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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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KopliFest 2021 – Rahvuste päev

Selles
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Kolimine  
Kari 13 majja  LK. 2 LK. 3

KopliFest toimub pühapäeval, 22.  
augustil uues Kopli kasepargis. Tä-
navuse festivali peateemaks on rah-
vused ja nende kultuur. Põhja-Tallin-
nas elab üle kuuekümne rahvuse ja 
paljud neist on valmis sel perepäeval 
Kasepargis oma elu-olu ja kultuuri 
tutvustama. Festivalikülastajaid oota-
vad muusika, põnevad töötoad, noor-
teala ja maitsev söök.

Rahvuste päev
Koplifesti avame kasepargis meeldiva üllatusega 
kell 12. Jätkub autentne muusika- ja tantsuprog-
ramm. Näiteks astuvad lavale lesgid, oma tantse 

esitavad korealased ja usbekid, kaunid laulud on 
varuks valgevene ja tatari kollektiividel. Särava-
maid kilde oma iidsest kultuuripärandist esita-
vad ka tšuvašid, mustlased, slaavlased, moldov-
lased ja teised rahvused.

Imetleda saab eri rahvuste traditsioonilisi 
kostüüme ning kindlasti maitsta ka rahvustoite! 

Teater 316 toob kaasa lasteprogrammi.
Uuendatud Kopli kasepargis jätkub ruumi 

ka noortele, neid ootavad huvitavad kohtumised 
ja põnevad töötoad. Noortealal on teiste seas 
kohal politsei- ja piirivalveamet ning maantee-
amet keerleva autoga. Väikesed ja suured saavad 
proovida oma võimeid parkour’i ja slakckline’i 
ehk tasakaaluliini töötubades.

KopliFesti lõpetab alati põnev ja kaasakis-
kuv folkansambel Svjata Vatra.

Mitmekülgne Kopli
Festivali pea-ala kõrval asuv ajalooline Kopli 
rahvamaja (Kopli 93) kutsub samuti külla. Kell 
18 on kavas PõhjaKino vabaõhuseanss, kus saab 
vaadata filmi „Eelpost“. Traditsiooniliselt on eks-
kursioonideks avatud ka Kopli trammidepoo, on 
võimalus trammiga läbi pesula sõita.

Palume festivalile tulla jalgsi, kergliiklus- 
transpordi või ühistranspordiga. Koplifestile 
Kopli kasepargis viivad trammid nr 1 ja 2, buss 
nr 72 (peatus Marati) ja buss nr 73 (peatus Kopli 
liinid). 

Tule 22. augustil kell 12–20 Kopli kaseparki 
KopliFestile!

KopliFesti programm on veel täiendami-
sel. Püsime terved! Kaitse end koroonaviiruse 
eest, oht pole kadunud. 

Kaitse ennast!
Vaktsineerimiseks saab aja kinni panna, 
helistades riigi infotelefonile 1247 või bro-
neerides aja digiregistratuuris. Üle Eesti 
korraldatakse ka võimalusi ilma eelnevalt 
registreerimiseta vaktsineerida, info selle 
kohta on koondatud veebilehele www.vakt-
sineeri.ee, samuti saab selle kohta infot te-
lefonilt 1247. Lisaks saab vaktsineerida mõ-
nedes apteekides. 

"Ranits 2021"  
aitab 408 koolilast
Kampaania „Ranits 2021“ aitab tänavu 408 
Tallinna koolilast, kellest 60 on Põhja-Tal-
linnast. Kampaania korraldamise eest kan-
nab hoolt Eesti Punase Risti Tallinna Selts, 
rahaliselt toetab 408 ranitsa komplektee-
rimist Tallinna linn. Toetust vajavate pere-
de nimekirjad koostati Tallinna linnaosade 
sotsiaalhoolekandeosakondade töötajate 
ühistööna.

Kampaania aitab 60 last Põhja-Tallinnas.
Mats Õun

Teavet vaktsineerimise kohta saab 
infotelefonilt 1247. Ilja Matusihis

Väljaandja: Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Aadress: Niine 2, 10414 Tallinn
E-post: violetta.lanman@tallinnlv.ee 
Telefon: 645 7012. Trükk: Printall
Kirjastaja: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

KopliFest avab 22. augustil Kopli kasepargi!

NB! Covid-19 vastaste piirangute tõttu võivad ürituste 
kava ja läbiviimise tingimused muutuda. Püsige terved!



Juulis algasid Kolde puies-
tee rekonstrueerimise tööd 
Sõle tänava ja Pelguran-
na tänava vahelisel lõigul  
Põhja-Tallinnas ja tänava-
lõik suleti tavaliiklusele.

Ehitustööde eesmärk on kujun-
dada tänavaruum jalakäijatele ja 
kergliiklustranspordiga liiklejatele 
ohutumaks ja mugavamaks. Re-
konstrueerimisega luuakse uusi 
parkimisvõimalusi ja lisaks tee-ehi-
tusele on kavas rajada tänavaval-
gustus, uuendada tehnovõrke ja 
maastikukujunduse toel avalikku 
ruumi parandada.

Töid teostatakse etappidena
Tööde teostamine on kavandatud 
etappidena ja esimeses etapis tehak-
se töid Ehte ja Pelguranna tänava 
vahelises lõigus ning kergliiklusteel 
tänava lõunapoolsel küljel. Tänava-
lõik suletakse tavaliiklusele, lisaks 
suletakse liiklusele ka Pelguranna 
tänava poolses otsas asuv parkla. 
Kergliiklejatele on avatud olemas-
olev põhjapoolne jalgtee. Esimese 
etapi ehitustööd on planeeritud lõ-
petada tänavu septembris.

Septembrist novembrini kest-
vate teise etapi tööde käigus suu-
natakse jalakäijad esimeses etapis 
rajatavale lõunapoolsele kergliik-
lusteele ning töödega alustatakse 
Sõle ja Ehte tänava vahelisel sõidu-
teelõigul. Tänav jääb läbivale liik-
lusele avatuks ühesuunaliselt Sõle 
tänava suunal.

Bussi 66 liikumistee muutub
Ühtlasi muutub ehitustööde tõttu 
bussiliini nr 66 liikumistee kuni  
12. septembrini Pelgurannast Priis-
le poole, ära jääb liikumistee Kolde 
puiesteel ja Helme peatus. Buss sõi-
dab sellel ajal Pelguranna tänavalt 
Sõle tänavale Puhangu tänava kau-
du. Ümberkorralduste ajal peatub 
buss Supelranna peatuses, mis asub 
Puhangu tänaval (tavaliselt Pelgu-
ranna tänaval). Täiendavalt peatub 
buss Vihuri ja Puhangu peatuses 
Puhangu tänaval ning Ehte ja Nisu 
peatuses Sõle tänaval.

Rekonstrueeritava lõigu pikkus 
on 1,3 kilomeetrit. Tööde valmimi-
se tähtaeg on mai 2022.

Liiklejatel tuleks ümberkor-
ralduste ajal järgida objekti ajutist 
liikluskorraldust ja paigaldatud 
liikluskorraldusvahendeid.

Uus kogukonnamaja aadres-
sil Kari 13 valmib septemb-
riks. Hoonesse kolivad Põhja- 
Tallinna valitsus, Kopli hu-
vikool, Mupo piirkonna tu-
gipunkt, tööle hakkavad 
kohvik-söökla ja mittetulun-
dusühingud. Lõpuks saavad 
põhjatallinlased kõik teenused 
kätte ühest majast, kus lisaks 
asjaajamistele võib ka lihtsalt 
jalga puhata ja kohvi juua. 

Mõeldud on ka ratastoolide ja lapse-
vankrite peale, sest majja aitavad suju-
valt siseneda mugavad kaldteed.

Alates 6. septembrist teenindab 
Põhja-Tallinna valitsus kodanikke 
aadressil Kari 13
Tel: 645 7040; 
e-post: pohja@tallinnlv.ee
- Põhja-Tallinna valitsuse sotsiaalhoole- 

kande osakond 
- Põhja-Tallinna valitsuse linnamajan-

duse osakond
- Põhja-Tallinna valitsuse rahvastiku- 

register

Munitsipaalpolitsei ameti 
(Mupo) tugipunkt kolib samuti 
Kari 13 kogukonnamajja
Abitelefon: 14410; 
e-post korrapidaja@tallinnlv.ee 

Tallinna Kopli huvikool
Uus kaasaegne hoone avardab ja mit-
mekesistab õppimisvõimalusi veelgi, 
on atraktiivne ja loovust arendava kesk-
konnaga. E-post: info@koplihuvikool.

edu.ee; tel: 662 7102; 662 7268 (sekre-
tär); koduleht: koplihuvikool.edu.ee ja 
Facebook: @tallinnakoplihuvikool.

Avalik ruum
Kogukonnamajas saab rentida saale 
koos tehnikaga. Maja juurde on kavan-
datud välilava ning linnaosa noortele 
mõeldud skate-park ja palliplats, sa-
muti laste mänguväljak. Haljastuses on 
rõhk rohelisel.
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Manuela Pihlap, 
Põhja-Tallinna vanema kohusetäitja

Põhja-Tallinn on kõige kiiremini are-
nev linnaosa. Ühelt poolt on see väga 
põnev. Teisalt seab see linnale väga 
suure koormuse. 

Oluline on, et kogu selle arengu 
juures ei saaks kannatada loodus-
keskkond, säiliksid ajalooline väärtus 
ja hõng ning me kõik mahuksime lii-
kuma – nii jala, ratta, ühistranspordi, 
vankri kui ka autoga.

Põhja-Tallinn on eriline oma pika 
merepiiri poolest. Peame kõikide 
arenduste puhul endale aru andma, 
et mitmest küljest merega piiratud 
ala seab ka liikumisele piirid.

Meie linnaosas on mitmeid sa-
damaid. Nagu sadamate puhul ikka, 
nende tegevus tekitab mingil määral 
müra, tolmu, reostust. 

Olen oma töös pööranud suurt 
tähelepanu merekeskkonnale ja sa-
damate lähedal olevate elamupiir-
kondade keskkonnaküsimustele. See 
on töö, mida tuleb ettevõtjate ja ela-
nikega koostöös jätkata.

Lihtne nõuanne „räägi inimes-
tega“ võikski olla see, mis tulevikus 
üha rohkem maksab. Kui kunagi oli 
kogukonna kaasamine keerulisem 
ning huvi puudus, siis täna elame 

hoopis uues ajastus. Inimesed soo-
vivad avaliku ruumi kujundamisel 
kaasa rääkida ja on vägagi teadlikud, 
mida nad soovivad. Ka inimeste os-
kused ja valdkonna sisuline tundmi-
ne on väärtused, mida linnal kasuta-
da tuleb.

Täna tuleb ka tõdeda, et Tallinna 
ööelu on liikumas Põhja-Tallinna. 
Meil on palju öiseid külalisi, keda tu-
leb võõrustada. 

See on võimalus ja risk üheaeg-
selt. Kasvanud on politseiväljakut-
sete arv ja kaebuste hulk piirkonna 
elanikelt, kelle öörahu on häiritud.

Parim retsept on tulla ühe laua 
taha kokku politsei, linnaesindajate, 
ettevõtjate ja elanikega. Siis sünni-
vad ka lahendused. Oleme kokku 
kutsunud ümarlaua kesklinna po-
litseijaoskonna ja Tallinna munitsi-
paalpolitseiametiga, et ühistegevuses 
kinnistuomanike ja ettevõtjatega ta-
gada turvaline elukeskkond. 

Olukorra jaoks ei ole üht lahen-
dust, on vaja mitut meedet üheaeg-
selt. Ainult nii saavutame tasakaalu 
meelelahutuse ja turvalisuse vahel 
ning suudame koos linna ära mah-
tuda.

Kuidas kõik koos linna ära mahtuda

Põhja-Tallinna valitsus alustab tööd Kari 13 majas 6. septembril.

Tööde valmimise tähtaeg on mai 2022. Ilja Matusihis

Bussiliini nr 66 liikumistee ümberkorralduste ajal.

Septembris avab uksed  
Põhja-Tallinna kogukonnamaja

Algas Kolde 
puiestee ehitus



Kalamaja muuseum avab 17. 
augustil Kalamajas välinäituse 
„Uka-uka, mina prii. Õuemän-
gud Kalamajas“

Kalamaja muuseum on enne oma hoo-
ne avamist saanud valmis veel ühe näi-
tuse Kalamaja tänavatel. Seekord on 
tähelepanu all kohalikud mängud ja 
mängimise lood aastatel 1930–1970.

Mäng on väikese inimese töö ja seda 
on ka kõikide eeslinnade lapsed alati 
usinasti teinud. Kui emad-isad teenisid 
oma igapäevast leiba vabrikutes, konto-
rites, turul ja mujal, siis nende võsuke-
sed põgenesid igal võimalusel kitsastest 

korteritest hoovidesse ja tänavatele, et 
koos teiste omavanustega tuliseid rah-
vastepallilahingud pidada, kolistada 
kularatastega mööda asfalti või turni-
da üle plankude ja läbi keldrite, luura-
tes üksteise kampade järele. Kalamaja 
muuseumi loomise käigus on inimesed 
jaganud siinsest elust oma mälestusi ja 
lugusid, millest paljud on seotud lap-
sepõlve ja mängudega. Lisaks mäles-
tustele saab näitusel lugeda mängude 
kirjeldusi, et neid siis ka kohe ise järele 
proovida. 

Näitust näeb kolmes kohas Kalama-
jas: Kalamaja kalmistupargis, Kalamaja 
põhikooli aial (Vabriku 18) ja Kalamaja 
muuseumi hoovis (Kotzebue 16). Li-

saks leiab Kalamaja tänavatelt toredaid 
kalakujulisi keksukaste: muuseumi ees 
(Kotzebue 16), GAG-i ees Vana-Kala-
maja tänaval, Kalamaja põhikooli ees 
(Vabriku 18) ja Kalamaja kalmistupargi 
ees Uus-Kalamaja tänaval.

Kujundas Kristina Tort, keksukaste 
joonistasid tänavatele Põhja-Tallinna 
noortekeskuse noored Salme Kulmari 
(Pseudotours) juhendamisel, stendid 
trükkis Prindime, üles seadis Andres 
Lall.

Muuseum tänab veel kord kõiki, 
kes meiega oma mälestusi on jaganud!

Loe lähemalt  Kalamaja muuseumi 
tegemistest: https://linnamuuseum.
ee/kalamaja/

2021. aastal 7. ja 8. augustil toimuvad 
Tallinnas taas kaks suurejoonelist 
triatlonisündmust – IRONMAN Tal-
linn ja IRONMAN 70.3 Tallinn. Tä-
navu juba neljandat korda aset leidev 
triatlonifestival toimub neljal jär-
jestikulisel päeval koos IRONKIDS 
lasteürituse ja SmileRun Heategevus-
jooksuga. Festivalile oodatakse kok-
ku üle 3000 triatleedi.

Triatlonivõistlused algavad 7. ja  
8. augusti varahommikul Harku järve 
äärest. Laupäeval alustavad IRON-
MAN Tallinna osalejad 3,8 km pik-
kuse ujumisdistantsiga, mille jä-
rel läbitakse kahest ringist koosnev  

180 km pikkune rattadistants, viies 
osalejad läbi Põhja-Tallinna ning Haa-
bersti linnaosa pealinnast välja ümb-
ruskonna asulatesse. Lõpetuseks ootab 
osalejaid maratonipikkune jooksudis-
tants, mis koosneb neljast ringist kesk-
linna, vanalinna ümbruse ja Kalamaja 
piirkonnas, päädides kella 01.30ni 
avatud finišiga Noblessneri sadamalin-
nakus. Pühapäevane IRONMAN 70.3 
Tallinn distants moodustab pool täis-
pikast triatlonist.

7. ja 8. augustil tasub Tallinnas ja 
lähiümbruses liiklemisel olla tähele-
panelik, sest võistlustega seoses on 
piiratud nii parkimist, autoliiklust 
kui muudetud ühistranspordi sõi-
dugraafikuid. Radade ületuseks tuleb 
paiguti ooteajaga arvestada ka jalakäi-
jatel. Korraldajad kinnitavad, et kõik 
elanikud pääsevad kindlasti koju ja 
ka kodudest välja liikuma, siiski pa-
lutakse arvestada võimaliku ooteajaga 
ning järgida liiklusreguleerijate mär-
guandeid (võimalik lisaooteaeg kuni 
30 minutit). Ratta- ja jooksudistantsil 
korraldavad liiklust litsentseeritud re-
guleerijad. Elanikud, operatiivautod 
ja kohalike asutuste transport lastak-
se läbi reguleerijate hinnangu alusel 
olukorrale ning tehtud otsustele ja 
märguannetele. Soovitame parkida 
sõiduvahendid juba eelnevalt kohta, 
kust saab võistluspäeval vajadusel kii-
relt liikuma. Palume arvestada, et kella 
08.00 – 15.00 vahel on sportlasi rajal 
kõige tihedamalt ning seetõttu võib 
tee ületamine kauem aega võtta. Liik-
lus avatakse operatiivselt kohe pärast 
võistlusdistantsi lõppu ja liikluskorral-
dusvahendite eemaldamist.

Laupäeval, 7. augustil ajavahemi-
kul 6.30 kuni 18.30 ja pühapäeval,  
8. augustil ajavahemikul kell 9.30 kuni 
17.00 sulgeb IRONMAN Tallinna rat-
tadistants avaliku liikluse järgmistel 
Tallinna tänavatel: Kalaranna tn, Töös-
tuse tn (Kalaranna tn kergliiklusteel – 
Kopli tn vaheline lõik), Sitsi tn, Sõle tn 
(Sitsi tn – Kopli tn vaheline lõik), Pelgu-
ranna tn, Lahepea tn (kergliiklusteed), 
Paldiski mnt (Lahepea tn – Tähetorni 
tn vaheline lõik). Kahe võistluspäeva 
vahel on trass liiklusele avatud, kuid 
liiklemisel tuleb olla tähelepanelik teel 
olevate liikluskorraldusvahendite osas.

Jooksudistants sulgeb 7. augustil 
terveks päevaks alates kell 9.00 kuni 
8. august kell 01.00 liikluse järgmis-
tel Tallinna tänavatel: Kalaranna tn, 
Kalasadama tn, Põhja pst (Kursi tn – 
Kalasadama tn vaheline lõik), Väike- 
Rannavärava tn, Kanuti tn, Aia tn, 
Suurtüki tn.

8. augustil on sama trass suletud va-
hemikus kell 10:00 kuni 20:00. Laupäe-
va ja pühapäeva vahel on trass suures 
osas liiklusele avatud.Lisaks on reedest 
pühapäevani liiklusele suletud Pikalii-
va tänav Paldiski maantee ja Keskküla 
tänava vahel ning Sõudebaasi tee.

Ürituse ajal saab liiklus korraldust 
puudutavat teavet:

Infotelefonilt numbril 53570800 
(Tallinn) või 53773323 (Harjumaa).

Email: liiklus@trismile.ee
IRONMAN Tallinna korraldajad 

vabandavad liiklusmuudatustest tin-
gitud võimalike ebamugavuste pärast 
ning loodavad linnaelanike mõistva-
le suhtumisele ja võistlejaid toetavale 
kaasaelamisele!
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Vanalinna Päevad „Lood ja 
legendid“ 12.–15. augustil

Uka-uka, mina prii.  
Õuemängud Kalamajas

IRONMAN toimub 7. ja 8. augustil

39. Tallinna Vanalinna Päevad 
„LOOD JA LEGENDID“ toimu-
vad 12.–15. augustini

Sel aastal on Vanalinna Päevade 
keskmes eelkõige Tallinnaga seo-
tud lood ja legendid. Ja neid on 
meie kallis vanalinnas küllaga! 

Tänavune programm on  
ootuspäraselt tihe ja põnev. Lisaks 
kontsertidele, näitustele ja õpi-
tubadele ootavad festivalikülas-
tajaid eriprogramm Toompeal ja 
rahvuskultuurialal. Sel aastal on 
kodulehel võimalik programmiga 
tutvuda ka alade ja huvide kaupa. 
Kuid kindlasti ei maksa külasta-
jatel vaid ühe alaga piirduda, sest 
vanalinna võlu peitub just mitme-
kesisuses ja Tallinna Vanalinna 
Päevade programm on parim viis 
seda avastada!

39. Tallinna Vanalinna päevad 
avatakse 12. augustil kell 19 raeko-
ja platsil Trad. Attack! kontserdi-
ga.

Noppeid programmist:
• Muusikaprogramm raekoja plat-

sil (Trad. Attack!, Vaiko Eplik 
ja Eliit, Eesti ja Soome ühis-
kontsert TALSINGI koosseisus: 
Pelle Miljoona, Vennaskond, 
J.M.K.E, Villu Tamme)

• Kontserdid Katariina kirikus 
ja hoovides (Anna Kaneelina, 
Mari Kalkun, Liisi Koikson jt)

• Laupäevaõhtune videvikutund 
muuseumides (vanalinna muu-
seumid on avatud kuni kl 23.00 
– eriprogramm, ekskursioonid 
ja kontserdid)

• Ekskursioonide sari „Avatud 
majad“

• Kino SÕPRUS filmiprogramm 
„Kino peab saama – filmitud 
Tallinnas“ ja Tallinna linna-
muuseumi ekskursioonid vana-
linna võttepaikades

• Kirjanduslikud kohvikud (Jaan 
Krossi tekste loevad tuntud 
Eesti näitlejad neljas vanalinna 
kohvikus)

• Legendaarne Kuku Klubi koos 
reedeõhtuse kunsti- ja muusika- 
programmiga

• Rüütliturniir Old Tallinn Cup V
• Näitused vanalinna tänavatel, 

müüridel, tornides
• Mõttetalgud „Tänane unistus, 

homne reaalsus“
• Lahela noorte ja laste ala, õpilas-

firmade laat
• Rahvakultuuriala ja tunnustatud 

käsitöömeistrite õpitoad

Tutvu programmiga:  
vanalinnapaevad.ee

NB! Covid-19 vastaste piirangute tõttu võivad ürituste 
kava ja läbiviimise tingimused muutuda. Püsige terved!

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi
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Olete oma energia ja sportlikkusega ilmselt ees-
kujuks paljudele, eriti neile, kes pole enam esime-
ses nooruses. Kas vahel ei teki soovi aeg lihtsalt 
maha võtta ja rohkem puhata – niisama jalutada, 
raamatut lugeda, kontsertidel käia jmt?

Mulle meeldib puhata aktiivselt – mõõduka 
tempoga liikuda nii jalgrattal kui kõndides. Jääb 
aega ka lugemiseks ning lihtsalt pikutamiseks.

Kuidas ja millega teie sportlasekarjäär kunagi 
alguse sai ja miks see tänini püsima on jäänud?

Spordiga olen tegelenud 10. eluaastast. Sünni-
kodu oli Nõmmel, käisin suusatrennis. Murdmaa-
suusatamine tundus üksluine, seepärast tegelesin 
ka mäesuusatamisega Vanakal ning hiljem juba 
suusahüpete ja kahevõistlusega. Sellel alal tulin 
Eesti meistrivõistlustel ka hõbemedalile, aga kahe-
võistlusele tõmbas kriipsu peale ränk kukkumine 
Kaugolovos – selgroo kompressioonmurd. Mõned 
aastad vahepeal ei teinud eriti sporti, kuid tundsin, 
et liikuma peab. Kolmekümneaastaselt jooksin 
oma lõbuks esimese maratoni – kohe alla kolme 
tunni. Üle kümne aasta tegelesin pikamaajooksu-
ga, jooksin üle 50 maratoni, tulin sel alal ka Eesti 
meistriks ning jooksin parima aja 2:27. Ühel het-
kel muutus aga ka jooksmine igavaks ja siis tuli 
triatlon. Võitsin esimese täispika triatloni Eestis 
ning neljakümneaastaselt käisin Hawaii IRON-
MANil. See oli elu sportlik tipp. Pärast seda enam 
sport niiviisi ei huvitanud – nüüd meeldis vaid 
mitmekülgselt liikuda.

Miks just kepikõnd?
Kui Soomest alguse saanud kepikõnd meile jõu-

dis, olin alguses üsna skeptiline. Sattusin aga selle 

ala juurde juhuslikult, läbi oma kogemuse. Nimelt 
elasin 18 aastat tagasi läbi ränkraske avarii, kus kaks 
inimest said silmapilkselt surma, kuid mina jäin ju-
huslikult ellu tänu oma tugevale treenitusele. Mind 
hoiti kuu aega koomas ja kui ellu äratati, pidin viis 
kuud lamama. See on kohutav kogemus, mis ini-
mesega juhtub, kui ta nii pikka aega liikuda ei saa! 
Ma ei suutnud isegi ei istuda ega seista. Siis avas-
tasingi käimiskepid – kummiotsikutega hakkasin 
komberdama juba palatis. Ja kui haiglast välja sain, 
hakkasingi kepikõndi harrastama. Umbes kolme 
kuuga sain juba päris hästi liikuma. See ala hakkas 
huvi pakkuma, tegin läbi rahvusvahelise kepikõnni 
juhendajate kursuse ja nüüd jagan kogemust teiste-
legi. Kepikõnd on parim füsioteraapia.

Kuidas hindate eesti inimeste liikumislem-
bust – kas ollakse pigem laisad või vastupidi, 
liigutakse ja tehakse trenni rohkem kui kunagi 
varem?

Kui üldist pilti vaadata, siis tundub küll, et 
meie inimesed on hakanud rohkem liikuma. Seda 
on kindlasti soosinud suurepärane terviseradade 
võrgustik, uute kergliikusteede ehitamine ning 
RMK matkarajad üle kogu Eesti. Tänapäeval ei 
ole takistuseks ka sobiva varustuse leidmine – 
isegi Prismast saab jõukohase hinnaga kvaliteet-
sed jalanõud, riided ja käimiskepid. Kõik sõltub 
vaid enda tahtmisest.

Mil moel end lisaks spordiga tegelemisele 
veel tutvustaksite – mida arvate Eesti ja laia 
ilma asjadest, milliseid inimesi hindate?

Üha enam hindan meie eluolu Eestis. Mul on 
olnud võimalus reisida sisuliselt üle kogu maail-

ma – NSV Liidu piires Sahhalinist Karpaatideni 
ning Arhangelskist Kaukaasiani. Taasiseseisvu-
mise järel USA-s, Uus-Meremaal, Hawaiil, Eu-
roopa riikidest rääkimata. Mul oli õnn töötada 
kaks aastat ka Soomes. Olin ühe põhjapoolsema 
Soome valla vaba aja ja liikumisharrastuse juht 
(soome keeles kunnan liikuntasihteeri). See oli 
päris hea kogemus kogu hilisemaks eluks. Kui tu-
lin Eestisse tagasi, panin Tallinna ülikoolis käima 
uue eriala – rekreatsioonikorraldus. See on just 
see, mida nüüd ise läbi kepikõnni inimestele õpe-
tan – aktiivne vaba aja veetmine. Kui Soomest ära 
tulin, ei jõudnud kolleegid imestada, miks ma 
sinna tööle ei tahtnud jääda. Aga kui juured on 
Eestis, siis tahad ikka siia tagasi. Eelkõige köidab 
mind Eesti juures see, et oleme väike maa, aga nii 
mitmekesise looduse, kultuuri ja ajalooga.

Kas olete pigem optimist või näete igal pool 
ka kindlasti vigu?

Olen pigem optimist. Ka vigu tuleb näha ja 
nendest õppida, et edaspidi mitte teha. Seoses va-
nusega tunnen üha enam, et tahaksin oma koge-
musi just noortele edasi anda, et nad samu vigu ei 
teeks, mida meie kunagi oleme teinud.

Mida soovitaksite inimestel suvel ette võtta 
(lisaks trennile), et puhanu ja energilisena sü-
gisele ja talvele vastu minna?

Suvel soovitan inimestel liikuda rohkem loo-
duses ning Eestimaa eri paigus. Sõitke jalgratta-
ga, käige metsaradadel, ujuge meie järvedes ja 
jõgedes, ühesõnaga – olge aktiivsed!
 

Autor: Haldi Normet-Saarna
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Kepikõnnitreener Rene Meimer

Õnnitleme  
augustikuu juubilare!

90
Elizaveta Sivova 

Borga-Linda Paida
Klavdija Mosina

Niina Rõõmussaar

85
Eevi Aksalu

Valentina Denissova
Edgar Hansen

Mairi Kollin
Ljudmila Azik

Ella-Mai Luikjärv
Vera Shershneva

Lea Raotma
Anna Beljajeva

Nadezda Abramova
Liivi Randma

Hilja Laar
Aleksandra Trizno

Liubov Pedich
Valeriya Shyrnina

Elena Traks
Hilvi Perelman

Mare-Anne Romeikis
Helve Kalašnikova

Laine Liivak
Urve Hanschmidt

Aita Saliste
Anna Kovaleva

Raisa Selifanova
Natalia Litvinenko

Liivi Tuulmets
Helli Trifonova

Maie Pinta
Maria Andreeva

95
Maria Petrunina

Rene Meimer ja tema treeningrühm Stroomi rannas. Ilja Matusihis

NB! Covid-19 vastaste piirangute tõttu võivad ürituste 
kava ja läbiviimise tingimused muutuda. Püsige terved!

● Ehitusoutlet Harjumaal Kose alevikus pakub 
immutatud poste, puitu (terrassilaud, Siberi 
lehis, höövelmaterjal), soojustust (villa ja King-
span PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, lehtlaid, 
kuure, aiamööblit jpm). Pakume ka transporti. 
Lisainfo: www.ehitusoutlet.ee ja 5656 0096
● Eluruumide sanitaar- ja kapitaalremont. 
Lammutusest lõppviimistluseni, k.a. elektri- ja 
torutööd. 5831 4411.
● Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 
8889
● Lamekatuste remont rullmaterjaliga SBS.
Laon korstnaotsi. Korterite-vannitubade re-
mont. Kõik elektri-torutööd. Boilerite, pistiku-
te paigaldus. Soodsalt. 58508713
● Müüa kvaliteetsed, hästi pakitud küttepuud 
(30–60 cm) ja klotsid võrkudes alates 2,20 € / 
võrk. Hinnad kohaletooduna. Tel 5620 8210
● Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikku-
sega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com

■ REAKUULUTUSED

● Ostame absoluutselt igas seisus autosid. Kus-
tutame arkist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310
● Ostan rinnamärke, vanu postkaarte, fotosid, 
trü kiseid ja dokumente ning muid Eesti ajaloo-
ga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 
0906 ja 501 1628, Tim
● 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
● Ostan üle 30 aasta vanuseid autosid / moo-
torsõidukeid (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, maja-
de ehitusel. Tel. 5352 9476 mehitus@gmail.com
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Viimsi 

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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meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

EHITUS- ja 
REMONDITÖÖD

Telli kõik

ühest kohast

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Abikäed on 
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest 

ehituse ja remondini

KINKE- 
KUPOON!

Uus võõrkeel 8 nädalaga 
igale vanusele! Inglise, 

soome, saksa, eesti, läti, 
vene. Küsi tasuta provitundi 

aega. Tel: 555 75 069 
linguajet@gmail.com!

TASUTA

Info 640 4232
facebook.com/tallinnaettevotluskeskus

www.tallinn.ee/tarbija

11.00  Avasõna
Aivar Riisalu abilinnapea

11.05  Tuleviku pension otsusta targalt!
Kristiina Selgis Sotsiaalministeerium

Kristi Saare Aasta investor

11.50  Üürisuhted ning üürikorter 
 kui investeering 
Evi Hindpere Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo

Peeter Pärtel Kinnisvarainvestor

Raivo Salumäe HUGO.legal

Ville Jehe Ettevõtja

12.45  Tehinguid tehes kaitse end ise!
Aase Sammelselg Tarbijavaidluste komisjon

Marilyn Intelmann WeekendShoes.ee

Birgit Valgus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Veiko Kopamees Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

13.40  Eduka internetikaubanduse väljakutsed
Tõnu Väät MTÜ Eesti E-kaubanduse Liit 

Marilyn Intelmann WeekendShoes.ee

Birgit Valgus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Kristina Vaksmaa-Tammaru 
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus

TARBIJAÕIGUSTE PÄEV „TARGAD TEHINGUD”
VIRU KONVERENTSIKESKUS / LIVE SEMINAR 

07.09.2021 KELL 11.00

Strateegiakeskus

Strateegiakeskus

MUSTAMÄE 
AUTOKOOL

kutsub B-kategooria 
autojuhtide kursustele.

Teoorialoengud toimuvad 
aadressil Mustamäe tee 
5, praktiline õppesõidud 
algavad Lehola peatuse 

juurest.

Võimalik on ka 
distantsõpe.

Tule ja õpi autot juhtima!
NB! Kohtade arv  

on piiratud!

www.
mustamaeautokool.ee 

Tel. 50 20 514

����������
���������������

Hind: 7€/kg, ostes 5kg
on kohaletoomine tasuta

tel. 522 7099 - www.robertimesi.ee
kuulutus ei vanane!
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tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.
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Reklaam ja kuulutused: 
pohja@tallinnlv.ee 

645 7012


