinnas

Töökoht pani Vaimukatele 
õla alla

Projekti eesmärk on luua Põh-
ja-Tallinna linnaosa inimestele 
võimalus tasuta treeningutel osa-
lemiseks ja populariseerida Stroo-
mi ranna treeningvõimalusi.

Peamine  projekti sihtrühm on 
küll linnaosas elavad eakad ini-
mesed, kellele pakutakse võima-
lusi tervisespordiks. Aga alati on 
oodatud kõik Tallinna elanikud, 
kes on huvitatud tervislikust lii-
kumisest.

Põhja-Tallinna vanem Karin 
Tammemägi ütles, et kepikõnni 
treeningud on muutunud aina 
rahvarohkemaks. „Esimesel aas-
tal vaatasime küll, et huvi eriti 
pole, kuid projekti arenedes on 
inimesi aina juurde tulnud ning 
praegu tundub küll, et sellel et-
tevõtmisel saab olema pikk iga“, 
lisas Tammemägi.

Treeningud toimuvad neljapäe-
viti kell 13.00, kogunemine Stroo-
mi rannahoone kõrval. 

Treeningute toimumise ajad: 
7.05, 14.05, 21.05, 28.05, 4.06, 

alates aprilli lõpust 
on rendikontoris 
Töökoht oÜ (niine tn 
11, Kalamajas) võimalik 
näha vaimupuudega 
inimeste kunstitöid ja 
neid ka endale või oma 
kontorisse soetada.

Värviküllased tööd pakuvad 
inspiratsiooni rendikontori 
klientidele, kuid on ka üheks 
võimaluseks eksponeerida Eri-
vajadustega Inimeste Toetus-
ühingu Tugiliisu päevakesku-
ses valminud taieseid. Koostöö 
avaüritus toimus 22. aprillil 
Töökoht ruumides. Ettevõtmi-
ne tõi Tugiliisu hoolealused OÜ 
Töökoht kontorisse maalima 
ja teosed valmisid kohapeal. 
Erivajadustega Inimeste Toe-
tusühing Tugiliisu esindajad 
on Töökoht OÜ-ga sõlminud 
raamlepingu, mis hõlmab vai-
mupuudega inimeste kunsti-
tööde eksponeerimist avaras 
koostöötamiskontoris.

Galeriis näitusel olevaid töid 
on võimalik soetada intellek-
tipuudega inimeste toetuseks. 
Näitus täieneb pidevalt uute 
töödega. “Tahame juhtida tähe-
lepanu intellektipuudega ini-
meste individuaalsele võimeku-

neljapäeval, 7. mail alustati taas tasuta kepikõnnitreeningutega Põhja-Tallinnas, 
stroomi rannas. Koguneti kell 13 rannahoone juures. esimesele treeningule tuli üle 40 
kepikõndija.

11.06, 18.06, 25.06, 3.09, 10.09, 
17.09, 24.09, 1.10, 8.10, 15.10, 
22.10, 29.10.  

Kõigi projektis osalenute vahel 

loositakse treeningute lõppedes 
välja 10 paari kepikõnnikeppe!

Projekti rahastab Tallinna Sot-
siaal- ja Tervishoiuamet. 

Tallinna Merepäevad 2015 
toimuvad 17.-19. juulini, 
tuues vanasadamasse, 
Lennusadamasse ja 
noblessneri sadamasse enam 
kui 130 000 inimest.
Kolmepäevane mere- ja perepidu pa-
kub põnevat programmi kõigile külas-
tajatele. Kavas on nii suurejooneline 
kultuuriprogramm, põnevad laevasõi-
dud, Muhu Väina regatt, rahvusvahe-
line purjeregatt „Tallinn Race“ ja palju 
muud põnevat ja toredat. 

Kindlasti tasub sammud Tallinna 
Merepäevadele seada 17. juuli õhtul, 
kui kavas on suurejooneline mere-
päevade ooperigala, mis toob lavale 
kustumatud ooperitähed Jassi Zahha-
rovi, Maria Listra ja Oliver Kuusiku.  
Ooperigalal esineb Üle-eestiline Noor-
te Sümfooniaorkester ehk Ü-ENSO.  
Lisaks võimsale avakontserdile, mida 
ilmestab ka merepealne tuleshow, on 

sel suvel jäävad kaks näitlejat 
linna ja teevad Kalamajas 
suveteatrit. Põhja-Tallinnas 
pole muide varem suveteatrit 
tehtud.  etendus, mida 
mängime, on neil simoni 
“PaaR senTiMeeTRiT 
aRMasTuseni”.
Esmakordselt on eesti teatri laval 
Neil Simoni lüüriline komöödia, 
milles Egon Nuter ja Külli 
Reinumägi mängivad kahepeale 
viit erinevat rolli, tuues publikuni 
loo erinevustest meeste ja naiste 
vahel, mis neid omavahel pidevalt 
tõmbavad.  Kas tõeline armastus on 
see, mida me endale ette kujutame, 

Tallinna Merepäevad 2015 raames 
võimalik nautida ehedat pärimus-
muusikat. Nimelt saab laupäeval, 18. 
juulil, Vanasadama alast suur päri-
musmuusika ala, kus saab näha-kuu-
lata esinejaid nii kodu- kui välismaalt. 

Ka merepäevade viimane päev, 19. 
juuli, annab põhjuse muusikasõpra-
del sadamatesse koguneda. Kell 19.00 
toimub Vanasadamas Tallinna Mere-
päevad 2015 lõppkontsert, mil lavale 
tulevad Söörömöö ja Kõrsikud ühes 
Politsei- ja Piirivalveorkestriga. Enne 
pidulikku lõppakordi oodatakse pub-
likut aga Vanasadamasse nautima 
Karl-Erik Taukari esinemist; Lennu-
sadamas annavad pooletunnise kont-
serdi Ines ja Terminaator. Lisainfot 
programmi ja kõikide esinejate kohta 
saab juunikuust www.tallinnamere-
paevad.ee veebilehelt. 

Tallinna Merepäevi korraldab Tal-
linna Kultuuriväärtuste Amet.  

või see, millega iga päev kokku 
puutume? 

Autor Neil Simon, lavastaja 
Erki Aule, kunstnik Kristel 
Maamägi, helilooja Peeter Rebane, 
tõlkija Anne Lange. Osades: 
Egon Nuter ja Külli Reinumägi.
Etendused toimuvad Vaba Lava 
proovisaalis (Telliskivi 60a, C1) 
15.,19., 21. juunil, 5.,6.,7.,8. juulil, 
9.,10.,11.,12.,13. augustil kell 19.00. 
Piletid 16 /13 € müügil Piletilevis. 
Vabade kohtade olemasolul saab 
pileteid osta ka enne etenduse 
algust kohapeal. Broneerimine 
omalava@omalava.ee. Toetaja: Eesti 
Kultuurkapital.

KÜLLi ReinuMägi /  näitleja

See foto kepikõndijatest pärineb küll eelmisest aastast, 
aga paljud nendest on treenimas tänavugi.

sele“, ütles Töökoha perenaine 
Sandra Lutterus. Väljapaneku 
kaudu loodame viia puuetega 
inimeste kunsti laiema publi-
kuni ja teadvustada huviliste-
le võimalust intellektipuudega 
inimestele töö ja teenistuse 
pakkumiseks. Saame oma sein-
tele originaalmaalid, mis on 
isikupärased, põnevad ja inspi-
reerivad”, ütles Lutterus

“Vaimupuudega inimesel 
puudub võimalus kunstilise 
hariduse omandamiseks. See 
ei tähenda, et tal anded puu-
duvad. Väga andekal inimesel 
peab olema mingigi võimalus 
enese arendamiseks ja oma 

tööde realiseerimiseks. Puuete-
ga inimeste tööd on siiamaani 
Eestis müügil anonüümselt. 
Meie soov on, et tööd saaksid 
isikustatud ning tunnustu-
se pälviks siiski konkreetne 
kunstnik. Selline tunnustus 
oleks suureks motivaatoriks”, 
leiab Eesti Vaimupuudega Ini-
meste Tugiliidu esinaine Agne 
Raudmees.

Hindadest ka. Suuremafor-
maadilised maalid maksavad 
50 eurot ja väiksemad 30 eurot. 
Kunstnike saab Niine 11 hoovis 
töötamas näha ka Kalamaja 
päevade ajal ja loomulikult on 
siis võimalik ka taieseid osta. 
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Koristustööd on seljataga, 
nüüd saame pidusid pidada!

Kevad on küll juba mõnda aega 
käes, aga rohelus lasi ennast pi-
kalt oodata. Tänaseks päevaks on 
suurem osa kevadkoristusest lin-
naosas tehtud ja seda ikka tänu 
aktiivsetele põhjatallinlastele. 

Heakorrakuu tõestas 
põhjatallinlaste usinust
Pealinna heakorrakuu avaüritus 
toimus ka sel aastal Stroomi ran-
nas, ühiselt korrastasime meile 
kõigile olulise puhkeala, nautisime 

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

sooja kevadilma, sõime talgusuppi 
ja kuulasime Koit Toome kaasakis-
kuvaid laule. Tänan kõiki inimesi ja 
organisatsioone, kes võtsid vaevaks 
18. aprilli talgutöid tehes mööda 
saata. Aasta aastalt lisandub neid 
inimesi, kes hoolivad meie ühisest 
elukeskkonnast ja on valmis käed 
külge lööma, et Põhja-Tallinn saaks 
kiiresti puhtaks ja ilusaks. Eriti 
suurt rõõmu teeb see, kui talgutele 
tulevad lisaks koolidele ja kodani-
keühendustele ka ettevõtted, kes 
on valmis panustama nii töötajate 
kui tehnikaga. 

Hea koostöö eest talgutel tänan 
Coca-Cola Hellenicut, Lennusa-
damat, Fujitsu OÜ-d, Tallinna 
Linnateatrit, Balloon Tallinnat, 
Meritoni Spordiklubi, Balti Jaama 
Peetri pitsat, Stroomi rannama-
ja kohvikut, Eesti Pandipakendit, 
Prügihunti, Eesti Pakendiringlust, 
Eesti Taaskasutuse Organisatsioo-
ni (ETO), AS-i Tallinna Vesi, Jaak-
soni Linnahoolduse OÜ-d, Eesti 
Meremuuseumi, Vahipataljoni, 
Tallinna Keskkonnaametit, Jehoo-
va Tunnistajaid, Seeniorskaute, 

Pelgulinna Seltsi, Tallinna Loo-
duskaitse Seltsi, Lüürat, OÜ Kal-
remit, Tallinna Kopli Noortemaja, 
Põhja-Tallinna Noortekeskust,Tal-
linna Linnamuuseumi, Põhja-Tal-
linna Sotsiaalkeskust, Tallinna 
Kunstigümnaasiumi, Pelgulinna 
Gümnaasiumi, Karjamaa Põhikoo-
li, Ehte Humanitaargümnaasiumi, 
Tallinna Heleni kooli, Seebo Team 
OÜ-d ning kõiki neid, kes ükskõik 
mil moel veel meie talguid aitasid 
korraldada või siis ise seal labi-
dad-rehad käes, töötasid puhtama 
Põhja-Tallinna nimel. Aitäh!
Heakorrakuu on selleks aastaks 
lõppenud, aga ees ootavad kevad-
suvised sündmused, kuhu ootame 
kõiki osalema.

Põhja-Tallinna päeval suur laat 
ja hea kontsert
Maikuus tähistame Põhja-Tallin-
na päeva – 16. mail ootame kõiki 
Stroomi randa, et nautida meele-
olukat kultuuriprogrammi või teha 
esimesi oste kevadlaadal. Päeva 
peaesinejateks on Artjom Savitski 
ja ansambel Via Baltika. Kevad-

KArin TAmmemägi 
Põhja-Tallinna vanem

Reformierakond, sotsid, iRL ja 
vabaerakond lubavad meile, et 
juba järgmistel kohalikel valimis-
tel saavad alaealised oma hääle 
anda. nad kuulutavad, et 16- ja 
17-aastased on sama arukad ja 
nutikad kui elukogenud eakad. 

Nad on kindlal seisukohal, et Eesti 
poliitika vajab noorendamist, sest see 
on muutunud liiga pensionärikesk-
seks. Alaealistele valimisõiguse and-
mine oleks vahendiks noorte kaasa-
miseks poliitikasse. Nad jätavad aga 
salakavalalt mainimata, et alaealis-
tele kandideerimisõigust nad anda ei 
taha. Huvitav miks siis? Need asjad 
käivad ju demokraatias käsikäes. 
Vastus on lihtne: nad ei usu ise ka 
juttu noorte kaasamise vajalikku-
sest ja võimalikkusest läbi valimisea 
alandamise, sest kui nad tõemeeli 
selles veendunud oleksid, et noored 
on sama mõistlikud ja teravad kui 
vanurid, annaksid nad 16- ja 17-aas-
tastele ka kandideerimisõiguse. 

valimisõigus 
kandideerimisõiguseta 
on noorte otsene 
diskrimineerimine
Keskerakond ei ole valimisea 

langetamise vastu tingimusel, 
et alaealistele antakse ka õigus 
kandideerida linnade ja valdade 
volikogudesse. Paljud valimisea 
langetamise entusiastid jutlusta-
vad tüdimuseni sellest, et alaea-
lised on kohati isegi adekvaatse-
mad ja objektiivsemad ilmaasjade 
üle otsustama kui paljud eakad 
inimesed, mistõttu nad väärivad 
valimisõigust. Tegelikult tahavad 
valitsusparteide ja Vabaerakonna 
ning teiste alaealistele valimisõi-
guse andmise fanaatikud öelda, et 
paljud eakad inimesed on hoopis 
liiga targad, et valivad nende õi-
guste eest seisva Keskerakonna.  

Keskerakond ütleb aga, et kui 
te olete niivõrd julged asetama 
kogenud seeniorid samale pulga-
le alaealiste arusaamaga elust, 
andke neile julgelt ka kandidee-
rimisõigus! Näidake, et olete oma 
seisukohtade taga ka tegudega. 
Pealegi, kui 16- ja 17-aastastele ei 
antaks kandideerimisõigust, oleks 
tegu otsese diskrimineerimisega. 
Valima oleksid nad justkui küp-
sed, aga kandideerima mitte? Kus 
on siin loogika? Ei pea olema eriti 
taibukas mõistmaks, et valimisea 
langetamine on pseudoteema juh-

timaks tähelepanu kõrvale palju 
põletavamatelt probleemidelt, mis 
eesti rahvast vaevavad. Valimisea 
langetamise pseudoteemaga käib 
avalikkuse, aga eelkõige alaealiste 
lihtlabane lollitamine.

valimisea langetamine 
on alaealiste alatu 
ärakasutamine 
Andes alaealistele valimisõiguse, 
aga mitte kandideerimisõigust, 
loovad valitsuserakonnad ja Va-
baerakond sisuliselt teisejärgu-
liste kodanike rühma. Sa justkui 
oled täiskasvanu, aga ei ole ka. Ei 
liha ega kala. Viina või suitsu osta 
ei tohi, abielluda ka mitte, aga 
valida järsku tohid, siis aga jälle 
kandideerida kindlasti mitte – sa 
pole selleks veel piisavalt valmis! 
See on alaealiste äärmiselt eba-
siiras ja ebaaus kohtlemine. Ühelt 
poolt räägivad valimisea langeta-
mise jüngrid poliitika noortekesk-
semaks muutmise vajalikkusest, 
teisalt ei lase nad nende endi seast 
noori volikogudesse valida. See 
oleks sama diskrimineeriv, kui 
mustanahalistele või naistele anda 
valimisõigus, aga mitte kandidee-
rimisõigust. 

Alaealisel jagub mõistust valida, aga 
mitte valituks osutuda?

noori ei taheta kaasata, 
vaid nende hääli kergelt 
kätte saada
Juba täna on omavalitsuste 
juures noorteparlamendid ja 
-volikogud. Nad eksisteerivad 
üksnes võimalusena, kuid need 
võiks teha riigi poolt kohustus-
likeks. Niiviisi oleks igas linnas 
või vallas selge kaasarääkimise 
õigusega noortevolikogu. Noo-
red saaksid tõsisema võimaluse 
osaleda linna või valla erineva-
tes otsustusprotsessides.

Teadmiseks - Keskerakond 
on ainuke partei, kelle  vali-
misprogrammis oli lausa eraldi 
noorte peatükk. Muide, Eesti 
Noorteühenduste Liit (ENL) tõi 
välja kaheksa olulist noortepo-
liitika punkti, millest Keskera-
konna valimisprogrammis oli 
lausa kuus. Teised erakonnad 
noortega seonduvat niivõrd 
oluliseks kahjuks ei pidanud.

Et palju erinevaid võimalu-
si, kuidas noori otsustamisse 
kaasata, on siiani kasutamata, 
jääb vägisi mulje, et valitsus-
parteid tahavad noorte kaasa-
mise varju all endile hõlpsalt 
kindlustada alaealiste hääled. 

Neil on aastakümneid olnud 
aega noorte kaasamiseks, aga 
pole seda tänini millegipärast 
teinud. Ja isegi, kui alaealistele 
antakse valimisõigus, poliitiline 
pilt sellest ei muutu. Seda näi-
tab tõsiasi, et tänased noored 
valijad, vanuses 18–24, ei ole 
kuidagi aktiivsemad. Lisaks, 
me räägime ca 10 000 – 15 000 
noorest - seda on üldist valijate 
arvu arvestades kui tilk meres. 
Pealegi läheb see number veel 
erinevate parteide vahel jaga-
misele. 

PriiT KuTser 
Põhja-Tallinna asevanem

laadalt saab kaasa osta kodumaist 
käsitööd ja talutooteid – mett, liha, 
vorsti, keediseid ja mahla; paku-
takse suitsukala ning muid toi-
duaineid, nii soolast kui magusat. 
Loomulikult saab osta ka tööstus-
kaupu ja rõivaid ning proovida kätt 
õnneloosis. Ka tühja kõhtu ei pea 
tundma, laadale tulevad erinevad 
toitlustajad, et pakkuda parimat 
laadatoitu. Põhja Tallinna päevast 
saate veel lugeda meie lehe 1. ja 5. 
küljelt

oma päev ka Kalamajal, 
Pelgulinnal ja Koplil
16. ja 17. mail saab lisaks linnaosa-
päevale rõõmu tunda ka Kalamaja 
päevadest, mis pakuvad meeldivat 
äratundmisrõõmu kogukonnale 
ja üllatavaid elamusi külalistele. 
Need kaks päeva on täis põnevaid 
sündmusi üle Kalamaja, täpsema 
info leiate www.kalamajapaevad.
ee.  Aga juba 23. ja 24. mail saab 
osa võtta Pelgulinna päevadest. Põ-
hiline peoplats on Ristiku Põhikoo-
li õu (Ristku 69) – toimub kontsert, 
laat, vanade fotode näitus, loterii, 

ekskursioonid, töötoad ja palju 
muud huvitavat. 

Maikuusse jääb veel mitmeid põ-
nevaid sündmusi, aga kuu lõpetab 
30. mail toimuv Kopli Perepäev. 
Kõiki neid sündmusi kas siis kor-
raldab või toetab Põhja-Tallinna 
valitsus ja ikka selleks, et tugevda-
da veelgi kogukonnatunnet ja pak-
kuda häid elamusi kõigile linnaosa 
elanikele. Kalamaja ja Pelgulinna 
päevade kava leiate meie lehe 5. 
küljelt

Toimekast kevadest kaunisse 
suvesse
Sündmusterohkele kevadele järg-
neb meeleoluka suvi – lastel ja 
noortel algab suvepuhkus, mida 
saab sisustada õpilasmalevas, ees 
ootab jaaniõhtu ning pere- ja ter-
visepäev Stroomi rannas, jätkuvad 
ekskursioonid Eestimaa erineva-
tesse paikadesse jne. Ehk kokku-
võtvalt – arvukalt üritusi igale 
maitsele. Jälgige reklaami!

Soovin kõigile ilusat kevadet ja 
päikeselist puhkust! 
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Vana Vabriku kinoteatrist tulevad 
Sokisööjad, Kleptikud ja Super-16                                                               

Vaba Lava esitles oma 
uue hooaja programmi

Kultuuriloojad nõudlikule 
publikule
Vana Vabriku Kinoteater ei pea 
oluliseks pelgalt teatri- või filmi-
alast õppeprotsessi, ehkki ka see 
on meil väga professionaalsel tase-
mel - meie peaeesmärgiks on anda 
just suurepäraseid etendusi. Juba 
esimesel hooajal etendus imear-
mas laste ja täiskasvanute ühisla-
vatus „Saaresinine“, mis meeldis 
publikule väga ja mida mängime 
kindlasti ka edaspidi.  

Lapsed, film ja nukud
Laste teatri- ja filmitrupil, kus näit-
lejate vanus kõigub 10-14 vahel, on 
sel hooajal valmimas kaks suurt 
projekti: muinasjutufilm ”Õnnelik 
lõpp”, mis esilinastub 21.juunil kell 
12.00 kinos “Sõprus” (piletid koha-
peal) ja suur nukulavastus “Soki-
sööjad”, mis jõuab lavalaudadele 
Nukuteatris  1. juunil kell 15.00 ja 
18.00. Teatrilavastused  sünnivad 
meil nagu tõelises teatris ikka – 
dramaturgi, lavastaja ning näite-
juhi käe all. “Sokisööjad” on vallatu 
teravmeelne nukulavastus, mille 
tarbeks on valminud suur hulk era-
kordselt toredaid nukke. Lapsed pi-
did nukunäitlemist harjutama pea-
aegu aasta enne kui nukuetenduse 
nukud neile kätte anti. Nüüdseks 
kuulume ka UNIMA ehk Rahvus-
vahelise Nukuteatrite Liidu liikme-
te hulka ja uuel hooajal on ees oota-
mas suur hulk esinemisi.

244st valiti välja 9 lavastust
2014. aasta lõpus välja kuulutatud 
Vaba Lava kuraatoriprogrammi 
ideekonkursile esitatud pea 250 
projektist on kuraatorid Madli Pesti 
(Eesti) ja Thomas Frank (Austria) 
välja valinud üheksa lavastust, mis 
kokku moodustavad mitmekesise 
terviku kõneldes teemadel kogu-
kond, kollektiivsus ning ühine ava-
lik sfäär.

Vaba Lava teatrikeskuse kuraato-
riprogrammi ideekonkursile saabus 
244 projektiideed. 2014 aasta det-
sembris välja kuulutatud konkurss 
osutus ülimenukaks. Jaanuaris 
saabus kokku 43 taotlust Eestist ja 
201 välismaalt (enim Saksamaalt – 
46 taotlust). Vabal laval esinemisest 
olid huvitatud etenduskunstnikud 
25 riigist: Brasiiliast Valgeveneni, 
Norrast Jaapani ja Nigeeriani. Va-
liti välja 9 lavaprojekti, mis kokku 
moodustasid mitmekesise terviku. 

Põhja-Tallinnas, Kopli 27 asuv, kolmandat hooaega tegutsev vana vabriku Kinoteater on ainulaadne paik, kus käivad  
koos väga erilised inimesed - vajadus teha hoole ja südamega filmi- ja teatritööd on lahutamatu osa nende elust.

vaba Lava Teatrikeskus kuulutas aprilli lõpus välja 
2015/2016 hooaja kuraatoriprogrammi „Tavalised 
inimesed: alastusest enam“.

noored friigid väntavad kunsti...
Meil on ka noorte filmihuviliste 
ehk filmifriikide trupp, kel hetkel 
veel tootmisprotsessis nüansiroh-
ke  mängufilm ”Kleptikud”, mis 
esilinastub koos muinasjutufilmiga 
21. juunil kl 12.00 kinos “Sõprus” 
ja kuhu on oodatud vaatama kõik 
huvilised. Friikide filmifilosoofiat 
võiks ehk kokku võtta väljenditega: 
”kastist välja” ,”ebatavaline on ta-
valine” või „hullem on parem“. Tru-
piga liitujatel pole vaja eelnevaid 
filmialaseid teadmisi, küll aga eel-
dame tahet neid kiiresti omandada. 
Teatrisuunda soovijatel tasuks aga 
stuudiot külastada juba varakult - 
seekord võtame vastu vähe lapsi, 
kellega teeme aga äärmiselt kvali-
teetset tööd (vanuses 8-13a.).

omalaadsed täiskasvanud
Samuti tegutseb meil täiskasva-
nute harrastusteater, mis samuti 
on seadnud kõrge sihi - saada hu-
vitavaks omalaadse repertuaari-
ga väiketeatriks. Ühtlustamaks 
näitlejate erinevat teatritausta ja 
-kogemust, oleme loonud pideva 
näitlejameisterlikkuse õppetsükli, 
mis sarnaneb samalaadsele tsük-
lile meie teatrikoolides. Meie esik-
lavastus, “Kontsertiino pintslile 
ja saksofonile”, on saanud väga 
positiivset tagasisidet. Sel hooajal 
lisandub meie repertuaari teletöö-
tajate elu käsitlev salapärane “Su-
per 16 ehk ühe ootamatult leitud 

filmirulli lugu”, mis peaks esieten-
duseni jõudma juuni lõpus. Võima-
lusel võtame truppidesse ka uusi 
liikmeid. Muide, hetkel vajame üht 
nooruslikku, väga entusiastlikku 
näitlejannat.

venekeelne harrastusteater.
Uudiseid on meie stuudiol aga veel. 
Uuel hooajal, septembris 2015, on 
kohaliku initsiatiivgrupi palvel 
meil plaanis luua täiskasvanute 
venekeelne harrastusteatritrupp. 
Trupi töökeel saab olema vene 

keel kuid räägime ka eesti keelt, et 
anda trupi tulevastele näitlejatele 
võimalust lihtsamaks eestikeel-
seks suhtlemiseks.Võtame vastu 
entusiastlikke ja suure näitlemis-
sooviga erinevas vanuses kandi-
daate. Palume soovijatel ühendust 
võtta telefonil 56213508 või liia.
sakkos@gmail.com kindlasti juba 
sel kevadel.
Kohtumiseni Vana Vabriku Kino-
teatri etendustel ja linastustel!

Liia saKKos ja RobeRT KiKas

teater

Teated detail-
planeeringutest

Laste loomingu 
festivali „Kevad 
on käes“ peeti 
kolmandat korda

Aeg antud sillerdada

Tallinna Linnavalitsus 
otsustas 6. aprilli 2015 
istungil korraldusega nr 697-k 
algatada Kalevi tn 17/Linda tn 
13 kinnistu detailplaneeringu 
koostamise. 
Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on muuta Kalevi tn 17/Linda 
tn 13 kinnistu sihtotstarve 0-20% 
äri- ja 80 100% elamumaaks ning 
määrata krundile ehitusõigus ühe 
uue kuni 3-korruselise (sh katuse-
korrus) korterelamu ehitamiseks 
ning olemasoleva äripindadega kor-
terelamu rekonstrueerimiseks. De-
tailplaneeringu ülesanne on üldiste 
maakasutustingimuste määramine 
ja heakorrastuse, haljastuse, juurde-
pääsude, parkimise ning tehnovõr-
kudega varustamise põhimõtteline 
lahendamine. Planeeritava maa-ala 
suurus on 0,20 ha 

17. aprillil peeti salme 
Kultuurikeskuses kolmas 
Põhja-Tallinna laste loomingu 
festival „Kevad on käes”. 
Ürituse korraldasid lasteaiad 
Mesipuu ja Kajakas, sel aastal 
oli festivalist osavõtjaid 
koguni 430. 
Festivalil esinesid viieteistkümne 
Põhja-Tallinna lasteaia lapsed, kes 
koos lasteaedadega Kajakas (eesti 
keele õpetaja Irina Daar) ja Mesipuu 
(õppealajuhataja Katrin Boode) nn 
ümbermaailmareisile suundusid. 
Tantsude ja helide kaudu tutvus-
tasid erinevate lasteaedade lapsed 
Moldovat, Prantsusmaad, Aafrikat, 
Ameerikat, Jaapanit, idamaid, Ve-
nemaad ning Soomet. Kuulati ka 
eestimaiseid viise. Festivali lõppa-
kordiks sai Tallinna Kopli Noorte-
maja tantsustuudio Forte esinemine 
(juhendaja Jelena Fortunova).  

Festival sai teoks tänu Larissa 
Novožilova innustavale ideele, Põh-
ja-Tallinna lasteaedade tihedale 
koostööle, lastekollektiivide juhen-
dajate kõrgele loomingulisele po-
tentsiaalile, Salme Kultuurikeskuse 
töötajate professionaalsusele, laste-
vanemate abile ning Põhja-Tallinna 
valitsuse toetusele.  

Põhja-Tallinna koolide ja 
lasteaedade lauluvõistlus 
siller jätkas oma pikka 
iga ning sel aastal toimus 
lauluvõistlus juba 20 korda! 
Lauluvõistlus andis lastele ja noor-
tele võimaluse  võrrelda ja võistelda 
teiste Põhja-Tallinna koolide, las-
teaedade ja huvikoolidega.  Esineti 
erinevates vanuseklassides, kõige 
pisemad olid 3 aastased ning vani-
mad 19 aastased. Lauljad esitasid 
kõik ühe laulu oma emakeeles. Võit-
jatest juba meie järgmistes lehtedes. 
Sel aastal toimus lauluvõistlus Sil-
ler 11. ja 12. mail Ehte Humanitaar-
gümnaasiumis. 

Väljavalitud lavastuste hulgas on 
osavõtuteatrit ja tantsuteatrit, do-
kumentaalteatrit ja visuaalteatrit, 
aga ka mänge linnaruumis, punk-
kabareed ning ühist õhtusööki. 
Märksõnadeks demokraatia, võrd-
õiguslikkus, kogukonna loomine, 
vaegnägijad, paljas keha, hirm ja 
surm. On nii alustavaid eksperi-
mentaatoreid kui ka tuntuid tegi-
jaid, kes osalenud Euroopa maine-
kastel teatrifestivalidel.

Programmis pealkirjaga „Tava-
lised inimesed: alastusest enam“ 
soovitakse esile tõsta just tavalisi 
inimesi. Laval on tavalised inime-
sed, etendustel pöörduvad kunst-
nikud otse inimeste poole ning 
küsivad nende identiteedi ja iga-
päevaelu kohta. Mõistega alastus 
seondub programm mitme kandi 
pealt. Etendajad on laval alasti nii 
füüsiliselt kui vaimselt: nad avavad 
publikule oma maailma.. Samas on 

aga ka publik kutsutud metafoorse-
le alastusele: tantsima linnaruumis, 
valmistama õhtusööki, rääkima eten-
duskunstnikule oma elust.

valitud lavastused:
• Doris Uhlich „More than naked“ 

(Alastusest enam)
• Tiina Sööt „Tõelised naised, tõelised 

mehed ja tõelised teised“.
• Eve Klemets, Maria-Lee Liivak, 

Kairi Mändla „Sugu: n“
• Katrin Essenson ja Jarmo Karing 

„Ärka üles! Aeg on surra“
• Jaanika Juhanson ja Terateater 

„Kes kardab pimedat?“
• Jan Martens „The Common Peop-

le. Tallinn version“ (Tavalised ini-

mesed. Tallinna versioon).
• Christophe Meierhans „Verein zur 

Aufhebung des Notwendigen or 
Hundred  Steps towards the World 
Peace (Ühendus paratamatu üle-
tamiseks. Sada sammu üleilmse 
rahuni).

• Julian Hetzel „Sculpting Fear“ 
(Vormides hirmu).

• Sander Pukk „Me võime tantsida, 
kui me tahame.

Vaba Lava uus hooaeg esitab väl-
jakutseid nii kunstnikele kui vaa-
tajatele. Eesmärk on kunsti kaudu 
ärgitada ühiskondlik-poliitilisi aru-
telusid ning elavdada kohtumisi 
teatri ja linna vahel. Uus hooaeg al-
gab sügisel.  

 Nukk etendusest „Sokisööjad“.

Fragment Doris Uhlichi 
lavastatud tantsuetendusest 
„Alastusest enam“.
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stroomi 
on oma eripärade tõttu hakanud 
üha enam koguma populaar-
sust Pirita ranna kõrval, see on 
saanud paljude inimeste meelis-
kohaks, sest lähedal  asuvad ka 
ilusad rohealad ja Stroomi mets. 
Kindlasti on üks huvitavamaid 
Stroomi eripärasid see, et mitte 
väga kaugel rannaalast on või-
malik jooksmas näha hipodroomi 
hobuseid. Stroomi rand on põhja-
tallinlaste südames väga erilisel 
kohal ning seetõttu on see paik 
ka sel aastal Põhja-Tallinna päe-
va asukohaks. 

Külalisi 
on peole kutsutud palju ning nad 
tulevad Eestimaa eri paigust 
- Tallinnast, Tartust, Pärnust,  

Põhja-Tallinna valitsus korraldab 
traditsioonilise Jaanipäeva 
ürituse 22. juunil algusega kell 
17.00 stroomi rannas.

Plaanis on kontsertprogramm, toi-
muvad erinevad mängud ja süüda-

Kõik Tallinna inimesed üheskoos Põhja!

Põhja-Tallinnas peetakse Jaanipäeva 22. juunil

Põhja-Tallinna valitsusel on hea meel kutsuda kõiki pealinlasi 16. mail, algusega kell 10 tähistama linnaosa päeva. 
Traditsiooniks on saanud, et pidupäev toimub Stroomi rannas. Kella 19ni kestval üritusel on terve päeva avatud Põhja-Tallinna 
Noortekeskuse lasteala, laat ja toimub meeleolukas kontsert.

levad uuesti. Laadalt on võimalik 
osta käsitöökaupu, tööstuskaupu, 
raamatuid, ilutooteid, rõivaid, kä-
sitööšokolaadi, mett, grilltooteid ja 
palju muud.  Loodame, et iga kü-
lastaja leiab laadalt midagi enda 
jaoks. Jätkem meelde ka laada 
kuldreeglid: võta kindlasti sulara-
ha kaasa ja kui hind ei sobi, siis 
laadal kaubeldakse!

Kontsertprogramm
Põhja-Tallinna päeva kontsert-
programm on väga tihe, terve päe-
va jooksul on laval palju esinejaid 
ning laulu ja tantsu jätkub arvata-
vasti igale maitsele. Päeva alusta-
vad Põhja-Tallinna lauluvõistluse 
Siller parimad laululapsed, siis 
on võimalik vaadata huvikeskuse 
Kullo stuudiote  etteasteid. Värvi-

arvaMus

sTen sveTLJaKov, 
Põhja-Tallinna päeva 
peakorraldaja

kust lisab  programmi RRÜL Lüü-
ra, kelle tantsu- ning laulukollek-
tiivide esitatav repertuaar pärineb 
märksa kaugemalt kui meie lähi-
naabrite juurest. Põhja-Tallinna 
päeva peaesinejateks on sel aastal 
Artjom Savitski ja Via Baltika. Art-
jom on tuntud peamiselt kui “Eesti 
otsib superstaari” neljanda hooaja 
teise koha võitja. Tänaseks on laul-
jal väljas aga juba 9 soolosinglit ja 
nii mõnigi pala neist on igapäevane 
raadiohitt. Via Baltika aga tunnus-
tab aegumatuid hitte ning mängib 
70/ 80ndatel aastatel (Nõuka- ajas-
tul) rahva seas populaarsust võit-
nud legendaarsete Venemaa ja Eesti 
ansamblite tipplugusid omas võt-
mes. Bänd esitab lugusid Jaak Joala 
ja Radari, Ivo Linna ja Apelsini, Tõ-
nis Mägi ja paljude teiste kuulsate 

bändide repertuaarist. Tahad või 
mitte, aga enamikke lugusid os-
kad sa, kui mitte kaasa laulda, siis 
vähemalt kaasa ümiseda.

Miss Kevad 2015
Tutvustamata on veel päeva 
kroon. Miks just kroon? Sest ot-
sitakse tüdrukut, kes oleks vää-
riline kandma konkursi  „Miss 
Kevad 2015“ krooni. JK Club 
korraldab Põhja-Tallinna Päeva 
raames iludus- ja osadusvõist-
luse, millele registreerimine on 
kahjuks juba lõppenud. Kõiki väl-
javalituid on võimalik oma silma-
ga krooni nimel võistlemas näha 
juba 16. mail Stroomi rannas.

Ootame kõiki ühiselt tähistama 
Põhja-Tallinna Päeva!

Tarabella

11:00 Jaak Juske ajalootuur mööda Telliskivi tänavat (algus 
Balti jaama kõrval asuva vana veduri juurest)

12:00 Pelgulinna Päeva avarongkäik algusega Mööblimaja eest 
13:00 Asumipäeva avamine Ristiku Põhikooli hoovis 23. MAI 

PROGRAMM: tegevused lastele, laat, suvelillede müük, kohvi-
kud, loterii, vanade fotode näitus, taiji harjutused (Kolde täna-
val), Jaak Juske Pelgulinna jalutuskäik (algus Maisiputka juu-
rest), Öökino, Üllatused, 13:00-15:00 avatud Peeteli kirik ja 

Eesti Filmimuuseum Ristiku uulitsa lõpus

KONTSERDIL astuvad üles: Pelgulinna Rahvamaja nais- ja sega-
rahvatantsurühmad, Eesti Ukuleleorkester, Mustlas- ja kõhu-
tantsijad tantsutrupist Zahira, Desiree tantsustuudio, HEIDY 
TAMME, Anna-Liisa Niinemets, Gevin Niglas, The Brackets, 

Swimps, Minor Details, Right Might, Beebilõust & Big Mora jt

Pelgulinna päevade ajal on avatud ka Pelgulinna piiripunkt – 
vana veetorn Telliskivi tänaval, kus toimub EKA ehte- ja sepa-

kunsti tudengite tööde näitus.

KINDLASTI rõhutada ägedat lastenurka ja põnevaid tegevusi ja 
mänge igale vanusele! Saab mudida, ronida, joonistada, taguda 

jms! :)

NB! Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi.

Narvast ja ka Saaremaalt. Nimelt 
on Põhja-Tallinna Päeva  laat 
saanud  laadakauplejatelt väga 
positiivse vastukaja. Kõik, kes on 
korra juba kauplemas käinud, tu-

takse ka Põhja-Tallinna jaanituli.  
Üritusel esinevad kogenud muusi-
kud bändist Ivetta Trio. Bänd koos-
neb kolmest elukutselisest muusi-
kust, kes esitavad valiku  80ndate 
ja 90ndate popp ja diskomuusika 
hittidest ning 60ndate ja 70ndate 

rock’n’rolli klassikat. Avatud on ran-
nakohvik „Kuldrand“, toitlustust 
pakuvad mitmed ettevõtted. Lapsed 
leiavad tegevust lastealal. Rohkem 
infot üritusel toimuvast ja peaesine-
jatest edastame üsna varsti erineva-
te kanalite kaudu!
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www.domuskinnisvara.ee

OTSIN KLIENTIDELE KORTEREID
PÕHJA-TALLINNAS 

Helista või saada mulle oma müügisoov:

viktor.lohmus@domuskinnisvara.ee
Viktor Lõhmus 5566 2982

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

Avatud uus kingsepa töökoda. Samu-
ti valmistame kohapeal erinevaid 
nahast tooteid vastavalt teie soovile. 
Rihmad, kotid, aksessuaarid ja palju 
muud. Konstrueerime, arendame 
ja toodame nahast tooteid. Samuti 
tegeleme ka õmblustöödega. Meilt 
saate nahast rihmad, mida teeme 
kohapeal, vastavalt teie mõõdule. 
Aadress Sõle 64, Tallinn. Tel. 52 08 
727 Kontsap OÜ

Puit- ja kivifassaadide värvimine, 
erinevad ehitustööd. Töö kvaliteetne. 
Tel: 5698 3903.

Üürin omanikult korteri. Tel. 5089052

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

Lõikan hekki, niidan muru, pikema 
heina niitmine trimmeriga, teen 
saetöid, vajadusel võsalõikus Tal-
linnas ja Harjumaal. Tel.55547291  

Aastaaruanded, raamatupid-
amisteenused, Puuvilla 19, info@
osburoo.ee, 55571172 Oksana

Puuokste ja puulehtede ärave-
du. Viime ära igasuguse kila-kola. 
Teeme ruumid tühjaks ja vajadusel 
ka koristame. Ostame vanarauda. 
Tel.53476867

Tel 56 930 273
gustav@gustavo.ee

www.gustavo.ee 

ELEKTRITÖÖD

ELEKTRIPROJEKTID

ELEKTRIKAUBAD

Korteriühistutele
tüüpprojektid soodushinnaga

Üleminek uuele pingesüsteemile

Tel 56 930 273
gustav@gustavo.ee

www.gustavo.ee 

электроработы
электропроекты
электротовары

квартирным товариществам
типовые электропроекты
дешевле

переход на новую систему напряжения

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ KESTO (registrikood/isi-
kukood: 10089544, aadress: Paljassaare põik 9a, Tallinn) 03.04.2015 esitatud 
keskkonnakompleksloa taotluse nr HJR 6-10/15/4043-3. Keskkonnakom-
pleksluba taotletakse Harju maakonnas, Tallinn, Paljassaare põik 9a asuvale 
käitisele.
Kompleksluba taotletakse ohtlike jäätmete kõrvaldamis- või taaskasutamisto-
imingule (segude koostamine või segamine ja ümberpakkimine) künnisvõim-
susega üle 10 tonni ööpäevas ja ohtlike jäätmete ajutiseks ladustamiseks, kui 
see eelneb eelpool nimetatud toimingule ja ladustatakse üle 50 tonni ohtlikke 
jäätmeid. Käitis tegutseb alates aastast 1992. Käitise tavapärane tööaeg on 
argipäeviti kell 8:00-16:00. Käitises ülesseatud tootmisvõimsus on kuni 48 
905 tonni kogutavaid jäätmeid aastas ja kuni 4000 tonni ettevalmistatavaid 
jäätmekütuseid. Ettevõttele on Keskkonnaamet väljastanud ohtlike jäätmete 
käitluslitsentsi nr 0241 (kehtivusega kuni 13.06.2015).

Loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tut-
vuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris Viljandi mnt 
16, Tallinn (kontaktandmed: 674 4800, harju@keskkonnaamet.ee). Taotlus 
on digitaalselt kättesaadav ka Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil 
http://sadr.keskkonnaamet.ee.

Kopli lasteaed (Kopli 104) 
ootab oma meeskonda 
õpetajaabi.
Töökeel on eesti keel, oodatud 
on ka pensionärid. 
Toitlustamine sööklas.
6625913; 56674133

uus Ja Hea MassaažisaLong TeLLisKivis
Telliskivi tn 60, Loomelinnaku kõrval, punases ON 
majas, II korrusel avati äsja uus ja mõnus Hea Maitse 
Massaažisalong. Iseäranis on salongi massöörid mõel-
nud Põhja-Tallinna inimeste peale. Oma naabruskonna 
kogukond ju kõige olulisem. 
Massaaž on oluline inimestele, kes elavad külmas 
kliimas. Massaaž võimaldab võtta aega eluenergia 
loomupäraste varude täiendamiseks ja on kõige 
loomulikum ja võimsam keha lõõgastumise ja samal 
ajal noorendamise meetod.  
Hea Maitse Massaažisalongis saab nautida klassikalist 

Rootsi massaaži, Tai ja Shiatsu erinevaid massaažinõkse, 
aroomi ja laavakivimassaaže. Massöörideks on suurte 
kogemustega massöörid, kellest ehk kõige eksoot-
ilisem, Patty, on pärit otse Taist. Sealses massaažikoo-
lituses meistriks õppinud noor naine toob idamaisest 
keskkonnast kaasa parimad oskused.
Tervislik massaaž on tervendav, lõõgastav, rahuldust 
pakkuv, turvaline ja professionaalne keha ja hinge 
tugevdaja. Parim viis head massaaži ja ka soodustusi 
saada on helistada numbril 5686 9018 või uurida 
www.maitse.eu kodulehte. See on võimalus tänapäeva 
kiires ja stressirohkes ajastus leida aeg iseendale.

MTÜ Põlvkondade Maja alustab registreerimist 
päevakeskusesse,  
kus pakume seltsi, hoolitsust ning erinevaid 
ühistegevusi eakatele ning 
puuetega noortele vanuses 18-35
Tööpäeviti kl 08 -18.00 tegutsevasse päevakeskuses 
pakume kahte erinevat 
paketti, millele soovi korral lisanduvad tasulised 
lisateenuseid.

baaspakett sisaldab: 
• Toitlustus: lõunasöök, kerge õhtuoode 
• Tegevusjuhendaja ning meditsiinitöötaja tugiteenus
• Osalus Põlvkondade Maja üritustel 
Baaspaketi maksumus – 380 EUR

Põhipakett sisaldab:
• Toitlustus: lõunasöök, kerge õhtuoode
• Meditsiinitöötaja tugiteenus
• Tegevusjuhendajate juhendamisel meelelahutus ja 
huviringid 
• Seltskondlikud ning arendavad mängud
• Klubiline tegevus 
• Kohaliku kogukonnaga põimunud ühistegevused
Põhipaketi maksumus – 550 EUR
Rehabilitatsiooniplaani olemasolul 

rehabilitatsiooniteenuste osutamine 

Tasulise lisateenusena on nii baas- kui põhipaketile 
võimalik saada juurde oma privaatne tuba 
maksumusega 100 EUR kuus
Täiendava tasu eest:
Hommikusöök
Väljasõidud – ekskursioonid 
Põlvkondade Maja takso kliendi transpordiks
Nõustamine (jurist, psühholoog, fusioterapeut, 
meditsiiniline konsultatsioon)
Isikliku pesu pesemise ning kuivatamise võimalus

20, 21, 27 ja 29  mail ning 3. ja 4. juunil kl 16.00-18.00 
aadressil Erika tn 7 toimuvatel lahtiste uste päevadel 
on võimalus lähemalt tutvuda Põlvkondade Majaga, 
kohtuda juhatusega ning vestelda teenindava 
personaliga. 
  
Kiirustage, sest kohtade arv on piiratud. 
Augustis 2015 tegevust alustavas  päevakeskuses on 
kohti 20 esimesele kliendile.

http://pkmaja.eu   
info mob +372 5662 9246

AS Paljassaare Kalatööstus pakub 
tööd  

LIINITÖÖLISTELE 
Nõudmised kandidaadile
• Soov ja suutlikus teha 

intensiivset tööd
• Täpsus, korrektsus ja 

kohusetundlik suhtumine 
oma tööülesannetesse

• Valmisolek vahetustega 
tööks (12h)  sh öised 
vahetused

• Eriti on oodatud 
kandideerima naised!

Asume aadressil  
Paljassaare tee 30, 
Tallinn. 
Info telefonil  
5209464

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


