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Kopli liinid on arendajale üle antud

Põhja-Tallinna advendiküünal  
süüdati Karjamaa pargis 

Advendiaeg kingib 
lootust

Oleme jõudnud aasta kõige häma-
ramasse, ent samas ka valgemasse 
aega, kus kodudes läitunud adven-
diküünlad sisendavad lootust ja usku 
tulevikku. 
Lähenevate jõulude eel muutume 
avatumaks ja rõõmsamaks ning vaa-
tame mõtetes hindavalt tagasi möö-
duvale aastale. Me saame otsekui 
lasteks, uskudes jõuluvana, kõige hea 
kestmist, ning seda, et elus, otsekui 
muinasjutuski, võidutseb alati hea.  
Milliste tunnetega kohtame aga jõu-
luaega aastal 2015, kui maailm meie 
ümber muutub üha ebakindlamaks, 
tulevik vähelubavamaks? Sõda Lä-
his-Idas ja Aafrikas liigub aina lige-
male, mõjutades põgenikekriisina 
juba meie naaberriikide igapäeva-
elu. Estonian Airi suurejooneline 
raharaiskamine, samal ajal kui sot-
siaalkulusid riigieelarves drastiliselt 
kärbitakse, paneb meid kahtlema 
valitsuse hoolivuses. Kas tõesti oleme 
sealmaal, kus igaüks seisab vaid ene-
se, mitte Eesti ja selle väikese rahva 
eest? Kuhu soovime jõuda, kui riigi-
juhid ja poliitikud, kelle ülim kohus 
on hoolida rahvast, kuulutavad mee-
dias, kui häbi on neil eestlane olla? 
Pikemalt lk 5   

Peagi alustatakse 
Kopli trammitee 
rekonstrueerimist

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) 
kuulutas välja Viru ringi ja Kopli va-
helise trammitee projekteerimis-ehi-
tushanke, millele saab pakkumusi 
esitada järgmise aasta 11. jaanuarini.
Kopli trammitee rekonstrueerimine 
hõlmab endas rööbastee vahetust, 
kontaktvõrkude rajamist, alajaama-
de ehitust ning piirnevate alade ja 
ülesõitude korrastamist. Rekonst-
rueeritava trammitee pikkus on um-
bes 16 kilomeetrit.

Rekonstrueerimise kava koha-
selt suletakse  Kopli trammiliiklus 
mitmeaastase ehitustöö käigus vaid 
kaheks kuuks. Tööd viiakse ellu kol-
mes etapis. Esimene etapp hõlmab 
Suur Rannavärava ning Balti jaama 
vahelisel alal trammitee trajektoori 
muutmist. Teine etapp on Viru väl-
jaku ja Suur Rannavärava vahelise 
trammitee rekonstrueerimine koos 
Viru pöörangute vahetusega. Kolmas 
etapp on Balti jaama ja Kopli depoo 
vahelise trammitee rekonstrueerimi-
ne koos Kopli depoo ümberehitusega.

rAePreSS

Teisipäeval, 24. novembril kirju-
tasid Põhja-Tallinna vanem Karin 
Tammemägi ja Fund ehituse juha-
tuse liige Ott Kikkas alla üleand-
misaktile, millega Kopli liinide kin-
nistud anti üle Fund ehitusele.

Pärast dokumentide allkirjasta-
mist andis Karin Tammemägi Ott 
Kikkasele üle Sepa 27 maja võtme. 
Selle maja uks oli Kopli liinidel ka 
ainus, mis veel võtmega lukku käis. 
Teiste hoonete aknad ja uksed olid 
vineertahvlitega suletud, et möö-
dakäijad enam majadesse sisse ei 
saaks. Põhja-Tallinna vanemgi sõ-
nas, et teistesse majadesse saab sis-
se mitte võtme vaid kruvikeerajat, 
elektridrelli ja teisi tööriistu kasu-
tades. Esimeses järgus valmib kaks 
viiekorruselist kortermaja orientee-
ruvalt 70 korteriga.

«Ala hakatakse projekteerima 
etappide kaupa ja osades kohtades 
hakatakse tegema ka uut detailpla-

neeringut, nii et kogu ala projek-
teerimiseks ja ehitamiseks kulub 
aastaid,» ütles Fund Ehitus OÜ 
juhatuse liige Ott Kikkas BNS-ile. 
Kikkas lisas, et enamikule alast 
soovib ettevõte uut detailplaneerin-
gut. Ala ehitatakse välja praeguse 
kava kohaselt kuue etapi kaupa.
Fund Ehitus alustab kohe ka lam-
mutuslubade taotlemist ja lammu-

tusprojektide tegemist. Põlenud ja 
lagunenud hoonete lammutami-
sega tahetakse alustada kevadel. 
Alale jäävad alles vaid miljööväär-
tuslikud ja muinsuskaitse all ole-
vad hooned. Kopli liinide ala Fund 
Ehitus sulgeda ei plaani, turvalisu-
se tagamiseks jääb korda hoidma 
turvafirma.   

Põhja-Tallinna rahvas kogunes 29. 
novembril, esimesel advendipüha-
päeval, taas Karjamaa parki, et jõu-
luajale uks avada.

Advendiküünla süütas Põhja-Tal-
linna vanem Karin Tammemägi ja 
viis selle siis kuuse alla, mis juba 
istutades oligi mõeldud jõulukuu-
seks kasvama. Teine selline kuusk 
asub Salme kultuurikeskuse juures 
ja just äsja sai kolmanda Pelgulinn. 

See kõik on selleks, et mitte enne 
igat jõuluaega taas metsa kuuski 
langetama minna.

Publiku rõõmuks esines kõrval 
asuva Karjamaa põhikooli las-
tekoor, pakuti teed ja küpsiseid. 
Põhja-Tallinna vanema Karin Tam-
memägi sõnul on esimese advendi 
tähistamine Karjamaa pargis juba 
traditsiooniks saamas. Ja üha roh-
kem rahvast leiab parki ka tee, et 
tähistada kauni jõuluaja algust, üt-

les Tammemägi.
Ja veidi võrdlust eelmise aasta 

esimese advendiga: siis oli lumi 
maas ja paukus pakane, seekord 
rohetas muru, olid soojakraadid ja 
paistis kena sügispäike.

rAiVO LOTT 
Põhja-Tallinna valitsuse avalike 

suhete nõunik

Volikogu keskfraktsioon 
väisas Põhja-Tallinna

reedel, 27. novembril külastasid 
Põhja-Tallinna linnaosa pealinna 
volikogu keskfraktsiooni liikmed, 
eesotsas volikogu esimehe Kalev 
Kalloga. eesmärgiks oli tutvuda lin-
naosaga lähemalt ja saada teada, 
millised Põhja-Tallinna probleemid 
vajavad kõige kiiremat lahendust.
Tutvumist alustati äsja oma 50. 
juubelit tähistanud Salme Kultuuri-
keskusest, kus linnaosa vanem Ka-
rin Tammemägi tegi sissejuhatuse 
päeva. Siis vaatasid volikogu liik-
med koos koolilastega ära ka vastse 
etenduse Tooma jõululegend, kus 
peaosades Elina Born ja Jüri Poots-
mann.

Edasi tehti bussireis mööda Põh-
ja-Tallinna huvipakkuvamaid kohti, 
giidina esines linnaosa vanem Karin 
Tammemägi. Pikemalt peatuti Kul-
tuurikatlas, kohtuti Ehte gümnaa-
siumi juhtkonnaga ning külastati 
ka peatselt viiekümneseks saavat 
lasteaeda Ojake.

Olgu siinkohal nimetatud ka oluli-
semad teemad Põhja-Tallinnas, mis 
esmajärjekorras lahendamist vaja-
vad ning millest volikogu liikmetele 
taaskord teadust anti:

Stroomi rannahoone ja rannaala 
ning pargi arendus, parkimise la-
hendamine; Sõle spordihoone ehi-
tamine; parkide rekonstrueerimine 
– Kase, Kopli ja Süsta pargid (ees-
kujuks Kalamaja park) ning Lõi-
me esplanaad ja Kolde pst väljak;  
Merimets – munitsipaliseerimine 
ja kaitse alla võtmine; Paljassaare 
sotsiaalmaja rekonstrueerimine; 
Kopli prügila tulevik; Pikakari rand 
ja Katariina kai korrastamine; täna-
vate taastusremont. 

Arsenali keskusele pandi 
nurgakivi

26. novembril toimus pidulik nur-
gakivi panek tulevasele Arsenali 
keskuse hoonele, mis peaks valmis 
saama aasta pärast. Nii saab ka Põh-
ja-Tallinn endale suure ja esindusli-
ku kaubanduskeskuse.
Pidulikul üritusel tervitas ko-
halviibijaid Tallinna linna nimel 
Põhja-Tallinna vanem Karin Tam-
memägi, rõhutades, et uus kau-
banduskeskus on põhjatallinlastele 
oluline, praegu on lähimad suured 
kaubakeskused Haaberstis ja Kris-
tiines.

Erika ja Tööstuse tänava nurga-
le ehitatav uus kaubanduskeskus 
rajatakse tsaariaegsetesse punas-
test tellistest tehasehoonetesse. 
Kaubandus- ja ärikeskuse ehituse 
maksumuseks on ligikaudu seitse 
miljonit eurot.

Üheks ankurrentnikuks on Arse-
nali Keskuses Selveri supermarket. 

12 kuud kestva ehitusaja jooksul 
liidetakse olemasolevad kolm hoo-
net ühtseks kaubanduskeskuseks. 
Hoonete vaheline ala tõstetakse 
kaubanduskeskuse pealseks kontei-
nerhaljastusega parkmaastikuks, 
mille ääres on kohvikud ning pää-
sud büroodesse. 

Kaubanduskeskuse ehitab Nor-
decon AS. 

Justkui kevadpidu rohelisel aasal? Tegelikult esimese advendi tähistamine Põhja-Tallinnas, Karjamaa pargis.  
Peale lume oli kõik muu olemas: advendiküünlad, pühademeeleolu ja laul.

Edgar Savisaar
Tallinna linnapea
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Jõululend tõi paljudele lastele ja 
vanematele jõulutunde

Põhja-Tallinna valitsus ootab Põhja 
Tähe kandidaatide esitamist

IN MEMORIAM

Tervisedenduse uudiseid

Nagu juba tavaks, toimus Salme kul-
tuurikeskuses suur kontsert. Saalis 
ja rõdul väga vabu kohti ei paistnud-
ki. Kontserdi avas tervitusega Põh-
ja-Tallinna vanem Karin Tammemä-
gi. Norralased olid kaasa võtnud taas 
oma esinejad – naislaulja ja ansamb-
li. Siis tulid lavale Peeteli kiriku noo-
red tantsijad ja lauljad ning aplaus ei 
tahtnudki lõppeda.

Pärast kontserti pakuti kultuu-

Heategu, mis pälvib tähelepanu, 
ei pruugi olla ühekordne, see võib 
olla ka protsess või pikaajaline 
tegutsemine Põhja-Tallinna pa-
remaks muutmise nimel. Põhja 
Tähe kandidaat võib, kuid ei pea 
olema meie linnaosa elanik. Olu-
lisem kui tema kodukoht, on teod, 
mida ta on korda saatnud meie lin-
naosa hüvanguks. Pole ka oluline, 
mis eluvaldkonna esindaja kandi-
daat on – heateo võib korda saa-
ta ühiskonnategelane, sportlane, 
teadlane, arst, firmajuht, kultuu-
ritegelane jne. Et Põhja-Tallinna 
Valitsus saaks langetada õiglase 
otsuse ja valida 2016. aasta Põhja 
Tähe nominendid, ootame teie et-
tepanekuid. 

Ettepanek, kus on kirjas kan-
didaadi nimi ja lahti kirjutatud, 
miks just see inimene on Põh-
ja-Tallinnas enim silma paist-
nud, saatke kirjalikult aadressil 
Põhja-Tallinna valitsus, Niine 2, 
Tallinn 10414, Sten Svetljakov, 
märgusõnaga Põhja Täht, või mei-
liaadressil sten.svetljakov@tallinnlv.ee 

Põhja-Tallinna linnaosa esime-
ne Põhja Täht anti pidulikult üle 
Kuno Arengule Eesti Vabariigi 90. 
aastapäeva eel linnaosavanema 
vastuvõtul. 

STeN SVeTLjAKOV
Põhja-Tallinna valitsuse kultuuri- ja 

noorsootöö sektori juhataja

Sergei PANOV
(07.05.1959 – 02.11.2015)

Kõigile ootamatult tabas meid 2. 
novembril valus kaotus, kui katkes 
meie kalli kaaslase ja õpetaja Sergei 
Panovi elutee. 

Sergei oli Põhja-Tallinna poiss. Ta 
sündis, kasvas ja õppis Pelgurannas. 
Töö ja kutsumusegi leidis ta siitkan-
dist. Ta lõpetas 1986.aastal Jaroslavi 
Kõrgema Teatrikooli näitleja erialal. 
Alates sellest ajast on Sergei tegemi-
sed seotud laste ja noortega. Ta jõu-
dis töötada nii näitejuhi ja pedagoo-
gina laste teatristuudios „Pinoccio“ 
kui ka ringijuhina Kalinini Rajooni 
Pioneeride Majas. 

Tallinna Kopli Noortemajas alus-
tas Sergei lauluõpetajana tööd 1997.
aasta veebruaris. Ta tõi majja sü-
vendatud muusikaõppe, loodi Kopli 
noortemaja estraadilaulustuudio 
KNM. Sergei tõi meie majja uued 
muusikasuunad ja omapära. Ta oli 
oma hingelt muusik, mängides aas-
taid erinevates ansamblites. Kitarri-
mäng oli tema elu lahutamatu osa ja 
ta õpetas seda ka oma õpilastele. 

Sergei oli muusika looja, kirju-
tades ise nii muusikat kui sõnu. Ta 
oli õnnelik inimene, kelle hobi ja töö 
said üheks. Ta pühendas ennast õpi-

lastele ja tööle, kinkides oma igapäe-
vase tegevusega nii palju muusikat 
ja armastust, et see sidus teda oma 
õpilastega kogu eluks. Ta oli õpilaste-
le eeskuju, õpetaja, toetaja, nõuandja 
ja hea sõber. Sergei inspireeris oma 
õpilasi sedavõrd, et nendest paljud 
on leidnud koha nii Eesti kui välis-
maa muusikamaailmas.

Sergei Panovi õpilaste kontserdid 
pakkusid alati häid emotsionaalseid 
elamusi. Ta ise pälvis rohket tunnus-
tust ja tänu oma pedagoogilise tege-
vuse eest lauluõpetajana. Sõbraliku 
ja hea kaaslasena jääb ta sügavale 
meie südametesse.
Aitäh, et olid koos meiega, kallis Ser-
gei!

Tänavuaastane jõululend maandus Salme Kultuurikeskuses 28. novembril. Tegu on 
heategevusliku ettevõtmisega vähekindlustatud peredele, mille algatas 11 aastat 
tagasi lennufirma SAS norralasest piloot Karsten Midtun.

Alates 2008. aastast on Põhja-Tallinna valitsuse 
kõrgeimaks autasuks teenetemeene Põhja Täht, millega 
tunnustatakse inimesi või organisatsiooni, kes on korda 
saatnud parima teo meie linnaosas või meie linnaosa 
hüvanguks. 

Tubli tervisedendaja
Aastast aastase teevad terviseden-
dajad suure südamega oma tööd, et 
lasteaedade ja koolide lapsed oleksid 
tervistväärtustavad. Selleks paku-
takse erinevaid võimalusi. Tallinna 
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet tunnus-
tas 2015. aasta parimaid terviseden-
dajaid. Põhja- Tallinna linnaosast 
said tunnustuse osaliseks kaks 
tublit tervisedendajat - Kristel Kaiv 
Ristiku Põhikoolist ja Merilin Miido 
lasteaiast Päikene. Pidulik vastu-
võtt koos tunnustamise ja kontser-
diga leidis aset Tallinna õpetajate 
majas 9. novembril. Suured tänud 
kõigile tervisedendajatele ja jõudu 
edaspidiseks.

Tervisliku toidu päev Mesipuu 
lasteaias 
Mardipäev oli Mesipuu lasteaias 
seekord veidi erilisem, sest toimus 
tervisliku toidu päev, mis oli mõel-
dud kogu perele. Õhtul lastele jä-
rele tulnud vanemaid võttis vastu 
Mart, kes jagas igale lapsevane-
male kaardi, kuhu hakati koguma 
kleepse töötubades osalemise eest, 
selleks et pärast töötubade läbimist 

auhind saada. Erinevaid töötubasid 
oli kokku 5. Näiteks sai arvata koti 

sisse peidetud mänguasjade järgi, 
millega on tegu, paigutada tervisli-
kud ja mitte tervislikud toidud õige-

tesse kastidesse, värvida toitumise 
teemalisi pilte, mängida erinevaid 
lauamänge ning kuulata loengut. 
Vanemate ja laste poolt koos tervis-
liku toidu valmistamine osutus aga 
üheks väga huvitavaks ja kasuli-
kuks tegevuseks. Seda enam, et oma 
kätega valmistatu sai ka ära süüa. 
Huvitavateks ja maitsvateks toitu-
deks osutusid erineval moel valmis-
tatud hummus ja roheline pasteet, 
mis koosnes leotatud india pähkli-
test ja rukkolast. Tavaliselt on vane-
mad pärast pikka tööpäeva nii väsi-
nud, et ainsaks sooviks on õhtusöök 
kiiresti valmis teha, et saaks puh-
kama. Toitumisnõustajal oli aga ka-
val plaan õhtuse tervislikuma toidu 
valmistamiseks. Ühepajatoit ja kiir-
keetja olid selle nipi nimed. Et kogu 
tegevus liiga toidu ümber käiks, siis 
oli külla tulnud ka suur laste sõber 
Jänku Juss.

TriiN LiNdAu
Põhja-Tallinna valitsuse 

tervisedenduse spetsialist

rikeskuses lõunat ning Jõululennu 
meeskond jagas toidu- ja kingituste-
pakke ligi 600 külalisele Põhja-Tal-
linnast. Jõulupeo Salme kultuuri-
keskuses korraldasid norralastest 
SAS-i lendurid ja nende pereliik-
med koostöös Põhja-Tallinna va-
litsuse sotsiaalhoolekande osakon-
naga. Kogu aktsiooni eestipoolne 
korraldaja on aga Peeteli kirik. 

Lennufirma Scandinavian Air-

lines (SAS) töötajate eestvõtmisel 
korraldatav heategevuslik iga-aas-
tane jõululend tõi Eesti sotsiaa-
lasutustele taas tonnide kaupa 
kingitusi. Norras korjatakse ko-
danikualgatuse korras igal aastal 
hulk annetusi paljudelt ettevõtetelt 
ja organisatsioonidelt. Lennukiga 
tehakse just nende annetuste ko-
haletoomiseks Eestisse eraldi reis 
Julefly. 

Kopli Arenduskeskus kutsub  
huvilisi “Käed külge” kursustele

„Käed külge“ kursused pole tavali-
sed kõlava pealkirjaga koolitused, 
vaid pakuvad alati ka praktilist 
osa, et omandatud teadmisi kohe 
rakendada. Kursuste läbiviijad on 
tõelised oma ala meistrid, kelle 
teadmised ei piirdu vaid teooriaga. 

Kursuseid püütakse pakkuda 
võimalikult hea hinnaga. Hinnad 
algavad 10 eurost, sõltuvalt ma-
terjali hinnast maksavad mitmed 

kursused 20-40 eurot. Kursuse eest 
saab tasuda arve alusel. Kursused 
avatakse grupi komplekteerumisel. 
Kõik lõpetanud saavad koolituse 
eest ka tõendi.
Lisainfo:  tel 66 44 672
e-post koolitus@tkak.ee   
www.tkak.ee; 
www.tallinn.ee/kopliarenduskeskus 

Tallinna Kopli Ametikooli ruumides (Kopli 98) tegutsev 
Kopli Arenduskeskus kutsub kõiki huvilisi – nii lapsi kui 
ka täiskasvanuid – kursustele, kus saab ise käed külge 
panna ja meisterdada midagi kaunist ja vajalikku.
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2015 – argimurede kiuste 
paistab, et oli ajalooline aasta

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

lusi, et ehitada Vasara tänavale maju, 
et pakkuda kodusid linnaosa kiiresti 
kasvavale elanikkonnale.

ehitasime ja remontisime
Mööduval aastal sai meie linnaosa 
juurde uue tänava, mida ootasid pi-
kisilmi nii linnaosa elanikud, lennu-
sadama külalised kui ka arendajad. 
Valmis 1,8 kilomeetri pikkune Kala-
ranna tänav, mis ühendab Kalasada-
ma tänava Tööstuse tänavaga ning 
seda koos kergliiklustee, bussipea-
tuste ning Noblessneri kvartalisse 
viiva viaduktiga. Kalaranna tänav on 
täna Eesti kõige targem tänav, mis on 
varustatud sensorsüsteemi ja led-val-
gustitega. See tänav avab pealinna 
veelgi rohkem merele ja pakub naudi-
tavaid vaateid. Sel aastal oli meil ka 
väga hea võimalus korrastada vara-
semast suuremas mahus sisekvartali 
teid ja tänavaid. Taastusremondi lä-
bisid Ehte, Maisi, Ädala ja Õle tänav 
ning Kolde puiestee üks pool Sõle ja 
Ristiku tänavate vahel. Turvalisu-
se tõstmiseks paigaldasime tänava-
valgustuse Suurtüki tänava, Põhja 
puiestee ja Rannamäe tee vahele 
jäävale lõigule. Piirdeaia sai Ketraja 
tänava laste mänguväljak, jätkuvad 
Salme Kultuurikeskuse fassaaditööd.

Suured juubelid ja 
kultuurikoostöö
Peatselt mööduvat aastat võib lisaks 
ka juubeliaastaks nimetada – Kala-
maja Põhikool sai 100. aastaseks, Sal-

me Kultuurikeskus ja lasteaed Ojake 
50. aastaseks, Lasteaed Maasikas 45. 
aastaseks ja Põhja-Tallinna Sotsiaal-
keskus 20. aastaseks. Kõiki juubilare 
pidasime meeles ja nad kõik pakkusid 
omalt poolt meeldejäävaid pidustusi. 

Linnaosa koostöö erinevate asutus-
tega ja piirkonna seltsidega on päris 
hea, aga sel aastal liikusime veel ühe 
sammu võrra edasi. Koostasime ühi-
selt 2016. aasta seinakalendri, kus on 
ära märgitud kõikide osapoolte poolt 
korraldatavad suuremad üritused 
2016. aastal. Nüüd on kõik linnaosas 
toimuvad tähtsamad ettevõtmised 
kalendris kirjas ja nii on raske neid 
unustada! 2016. aasta kalender on ka 
üks kingitustest neile, kes saavad osa 
linnaosa poolt korraldatavatest jõulu-
üritustest.

Väga head mälestused on ka erine-
vatest 2015. aastal toimunud üritus-
test. Esmakordselt tähistasime just 
sel aastal Eesti Vabariigi sünnipäeva 
ilutulestikuga Stroomi rannas. Põh-
ja-Tallinna päeva tähistamise raames 
toimus konkurss „Miss Kevad 2015“. 
Augustis korraldatud pere- ja tervise-
päeval toimusid esmakordselt ühist-
reeningud, mis pakkusid võimalust 
proovida tasuta erinevaid treening-
programme. Samal päeval avasime 
Stroomi rannaalal uue välitrenažööri-
de ala, sest just see projekt pälvis kon-
kursil „9 linnaideed“ kõige suurema 
toetuse. Septembris tähistasime Tel-
liskivi loomelinnakus „Autovaba päe-
va“, toimus arvukalt põnevaid üritusi 

KArin TAmmemägi 
Põhja-Tallinna vanem

Süüria president Bashar al-Assad 
ei sobi lääneriikidele, sest ta peab 
oma strateegilisteks liitlasteks 
Venemaad, iraani ja Hiinat.   
Jutt Süürias demokraatia puudumi-
sest ja Assadi autoritaarsest režii-
mist on täiesti teisejärguline, sest nii 
USAl kui ka teistel lääneriikidel on 
ette näidata muljetavaldav ajalugu, 
kus on järjest mitmeid diktaatoreid 
ametisse aidatud, toetatud ja nende 
eest ka võideldud. USA võiks olla vä-
hemasti nii aus ja öelda otse välja, et 
Assad ei sobi seetõttu, et ta pole nõus 
olema jänkide hüpiknukuks.   

Tänase põgenikekriisi 
peapõhjustajaks on uSA
Mis vahe on terroristil ja vabadus-
võitlejal? Vastus oleneb sellest, kas 
ta on praegu su vaenlane või liitlane. 
USA jaoks on Süürias tegutsevad 
al-Qaeda terroristid moondunud „va-
badusvõitlejateks“ ehk „mõõdukaks 
opositsiooniks“, justnagu al-Qaeda, 
mille kunagine juht ja asutaja Osa-

ma bin Laden polekski kunagi USA-
ga vaenujalal olnud. Muidugi, nagu 
Husseingi oli ka bin Laden kunagi 
Läänega liidus. Ühesõnaga – sinu 
vaenlase vaenlane on sinu sõber. 
Kuna islamistlikud al-Qaeda terro-
ristid on otsustanud võidelda USA 
vastase Süüria president Assadi vas-
tu, saidgi neist üleöö „demokraatia 
eest võitlejad“. Selline paraku ongi 
USA äärmuslikult silmakirjaliku vä-
lispoliitika labaseim külg.  

Pole saladus, et tänased põgeni-
kemassid Põhja-Aafrikast ja Lä-
his-Idast on liikvele pannud eeskätt 
USA sõjaline tegevus nimetatud 
piirkondades. Ent miks oli ikkagi 
siis tarvis Liibüas Gaddafi või Iraa-
gis Hussein maha võtta, kui midagi 
paremaks pole muutunud. Seis on ju 
vaid hullemaks läinud. Tagatipuks 
sai maailm veel Islamiriigi. Täna on 
selge, et kui USA poleks nõrgestanud 
Süüria president Assadi ja üles poo-
nud Saddam Husseini, poleks meil 
Islamiriiki. 

Saksamaa eeskuju järgides peaks 
uSA vastu võtma 3,5 miljonit 
põgenikku
Berliin lubavat sisse 800 000 pagulast. 
Kui USA nõustuks oma rahvaarvuga 
protsentuaalselt sama koguse süü-
ria pagulasi sisse lubama, peaksid 
Ameerika Ühendriigid vastu võtma 
kogunisti 3,5 miljonit põgenikku. USA 
pani aga bloki peale isegi neile 10 000 
pagulasele, kellega varem oldi päri. 
Esitati ka tingimus, et need pagulased 
peavad olema ristiusku. Euroopas ja 
ka Eestis on häält tõstetud kristlaste 
eelistamise vastu, kuigi varem on ol-
dud seda meelt, et enim tagakiusatuid 
tuleks eelistada ja Süüria kristlas-
kond vastab sellele põhimõttele. 

USA keedetud haisvat suppi on aga 
Brüssel nina kirtsutamata arulage-
dalt lürpimas. Euroliit peaks nõudma 
USAlt vastutuse võtmist nii Süüria, 
Liibüa, Iraagi kui ka Afganistani sis-
setungide tagajärgede eest. Täna is-
tub sadistlik USA õdusalt teisel pool 
Atlandi ookeani ja vaatab muheldes 

Euroopa lürbib USA poolt keedetud haisvat suppi
pealt, kuidas masohhistlik Euroopa 
pagulastesse ja terrorisse upub. 

Venemaa on täna ainus jõud, kes 
teeb ka reaalseid ja jõulisi samme 
Islamriigi hävitamiseks. Ei tasuks 
välistada, et USA ja näiteks Türgi 
suutmatus või siis pigem soovima-
tus ISISt tõsiselt rünnata, kinnitab 
fakti, et Islamiriik on algusest peale 
teeninud nii USA kui ka tema liitlas-
te huve. Võimalik, et hiljutised ter-
roriaktid panevad Läänt kainemalt 
mõtlema ja äkki inimelusid rahale 
eelistama.

islamiriik pani ka eesti oma 
sihtmärkide kaardile
Eestisse pole pagulasi vaja, kuigi va-
litsusmeedias säärane ajupesu kat-
kematult käib. Meil on vaja eestimaa 
inimesi maksimaalselt rakendada. 
Kui kuskilt jääbki mõnest tippspet-
sialistist vajaka, võib talle anda töö- ja 
elamisloa, et ta saaks meie ühiskon-
da konstruktiivselt panustada. Eesti 
peaks eeskuju võtma USAst, kes on 

pagulastele öelnud oma kindla ei.  
Ei tasu arvata, et terroristid Ees-

tist mööda lähevad. ISISe kaardil oli 
näha ka Eesti lippu. Asi on selles, et 
ega nad pole nii rumalad ründamaks 
vaid seal, kus neid kõige rohkem oo-
datakse. Tallinnas tooks kõige suu-
remat kahju rünnak Põhja-Tallinnas 
ja Lasnamäel asuvatele kemikaalide 
hoiualadele, kus paiknevad erinevad 
kergestisüttivad suured keemiama-
hutid. Plahvatus tuleks nii võimas, et 
pool pealinna lendaks vastu taevast. 
Loodetavasti see hirmus stsenaarium 
ei realiseeru.

PriiT KuTser 
Põhja-Tallinna asevanem

ja ekskursioone. Sügislaadal pakkusi-
me lisaks suurepärastele kaupadele 
ja kultuuriprogrammile ka võimalust 
külastada Põhja-Tallinna loomaaeda. 
Kõik vahvad loomad olid pärit Ranna 
Rantšost. Tagasiside oli ainult posi-
tiivne - loodetavasti saame toredaid 
loomi näha ka järgmisel aastal. Loo-
mulikult korraldasime selgi aastal 
ekskursioone ja kepikõnni treenin-
guid, loodame neid jätkata ka tuleval 
aastal. Tähelepanu väärivad ka Põh-
ja-Tallinna Noortekeskuse ettevõtmi-
sed. Keskus pakub iganädalasi huvi-
ringe piirkonna noortele ja teeb väga 
head koostööd nii linnaosa valitsuse 
kui teiste asutustega. Väga tänuväär-
ne on lastelaagrite korraldamine koo-
livaheaegadel ja põnevate tegevuste 
pakkumine linnaosa suurüritustel. 
Noored saavad keskuses lihvida oma 
arvuti kasutamise oskusi ja võtta osa 
Eestis ainulaadse Kaasaegse Varjude 
Teatri tegevusest.

Pisut murelikult 
sotsiaalteemadest
Veidi kurvaks teeb see, et sotsiaal-
valdkonnas napib vahendeid. Lin-
naosal on mitmeid häid koostööpart-
nereid vabatahtlike ühenduste näol, 
kellega koos oleme käivitanud elani-
ke abistamiseks erinevaid projekte, 
aga bürokraatia pidev suurenemi-
ne võtab ära vahendid, mis võiksid 
minna abivajajatele. See on paraku 
suuresti riikliku sotsiaalpoliitika tu-
lemus ja linnaosa selle vastu ei saa. 

Siiski oleme edukalt käivitanud uue 
traditsiooni – „Lihavõttejänku peo“, 
kus saame abi ja rõõmu jagada nei-
le lastega peredele, kel puudus kõi-
ge suurem. Rõõmu teeb ka see, et 
töötus on mõnevõrra vähenenud ja 
sissetulekud kasvanud, kuid siiski 
mitte piisavalt. Eakatele pakkus 
tegevust teiste hulgas 20. aastaseks 
saanud Põhja-Tallinna Sotsiaalkes-
kus – võeti osa Memme-Taadi päe-
vadest, käidi ekskursioonidel, saadi 
osa põnevatest kohtumistest. Mär-
kimist väärib, et konkursi „Imeline 
vanavanem“ võitjaks tuli Aino Kal-
le, kes on sotsiaalkeskuse töös ak-
tiivselt osalenud, ja seda juba 1995. 
aastast. Palju õnne!

jõulud ja kuusk on lahutamatud
Jõuluaeg on käes ja sel aastal sai 
ka Pelgulinna rahvas oma elusa 
jõulupuu. Pelgulinna Seltsi eestve-
damisel istutasime Kolde puiestee 
Ristiku tänava poolsesse otsa jõu-
lupuu ja järgnevatel aastatel taha-
me kujundada sellest kohast kauni 
väljaku, kus Pelgulinna rahvas saab 
korraldada kokkusaamisi, üritusi. 
Esimesena sai linnaosalt jõulupuu 
Karjamaa asum ja igal aastal süü-
tame selle all esimese advendiküün-
la. Teisena sai kuuse Kalamaja, puu 
kasvab Salme Kultuurikeskuse juu-
res. Nüüd jõudis järg Pelgulinnani. 

Ilusat jõuluaega ja head vana aas-
ta lõppu! 

2015. aastast on saamas ajalugu ja 
meie linnaosa jaoks kujunes see aasta 
mitmeski mõttes ajalooliseks. 

Kopli on muutumas
Just sel aastal lõppes üks peatükk 
Kopli liinide saagas ja algamas on 
järgmine, kindlasti helgem ja ilusam. 
Viimase viie aasta jooksul leidsime 
kõigile Kopli liinide elanikele uued ko-
dud ja novembri lõpus andsime liinid 
üle uuele omanikule, Eesti ettevõttele 
Fund Ehitus. Järgmise kümne aasta 
jooksul kerkivad liinidele uued majad 
ja linnaosa saab rikkamaks veel ühe 
kauni paiga võrra. Ehitus algab juba 
järgmisel aastal. Linnaosa korrasta-
mine on aga pidev töö - sel aastal lam-
mutasime viimased kolemajad Vasara 
tänaval. Mahajäetud majad riivavad 
silma, nende lammutamine suuren-
dab aga alati ka piirkonna turvalisust 
ja vabastab väärtusliku maa uute ela-
mute tarvis. Nüüd otsime uusi võima-
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Salme  
Kultuurikeskus 
tähistas 
juubelinädalaga 
50. tegutsemis- 
hooaega 

Pelgulinn 
saab oma 
ja elusa 
jõulukuuse

Erinevatel kontsertidel astusid 
üles Paul Ruudi kergemuusika-
koor, segakoorid Videva ja INTA 
ning Türnpu meeskoor ja nais-
koor Ilo. Heatasemelist puhkpil-
limuusikat esitas oma kontserdil 
Tallinna noorte puhkpilliorkes-
ter. Eesti rahvatantsu head ta-
set tõestasid tantsuselts Lee ja 
tantsuansambel Kullaketrajad. 
Showgrupp Vikerkaare kontser-
di märksõnadeks olid tempokus 
ja pilgeni täis teatrisaal. Oma 
kultuuri tutvustas Ukraina rah-
vakoor Mria.

Nädala sisse mahtus ka mit-
meid teatrietendusi. Sai kü-
lastada Salme teatri etendust 
„Limbo“ ja Kaari Sillamaa 
noorte muusikateatri lavastust 
„Salme“. Noore helilooja Kaarel 
Orumäe originaalmuusikal põhi-
nevas etnorokkmuusikalis „Sal-
me“ sai publik kohtuda nii meie 
rahvuseepose kangelastega kui 
ka raudmedalitega ehitud Jaan 
Tombiga. Pere kõige väiksema-
tele andis etenduse teater Ma-
rionett. Nädala lõpetas kogupere 
muusikali „Tooma jõululegend“ 
esietendus, peaosades nägime 
ja näeme 2015. aastal Eurovi-
sioonil Eestit esindanud Elina 
Borni ja Eesti otsib Superstaari 
2015 hooaja võitjat Jüri Poots-
manni. Jõululoo teistes osades 
astusid üles Jüri Vlassov, Artur 
Raidmets, Jüri Aarma, Urmas 
Põldmaa, Alar Haak ja Margit 
Saulep.

Nädala üks tipphetki oli kaht-
lemata laupäeval, 21. novembril 
toimunud Salme Kultuurikes-
kuse juubelile pühendatud ga-

lakontsert. Lisaks mitmetele 
kultuurikeskuse kollektiividele 
astusid kontserdil üles keskust 
tervitama tulnud külalised Tal-
linna Linnateatrist. Kultuuri-
keskuse peret tervitasid juubeli 
puhul abilinnapea Mihhail Kõl-
vart ja Põhja-Tallinna vanem 
Karin Tammemägi. Juubeli pu-
hul oli üles seatud näitus ja anti 
välja kultuurikeskuse ajalugu ja 
kollektiive käsitlev raamat. Sün-
nipäevalt ei puudunud ka sün-
nipäevatort, mille lõikas lahti 
kõige staažikama kohal viibinud 
kollektiivi juht Uno Taremaa.  

Taas saabub jõuluootus 
Pelgulinna, seekord 
eriti pidulikult  ja 
südamelähedaselt – 
Pelgulinn saab kohe päris 
oma jõulukuuse! Teisel 
advendil, 6. detsembril, 
avatakse Kolde puiestee 
ja ristiku uulitsa nurgal   
väikese peoga Pelgulinna 
jõulupuu.

Mõte istutada Pelgulinna oma 
jõulupuu tekkis Pelgulinna Seltsi 
vabatahtlikel  eelmisel aastal. Sai 
arutatud  ja vaieldud ja veelkord 
arutatud. Pelgulinna Päeval  sai 
Jõulupuu toetuseks korjatud all-
kirju ning istutamiseks raha. Sü-
gisel, Pelgulinna  Muhemängude 
aegu, oli ka diskussioon-vestlus-
ring linnaosa spetsialistide osavõ-
tul, et leida lahendusi kogukonda 
puudutavates küsimustes (jõulu-
puu, teadete tahvel, uulitsate ko-
narlus, miljöö väärtuslikku kesk-
konda surutud uued elamud jne).

Tore  on, et Põhja Tallinna va-
litsus võttis jõulupuu asjus juh-
tohjad  enda   kätte (tänud, tänud, 
tänud !!!), sest see bürokraatia  ja 
dokumentide ning allkirjade  rä-
gastik on tõeliselt keeruline. Ja 
rahasummad on kohutavalt suu-
red - sellised, mida me ei osanud 
endale ette kujutadagi. Plaanis 
on sellest alast kujundada ilus  
muruplats juba järgmisel aastal. 
Uhke on see, et Pelgulinna Seltsi 
idee istutada oma asumisse jõulu-
puu, leidis poolehoidu ka teistes 
Tallinna linnaosades. Ja nii  eral-
das  linnavalitsus oma reservfon-
dist raha Pelgulinna kõrval ka 
mitme teise  jõulupuu istutami-
seks üle terve Tallinna. Nii oleme 
suutnud meiegi muuta  pealinna 
ilmet.

6. detsembril algab pidu kell 
13.00. Jõulukuuske  õnnistab   
Peeteli  kiriku  õpetaja Alo Mar-
tinson. Külla ootame Põhja Tal-
linna valitsuse esindajaid. Lastele 
jagab kinke jõuluvana. Heino Sel-
jamaa tuleb kohale oma kohver-
teatriga. Jõulukontserdi annavad 
Pelgulinna Gümnaasiumi piigad. 
Peeteli kirikus on kell 17.00 kont-
sert “Kui armsast jõulupuu nüüd 
hiilgab” - esineb vokaalansambel 
SINILIND meeleoluka jõulukava-
ga, juhatab Helen Kivimägi.

Videviku saabudes on kohal ka 
tuletantsijate ansambel Kelfirius 
Fire Theater.    Pakume kuuma 
kohvi ja veel midagi. Nii et võta 
kaasa oma pere ja sõbrad ning 
kohtume Pelgulinna jõulupuu all.

PiLLe-MAriS ArrO
Pelgulinna Seltsi juhatuse liige  

juubelinädala sisse mahtusid mitmed meeleolukad 
kontserdid. Sai kuulata heal tasemel koorilaulu ja 
orkestrimuusikat. 

juubel

Alates 1. jaanuarist 2016 muutub 
põhjalikult sotsiaalvaldkonna 
abivahendite teenuse korraldus.  
uue isikliku abivahendi kaardi 
taotlusi hakkab vastu võtma 
sotsiaalkindlustusamet (edaspidi 
SKA). 

Uue isikliku abivahendi kaardi 
saamiseks peab taotlejal olema:

• kehtiv arstitõend või rehabi-
litatsiooniplaan, kus on mär-
gitud abivahendi vajadus 
ISO-koodi täpsusega (enne 
1.1.2016 väljastatud tõendil 
või rehabilitatsiooniplaanil 
peab olema abivahendi ni-
metus või kirjeldus);

• välismaal õppival 18-26 va-
nuses isiku puhul ka kooli-

tõend;
• klienditeeninduses kaardi 

taotlemisel isikut tõendav 
dokument.

Samuti hakkab SKA vajadu-
sel väljastama kaardi duplikaate. 
Kaardi või duplikaadi taotlemi-
seks tuleb esitada sotsiaalkindlus-
tusametile vastav taotlus e-posti 
või posti teel või pöörduda SKA 

klienditeenindusse. Taotluse vorm 
on leitav SKA kodulehelt (rubriik: 
blanketid). 

Tallinna klienditeenindus asub 
Endla tn 8, klientide vastuvõtt: E 
8.30-18.00, T, K, N 8.30-16.30, R 
8.30 – 13.00.

Infotelefon: 16106 või 612 1360  
E-post: tallinn@sotsiaalkindlustu-
samet.ee  

Abivahendite süsteemi korraldus muutub

Juubilari õnnitleb abilinnapea Mihhail Kõlvart.

Juubelitordi lõikavad lahti staažikaima kollektiivi juht Uno 
Taremaa (vasakul) ja Salme kultuurikeskuse direktor Toomas Loo.

Oma kunsti näitab Eesti marionett-teatri 
eestvedaja Mart Puust.
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Kuhu oleme teel?
Lähenevate jõulude eel muutu-
me avatumaks ja rõõmsamaks 
ning vaatame mõtetes hindavalt 
tagasi mööduvale aastale. Me 
saame otsekui lasteks, uskudes 
jõuluvana, kõige hea kestmist, 
ning seda, et elus, otsekui mui-
nasjutuski, võidutseb alati hea.  
Milliste tunnetega kohtame aga 
jõuluaega aastal 2015, kui maa-
ilm meie ümber muutub üha 
ebakindlamaks, tulevik vähelu-
bavamaks? Sõda Lähis-Idas ja 
Aafrikas liigub aina ligemale, 
mõjutades põgenikekriisina juba 
meie naaberriikide igapäeva-
elu. Estonian Airi suurejooneli-
ne raharaiskamine, samal ajal 
kui sotsiaalkulusid riigieelarves 
drastiliselt kärbitakse, paneb 
meid kahtlema valitsuse hoo-
livuses. Kas tõesti oleme seal-
maal, kus igaüks seisab vaid 
enese, mitte Eesti ja selle väi-
kese rahva eest? Kuhu soovime 
jõuda, kui riigijuhid ja poliiti-
kud, kelle ülim kohus on hoolida 

Advendiaeg kingib lootust
Oleme jõudnud aasta kõige hämaramasse, ent samas ka valgemasse aega, kus kodudes läitunud 
advendiküünlad sisendavad lootust ja usku tulevikku. 

raskest tööst sündiv armastus 
ja lapsed, kellele ka kõige kee-
rulisematel okupatsiooniaastatel 
püüti anda parim haridus. Ikka 
selle nimel, et meil oleks tulevik-
ku, et Eesti püsiks. Nüüd oleme 
muutunud nii poliitkorrektseks, 
et armastusest oma maa ja rah-
va vastu otsekui ei tohikski enam 
rääkida. See pidavat viima võõ-
ravihani. Mina seda ei pelga ja 
julgen avalikult tunnistada – ar-
mastan Eestit, oma kodu!

Olen tunda saanud tõelist 
lähedust
Mööduv aasta oli minu jaoks 
raske. Käisin ära seal, kus kir-
kaim valgus ja põhjatuim vai-
kus eraldab olevat kaduvikust. 
Kuid võitlejaloomus ei lubanud 
mul vaikusepiirist üle astuda. 
Usust, et minu aastakümnete 
vältel omandatud kogemusi va-
jatakse veel, ammutasin jõudu 
tagasipöördumiseks. Võrratu oli 
taas näha enda ümber lähedas-
te nägusid, võtta, sedavõrd, kui 

ArvAmus

jõudu lisandus, vastu sõprade 
siiraid poolehoiuavaldusi. Mind 
toetati tagasiteel ellu, ning seda 
pole võimalik unustada. Märgiks 
tänust lihtsate südamlike Eesti 
inimeste vastu, avasin 18. oktoob-
ril oma kodu uksed Hundisilmal 
ja kutsusin heasoovijad endale 
külla. Neid tuli tuhandeid kõik-
jalt üle Eestimaa ja me veetsime 
koos imelisi tunde. Minu jaoks 
toimusid otsekui eeljõulud, sest 
mis seal salata, vajasin tuge ja 
õlatunnet, mida mulle omakasu-
püüdmatult pakuti. 

Päästjaks on usk heasse
Siis, kui Tallinna praost Jaan 
Tammsalu õnnistas mu kodu, 
mõistsin, et seni kuni usume 
heasse, ei saa Eesti riiki ja rah-
vast põlvili suruda, et koos suu-
dame seista vastu kurjusele ja 
vaenule ning kestame ka halbade 
aegade kiuste. Mulle heiastusid 
sel hetkel Balti keti katkematu 
inimmüür ning öölaulupidude 
ühine hingamine – uue ärkamise 

algus kogu selle ülevuses. Me ei 
tohi neid päevi unustada, ei saa 
lasta end muuta asisteks tarbi-
jateks, kellele jõulud tähenda-
vad vaid lõputut poodlemist. Me 
ei tohi muutuda umbusklikeks 
mõjuagentide otsijaiks ning sil-
tide kleepijaiks, nõiaprotsessi-
de algatajaiks maal, mis väärib 
vabadust. Mille poolest oleme 
vaenates ja rahvast leeridesse 
jagades paremad neist, keda 
süüdistame ülekohtus? Nii kü-
sivad meilt maestro Eri Klas ja 
filosoof-poeet Jaan Kaplinski. 
Ärgem tõrjugem tarkust, kuu-
lakem, mida nad meile ütlevad!

Soovin kõigile kirgastavat ad-
vendiaega! Aidaku jõuluvalgus 
meil leida elus olulist, andes-
tada vaenlastele ja hoida oma 
kodu ning lähedasi, sest kuni 
meil on, keda armastada, seni 
püsime tugevad. Kõik muu on 
selle kõrval tähtsusetu. 

Kauneid saabuvaid jõule!

rahvast, kuulutavad meedias, kui 
häbi on neil eestlane olla?    

Armastan eestit!
Kust sünnivad sellised mõtted? 
Kui katki peab olema inimene, 
kes oma rahvuse maha salgab? 
Ma ei oska neile küsimustele 
vastata, sest pole kunagi tulnud 
selle peale, et Eesti pärast häbi 
tunda. Meie riik pole vaid käpu-
täis käsutäitlikke karjääripoliiti-
kuid. Eesti on sajandite visadus 
oma keele ja kultuuri hoidmisel, 

Sel aastal algab detsember 
eesti Vabaõhumuuseumis 
vanausuliste ikoonidele 
pühendatud päevaga. 6. 
detsembril kell 12 tutvustavad 
oma ala asjatundjad 
pühapiltide maalimise 
põhitõdesid. Pavel Varunin 
näitab, kuidas valmib 
puitlõikeline ikoon. Üritus on 
eelregistreerimisega aadressil 
einike@evm.ee.

18.-20. detsembril ootame taas 
jõulukülla, 
mille teemaks on seekord „Jõulud 
kodus, jõulud võõrsil“. Kõigi meie 
elus tuleb varem või hiljem ette 
aegu, kui me ei saa olla pühade 
ajal kodus ja pere keskel. Olgu põh-
juseks ärireis, kauge koolitee või 
pealesunnitud eemalolek, pühad ei 
hooli kiirest ajast ega rändudest. 
Eesti Vabaõhumuuseumi jõuluküla 
viib külastajad ajas tagasi möödu-
nud sajandi hetkedesse ja vaatleb, 
kuidas inimesed on jõulupühi tähis-
tanud erinevates oludes.

26. detsembrist 13. jaanuarini 
jätkuvad pühadetoimetused 
vabaõhumuuseumi erinevates talu-
des. Nuudipäev 13. jaanuaril lõpe-
tas toomapäevaga alanud jõuluaja. 
Seni jätkas pererahvas pühade pi-
damist: käidi üksteisel külas, män-
giti, söödi jõulu- ja nääriroogasid, 

peeti sugulasi meeles. Astu sisse 
Härjapea ja Sepa tallu, Kuie kooli, 
peipsivene majja, setu tallu ning 
Lau külapoodi, et pikkadest püha-
dest viimast võtta.
Lisaks eesti jõuludele saab Eesti Va-
baõhumuuseumis sel aastal pidada 
ka setu talsipühi ja vene jõule. Peip-
sivene majas ja setu talus valmista-
takse 9. jaanuaril pühaderoogasid, 
mängitakse jõulumänge, käiakse 
“kristoslaavitamas” ja ennustatakse 
tulevikku. Pööripäevakombestikku 
tutvustab slaavi folklooriansambel 
Bõliina. Eesti Vabaõhumuuseumi 
Kolu kõrts ootab igapäevaselt õh-
tusöögile: esmaspäeviti-teisipäeviti 
kella 18ni,  kolmapäevast pühapäe-
vani kella 20ni õhtul.

Kingiabi pühadeajal 
saab 1930ndate aastate stiilis kau-
bavalikuga Lau külapoest (iga päev 
10.00-17.00), muuseumipoest pea-
väravas (iga päev kell 10.00-20.00), 
aga ka vabaõhumuuseumi e-poest. 
Pakume kaupa, mida mujalt ei leia 
– olgu need 1930. aastate pakendi-
tes šokolaadid ja maitseained või 
koopiaesemed muuseumi kogudest. 
Lisaks laias valikus eesti naiste nä-
putööd, käsitööseepe, kosmeetikat, 
ehteid, keraamikat, väärtuslikke 
raamatuid ja palju muud. Kingitu-
sed sõbrale, tuttavale, pereliikmele 
ja iseendale!  

Pühadeaeg Eesti 
Vabaõhumuuseumis

edgar Savisaar 
Tallinna linnapea

OOTAME!!!

ждём!!!

Торговый центр 
Stroomi отмечает свой

Stroomi Keskus 
tähistab oma

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ!

ESIMEST 
SÜNNIPÄEVA!

Pidu toimub
Праздник состоится

algusega kl 
начало в 12.00
5.12

–DAVE BENTON  –PX BAND 
KAVAS/ В ПРОГРАММЕ: 

–LASTEKOLLEKTIIVID ja meelelahutus lastele terve päev! 
–ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ и детская программа весь день напролет!

–ILUTULESTIK   –ФЕЙЕРВЕРК

–KINGITUSTE loosimised  –РОЗЫГРЫШИ призов –PIDULIK TORT külalistele  
–ТОРТ для гостей  –Aleksandr Zamaška MUSTKUNSTIETENDUS –

МАГИЧЕСКОЕ ШОУ Александра Замашки
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Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid 
ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerim-
ise esemeid. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim

Müügil soodsa hinnaga väga kvaliteetne puitbrikett - 144€/ 1 
tonn, Tallinnas. Pakendatud 11kg veekindlatesse pakenditesse. Tel: 
56690811 ja www.puitbrikett.com

MÜÜA SAETUD JA LÕHUTUD KÜTTEPUUD PIKKUSEGA 30-60 CM 
(HIND: alates 33 EUR rm). KOJUVEDU. TEL. 5227345. E-post:  
marek406@gmail.com

Halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. Kõdusõnnik 
30kg. Kviitung. Tammaru Farm, www.tg.ee. Tel 6541100, 5238852

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

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehi-
tus ja vanade remont. 9- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. 
Telefon: 56903327

Tooted  valmistatud erivajadustega inimeste 
poolt, müüjad erinevatest keskustest. 

 Kohvik 
 Pimemassöörid 
 Lastenurk jm. 
 NB! Tasumine sularahas! 
 

 

          Leia meid ka Facebookist! 

 

 

 

laupäeval, 

12. detsembril 10.00 -15.00 
 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses 
 

Astangu 27, Tallinn 
 
 

HINNA-

10.12.2015
VÕIDUPÄEV

Toidukorv 

nüüd veelgi 

soodsam! 

Suurem kaubavalik, 
hinnaüllatused ja 
auhinnaloos kell 12.
Punane 48a.
Avatud E-P 9-19.

Paljassaare Sotsiaalmaja otsib oma meeskonda valvur-ööhooldajat

Jalanõude parandus
Riiete parandus
Kottide parandus
Keemiline puhastus

Teateid detailplaneeringutest
Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet teatavad, et 30.11.–14.12.2015, tööaja jooksul, 
toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 
ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis, Vabaduse väljak 
7 Sõle tn 31 kinnistu detailplaneeringu avalik väljap-
anek. 
Tallinna Linnavalitsus võttis Sõle tn 31 kinnistu de-
tailplaneeringu, Linnaruumi OÜ töö nr 12/13 vastu 
4.11.2015 korraldusega nr 1635-k. Detailplaneeringus 
on kavandatud ärimaa sihtotstarbega Sõle tn 31 kinnistu 
jagamine elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega kruntideks 
ning määratud ehitusõigus elamumaa sihtotstarbega 
krundile kuni 8-korruselise  korterelamu ja ärimaa sihtot-
starbega krundile kuni 2-korruselise kaubanduskeskuse 
ehitamiseks. Mõlemale hoonele on kavas rajada ka maa-
alune korrus.  Lisaks on detailplaneeringus määratud 
üldised maakasutustingimused ja antud haljastuse, 
heakorrastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja teh-
novõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. De-
tailplaneeringu maa-ala on 2,21 ha. Detailplaneeringuga 
on võimalik tutvuda ka digitaalselt – Tallinna planeering-
ute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee. Lisainfo tele-
fonil 6457003.

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet  teatavad, et 16.12.15 – 05.01.16, tööaja jook-

sul toimub  Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2 ja Tal-
linna Linnavalitsuses, Vabaduse väljak 7 Suur-Patarei 
tn 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.
Tallinna Linnavalitsus võttis Suur-Patarei tn 13 kinn-
istu detailplaneeringu,  K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 
12045  vastu 11.11.2015 istungil.  Planeeringus on ette 
nähtud riigikaitsemaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 
13 ja tootmismaa sihtotstarbega Suur-Patarei tn 13e 
kinnistust moodustada üks elamumaa, kaks ärimaa ja 
üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata 
moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe 3 
maapealse (sh katusekorrus) ja kuni kuue 4 maapealse 
(sh katusekorrus) ning ühise maa-aluse korrusega kort-
erelamu ehitamiseks, ärimaa kruntidele ühe kuni 4 maa-
pealse ja maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks 
ning ühe olemasoleva hoone ümberehitamiseks 3 maa-
pealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega ärihoo-
neks. Lisaks moodustatakse reformimata riigimaast kaks 
ajutist transpordimaa krunti. Samuti on detailplaneerin-
gus määratud üldised maakasutustingimused ja lahen-
datud heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine 
ning tehnovõrkudega varustamine.

Võimalik tutvuda ka digitaalselt: http://tpr.tallinn.ee.  
Lisainfo t 6457003.

Töö kirjeldus: Tallinnas Lõime 19 asu-
vas Eakate Kodus vastavalt graafikule 
nädalas kahel ööl ja ühel nädalavahe-
tuse päeval korra tagamine, üldkasu-
tatavate ruumide korrashoid.
Nõuded kandidaadile:
• eesti keele oskus;
• vene keele oskus;
• kasuks tuleb eelnev hool-

dustööalane kogemus.
Isikuomadused:
• hea suhtlemis- ja  
meeskonnatööoskus;
• hea pingetaluvus;
• ausus ja usaldusväärsus.
Omalt poolt pakume head ja toeta-
vat kollektiivi, erialaseid koolitusi.
Lisainfo:  

• täistööaeg;
• brutopalk 441 eurot
Sooviavaldust koos elulookirjelduse-
ga ootame kuni 09.12.2015 Paljas-
saare Sotsiaalmaja aadressile Lõime 
19, Tallinn 10312 või e-posti aadressile 
maarika.karp@ptsm.ee.
Lisainformatsioon telefonil 645 7890 
või 527 2156 Maarika Kärp


