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“Aastat 2020 jäävad
meenutama mitmed

märgilised objektid.”
| Peeter Järvelaid,

linnaosavanem 

Tervisekeskus sai
nurgakivi

Linnaosa
vabaneb
romusõidukitest

 2020. aastal
valminud objektid

1. novembri seisuga elas 
Põhja-Tallinnas rahvasti-
kuregistri andmetel 60 113 
inimest.

Oktoobrikuu jooksul vähenes 
elanike arv meie linnaosas 35 
inimese ja kogu Tallinnas 66 
inimese võrra. Elanike arv vähe-

nes ka Lasnamäel, Mustamäel, 
Nõmmel ja Pirital. Käesoleva 
aasta algusest on Põhja-Tallin-
nasse lisandunud 189 elanikku, 
Tallinn tervikuna on kasvanud 
aga 3034 elaniku võrra. No-
vembri alguse seisuga elas pea-
linnas 446 966 inimest .  PTS

29. novembril süüdati esimene andvendiküünal.  Ilja Matusihis

Stroomi rannapargi 
Jõulumaa kava
Pühapäev, 6. detsember
16.00 Etendus “My little Pony ja Ninja
 imeline mets”
16.00–18.00 Jõuluvanale kirja kirjutamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 13. detsember
16.00 Etendus “Teadusshow Päkapikkudega”
16.00–18.00 Jõulukaardi meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.45–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga
 
Pühapäev, 20. detsember
16.00 Etendus “Kuidas jõuluvana kirja otsis”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 27. detsember
16.00 Etendus “Kaunitar ja koletis”
16.00–18.00 Kuuseehte meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–18.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 3. jaanuar
16.00 Etendus “Kolm kassi”
16.00–18.00 Kingituse meisterdamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.40–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Pühapäev, 10. jaanuar
16.00 Etendus “Kes elab metsa sees?”
16.00–18.00 Piparkookide kaunistamine ja
 joonistamine
16.00–20.00 Jõuluvana vastuvõtt
16.00–20.00 Avatud toitlustusala
16.00–20.00 Jõulukarussell
16.30–18.00 Mängud lastele
17.00–19.00 Sõit hobuvankriga

Jõuluootus Põhja-Tallinnas 
Põhja-Tallinna valitsus 
korraldab Stroomi ranna-
pargis tasuta jõuluürituste 
sarja. Esimesest advendist 
kuni 10. jaanuarini on 
Stroomi rannapargis ava-
tud imeline Jõulumaa. Igal 
pühapäeval kell 16–20 toi-
muvad vabas õhus töötoad, 

jõuluvana vastuvõtt, hobu-
vankrisõit, lasteetendused, 
karussellisõit, kõlab jõulu-
muusika. Jõuluüllatused!

Veel üritusi Põhja-Tallinnas.
• Kalamaja muuseumiaial on 

detsembrikuus avatud jõuluka-
lender “Ava üllatusi!”.

•  Noblessneri väljakul on 

püsti jõulupuu ja väike iglukü-
la, kus pakutakse kuumi jooke 
ja piparkooke ning 6. detsemb-
ril avaneb valgusinstallatsioon 
“Loojang”, mille inspireerija on 
legendaarne suvine Noblessne-
ri päikeseloojang merre.

• 6. detsembril toimub Tellis-
kivi Loomelinnakus Eesti Disai-

nikeskuse disainiturg.
•  12. detsembril toimub

Põhjala tehases (Marati 5) jõu-
luturg, kus külalisi ootavad 
maitsev söök, laste mängula, 
jõulurull ja päkapikudisko. Ava-
tud on stuudiod, lõbusad töö-
toad ja sõbralik tehas. Toimu-
vad kontserdid.  PTS

Kuni 6. detsembrini saab 
esitada ettepanekuid lin-
naosa kujundamiseks.

Kaasava eelarve rahastusele 
saab kandideerida projekt, mil-
lel on avaliku kasutuse eesmärk 
– see peab olema linlastele ena-
miku ajast tasuta kasutatav, 
väärindama linnaruumi ja toe-
tama linna arengueesmärke.

Ideid on võimalik esitada igal 
Tallinna veebilehel, teenindus-
saalis (Vabaduse väljak 7) või 
linnaosavalitsustes (Niine 2) 6. 
detsembrini. Idee esitaja peab 

kirjeldama projekti eesmärki ja 
olulisust, sihtrühma, teostamist 
ja võimalikku ajakava ning hin-
nangulist maksumust.

Aasta jooksul elluviidavad 
ideed selgitatakse välja hääle-
tusel linnaosade kaupa. Oma 
linnaosa projekti valikus saavad 
osaleda selle linnaosa elanikud 
alates 14. eluaastast.

Iga hääletaja saab hääletada 
kuni kahe meelepärase projek-
ti poolt. Hääletada saab elekt-
rooniliselt või paberil.

Hääletus on planeeritud 18.–

31. jaanuaril 2021.
Kaasava eelarve eesmärk on 

igal aastal viia igas linnaosas el-
lu projekt, mille idee pakuvad 
välja ja valivad hääletusel lin-
naosa elanikud.

2021 on kaasava eelarve ko-
gusumma 800 000 eurot. 75 
protsenti kogusummast jaota-
takse linnaosade vahel võrdselt 
ning 25 protsenti linnaosa ela-
nike arvuga proportsionaalselt. 
Põhja-Tallinn saab kaasava eel-
arve projekti teostamiseks 
102 020 eurot.  PTS

Toimub kaasava eelarve ideekorje

Põhja-Tallinnas on 60 113 
elanikku
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Plaanime järgmise 
aasta kevadel avada 

parandustöökoja. LK. 5

WWW.TALLINN.EE/
POHJA

Põhja-Tallinnas 
on 59 736 elanikku


  Ave Timberg

Kopli93

Armastatud 
laev naaseb 
Stroomi randa

Põhja-Tallinna valitsuse viies abipakkide kampaania üksi 
elavatele pensionäridele, kelle kuusissetulek on alla 582 euro
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Salme läbis 
uuenduskuuri  LK. 2

24. oktoobril toimub 
ohtlike jäätmete 
kogumisring  LK. 2

Põhja-Tallinna valitsuse tellimusel paigalda-
takse Stroomi mänguväljakule mängulaev, 
mis sobib ka suurematele lastele. Põhja-
-Tallinna valitsus on otsustanud Stroomi 
ranna peremänguväljakule hankemenetlu-
se korras soetada uue mängulaeva. Lähi-
ajal selgub, milline konkursil osalev ettevõ-
te uue atraktsiooni valmis ehitab.

Tallinn on Euroopa 
Roheline Pealinn 2023
Žürii tõstis esile Tallinna terviklikku lähenemist, 
tasuta ühistransporti, tööstuslike linnaalade ro-
helisemaks muutmist ja rohelise mõtteviisi saa-
dikuks olemist. Võistluse fi naali jõudis Tallinn 
koos Helsingborgi, Krakowi ja Sofi aga.

Eesti keele tunnid eakatele
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit jätkab eesti 
keele õpet vene keelt emakeelena kõnelevatele 
eakatele tallinlastele. Õppetöö toimub aadressil 
Sõle 40 (bussid 40, 72 ,66, 26, Nisu peatus) es-
maspäeviti ja kolmapäeviti algusega kell 10.00.
Kursused toimuvad Tallinna LV „Kodurahu“ 
programmi toel ja on osavõtjatele tasuta. Info ja 
registreerimine tel 652 54 99.

Tutvustame teile illustreerivat joonist lapsi peagi rõõmustavast mängulaevast.

Väljaandja: Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Aadress: Niine 2, 10414 Tallinn
E-post: violetta.lanman@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7012. Trükk: Printall
Kirjastaja: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee
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Põhja-Tallinna valitsus korraldab 2021. aasta 
oktoobris viienda abiaktsiooni, milles linna-
osavalitsus toetab esmatarbevahendite ja toidu-
ainetega linnaosas elavaid üksikuid vanadus-
pensionäre, kelle kuusissetulek jääb alla 582 
euro.

Abipaki taotleja peab vastama järgmistele 
kriteeriumitele:

1. Tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on 
Põhja-Tallinnas;

2. Ta elab oma kodus üksi (st korterisse ei ole 
kedagi peale tema elama registreeritud)

3. Ta saab vanaduspensioni ning ta kuusisse-
tulek on väiksem kui 582 eurot.

Kõik Põhja-Tallinnas üksi elavad vanadus-
pensionärid, kes soovivad linnaosavalitsuselt 
abipakki saada, peavad registreeruma 6. oktoob-
rist 31. oktoobrini 2021, helistades tööpäeval (E–
R) kl 09.00–16.00 Põhja-Tallinna valitsuse tel. 
645 7071 või  645 7096 või täites ankeedi linna-

osavalitsuse veebilehel www.tallinn.ee/pohja.
Esitades oma andmed Põhja-Tallinna va-

litsusele, annavad taotlejad ühtlasi nõusoleku 
kontrollida seda teavet rahvastikuregistrist.

Põhja-Tallinna valitsuse abipakk koosneb sar-
naselt eelmistega toiduainetest ja lõhnatust kodu-
keemiast, mis on pakendatud kahte eraldi kotti.

NB! Registreerimisperiood on piisavalt pikk 
(6.–31. oktoobrini 2021), et kõik sooviavaldajad 
jõuaksid oma andmed linnaosavalitsusele edas-
tada. Seoses sellega on ka palve mitte kiirustada 
registreerimisega kohe esimestel päevadel – see 
säästab Põhja-Tallinna valitsuse infotelefoni üle-
koormusest.

Abipakke väljastatakse alates 1. novembrist 
Põhja-Tallinna valitsuses (Kari 13). Abipaki kätte-
saamiseks palume esitada isikut tõendav doku-
ment.

Võimalike arusaamatuste vältimiseks märgi-
me, et tegemist on ühekordse aktsiooniga, mitte 
igakuise toetusega.

Info ja registreerimine tel.652 54 99.
Ksenija Kurs/Pealinn

Žürii tõstis esile Tallinna rohelise mõtteviisi 
saadikuks olemist. Ilja Matusihis

Registreerida saab telefonil  645 7071 või 
kodulehel www.tallinn.ee/põhja. Ilja Matusihis



Tallinna Salme kultuurikes-
kuses on lõppenud ulatusli-
kud rekonstrueerimistööd, 
mis algasid 2018. aastal. 
Huvilised said uuesti tutvu-
da vastremonditud kultuuri- 
keskuse ja siin pakutavate 
võimalustega keskuse ava-
üritusel TAKT 3. oktoobril.

Hoonet renoveeriti kahes etapis ja 
peagi alustatakse kolmandat. I etapi 
rekonstrueerimistööde käigus toimus 
maja tagaosa trepikodade kapitaalre-
mont, III korruse tantsusaali asemele 
ehitati kaks heli- ja valgustehnikaga 

varustatud blackbox’i, olemasoleva 
teatrisaali lava ehitati pikemaks, saali 
paigaldati lisavalgussillad ning teosta-
ti teisigi vajalikke töid. Paigaldati uus 
katus. Väiksemamahulisi remonditöid 
tehti ka 0, I ja II korruse ruumides. 
Tööde ja uue tehnika maksumus on 3,5 
miljonit eurot.

II etapi tööde käigus rekonstrueeriti 
0-korrusel asuv kohvik, mis on sisusta-
tud 1960. aastate stiilis mööbliga. Kuna-
gi asus siin kohvik Leelo, mis oli 1980. 
aastate alguses väga menukas ja popu-
laarne kultuuriinimeste kogenemispaik.

Rohkem infot Tallinna Salme kul-
tuurikeskuses pakutavate võimaluste ja 
sündmuste kohta saab Salme kultuuri-
keskuse Facebooki-lehelt, kodulehelt 

www.salme.ee või telefonidel 641 6425 
ja 5190 9433. 

Salme kultuurikeskuse ruumid re-
konstrueeris Nordlin Ehitus OÜ. Re-
konstrueerimistööde projekti koostas 
AS Infragate Eesti. Kohviku taastamine 
maksis 800 000 eurot. Rekonstrueeri-
mistööde töövõtjaks osutus riigihanke 
tulemusel OÜ Montreco, ehitusprojekti 
on koostanud Infragate Eesti AS, arhi-
tektuuriprojekti OÜ Arhitektuuribüroo 
Orub ning sisekujundusprojekti OÜ Imp-
ro. Kohviku rekonstrueerimistööde töö-
võtjaks osutus riigihanke tulemusel OÜ 
Montreco, ehituprojekti on koostanud 
Infragate Eesti AS, arhitektuuriprojekti 
OÜ Arhitektuuribüroo Orub, sisekujun-
dusprojekti aga OÜ Impro.

Eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine toi-
mub alates esmaspäevast, 11. oktoobrist kuni lau-
päeva, 16. oktoobrini. Valimispäev on 17. oktoober 
2021. Loe lisaks valimiskorraldusele pühendatud 
erilehest.
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Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimised toimuvad 17. oktoobril

Balti jaama piirkonda  
valvab turvafirma 

Põhja-Tallinna uus ja sisukas  
kogukonnamaja on avatud

Salme läbis uuenduskuuri

Confido 
vaktsineerimisbuss
Bакцинационный автобус  

Oktoober / Октябрь 2021
18.10    Balti jaam          Toompuiestee 37
19.10    Tööstuse Rimi Super      Tööstuse 103
20.10    Sõle Rimi          Paavli 10
21.10    Pelgulinna Selver       Sõle 51
22 .10     Stroomi Kaubanduskeskus    Tuulemaa 20
23 .10    Balti jaama turg        Kopli 1
24 .10     Balti jaama turg        Kopli 1
25.10    TalTech, Eesti Mereakadeemia  Kopli 101
26 .10     Circle K Sõle         Paldiski mnt 44
27 .10     Põhja Tallinna Kogukonna Maja  Kari 13
28 .10     Põhja pst Rimi        Põhja pst 17
29 .10     Kolde Selver         Sõle 31
30 .10     Proto avastustehas      Peetri 10
31 .10    Proto avastustehas      Peetri 10

18. oktoobril alustab Põhja-Tallinnas 
tegevust Confido vaktsineerimisbuss

Registreerimine, vaktsineerimine ning 15-minutiline 
vaktsineerimisjärgne järelvalve toimuvad bussis kohapeal.  
Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Bussis saab end vaktsineerida iga päev kell 11–19  
nii broneeritud ajaga kui eelbroneeringuta.

Septembris avas oma uksed uus Põh-
ja-Tallinna kogukonnamaja (Kari 13), kus 
asusid tööle Põhja-Tallinna valitsus ja 
Tallinna Kopli huvikool. Loodud on roh-
kesti võimalusi aktiivseks tegevuseks 
vabas õhus ja varsti avatakse kohvik.

Tegemist on unikaalse majaga Tallinnas, kus on ühendatud 
mitmed kogukonnale vajalikud funktsioonid terve elukaa-
re ulatuses. 

Uues majas paranevad nii teenuste kvaliteet kui ka 
kättesaadavus, seda alates juba ligipääsetavusest hoone-
le, mis näiteks erivajadusega inimeste ja lapsevankritega 
emade jaoks oli enne keeruline. Kogukonnale on kindlasti 

lisaväärtuseks ka see, et Kopli huvikool on nüüd pääsenud 
tõsisest ruumikitsikusest. See annab koolile võimaluse 
ellu viia unistusi ning pakkuda rikkalikku huvitegevuste 
valikut. 

Kogukonnamaja hoov on heakorrastatud, sinna on ra-
jatud välilava, jalgrataste hoidla, laste mänguväljak, korv-
palliplats ja rulapark. Inimestele on tagatud mugav ligipääs 
hoonele nii ühistranspordi kui ka teiste liikumisvahenditega.

Hoone projekteeris Esplan OÜ arhitekt Karina Mamon-
tova eestvedamisel. Maastikuarhitektuuri kujundas AB Artes 
Terrae OÜ (maastikuarhitektid Karl Hansson ja Sulev Nur-
me). Ehitustöid tegi RAMM Ehitus OÜ, omanikujärelevalvet 
teostas Keskkonnaprojekt OÜ. Hoone sisustas Standard AS, 
tehnika tarnis Progear OÜ. Hoone kogumaksumus (sh sisus-
tus ja tehnika) on 8,4 miljonit eurot. 

Kogukonnamaja avamisel esinesid Kopli huvikooli kollektiivid. Ilja Matusihis

Põhja-Tallinna valitsuse tellimusel tagab Balti jaa-
ma ja Kopli tänava piirkonnas korda turvafirma Pat-
riot Security OÜ. Kohapeal pakub abivajajatele tuge 
Põhja-Tallinna valitsuse osakond.

Balti Jaama ja Kopli tänava alguse piirkonnast on korduvalt tulnud kaebu-
si avaliku korra rikkumise kohta. Muret teevad huligaansused, kaklused ja 
raskes joobes inimesed. Linnaosal on hea koostöö politsei ja munitsipaal-
politseiga, aga probleemi suurust arvestades on kindlasti vaja lisajõudu, et 
tagada kord ja turvalisus.

Kohapeal on korraldatud ka sotsiaaltöötajate vastuvõtt elu hammas- 
rataste vahele jäänute nõustamiseks ja taasühiskonnastumise toetamiseks.

Linnaosal on hea koostöö politsei ja mupoga,  
nüüd aitab ka turvafirma. Albert Truuväärt

Salme kultuurikeskuses on lõppenud ulatuslikud rekonstrueerimistööd. Ilja Matusihis



Põhja-Tallinna valitsus jagab 
paljulapselistele peredele, 
üksikvanematele, pensionäri-
dele ja sissetulekust sõltuvat 
toetust saavatele linlastele 
tasuta meditsiinilisi maske.

Maske jagatakse isikut tõendava 
dokumendi alusel:
■ Põhja-Tallinna valitsuses 

(Kari 13): E kell 8.15-18,  T-N 
kell 8.15-17 ja R kell 8.15-16;

■ Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses 
(Sõle 61a): E-R kell 9-16;

■ Põhja-Tallinna noortekeskuses 
(Kopli 98): E-R kell --20.

Tallinna Strateegiakeskus koostöös ohtlike jäätmete käitleja Epler & Lorenz 
AS-iga korraldab juba mitmendat aastat järjest kevaditi ja sügiseti ohtlike jäät-
mete kogumisringe kõigis Tallinna linnaosades. Nii on elanikel võimalik mu-
gavalt, tasuta ja keskkonda säästvalt vabaneda mitmesugustest majapidami-
ses tekkivatest ohtlikest jäätmetest. Lisainfo ja peatuspunktid veebikaardil: 
https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Ohtlike-jaatmete-kogumispunktid

28. septembril arutati Põhja-Tallinna 
linnaosakogu koosolekul Põhja-Tal-
linna üldplaneeringut. Dokument 
seab linnaosa peamisi eesmärke nagu 
nn 15 minuti linna kontseptsioon, 
avatus merele ja rohealade võrgustiku 
areng. Lisaks toob see esile liikumis-
võimaluste paljususe, miljööväärtus-
like hoonestusalade kaitse, oluliste 
sotsiaalobjektide rajamise ning Põhja-
Tallinna sadamalinnaosa identiteedi 
hoidmise ja mitmekesise ettevõtlus-
keskkonna soodustamise.

Põhja-Tallinna suurimateks väärtusteks 
on atraktiivne asukoht, pikk rannajoon, 

selge identiteediga asumid, kultuuri- ja 
tööstuspärand ja looduslikult mitme-
kesised rohealad. 
Arengueeldusi lisavad endised tööstus-
alad, mis on leidnud uue kasutuse, ja 
aktiivne, linnaruumi arengutes kaasa 
rääkiv kogukond.

Meie linnaosa kitsaskohtadeks on 
transport ja kasvava elanikkonna jaoks 
ebapiisav sotsiaalsete objektide hulk. 
Selle olukorra parandamiseks eeldab 
visioon mh piirkonnakeskuste tugev-
damist, koolide-lasteaedade rajamist 
ning rattateede ja ühistranspordivõr-
gustiku arendamist. Meil on ka kesk-
konnariske, mis tulenevad keskkonna-

ohtlike ettevõtete paljususest, samas 
väheneb tööstusettevõtte arv elamu-
piirkondades. 

Üldplaneering eeldab ka Putukaväi-
laga sarnaste uute rekreatsioonialade 
loomist.

Linnaosa üldplaneeringu koostab 
Tallinna Strateegiakeskuse töörühm 
koostöös mitmete ametkondade spet-
sialistide ning piirkonna kohalike elani-
ke ja huvigruppidega. 

Enne dokumendi vastuvõtmist toi-
muvad linnaosa eri piirkondades ka 
avalikud arutelud. 

Üldplaneeringu materjalid on üle-
val Tallinna Planeeringute Registris. 

WWW.TALLINN.EE/POHJA
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Põhja-Tallinn jagab tasuta maske

Põhja-Tallinn viib 
lehekotid tasuta ära

Ohtlike jäätmete kogumisring 
Põhja-Tallinnas 24. oktoobril 2021

Põhja-Tallinna üldplaneering keskendub 
avatud merele ja rohealade võrgustikule

Põhja-Tallinna valitsus korral-
dab tasuta lehekottide vedu, 
vedu toimub ainult eelnevalt 
kokku lepitud kinnistutelt.

Põhja-Tallinna kinnistuomanikud 
võivad kokku kogutud lehekotid 
tasuta ära anda. Kuni 200-liitrises-
se kotti võib panna ainult lehti ja 
kinniseotud kott peab olema tõs-
tetud tee äärde. Linnaosavalitsuse 
lepingupartner Eesti Keskkonna-

teenused viib kotid ära alates 6. sep-
tembrist iga nädala esmaspäeval ja 
teisipäeval kuni 30. novembrini.

Vedu toimub ainult linna-
osavalitsust eelnevalt teavitanud 
kinnistute omanikelt, kes on edas-
tanud täpse aadressi, asukoha ja 
lehekottide arvu. 

Registreerimisvormi 
leiab linnaosa kodulehelt: 
www.tallinn.ee/est/pohja/
Pohja-Tallinna-korteriuhistule

Pühapäev, 24.10.2021 
PÕHJA-TALLINN
 

10.00-10.30 Uus-Kalamaja/Noole ristmik 
(pakendipunkti juures) UUS!

10.40-11.10 Vana-Kalamaja 9 ees parklas
11.20-11.50 Salme 12 (Salme kultuurikesku-

se parklas)
12.00-12.30 Tööstuse/Nõlva ristmikul (Karja-

maa bussipeatuse taga parklas)
12.40-13.10 Sitsi 5 ja 7 vaheline parkla UUS!
13.20-13.50 Maleva 6a vastas platsil UUS!

14.00-14.30 Kopli/Uus-Maleva ristmikul (Sir-
bi kaupluse juures)

14.40-15.10 Kopli/Pelguranna nurgal
15.20-15.50 Pelguranna ja Puhangu nurgal 

parkimistaskus (Pelguranna 55 ees)
16.00-16.30 Puhangu 10 ees (garaažide 

poolne külg)
16.40-17.10 Sõle 43 ees
17.20-17.50 Erika/Ristiku ristmikul (Erika 1 

kõrval)
18.00-18.30 Kolde/Ristiku ristmikul (Kolde 

poe juures)
18.40-19.10 Sõle ja Härjapea nurgal (Sõle 

18 kõrval)

Üldplaneering keskendub ka avatud merele. Mats Õun

Vedu toimub ainult eelnevalt kokku lepitud kinnistutelt. Ilja Matusihis
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Kopli uue kogukonnakeskuse 
koordinaatori elurõõm on nakatav

 Ametite hulk, mida olete aastate jooksul pi-
danud, võtab silme eest kirjuks. Kas praegune ko-
gukonna koordinaatori töö tundus kõige eelneva 
loogilise jätku või hoopis täiesti uue leheküljena, 
et otsustasite varakevadel kandideerima hakata? 

Mulle tohutult meeldib õppida ja selles mõttes 
olen õnnelik, et olen julgenud katsetada uusi tööko-
gemusi. Ometi on kõigis ameteis läbivaks teemaks 
suhtlemine ja kodu või kunstiga seonduv: olen töö-
tanud restauraatorina, koolitajana, koordinaatorina 
ja dekoraatorina. Nukuteatri suvelava ehitamine oli 
pigem disaini eriala õppepraktika kutsekooli päe-
vilt, kuid see oli 20 aastat tagasi. Pärast seda jõudsin 
vahepeal ülikoolis teoloogiat õppida ja uuesti sise-
kujunduse juurde tagasi jõuda. Ökoloogiline elustiil 
linnatingimustes on mulle samuti väga südamelä-
hedane teema. Kuna töötasin kunagi Säästva Re-
noveerimise Infokeskuses sellesarnaste välispro-
jektidega, siis praegune Centrinno projekt oli minu 
jaoks justkui äratundmine, et see on täpselt minu 
teema ja parim väljakutse.

 Selgitage palun lähemalt – milles teie töö õie-
ti seisneb, seda enam, et kõnealust töökohta pol-
nud aasta alguses veel olemaski.

Kogukonna koordinaatori amet on loodud 
Taltechi ja Tallinna linna ühise pilootprojekti 
Centrinno raames, alustasin selle aasta aprilli-
kuus. Ja nagu ametinimetus ütleb, on minu üles-

andeks koordineerida kogukonda. Mis tähendab, 
et meil on projektimeeskond, kellega koos loome 
võimalusi uue Kopli 93 kogukonna sünniks aja-
loolise Kopli rahvamaja territooriumil. Planee-
rime mitmesuguseid üritusi, nende seas ka tra-
ditsioonilisi kolmapäevakuid, et inimestel oleks 
regulaarselt võimalus kodulähedaseks kogu-
kondlikuks tegevuseks. Alustasime sel aastal lin-
naaiandusega ja plaanime järgmise aasta kevadel 
avada parandustöökoja rahvamaja garaažides, et 
inspiratsiooni ja tegevust jätkuks erinevatele hu-
vigruppidele.

Koplis ja mujalgi Põhja-Tallinnas ringi ja-
lutades näeb nii hiilgust kui viletsust. Kas olete 
veendunud, et mõne aasta pärast saab nii Kopli 
rahvamajast kui selle lähiümbrusest linnaosa 
tõeline pärl?

Eks need hiilgus ja viletsus on ka vahel suhteli-
sed. Mis ühele viletsus, on teisele nostalgia, ja hiil-
guski võib äratada mõnes hinges pelgust muutuste 
ees. Kopli on hetkel kiirelt arenemas, kõik muutub. 
Elan ise Kalamajas, jälgin sealseid arenguid ja muu-
tusi. Seepärast lummab Kopli mind oma lihtsuse ja 
ehedusega. Loodan, et see lihtsus ei jää tulevikus 
uusarenduste ja uhke elustiili kõrval kannatajaks.

Kopli 93 hoone vajab korrastamiseks arvesta-
tavat investeeringut ning ma siiralt loodan, et ühel 
päeval särab maja kogu oma potentsiaalis. Samas 
loodan ka, et selles hiilguses säilivad tänane avatus, 
soojus ja kogukonna tegevustega arvestav kodune 
miljöö.

Olete olnud ka aednik ja lausa linnaaianduse 
projektijuht – milline on teie nägemuses Kopli 
rahvamaja ümbritsev aed tulevikus ja kui palju 
usute end suutvat sinna ise panustada?

Centrinno projekti algseks ideeks on rajada 
Kopli rahvamaja aeda permakultuuri põhimõtetele 
toetuv kogukonnaaed. Eks kindlasti tuleb meil ar-
vestada ka muinsuskaitse nõuete ja pärandiga. Kuid 
globaalseid arenguid jälgides on täna ajaloolise roo-
sipargi ja purskkaevu asemel siiski mõistlikum raja-
da aed, mis õpetab, inspireerib ja vajadusel ka toidab 
ja toetab kogukonda. Mina loodan eelkõige panus-
tada kogukonna unistuste ja vajaduste võimalikult 
selge kaardistamisega, et siis ühiselt planeerida kõi-
gi vajadustest lähtuv aed, kus ka juhuslikul külasta-
jal oleks hea olla, kas või puude varjus suvepäeval 
raamatut lugeda või aiaürtidest teed juua. 

 Kopli rahvamaja – 1936. aastal Elmar Lohu 
projekteeritud funktsionalistlik arhitektuuripärl 
– on ajahambast kõvasti puretud. Kui keeruliseks 
võib kujuneda selle taastamine?

Sellele küsimusele oskavad kindlasti arhitektid 
ja insenerid paremini vastata. Mingi osa hoonest 
on tõesti päris õnnetus seisus, konstruktsioonid 
on saanud veekahjustusi ja ruumid pole liikumi-
seks turvalised. Nagu enne sai öeldud, vajab maja 
suuri investeeringuid, et siseruumides turvaliselt ja 
õdusalt ka talvekuudel toimetada. Samas, ajalugu 
arvestades on osa ajaloolisi detaile ja sisustust jällegi 
üle ootuste hästi säilinud. Maja on nagu ajalooõpik, 
erinevad kihid jutustavad erinevatest kogemustest. 

Kui need seinad vaid räägiksid…
 Koordinaatori töö – kui nii võib öelda – sööb 

nii energiat kui närve. Kust ammutate hingejõu-
du ja ka füüsilist vastupidavust?

Eks ikka on aegajalt väljakutseid või hetkel pi-
gem alustamisega seotud hirme, kuid ma ei saa 
öelda, et see töö mulle raskusi või peavalu valmis-
taks. Pigem vastupidi, olen tutvunud hästi toredate 
inimestega, töö on vahelduv ja loominguline. Olen 
saanud nautida päikselist suve aias toimetades ja 
inimestega suheldes.

Samuti on mul hästi toetavad ja toredad kollee-
gid, oleme hea meeskond ja täiendame üksteist.
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■ PÕHJA-TALLINNA TEGIJA

Põhja-Tallinna tegija Ave Timberg

04.10–31.10.2021 Kalamaja raamatukogu  
teenindab piiratud mahus
04.10–31.10.2021 on Kalamaja raama-
tukogus (Kotzebue 9) seoses ventilat-
sioonisüsteemi rajamisega avatud vaid 
teeninduspunkt. Teeninduspunktis on 
võimalik teavikuid tagastada, laenata 
uusi raamatuid kohapeal olevast piira-
tud valikust ja esitada infopäringuid. 
Kasutada ei saa arvuteid, printerit jmt 
raamatukogu teenuseid. Teenindus-
punkti saab teavikuid ka ette tellida 
(tel 683 0970, kalamaja@tln.lib.ee). 

Ajal, mil raamatukogu on suletud, on 
võimalik raamatuid võimalik tagasta-
da läbi tagastusluugi. Lugemisvara ja 
muusikat saab mugavalt endale so-
bival ajal laenata e-raamatukogudest 
ELLU, OverDrive ja Naxos.

Palume vabandust ebamugavuste 
pärast ja soovitame sel perioodil või-
malusel külastada Sõle raamatukogu 
või teisi Tallinna Keskraamatukogu 
osakondi ja haruraamatukogusid.

Õpetajale mõeldes
Esimesed teated õpetajate päeva tä-
histamisest pärinevad 19. sajandist, 
mil haridus oli ühiskonnas järjest 
tähtsamaks muutumas. Täna ei kahtle 
teadmiste olulisuses enam ammu isegi 
kõige väiksemad inimesed...

Tore, et 5. oktoober on päev, mil 
paljudes koolides annavad tunde õpi-

lased – just nii võib korraga tekkida 
soov ka enda tulevik selle väärt ame-
tiga siduda. Me kõik mäletame koo-
lipõlvest mõnda eriti armsat õpetajat, 
kelle sära on saatnud meid terve elu. 
Head õpetajad, teie töökus, hoolivus ja 
inimlikkus on teejuhtideks praeguste-
le lastele ja uskuge – nad jäävad teid 
alatiseks meenutama.

Head õpetajate päeva!

Kõik endised ja praegused Kopli elanikud on oodatud 
jagama oma soolaste ja magusate toitude retsepte, et 
neid juba oktoobris üheskoos teistega valmistada. Ko-
gunenud retseptid saavad ühtlasi näituseks. 

Tallinna linna välisprojekti „ACCESS – kultuuri kättesaa-
davus kõigile“ raames otsib Kalamaja muuseum koostöös 
Kopli 93 kogukonnakeskusega uusi ja vanu, värskeid ja 
tuttavaid, erilisi ja koduseid Kopli retsepte. 

Tule ühiskokkama 
Laekunud retsepte tutvustame ja nende järgi valmistame 
toite laupäeval, 16.oktoobril kell 11–13 Maxima ees (Kopli 
69b) toimuval ühiskokkamisel. Kokk, kes meil ühiskokka-
misel maitseid retseptide järgi tasakaalus hoida aitab, on 
Aldur Soosalu. Retsepte saate jagada ka Kalamaja muu-
seumiga (kalamaja@linnamuuseum.ee ja +372 5309 9772) 
või kirjutada üles kogukonnakeskuses Kopli 93 kohapeal 
(igal kolmapäeval).

Igale retseptiannetajale anname tänutäheks ka väikese 
meelehea. Proovi järele!

Anneliis (sündinud 1941) on kasutanud siiani oma va-
naema Alide (sündinud 1877) kiluvürtsi. Kiluvürtsi sisse 
käivad muuhulgas must pipar, vürtspipar, koriander, nelk, 
kaneel, ingver ja muskaat. Kilud laotakse ilusti ritta, vahe-
le loorberilehti, ikka üks rida ühtepidi ning teine rida risti 
peale ja ikka selg allapoole. Kilu juurde käib alati keedu-
muna või pošeeritud muna.

Ave Timberg: ökoloogiline elustiil 
linnatingimustes on mulle samuti  
väga südamelähedane teema. PTS

Laekunud 
retseptе 
tutvustame ja 
nende järgi 
valmistame toite 
16. oktoobril kell 
11–13 Maleva 
peatuses.  
Meeli Küttim

Õnnitleme oktoobrikuu juubilare!

90
Olga Panfilova
Veera Piispea

Dagmar Rebane
Zinaida Khorkova

Hilda Hindreus
Zinaida Maslakova

Lembit-Voldemar Veskus
Niina Tsvil

Veera Makarova
Ingrid Erm

Vera Rybak

85

Vladimir Volovik
Lev Šukšin

Ivan Guljajev
Peeter Koik

Sergey Linko
Bogdan-Aleksandr Andriiv

Endla Pääsuke
Vladimir Pushkarev

Mikhail Saenko
Tatjana Ussatova

Liidia Turko
Milvi Pärkson

Aino Küla
Zinaida Movko
Viivi Puusep

Nikolai Nikolin
Kaarel-Oskar Kõller

Saima Legušs
Zinaida Randvee
Jevgenia Anton

95
Aino Maru
Niina Boiko

Jenny Peedimaa
Richella Mänd

Paraskovya Yuzhakova 

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Abikäed on 
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest 

ehituse ja remondini

EHITUS- ja REMONDITÖÖD
Telli kõik

ühest kohast - Meisterviimistlusest

Kultuuriprojektiga otsitakse uusi ja vanu Kopli kandi retsepte
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Puu24.ee
Viimsi 

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

● Eluruumide sanitaar- ja kapi-
taalremont. Lammutusest lõpp-
viimistluseni, k.a. elektri- ja toru-
tööd. 5831 4411.
● Kivikorstnate ehitamine ja re-
mont. Tel 518 8889
● Lamekatuste remont rullma-
terjaliga SBS.Laon korstnaotsi. 
Korterite-vannitubade remont. 
Kõik elektri-torutööd. Boileri-
te, pistikute paigaldus. Soodsalt. 
58508713
● Müüa: Kassetide kollektsioon, 
vinüülplaate (sh 2 ABBA plaate), 
kasettmagtenafon, merevaigust 
ehted, NL aegsed ft oaparaadid, 
kreeka keraamiline veiniser-
viis mustriga (must kullaga), 
Samsungi planšett, põlvekaitse 
magteniga, pehmed mänguasjad 
(NL aegsed, paraloonist). Tel: 
56358181

● Müüa saetud ja lõhutud kütte-
puud pikkusega 30–60 cm. Koju-
vedu. Tel 522 7345, marek406@
gmail.com
● Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame arkist litsent-
si alusel. Tallinn ja lähiümbrus. 
Tel. 58238310
● Ostan rinnamärke, vanu 
postkaarte, fotosid, trü kiseid 
ja dokumente ning muid Eesti 
ajalooga seotud kollektsioneeri-
mise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 
1628, Tim
● Ostan üle 30 aasta vanuseid 
autosid / mootorsõidukeid (VAZ, 
gaas, UAZ), mootorrattaid, NSV 
Liidu mopeede, neile varuosi jne 
Tel. 5683 6500
● OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 
5215

● Pottsepatööd. Uute küttekeha-
de ehitus ja vanade remont. 13- 
aastane töökogemus ja kutsetun-
nistus. Telefon: 56903327.
● Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja 
viimistlustööd. Pakume võtmed 
kätte lahendusi hoonete, majade 
ehitusel. Tel. 5352 9476 mehi-
tus@gmail.com.

■ REAKUULUTUSED

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
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утепление чердака, крыши,
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Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 
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+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

Ostan seisma jäänud 
sõidukeid. Ka avariilisi, 
riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Kohapeal kiire 
vormistamine ja tehing. 

Pakkumisi ootan 
tel 5618 8671 või 

seisevauto@gmail.com
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Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
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info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

Reklaam ja kuulutused: 
pohja@tallinnlv.ee 

645 7012

Uudne kogumismaja on nüüd 
avatud Balti Jaama Turu välialal.  
Anna puhtad ja terved asjad uuele 
ringile! Aitäh, et hoolid keskkonnast!

ANNA UUELE
RINGILE

Avatud 24/7
Teenindajaga L–P 12–15

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

TALLINN & HARJUMAA TASUTA TRANSPORT!

Info ja tellimine
51 36 999

info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

Vali Põhja-Tallinnas 
Raimond Kaljulaid
569

uutele mõtetele
ja inimestele

 15. Oktoobril, kell 19.00, Vene Kultuurikeskus, Mere pst, 5 

Koos vaktsineerimistõendiga palume tuua ka isikut tõendav dokument.  
Neile, kellel puudub vaktsineerimistõend, kohapeal tasuta testimine. Testimise 
korral palume tulla kohale alates kella 18.00, kuid mitte hiljem kui 18.30. 

 Sügis ei pea olema külm ja pime. Tule kohale ja laula kaasa! 

Euroopa Parlamendi liige YANA TOOM
Majandusminister TAAVI AAS
Kesklinna ja Põhja-Tallinna keskerakondlased 
kutsuvad kontserdile!
Rahvamuusika ansambel ZLATÕJE GORÕ 

ja Igor Jermakov! 


