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Aasta 
hooldustöötaja 
2014 on Milvi Punt

Heakorrakuul 
juhitakse linlaste 
tähelepanu oma 
koduümbruse 
korrastamisele!

Korteriühistute 
infotunnid

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni 
poolt korraldatud konkursil pari-
mate sotsiaalalatöötajate tunnus-
tamiseks, sai sel korral aasta hool-
dustöötaja 2014 tiitli Paljassaare 
Sotsiaalmaja hooldustöötaja Milvi 
Punt. 

Milvi Punt alustas Põhja-Tallinnas 
hooldustöötajana tööd 1.jaanuaril 
1999 aastal, seega juba üle viieteist-
kümne aasta tagasi. Ta lõpetas 2001. 
aastal Tallinna Pedagoogilises Semi-
naris sotsiaalhooldaja eriala. Milvi 
Punt näeb nii elus kui ka klientide 
juures esmalt positiivsed külgi. Ta 
töötab põhimõtte järgi, et kui mingi 
tegevus on hoolduskavas kirjas, siis 
tuleb seda teha võimalikult hästi 
ning kliendiga arvestavalt, inimese 
väärikust ja iseseisvust säilitades. 
Milvi Punt oskab näha ja hinna-
ta klientidega toimuvaid muutusi 
ning teha ettepanekuid hoolduskava 
muutmiseks, lähtudes just kliendi 
vajadustest. Ta austab klientide va-
likuid, oskab näha eakate tervisep-
robleeme ja teab nende leevendami-
seks lahendusi.

Kliendid ja klientide lähedased on 
Milvi tööga rahul ja neil jätkub Milvi 
jaoks palju kiitvaid sõnu. Milvit, kui 
head töötajat, mainivad ka kõik te-
maga koos töötanud kolleegid: alati 
aitab ta nõu ja jõuga - töö on tehtud, 
kliendid rahul, töötaja ise rõõmsa-
meelne ja teistelegi optimismi sisen-
dav. Alati on tal hea sõna öelda nii 
klientidele kui ka kolleegidele. Milvi 
Punt on välja õpetanud mitu tublit 
hooldustöötajat, juhendades nende 
praktikat ja toetanud neid töö alus-
tamisel. Tööandjale on Milvi „kerge“ 
töötaja: töö saab tehtud professio-
naalselt ja kiiresti, Milvi peab kinni 
tööalastest kokkulepetest ning jär-
gib konfidentsiaalsuse põhimõtteid.

Milvi kliendid on öelnud järgmist. 
 „Mind on juba aastaid abistanud 

Milvi Punt. Olen temaga väga rahul. 
Hindan tema südamlikust ja abival-
midust. Mille eest suur aitäh!“

 „Milvi hoiab meis kindlustunnet. 
Sisendab tunnet, et alati on kellegi 
poole pöörduda, ja et alati saab ka 
abi“. 

 „Milvi teeb kõike kohusetundli-
kult ja kiiresti. On lahke ja abival-
mis“.

Kolleegid hindavad kõrgelt Milvi 
organisaatori oskusi: ta on inimene, 
kes seisab paremate töötingimuste 
eest. Milvi korraldab kaastöötajate 
tähtpäevade tähistamisi ja ei puudu 
kollektiivi ühisüritustelt. Tänu Milvi 
professionaalsele tööle ja laialdaste-
le teadmistele on muutunud paljude 
inimeste elu elamisväärsemaks ja 
kindlamaks. Ta on toetav ja hooliv 
kolleeg, kelle arvamusel on kaalu. 

Traditsiooniline heakorrakuu 
saab tänavu alguse 15. aprillil 
ning lõpeb 15. mail. Sel aastal on 
põhirõhk Läänemere randade ko-
ristamisel ning jäätmete liigiti ko-
gumisel.
Avatalgud toimuvad 18. aprillil al-
gusega kell 11.00 Stroomi rannas. 
Tänavu toimuvad talgud koostöös 
Helsingi linnaga, kes korraldab 
oma talgud samal päeval Aurin-
kolahti rannas. Avatalgutel kor-
rastatakse Stroomi ranna äärsed 
alad, talgulistele pakutakse keha-
kinnitust, Põhja-Tallinna valitsus 
tänab osavõtjaid, korraldades loo-
simisi, mille võitjaid ootavad loo-
mulikult auhinnad. Samuti saab 
nautida meeleolukat muusikat.  

Kuu aja jooksul korraldatakse 
kõigis linnaosades erinevaid hea-
korraüritusi, mida viivad läbi lin-
naosavalitsused koostöös mittetu-
lundusühingute, korteriühistute 
jt. Heakorrakuu lõpuüritus toimub 
15. mail Politseipargis, mil tähis-
tatakse Tallinna päeva. Heakor-
rakuu kampaaniat koordineerib 
Tallinna Keskkonnaamet. Tallin-
nas hakati ametlikult korraldama 
kevadisi heakorrakuid 23 aastat 
tagasi. Täpsemat teavet heakor-
rakuu kohta leiab veebiaadressilt 
www.tallinn.ee/heakorrakuu ja 
vene keeles: www.tallinn.ee/rus/
mesjachnik-blagoustrojstva

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMIS-
RINGi AJAGRAAFIK JA AUTO PEA-
TUMISKOHAD PÕHJA-TALLINNAS, 
laupäeval 25.aprill 2015 

10.00-10.15 Küti ja Vana-Kalama-
ja nurgal 
10.25-10.40 Vana-Kalamaja 9 ees 
parklas 
10.50-11.05 Salme 12 (Salme kul-
tuurikeskuse parklas) 
11.15-11.30 Tööstuse/Nõlva rist-
mik (parklas) 
11.40-11.55 Neeme/Maleva nur-
gal 
12.05-12.20 Kopli/Uus-Maleva 
ristmik (Kopli 100c elamu ees) 
12.30-12.45 Kopli/Pelguranna 
nurgal parklas 
12.55-13.10 Puhangu 10 esine 
(garaažid ja elamud) 
13.20-13.35 Ehte 5 elamu vastas 
(Ehte 12 garaažiühistu juures) 
13.45-14.00 Kolde/Ristiku ristmikul 
14.10-14.25 Sõle 18 kõrval 

Järjekordsed korteriühistute info-
tunnid peetakse Salme Kultuurikes-
kuses 24. märtsil (eesti keeles) ja 25. 
märtsil (vene keeles). Mõlemal päe-
val on algus kell 18.

Juttu tuleb ka 15. aprillil algavast 
heakorrakuust ja kõigest sellega 
seonduvast. 

Konkursil „9 linnaideed“ said 
enim hääli jõu ja ilu numbrid 
Stroomi rannapargis

Kalamaja lastemuuseum kutsub 
koolivaheaja üritustele 

Põhja-Tallinna valitsus kuulutas 
9. veebruaril välja konkursi „9 
linnaideed“, mis kestis kuni 14. 
märtsini. Pärast seda kuupäeva 
loeti nii Stroomi keskuses kui ka 
Põhja-Tallinna veebilehel antud 
hääled kokku ja selgus ka popu-
laarsein linnaidee Põhja-Tallin-
nas. Selleks on jõu ja ilu numbrid 
Stroomi rannapargis. Kokku hää-
letas üle 1300 inimese.

Toogem siinkohal ära ka paremus-
järjestuse. Jõu ja ilu numbritele 
järgnesid Kopli pargi mänguala,  
Katariina kai korrastamine, soo-
jad pingid Stroomi rannapargis, 
võlutud mets Kase pargis, Pelgu-
linna pühadekuusk jt.

Võitnud ideest ka veidi lähe-

Kalamaja lastemuuseum Miiamil-
la aadressil Kotzebue16 ootab 
lapsi koos vanematega toredasti 
aega veetma. Muuseumis  saab 
koolivaheajal mängida, meis-
terdada ja joonistada; kavas on 
aja-teemalised muuseumitunnid 
ning multifilmi töötuba. 

Laupäeval,  21. märtsil kell 12 toi-
mub stuudio „Animailm“ multifil-
mi õpituba.

Vaadakse  filminukkude- ja 

malt. Stroomi rannapargi virgu-
tusala on rahva hulgas ülimalt po-
pulaarne. Seda täiendatakse nüüd 
uute välitrenažööridega, et kõik 
spordihuvilised löögile pääseksid.

„9 linnaideed“ on Põhja-Tallinna  
valitsuse poolt korraldatav kaasav 
linnaruumikonkurss. Välja pakuti 
9 ideed, kuidas võiks korrastada 
ja täiendada Põhja-Tallinna ava-
likku ruumi. Iga idee oli seotud 
konkreetse asukohaga Põhja-Tal-
linnas. Need kõik üheksa on aga 
põhjatallinlaste ideed, mis on esi-
tatud eelnevate aastate jooksul. 

Põhja-Tallinna vanema Karin 
Tammemägi sõnul katsetati sellist 
kaasavat konkursi vormis avali-
ku ruumi kujundamist linnaosas 
esmakordselt. Aga, et osavõtt oli 

aktiivne, siis võib ettevõtmise kor-
daläinuks lugeda. Linnaosa elani-
ke kaasamist linnaosa paremaks 
muutmisel jätkame kindlasti 
edaspidigi“, ütles Tammemägi. 

Kõigi küsitluses osalenute va-
hel loositakse välja auhinnad 18. 
aprillil Stroomi rannas toimuval 
heakorrakuu avatalgutel.

Põhja-Tallinna valitsus viib kõi-
ge rohkem poolehoidu kogunud 
idee koostöös vastava valdkonna 
spetsialistidega 2015. aasta jook-
sul ka ellu. 

RAIvO LOTT, 
Põhja-Tallinna avalike suhete nõunik

dekoratsioonide näitust „Elasid 
kord…“. Õpikoja käigus tutvus-
tatakse  animatsioonfilmi tegemi-
se telgitaguseid, osalejad saavad 
kätt proovida nii nukumeistri kui 
ka režissöörina. Võimalusel võtta 
kaasa mälupulk - iga osaleja saab 
valminud filmi kaasa või saade-
takse see hiljem e-mailile.

Sihtrühm:   6 -12 aastased, grupi 
suurus kuni 15 last.

Eelregistreerimine  laste@lin-
namuuseum.ee või  tel. 6413491, 

53099772
Pileti hind  6 eurot,  sisaldab töö-

tuba ja muuseumipiletit.
Kalamaja lastemuuseum on 

avatud kolmapäevast pühapäe-
vani kell 10.30-18.00,  kassa su-
letakse kl.17.30. Esmaspäeval  ja 
teisipäeval on  muuseum suletud. 
Lastemuuseum palub kaasa võtta 
vahetusjalatsid.

RAEPRESS

Tutvustamist ja hindamist saatsid noorte esinejate etteasted.
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Balti jaama turg uueneb Karjamaa Põhikool 
korraldas ülelinnalise 
luulekonkursi

Eesti keele kaunis kõla

Eesti sünnipäeva tähistati 
minijalgpalli turniiriga

Avati mälestuskivi 
vabadussõjas võidelnuile

Põhjatallinlased tähistasid vabariigi 
aastapäeva etenduse ja tantsuõhtuga

Arhitekt Raivo Kotovi (KOKO 
arhitektid) sõnul on tänane turg 
elav, aga räämas. Omanike soov 
on turg säilitada ja rekonstruee-
rida, samas lisada toitlustuse- ja 
parkimise kohti ning erinevaid 
kaubandus ja teeninduspindu.

Üks projekti lähtekohti on viil-
katusega ajaloolised hooned. Ees-
märk on seda motiivi võimendada 
ning saavutada arhitektuurne 
tervik ühitades ajaloolist ja uut. 
Tuleb ka üks maa-alune korrus, 
millest pool on parkimisala, mis 
on päeval mõeldud turu külastaja-
tele, õhtul saaksid siin parkida ka 
naaberkinnistute elanikud. Pool 
maa-alusest korrusest on kavan-
datud marketiks.

Esimesel korrusel saab asuma 
turg, teine korrus on mõeldud nn 
tööstuskaupade müüjatele. Toit-
lustuskohad paigutatakse teise 
korruse terrassile, kus on vaade 
Toompeale.

Tekib ka väljak, kus saab kor-
raldada erinevaid vabaõhuüritusi. 
Turu välisosa on avatud kindlatel 
kellaaegadel, pärast seda sinna 
juurdepääsu pole.

Omanike jaoks on peamine ees-
märk saada turule ostma ikkagi 
peamiselt Pelgulinna ja Kalama-

Põhja-Tallinna valitsus 
korraldas 28. veebruaril 
Salme kultuurikeskuses 
oma linnaosa elanikele 
mõeldud Eesti vabariigi 
97. aastapäevale 
pühendatud ürituse. 
Pärast Põhja-Tallinna vanema 
Karin Tammemägi tervitust 
toimus teatrietendus „Orav ja 
Meri“ ning pärast etendust oli 
tantsuõhtu, kus esinesid Airi 
Allvee ja New Murphy Band. Oli 
võimalus end lasta ka pildistada 
koos Orava ja Meriga ehk siis 
Andrus Vaariku ja Egon Nuteri-
ga. Huvi ürituse vastu oli suur ja 
kõik 650 kohta said ka hõivatud.

Vabariigi aastapäevale pühen-
datud ettevõtmisi oli Põhja-Tal-
linnas veelgi. 24. veebruaril 
oli ilutulestik Stroomi rannas. 
22. veebruaril toimus aga Põh-
ja-Tallinna vanema vastuvõtt 
Salme Kultuurikeskuses, kus 
anti üle ka linnaosa kõrgeimad 
autasud, Põhjatähed, kolmele 
väärikale inimesele: linnaosa 
kultuuriaktivistile ja rahvatant-
supedagoogile Saima Kallaule, 
Tallinna Kunstigümnaasiumi 
direktorile Märt Sultsile ja Põh-
ja-Tallinna sotsiaalhoolekande 
osakonna juhatajale Mart-Pee-
ter Erssile. 

Märtsi alguses toimus Põhja-Tallinna valitsuses Balti jaama turu 
projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisi avalik arutelu, kus osales enam kui  
20 huvilist.

ja inimesed. Turg ise, tema ar-
hitektuur, peaks siia meelitama 
ka turiste. Säilib kindlasti ka va-
nakraami turg, mis eriti soomlasi 
Balti jaama turule on tõmmanud.

Plaanis on ehitustöödega alus-

tada tänavu aasta oktoobris ja 
turg uuel kujul avada 2016 aasta 
jõuludeks. Ümberehituse ajaks 
turgu ei suleta, ta vaid muudab 
veidi asukohta. 

10. märtsil tähistati Karjamaa Põ-
hikoolis Kristjan-Jaak Petersoni 
sünniaastapäeva ja emakeelepäe-
va juba traditsiooniks saanud üle-
linnalise luulekonkursiga. 

Osalesid nii eesti kui ka vene 
õppekeelega koolide õpilased viie-
teistkümnest Tallinna koolist. 
Konkurss toimus kolmes vanuse-
rühmas ja kokku osales üle 60 õpi-
lase. Žürii tööst võttis osa Tallinna 
Haridusameti esindaja Merike Ki-
vimäe. 

Konkursi laureaadid: Enid Leet-
jõe  (32. Keskkool), Karmo Jorš 
(Tallinna Merekalda Kool), Leila 
Ragimova (Karjamaa Põhikool), 
Maria Zikas (Pae Gümnaasium), 
Ilja Karasjov (Tallinna Õismäe 
Vene Lütseum), Dajaana-Jessica 
Oper (Tallinna Merekalda Kool), 
Julia Jurkina  (Tallinna Humani-

Kopli Noortemaja eestvõttel 
toimus XII ülelinnaline kooli-
eelikute etlemiskonkurss”Eesti 
keele kaunis kõla”

Põhja-Tallinna eelvoor peeti 
6.märtsil Eesti Lastekirjanduse 
Keskuses, kus luuletusi esitasid 
26 väikest etlejat. Žürii hindas pa-
rimaiks luuletuste esitajaiks Nele 

2. kuni 22. veebruarini peeti 
Sõle tn 40 spordisaalis mini-
jalgpalli turniir, mis pühenda-
tud Eesti vabariigi 97. aasta-
päevale. Auhinnad pani välja 
Põhja-Tallinna valitsus.

Et tegu oli veel viimase turnii-
riga saalis, enne kui õue jalg-
palli mängima minnakse, siis 
võideldi medalite ja karikate 
pärast erilise kirega. Võistlus-
test võtsid osa amatöörjalgpal-
lurid üle Tallinna. Põhja-Tal-

23. veebruaril avati Kalamaja 
Põhikoolis pidulikult mälestus-
kivi Eesti vabadussõjas võidel-
nud viiele kooli õpetajale.

Need õpetajad olid Georg Hion, 
Vassili Peet, August Univer, Vas-
sili Mutt ja Ants Utso. Kõik me-
hed naasid sõjast elusatena ja 

taargümnaasium), Nelli Reisen-
buk (Kalamaja Põhikool), Iris Va-
rusk (Pelgulinna Gümnaasium).

Eripreemiad: Michelle Armon 
(Tallinna Juudi Kool), Aaron Obo-
lonin (Tallinna Juudi Kool), Danil 
Pankratov (Karjamaa Põhikool), 
Arina Buzunova (Karjamaa Põ-
hikool), Martin Eesmaa ja Kretel 
Taning  (Ristiku Põhikool), Ras-
mus Sepp (Tallinna Merekalda 
Kool).

Kõiki luulelugejaid ja koole tä-
nati tänukirjade ja meenetega. 
Parimaid tunnustati väärtuslike 
auhindadega. Täname veel kord 
kõiki osalejaid ja Tallinna Hari-
dusametit projekti toetamise eest! 
Loodame, et kohtume ka järgmisel 
õppeaastal.

Karjamaa PõhiKool

Viigimäe (Lasteaed “Kelluke”), 
Adriane Brigitta Parre (Kalamaja 
Lasteaed), Marta Andrease (Las-
teaed “Päikene”) ja Robin Roger 
Ratase (Tallinna Kelmiküla Las-
teaed”).

Neil lastel oli võimalus veel kord 
üles astuda konkursi lõppvoorus, 
mis toimus 12.märtsil Estonia 
Talveaias.  

linna minijalgpalli turniir 
toimus juba 20 korda. Eelmis-
tel kordadel on enam võidu-
rõõmu maitsnud Põhja-Tallin-
na võistkonnad. Kuid seekord 
viidi võitjakarikas hoopis Las-
namäele. Hõbemedalid läksid 
Kopli Dünamo vutimeestele ja 
pronksised medalid pandi kae-
la kesklinna jalgpalluritele.

Põhja-Tallinna valitsus auta-
sustas võitjaid  karikate, me-
dalite ja meenetga. 

olid Eesti Vabariigi aegu kõik ka 
tunnustatud pedagoogid ja kooli-
juhid.
Mälestuskivi avamisel  osales 
Põhja-Tallinna vanem Karin 
Tammemägi, kes esines ka lühi-
kese sõnavõtuga. Avamisel laulis 
kooli koor. 

Vaade tulevasele renoveeritud Balti jaama turule 
linnulennult. Arvutisimulatsioon. KOKO Arhitektid.
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Kevad on alati ootuste 
ja lootuste aeg

Riigikogu valimised on sel-
jataga ja nüüd pole jäänud 
muud, kui oodata ära uue va-
litsuse moodustamine. Uus 
valitsus peaks meie riiki juhti-
ma järgmised neli aastat ning 
lahendama arvukalt problee-
me, mis mõjutavad kõigi Eesti 

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

inimeste igapäevast toimetu-
lekut. Samas mõjutavad valit-
suse tänased otsused kindlasti 
ka meie laste tulevikku. Kuidas 
aga valitsuse moodustamise ja 
valitsemisega  toime tullakse, 
on vara öelda. Elame näeme.

Kevad toob heakorra talgud
Aga aeg käib ikka oma rada ja 
kevad on ukse ees. Esimesed 
päikeselised päevad kutsuvad 
õue ja tekitavad vastupanda-
matu soovi koduaias toimeta-
da. Kõigil meil pole oma kodu-
aeda, aga soov koos kevadega 
ka oma kodukohta kaunimaks 
muuta, on kõigil meil olemas. 
Põhja-Tallinna elanikud on 
juba aastaid olnud eeskujuks 
kõigile tallinlastele oma aktiiv-

suse poolest ühistel talguüri-
tustel. Loodetavasti on nii ka 
sel aastal. Linnaosas toimub 
arvukalt talguid, mille koh-
ta saab peatselt infot nii meie 
ajalehest, Facebookist kui ka 
meie kodulehelt. Pealinna hea-
korrakuu avaüritus toimub 
ka sel aastal Põhja-Tallinnas 
ja nagu ikka, Stroomi rannas. 
Üritus toimub 18. aprillil algu-
sega kell 11.00. Eriliseks teeb 
selle aasta avatalgud teadmi-
ne, et samal ajal korraldatakse 
talgud ka meie heade naabrite 
juures Helsingis. Loodame sel 
üritusel ka Helsingi talguliste-
ga videoühenduse luua.

Tööd käivad ka teedel ja 
tänavatel
Lisaks talgutele toob kevad 

KArin TAMMeMägi 
Põhja-Tallinna vanem

Käesolevast aastast hakkas 
Läti vabariigis kehtima seadus, 
mis lubab kodulaenuvõtjal 
hetkega laenust vabaneda, kui 
ta soetatud korteri või maja 
pangale tagastab. Siinkohal 
tõusetub koheselt ju küsimus, 
et miks selline mõistlik ja va-
jalik seadus meie riigis veel ei 
kehti? vastus on lihtne: siin-
mail tegutsevate võõrpankade 
mõjuvõim riiki valitsevate par-
teide üle on niivõrd suur, mis-
tõttu niikaua, kui Eesti on Re-
formierakonna võimu all, eesti 
rahvas sellist laenuvõtjasõbra-
likku seadust kahjuks ei näe. 

Eks ole kummastav, et Skandinaa-
via pankade koduriikides kehtivad 
juba ammu laenuvõtjat kaitsvad 
seadused. Eestis on neile lubatud 
palju sellist, mida nad oma kodu-
maal mitte mingil juhul kunagi 
teha ei tohiks. Riigimeediast (ERR, 
Postimees, Delfi, Kanal 2, TV3) 
võime kuulda silmakirjalikke ar-
vamusi ja näha äraostetute kom-
mentaare, kuidas sellist seadust, 
nagu Lätis vastu võeti, ei tohiks 
Eestis mitte mingil juhul läbi las-
ta. Loomulikult vaatavad selliste 
häbematute seisukohtade tagant 

vastu välispankade ja nende saba-
rakkude kõrvad. Pole ju kellelegi 
uudis või ammugi saladus, et meie 
majandus on Põhjamaade pankade 
kindlas haardes. See ei juhtunud 
aga üleöö ja iseenesest. Sel lasti 
juhtuda ja sellele aidati jõuga kaa-
sa. 

Kuidas pärisorjast sai 
pangaori. . .
Nimelt, rohkem kui kümme aas-
tat tagasi otsustasid kasumiah-
ned võõrpangad, et aeg on küps 
siinne rahvas laenudega orjasta-
da. Selleks, et asjad libedamalt 
ja ladusamalt kulgeksid, oli vaja 
äraostetavat parteid ja kodustatud 
võtmepoliitikut, kes aitaks omalt 
poolt riigitasandilt kaasa. Agar 
kandidaat oli, nagu tellitud, kohe 
platsis! Nõnda saigi 2006. aastal 
ajaloolase haridusega kunagisest 
peaminister Laarist Swedbanki 
nõukogu liige. Isamaa ja Res Pub-
lica Liit (IRL) Mart Laari isikus 
hoolitses õhinal selle eest, et Eestis 
ei võetaks vastu ühtegi laenajaid 
kaitsvaid, see tähendab, panka-
de vaenulikke seadusi. Laenuralli 
võis alata!
 Mäletame, kuidas kinnisvarahin-
nad hüppasid lakke. Võlgu said ka 
need, kes ei tohtinud seda mitte 

kuidagi saada. Paljudel eesti ini-
mestel polegi tänu sellele enam 
oma kodu, perest või tervisest 
rääkimata, aga laen ripub neil jät-
kuvalt pommina kaelas. Õnnetud 
maksavad seda neetud laenu, nagu 
surnud hobust ja kõigele lisaks 
võib nende laen olla kunagisest 
korteri või maja väärtusest tublisti 
priskemgi.  
Käsi pesi kätt ja paari aasta pärast 
oli olukord nii hull, et laenumull 
lõhkes. Majandus kukkus kolinal 
kriisi, aga panku või nende kodus-
tatud poliitikuid vastutusele mui-
dugi ei võetud. Elu läks vaikselt 
edasi. Pangad korjavad tänaseni 
hiigelkasumeid, viivad need Ees-
tist mõnuga segamatult välja ja 
neid selles alatus tegevuses kaasa 
aidanud ning jätkuvalt abistavad 
IRLi ja Reformierakonna poliiti-
kud naudivad riigivõimu hüvesid 
rahva kulul edasi. Olgu seda siis 
riigivalitsuses, Eesti Pangas või 
Riigikogus. 
Mõelda vaid, et kunagi olid meie 
mõisnikud rootsi, taani ja siis 
saksa soost. Eesti rahvas oli neile 
alandlikeks pärisorjadeks. Tegeli-
kult ei ole kunagised peremehed 
kuhugi läinud. Nad on endiselt 
siin. Meievaheline käskija ja allu-
va suhe on jätkuvalt alles. Muutu-

Võtmed pangale ja kodulaenust vabaks!
nud on vaid selle vorm. Isand on 
võõramaine pank ja pärisorjast 
on saanud laenuori. Vanasti seoti 
matsi maaga, nüüd laenuga. Kui 
maarahvas vastu hakkab või mi-
dagi endale ette kujutada söan-
dab, tuleb talle meelde tuletada: 
„Võlg on võõra oma!“       

Eesti riik peab oma rahvast 
võõrpankade eest kaitsma 
hakkama!
IRLi ja Reformierakonna poolt 
Eesti maaelule seatud hävitav 
kurss on toiminud katastroofili-
selt. Võõrpangad, kellele eesti rah-
va saatus korda ei lähe, sulgevad 
maapiirkondades oma kontoreid, 
koondavad töötajaid ja kaotavad 
pangaautomaate. Paremkreenis 
riik aitab sellele koolide, postkon-
torite, apteekide ja kaupluste kin-
nipanemisega muudkui hoogsalt 
kaasa. Riik ei ole äriühing, mille 
majandusaasta peab kasumiga 
lõppema.   
Peame aru saama, et panga ja 
kliendi vahelises suhtes on ko-
danik alati nõrgemas positsioo-
nis. Siinkohal peabki riik appi 
tulema. Seadusandlusega tuleb 
teha kõik selleks, et selline häbi-
väärselt ebavõrdne seis lõpetada. 
Laenuvõtja peab pankade oma-

voli ja meelavalla alt lõpuks ome-
ti välja tooma. Me ei saa ju ometi 
lätlastest kehvemad olla. Muide, 
Keskerakond tegi juba 2009. aastal 
Riigikogus ettepaneku võtta vastu 
seesama laenuvõtjat kaitsev sea-
dus, mis nüüd meie lõunanaabrite 
juures jõustus. Reformierakonna 
ja IRLi valitsus lükkas selle seadu-
seelnõu külmalt teerulli-meetodit 
kasutades tagasi. Nagu ikka. Aga 
Keskerakond ei anna alla! Oma 
valijate toel võitleme edasi! Laenu-
võtjat kaitsev seadus peab saama 
ka Eestis vastu võetud! 

PriiT KuTser 
Põhja-Tallinna asevanem

kaasa ka muid toimetamisi, et 
linnaosa heakord kiiresti para-
neks. Juba praegu lapitakse tä-
navaauke ja valmistatakse ette 
suuremaid remonditöid meie 
teedel ja tänavatel. Peatselt 
hoogustuvad tööd ka Kalaran-
na tänava ehitusobjektil, sest 
valmis peab see tänav saama 
juba selle aasta sügiseks. Ka-
laranna tänava valmimine toob 
kergendust neile, kel on vaja 
liigelda Kalamajast või Koplist 
kesklinna. Meie linnaosa kiire 
areng teeb rõõmu, aga toob kaa-
sa ka uusi väljakutsed nii liik-
luskorralduse ka kui kaasaegse 
linnakeskkonna loomisel.

Elanike ideed muudavad 
linnaosa kaunimaks
Siinkohal tänan kõiki neid, kes 

võtsid osa konkursist “9 lin-
naideed” ja andsid seeläbi oma 
panuse parema linnakeskkon-
na loomisse. Konkursi võitis 
üheksa idee hulgast „Jõu ja ilu 
numbrid Stroomi rannapargis“ 
ja just see idee saabki teosta-
tud juba sel aastal. Tagasiside 
ja aktiivne osalemine kinnita-
sid, et samalaadseid ettevõt-
misi tasub ka edaspidi korral-
dada.

Soovin kõigile värvikat 
kevade ootust. Üheskoos 
muudame linnaosa 
kaunimaks!
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Brit Pavelsoni seinateos ehib 
nüüdsest Paljassaare Sotsiaalmaja

PILDISTA KALAMAJA HETKI! 

Seinateostel on väärtus 
Seinateosed on köitnud kunstnik-
ke juba 1960ndatest alates. Aga 
et selliseid teoseid on keerulisem 
teostada ning ka säilitada (sest 
nad on avalikus ruumis, kus kõik 
võib kiiresti muutuda), siis seetõt-
tu on sellised tööd üsna unikaal-
sed.  Need teosed jäävad ka kindla 
kohaga seotuks, sest reeglina pole 
neid võimalikki mujale paiguta-
da. Seinateoseid on loonud paljud 
kuulsad kunstnikud, teiste hulgas 
Laurence Weiner,  Martin Kippen-
berger, Isa Genzken jt.
Üks selline seinateos ehib nüüd 
alates märtsist ka Paljassaare Sot-
siaalmaja söökla seinu. Autoriks 
on graafiline disainer Brit Pavel-
son, kes on õppinud Eesti Kunsti-
akadeemias ja Amsterdamis Gerrit 
Rietveldi Akadeemias. Ta on  ku-
jundanud kunstikatalooge, plaka-
teid ja raamatuid, tema kujunda-
tud on ka Tallinna ühistranspordi 
sümboolika. 

Idee sünd
Eelmisel sügisel kui disainer tegi 
värvilisi aknavitraaže Koplis asu-
vale kunstigaleriile “Nancy Naka-
mura Ideederiiul”, rääkis galerist 
Kadi Estland Britile sotsiaalmaja 
ruumidest. Galeristi oli omakor-
da sotsiaalmajja kutsunud  söökla 
juhataja Tatjana Samoilova, kes 
tahtis seal hakata korraldama 
kunstinäitusi. Sellest kohtumisest 

Kevad on sel aastal varakult koha-
le jõudnud ja päevavalgust jagub 
ka pärast tööpäeva lõppu. Nüüd on 
just õige aeg kaamera sahtlist välja 
otsida ja Kalamaja tänavatele ning 
mere äärde fotoretkele minna. 

16.-17. mail toimuvate „Kalamaja 
Päevad 2015“ raames toimub foto-
võistlus “Kalamaja hetked”, kuhu 
oodatakse pilte kogukonna sünd-
mustest, kohvikutest, elanikest, 
kultuurielust ja arhitektuurist. Fo-
tovõistlusele oodatakse pilte alates 
1. aprillist kuni 10. maini, täpsemat 
infot jagame märtsi lõpus Kalamaja 
Päevade Facebooki lehel, Positiivi 
kodulehel ja aprilli Põhja-Tallinna 
Sõnumites.

Võistlust aitab korraldada foto-
ajakiri Positiiv koostöös Overalliga. 
Peaauhinnaks on Canoni võimsa 
suumiga kaamera Powershot SX50 
HS. Parimad tööd avaldatakse foto-
ajakirjas Positiiv ja autorid saavad 
kingituseks ajakirja aastatellimuse.

Võta sõber või pere kaasa ja jääd-
vusta Kalamaja elu-olu!

KRISTEL ScHwEDE, 
fotoajakiri Positiiv

Üle-eelmisel nädalavahetusel sai Paljassaare Sotsiaalmaja söökla oma seintele uue kujunduse, autoriks disainer Brit Pavelson. Töö käigus värviti 
ära koridori seinad ja paigutati seintele väikesed klaasist kujundid, mida saavad katsumise kaudu kogeda ka inimesed, kes ei näe. Nii saavad ka 
vaegnägijad seeläbi pilte nautida.

galeristiga said alguse Alisha Bagi 
maalinäitused sotsiaalmajas.
Et aga Brit Pavelson on alati ava-
tud uutele ja intrigeerivatele idee-
dele, siis mõtles ta välja püsivama 
lahenduse. Seinale maalide riputa-
mise asemel pakkus ta välja hoopis 
väikestest peegelklaasi tükkidest 
teostatud seinainstallatsiooni. Nii 
saigi kaks söökla seina ülevärvitud 
- üks kollast ja teine sinist värvi, 
ning klaasitükid peale kleebitud. 
Peeglid lõikas välja firma Ossmet 
selle eest tasu küsimata. Klaasitü-

kid on lihvitud nii siledaks, et ka 
majas elavad vaegnägijad komba-
tes kunstiteoseid nautida saavad.

Kiiduväärne tulemus
Seintele on kleebitud 62 peeglit ja 
kõik nad on erikujulised. Vastavalt 
aastaaja ja päikese valguse muu-
tumisele muutuvad ka helkivad 
pinnad. Tulemust saavad tulevi-
kus juba kõige täpsemini jälgida ja 
nautida majaelanikud ise.
Autor ise kirjeldab oma mõttep-
rotsessi algideest tulemuseni järg-

miselt: “Tahtsin alguses mosaiiki 
teha, aga see on väga töömahukas 
ning oleks lihtsalt võtnud väga 
kaua aega. Silme ees olid peegel-
mosaiigid Iraani altaritel, tahtsin 
eelkõige luua teistsugust ruumiko-
gemust. Lõpuks otsustasin kujun-
dada erinevaid siluette, millest osa 
on ära tuntavad, osa aga mitte, et 
jätta ka vaataja kujutlusvõimele 
fantaseerimisruumi. Seina värvid 
said kontrastsed,  et siluetid hästi 
välja joonistuksid.”
Kunstnike projektid avalikku ruu-

mi, ühiskondlike hoonete seintele 
ei ole küll haruldased - ka pangad 
ja ettevõtted kasutavad oma avali-
ku imago loomisel sageli kunstnike 
abi. Kuid siiski, projektid sellis-
tesse ühiskondlikesse ruumidesse, 
kus seda palju rahvast nautida 
saab, on toetamist väärt.  

SAIMA LIIvAND  
Paljassaare Sotsiaalmaja direktor 

disain

Silver Solnask, “Kopli tänava perekond”.  
Kalamaja Päevade 2013 fotokonkursil äramärgitud töö.

MAJANDUS-
NÕUSTAMINE
Tallinna Sotsiaaltöö Keskus osutab majandusnõustamise 
teenust.

Majandusnõustamise eesmärk on aidata kaasa isikute ja perede 
paremale majanduslikule ja sotsiaalsele toimetulekule, õpetades 
inimesi oma rahalisi ressursse oskuslikult kasutama ja võlga-
desse sattumist ennetama.
Majandusnõustamise sisu:
− isiku tulude-kulude analüüs, 
− pere-eelarve koostamine, 
− oskusliku majandamise ja võlgade vältimise õpetamine.

Ootame majandusnõustamise teenusele Tallinna elanikke, kes 
soovivad saada õpetust selle kohta, kuidas väikese sissetulekuga 
paremini hakkama saada.

Teenus on tasuta.

Majandusnõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel
− Tuulemaa 6
− Mahtra 44

Info ja registreerimine: 
tööpäeviti kell 9-16 telefonil 666 0886
e-posti aadressil volanoustaja@swcenter.ee

Samas saab registreeruda ka VÕLANÕUSTAMISE teenusele
Täiendav info: www.swcenter.ee/volanoustamine
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Trammiliiklus on 
põhjatallinlastele oluline
 „Lubasid, et kui 3. ja 4. lii-
nil trammitee korda tehtud ja 
sinna uued trammid sõitma 
pandud, alustatakse ka Koli 
trammiliikluse uuele tasemele 
viimist, aga nüüd on ajakir-
janduses taas mingid jutud, 
otsekui poleks see suund enam 
perspektiivikas,“ nõudis tuttav. 
Mul läks aega, enne kui suut-
sin talle selgitada, et kõike aja-
kirjanduses ilmuvat pole mõtet 
pimesi uskuda. Ajakirjanik oli 
pannud loo kirja nii, nagu tema 
seda mõistis või soovis mõista. 
Kui talle esimesel CAF Urbos 
trammi katsesõidul räägiti 
kunagistest aruteludest Kopli 
trammiliini arengute osas, võt-
tis ta seda kui hetke seisukohta 
ning edastas kuuldu lugejatele 
mitte läbikäidud teemana, vaid 
tuleviku visioonina.  
Sõbraga rääkides mõistsin 
veelkord, kui oluline trammi-
liiklus põhjatallinlastele on ja 
et iga selle kohta käivat uudist 
loetakse huviga. Sellepärast ot-
sustasin teema veelkord käsile 
võtta.

Kas Kopli tramm viib meid tulevikus 
ka sadamasse?
Hiljuti sain kokku ühe Põhja-Tallinnas elava tuttavaga. Mees haaras mul ilma tseremoonitsemata nööbist ja uuris, 
et mis lugu selle Kopli trammiga siis ikkagi on.

Trammidel on tulevik
Kõigepealt tahan kinnitada, et 
seisukoht, otsekui poleks Koplis-
se viival trammiliiklusel perspek-
tiivi, on juba ammu päevakorrast 
maas. Jah, aastate eest jõudsid 
mõned pragmaatiliselt mõtlevad 
spetsialistid järeldusele, et tram-
miliiklus Koplisse ei tasu end ära 
ning sellest johtuvalt poleks selle 
suuna trammitransporti vajalik 
investeeringuid teha. Ainult et 

arutluskäigu alused olid põhi-
mõtteliselt väärad. Pole ühtki 
linnasisest ühistranspordiliini, ei 
Tallinnas ega mujal, mis töötaks 
vaid piletitulul. Ühistranspordi 
ülesanne polegi tulu teenida, vaid 
tagada linna kui terviku sidusus. 
Arukate inimeste seltskonnas 
pole kohta arusaamal, otsekui 
tuleks üks ehk teine linna ühist-
ranspordiliin perspektiivituse 
tõttu sulgeda. Omavalitsuse üles-

arvamus

ENNO TAMM, 
Tallinna Linnatranspordi 
AS juhatuse esimees

anne on tagada kõigile ühistrans-
pordi kättesaadavus ja sellest 
tulebki lähtuda. Milleni viib raa-
matupidamislik tasuvusarvestus, 
kus pole kohta laiemal analüüsil, 
näitab meile riigis toimuv maaelu 
allakäik. Valitsuse heakskiidul 
vähendatakse pidevalt investee-
ringuid äärealadele ja nn vähe-
perspektiivikaile piirkondadele. 
Tulemuseks on elu väljasureta-
mine. Tallinnas ei kavatseta väl-
ja suretada ühtki piirkonda ning 
seepärast jätkub Kopli trammi 
sõit ja mõne aasta pärast kindlas-
ti juba uues kvaliteedis. Küll aga 
paraneb juba selle aasta jooksul 
oluliselt Kopli liini sõitva veere-
mi olukord. Kui 3. liinil hakkavad 
liikuma Urbos trammid vabaneb 
selle arvelt madaldatud keskosa-
ga tramme ning need suuname 
teenindama 1. ja 2. liini. Moraal-
selt vananenud trammid aga kõr-
valdame liiklusest. See aitab juba 
lähitulevikus muuta trammisõi-
du Koplisse hoopis mugavamaks. 
Pikendatud keskosaga trammi-
des on märgatavalt rohkem ruu-
mi ja neisse sisenemine on hõlp-
sam nii lapsevankritega sõitjatele 
kui vanureile. 

Tramm viib ka sadamasse?
Nagu olen juba Põhja-Tallinna 
Sõnumites kirjutanud, alga-
vad kohe pärast 3. ja 4. liini 
rekonstrueerimise lõppu ette-
valmistused 1. ja 2. liini ehi-
tustööde projekteerimiseks. 
Nii mõneski paigas tuleb ole-
masolevat liini õgvendada, et 
uued pikemad trammid seal 
liikuma mahuksid. Otsusta-
mata on veel küsimus, kas ja 
millisel moel tuleks siduda 
rööbastranspordiga Tallinna 
Reisisadam. Uhke oleks mui-
dugi, kui sadam ja lennujaam 
omavahel trammiühenduses 
seisaksid, samas muudaks see 
kardinaalselt seni toimivaid lo-
gistilisi harjumusi. Nähtavasti 
tuleb meil teha põhjalik ana-
lüüs, kuidas mõjutab sadama 
trammiliiklusesse haaramine 
seniste sõitjate mugavust. Tu-
leb leida vastus küsimusele, 
kas see parandaks põhjatal-
linlaste jaoks trammikasutust, 
või mitte? Küsitavusi on palju 
ja tahame olla kindlad, et leia-
me parima lahenduse. Eelkõi-
ge huvitab meid põhjatallin-
laste arvamus.



6         www.tallinn.ee/pohja Märts 2015

www.domuskinnisvara.ee

OTSIN KLIENTIDELE KORTEREID
PÕHJA-TALLINNAS 

Helista või saada mulle oma müügisoov:

viktor.lohmus@domuskinnisvara.ee
Viktor Lõhmus 5566 2982

KINNISvARA KIIROST TALLINNAS! 
Kanname kõik ostuga seotud kulud (nt. 
hindamine, notarikulud). Samuti võtame 
pikaajalisele üürile (3-5 aastat) 4…10-toaliseid 
kortereid või büroopindu mitte läbikäida-
vate tubadega võimalusel hilisem väljaost. 
Maksame 300 EUROT vihjetasu kinnisvara 
müügisoovituse eest mis lõpevad meie poolt 
korteri ostuga. Helista 56150084 või saada 
e-kiri property@latipac.eu

20. märtsil avab oma uksed uus 
voodiriiete pood „KODUTEKSTIIL“!

Asume aadressil Randla 15.
Ootame Teid tööpäeviti 10.00 – 18.00 ja
nädalavahetustel 10.00 – 16.00

Kõrgkvaliteedilistest kangastest voodipesu, tekid, 
padjad, voodikatted, madratsid, madratsikatted 
loovad Teie magamistoas hubase atmosfääri ja 
kindlustavad sügava ja tervisliku une. Hea uni on 
aga hea enesetunde ja suurepärase tuju aluseks.
Meie hinnad üllatavad Teid!

Tallinna 
Linnamuuseumi 

perepäev

MUSTRID 
AJALOOST

22. märts 
kell 12.00-16.00

Kell 12.00, 13.00, 

14.00 Ekskursioonid 
Tallinna Linnamuuseumi 

keraamikakeldrisse, 
kuraator Kristiina Hiiesalu

Kell 12.30, 13.30, 
14.30 

Ekskursioonid Tallinna 
Linnamuuseumi 

keraamikakeldrisse, 
vene keeles pedagoog 

Nadežda Saar

Kell 12.00-16.00 Saavad 
kõik  muuseumis 

mängida mustrite 
otsimise mängu ja 

maalida miniatuurseid 
kahhelplaate

Sissepääs 
muuseumipiletiga

Tallinna Linnamuuseum, 
vene tänav 17

www.linnamuuseum.ee/
linnamuuseum/

L I N N A M U U S E U M

Taimed - maailmarändurid
Tallinna Botaanikaaed kutsub 11.-19. aprillini toimuvale „Taimed ─ maailmarändurid“ 
näitusele. On teada, et iseseisvalt taimed väga suured rändajad ei ole, aga inimeste 
ja loomade kaasabil võivad nad ette võtta pikki rännakuid ühest riigist teise ja liikuda 
lausa mandrite ja maailmajagude vahel. Näitusel tutvustame inimestele oluliste 
toidu- ja tarbetaimede ajaloolisi rännakuid looduslikust kasvukohast piirkonda, kus 
neid tänapäeval  kultuurtaimedena kasvatatakse. Kas teate, kus on kurgi, kõrvitsa, 
nisu, rukki ja paljude teiste tänapäeval igapäevaste toiduandjate kodumaa ja kuidas 
nad meile sattusid või millised on maailma vanimad kultuurtaimed? Näitusel leiate 
vastused ka neile küsimustele.

Botaanikaaed on avatud iga päev. Näitus kella 11.00-16.00.

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

Ostan vanaaegset mööblit ja nõusid. 
Marika tel. 53457205

Ekskursioonid 
Kuremäe kloostrisse

Reisi aeg: 15.06 eesti 
grupp ja 16.06 vene grupp 

KAVA:
• 8.00 kogunemine
• Kuremäe klooster
• Jõhvi. Jõhvi Kontserdima-
jas lõunasöök (hinna sees)
• Kunstigalerii
• Valaste juga, Ontika pank, 
Toila park

Registreerimine Põhja- 
Tallinna Valitsuses, Niine 2, 
II korrus, ruum 207. Tel 645 
7073. Osalustasu 10 eurot.


