
Trükiarv 27 000       www.tallinn.ee/pohja Jaanuar 2016

Üritused Põhja-Tallinnas tõid 
jõulutunde paljudele

Põhja-Tallinn kutsub uisutama!

Jätkub fotokonkurss 
„Aastaring Tallinnas 
2015“

Tallinna Kommunaalamet korraldab 
kuni 23. jaanuarini 2016 veebipõhi-
se fotokonkursi „Aastaring Tallinnas 
2015“.

Konkursi eesmärgiks on leida uusi ja 
huvitavaid fotosid Tallinna linnast, 
samuti jäädvustada fotodele linnas 
toimunud erinevaid sündmusi, tege-
misi ja linnapildis toimunud muutusi 
erinevatel aastaaegadel. Konkursil 
osavõtuks kvalifitseeruvad fotod, mis 
on jäädvustatud 2015. aastal ja 2016. 
aasta jaanuaris. Tingimustega saab 
tutvuda konkursi kodulehel http://fo-
tokonkurss.tallinn.ee.

Konkursile saab võistlustöid esitada 
kuni 15. jaanuarini. Avalik hääletami-
ne toimub 16. jaanuarist kuni 23. jaa-
nuarini konkursi kodulehel.

Konkursile esitatud töid hindab 
kommunaalameti juhataja käskkirja-
ga kinnitatud komisjon, kes valib välja 
võidutöö ja 10 äramärkimist väärivat 
tööd. Rahva lemmik selgub avaliku 
hääletuse tulemusena konkursi kodu-
lehel.

Komisjoni poolt väljavalitud võidu-
töö autor saab auhinnaks peegelkaa-
mera Nikon D7200 koos 18-140 suu-
mobjektiiviga, mis on tõsine tööriist 
nõudlikule fotoentusiastile. Avaliku 
hääletuse parima töö autor saab au-
hinnaks OÜ Digifoto 30 euro väärtu-
ses kinkekaardi foto lõuendile trükki-
miseks.

Kuni 1. märtsini on Kodulinna Ma-
jas (Gümnaasiumi 3) avatud fotonäi-
tus „Tallinna valgus“. Näitusele on väl-
ja pandud Tallinna Kommunaalameti 
poolt aastatel 2006 – 2014 korraldatud 
fotokonkurssidele esitatud  tööd. 
 
Parimate 
sotsiaaltöötajate seas 
ka Sirje Pallo ja Milvi 
Rambak Põhja-Tallinnast

Tallinna abilinnapea Merike Martin-
son võttis detsembri lõpus Raekojas 
vastu linna tublimaid sotsiaaltööta-
jaid, et tunnustada nende pingelist ja 
vastutusrikast tööd. Kümme parimat 
said ühtlasi rahalise preemia.

Parimate sotsiaaltöötajate tänukir-
ja ja rahalise preemia pälvisid teiste 
hulgas ka 20 aastat Põhja-Tallinna 
Sotsiaalkeskust edukalt juhtinud Sirje 
Pallo ning  sotsiaalhoolekande osakon-
na peaspetsialist Milvi Rambak Põh-
ja-Tallinna valitsusest.

Tublisid tervishoiutöötajaid on linn 
autasustanud juba 10 aastat. Kokku 
olid Raekotta kutsutud 160 sotsiaal-
valdkonna töötajat kõigist Tallinna 
linnaosadest, hallatavatest sotsiaala-
sutustest ja mittetulundusühingutest. 
Preemia pälvinud on silma paistnud 
oma hoolivuse ja pühendumusega või 
teeninud tunnustuse pikaaegse vastu-
tustundliku töö eest.

Tunnustuse pälvinud sotsiaaltööta-
jatele pakkus vastuvõtul muusikaela-
musi tuntud laulja Maria Listra, keda 
saatis klaveril Piia Paemurru.

RAepRess

Aasta lõpp on andmise ja heatege-
vuse aeg. polnud see teisiti tänavugi. 
põhja-Tallinna valitsus on püüdnud 
ikka meeles pidada eelkõige neid, 
kes jõuluajal üksi, või kelle jõululaud 
tühjavõitu jääma kipub.

Taas oodati Põhja-Tallinna rahvast 
jõuluüritustele Salme kultuurikes-
kusesse, kus sai kuulata kaunist 
kontserti, pärast maitsta piparkooki 
ja glögi ning kätte saada ka jõulupa-
kid. Eestikeelne jõulupidu peeti 22. 
detsembril, mil lumi oli veel unistus 
ja väljas oli ligi 10 soojakraadi.

Meeleoluka kontserdi andis ETV 
lastekoor, kus lauludele tegi vaimu-
kad sissejuhatused koorijuht Aarne 
Saluveer. Ja koor mitte üksnes ei 
laulnud vaid esitas ka ühe tantsu-
numbri. Igatahes vägev etteaste oli 
ja tõi kõigile saalisolijaile jõulutunde.

5. jaanuaril oli rahval taas põh-
just Salme keskusesse tulla. Siis oli 
pidu venekeelne. Ka ilm oli hoopis 
teine, tõelise jõulupeo meeleolu lõi 
väljas sadanud klassikaline jõululu-
mi. Õhtu juhtideks olid seekord Ded 
Moroz (Toomas Loo) ja Snegurotška 
(Olesja Levikina). Esinesid laulja 
Sergei Maasin ja neidudekoor Kam-
merhääled. Kontserdi lõpus jagati 
taas kingipakke.

Ning veel ühest jõuluüritusest 
Põhja-Tallinnas tahaks rääkida. Ni-
melt juba seitsmendat aastat järjest 
korraldas Maxima jõulude eel heate-
gevuskampaania Inglipuu. Maxima 
külastajad on teinud kingitusi neid 
väga vajavatele lastele, täites laste 
soove, mida nad on jõuluvanale saat-
nud.. 

Inglipuu jõulupeol Salme kultuuri-
keskuses said Põhja-Tallinna lapsed 

oma unistuste kingid ka jõuluvanalt 
kätte, lapsi ja nende vanemaid ter-
vitas linnaosa vanem Karin Tam-
memägi. Lapsed said enne kingija-
gamist ka päkapikkudega mängida. 
Hiljem ootas kõiki kaetud laud. Üri-
tuse Salme kultuurikeskuses korral-
daski Põhja-Tallinna valitsus.

Põhja-Tallinna vanem Karin Tam-
memägi ütles, et kõikvõimalikke 
jõulu- ja heategevusüritusi oli det-
sembris väga palju. Tahtsime, et 
jõulutundest saaks osa võimalikult 
palju inimesi Põhja-Tallinnas, üt-
les Tammemägi, kes tänavugi käis 
jõulupäkapikuna kodudes peredele 
linnaosavalitsuse poolt jõulukinke 
viimas.

RAivo LoTT 
Põhja-Tallinna valitsuse avalike 

suhete nõunik

põhja-Tallinna valitsusel on heameel 
teatada, et nüüd on võimalik pühade 
ajal kogunenud lisakilodest lahti saa-
da ka uisutades. 

Oleme rajanud Stroomi randa ja Ka-
lamaja põhikooli juurde uisuväljakud 
ja tänu pakasele on need nüüd ava-
tud. 
Stroomi ranna uisuväljak on avatud 
24/7, Kalamaja Põhikooli väravad on 
lahti 7.00 - 19.30.

RõõMsAT uisuTAMisT!

Mida teha erruläinud 
jõulukuuskedega?

Tänavu toimub ka põhja-Tallinnas 
jõulukuuskedest tuleskulptuurie 
põletamine. 7. veebruaril kell 18 toi-
mub Tuleahvi aasta avamispidu (toi-
mumiskoht täpsustamisel), kus siis 
ka kuuskedest valmistatud lõkked 
süüdatakse.

Selle üritusega seoses ongi teater 
Vaba Lava kuulutanud, et „kui teil 
on kuuski üle, pärast seda kui nad 
on olnud ilusad jõulupuud kodus, 
palun tooge nad meile, anname nei-
le koha meie etenduses. Tuua saab 
Vaba Lava kõrvale parklasse, tel-
liskivi müüri äärde, piirdeaedade 
vahele”. 

Mida aga veel kuuskedega teha?  
Põhja-Tallinna linnaosas võtab 
kuuski tasuta vastu Paljasaare põik 
9a (tel 6 395 222, 50 53 581) asuv 
jäätmejaam biolagunevate aia- ja 
haljastusjäätmetena (tasuta võetak-
se ühelt toojalt korraga vastu kuni 
kuus 100-liitrilist kotitäit ehk 4 kuni 
5 kuuske ühelt toojalt). Loomulikult 
saab kuuski ära anda ka teistes lin-
naosades asuvatesse kogumispunk-
tidesse või  jäätmejaama.

Kinnistu omanikud saavad tellida 
kuuskede äraveo Tallinna Jäätme-
keskuse kaudu. Kuuskede äravedu 
toimub tellimuse alusel teisipäeviti 
ja reedeti. Kuuse hind (kõrgus kuni 
2.20 m) on 2,10 eur/tk (hind sisaldab 
käibemaksu). Tellimuse esitamiseks 
saatke e-kiri aadressile info@prugi.
ee. Kirjas tuleb ära märkida tellija 
nimi, kontaktandmed,  jäätmete 
tekkekoha aadress, kuuskede arv ja 
võimalikult täpne asukoht oma kin-
nistul (nt prügikonteinerite kõrval). 
Info telefonil 6164000. 

Põhja-Tallinna valitsus 
ootab Põhja Tähe 
kandidaatide esitamist 

Alates 2008. aastast on põhja-Tallin-
na valitsuse kõrgeimaks autasuks 
teenetemeene põhja Täht, millega 
tunnustatakse inimesi või organi-
satsioone, kes on korda saatnud 
parima teo meie linnaosas või meie 
linnaosa hüvanguks. 

Heategu, mis pälvib tähelepanu, ei 
pruugi olla ühekordne, see võib olla 
ka protsess või pikaajaline tegut-
semine Põhja-Tallinna paremaks 
muutmise nimel. Põhja Tähe kan-
didaat võib, kuid ei pea olema meie 
linnaosa elanik. Olulisem kui tema 
kodukoht, on teod, mida ta on korda 
saatnud meie linnaosa hüvanguks. 
Ootame teie ettepanekuid!

Ettepanek, kus on kirjas kandi-
daadi nimi ja lahti kirjutatud, miks 
just see inimene on Põhja-Tallin-
nas enim silma paistnud, saatke 
kirjalikult aadressil Põhja-Tal-
linna valitsus, Niine 2, Tallinn 
10414, Sten Svetljakov, märgusõ-
naga Põhja Täht, või meiliaadressil  
sten.svetljakov@ tallinnlv.ee.

Põhja-Tallinna kõrgeim autasu 
antakse laureaadile üle vabariigi 
aastapäevale pühendatud linnaosa-
vanema vastuvõtul. 

Pidulik ja südantsoojendav: fotodel on hetki nii eesti- kui ka vene keeles peetud Põhja-Tallinna jõuluüritustelt. Venekeelset jõulupidu 
juhtisid Ded Moroz ja Snegurotška, eestikeelsel üritusel pakkusid suure elamuse ETV lastekoori noored lauljad.
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JK Club võitis rahvusvahelisel 
disainivõistlusel mitmeid auhindu

Lasteaed Ojake tähistas oma 50. sünnipäeva

Vajadusel tuleb lund koristada 
ja libedusetõrjet teha ka päeva 
jooksul

Tegu on iga-aastase festivaliga, kus 
enamik disainereid on pärit küll Ve-
nemaalt, kuid järjest enam osaleb ka 
disainereid teistest riikidest. Sel kor-
ral võtsid festivalist osa disainerid 
Itaaliast, Soomest, Suurbritanniast, 
Lätist, Leedust ja Eestist. JK Club 
osales festivalil koos rõivadisaineri 
Aljona Gerassimovaga.

IBEFF  esimesel päeval toimusid 
võistlused  kogenud disainerite kui 
ka algajate vahel. Eesti oli esindatud 
Aljona Gerassimova kollektsiooniga 

Detsembris tähistati lasteaed ojake 
50. juubelit. sel puhul sai iga lasteaia- 
laps endale kingituseks raamatu ja 
lasteaia embleemiga šokolaadi. 

Lasteaed avati 10.detsembril 1965.
aastal. Ojakeses töötavad kogenud, 
asjatundlikud ja kvalifitseeritud 
pedagoogid. Paljud neist on siin 
ametis olnud juba üle 25 aasta - O.
Karabut, J.Andrejeva, V.Kurilina, 
A.Pešta, S.Tarasova, L.Gretšihina, 
I.Parpauts, J.Garnis. Oma pikaaja-
lise, kohusetundliku ja eduka töö 
eest autasustati neid haridusminis-
teeriumi ja Põhja-Tallinna valitsu-
se poolt aukirjadega. Pedagoogili-
se kollektiivi kullafondi kuuluvad 
õpetajad, kelle jaoks lasteaed Ojake 
on esimene ja seni ainuke töökoht. 
Need on Olga Karabut ja Iraida 
Parpauts. Lastaias töötavad aga ka 
noored õpetajad. 2006. aastast ju-
hib koolieelset lasteasutust Natalja 
Jakuškina, kes jätkab lasteaia to-
redaid traditsioone, samas viib ellu 
ka uusi ideid. Praegu käib lasteaias 
210 last vanuses 1,5 kuni 7aastat, 

tööl on 52 töötajat.
Ojakeses on aga toimunud muud-

ki huvitavat. Novembri lõpus viidi 
lasteaias läbi üritus teemal „Minu 
sõber – helkur!“. Huvitavas ja kaa-
sahaaravas vormis seletasid õpeta-
jad lastele, et helkur ei ole lihtsalt 
särav märk, vaid väga vajalik va-
hend, mis teeb jalakäija teedel-tä-
navatel märgatavaks. 

Ürituse kangelased, Fiksikud 
(neid mängisid lasteaia noored õpe-
tajad Svetlana Koltšurina ja Alina 
Remidovskaja), tutvustasid laste-
le oma sõpra Helkurit (õpetaja abi 
Tatjana Murga). Lastega koos män-
giti, viidi läbi katseid ja selgitati sel 
ajal ka liikluseeskirju. Fiksikud vii-
sid läbi katse „Saa teel nähtavaks“. 
Lapsed osalesid mängudes suure 
õhinaga. Ürituse lõpus sai iga laps 
ja kogu lasteaia personal endale 
meeldiva üllatusena lasteaia Ojake 
embleemiga helkuri.

sveTLAnA AgeRovA
lasteaia Ojake õppealajuhataja 

eelmise aasta lõpus toimus peterburis rahvusvaheline disainisündmus international 
Baltic ethnic Fashion Festival (iBeFF), millest võttis edukalt osa ka põhja-Tallinna 
vaba aja keskus JK Club.  

põhja-Tallinna valitsus tuletab meel-
de, et vastavalt Tallinna linna hea-
korra eeskirjale on kinnistu ja ehitise 
omanikul kohustus teha kinnistuga 
või ehitisega külgneval puhastus-
alal (kinnistu ja sõidutee vaheline 
kõnnitee) heakorratöid, sealhulgas 
lumekoristust ja libedusetõrjet. 

Puhastusalal tuleb heakorratööde 
tegemine lõpetada hommikul kella 
7-ks. Vajadusel tuleb puhastusala 
puhastada ka päeva jooksul, et ta-
gada heakord. Libedusetõrjeks tuleb 
kasutada puistegraanuleid, mille lä-
bimõõt on 2-6 mm. Keelatud on ka-
sutada tuhka või kloriide.
Keelatud on: 
• Lükata lund kõnniteelt sõidu-

teele, kuhjata lund trammiteele 
lähemale kui ühe meetri kau-
gusele trammirööpast. Ehitise 
katuselt mahalangenud või 
koristustööde käigus mahaae-
tud lund ei ole lubatud jätta 
kõnniteele ja sõiduteele. Pärast 

lume mahalangemist või ma-
haajamist tuleb lumi koheselt 
ära vedada või paigutada oma 
kinnistule. 

• - Sõiduteedel hooldustööde 
teostamise käigus lükata lund 
ja jääd kõnniteele. Lund võib 
paigutada kõnniteele juhul kui 
jalakäijatele ja jalgratturitele 
jääb vähemalt 1,1 meetrine käi-
guruum;

• - Kuhjata kloriidisegust 
puistematerjali või lund puude 
ümber või tänavaga külgnevale 
haljasalale, paigutada kloriidi-
segust puistematerjali, lund või 
muud prahti linnametsa, halja-
salale või mujale selleks mitte 
ettenähtud kohta.

palve autoomanikele – paigaldage 
harva kasutatavad liiklusvahendid 
parklatesse ja kinnistutele, et rohke 
lume korral võimaldada liikluse 
tagamine linnaosa asumite kitsastel 
sõiduteedel. Suure lumesaju korral 
palun vältige tänavate äärde 

parkimist. Lumesaju ja tuisu ajal 
on soovitav mitte parkida oma 
autot sõidutee ääres. Parkivad 
autod takistavad lumetõrjet ning 
põhjustavad autoomanikule lisaaega 
ja kulu hilisemal autoümbruse 
lumest puhastamisel. Samuti on 
juhtunud, et sahaga lükatav lumi on 
parkivat autot kriipinud. 

Eriti vajalik on ehitiselt kõrvalda-
da varisemisohtlik lumi ja jääpuri-
kad. Lume ja jääpurikate eemalda-
mise ajal tuleb samaaegselt juhtida 
jalakäijate tähelepanu võimalikule 
ohule hoiatuslindi või tõkendiga 
kõnniteel. Tuletame kinnistuoma-
nikele meelde, et õnnetusjuhtumi 
korral, mis on põhjustatud puhas-
tusala ebapiisava koristuse või libe-
dusetõrje tegemata jätmise tõttu, on 
kannatanul õigus pretensioonidega 
pöörduda kinnistu/ehitise omaniku 
poole, kokkuleppele mittejõudmise 
korral aga kohtu poole.

põhJA-TALLinnA vALiTsus

„Moodne Vana Tallinn“, mida kand-
sid JK Club modellid. Žürii märkis, 
et kollektsioon on aktuaalne ja aja-
kohane, erilist tähelepanu oli pööra-
tud aksessuaaridele, mis kollektsioo-
ni täiendasid. Kollektsioon „Moodne 
Vana Tallinn“ võitis võistlusel kol-
manda koha.

Teisel päeval toimus laste moe-
teatrite konkurss. JK Club tuli välja 
Anastassia Demitseva kollektsioo-
niga „Absurdsed mängud“, mis oli 
teostatud Eesti rahvuslikes värvides.  

JK Club sai žürii poolt kõrge hinnan-
gu ja kava autasustati auhinnaga 
„Aasta debüüt“ koos kutsega osaleda 
IBEFF 2016 festivalil.

Aljona Gerassimova (Alvasko) ja 
JK Club tänavad IBEFF korralda-
jaid kutse ja meeldiva koostöö eest 
ning Põhja-Tallina valitsust igakülg-
se toetuse eest.

KARinA vAus
Vaba aja keskus JK Club

Kopli Noortemajas avati disainiring

Küta ahju nii, et tuba on soe ja 
meel rahulik

Ringi juhendaja, kunstnik-stilist Ma-
rina Šatskaja, kes on lõpetanud pe-
terburi tehnoloogia- ja disaini riigi-
ülikooli, räägib huviringist lähemalt. 

«Disainiring on koht, kus lap-
sed saavad nii mõndagi teada nii 
moeloomise ajaloost kui ka täna-
päeva moest. Ringis osalemine 
aitab avada lapse loomingulist 
aktiivsust, arendada kunstipärast 
maitset ja sisemist kultuuri, aitab 
leida oma stiili ja käitumismudelit. 
Mood pole ju üksnes rõivaste vahe-
tamine, vaid on eelkõige eneseväl-
jendus. 

Lastele seletatakse moealased 
terminid lihtsalt lahti elust enesest 
võetud näidetega. Lapsed õpivad 
orienteeruma keerulises moetermi-
nite  maailmas, et osata väljendada 

oma mõtteid omaloodut esitledes. 
Ringi töös kasutatakse ohtralt 
näitlikke vahendeid: raamatuid, 
albumeid, õpetaja isiklikke jooni-
seid, reprosid ajaloolistest kostüü-
midest, moeajakirju, jne.

Moe ajaloo tundma õppimine 
arendab lapses oskust tähele pan-
na moe nüansse tänapäeval ja ka 
ise fantaseerida. Õpingute käigus 
loovad õpilased omaenda rõivamu-
deleid, õpivad töötama mannekee-
niga, saavad selgeks erinevaid teh-
nikaid, valmistavad aksessuaare.

Ühesõnaga, huviringi tegevus 
edendab lapse isikupära ja õpetab 
enda ümber kujundama harmoo-
nilist keskkonda. Kui teil on huvi 
selle ringi vastu, võtke Kopli Noor-
temajaga ühendust!».

on loomulik, et inimesed vajavad 
talvel sooja, siiski peab ahju küttes 
järgima lihtsaid tuleohutusalaseid 
reegleid. 

• Küta ahju mõistlikult. Ülekütmise 
vältimiseks tuleb külmade ilmade 
ajal kütta üks ahjutäis korraga, 
seda mitu korda päevas.

• Ära pane põlevmaterjali kütte-
koldele liiga lähedale (küttepuud, 
vaip). Tulekahju võib tekkida len-
duvast sädemest ning isegi soojus-
ülekandest. 

• Ahju peab kütma kuiva ja kvali-
teetse halupuuga. Puidus olev kee-
mia talletub kergesti küttekeha 
seintele, seetõttu ei sobi kütmiseks 
värvitud, immutatud või muul vii-
sil kemikaalidega töödeldud puit-
materjal ning olmejäätmed.

• Ära lahku kodunt või ära mine 
magama enne, kui kütmine on lõp-
penud.

• Tühjenda küttekolle põlenud pui-
du jääkidest alles peale nende jah-
tumist. Veendu, et tuhas ei oleks 

hõõguvaid tükke. Kuum tuhk tu-
leb paigutada metallnõusse ning 
viia hoonest väljapoole jahtuma. 

• Siiber peab olema kütmise ajal 
täielikult avatud.

Ning lõpetuseks, ära küta rikkis 
kütekollet. Vähimagi kahtluse korral, 
et kodu kütteseade või korsten pole 
töökorras, kutsu külla oma ala asja-
tundja. Korterelamutes, ühiskondli-
kes hoonetes ning ettevõtetele kuu-
luvates hoonetes, peab küttesüsteemi 
puhastama korstnapühkija kutsetun-
nistust omav isik vähemalt üks kord 
aastas. Eramajades võib kütteseadet 
puhastada ise, kuid iga 5 aasta jook-
sul peab seal seadme üle vaatama ja 
puhastama samuti kutseline korstna-
pühkija. Kes ei ole eramajas viimase 
viie aasta jooksul lasknud korstnaid 
puhastada kutselisel korstnapühki-
jal, soovitab  Päästeamet korstna-
pühkija kontakti saamiseks helistada 
päästeala infotelefonil 1524

Ohutut talve!
inDReK hiRs

Põhja päästekeskuse pressiesindaja 
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Uus aasta toob meie linnaossa 
väga palju uut

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

eelarves on Sõle spordikeskuse ehi-
tamiseks ette nähtud kuus miljonit 
eurot. Keskuse kogumaksumuseks 
on eeldatavasti kümme miljonit. 
Ehituse algust on venitanud vajadus 
muuta kinnistul paikneva alajaama 
ja muude trasside asukohta. Nüüd 
on ka need projektid valmis ja tööd 
võivad sel kevadel alata. Kindlasti 
jätkame sel aastal juba olemasole-
vate sportimis- ja liikumisvõimalus-
te parandamist. Kevadel on kavas 
uuendada ja korrastada Merimetsa 
valgustatud terviserada, mis on väga 
populaarne nii jooksjate kui ka kepi-
kõnni harrastajate hulgas. Plaanis 
on talgute raames rada puhastada ja 
katta uuesti puitlaastudega. Teeka-
tet uuendame ka Paljassaare linnu-
kaitsealal, mis on samuti jalutajate 
ja tervisesportlaste poolt hästi omaks 
võetud.

Rajatakse elamuid, 
kaubakeskusi, turgu
Põhja-Tallinn  on kahtlusteta pealin-
na kõige kiiremini arenev linnaosa 
ja seda näitab ka elanike arvu kiire 
kasv. Täna elab Põhja-Tallinnas üle 
59 400 inimese. Arvata võib, et sel 
aastal tõuseb see arv üle 60 000. Lin-
naosas on käimas arvukalt uusi aren-
dusi. Uutesse elamutesse müüakse 
kortereid juba enne nende valmimist. 

Kalamaja piirkonnas ehitatavad ma-
jad on valdavalt väikese korterite 
arvuga, erandiks on arendus Staapli 
tänaval, kuhu tuleb 180 korterit, 
Vibu tänaval lisandub veel 150 kor-
terit. 120 korteriga elamu ehitatakse 
Pelguranda, Madala tänavale. Lähi-
ajal on oodata ehitustegevuse algust 
ka Kopli liinidel. Liinide uus omanik 
Fund Ehitus on alustamas küm-
neaastast projekti - esimesed majad 
peaksid saama nurgakivi juba sel 
aastal. Peatselt muutub pilt ka ku-
nagise Minski poe kinnistul – sinna 
ehitatakse kaubanduskeskus koos 
kaheksakordse elumajaga. 

Tänavuse aasta märksõna Põh-
ja-Tallinnas on kindlasti kaubandus. 
Elanike arvu kiire kasv on toonud 
kaasa surve värskendada olemas-
olevaid kaubanduspindu ja ehita-
da uusi. Juba on renoveerimiseks 
suletud Balti jaama turg. Aastaid 
on oodatud turu kaasajastamist ja 
korrastamist. Tegemist on ju ikkagi 
osaga Balti jaamast, mis on pealinna 
külalistele üheks väravaks Tallin-
na. Valminud on piirkonna elanike 
soovidega arvestav turu projekt ja 
ehitus on kohe algamas. Jaama turg 
peaks väravad avama 2017. aasta 
kevad-suvel. Senikaua saab teha sis-
seoste Depoo turul, mis avab uksed 
juba veebruaris Jaama turu naa-

KARin TAMMeMägi 
Põhja-Tallinna vanem

sotsiaaldemokraatide, Reformi-
erakonna ja iRLi valitsusele meel-
dib eesti rahvast päriselt puuduta-
vate mureküsimuste lahendamise 
asemel tegeleda hoopis pseudo-
teemadega. 
 
Asendustegevus tegelike  
probleemide lahendamisele
Nii ongi Eesti riigis võetud „süda-
measjaks“ homode ja lesbide abi-
elude registreerimise võimalda-
mine, pagulaste vastuvõtmine või 
siis päikeselise Kreeka abistamine 
puudust kannatavate eesti pensio-
näride, invaliidide ja mitmelapse-
liste perede arvelt. Ükskõik mida, 
aga peaasi, et ei peaks tegelema 
eesti rahvast tegelikult vaevavate 
mureküsimustega, nagu näiteks 
väljaränne, ääremaastumine, 
maa-elu väljasuremine, olematu 
majanduskasv, puudega inimeste 
probleemid, madal iive, väikesed 
palgad, nälgivad eesti lapsed, vae-
suses virelevad üksikemad või siis 
meie eakatele inimväärse eluõhtu 
võimaldamine.

Homoabielud ja pagulased on 
arenenud ning jõuka Lääne-Eu-

roopa teema. Eesti sinna perre ei 
kuulu. Tänu Eesti riigi reformi-
erakondlikule väärmõtlemisele 
ei hakka Maarjamaa sinna veel 
lähikümnenditelgi kuuluma. Ega 
siis see, kui meil oleksid homoabi-
elud seadustatud ja kõikvõimalike 
nahavärvide paraad, uskude ning 
kommete plejaad esindatud, ei tee 
meist veel edukat läänelik-euroo-
palikku riiki.  

Abielu annab homodele laste 
adopteerimisõiguse
Homoseksuaalseid inimesi 
projitseeritakse valitsusmee-
dia (ERR, Kanal2, Delfi jne) 
kaudu, kui hirmsal moel ta-
gakiusatud inimesi. Homo- 
propaganda käib meil põhimõtteli-
selt 24/7, tänu millele tõsised tee-
mad tunduksid justkui teisejärgu-
lised. Eesti põletavaim küsimus 
seisneks selles, kas homod saavad 
oma kooselu registreerida või mit-
te ja kas kõik eestlased pagulaste-
le ikka piisavalt kaasa tunnevad 
ning neid avasüli siiamaile oota-
vad. Muuseas, Eesti väljapaist-
vamaid homoseksualiste, kultuu-

ripsühholoog Linnar Priimägi ei 
pea homoabieluseadust (varju-
nimega: kooseluseadus) üldsegi 
oluliseks, sest tänane Eesti riik 
eirab ju omaenda põhiseadustki. 
Milleks neid seadusi siis üldse 
vorpida?

Täiesti omaette olukord tekib 
siis, kui lesbid ja geid saavad abi-
elluma hakata. Seejärel on täiesti 
loomulik ja seaduslik, et nad saa-
vad ka lapsi endale adopteerima 
hakata. Kas eesti rahvas on sel-
leks valmis? Alustuseks on an-
keetidel keelatud lapse vanema-
teks panna „isa“ ja „ema“. Need 
asendatakse „vanem 1“ ja „vanem 
2“-ga. Aga kui ots on lahti tehtud, 
siis miks mitte lubada märkida ka 
„vanem 3“, „vanem 4“ jne?

Mitmenaisepidamine on 
pühakirjades lubatud
Järgnev on teemakäsitlus irooni-
lis-humoristlikus võtmes - kasu-
tades peaminister Rõivase sõnu, 
siis loodetavasti jõuab sõnum ko-
hale. Niisiis, homoabieluseaduse 
valguses tuleks mitmenaisepida-
mine ehk polügüünia Eestis kõne 

Homoabielu lubamine eeldaks ka 
mitmenaisepidamise seadustamist

alla võtta, kuna islamiusulisi tu-
leb hordides meie maailmajakku 
muudkui juurde. Keegi ei taha 
ometi moslemite kommete vastu 
sallimatust üles näidata? Selli-
sed mitte-tolerantsed inimesed 
kannaksid endal ju ilmeksimatut 
pitserit „alaarengust, tagurlik-
kusest, rassismist, natsismist, 
kuritegelikust taustast“ ja mida 
jubedat kõike veel. Seega täna, 
kus me oleme legaliseerimas ho-
moabielusid, st sooneutraalseid 
ühteheitmisi, tuleks hakata üle 
vaatama igatpidi “iganenud” ja 
„vananenud“ ning „ajale jalgu 
jäänud“ arusaamu sellest, et “ar-
mastus” saab olla vaid naise ja 
mehe, mehe ja mehe ning naise ja 
naise vahel. Viimaks ometi oleme 
mõistma hakanud, et “armastus” 
ei tunne piire, sugu, vanust, rassi, 
rahvust ega ka – arvu! Järelikult, 
kui üks mees tahab olla abielus 
kahe, kolme või enama naisega, 
ei tohiks teda diskrimineerida, 
vaid lasta sel sündida, sest see on 
Allahi või mõne teise jumala või 
lihtsalt kaaskodaniku tahe. Mui-
dugi, naistelegi tuleks anda või-

malus mitme mehega abielus olla. 
Muide, nii Koraanis, aga ka 

Piiblis ja ka juudiusu pühakirja-
des on mitmenaisepidamine erine-
valt homoabieludest täiesti sees, 
kuigi vaid islamis praktiseeritak-
se seda avalikult ka tänapäeval. 
Vananevas Eestis on naisi roh-
kem kui mehi, mistõttu kui igal 
mehel oleks mitu naist, laheneks 
meie iibeprobleem paari põlvkon-
naga. Saaksime vananeva rahva-
na värske ja noorusliku restardi! 
Niiviisi langeks ära ka sisserände 
vajalikkuse küsimus. 

PRiiT KuTSeR 
Põhja-Tallinna asevanem

berkinnistul (Telliskvi tn 62). Uuen-
dused kaubanduses puudutavad ka 
Kopli piirkonna elanikke. Nimelt on 
tänaseks Sitsi mäelt kadunud Sääs-
tumarket, selle asemel avab seal 
suvel uksed kauplus Rimi. Tähelepa-
nelikud elanikud on kindlasti mär-
ganud ehitustegevust ka Põhja Rimi 
(Soo tn) juures. Tegemist on kaupluse 
laiendamisega, mis loodetavasti toob 
kaasa ka parema kaubavaliku ja tee-
ninduskvaliteedi tõusu. Sel aastal 
saab Põhja-Tallinn juurde ka ühe 
suure kaubanduskeskuse – Arsenali 
keskuse Erika tänaval. 4,4 hektari 
suurusel alal on 15 000 ruutmeetrit 
büroo- ja kaubanduspinda, 35 poodi 
ja teenusepakkujat, 5 kohvikut ja 
restorani. Sellest saab kindlasti põ-
nev tõmbekeskus nii Kalamaja kui 
Kopli elanikele. Eriti suurt heameelt 
on keskuse üle avaldanud Erika tä-
nava munitsipaalmajade elanikud. 

Ka põhja-Tallinna tulevad uued 
trammid
Investeeringuid tuleb aga veel. Sel 
aastal algab trammitee rekonst-
rueerimine, mis on vajalik selleks, 
et ka Koplisse saaksid sõita nüü-
disaegsed trammid. Kahjuks toob 
trammiteede remont kaasa muuda-
tusi ühistranspordi marsruutides 
ja aegades, aga püüame probleemid 

võimalikult sujuvalt lahendada. 
Alanud aastal remondime osaliselt 
Tuulema sotsiaalmajutusüksuse ja 
tellime Paljassaare Sotsiaalmaja re-
konstrueerimisprojekti. Paljassaare 
Sotsiaalmaja on aastaid oodanud 
ümberehitust ja nüüd teeme selle-
ga algust. Maja ümberehitus toob 
kaasa 50 uue väikekorteri ehituse ja 
neid on meil tõesti väga vaja.

Teede ja tänavate remontimisel 
jätkame 2015. aastal võetud suun-
da – põhitähelepanu jääb kvartali-
siseste teede korrastamisele. Jätka-
me kindlasti Kolde puiestee ja Õle 
tänava rekonstrueerimist. Kolde 
puiesteel tahame koos tee-ehitusega 
lõpule viia ka piirkonna esindusväl-
jaku rajamise. Möödunud aastal sai 
tulevane väljak endale elusa jõulu-
puu, nüüd on aeg leida väljakule pa-
rim kujundus. Täiendust saab kerg-
liiklusvõrk – Ehitajate teest Stroomi 
randa hakkab kulgema kergliiklus-
tee. 

Loomulikult saavad jätku kõik 
traditsioonilised üritused, aga pari-
ma ülevaate neist annab Põhja-Tal-
linna 2016 aasta kalender, kuhu on 
kõik suuremad ettevõtmised sisse 
kantud. Kellel veel seda kalendrit ei 
ole, seadku sammud Põhja-Tallinna 
valitsusse, Niine 2. Kalender ootab 
teid infolauas!  

2016. aasta on alanud ja toonud kaa-
sa hea võimaluse nautida tõelist põh-
jamaist talve. 

Alustatakse sõle spordikeskuse 
rajamist
Linnaosa on tänavuseks talveks pi-
kalt valmistunud ja esimestel paka-
selistel päevadel rajasime kaks liu-
välja – Kalamaja põhikooli juurde ja 
Stroomi randa. On heameel näha, et 
need on ka aktiivses kasutuses ja pa-
kuvad rõõmu nii suurtele kui väikes-
tele. Suusatajate tarvis on Stroomi ja 
Merimetsa piirkonnas rajatud suusa-
rajad. Nii, et linnaosas on võimalik 
ka talvel väljas oma tervise eest hoolt 
kanda.

Alanud aasta toob väga olulisi 
investeeringuid just sportimisvõi-
maluste laiendamiseks. Selle aasta 
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Vaimne tervis vajab samuti 
suurt tähelepanu

Pelguranna 
teraapiakeskus aitab 
psüühikahäirega 
inimestel haigusest 
taastuda

stress
on keha reaktsioon ebameeldi-
vale olukorrale. On kahte lii-
ki stressi: positiivne, mis lisab 
elule põnevust ning negatiivne 
stress, mis mõjub meid kahjus-
tavalt. Keha reaktsioon stressile 
on inimeseti väga erinev. Pidev 
püüdlus vastata enda või kelle-
gi teise ootustele võib olla väga 
stressirohke. Stress omakorda 
mõjutab mõtlemist, vähendab 
keskendumis- ja otsustusvõimet 
ning muudab inimese haavata-
vaks kriitikale. Vaimse heaolu 
säilitamiseks on tarvis stressi-
ga toime tulla. Stressi aitavad 
efektiivselt leevendada mistahes 
kehalised harjutused, elustiili 
muutmine tervislikumaks, lõõ-
gastavate tehnikate kasutami-
ne, kultuuri- ja kunstiüritused.

Depressioon
on püsiv meeleolu alanemine, 
millega kaasneb elurõõmu ka-
dumine, energia vähenemine 
ning mille tulemusena langeb 
toimetulekuvõime ja elukvali-
teet. Iga inimene tajub mingil 
eluhetkel kurbust, pettumust, 
meeleheidet, mis aga ei kesta 
tavaliselt kauem kui mõned päe-
vad. Tavaliselt tullakse sellega 
ise toime ja ei vajata muul viisil 
abi. Depressioon ja ajutine ma-
sendus pole aga üks ja seesama. 
Depressiooni korral võib halb 
enesetunne püsida nädalaid või 
kuid ning negatiivsed tunded on 

nii tugevad, et hakkavad sega-
ma igapäevaelu. Võime nautida 
ja ümbritseva vastu huvi tunda 
on nõrgenenud, mõtteis valitseb 
lootusetus ning miski ei paku 
rõõmu. Enamasti on depressioo-
nil põhjuseid rohkem kui üks, 
sellega võivad olla seotud mit-
med tegurid. 

Abi
Lähedaste roll depressioonis 
oleva inimese kõrval on väga 
oluline - olla olemas, kuulata, 
olla kannatlik, julgustada lä-
hedast otsima ja vastu võtma 
professionaalset abi. On oluline 
meeles pidada, et vaimse tervise 

probleemides pole keegi ise süü-
di - depressioon, ärevushäired, 
bipolaarne häire, skisofreenia jt 
on haiguslikud seisundid, millel 
on mitmed erinevad põhjused. 
Meditsiiniteadus areneb iga 
aastaga ja loob üha paremaid 
ravimeid ja meetodeid selliste 
haiguste raviks. Kui inimesed 
oma tervisehäire ja ravi kohta 
rohkem teavad, siis suudavad ja 
oskavad nad sellega ka paremini 
toime tulla. Olemas on nii rii-
gieelarvelised nõustajad (psüh-
holoogid ja psühhiaatrid) kui ka 
erapraksis, kus visiidiks ei ole 
saatekirja vaja. 

vaimne puue
Kuid meie seas on ka tõsise 
vaimse puudega inimesi. Põh-
ja-Tallinna linnaosas tegutseb 
vaimse puudega täiskasvanute-
ga MTÜ Tugiliisu, mis on mit-
tetulunduslik, eraõiguslik sot-
siaal-ja erihoolekande teenuseid 
osutav asutus. Tugiliisu pakub 
teenuseid mõõduka ja raske  in-
tellektipuudega täiskasvanud 
inimestele, kes ei vaja järelval-
vet ja hooldust. Tugiliisu osutab 
ka teisi sotsiaalhoolekande tee-
nuseid erivajadustega inimeste  
ja nende perekondade toetami-
seks. Erivajadustega Inimeste 
Toetusühing Tugiliisu loodi 15. 
detsembril 2000. aastal. 

Tallinna Ülikooli Haapsalu 
Kolledži Tervisejuhi eriala üli-
õpilased käisid õppevisiidil MTÜ 
Tugiliisuga tutvumas vaimse 
tervise loengute raames. Sealsed 
elanikud ja teenuste tarbijad 
jätsid tudengitele ennekogema-
tu mulje. Kursus tõi nende jõu-
lulauale toidupoolist ning muud 
vajalikku. Ühele noormehele 
kingiti varastatud telefoni ase-
mel uus. Jõulukinkide üleand-
misel osales ka Põhja-Tallinna 
vanem Karin Tammemägi, kes 
soovis kõigile kauneid pühi ja te-
gusat uut aastat.

TRiin LinDAu
Põhja-Tallinna valitsuse 

tervisedenduse spetsialist

Tallinna vaimse Tervise Keskus 
on juba 15 aastat pakkunud 
psüühilise erivajadusega 
täiskasvanud inimestele 
ja nende peredele vaimse 
tervise teenuseid. Keskuse 
eesmärk on aidata haigusest 
taastuda ning olla selles 
protsessis toetav ja nõustav 
partner. 

Tallinna Vaimse Tervise Keskusel on 
üle linna kuus üksust. Põhja-Tallin-
nas, aadressil Pelguranna 31, asub 
Pelguranna teraapiakeskus, mis on 
tegutsenud juba 2001. aastast ala-
tes. Keskuse tegevustes osaleb palju 
erineva taustaga inimesi. Neid kõiki 
ühendab soov elada vaatamata hai-
gusele täisväärtuslikku elu, saada 
igapäeva eluga iseseisvalt hakkama 
ning arendada ennast loominguliste 
tegevuste kaudu.

Keskuse tegevused põhinevad rüh-
materaapia ning individuaalnõusta-
mise põhimõtetel ning teenuseid pa-
kutakse nii eesti kui ka vene keeles. 
Tegevuste eesmärk on aidata psüü-
hiliselt haigestunud inimesel taas 
üles leida oma seesmised jõuvarud 
ja oskused. Suur osa tegevusi toimub 
gruppides, kuid grupis osalejatele on 
olemas ka individuaalse nõustami-
se võimalus. Pakutavad grupid on 
erineva suunitlusega. Teraapilised 
grupid on struktureeritud ja põhi-
nevad kindlal metoodikal (näiteks 
positiivse psühhoteraapia grupp). 
Tugigrupid on mõeldud kindlale 
sihtrühmale, nt koolis või tööl käiva-
tele inimestele, haigestunu pereliik-
metele. Väga oluliseks suunaks on 
grupid noortele vanuses 18-30, kes 
on esimest korda elus haigestunud. 
Teiste noortega sarnaste kogemuste 
üle arutlemine on haigusest taastu-
misel osutunud väga tõhusaks abi-
liseks. Huvitegevused ja õppegrupid 
aitavad igapäevaeluks vajalikke os-
kusi arendada ja taastada. Näiteks 
toiduvalmistamise grupis õpitakse 
soodsalt maitsvaid toite valmistama. 
Populaarsed on ka muusika- ja kuns-
tigrupp. Füüsilise aktiivsuse hoidmi-
seks tegutseb liikumisgrupp. 

Lisaks gruppidele toimub kesku-
ses palju muudki huvitavat: tähis-
tatakse aasta olulisemaid tähtpäevi, 
käiakse ekskursioonidel ning kor-
raldatakse väljasõite ja matku nii 
Tallinnas kui ka mujal Eestis. Teraa-
piakeskuse gruppides osalemiseks 
on vajalik psühhiaatri suunamiskiri, 
kõik pakutavad tegevused on tasu-
ta. Keskusega tutvuma võib tulla ka 
ilma suunamiskirjata, kuid palume 
eelnevalt telefoni või e-posti teel sel-
leks aja kokku leppida. 

TiinA Kingisepp
Pelguranna teraapiakeskuse 

vanemtegevusjuhendaja
Pelguranna 31| tel 661 8023

paevakeskus@vaimnetervis.ee
www.vaimnetervis.ee/uksused/

pelguranna teraapiakeskus/

Alati ei ole pühad kõigile nii rõõmsad kui reklaamides ning filmides näidatakse.  seetõttu tahangi tänases 
tervisedenduse rubriigis kirjutada vaimsest tervisest, mis on inimese tervise oluline ja lahutamatu osa. Tihtipeale 
kogeme kas ise või lähedaste juures erinevaid vaimse tervise häireid, millest nüüd ka juttu teen ja osutan ka 
väljapääsule olukorrast.

tervisedendus

Tugiliisu annab võimaluse ka eneseväljenduseks kunsti kaudu: nii sünnivad taiesed.
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SA Tallinna Kultuurikatel juhatuse liikmeks 
valiti Liina Oja

Kopli liinidest saab isesõitvate autode 
testrajoon? 

Märksõnu eelmisest aastast
Tihedas koostöös Pelgulinna Selt-
siga istutasime pelgulinlastele 
oma kuusepuu Kolde puiestee-
le. Plaanis on projektiga jätkata 
juba sel aastal, et tekitada kuuse 
ümber ka ruumiline lahendus. 
Jõulukuuse istutamise idee levis 
üle terve Tallinna ja  tänu Pel-
gulinna Seltsi ja Põhja-Tallinna 
valitsuse  algatusele eraldas lin-
navalitsus raha, et iga linnaosa 
saaks oma kuusepuu. Eelmisel 
aastal alustasime uue traditsioo-
niga, et linnaosa rahvas tuleks 
kokku Eesti Vabariigi aastapäe-
val. 24. veebruaril kell 19.00 toi-
mub ka sel aastal Stroomil ilu-
tulestik. Paar päeva varem, 20. 
veebruaril, on võimalik vabariigi 
sünnipäeva tähistada Pelgulinna 
rahvamajas, kus toimub Eesti 
Vabariigi 98. aastapäevale pü-
hendatud kontsert. 

Ürituste poolest oli terve 2015. 
aasta eriline - ei juhtu just tihti 
kui leiate mõnelt ürituselt 50 eri-
nevat laudalooma nagu seekord-

Uus aasta, uued üritused, uued 
elamused

Jõuluürituste saginas on märkamatult  saabunud uus aasta. Põhja-Tallinna valitsus tänab kõiki koostööpartnereid, tänu kellele lõppenud aasta ja 
uue aasta alguse jõulupidustused toimuda said. Ma loodan, et mingilgi määral said neist üritustest osa kõik Põhja-Tallinna inimesed. 

meie oma linnaosast. Põhja-Tallin-
na linnaosa päeva tähistame 14. 
mail ning siis toimub ka esimene 
laat. Üleüldse on mai üritusteroh-
ke. Põhja-Tallinna päevale järg-
neval nädalavahetusel peetakse 
Kalamaja päevi (21. – 22.05) ning 
mai viimasel nädalavahetusel on 
Pelgulinna päevad (28. – 29.05).   

sihtasutuse Tallinna 
Kultuurikatel nõukogu 
otsustas valida sihtasutuse 
juhatuse liikmeks Liina oja, 
kes on olnud pikaajaline 
Tallinna linnavalitsuse nõunik.

Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel 
nõukogu kuulutas 2015.a. sügisel 
välja avaliku konkursi juhatuse liik-
me ametikohale. Juhatuse liige esin-
dab ja juhib sihtasutust vastavalt 
ametilepingule. Juhatuse liige tege-
leb sihtasutuse operatiivse ja stratee-
gilise juhtimisega, kandes vastutust 
sihtasutusele põhikirjaga pandud 
ülesannete täitmise eest. Juhatuse 
liikme peamisteks tegevusvaldkon-
dadeks on Kultuurikatla haldamine 
ja majandustegevuse korraldamine, 

loomemajanduse arendamine ning 
investeeringuteks ja tegevuseks lisa-
rahastuse võimaluste leidmine. 

Liina Oja sõnul näeb ta Kultuu-
rikatla rolli loomemajanduse aren-
dajana, koostööpartnerina linna 
ettevõtlusinkubaatoritele, eeskätt 
loomeinkubaatoritele ja start up-ide-
le. „Kasutades ära Kultuurikatlasse 
rajatud võimalused, näiteks Maker-
lab, helistuudio ja toidulabor ning 
erinevad näituste ja kontserdisaalid, 
on oluline roll koolituste läbiviimisel, 
lihtsustades loomeettevõtjal toodete 
või teenuste väljatöötamist ja turule-
toomist,“ ütles Oja.

Liina Oja asus ametisse 1. det-
sembrist. Eelmise juhatuse liikme 
Väino Sarneti ametiaeg lõppes 31. 
detsembril 2015. 

Tallinna Linnavolikogu 
innovatsioonikomisjoni poolt 
algatatud innovaatiliste 
lahenduste ideekonkursi 
žürii selgitas eelmise aasta 
lõpus välja parimad ideed. 
Üksmeelselt tunnistati 
parimaks ideelahendus 
märgusõnaga „isesõitvate 
autode pilootprojekt”, mille 
autoriks on Kristjan salumaa.
Ideelahenduse sisu seisneb Kopli 
liinide kui uue arenduspiirkonna 
muutmises isesõitvate autode testra-
jooniks. Tegemist on tulevikuprojek-
tiga, mis võtab arvesse nii eelseisvat 
tehnoloogilist murrangut kui ka linna 
arengut lähiaastail ning seob omava-

hel kogukonna, ruumi ja tehnoloogia.
Ideekonkursi algataja ja Tallinna 

Linnavolikogu innovatsioonikomisjo-
ni esimees Andres Kollisti sõnul võib 
konkursi tulemustega rahule jääda, 
sest põnevaid ideid laekus mitmeid 
ja sõelale jäänud 10 tööd on kõik teos-
tatavad. „Hea on tõdeda, et laekunud 
tööde valik oli mitmekülgne, sisalda-
des nii tehnoloogilisi, urbanistlikke 
kui sotsiaaleksperimenteerivaid idee-
lahendusi“, ütles Kollist. „Usun ja loo-
dan, et väljavalitud kümnekonnast 
ideest leiab nii mõnigi rakendust kas 
lähiajal või pikemas perspektiivis.“ 

Ideekonkursi tulemused leiab 
konkursi kodulehelt www.tallinn.ee/
ideed. 

RAepRess

ArvAmus

Laadad tulevad taas
Jaanipäeva tähistame 22. juunil 
Stroomi rannas ja ilma kütame kuu-
maks loomulikult lõkkega. Kes sel 
ajal juba linnast eemal, saavad su-
vistel üritustel osaleda veel augus-
tis toimuval pere- ja tervisepäeval 
(13.08.), kus on samuti avatud laa-
da-ala. Aasta viimane laat toimub 
oktoobri alguses ja kannab nimetust 
sügislaat (8.10.). Saladuskatte all 
võin öelda, et suuremaid üritusi on 
linnaosas tulemas veelgi, mida aga 
korraldavad meie koostööpartnerid. 
Kindlasti jagame ka sellekohast 
infot kui täpsed kuupäevad pai-
gas. Siinkohal mainin  ära eelmisel 
aastal ühe meeldejäävama ürituse, 
Tallinna tänavatoidufestivali, mis 
toimus Telliskivi Loomelinnakus 
ning toimub ka sel aastal 11. – 12. 
juunini. Tegu on küll tasulise üritu-
sega, ent sümboolse tasu eest saab 
ka väärilise elamuse.  
    
Jälgige infot, kõigi jaoks on 
midagi!
Rõõmus uudis kõigile tervises-

portlastele on, et jätkub ka 
kepikõnni projekt. Esimene 
treening toimub 5. mail kell 
13.00 Stroomi rannamaja juu-
res.  Heameel on  teatada, et 
Põhja-Tallinna valitsuse tervi-
sedenduse peaspetsialist Triin 
Lindau läbis novembris kepi-
kõnni juhendaja koolituse  ning 
seetõttu on ka temalt võimalik 
saada kõige uuemaid teadmisi 
keppidega liikumise valdkon-
nas. 

Üritusi on tulemas palju ja 
infot ürituste kohta on võimalik 
leida Põhja-Tallinna linnaosa 
facebooki lehelt, Põhja-Tallinna 
valitsuse kodulehelt, Põhja-Tal-
linna Sõnumitest, igakuisest 
infobrošüürist ning välireklaa-
midelt enne ürituse toimumist. 
Aga saab ka helistada Põh-
ja-Tallinna valitsuse kultuuri- 
ja noorsootöö osakonda 645 70 
74. Ma loodan, et suudame ka 
sel aastal pakkuda elamusi iga-
le maitsele ning muuta üritused 
meeldejäävaks kogemuseks.

sel Põhja-Tallinna sügislaadal. Mul 
on hea meel, et põhjatallinlased on 
omaks võtnud  laatadel käimise 
traditsiooni ja kutsunud osalema 
ka sõpru ning tuttavaid kogu Tal-
linnast. Väga vähestel linnaosadel 
on nii rahvarohked laadad kui meil 
ning olen kindel, et ürituste maht 
kasvab tänavu veelgi. 

Üritused kolivad õue juba 
märtsis
Esimene suurem väliüritus  2016. 
aastal toimub juba 13. märtsil. 
Põhja-Tallinna valitsus korraldab 
koostöös rahvaste ühenduste lii-
duga Lüüra Stroomi rannas mas-
lenitsa, kus esinevad erinevate 
rahvuskultuuride laulu- ja tant-
sukollektiivid. Toimuvad mängud 
lastele ja loomulikult põletatakse 
traditsioonide kohaselt ka masle-
nitsa nukk. Suurematest üritus-
test leiame aastakalendrist veel 
23. aprillil toimuva talgupäeva, 
mis on ka sel aastal Tallinna linna 
heakorrakuu avaüritus. Kogu pea-
linna koristustalgud algavad taas 

paljude korteriühistute ja 
haldusfirmade jaoks saabub 
kuu alguses tõsine probleem 
– tuleb kokku koguda eelmise 
kuu veenäidud, ent elanikud ei 
kiirusta nende esitamisega, või 
siis unustavad selle. 

Kaugloetavad veemõõtjad 
Ilma täpse arvestuseta on aga kee-
ruline tegeleda veekadude mini-
meerimisega. Suurte majade puhul 
võivad sellises olukorras tekkida 
10-30% ulatuvad kaod, mis tuleb 
elanikel solidaarselt kanda. Eba-
määrane olukord toob kaasa nende 
korteriomanike rahulolematuse, 
kes veenäite regulaarselt esitavad. 
Väljapääs on kaugloetavate mõõ-
dikute paigaldamises.  Mõõdikud 
edastavad näidud otse korteriühis-
tule või haldusfirmale. Kõigis maja-
des, kuhu kaugloetavad veearves-
tid on paigaldatud, vähenevad kaod 
ning hooldustöötajatel tekib näi-
dukogumise arvelt vaba ajalimiit 
muudeks vajalikeks tegevusteks. 

Kahte tüüpi arvestid
Kaugloetavaid veearvesteid on või-
malik soetada nii horisontaalselt 
kui ka vertikaalselt töötavatena. 
Ühejoalisi arvesteid saab kasuta-
da nii sooja- kui kuuma vee mõõt-
miseks. Kuivsüsteemiga arvestid 
töötavad arvestit läbivas veevoolus 
pöörleva tiiviku põhimõttel. Tiivi-
ku pöörded edastatakse kuivale 
rullmehhanismile neljapooluselise 
magnetsiduri vahendusel. Selliste 
mõõturite eeliseks on suur töökind-

lus, samuti stabiilsus ja täpsus.
Raadiomooduliga arvestis mõõ-
detakse veekulu kontaktivaba 
anduriga ning andmed salvestab 
elektroonikasüsteem. Lisaks tar-
bimisarvestusele edastatakse pi-
devalt informatsiooni veearvesti 
korrasoleku kohta. Kõigile raadio-
mooduliga veearvestitele on lisatud 
enesekontrolli funktsioon, mille abil 
registreeritakse iga manipuleeri-
miskatse või tagasivool ning salves-
tatakse mõõteriista mällu. 

Kaugloetavad veemõõdikud taga-
vad täpse arvestuse, kuluandmete 
õigeaegse ja sõltumatu edastamise 
ning andmete kogumise ja töötluse 
protsessis ka kokkuhoiu.
Veearvestite paigaldamist on ots-
tarbekas tellida pädevast firmast, 
kes maja eripärasid tundes oskab 
soovitada sobivaima arvestimudeli 
ning paigaldab mõõturid ka nor-
midele vastavalt. Usaldades mõõ-
dikute paigaldamise vastavat os-
kusteavet mitte omavate juhuslike 

teenusepakkujate kätte, võib tek-
kida probleeme. Näiteks juhul, kui 
mõõturi ette ei jäeta 5 kordse toru 
läbimõõdu pikkust- ja taha 3 kordse 
läbimõõdu pikkust sirget lõiku, te-
kib turbulents ning mõõtur näitab 
valesti. 

Ka soojatarbimine 
kaugloetavaks
Kaugloetavate veemõõtjate kõrval 
kasutatakse üha laiemalt ka küt-
tekulu arvesteid ehk allokaatoreid. 
Inimeste soojavajadused on erine-
vad ning seepärast on mõistlik küt-
tesüsteemide renoveerimise käigus 
paigaldada radiaatoritele nii ter-
mostaadid kui ka küttekuluarves-
tid. Tänapäevased termostaadid ei 
lase temperatuuril langeda alla 18 
soojakraadi, võimaldades samas 
toasooja vastavalt korteriomaniku 
soovile tõsta. Küttekulu arvesti ta-
gab aga selle, et iga korter maksab 
just enda kulutatud soojusenergia 
eest. Kuluandmed edastatakse ar-
vuti abil korteriühistu või haldus-
firma raamatupidajale.

Soojusmõõdikuid toodetakse no-
minaalkuluga 0,6-10m3/h ning 
nendegi paigaldamine tuleks usal-
dada vastava koolituse läbi teinud 
asjatundjate hoolde.

Arvestades kaugloetavate mõõdi-
kute mugavust ja töökindlust võib 
ennustada, et kogu ühistute arves-
tussüsteem muutub lähiaastatel 
kaugloetavaks. 

JÜRi MännisALu 
OÜ Maket Kinnisvara nõunik

Teeme vee- ja soojatarbimise 
kaugloetavaks

sten svetljakov
põhja-Tallinna valitsuse kultuuri- 
ja noorsootöö sektori juhataja
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Tallinnas süttivad taas tuleskulptuurid 

Loomaaed kutsub 
loomaskulptuuride näitusele

Tallinna Õpetajate Maja kutsub kursustele

Teateid detailplaneeringutest
põhja-Tallinna valitsus ja Tallinna linnaplaneerimise amet 
korraldavad preesi tn 5//7  kinnistu detailplaneeringu avali-
ku väljapaneku, mis toimub 04.–18.01.2016, tööaja jooksul 
põhja-Tallinna valitsuse infosaalis, niine tn 2 ja Tallinna linna- 
valitsuse teenindussaalis, vabaduse väljak 7.  

Detailplaneeringus nähakse ette ühiskondlike ehitiste maa sihtot-
starbega Preesi tn 5//7 kinnistule ehitusõigus kuni 3-korruselise 
(sh katusekorrus) ühe maa-aluse korrusega sotsiaalhoolekandea-
sutuse hoone ehitamiseks. Olemasolev ajalooline kirikuhoone 
säilitatakse. Uushoonestuse suurim lubatud kõrgus on 11 m. Hoo-
nete suurim lubatud ehitusalune pindala on 1500 m2. Hoolekan-
deasutuse esimesele ja teisele korrusele rajatakse noortekodu ehk 
elu ja-rehabilitatsiooniruumid kuni kahekümnele asenduskodust, 
erivajadustega õpilaste koolist või koolkodust pärit või vanem-
liku hooleta jäänud üle 15 aasta vanusele noorele. Kolmandale 
korrusele võib kavandada asutuse majandus- ja bürooruumid. 
Hoolekandeasutuse rajamine võimaldab edaspidi kasutada aja- 
loolist kirikuhoonet vastavalt selle algsele funktsioonile – vaimuli-

ku elu keskusena ning taastada see vastavalt arhitektuurilis-ajalo-
olistele eritingimustele. 

Planeeringuala suurus on 0,4 ha. Planeering hõlmab Preesi tn 
5//7 kinnistut, reformimata riigimaad Vaniku tn 7 ja 9 kinnistute va-
hel ning osaliselt ka Preesi tänava maa-ala. Reformimata riigimaast 
moodustatakse ajutine elamumaa sihtotstarbega krunt, mis liide-
takse Vaniku tn 7 kinnistuga. Juurdepääs Preesi tn 5//7 kinnistule 
säilitatakse Preesi tänava poolt. Lisaks on lahendatud ala heakorras-
tus ja haljastus, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. 

Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse 15. oktoobri 
2003 korraldusega nr 2309-k. Detailplaneering võeti vastu Tallinna 
Linnavalitsuse 22. detsembril 2004 korraldusega nr 2728-k. Detail-
planeering kehtestati Tallinna linnavolikogu 3. mai 2007 otsusega 
nr 130, kehtestamise otsus on Tallinna ringkonnakohtu 18. juuni 
2009 otsusega tühistatud. 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka digitaalselt Tallinna 
planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/. Lisainfo tele-
fonidel  6404446 ja 6457003. Ootame Teid detailplaneeringuga tut-
vuma. 

6.-24. jaanuarini toimub Tallinnas val-
gusfestivali raames taas traditsiooniline 
kuuskede kogumise aktsioon. 

Tallinlased saavad palju rõõmu toonud 
jõulupuud viia linnaosades spetsiaal-
setesse kogumiskohtadesse, et kuuski 
saaks kasutada tuleskulptuuride ehi-
tamisel. Aktsioon aitab läbi ainulaadse 
kultuurisündmuse kujundada kesk-
konnasäästlikku suhtumist ning hoida 
kodulinna puhtana. Vanadest jõulu-
puudest tuleskulptuuride ehitamine on 
Tallinna Valgusfestivali eestvedamisel 
toimunud  juba ligi 20 aastat.  Tradit-
sioon on levinud ka üle Eesti ja on maa-
ilmas täiesti ainulaadne.
Tuleskulptuurid süüdatakse 24. jaa-
nuaril kell 18 Lasnamäel Paeväljal 
(Narva mnt 150/90), kus tulekunstni-

kud Kaspar Rannaääre, Margus Kon-
tus ja Urmas Kontus loovad vanadest 
jõulukuuskedest, puidust ja põhust 
lummava skulptuuride ansambli. Li-
saks süüdatakse samas suur kuuselõ-
ke Lasnamäelt ja Kesklinnast kogutud 
jõulupuudest. Üles astuvad tuletantsi-
jad ja trummarid. Üritus toimub koos-
töös Lasnamäe Linnaosa Valitsusega ja 
on kõigile huvilistele tasuta. Publikul 
palutakse ühes võtta fotoaparaadid, 
et sündmust jäädvustada ja hiljem ja-
gada fotosid valgusfestivali lehel Face-
book´is. Igaüks näeb tuleskulptuure ju 
veidi erinevalt, ja nii saab toimunust 
edasi anda mitmekülgse pildi. 
Kuuselõkked süüdatakse 30. jaanuaril 
kell 17 Mustamäel ja  23. veebruaril 
kell 18 Pirita kloostri varemetes. 

17. detsembril avati Tallinna loomaaia 
keskkonnahariduskeskuses (ehita-
jate tee 150).  ühe tänapäeva pari-
ma animalisti vitali novikovi tööde 
ülevaatenäitus „Loomaplastika“. 
Välja on pandud kunstniku skulptuu-
rilooming alates pisiplastikast kuni 
suurte figuurideni. Materjaliks port-
selan ja pronks. Lisaks näeb kunst-
niku loomajoonistusi ja -visandeid. 
Kunstniku enda sõnade järgi pühen-
dab ta näituse lastele, et tundma õp-
pida esteetilise kunsti, kuju ja vormi 
võimalusi loomamaailma interpretee-
rimisel. Vitali Novikov ütles näituse 
ülespanemisel: „Loomade maailmas 
on kehakeel osa suhtlemisest, see an-
nab signaale ümbritsevale maailmale, 
jutustab lugusid, reedab nende ole-

must.“
Loomaaia direktor Mati Kaal lisab: 

“Vitali Novikovi tööde näitus meie 
keskkonnahariduskeskuses on era-
kordne võimalus maailmatasemel 
Vene animalisti teoste tutvustamiseks 
Eestis. Varem ei ole siin tema tööde nii 
suuremahulist väljapanekut olnud. 
Kontaktid Eestiga tekkisid kunstni-
kul seoses Tallinna loomaaias toimu-
nud viie animalistliku skulptuuri fes-
tivaliga aastatel 1998 kuni 2006, mille 
järel on Novikov regulaarselt käinud 
Tallinna loomaaias loomi modelleeri-
mas.”

Näitus jääb avatuks kuni 4. aprillini 
2016. Maja on avatud iga päev kella 
9-17. Sissepääs näitusele on tasuta. 
Loomaaia info www.loomaaed.ee

Alanud aasta esimesel poolel pakub Tallinna 
õpetajate Maja hulgaliselt mitmesuguseid 
huvikursuseid aiandusest psühholoogiani.

Näiteks saab kursustel õppida köögivilju ja maitse-
taimi kasvatama, iluaeda kujundama, viljapuude ja 
marjapõõsaste eest hoolt kandma, kodu kujundama ja 
õmblema.  

Kunstilembesed saavad osaleda erinevates keraa-
mika töötubades, portselanehete valmistamise- ja 
maalikursustel, gurmaanid saavad aga osaleda aroo-
mi- ja vürtsikoolitusel ning õppida veine ja juustu-
sid degusteeerima, Jaapani koduseid toite ja sushit 
valmistama.  

Esinemisest huvitujad saavad näitlejameisterlikkust 
ja õiget häälekasutust õppida. Õpetatakse ka pinge-

test vabanema, lõdvestuma ja töövõimet taastama, 
fotograafiat ja pilditöötlust, klaasikunsti, Jaapani 
teetseremooniat, kultuuri ja tavasid, praktilist psüh-
holoogiat jpm.

Lisainfo:
www.opetajatemaja.ee

Ostan vanu postkaarte ja fotosid, ENSV rinnamärke, trükiseid ja 
dokumente ning muid põnevaid Eesti ajalooga seotud kollekt-
sioneerimise esemeid.Tel. 6020906 ja 5011628 Tim

Müüa keemiavabalt kasvatatud söögikartulit Laura ja Secura. 
Pakendatud 25 kg võrkudes. Hind 8 eurot võrk. Kojuvedu. Tel: 
55512278

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

Põhja-Tallinna Valitsus kutsub

 Põhja-Tallinna Valitsus, Niine 2, Sten Svetljakov, 645 70 74, sten.svetljakov@tallinnlv.ee

24.02.2016 kell 19.00

Eesti Vabariigi

aastapäeva

ilutulestik
Stroomi rannas


