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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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Olin 13. septembril
Tallinnas maandudes 

põnevil ja närvis. LK 5.
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Põhja-Tallinnas  
on 59 612 elanikku


 Belén Vilaseca

Noortekeskuse vabatahtlik

Vana-Kalamaja uuendamine  
algab kevadel
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Lasteaed Kelluke  LK 2. Püha Jüri kabel LK 3.

Kevadel alustab Tallinn Vana-
Kalamaja tänava ja ümberkaudsete 
tänavate uuendamist, et kujundada 
need jalakäijatele ja jalgratturitele 
sobivaks ning samas ka asumit 
liitvaks linnaruumiks.

Kalamaja peatänav
Tegemist on Kalamaja peatänavaga, mille uuen-
damisel lähtutakse asumi atmosfäärist ja antakse 
sellele kohalikku kogukonda toetav nägu. Kavas 
on ka elanikele ja külalistele parema ühenduse 
võimaldamine asumi ja linnakeskuse vahel, raja-
takse vanalinnast mere äärde ja Lennusadamas-
se kulgev kergliiklustee. Toompuiesteest saab 
projekti realiseerumisel üle maa pealt.

Vana-Kalamaja tänav kujundatakse rekonst-
rueerimise läbi inimestele mugavaks, väljakute 
ja mitmekesise linnaruumiga keskkonnaks, mis 
kutsub külastama sealseid kohvikuid ja väike-
poode.

Inimsõbralik keskkond
Projekti eesmärk on tänapäevase ja inimsõb-
raliku tänavaruumi loomine, kus jalakäijatel 
ja kergliiklejatel oleks mugav ja ohutu liigelda. 
Kergliikluse osakaalu suurenemine leevendab 
liiklusummikuid linnakeskuses, mille tulemusel 
paraneb elukeskkond.

Kavas on istutada miljöösse sobilikke puid, 
lisada linnamööblit ja pakkuda kogukonnale 
mitmesuguseid tegevusvõimalusi. Vana-Kala-
maja tänavaruumi uuendamine panustab pika- 
ajalise strateegia „Tallinn 2035“ elluviimisse, 
mille eesmärk on muuta Tallinn eriilmeliste kes-
kustega inimmõõtmeliseks, looduslähedaseks ja 
kõigile ligipääsetavaks linnaks.

Tööd algavad kevadel
Rekonstrueeritava tänavaruumi pikkus on kok-
ku ligikaudu 1,1 kilomeetrit. Vana-Kalamaja 
tänavaruumi hakatakse uuendama 2017. aastal 
arhitektuurivõistluse võitnud töö “Kasvulava” 

alusel, mille on loonud arhitektuuribüroo Kava-
kava OÜ arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil ja 
Kristel Niisuke.

Ehitustöödega on kavas alustada kevadel 
ja need peaksid lõppema sel aastal. Balti jaama 
ümbruse avaliku ruumi uuendamiseni on kavas 
jõuda järgmisel aastal.

Oodatakse ideid Kass 
Augusti promenaadi 
kujundamiseks

Kohvik Leelo on tagasi

Kohalike ettepanekuid oodatakse interak-
tiivse rakenduse kaudu kuni 24. veebruarini 
2022. Rakendus on leitav talllinn.ee/pohja.

Jaanuaris avati Salme kultuurikeskuses 
taas kohvik Leelo. Kuuekümnendate stiilis 
kultuurkohvik asub Salme KK 0.-korrusel.

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
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Projekt muudab Balti jaama ümbruse nüüdisaegseks avalikuks ruumiks. Kavakava arhitektid

Kohvikus saab uudistada näitust  
„Leelo kohvik läbi aegade“. Ilja Matusihis

Promenaad Kopli tn on kaasava eelarve 
2020/2021 võiduprojektt. Tinterprojekt OÜ

Ilusat Eesti Vabariigi
104. sünnipäeva

Uued tingimused soodustavad kergliikluse 
osakaalu suurendamist. Kavakava arhitektid



Kalamajas valmib sügisel Kelluke-
se lasteaia (Uus-Kalamaja 6) uus, 
miljööväärtuslikku piirkonda sobiv 
hoone, kus on kohti 270 lapsele. 
13. jaanuaril pandi lasteaiahoonele 
nurgakivi.

Nurgakivi panid abilinnapea Vadim Belob-
rovtsev, Põhja-Tallinna vanem Manuela Pih-
lap, lasteaia direktor Tamara Borsuk ja Mapri 
Ehituse tegevjuht Tarmo Roos. 

Ajakapslisse pandi 13. jaanuari ajaleht 
Postimees, Põhja-Tallinna Sõnumite jaanua-
rinumber, lasteaia ehitusplaanid ja mõned 
euromündid, lasteaed omalt poolt lisas head 
soovid tuleviku põlvkonnale ja laste joonista-
tud pildi.

Kiiresti arenevasse Kalamaja asumisse on 
lisandumas üha rohkem noori ja lastega pe-
resid, see seab kõrgeid nõudmisi ka lasteaia-
teenusele. Kellukese lasteaia vana maja oli nii 
kvaliteedi kui ka kvantiteedi poolest ajale jal-
gu jäänud, mistõttu oli kõige otstarbekam see 

lammutada. Asemele on kerkimas uus hoone, 
kus juba algusest peale on arvestatud nii laste-
aia kui ka piirkonna vajadustega.

Kalamaja arhitektuuriga harmoneeruv 
uus maja on rühmade kaupa jagatud mitmeks 
kaldkatusega osaks, millest igaüks on ise värvi. 
Katusele paigaldatakse päikesepaneelid ja välja 
ehitatakse tõhus ventilatsioonisüsteem. Majja 
tulevad lift ja tänapäevane köök, samuti kabi-
netid töötajatele.

Lastele on tagatud arendav, hubane ja tur-
valine keskkond. Hoones on suured ja avarad 
rühmaruumid, kuhu pääseb ka otse õuest, 
ühendatav spordi- ja muusikasaal ning huvik-
lass. 

Fuajeesse on planeeritud suur näituste- ja 
mänguala, läbipaistev katus lisab sellele valgust 
ja avarust. Lasteaia hoovi rajatakse liiklusõppe-

linnak, õuesõppepaviljonid, õppeaed ja kasvu-
hoone. Luuakse ka mitmeid õues sportimise ja 
mängimise võimalusi.

Lasteaia Kelluke tööde tellija on Tallinna 
linnavaraamet, hoone projekteeris Nord Pro-
jekt ja seda ehitab Mapri Ehitus. Omanikujä-
relevalvet teeb P. P. Ehitusjärelevalve. Tööde 
kogumaksumus on 8,17 miljonit eurot. Hoone 
avatakse eeldatavasti oktoobris 2022.

Loomakaitsja Heiki Valner, 
Loomapäästegrupp MTÜ

Oh Žorik, saidki su päevad viimaks 
otsa, ehkki vahepeal juba tundus, 
et tõelise igiliikurina plaanid elada 
vist igavesti…

Legend, vaba hing, vagabond, kummitus… 
Jah, kummitus oli ta tõesti, sest alati, kui teda 
püüdma mindi, oskas ta justkui õhku haihtu-
da. Lindprii oli ta ka, vilistas seadustele ja elas 
nii, nagu ise heaks arvas – vabana ja omaette. 

Miks siis selline valik ühel hulkuval penil? 
Žorik sai nooruspõlves mõndagi tunda – teda 
on pekstud ja minema aetud, keeva veega visa-
tud ja õhupüssist tulistatudki. Küllap just see 
teda inimest kartma panigi ja niisuguse usku-
matu priielu võimalikuks tegigi. 

Žoriku vanus on tekitanud samuti palju 
mitmesuguseid jutte. Pakkumisi on tehtud 
kümnest kolmekümne eluaastani. Vikipeedias 
on kirjas järgmine teave: 

„Koera vanus pole täpselt teada, aga erine-
vate versioonide kohaselt jääb see 13 ja 20 aas-
ta vahele. Ühe versiooni kohaselt sündis Žorik 
2007. aastal Kalamajas, Suur-Patarei tänava 
kandis, aasta hiljem liikus ta aga koos vennaga 

Paljassaare sadamasse ning pärast viimase sur-
ma valis koer elukohaks Tööstuse tänava Arse-
nali keskuse ümbruse.“

Umbes paar aastat tagasi oli Žorik juba 
õige kehvake. Loomapäästegrupp sai päevas 
mitmeid teateid, mille kohaselt ta kas krambi-
tas, seisis kivikujuna keset sõiduteed või magas 
õiglase und keset rööpaid ning trammid seisid 
ja ootasid, millal vanahärra ärgata suvatseb.

Lõpuks sai asja tõsisemalt võetud. Tema 
enda huvides, sest kuigi auto- ja trammijuhid 
olid ülimõistvad, oli see siiski vaid päevade 
küsimus, kui temast kas või kogemata üle sõi-
detakse. Priius sai läbi ja Žorik kolis Maardu 
lähistel elava Viktoria Geri pere juurde. 

Kalamaja rahvas oli aga kurb, sest üht sel-
le kandi sümbolit polnud enam. Nii tärkaski 
mõte, et paneks õige Žoriku lemmikkohta 
Arsenali keskuse ette tema kivist koopia, mis 
foto järgi valmistatakse. Mõeldud-tehtud! Ko-
gukond toetas ja Arsenali keskuse rahvas oli 
rõõmuga nõus. Kas teie teate mõnda inimest, 
loomast rääkimata, kellele oleks tema eluajal 
skulptuur püstitatud? 

Žoriku skulptuuri võttis linnarahvas ülihästi 
vastu. Ikka ja jälle, kui mööda sõidan, näen, kui-
das selle ees mõni lapsevanem oma pisipõnnile 
midagi seletab. Soe tunne on hinges.

Žorik saavutas ka üleilmse kuulsuse, kui 
temast kirjutatud uudis tervele maakerale rin-
gi peale tegi. Ühendkuningriigid ja Venemaa, 
Kanada ja USA, India ja Hiina ning teiste rii-
kide kodanikud said teada, et Eestimaa pealin-
nas elab Kalamaja agulis koer, kellele püstita-
ti skulptuur, mis on pühendatud kõikidele 
kodututele loomadele. Teadaolevalt on nüüd 
samasugused kivist auavaldused pandud püsti 
veel mõneski riigis!

Žorik suri 17. jaanuaril. Põhja-Tallinna 
valitsus pöördus minu poole sooviga teha üks 
tore küünlavalgusõhtu, et väärikat koera vää-
riliselt meenutada. Kõik lubati ise teha ja sõna 
ka peeti – linnaosavanem koos oma kaastöö-
listega süütas jubeda tormi kiuste ühe küünla 
teise järel…
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■ LINNAOSA VEERG Kellukese lasteaiale  
Kalamajas pandi nurgakivi

Kerget käppa, Žorik!

Uues lasteaias on kohti 270 lapsele. Nord Projekt

Kellukese lasteaia hoone valmib sügisel. 
Albert Truuväärt

Luuakse ka mitmeid  
õues sportimise  

ja mängimise võimalusi.

Sel talvel on 
põhjatallinlastel  

ja linnaosavalitsusel  
käimas mitu võitlust, 

vastaseks viirus,  
libedus või elektriarved. 

Nende ridade kirjutamise hetkel oleme olu-
korras, kus lasteaedades on paljud õpetajad 
ja abiõpetajad nakatunud koroonaviirusesse 
ning enamik Põhja-Tallinna lasteaedu kee-
rulises olukorras – keda saata lastega tege-
lema? 

Vastus sellele küsimusele ongi kõikvõi-
malike ja võimatute lahenduste mängupa-
nek ja kuidagiviisi sellest nakatumiste lai-
nest läbitulek, kuni tunneli lõpus taas valgus 
paistma hakkab. Tund-tunni, päev-päeva ja 
inimene-inimese kaupa. 

See eeldab meeletut kannatlikkust nii 
töötajatelt kui lapsevanematelt. Need hetked 
näitavad selgelt, kui keeruline ja vahel isegi 
võimatu on asendada meie lastega tegelevaid 
kogenud töötajaid. 

Soovime neile kõigile tugevat tervist ja 
head vastupidamist. 

Kui algus kõlas dramaatiliselt, siis laste-
aedade osas on meil siiski mõned head uu-
dised ka. 

Nimelt toob käesolev  
aasta Põhja-Tallinnas  

kaasa lasteaedade  
uuenduskuuri. 

Peagi paneme nurgakivi Maasika laste-
aiale Vasara tänaval ja uue lasteaia valmimist 
on oodata sügisel. Lisaks viiakse tänavu läbi 
Uus-Kalamaja tänaval paikneva Kellukese 
uuenduskuur. 

Kellukese lasteaed saab uue, tänapäeva-
sema ja mahukama hoone, mille nurgakivi 
pandi jaanuari keskel ja mis peaks valmis 
saama sügiseks. 

Teine akuutne töö 
linnaosavalitsuse jaoks  

on energiakulude  
hüvitiste jagamine.

Ei vaja pikemat selgitust, milliseid taga-
järgi kiirelt kasvanud gaasi- ja elektrihinnad 
inimeste rahakotile põhjustavad. 

Riik on siin omavalitsustele pannud kee-
ruka ülesande – toetuse taotlejaid on väga 
palju, samas on taotluste läbivaatamine ja 
seal puuduoleva info hankimine aeganõu-
dev ning kohmakas. 

Tõsiasi, et linnaosavalitsuse fuajee on pi-
devalt abitaotlejaid täis, näitab, et energiaku-
lude hüvitamine vajab riigi poolt uut, paind-
likumat ja vähese bürokraatiaga lahendust. 
Abivajajaid on tõesti palju ja nende teenin-
damine peab olema kiirem.

Manuela Pihlap, Põhja-Tallinna vanem. 
Ilja Matusihis



Energiatoetuse periood on 2021. aasta septem-
ber kuni 2022. aasta märts (kaasa arvatud). 
Taotlusi on võimalik esitada kuni 2022.a. mai 
lõpuni. Inimene valib ise, mitme kuu eest kor-
raga toetust taotleb. Maksimaalselt on võima-
lik taotleda kuni 5 eelneva kuu energiakulude 
kompenseerimist.  Seda, kas ja kui palju teie 
pere toetust võiks saada, saab kontrollida kal-
kulaatori abil  rahandusministeeriumi kodu-
lehel https://www.rahandusministeerium.ee/
et/energiakulude-huvitamine. Kontaktide vä-
hendamiseks seoses COVID-19 levikuga soovi-
tame esitada taotlus internetis aadressil taotlen.
tallinn.ee alajaotusel Sotsiaaltoetused - Ener-
giatoetus. Vastuvõtt Põhja-Tallinna Valitsuses 
kohapeal (Kari 13) toimub ainult eelregist-
reerimisega. Registreerimiseks helistage E-R 
kell 8.30 – 16.00 numbril 645 7071 ja 645 7040. 
Põhja-tallinna Sotsiaalkeskuses (Sõle 61a) võib 
ka taotleda energiahüvitist. Vastuvõtt toimub 
tööpäeviti kl 9-16. Vastuvõtt sotsiaalkeskuses 
toimub elavas järjekorras. 

Milliseid dokumente  
tuleb esitada?  
1. Isikut tõendav dokument
2. Arveldusarve number, millele toetus kanda
3. Arveldusarve omaniku nimi
4. Kuludokumendid ehk arved, mille osalist 

kompenseerimist soovitakse ja kust on näha 
energiatarbimise kogukulu ja tarbitud energia 
kogus: 

● Elekter – elektri kogukulu märgitud arvel 
eurodes ja maht kWh või MWh. AS Ees-
ti Energiast arve saamiseks tuleb helistada 
klienditoe numbrile 777 1545 E-R kl 8-20.  
Tuleb öelda oma nimi, isikukood ja tarbimis-
koha aadress. Samal numbril saab vormistada 
ka maksepikenduse.

● Gaas – gaasi kogukulu märgitud arvel euro-
des ja maht kWh või mWh või m3;

● Kaugkütte piirkond ja kulud kokku (euro-
des), kui taotleja elab konkurentsiameti koos-
kõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;

● Kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu 
lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taot-
lusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, 
kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõ-
lastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

● Täpsustava info saamiseks küsige nõu ener-
giatoetuse infoliinilt 600 6300.

5. Juhul, kui rahvastikuregistrijärgne elukoht 
ei lange kokku tegeliku elukohaga ja tegelik 
elukoht ei ole pere omandis (ehk kinnistus-
registrist kontrollitav), tuleb kulude osaliseks 
kompenseerimiseks esitada ka eluruumi ka-
sutamise alus (leping, kasutusõigus vms); 

Tallinna linn toetab Kopli kalmistu-
pargi memoriaalala kujundamist ja 
Püha Jüri kabeli taastamist Loode-
armee mälestuseks.

Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul 
on traagilise saatusega valgekaartlikul Loode-
armeel oluline roll nii Põhja-Tallinna kui kogu 
Eesti ajaloos. „Teada, tunda ja jäädvustada oma 
ajalugu ning pidada meeles loodearmeelaste 
kannatusi on väärikuse ja kultuuri küsimus. 
Paljud neist surid sõja, paljud laastava tüüfuse 
tagajärjel, kuid kõik nad väärivad rahu ja mäles-
tust,“ ütles Pihlap.

Praegu on aga Pelguranna tänaval paiknev 
loodearmeelaste kalmistu tähistamata ja osali-
selt ka alajaama rajatiste all. Pihlapi sõnul kuu-
luvad taastamisele nii hävitatud Püha-Jüri kabel 
kui ka memoriaalala laiemalt. 

Koplis tüüfusesse ja haavadesse surnud  
loodearmeelaste mälestuseks ehitati 1936. aastal 
Vene emigrantide kogutud raha eest ning tun-
tud vene arhitekti Aleksandr Vladovski tasuta 
teostatud kavandi järgi õigeusu kabel. Nõuko-
gude võimu Stalini aastatel vene valgeemigran-
did represseeriti, Kopli kalmistu ja Püha Georgi 
kabel aga hävitati.

Loodearmee kalmistu
Ajaloolane Igor Kopõtin selgitab Põhja- 

Tallinna Sõnumitele Loodearmee rolli Eesti 
Vabadussõjas.

Vene valgete Loodearmee oli Eesti Vabadus-
sõjas meie liitlane. Olles teistest Vene valgete 
relvaformeeringutest kõige väiksem, tekitas ta 
siiski olulist ohtu Nõukogude Venemaale. Sü-
gisel 1919 viis Loodearmee läbi sõjalise operat-
siooni „Valge Mõõk“, mille eesmärgiks oli Vene 
revolutsiooni „hälli“, punase Petrogradi valluta-
mine. Vaatamata eestlaste ja lääneliitlaste toetu-
sele Loodearmee operatsioon ebaõnnestus ning 
selle üksused löödi tagasi Eesti piiridele. Löö-
dud lahingutes demoraliseerunud vene valgete 
sõjaväelaste massid ja tsiviilpõgenikud ületasid 
Narva jõe joone ning sattusid Eesti territooriu-
mile, kus Loodearmee riismed eestlaste poolt 
desarmeeriti ja interneeriti. 

Vene valgete sõjalise kaotusega käsikäes käi-
sid suured sanitaarkaotused, mis väljendusid 
tuhandetes tüüfusesse ja teistesse nakkushai-
gustesse haigestunutes. Tüüfusehaigete suuri-
mad karantiinitsoonid olid Narvas, tänapäeva 

Ida-Virumaal, aga ka Koplis – tänapäeva Põhja- 
Tallinna linnaosas.

Kuigi Loodearmee ja Eesti Vabariigi ees-
märgid 1918.–1920. a. sõjategevuses erinesid 
ning olid kohati isegi teineteist välistavad, täitis 
Loodearmee Eesti Vabadussõjas Eesti liitlasena 
väga olulist rolli. See seisnes ennekõike selles, et 

Vene valged jõud sõdisid punastega sügisel 1919, 
olles piltlikult öeldes puhvriks eestlaste ja bolševi-
ke vahel ning võttes enda peale Punaarmee suuri-
ma löögi. See võimaldas Eesti Rahvaväel samal ajal 
koondada oma jõud ning valmistuda Vabadussõ-
ja viimaseks suurimaks lahinguks Narva pärast  
aastavahetusel 1919–1920.
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Tallinn taastab Loodearmee 
mälestuseks Püha Jüri kabeli

Energiatoetus

Ehitustööd lõpevad suve lõpus. AB Ansambel OÜ

Graniitkillustikku jagatakse alates  
1. veebruarist. Ksenija Kurs

27. jaanuaril asetati kabeli nurgakivi. Ilja Matusihis

Põhjatallinlased saavad 
tasuta graniitkillustikku
Põhja-Tallinna valitsus jagas graniitkillustikku 
talvehooaja alguses, kuid muutliku ilma tõttu 
läheb seda üha rohkem vaja. Libeduse tõrjeks 
jagatakse kõigile avalduse esitanud korteri-
ühistutele ja eramaja omanikele tasuta kaks 
graniitkillustikuga täidetud 25 kilost kotti. 
Need viiakse soovijatele kohale eelnevalt kok-
kulepitud ajal alates 1. veebruarist.

Avalduse saab esitada 21. veebruarini vee-
bilehel www.tallinn.ee/est/pohja/Pohja-Tallin-
na-korteriuhistule või telefonil 645 7019 (E–R: 
09.00–16.00). Palume avalduses märkida soo-
vija e-posti aadress, aadress, kinnistu esindaja 
nimi ja kindlasti telefoninumber. Graniitkil-
lustiku üleandmine toimub perioodil 1.–28. 
veebruar.

Heakorraprobleemidest 
saab teatada
- Teede- ja tänavate hooldus / tormikahjud 

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

- Tallinna abitelefon (heakord): 14410
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.

Üritused veebruaris
Tallinna Salme Kultuurikeskus 
(Salme 12):
● Lola Lonli maalide näitus “Legendide 

ühtsus” 
● Marika Tombergi õlimaalide näitus 

“Mina loon küllust”
● 02.02 ja 11.02 kell 19 mängitakse Salme 

Teatri  A.Tšehhovi “Kajakat”. Etendused 
toimuvad Salme KK II korruse teatrisaa-
lis. Täispilet 15.00 eurot ja sooduspilet 
12.00 eurot.

● 16.02 kell 10.30 toimub Teatri Mario-
nett etendus “Laanemoor”. Etendus 
toimub Salme KK II korruse teatrisaalis. 
Pilet 4.00 eurot. 

● 23.02 kell 18.00 Leelo kohvikus Eesti 
Vabariigi eri! Leelo Salongiõhtul eesti 
esinejad ainult vinüülidel - DJ Kristjan 
Rohioja. Pilet Piletilevist (eelmüügist 
kuni 22.02 - 6 eurot; samal päeval ja ko-
hapeal 8 eurot). Laudade broneerimine: 
info@jahhcatering.ee; +372 6104050

 
● 19.02 kell 11.00 Short-track Põhja-Tal-

linna eelvõistlus Stroomi uisuväljakul
● 20.02 kell 12.00 Short-track Põhja-Tal-

linna karika finaalid Stroomi uisuväljakul 
● 23.02 toimub (kell 12 eesti keeles ja 

kell 14 vene keeles) Põhja-Tallinna ko-
gukonnamajas (Kari 13) Eesti Vabariigi 
104. aastapäevale pühendatud eakate 
akadeemia loeng

● 24.02 Põhja-Tallinna kogukonnamaja 
hoovis (Kari 13) kõlab eesti muusika

E-keskkond: taotlen.tallinn.ee
Tallinna energiatoetuse  

infotoe tel: 600 6300
Registreerimine Põhja-Tallinna valitsuse 
vastuvõtule tel: 645 7040 ja 645 7071.

Vastuvõtt elavas järjekorras  
Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuses  

(Sõle 61a): E-R kl 9-16.
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Ainult valentinipäeval sõbraga tulles 2=1 hinnaga driftivad puldiautod!
ТОЛЬКО В ДЕНЬ ДРУГА ДРИФТ НА РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МАШИНАХ С ДРУГОМ ПО ЦЕНЕ 2=1



Põhja-Tallinna noortekeskuses 
liigub ringi ja ajab asju tume-
dajuukseline noor neiu, keda 
esimese hooga kujutaks ette pi-
gem ooperilaval Carmeni rollis. 
Niivõrd eksootilise ja tempera-
mentse olekuga piigat on tõesti 
raskevõitu põhjamaisesse olus-
tikku paigutada, aga siin ta on ja 
tunneb end hästi. Hispaanlanna 
Belén Vilaseca saabus meile Ka-
talooniast läinud aasta 13. sep-
tembril ja järgnevalt palusingi 
tal rääkida nii endast kui ka põh-
jusest, mis teda Tallinna tõi.

Olen 24-aastane ja minu kodulinn on 
imeilus Barcelona. Olen õppinud graafi-
kat ja visuaalset disaini. Armastan luge-
da, kirjutada, reisida ja pildistada ning 
popcorn ei jäta mind samuti külmaks. 
Minu peres on ema, õed-vennad ja meie 
armas koer.

Olen alati tahtnud elada kas või aas-
ta kuskil välismaal, nii hakkasingi otsima 
võimalusi, kuidas oma suur soov teoks 
teha. Eriliselt pakkus huvi Põhja-Euroo-
pa, ent sellega seoses ei hakanud tükk 
aega midagi jõukohast silma. Ja siis, ühel 
ilusal päeval, avastasin Euroopa solidaar-
suskorpuse üleskutse osaleda vabatahtlike 
programmis! Euroopa solidaarsuskor-
pusest saavad noored rahastust ja toe-
tust, et kaasa lüüa kogukondadele ka-
sulikes projektides kodu- või välismaal. 
Saatsin oma avalduse ega uskunud eriti, 
et valituks osutun. Kuid telefonikõne 
Põhja-Tallinna noortekeskusest kummu-
tas mu kahtlused. Intervjuu õnnestumist 
kinnitas aga e-kiri, milles soovitati hakata 
tegema ettevalmistusi septembrikuiseks 
reisiks Eestisse.

Pakkisin kohvrisse oma kõige sooje-
mad riided ja olin 13. septembril Tallinna 
maandudes põnevil ja närvis. Esimene nä-
dal kulus tutvumiseks linna ja toakaaslaste 
ehk teiste vabatahtlikega samast program-
mist. Selgus, et oleme ühtekokku igati tore 
grupp! Nädal hiljem tulin noortekeskuses-
se ja kohtusin oma kolleegidega. Esimesed 
päevad siin oli tunne, et ma ei suuda ümb-
ritseva rahvaga kunagi suhtlema hakata, 
sest ainsatki sõna ma eesti ega vene keeles 
ei teadnud. Siis hakkasin tasapisi aduma, 
et lapsed tegelikult ikkagi mõistavad mind 
ja mina neid loomulikult ka. Koos mängi-
mine ja naermine – see oli, on ja jääb kee-
leks, millest kõik aru saavad.

Tutvustan noortekeskuses lastele oma 
maa kultuuri ja tavasid ning paistab, et 
see on neile tõesti huvitav. 

Nii oli meil ka terve hispaania kultuu-
ri päev, kus tegime kataloonia magustoi-
tu, mängisime traditsioonilisi hispaania 
lauamänge ja õppisime pisut hispaania 
keelt.

Mul on mitmeid vahvaid plaane, mida 
kõike tahaksin veel teha. Arvan, et olen 
siin veedetud aja jooksul inimesena kas-
vanud ja arenenud ning see teeb mu väga 
rõõmsaks.

Hispaanlanna Belén Vilaseca jutu pani 
kirja Haldi Normet-Saarna

Kopli 93, uuendusmeelne kogukonnakes-
kus, ootab rohenäppe ja isetegemise hu-
vilisi! Uuel aiandushooajal on kogukon-
naliikmetel võimalus saada tasuta rendile 
oma peenrakast. Vastava soovi registree-
rimiseks tuleb kirjutada aadressil ave.
timberg@tallinnlv.ee või saata sõnum 
Kopli 93 Facebooki lehele.

Käesoleval aastal on plaanis avada 
ka universaalne parandustöökoda, kus 
lisaks millegi vajaliku ehitamisele saab 
renoveerida ja korrigeerida ka vanu 
väärtuslikke esemeid. Rõõm oma kätega 
loodust ja teistega suhtlemisest käib sel-

lisel puhul alati asjaga kaasas. Põnevust 
lisab fakt, et Kopli 93 on tänavu loomas 
ühistegevusi Kopli Ametikooli ja Tal-
linna Mesindusliiduga. Perspektiivis on 
näiteks rajada kogukonnakeskuse aeda 
linnamesila, mis saab kindlasti silmarin-
gi avardavaks kogemuseks kõigile, kes 
keskuse elus kaasa löövad.

Niisiis kõik, keda eelnimetatu kõnetab 
– olete oodatud kaasa lööma!
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Noortekeskuse vabatahtlik Belén Vilaseca

Avatud on Kopli 93 peenrakastide registreerimine

Noortekeskuse vabatahtlik Belén Vilaseca tuli Eestisse Barcelonast.

Õnnitleme jaanuarikuu juubilare!

Aili Salm
Anatoly Monakhov

Nikolay Starkov
Nina Privalova

Siiri-Mall Mühlberg
Elvi Türn

Jelizaveta Lisanovitš
Maria Trofimova

100
Boris Loor

95
Anastasia Moiseeva

85

90

Valentina Valtson
Vassili Barkovski
Olga Kalamees

Igor Mats
Alexander Zuban

Iakov Makeev
Malle Lipberg
Elvi Aguraiuja

Viive Lepp
Nadezda Ivanova
Raissa Krupenina

Hinge Erin
Marietta Vidjakina

Leili Brandt
Astrid Hark
Urve Kuusk
Evi Ruuge
Laine Puss

Svjatoslav Kovaljov
Viktor Ponomarenko

Valentina Truskal
Mart Kivila

Ludmilla Soon
Tamara Bushak

Alexander Krivulya
Zinaida Svistak
Anatoli Valuiski
Evi Laasnurm
Maria Berdina

Maia Tulp
Anna Mihhailova
Salme Heinsalu
Ilme Treumund
Nelli Komarova

Grigori Pogorelov
Jekaterina Jerohova

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 €

Müügil Rahva Raamatu ja Apollo 
raamatukauplustes

kollektiivtellimused soodushinnaga:   

    info@greenhouse.ee või telefonil 56859125   

Aiandushooajal võib saada aiakasti. 
Ilja Matusihis 



Reklaam ja 
kuulutused: 

pohja@ 
tallinnlv.ee 
645 7012
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● Ostan garaažiboksi. Notari 
korraldamine ja kulud minu kan-
da. Tel: 545 11053
● Ostan lillelisi serviise, maale 
lilledest või merest, kristallist 
esemeid, eesti muusikaga kas-
sette ja CD-sid. Tel 555 255 84
● Otsime alati häid krunte, kuhu 
võiksid tulla uued ehitatud ko-
dud või äripinnad. Pakume õig-
last hinda või osa arendusest. 
Küsi julgelt rohkem infot! info@
krausskinnisvara.ee, 5628 5128
● TALUKARTUL Laura, Gala, 
Satina 15 eur/25 kg, 25 eur/ 50 
kg. Tel: 56175875
● Sotsiaalkeskuses, Sõle 61a, 
töötab teisipäeviti ja neljapäeviti 
kell 10.00 kuni 15.00 massöör. 
Info ja registreerimine telefonil 
611 7643.

● Eluruumide sanitaar- ja kapi-
taalremont. Lammutusest lõpp-
viimistluseni, k.a. elektri- ja toru-
tööd. 5831 4411.
● Katuse-, fassaadi-, üldehi-
tus ja viimistlustööd. Korter-
majade renoveerimine MTR 
EEH011474 Pakume erinevaid 
lahendusi hoonete ja majade 
ehitusel. mehitus@gmail.com, 
Tel: 5352 9476
● Lamekatuste remont SBS 
rullmaterjaliga. Vannitubade re-
mont. Elektri-Torutööd. Boilerite, 
pistikute paigaldus. 58508713.
● Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, ma-
rek406@gmail.com 
● Ostame absoluutselt igas sei-
sus autosid. Kustutame arkist lit-
sentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel. 58238310

■ 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

Rendi Põhja-Tallinna 
kogukonnamaja  

(Kari 13) ruume: büroo  
ja koosolekute ruumid  

25-50 kohta; 
kontserdisaal  
<200 kohta.  

Hinnakiri ja lisainfo:  
tallinn.ee/pohja

Põhja-Tallinna 
kogukonnamajas  
on avatud kohvik.  

Sissepääs Kari tänavalt.

www.facebook.com/

PohjaTallinn

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

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE

remont

meister on vaid
kliki kaugusel:

PÕRANDATE EHITUS
BETONEERIMINE
KARKASSITÖÖD
PUIDUTÖÖD
PAHTELDAMINE
KROHVIMINE
VÄRVIMINE
PLAATIMINE...

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

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.

Küttematerjali
müük!

pellet
brikett

küttepuud

Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!

www.puu24.ee +372 520 00 93

● Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, fotosid, trükiseid ja do-
kumente ning muid Eesti ajaloo-
ga seotud kollektsioneerimise 
esemeid. Tel 602 0906 ja 501 
1628.
● Ostan üle 30 aasta vanuseid 
autosid / mootorsõidukeid (VAZ, 
gaas, UAZ), mootorrattaid, NSV 
Liidu mopeede, neile varuosi 
jne Tel. 5683 6500
● Santehnik-Elektrik. 5011413

Kodumaine kartul, 
köögivili ja mesi 
kojutoomisega. 
Tellimine ja lisainfo  

tel. 58652190. 
www.põllultkoju.ee

Pelgulinna Apteek  
on jälle avatud!

Asume uuel aadressil, Sõle 16  
Sõle Tervisemaja ruumides

Ootame teid E-R 8.00-18.00
Kohtumiseni!

Pelgulinna Apteegi  
proviisorid ja farmatseudid


