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Konkursi „Digimõte“ võitis 
Põhja-Tallinna nutitsirkus

Hingedepäeval Kalamaja 
kalmistupargis kuulati kontserti ja 
mõeldi lahkunud lähedastele

Kopli liinide 
müügileping sai allkirjad

28. oktoobril allkirjastati Kopli liinide 
maa-ala müügileping. „Enampakku-
mise võitnud OÜ Fund Ehitus oman-
das Kopli liinide ala kinnistud hinna-
ga 1 900 100 eurot ning kohustub ala 
hoonestama vastavalt lõplikus pak-
kumises esitatud linnaehituslikule vi-
sioonile,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.
OÜ Fund Ehitus arendab miljööväär-
tuslikust Kopli liinide piirkonnast 
turvalise ja peresõbraliku tervikli-
ku elukeskkonna, mis on eriti sobiv 
noorperedele. Planeeritav investee-
ringu maht on kokku 55-65 miljonit 
eurot.

Ühtlasi võttis ostja kohustuse oma 
vahendite arvelt valmis ehitada kin-
nistute teenindamiseks vajalikud 
tänavarajatised koos tänavavalgus-
tusega ja liikluskorralduse süsteemi-
dega, tehnovõrgud ja vihmaveekana-
lisatsiooni ning rajada üldkasutatava 
haljastuse.

OÜ Fund Ehitus visioon näeb ette 
kahe- ja enamakorruselised korter-
elamud, elurajooni teenindavad asu-
tused ja kaubandusteenindusette-
võtted. Olemasolev teedevõrk ning 
munakivikattega teed säilitatakse. 
Rannale on ette nähtud promenaad, 
spordi- ja mänguväljakud ning koerte 
jalutusalad.

RAEPRESS

Balti jaama turg muudab 
alates veebruarist 
ajutiselt asukohta

Seoses Balti jaama turu renoveerimi-
sega on peatselt oodata suuri muu-
datusi turu töös ja asukohas. 
Balti jaama turg töötab oma praegu-
ses asukohas (Kopli 1) kuni 3. jaa-
nuarini 2016.

Aadressil Telliskivi 62 on turul 
plaanis ajutiselt tegutsema asuda 
ajavahemikus 1. veebruarist 2016 
kuni maini 2017.a.

Ehituse ajal on Balti jaama turg 
tänases asukohas (Kopli 1)  täielikult 
suletud.

Seega saavad kõik kel soovi, oma 
jõuluostud teha ikka Balti jaama tu-
rul ja tema praeguses asukohas, Kop-
li 1.  

Korteriühistute 
infotunnid novembris

Novembri infotunnid korteriühistute 
inimestele toimuvad 24. (eesti kee-
les) ja 25. kuupäeval (vene keeles), 
mõlemal päeval algusega kell 18 Sal-
me Kultuurikeskuses. 

Kavas:
Põhja Tallinna vanema Karin Tam-

memägi avasõna.
„Süstime seinad soojaks“ -  OÜ 

Therm tutvustab erinevaid tehnoloo-
giaid, materjale ja lahendusi hoonete 
soojustamisel.

Efektiivne võlahalduse käsitlus -  
Lindorff Eesti AS tutvustab ja jagab 
praktilisi näpunäiteid võlgade sisse-
nõudmisel.

Tulge kuulama! 

21. oktoobril autasustati Tallinna 
Reaalkoolis toimunud üleriigilisel 
IKT konverentsil „10 aastat taga-
si ja edasi“ konkursi „Digimõte“ 
võitjaid, kus parimaks tunnistati 
Pelgulinna Gümnaasiumi ja Ehte 
Humanitaargümnaasiumi koostöö-
projekt „Põhja-Tallinna nutitsirkus“.
Tallinna Haridusameti korralda-
tud konkursi „Digimõte“ eesmär-
giks oli toetada koolide uuendusi, 
mis parendavad õppeprotsesse, 
õpetamist ja õppimist ning on õpe-
tamisel lihtsalt rakendatavad. Kon-
kursile olid oodatud kõik Tallinna 
üldharidus- ja huvikoolid. Kokku  

esitati võistlusele kaheksa projek-
ti, millest kolm olid mitme kooli 
koostööprojektid. Just tugevad ja 
sisukad koostööprojektid leidsidki 
tunnustust. Parimad said pree-
miaks arvestatava summa projekti 
elluviimiseks. Auhinnafond oli 22 
500 eurot.

Parimaks tunnistati „Põhja-Tal-
linna nutitsirkus“ – Pelgulinna 
Gümnaasiumi ja Ehte Humani-
taargümnaasiumi ühistöö, auhin-
narahaks 10 000 eurot. Projektis 
„Põhja-Tallinna nutitsirkus“ osale-
vad mõlema kooli 4.-5. klasside õpi-
lased ja õpetajad. Projekti raames 

luuakse õpiveeb, materjalide kogu, 
nutitsirkuse etendus ning kogutak-
se kokku mõtted, kuidas digipööret 
koolides ellu viia. Projekti kõige 
suuremaks ja väljapaistvamaks 
eesmärgiks on aga korraldada nu-
titsirkuse teavitusüritus kõikides 
Põhja-Tallinna haridusasutustes ja 
ka vanaemadele-vanaisadele läbi 
Eesti Pensionäride Ühenduste Lii-
du. 

Põhjalikum teave konkursi pari-
mate tööde kohta on avaldatud Tal-
linna Haridusameti kodulehel.

RAEPRESS

Esmaspäeval, 2. novembril toimus 
Kalamaja kalmistupargis juba tra-
ditsiooniks saanud hingedepäeva 
üritus. 

Ettevõtmise sõnaline osa peeti par-
gi mälestustähise juures. Avasõnad 
lausus Põhja-Tallinna halduskogu 
esimees Andrei Birov, rahulikku 
ja õnnistatud hingedepäeva soovis 
rahvale pastor Erki Tamm. Rah-
vast oli Kalamaja kalmistuparki 
taas palju kogunenud. Korraldajad 
Põhja-Tallinna valitsusest pakkusid 
kuuma teed, küünlaspaleerid val-
gustasid parki – oli ühtaegu pühalik 
ja pidulik õhustik. Pärast sõnavõtte 

süüdati ka mälestustähise juures 
küünlad. 
Kui jutud räägitud, koguneti vana 
kellatorni juurde, kus akustilise ka-
vaga esines Jaan Sööt.

Põhja-Tallinna vanema Karin 
Tammemägi sõnul on juba kuuen-
dat aastat toimuv ettevõtmine rah-
va hulgas väga omaseks saanud. 
„Kaunis park, küünalde read, mis 
heidavad müstilist valgust ning hea 
kontsert, on üha rohkem rahvast 
Kalamaja parki hingedepäevale too-
nud. Mul on hea meel, et tänavugi 
tuli palju inimesi just siia oma lah-
kunud lähedasi meenutama, ütles 
Tammemägi. 

Uuenduskuuri läbis Kalamaja 
kalmistupark 2009. aasta suvel 
ning sama aasta novembris toimus 
ka esimene Põhja-Tallinna valitsuse 
korraldatud hingedepäeva kontsert. 
Hingedepäev pargis on seega juba 
heaks traditsiooniks saanud ning 
seda jätkatakse kindlasti ka edas-
pidi. Ning edaspidigi on oodata häid 
esinejaid, kes oma loominguga hin-
gedepäevale erilise võlu annavad.

RAIVO LOTT 
Põhja-Tallinna valitsuse avalike 

suhete nõunik

Põhjatallinlanna Aino 
Kalle on üks imelistest 
vanaemadest

2015. aasta imelised vanava-
nemad on selgunud. Vanurite 
Eneseabi- ja Nõustamisühing 
(VENÜ) teatas, et  Põhja-Tallinna 
valitsuse poolt esitatud nomi-
nent  Aino Kalle on valitud üheks 
kümnest tänavusest Eestimaa 
imelisest vanavanemast.
Esmaspäeval, 2.novembril toi-
mus Tallinnas Kadriorus Vanuri-
te Eneseabi- ja Nõustamisühingu 
päevakeskuses imeliste vanava-
nemate austamisüritus, kus au-
hinnad üle anti. 

Aino Kalle hakkas 1994. aas-
tal, pärast oma tütre surma, 62 
aastaselt kasvatama orbudeks 
jäänud tütrelapsi, tollal 11 aas-
tast Taavit ja 9 aastast Triinu. 
Lisaks töölkäimisele on Aino pi-
devalt tegelenud ka rahvatantsu  
ja võimlemisega, tantsides aas-
taid Pelgulinna memmede tant-
suansamblis.  Hobideks on tal 
ka reisimine ning käsitöö. Tänu 
rahvatantsule on Ainol õnnestu-
nud külastada palju huvitavaid 
kohti, võimlemine on aidanud 
aga leevendada kroonilisi haigu-
si. 

Lapselapsed õppisid koolis häs-
ti ja tegelesid aktiivselt huvite-
gevusega. Lapselapsed on praegu 
vanaemale suureks toeks nii ra-
halises kui ka moraalses mõttes. 
Taavi töötab välismaal ehitajana 
ja  Triin on  korrakaitsja ning 
rahvusvahelisel tasemel jalgpal-
likohtunik.

Eesmärk on vabastada 
Põhja-Tallinn 
romuautodest

Tallinna Munitsipaalpolitsei on 
seadnud endale eesmärgiks pu-
hastada linnaosa romusõiduki-
test. Alates augusti algusest on 
alustatud 17 menetlust. 13 ro-
muautot on juba kas omaniku 
poolt ära viidud või utiliseeritud.

Munitsipaalpolitsei Põhja-Tal-
linna tugipunkti vaneminspek-
tor Pavel Boitsov jr ütles, et ro-
muautod on Põhja-Tallinna niigi 
ülikitsastes liiklustingimustes 
täiesti lubamatu nähtus. Boitso-
vi sõnul on tänavatel veel kuni 
15 romuautot, aga eesmärk on 
nendestki kiiresti vabaneda.

Romuautod on ohtlikud, sest 
nad on tihtipeale peavarjuks ko-
dututele ja narkomaanidele, kes 
sõidukitesse näiteks süstlaid jä-
tavad. See on suur oht lastele, 
kes uudishimust nendesse romu-
desse mängima lähevad, räägib 
Boitsov. Samuti võib nendest sõi-
dukitest lekkida bensiini ja muid 
vedelikke, mistõttu valitseb seal 
läheduses suur tuleoht. Ka võta-
vad sellised autofrakid ära par-
kimiskohti.

Boitsovi sõnul ei jäta ta oma te-
gevust enne kui Põhja-Tallinnas on 
kõik romuautod likvideeritud. 

Hetki hingedepäevalt Kalamaja Kalmistupargis. Fotodel pastor Erki Tamm, Põhja-Tallinna halduskogu esimees Andrei Birov, 

Põhja-Tallinna asevanem Priit Kutser ja laulja Jaan Sööt.
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Avati väljapanek korterelamute 
kaunitest õuedest 

Põhja-Tallinna 
sotsiaalkeskus juba 
20 aastane

Teated detailplaneeringutest

Mida teha puulehtedega?

Põhja-Tallinna sügislaat piltides

Alates 2013. aastast toetab Tallinn 
projekti „Roheline õu“ kaudu korte-
riühistuid hoovi heakorrastamise 
või haljastuse rajamisega seotud 
kulude katmisel. Kolme aasta jook-
sul on projekti „Roheline õu“ raa-
mes eraldatud 272 korteriühistule 
toetusteks ligi 120 000 eurot. Toe-
tust võivad taotleda Tallinnas asu-
vad korteriühistud. Maksimaalne 
toetus on 600 eurot korteriühistu 
kohta ja toetuse määr kuni 60%. 
Projekti eesmärk on muuta linna 
elukeskkond atraktiivsemaks ja 
parandada elukvaliteeti. Ühtlasi 
soovitakse projektiga aidata kaasa 
Tallinna saamisele 2018. aasta Eu-

Sotsiaalkeskus loodi esialgu vanu-
rite päevakeskusena, et pakkuda 
eakatele inimestele võimalust 
koos käia ja elus osaleda. See tä-
hendab, et eakad saavad osa võtta 
erinevate ringide tööst. Keskuses 
saavad nad tikkida, kangast ku-
duda, teha lapitehnikas vaipu. 
Eakatel on oma lauluklubi „Oma 
rõõm“ ja osaletakse „Suva“ klubi 
tegevustes. Samuti õpitakse nii 
inglise kui eesti keelt. Sest õppi-
mine ei lõpe ju kunagi.

Kui 1995. aastal alustati vanuri-
te päevakeskusena, siis neli aastat 
hiljem lisandus laste päevakeskus 
ja nii saigi nimeks Põhja-Tallinna 
sotsiaalkeskus. Esialgu tegutse-
sime aadressil Kotzebue 2, kus 
praegu on Põhja-Tallinna valit-
suse sotsiaalhoolekande osakond. 
Hiljem kolisime aadressile Kopli 
30 a ja praegu tegutseme Maleva 
2 a majas ja  liaal asub aadressil 
Madala 3. Eakad saavad Madala 
tänava majas tervisevõimelda. 

Rühmi juhendab füsioterapeut, 
kes arvestab iga inimese tervise-
ga. Pakume võimalust pesu pesta 
ning duši all või saunas käia. Meil 
on oma juuksur ning pediküürija. 
Keskusest saab ka kasutatud rii-
deid.

Laste päevakeskus aitab pere-
sid, kus laps vajab õpiabi ja jä-
relvalvet ajaks, kui vanemad on 
tööl. Meil on õpetajad, kes aitavad 
tunde ette valmistada. Samuti on 
ametis sotsiaaltöötaja ning psüh-
holoog. Lapsed saavad keskuses 
sooja toitu ning kui on järgmiseks 
päevaks õpitud, saab mängida ja 
meelt lahutada. Koolivaheaegadel 
käime lastega väljas – muuseumi-
des, seiklusparkides, ekskursioo-
nidel ja mujal. Suvel peame lin-
nalaagrit. Meie keskuse eesmärk 
on toetada abivajajaid - nii noori 
kui vanu.

SIRJE PALLO
Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuse 

juhataja 

Tallinna Kalasadama 
ümbruse detailplaneeringu 
avalik väljapanek pos 
15, 16 ja 40 osas toimus 
03.08.–03.09.2015 Tallinna 
Linnavalitsuses ja Põhja-
Tallinna Valitsuses. 

Avaliku väljapaneku kestel esitas 
Telliskivi selts petitsiooni 2375 
inimese nimel  Kalaranna tulevi-
ku planeerimiseks. Lisaks esitati 
9 eraldiseisvat kirjalikku pöördu-
mist. Avalik arutelu toimus 6. ok-
toobril kell 16.00-18.45 Kultuuri-
katlas, Põhja pst 27a. Pro Kapital 
Eesti ja Telliskivi Seltsi esindajad 
esinesid ettekandega. TLPA tut-
vustas oma seisukohti avaliku 
väljapaneku kestel esitatud kirja-
like arvamuste kohta, põhjendati 
detailplaneeringu koostamisel va-
litud lahendusi ning vastati täien-
davatele küsimustele. Olulisemad 
teemad, mida käsitleti, olid järg-

mised: tehnovõrkude ümbertõst-
mise vajadus piki hoonestusala 
piiri, et säiliksid nii olemasolev 
liivarand kui ka II väärtusklassi 
puud; liivaranna olemasolu taga-
mine ja võimalus loobuda mere 
täitmisest olemasoleva liivaran-
na säilimise nimel; krundipiiride 
muutmine, et tagada avalike ala-
de avalik kasutus ning isikliku ka-
sutusõiguse leping kui alternatiiv 
krundipiiride muutmisele; Kala-
ranna tarastamine ja õiguskants-
leri hinnang sellele;  vajadus vor-
mistada planeeringu dokumendid 
üheselt mõistetavalt. Avaliku 
väljapaneku käigus kirjalikult 
arvamust esitanud isikud oma ar-
vamustest ei loobunud. Otsustati 
jätkata diskussiooni  Linnapla-
neerimise ametis – seda tingimu-
sel, et kodanikele on eelnevalt an-
tud võimalus tutvuda täiendatud 
planeeringu dokumentidega.

Teavitame Põhja-Tallinna elanikke 
võimalusest tellida soodsa hinna-
ga lehekottide äravedu linnaosa 
lepingupartnerilt Ragn Sells ASlt. 
Ühe 150l lehekoti äraveo hind on 
koos käibemaksuga 1.38 €. 

Ragn Sells AS-lt teenuse tellimiseks 
saab esitada avalduse e-aadressile  kat-
rin.tomberg@ragnsells.com 20. novemb-
rini 2015. Teenuse eest tasumine toimub 
ettemaksuga. Rohkem infot Katrin Tom-
bergilt tel 5160681.
Võimalusi veel:

Kinnistu omanikud saavad tellida le-
hekottide äraveo ka vabalt valitud jäät-
meveoga tegelevalt ettevõttelt.

 Kinnistu omanikud saavad tellida 

lehekottide äraveo Tallinna Jäätmekes-
kuse kaudu. Ühe koti veo hind on 2,25 
eurot + käibemaks. Tellimuse esitami-
seks saatke e-kiri aadressile info@prugi.
ee. Lehekotid võivad olla suurusega kuni 
150 l (kaal kuni 15 kg), kott peab olema 
pealt kinni seotud ja seda peab olema 
võimalik tõsta veokisse käsitsi. Info tele-
fonil 6164000.

 Kinnistu omanikud saavad lehekotte 
tasuta ära anda lähimas jäätmejaamas 
(Põhja-Tallinnas linnaosas Paljassaare 
jäätmejaamas: Paljassaare põik 9a, tel 
6 395 222, 50 53 581). Jäätmejaamas 
on võimalik tasuta ära anda kuni kuus 
100-liitrist lehekotti inimese kohta päe-
vas. Rohkem infot jäätmejaama kohta 
leiate: www.kesto.ee.   

30. oktoobril avati Vabaduse väljaku tunnelis väljapanek projekti „Rohelise õu“ 
raames kauniks saanud korterelamute õuealadest.

22. oktoobril tähistasime oma keskuse sünnipäeva 
Salme kultuurikeskuses. Saime tänada nii kauaaegseid 
töötajaid, linnaosavalitsust kui ka keskuse töös osalevaid 
eakaid. Sünnipäevalast tuli tervitama ka abilinnapea 
Merike Martinson.

Tänavune sügislaat kutsus 
põhjatallinlased Stroomi 
randa 3. oktoobril. Et ilm oli 
päikseline, ehkki tuuline, tuli 
üritusele väga palju rahvast. 

Ja tegemist oli piisavalt – kontser-
did, lasteüritused, laadakaup, laa-
datoit ja palju muud. Uut oli ka. 
Seekord olid loomad linnas – selleks, 

et linnalapsed saaksid näiteks kuk-
ke ja kalkunit oma ihusilmaga näha. 
Ja linnaosavanem Karin Tamme-
mägi pakkus kõigile soovijaile oma-
keedetud moosi tervislikest koos-
tisosadest. Olgu siinkohal ka see 
tervisliku moosi retsept ära toodud.

Ubina-pungula moos. 
Vaja läheb 700 g puhastatud õunu, 

250-300 g puhastatud kibuvitsa, 
250-300g suhkrut ja 500 ml vett.
Moosi valmistamist alusta kibuvit-
sade keetmisest, lisa õunad ja keeda 
kuni õunad on pehmed ja lagunenud 
ning lisa suhkur. Moos on valmis kui 
enam vahtu ei tule. Mõnusat maits-
mist!

roopa roheliseks pealinnaks. Välja-
panek jääb üles 27. novembrini.

Põhja-Tallinnast pääsesid pari-
mate hulka ja näitusele Kungla 7, 
Ristiku 83, Pelguranna 51, Kopli 
11a, Lõime 5 ja Suur-Patarei 29 
õued. KÜ Kungla 7 maja elanik ja 
projekti koostaja Piret Kruusan-
di rääkis, et kui tuli lammutada 
naabritevaheline pehkinud plan-
kaed, kadus õuest juba omaseks 
saanud  intiimsus, avanesid vaa-
ted prügikonteineritele jms. Seega  
tekkis vajadus esteetilisema lahen-
duse järele. Ühistu otsustas rajada 
endise piirde kohale igihalja heki. 
Kasvama pandi uus nn põõsassein 

(elupuu „Brabant“), mis on ühteae-
gu sõbralik piire, alati roheline ja 
silmale puhkuseks hallil aastaajal. 
Tallinna linna projekti „Roheline 
õu“ rahalisel toel sai korteriühistu  
töödeks vajalikku professionaalset 
nõustamist ja  abi, istutustöödel 
näiteks haljastus  rmalt Sesoon. 
Tänu läbimõeldud haljastuspro-
jektile moodustuvad õues funkt-
sionaalsed tsoonid, mida on kerge 
hooldada ja alustatu põhjal loogili-
selt edasi arendada. Korteriühistu-
le, mis asub üle saja aasta vanuses 
majas, on iga lisatoetus väärtuslik 
ja valmistab ainult  rõõmu, ütles 
Kruusandi.

Fotodel on KÜ Kungla 7 kaunis õu.
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Põhja-Tallinn areneb 
hüpetega, aga turvalisus 
teeb muret

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

Põhja-Tallinn on pealinna kõige kii-

remini arenev linnaosa. Küllap on 

üheks põhjuseks, et asume kesklin-

na lähistel ja meie linnaosas on täna 

veel arendamist võimaldavaid ala-

sid.  

Äärealad saavad uue näo
Äsja sai allkirjad Kopli liinide müü-
gileping, mis tähendab seda, et see 
piirkond hakkab nüüd oma nägu 
muutma. Juba järgmisel aastal al-
gab ehitus ja peatselt võime näha 
hoopis nüüdisaegsemaid liine. Uus 
Kalaranna tänav on paljude uute 
arenduste võti, mida oodati aastaid. 
Täna on see tehtud. Paranenud on 
ligipääs merele ja võime nautida 
uusi vaateid. Ehitus on lahti läinud 
ka Erika tänaval – vana politsei-
jaoskond ehitatakse ümber korter-
majadeks ja kohe üle tänava kerkib 
nüüdisaegne ostukeskus  „Arsenal“. 

Kuigi üle linna on viimastel aastatel 
kerkinud mitmeid ostukeskusi, siis 
Põhja-Tallinnas on neid siiski veel 
vähe - seda arvestades just lähiaas-
tatel seoses uute elamute valmimise-
ga tõusvat elanike arvu. Kõige enam 
rõõmustavad mind aga arengud Bal-
ti jaamas, mis erinevate osapoolte 
koostöös saab aasta-aastalt ilusama 
näo. Kõige enam mõjutab Balti jaa-
ma üldist pilti aga Jaama turg, mis 
juba järgmisel aastal läbib põhjaliku 
uuenduskuuri. Kõigi nende muutus-
te taga on aastate pikkune töö, mis 
hakkab lõpuks ka vilja kandma.

Õhuke riik, õhuke turvalisus
Kahjuks pole kõik muutused aga po-
sitiivsed. Juba sel kuul sulgeb oma 
uksed politsei- ja piirivalveameti 
Sõle teenindus (Sõle 61A), kus vara-
semalt sai taotleda erinevaid doku-
mente. Eriti kahetsusväärne on see, 

KARIN TAMMEMÄGI 
Põhja-Tallinna vanem

Tuleb tunnistada, et võrdse 

kohtlemise põhimõte Eestis ei 

kehti. Nii tuleb järeldada kui 

võrrelda Tartu vallavanemale ja 

Tallinna linnapeale prokuratuu-

ri poolt esitatud kahtlustusjuh-

tumeid.  

Kui Edgar Savisaar eemaldati ki-
bekiiresti pealinna meeri ameti-
ülesannete täitmisest, siis Isamaa 
ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv 
Tartu vallavanem Aivar Soop istub 
korruptsioonikahtlusega rõõmsalt 
ametis edasi. Paistab, et IRL-i kuu-
lumine garanteeris talle prokura-
tuuri silmade ja kõrvade suletuse 
selles, et ta kuidagi oma alluvaid 
mõjutada võiks.  

Vallavanematel on pealinna 
meerist kordades suurem 
mõjuvõim alluvate üle
Erinevalt Edgar Savisaarest teab 
Tartu vallavanem kõiki oma al-
luvaid nägu- ja nimepidi, tunneb 
nende sugulasi, sõpru ja tuttavaid. 
Paljudega neist on ta aastaid ja 
isegi aastakümneid koos töötanud 
ja muul moel, ka isiklikus elus lä-

vinud. Ta teab, mis tema alluvaid 
motiveerib ja mida nad kardavad. 
Ühesõnaga, kuidas nendega oskus-
likult manipuleerida. Järelikult 
on Aivar Soopil otsene mõjutamis-
võime Savisaare omast kordades 
laiem ja sügavam, mistõttu Soop 
peaks kindlasti oma ametiülesan-
netest vabastatud saama. 
Imelik, et prokuratuur ise pole 
selle peale tulnud, et selline val-
lavõimu ja kohaliku kogukonna 
korruptsiooniohtlik läbipõimu-
mine on kohati isegi paratamatu 
reaalsus. Veri on paksem kui vesi 
ja käsi peseb kätt. Nii vallaamet-
nikel, prokuröridel kui ka KAPO 
töötajatel on pered, pangalaenud, 
liisingud, puhkuseunistused ja 
muud soovid. Samas peame enda-
le aru andma sellest, et kes kutsub 
peaprokuröri oma vaibale, saab 
ka mõjutada, keda, mida, millal 
ja kuidas uuritakse. Pole ju mingi 
saladus, et kui peaprokurör IRL-i 
kuuluva justiitsministri soove ei 
täida, vahetab minister ta lihtsalt 
välja. Eriti mugav oleks muidugi, 
kui peaprokurörgi jagaks juhtumi-
si ministriga sarnast väärastunud 

kirge Edgar Savisaart igal sammul 
mutta tampida.
Prokuratuur täidab 
järjekordset poliitilist 
tellimustööd
Julgen kahelda, et prokuratuur 
ise ka siiralt usub, et Tallinna lin-
napea saaks oma tippametnikke 
kuidagi selliselt mõjutada, mis 
käimasolevat uurimist saaks ta-
kistada. See on otsitud ettekääne. 
Pigem on ikka tegu käsuga, mille 
nimetatud asutus on saanud po-
liitikutelt, kelle jaoks on oluline 
Keskerakonna ründamine, kasvõi 
selleks jõustruktuure ära kasuta-
des. On ju teada, et Edgar Savisaa-
rel on olnud tükk tegu oma kõrgete 
linnateenistujate kinnihoidmise-
ga, kuna neid on korduvalt püütud 
üle osta, kas siis riigitasandile või 
erasektorisse. Iga kell võib ameti 
juhataja või teenistuse direktor 
öelda, et talle ei sobi ja lahkuda 
veel paremini tasustatud töökoha-
le.  Nii et pealinna tippametnikke 
ei ole Tallinna meeril kuidagi või-
malik sedasi šanta eerida, nagu 
see on täies mahus võimalik Aivar 
Soopil oma „eravallas“.

Poliit-prokuratuur IRLi liikmest Tartu 
vallavanemat ei puutu

Maapiirkondades, nagu ka Tartu 
vallas, on äärmiselt raske leida 
endale tulus ametikoht, mistõt-
tu ongi ametnikud vallavanema 
armul. Ametnikest sõltub ka val-
lavanem ise, kuna neil võib olla 
tema vastu kompromiteerivaid 
materjale. Nokk kinni, saba lahti. 

Miks Michal ja Pentus 
ministritena uurimise ajaks 
ametisse jäeti?
Ühesõnaga, Aivar Soopil on oma 
ametnikega liiga tihe side  ja sõl-
tuvussuhete rägastik, mistõttu 
saab ta oma alluvaid otseselt ning 
igakülgselt mõjutada ja sellega 
seoses ka kriminaaluurimist tõsi-
selt takistada. 
Omaette teema on ka see, et miks 
kriminaaluurimise ajaks ei eemal-
datud ministri ametist Kristen 
Michalit ja Keit Pentus-Rosiman-
nust? Miks lasti neil vabalt oma 
tunnistajatest alluvaid mõjutada? 
Kas sellepärast, et nad on Refor-
mierakonna liikmed?
Tallinna linnapea tuleks kind-
lasti tööle tagasi lubada ja Tartu 
vallavanem ametikohustuste täit-

misest eemaldada, sest liiga palju 
fakte kinnitavad ainult ühte tõsi-
asja, et jutt pealinna meeri mõju-
tamisvõimest on tugevasti ülepin-
gutatud - seda võrreldes ka Tartu 
vallavanema juhtumiga. Tuleb 
tõdeda, et Edgar Savisaarele on 
taaskord pelga ärategemise kihus 
pikemalt olukorra üle juurdlemata 
peale mindud. 

PRIIT KUTSER 
Põhja-Tallinna asevanem

et amet isegi ei  vaevunud tegema 
samme inimeste paremaks teavita-
miseks. Kokkuhoiu eesmärgil sulgeb 
politsei- ja piirivalveamet kaks kon-
torit Vilmsi ja Sõle tänaval. Edaspidi 
peab nende dokumentide saamiseks 
minema Tammsaare tee 47 ärikes-
kusesse. Peab ütlema, et sinna saa-
mine pole keerukas vaid väljastpoolt 
pealinna tulevatele inimestele - ka 
tallinlastele on see paras katsumus. 
Aga nagu näha, on inimeste heaolu 
tahaplaanile jäänud. Kokkuhoiu 
tuhinas on kärbitud ka politsei pat-
rullide arvu meie linnaosas ja kuigi 
Kolde tänaval asub politseimaja, 
suureneb meil siingi kuritegevus. 
Kahetsusväärne, aga just nii on 
läinud. Linnaosa valitsusse jõuab 
pidevalt info, et avaliku korra rikku-
mistele politsei lihtsalt ei reageeri. 
Paljud inimesed on loobunud korda 
rikkuvatele narkomaanidele politsei 

kutsumisest – polevat mõtet. See on 
kurb ja paneb muretsema. Kas vars-
ti vajame jälle aktiivsetest elanikest 
moodustatud patrulle, kes julgevad 
kurikaeltele vastu hakata?

Põhja-Tallinn kasvab ja vajab turva-
lise elukeskkonna jaoks ka politsei 
kohalolekut, mitte ainult neid kii-
rust mõõtma või mobiiliga rääkijaid 
pildistama. Aga väga oluline on, et 
ka iga elanik ise aitaks kaasa, et lin-
naosa oleks puhas ja turvaline. Ärge 
jätke korrarikkumisest teatamata 
- isegi kui politsei kohale ei jõua, on 
teie kõne märgiks probleemist, mis 
vajab lahendamist. Linnaosa saab 
kõnede arvule tuginedes nõuda vas-
tutavatelt ametkondadelt tegutse-
mist.

Soovin kõigile rahulikku sügist! 
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Salme Kultuurikeskus 
saab 50 ! 

Tallinna Televisioonis käivitus uus saatesari „Kodupaik“

Eile
Hoone projekt oli üleliiduline väi-
kelinna teatri tüüp-projekt, mil-
lele eesti arhitektuuribürood te-
gid ajastule kohaseid parandusi. 
Sama projekti järgi on ehitatud 
näiteks ka VEFi kultuurihoo-
ne Riias. Päris tühja koha pealt 
1965. aastal  siiski ei alustatud, 
hoonesse kolis 1940ndatel aas-
tatel Mustpeade majas asutatud 
Jaan Tombi nimeline kultuuripa-
lee koos töötajate ja kultuurikol-
lektiividega. Pikka aega olidki 
tallinlaste kõnepruugis sõnad 
uus ja vana Tomp.
50 aastase kultuurihoone uhku-
seks on alati olnud 600 kohaline 
teatrisaal. Heade võimalustega 
klassikalise teatrisaali teeneks 
võib lugeda vähemalt kahe kutse-
lise teatri sündi. Voldemar Pan-
so loodud Noorsooteater leidis 
kümneks aastaks just siin oma 
esimese mängukoha. Aastaid hil-
jem sündis siin ka Vana Baskini 
Teater. 

Täna
Avarate suurte prooviruumidega 
kultuurikeskus on olnud koduks 
paljudele suurekoosseisulistele 
Tallinnas tegutsevatele kultuu-
rikollektiividele. Praegu tegutseb 
neid siin 30ne ringis. Juubeli-
hooaja puhul korraldavad paljud 
kultuurikollektiivid meeleolu-
kaid kontserte ja teatrietendusi. 
Eriti tihe on esinemiste graa  k 
juubelinädalal, see on siis 16.-
22. novembrini. Juubeli puhul 
mängitakse kahte teatrietendust 
“Tooma Jõululegend “ ja Marjo-
nett-teatris etendust „Metsarah-
va jõulud“. 

Homme
Edaspidi on plaanis igal hooajal 
omatoodanguna lavale tuua vä-
hemalt kaks lasteetendust. Ning 
jätkata head koostööd eesti kut-
seliste teatritega, pakkudes neile 
esinemisvõimalusi pealinna ühel 
suuremal klassikalisel teatri-
laval. Samuti on meie eesmärk 

pakkuda tallinlastele ka edaspidi 
võimalusi aktiivselt osaleda kul-
tuurikollektiivide töös. Igal juhul 
on 50 aastane kultuurihoone val-
mis vastu võtma nii staa ikaid 
kui ka uusi külastajaid.

TOOMAS LOO
Salme Kultuurikeskuse direktor

23. oktoobrist on Tallinna 
Televisioonis uus saade 
„Kodupaik“. Kodu on maal, 
kodu on linnas ning igal 
kodupaigal on omad mured 
ja rõõmud.  Saade „Kodupaik“  
on eetris igal reedel kell 19.

Saade on jagatud maa- ning linna 
teemaliseks. Maakondlike teemasid  
käsitlevad riigikogu liige Kersti Sa-
rapuu ning endine sotsiaalminister 
ja riigikogu liige Jaak Aab. Saade kä-
sitleb, kuidas inimesed nn. kitsastes 
kingades maal elavad ja  hakkama 
saavad, kuidas puuduliku eelarvega 
kohalikud omavalitsused toime tu-
levad ning mida arvavad kohalikud 

elanikud tekkinud olukorrast. 
„Kodupaiga“ teises pooles, mil-

les käsitletakse linna teemasid, on 
saatejuhtideks Tallinna Linnavoli-
kogu aseesimees Lauri Laats ning 
Kristiine linnaosa vanem Vadim 
Belobrovtsev. Lauri Laats sõnas, et 
kuna Eesti elanikkond elab linnades 
valdavalt just korterelamutes, siis 
kindlasti käsitletakse saates nende 
elamutega seotud probleeme ning 
korteriühistute majandamist. Vadim 
Belobrovtsev lisas, et linn ei koosne 
ainult korterelamutest vaid ka avali-
kust võimust: „Heidame pilgu nii lin-
naosa- kui ka linnavalitsuse töösse, 
uurime välja ja anname teada, mida 
pakutakse linna poolt linnaelanike 

toetamiseks.“
Kersti Sarapuu ütles, et saate 

sihtrühmaks on inimesed, kellele on 
kodu ja kodupaik kallid ning keda ei 
jäta ükskõikseks ka kodu ümbritsev 
elukeskkond. Jaak Aabile teeb muret 
üleüldine maaelu olukord - inimesed 
lahkuvad parematele jahimaadele 
ning riik omalt poolt ainult laiutab 
käsi. Saatejuhid lubavad välja selgi-
tada, kas elu maal on üldse võimalik 
ja kes on need inimesed, kes seal ik-
kagi elavad.

Saatejuhid Lauri Laats ja Vadim 
Belobrovtsev nendivad, et saade on 
aktuaalne juba seepärast, et üle 80% 
eesti elanikkonnast elab korterela-
mutes. „Meie elamufond on valda-

valt pärit nõukogude 
ajast ning on väga 
palju nii tehnilisi kui 
ka juriidilisi problee-
me ja küsimusi, mis 
vajavad lahendamist 
ning vastamist,“ 
mainis Laats. Saa-
de käsitleb paljusid 
valdkondi – majade 
tehnilist poolt (kui-
das hooldada, kuidas 
kulusid kokku hoida, 
kuidas renoveerida), juriidilist poolt 
(võlgnikud, seadused, raamatupi-
damine), omavalistuste ning riigi 
teenuseid (projektid „Hoovid korda“, 
„Fassaadid korda“, KredEx-i meet-

med) jne.
Vaadake kindlasti saadet Tallinna 

televisioonis igal reedel kell 19  – ja-
game koos oma kodupaiga muresid 
ja rõõme!

Juubelietenduste ja -kontserdite kava:
16.11 kell 18 Kontsert  tantsusaalis -  esinevad Paul Ruudi 
kergemuusikakoor, segakoor Videva ja ansambel Meelespea (sissepääs 
tasuta)
16.11 kell 19  Salme Teatri etendus “Limbo“ keldrisaalis (sissepääs 8 eurot)
16.11 kell 19 Kaari Sillamaa Noorte Muusikateatri etnorokkmuusikal 
“Salme“ teatrisaalis, pääsmed müügil Piletilevis
17.11 kell 19 Kontsert tantsusaalis – esinevad Türnpu meeskoor, segakoor 
Kaleva, naiskoor Ilo (sissepääs tasuta)
17.11 kell 19 Kontsert teatrisaalis – esinevad tantsuselts Lee, 
rahvatantsuansambel Kullaketrajad ja ansambel Kunglamemmed 
(sissepääs tasuta)
18.11 kell 9.30 Teater Marionett lasteetendus “Laanemoor“ marionett-
teatri saalis (broneeritud)
18.11 kell 18.30 Kontsert  tantsusaalis – esinevad INTA segakoor ja 
Kukupai laululapsed (sissepääs tasuta) 
19.11 kell 19 Showgrupp Vikerkaare kontsert teatrisaalis (sissepääs 6 ja7 
eurot)
20.11 kell 19 Vene rahvakoori Rodnõje Napevõ kontsert tantsusaalis 
(sissepääs tasuta)
21.11 kell 12.00 Tallinna Noorte puhkpilliorkestri kontsert tantsusaalis 
(sissepääs tasuta)
22.11 kell 13.00 Ukraina rahvakoor Mria kontsert tantsusaalis (sissepääs 
tasuta)
22.11 kell 15.00 Muusikalavastus “Tooma jõululegend“ esietendus
Piletite müük ja info: myyk@salme.ee ja tel 5334 5441 (kollektiivtellimused). 
Üksikpiletid müügil Piletipood.ee ja Piletilevi.ee

Tänavu novembris tähistab oma 50. sünnipäeva Salme Kultuurikeskus.1965. aastal avatud hoonet ehitati peaaegu 10 aastat.

JUUBEL
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Põhja-Tallinn ja 
tervisedendus
Põhja-Tallinnas toimub juba 
neljandat aastat kepikõnni tree-
ningute projekt, suvel korralda-
takse pere- ja tervisepäeva. Läbi 
on viidud mitmeid erinevaid ter-
vist edendavaid projekte. Ena-
mus linnaosa lasteaedadest ja 
koolidest kuuluvad kas Tervist 
Edendavate Lasteaedade võr-
gustikku või Tervist Edendava-
te Koolide võrgustikku. Tervist 
Edendavate Töökohtade võr-
gustikku kuulub järjest enam 
ettevõtteid, nende hulgas on ka 
linnaosavalitsus.

Mis ta siis on?
Tervisedendust käsitleti esma-
kordselt eraldi valdkonnana 
1974. aastal Kanadas. Sellest 
ajast on tervisedendust de  nee-
ritud erineval viisil. Tänaseks on 
kõige laiemat kasutust leidnud 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
de  nitsioon: tervise edendami-
ne on protsess, mis võimaldab 
inimestel suurendada kontrolli 
oma tervise üle ning tugevdada 
seeläbi oma tervist. Eesti rahva-
tervise seadus de  neerib tervise 
edendamist kui inimese tervist 
väärtustava ja soodustava käi-
tumise ja elulaadi kujundamist 
ning tervist toetava elukeskkon-
na sihipärast arendamist.

Paikkondliku tervisedenduse 

Tervisedendus – mis see on? 
Alates meie novembri lehest hakkamegi edaspidi kirjutama tervisedenduse teemadel, sest Põhja-Tallinna valitsus peab oluliseks linnaosa 
elanike igakülgset tervise edendamist. Seetõttu on ka linnaosa poolt korraldatavates võimalikult paljudes projektides, üritustel, tegevustel seos 
tervisedendusega.

mise valdkonnad on toitumine, 
kehaline aktiivsus, suitsetamine, 
alkoholi ja narkootikumide tarvi-
tamine ning vaimne tervis. 

Tervist mõjutavad mitmed 
tegurid, mistõttu ei ole tervise-
probleemide ennetamisele liht-
said ja üheseid lahendusi. Inime-
se käitumise muutmine on pingu-
tust, aega ja järjepidevust nõudev 
protsess. Muudatuste saavutmi-

TERVIS

seks on vaja planeerida ja ellu 
viia tegevusi, mis moodustavad 
tervikliku komplekti. 

Tervisedendus tööl
Lisaks eelpool toodule toimub 
tervisedendamine ka töökohal, 
mis tähendab tervist väärtustava 
ja tervislikke eluviise soodustava 
keskkonna loomist. Töökohal ter-
vist edendavate tegevuste tule-

muste hulka kuuluvad näiteks 
töötajate enesetunde paranemi-
ne, töölt puudumise vähenemi-
ne, töötajate motivatsiooni tõus, 
suurem tootlikkus. Lihtsam on 
uusi töötajaid värvata ning vä-
heneb personalivoolavus, sest 
tööandja saab nii positiivse ja 
hooliva maine.
Tallinna Rahvastiku Tervise 
Arengukava tegevusvaldkon-
dade valikul on lähtutud kõige 
olulisematest tervisemõjuritest, 
mille kaudu on võimalik muuta 
rahvastiku tervist positiivses 
suunas. Keskendumine laste 
tervisliku ja turvalise arengu 
tagamisele, linnarahva sotsiaal-
se sidususe suurendamisele, 
tervist toetavale elu- ja töö-
keskkonnale, tervislike valikute 
soodustamisele ja kvaliteetsete 
terviseteenuste kättesaadavu-
sele on tunnistatud õigeks lä-
henemiseks nii Eestis kui ka 
rahvusvaheliselt. Alates 1. jaa-
nuarist 2008 on  kõigi Tallinna 
linnaosavalitsuste juurde loo-
dud tervisedenduse spetsialisti 
ametikoht.

TRIIN LINDAU
Põhja-Tallinna valitsuse

tervisedenduse spetsialist

all saab mõista väga laia amp-
luaad erinevaid tegevussuundi, 
näiteks elanikele hea hariduse ja 
tasuva töö võimaldamine, füüsili-
selt ja sotsiaalselt turvalise elu-
keskkonna tagamine, vajalikele 
teenustele ligipääsu korraldami-
ne jne. Linnal on tegutsemiseks 
mitmeid võimalusi, mida riiklikul 
tasandil on keeruline rakendada. 
Kõige olulisemad tervisekäitu-

Mihklipäevast ehk 29. 
septembrist algas Eesti 
Vabaõhumuuseumis 
talvehooaeg, mis toob sel 
aastal endaga mitu toredat 
muudatust. Talvel on lahti ka 
selle aasta mais avatud uued 
majapidamised – setu põlistalu 
ja peipsivene vanausulise 
maja. 

Uut on igal pool
Laupäeviti saab setu talu pererah-
valt õppida pudelisuu vöö tegemist 
ja muid näputöövõtteid, pühapäe-
val valmistatakse suures ahjus ja 
pliidil põnevaid setu roogasid. Peip-
sivene majas saab nädalavahetu-
seti õppida teejoomist vanausuliste 
kombe kohaselt. Perenaine annab 
näpunäiteid, kuidas valmistada 
suussulavat keedusukkerit. Lap-
sed võivad proovida vanausuliste 
öö- ja päevanukkude meisterda-
mist. Laudas mökitavad kaks kit-
sepreilit,  lmiruumis saab kaeda 
näitust ja kaadreid vanausuliste 
elust ja kommetest.

Sel hooajal uueneb ka muuseu-
mi keskel asuv Kolu kõrts. Alates 
novembrist on kõrtsis uus ja põnev 

menüü - lisaks traditsioonilistele 
toitudele leiab sealt ka taimetoi-
tu ning lastele mõeldud roogasid. 
Kõrtsi sööma tulles ei pea muuseu-
mipiletit ostma – küsige kassast 
kõrtsipiletit ning kõrtsis pakutak-
se teile selle väärtuses maitsvat 
toitu. 

Kõrts ja muuseumipark ootavad 
külastajaid ka talveõhtuti. Esmas-
päeval ja teisipäeval on park, kõrts 
ja käsitööpood lahti kella 18ni, kol-
mapäevast pühapäevani aga lausa 
kella 20ni, et iga soovija jõuaks 
sügisesi või talviseid vaateid nau-
tima ning seejärel Kolu kõrtsi õh-
tusöögile. 

Muuseumi talud on avatud kõi-
gil nädalapäevadel kella 10-17ni. 
Härjapea talus võetakse kord kuus 
ette leiva küpsetamine, lisaks saab 
toidupühapäevadel tutvuda sügis-
talviste roogade valmistusnippide-
ga. Käsitöölaupäevadel õpitakse 
novembris kuduma laste kampsu-
neid ja veste. Lau külapoes saab 
nädalavahetustel lisaks sisseostu-
de tegemisele poemamsli raadio-
tundides moodsat muusikat või 
päevakajalisi sündmusi kuulata. 
Lau poe õmblejanna toas õpetab 

käsitöömeister Taimi Puus har-
dangeri, põimpilu ja rišeljöö teh-
nikaid, õpitubades osalemiseks on 
vajalik eelregistreerimine. Kuie 
koolis õpetatakse igal laupäeval ja 
pühapäeval, kuidas sule ja tindiga 
ilusat kirja teha. Sepa talus saab 
laupäeviti ja pühapäeviti kaasa 
lüüa talupere talvistes tegemistes, 
sealhulgas kahemehesaagimises 
kätt proovida või mardi-kadrikraa-
mi valmistada. 

Lähitulevikus on kavas
Mardilaupäeva eel, 8. novembril, 
saab vabaõhumuuseumis viia end 

kurssi vanade mardikommetega 
– valmistame mardiroogasid, rää-
gime martide äraspidiseid mõista-
tusi ja kuulame vanu mardilaule. 
Igaüks saab endale valmistada 
hirmsa mardimaski, vaadata nal-
ja  lmi mardipere elust tänapäeval 
ja proovida kõrtsis rituaalset kuke-
suppi.   

22. novembril tähistame kadri-
päeva. Muuseumis toimub suur 
kadritrall, kus saab end peagi saa-
buvaks kadripäevaks põhjalikult 
ette valmistada.

5.-8. novembril leiab vabaõhu-
muuseumi ka Saku Suurhallist 

XIX Mardilaadalt, 21.-22. novemb-
ril aga Helsingi Mardilaadalt.

21. novembril toimub Kolu kõrt-
sis juba 12. vana maamaja päev, 
mis on kokkusaamise ja infokogu-
mise võimalus neile, kellel endal 
maamaja või muidu huvi selliste 
majade ja nende murede vastu. 27. 
novembril ootame teaduspäevale, 
kus Eesti Vabaõhumuuseumi töö-
tajad esitlevad valiku käesoleval 
aastal tehtud teadus- ja välitöö-
dest.  

Mõnusat ajaviitmist ja tera tar-
kust leiab Eesti Vabaõhumuuseu-
mist igal aastaajal!

Eesti Vabaõhumuuseum ootab külla ka talvehooajal!

Kepikõnni treeningule eelneb 

alati korralik soojendus.
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Soliidsed matusekimbud ja -pärjad Balti jaama 

lillepoest Toompuiestee 37 (asume Selveriga 

ühes hoones). Oleme avatud E-R 9.00-19.00, L 

10.00-19.00, P 11.00-16.00. Tel 55 190 49, www.

jaamalilled.ee. Tellimused alates 50 eurost toome 

Tallinnas tasuta kohale.

Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, va-

naraha, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti 

ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel. 

6020906 ja 5011628 Tim

Müügil soodsa hinnaga väga kvaliteetne puit-

brikett - 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

Puulehtede ja puuokste äravedu. Viime ära iga-

suguse kila-kola.Keldrite ja pööningute koristus. 

Tel.53476867

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 köisteh-

nikaga. Freesin kände ja teostan okste äravedu. 

Puude üldseisundi hindamine ja  konsultatsioon 

tasuta.Tel 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

Osutan väikestele fi rmadele mõistliku hinnaga 

raamatupidamisteenuseid . Puuvilla 19 http://

osburoo.ee, 55571172 Oksana

Müüa jõhvikad, toon marjad koju. Tel. 56283863

MARDILAAT 
MUSTAMÄE TURUL

KONTSERT ALGUSEGA KELL 12.00

14. NOVEMBRIL 2015 
KELL 9.00-18.00

VILDE TEE 75A, TALLINN

KORRALDAB

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ootab tööle

HOOLDAJAID

www.regionaalhaigla.ee

Väljaõpe kohapeal. Vahetustega töö.

 CV palume saata  
personaliotsing@regionaalhaigla.ee

Tel 617 1771 (Mustamäe korpus)
Tel 617 2291 (Hiiu korpus)

Tall inna
ELAMUMAJANDUSKONVERENTS

21. NOVEMBER 2015 ALGUS 12:00
KULTUURIKESKUS KAJA, E.VILDE TEE 118, TALLINN

Teemad:

< KUHU PARKIDA AUTO?  

< LIFTIDE RAJAMINE KORTERMAJADESSE

< UUS EHITUSSEADUSTIK / KAS PINTSLITÕMME VAJAB LUBA?

< KUHU LÄHED, LINNAOSA?

REGISTREERIMINE ALATES 11:30 KOHAPEAL
SÜNKROONTÕLGE VENE KEELDE

TELLI

REKLAAM 

VÕI ANNA 

INFOT

raivo.lott@tallinnlv.ee

tel 645 7012


